بحران بیپايان  /جان بالمی فاستر و رابرت مکچسنی
 /ترجمه خسرو کالنتری
»بحران مالی بزرگ« و »کسادی بزرگ« در اياالت متحد در سال  ٢٠٠٧آغاز شد و بهزودی در
سراسر جھان گسترش يافت و ھمچون نقطهعطفی در تاريخ جھان است .اکنون ،شش سال پس از
آغاز آن ،اقتصاد جھانی ھنوز در حال کسادی است .اياالت متحد ،اروپا و ژاپن پس از آغاز بحران
در بند شرايط رشد کند ،بيکاری شديد ،و ناپايداری مالی قرار دارند ،ھمراه با پيدايش ھميشهگی
لرزهھای اقتصادی و پیآمدھايی که بهسرعت در سرتاسر جھان گسترش میيابند .آنچه میخوانيد
بخشھايی از فصل آغازين کتاب بحران بیپايان نوشته جان بالمیفاستر و رابرت مکچسنی است
که خسرو کالنتری به فارسی برگردانده در دست انتشار است.
در ميان ناظران آگاه اقتصادی اجماعی عام وجود دارد که اقتصاد سرمايهداری جھانی در معرض
تھديد رکود درازمدت اقتصادی است ) .امری که با چشم انداز کاھش بيشتر اتکا به وام] [١پيچيدهتر
شده است( ،که گاھی اوقات از آن به عنوان مسئلهی »دھهھای از دست رفته« ياد میشود .اين مسئلهی رکود ممتد اقتصاد
سؤال بزرگ در سراسر جھان مطرح
سرمايهداری است که ،حتی بيشتر از بحران مالی يا کسادی اقتصادی ،اکنون به عنوان
ِ
شده است.
چشمگير جابهجای تمرکز از بحران مالی به رکود ممتد اقتصادی کار دشواری نيست .بن
در اياالت متحد ،يافتن نمونهھای
ِ
برنانکه ،رييس ھيئت مديرهی فدرال رزرو سخنرانی خود را در سال  ٢٠١١در شھر جکسن ھول در ايالت وايومينگ تحت
عنوان »دورنماھای نزديک و درازمدتتر اقتصاد آمريکا« اين چنين آغاز کرد» :بحران مالی و بھبود ُکند متعاقب آن اين
سؤال را برای برخی ايجاد کرده است که آيا اين چنين نيست که اياالت متحد… صرفنظر از سياستھای عمومیيی که
ادی
میتواند برگزيند ،اکنون يک دورهی طوالنی رکود ممتد را پيش رو دارد .آيا اين امکان وجود ندارد که توسعهی ُکند اقتص ِ
چند سال گذشته ،نهتنھا در اياالت متحد بلکه در تعدادی از ديگر اقتصادھای پيشرفته ،خود به چيزی ماندگارتر تبديل شود؟«
پاسخ برنانکه اين بود که به نظر او اگر اقدامات درست صورت میگرفت وقوع چنين پيامدی بعيد بود» :بهرغم دشواریھای
شديدی که در حال حاضر در برابر خود داريم ،من انتظار ندارم که اگر ـ و بر اين اگر تاکيد میکنم ـ کشور ما قدمھای الزم
را برای تأمين اين نتيجه بردارد ،توان رشد درازمدت اقتصاد آمريکا به گونهيی اساسی تحت تأثير اين بحران و رکود قرار
گيرد .البته میتوان انتظار داشت که در پی چنين بيانيهای توضيح روشنی در مورد آن »گامھای الزم« ارائه شده باشد .ولی
اين چيزی بود که در تحليل او وجود نداشت .مھمترين نکتهی او تنھا اين بود که کشور نيازمند اين است که به اوضاع مالی
خود سر و سامان دھد.
رابرت ای ھال ،که در آن زمان رييس انجمن اقتصادی آمريکا )اِی ای اِی(] [٢بود ،در سخنرانیاش در ژانويهی  ٢٠١١در
جلسهی اين انجمن تحت عنوان »افول طوالنی«] [٣رويکرد ديگری ارائه داد» .افول« ،بنا بر تعريف ھال ،عبارت است از
يک دوران بيکاری غير طبيعی ،که با انقباض سريع اقتصادی آغاز میشود و تا بازگشتن به اشتغال طبيعی ادامه میيابد .ھال
چنين گفت» :بدترين افول در تاريخ اياالت متحد رکود بزرگ بود که در آن اقتصاد از  ١٩٢٩تا  ١٩٣٣در حال انقباض بود
و تا زمان تدارک برای جنگ جھانی دوم نتوانست به حد معمول خود بازگردد .ھال دوران طوالنی رشد کندی را که اياالت
متحد امروزه در گيرآن است »افول بزرگ«] [٤ناميد .او اظھار داشت که با در نظر گرفتن ناتوانی دولت در ايجاد انگيزهی
مورد نياز اقتصاد ،راه برونرفتی به چشم نمیخورد» :ممکن است اين افول سالھا ادامه يابد«.
در ژوئن  ٢٠١٠پل کروگمن نوشت که در حال حاضر ،اقتصادھای پيشرفته در بن ِد ـ به گفتهی او ـ »رکود سوم« قرار دارند
طوالنی متعاقب ھراس  ،١٨٧٣و رکود بزرگ دھهی  .(١٩٣٠ويژگی بارز اين گونه
)دو رکود قبلی عبارت بودند از رکود
ِ
رکودھا نه رشد منفی اقتصادی ،مانند آنچه در افت يک چرخهی اقتصادی صورت میگيرد ،که رشد مستمر کند بعد از شروع
بھبود اقتصادی است .در چنين بھبود طوالنی» ،دورهھای کوتاه و پراکندهی پيشرفت ھيچگاه برای جبران آسيب سقوط اوليه
جھانی
کفايت نمیکردند ،و بازگشت سقوط را به دنبال داشتند «.در نوامبر  ٢٠١١کروگمن ،با احيای فرضيهی رکود ممتد
ِ

اواخر دھهی  ١٩٣٠تا اوايل دھهی  ٥٠به »بازگشت رکود ممتد جھانی« اشاره کرد ـ ) با وجود اينکه ،از نظر کروگمن ،در
اين مورد ،پسانداز مازادی که موجب رکود ممتد میشود امری جھانی است نه ملی(.
کتابھايی نيز در زمينهی رکود ممتد منتشر شدهاند .در  ،٢٠١١تايلر کوون رکود ممتد بزرگ] [٥را منتشر کرد ،که بهزودی
جزو کتابھای پرفروش شد .از نظر کوون مشخصهی اقتصاد آمريکا با يک »رکود ممتد چند دھهيی« است… .حتی قبل از
وقوع بحران مالی ،در دھهی اخير اشتغالزايی خالصی وجود نداشت… .در سرتاسر جھان ،کشورھای پرجمعيتی که مدتھا
ثروتمند بودهاند ويژگی مشترکی دارند :نرخ رشد اقتصادی آنھا تقريبا ً از ١٩٧٠به بعد کند شده است « .اگر به اين ترتيب
مدتی است که رکو ِد ممت ِد خزنده معضلی برای آمريکا و ديگر اقتصادھای پيشرفته بوده است ،توماس پِيلی ،در کتاب خود ،از
نفس رکود ممت ِد بزرگ کنونی را ناشی از بحران مالی بزرگ که قبل از آن واقع شد،
بحران مالی تا رکود ممتد ]، (٢٠١٢)[٦
ِ
و نمايانگر شکست سياست اقتصادی نوليبرال میبيند.
با در نظر گرفتن رشد ُکند اقتصادی در ژاپن و ھمچنين اروپا ،چنين نگرانیھايی به اياالت متحد محدود نمیشود نمیشود.
کريستين الگارد] ،[٧مدير عامل صندوق بينالمللی پول ،در سخنرانی سپتامبر  ٢٠١١خود در واشنگتن اظھار داشت »اقتصاد
جھانی وارد مرحلهی خطرناک جديدی از بحران شده است… .رشد جھانی اقتصاد در مجموع ادامه دارد ،ولی با سرعتی
ک
کاھنده «،که شکل »بھبودی پر فراز و نشيب و کم رمق« را بهخود میگيرد .مطلب اساسی در مورد اين مرحلهی خطرنا ِ
جدي ِد بحران عبارت است از »ناپايداری درونی« آن ،يا ضعف »اقتصادھای سهگانه«] [٨ـ آمريکای شمالی ،اروپا ،و ژاپن ـ
به ھمراه تداوم عدم توازن مالی که »رشد را تضعيف میکند «.مسئلهی مھمی که مطرح بود احتمال وقوع »دھهی از دست
رفته«ی ديگری بود برای کل اقتصاد جھانی .در نوامبر  ٢٠١١الگارد بر چين ،نه به عنوان نيرويی ھميشگی در برابر رکود
ممتد اقتصادی جھانی ،که به عنوان حلقهيی بالقوه ضعيف در نظام اقتصادی جھانی ،انگشت گذاشت.
)…(
نفی تاريخ
اقتصاددانان جريان غالب به طور روزافزونی به عنوان
اگرچه گرايش به رکو ِد ممتد يا يک دوران طوالنی رشد کند حتی بين
ِ
مسئلهيی عمده شناخته میشود ،درک وسيع تاريخی و نظری آن و رابطهاش با تکامل سرمايهداری در حلقهھای مسلط وجود
اجتماعی
ندارد .بهنظر ما ،دليل اين امر را میتوان در اين حقيقت رديابی کرد که مدتھاست اقتصاددانان نوکالسيک ،و علوم
ِ
متداول بهطور کلی ،ھرگونه تحليل تاريخی معنادار را رھا کردهاند .الگوھای انتزاعی آنھا ،که بيشتر در ارتباط با توجيه
قوانين حرکت آن ،به طور فزايندهيی به جھانی ديگر تعلق دارند ـ اينھا بر مبنای پيشفرضیھايی غير
نظاماند تا با درک
ِ
واقعی چون رقابت کامل و خالص ،اطالعات کامل ،عقالنيت کامل )يا انتظارات عقالنی( ،و فرضيهی کارآيی بازار ،ساخته
شدهاند .الگوھای زيبای رياضی که بر مبنای اين ساختارھای محدود تکامل يافتهاند ،بيشتر در ارتباط با زيبايی ،به معنای کمال
مطلوب ،میباشند تا با جھان درھم و برھم واقعيت مادی .بنابراين نتيجهشان تقريبا ً ھمان قدر مربوط به حقيقت امروز است که
بحثھای قرون وسطی بر سر تعداد فرشتگانی که میتوانستند در ته سوزنی بگنجند بود با حقيقت آن روز آنھا .اين اقتصادی
است در جھت ايدهآليسم خشک ـ بهطور کامل از شرايط مادی جدا شده است .به گفتهی کروگمن »حرفهی اقتصاد از اين رو
منحرف شد که اقتصاددانان ،به عنوان يک گروه ،زيبايی ،پوشيده شده در رياضياتی چشمگير ،را با حقيقت اشتباه گرفتند«.
جان کنت گالبرايت ،در اقتصاد فريبکاری معصومانه] ،[٩علوم اقتصادی و اجتماعی متداول را به گونهيی باز ھم شديدتر
محکوم و چنين استدالل میکند که در دھهھای اخير خو ِد نظام ،با فريبکاری ،از سرمايهداری به »نظام بازار« »تغيير نام«
يافت .اھميت اين واژهی دومی از ديدگاه نظام چنين بود» :در اينجا تاريخی منفی وجود نداشت ،در واقع ھيچ تاريخی وجود
نداشت .در حقيقت ،بهسختی میشد تعريفی بیمعناتر از اين يافت ـ اين يک دليل انتخاب است… .در نتيجه اين نظام بازار
است که به جوانھا میآموزيم… .لذا ،ھيچ فرد خاص يا شرکتی غالب نيست .يادآور ھيچ قدرت اقتصادیيی نيست .در اينجا
چيزی در مورد مارکس يا انگلس وجود ندارد .تنھا بازار بیسيما است که موجود است ،فريبکاریيی نه کامالً معصومانه«.
در ھمين راستا ،گالبرايت چنين متھم میکند» :عبارت »سرمايهداری انحصاری« که زمانی مورد استفادهی عمومی قرار
داشت ،از واژگان دانشگاھی و سياسی حذف شده است «.شايد بدتر از ھمه ،اين بود که با اين جابهجايی فريبکارانهی ايدهی
اصلی سرمايهداری )و حتا نظام شرکتی( ،احتمال فزاينده بحرانی جدی ،و ُکندی درازمدت در اقتصاد ،به طور نظاممند از
نظر مخفی میشد.

تأثير مداوم »اقتصاد فريبکاری معصومانه«ی گالبرايت و نتايج بيھودهيی را که ايجاد کرده میتوان در سخنرانی سال ٢٠١٠
برنانکه در دانشگاه پرينستون ،تحت عنوان »پيامدھای بحران مالی برای اقتصاد« مشاھده کرد .برنانکه اذعان میدارد که
دليل اوليهی ناتوانی »الگوھای استاندارد ]کالن اقتصادی[« در تشخيص بروز بحران مالی بزرگ اين بود که اين الگوھا تنھا
»برای دورانھای غير بحرانی … طراحی شده بودند «.به عبارت ديگر ،الگوھای سنتیيی که اقتصاددانان سنتی بهکار
میگرفتند اينگونه ساخته شده بودند )آگاھانه يا نا آگاھانه( تا نفس امکان وقوع يک بحران عمده يا يک دوران رکود ممت ِد
شدتيابندهی اقتصادی را ناديده بگيرند .برنانکه به مخاطبان خود گفت :تا جايی که رشد اقتصادی سالم بهنظر میرسيد ،الگوھا
»بسيار سودمند« از کار درآمدند .او سپس تأکيد کرد که مسئله آنقدرھا »نامربوط بودن يا حداقل خطای مھمی در« الگوھايی
که تحليلھا و سياستھای اقتصادی بر مبنای آن بنا شده بودند نبود .ولی ،ترکيدن حباب مالی و بحران متعاقب آن نشاندھندهی
وقايعی بود که قرار نبود بهوقوع پيوندند ،و اين الگوھا ھرگز بنا نبود آنھا را توضيح دھند .اين شبيه به ھواشناسی است که
کوچک گاه بهگاه ،و زمانی که توفان عظيم سرمیزند ،در
الگويی ساخته برای پيشبينی روزھای ھميشه آفتابی با رگبارھای
ِ
دفاع از الگوی خود ادعا میکند که ھدف آن ھرگز بهحساب آوردن چنين وقايع نامحتمل و پيشبينی نشدهيی نبوده.

اجتماعی رايج .جوزف شومپيتر] [١٠در تاريخ
اين ھمه نشانهيی است از فقدان تفسير تاريخیيی مستدل در اقتصاد و علوم
ِ
تحليل اقتصادی] [١١چنين میگويد» :بيشتر اشتباھات اساسی که در تحليل اقتصادی صورت میگيرد به واسطهی نقصان
تجربهی تاريخی است «،يا درک تاريخی .از نظر شومپيتر اين در تقابل شديد است با رويکرد مارکس ،که »اولين اقتصاددان
برجستهای بود که به مشاھده و آموزش سيستماتيک اين موضوع پرداخت که چهگونه نظريهی اقتصادی را میتوان به تحليل
تاريخی بدل کرد و چهگونه روايت تاريخی میتواند به منطق تاريخ] [١٢بدل شود «.امروزه دانشمندان متعارف علوم اجتماعی
ھمگی کارشناسان يا فنشناسھای محدودی شدهاند که تنھا به يک گوشه از حقيقت توجه دارند ـ و يا از آن بدتر  ،سازندگان
ت تجريدشان دچار به قول وايتھد]» [١٣انضمامیسازیھای نابهجا«] [١٤ميشوند «.آنان به
الگوھايی شده اند که در نھاي ِ
ندرت به اھميت اين گفتهی قديمی ھگلی پی میبرند که »حقيقت کليت است« – و در نتيجه تنھا از طريق شناخت فراين ِد شدن
)صيرورت( میتوان آن را به طور ريشهای درک کرد.
تشخيص حتا امکان وقوع فاجعهی اقتصادی و اجتماعی در سرمايهداری
شکست اقتصاد ،و علوم اجتماعی بهطور عام ،در
ِ
اجتماعی رايج به چشم خود زده به نحو شگفت انگيزی آشکار کرد .رابرت لوکاس] [١٥در
امروز ،چشم بندھايی را که علوم
ِ
سخنرانی رياستی خود در »انجمن اقتصادی آمريکا« در سال  ٢٠٠٣بدون ھيچ شک و شبھهيی اعالم کرد که »مسئلهی
مرکزی پيشگيری از رکود حل شده است «.اين نظر که به واسطهی پيدايش سياستھای پولی جديد و تکامل يافته ،اکنون ديگر
ِ
اقتصاد از گرايشھای بحرانی عمده آزاد شده ،شعور متداول اقتصاد کالن شده بود—و شخص برنانکه در سال  ٢٠٠٤از آن
به عنوان »اعتدال بزرگ«] [١٦نام برد .ولی بيش از چند سال طول نکشيد که ترکيدن حباب مسکن ميزان غير واقعی بودن
اين نظريهھای »پايان تاريخ« را بر مال ساخت.
طبيعتاً ،بودند کسانی که با بحران مالی بزرگ غافلگير نشدند .از  ،٢٠٠٢يعنی دو سال پيش از اينکه برنانکه واژهی »اعتدال
بزرگ« را بسازد ،تعداد بسياری از مفسران مستقل و مطلع اقتصاد سياسی – از جمله خود ما – رشد حباب عظيم امالک و
مسکن را ھشدار داده بودند .ما ،به عنوان سردبيران مانتلی ريويو ،در نوامبر  ،٢٠٠٢ترکيدن حباب امالک  /مسکن را به
عنوان نيرويی بالقوه ويرانگر در اقتصاد آمريکا يادآور شده بوديم .اين مطلب ،در بھار بعد ،با مقالهيی زير عنوان »کدام
بھبود؟«] [١٧پیگيری شد .در اين مقاله چنين گفتيم که »حباب مسکن را میتوان تا حد ممکن بدون اينکه بترکد کش داد «.با
بدتر شدن مسئله ،يکی از ما در شمارهی مه  ٢٠٠٦مانتلی ريويو مقالهيی نوشت در مورد »حباب بدھی خانوار«] ،[١٨و در
آن به بدھی غير قابل دوام وام مسکن اشاره کرد که سنگينترين بار آن بر دوش کارگران و دارندگان وام به کماعتبارھا][١٩
بازار سھام را ممکن ساخته
ترکيدن حباب
قرار ميگرفت .مقاله چنين استدالل میکرد که حباب مسکن بھبو ِد اقتصاد پس از
ِ
ِ
بود ،ولی اين نشاندھندهی احتمال »فروپاشی مالی« ديگر ،و احتماالً بزرگتری در راه بود که میتوانست با افزايش نرخ
بھره ،که از ھمان زمان شروع شده بود ،به جريان افتد .پس ،در حالی که بعضی از جنبه ھای بحرانی که در تابستان ٢٠٠٧
آغاز شد برای ما غافلگير کننده بود ،حرکت عمومی وقايع چنين نبود.
مدتھا بود که مانتلی ريويو بر مسئلهی ماليهگرائی و رابطهی آن با گرايشھای رکو ِد ممت ِد نھفته در اقتصاد تمرکز کرده بود.
ولی تشخيص اين که بحرانی ويرانگر در نتيجهی بزرگ شدن حباب مسکن در حال شکل گيری بود چيزی مختص به ما نبود؛
بلکه در ميان ناظرين دگرانديش بسيار شايع بود ،و حتی در نوشتهھای تجاری نفوذ کرده بود .سرشناسترين آنھا عبارت
بودند از دين بيکر] ،[٢٠استيون روچ] ،[٢١جان کسيدی] ،[٢٢رابرت شيلر] ،[٢٣و کوين فيليپس] [٢٤ـ در حالی که اين امر

نشريات بازرگانی مصلحتگرايی مانند بيزينس ويک] [٢٥و اکونوميست را نيز دربر میگرفت .در اوت  ٢٠٠٢بيکر گزارشی
تحت عنوا ن »افزايش قيمت مسکن :امری واقعی يا حبابی ديگر؟«] [٢٦برای »مرکز تحقيق سياست اقتصادی« نوشت .در
ھمان ماه بيزينس ويک چنين ھشدار داد» :سرمايهگذارانی که بسياری از وامھای ]مسکن[ تبديل شده به اوراق بھادار را][٢٧
میخرند ـ ممکن است به زودی تصميم بگيرند که ديگر بس است… .اگر نرخ ]سود[ باالتر رود ،باز پرداخت بھرهی وام
افزايش میيابد… .تقريبا ً  ٣٠درصد بدھی وام ھار رھنی معوّق دارای نرخ متغييرند… .اگر افزايش نرخ سود باعث آغاز
موجی از نکول از جانب دارندگان وام مسکن با نرخ متغيير شود اين میتواند شکست اعتباری] [٢٨را به دنبال داشته باشد«.
در  ٢٢سپتامبر  ،٢٠٠٢استفان روچ در نيويورک تايمز ،در مقالهی روبروی سرمقاله ،در مورد »ھزينهھای ترکيدن
حبابھا«] [٢٩چنين نوشت» :داليل زيادی وجود دارد برای اين که باور کنيم حبابھای دارايی ]مستغالت[ و مصرف ،ھردو،
در آيندهيی نه چندان دور خواھند ترکيد «.در نوامبر  ٢٠٠٢نويسندهی ستون اقتصادی نيو يورکر] ،[٣٠جان کسيدی ،مقالهيی
دان
انتشار داد تحت عنوان »سقوط بعدی :آيا بازار مسکن حبابی است که بهزودی خواھد ترکيد؟«] [٣١در سال بعد اقتصاد ِ
ييل] ،[٣٢رابرت شيلر ،ھم -مؤلف مقالهی پيشگويانهی موسسهی بروکينگز] [٣٣بود با عنوان »آيا حبابی در بازار مسکن
وجود دارد؟«] .[٣٤در ژوئن  ٢٠٠٥اکونوميست چنين نوشت» :افزايش قيمت مسکن در سطح جھانی بزرگترين حباب در
تاريخ است .خود را برای در ِد اقتصادیيی که ترکيدن آن در پی خواھد داشت آماده کنيد«.کوين فيليپس ،مفسر سياسی که
سوداگری مالی« تبديل شده
ھمواره نسبت به خطرات ماليهگرايی ھشدار میداد ،در  ٢٠٠٦بيان داشت که مسکن به »ابزار
ِ
وقوع سقوط مالی.
تر اعتباری مبادله کرده بود -«،ھشداری به
بود ،و »اياالت متحد يک حباب
بازار سھام را با حباب بزرگ ِ
ِ
ِ
در واقع ،ھشدارھا نسبت به حباب مسکن و خطر يک سقوط مالی شديد در طول چھار سالی که به بحران منتھی شد آنقدر
متعدد بودند که فھرست کردن ھمهی آنھا اگر نه غير ممکن ،بسيار دشوار است .پس مسئله اين نبود که کسی آمدن بحران مالی
بزرگ را نديده بود .اشکال بر سر اين بود که دنيای مالی ،که محرکش اشتياق به ھرچه بيشتر داشتن است ،و اقتصاد دانان
دگرانديش گرداگرد خود
دانان
تر خود اسيرند ،نسبت به ھشدارھای اقتصاد
ِ
ِ
سنتی ،که در دام ستايش الگوھای ھرچه نامربوط ِ
دانان خط فکری غالب به طور روز افزونی به نظر قانون سه] ) [٣٥اين نظر که عرضه
صرفا ً بیتوجه ماندند .اقتصاد
ِ
ً
تقاضای خود را ايجاد میکند( بازگشتند که استدالل میکرد بحرانھای شديد اقتصادی عمال غيرممکن اند.
ناتوانی اقتصاد ارتدکس در درک حباب مالی قبل از وقوع »بحران مالی بزرگ« اکنون در ادبيات ]اقتصادی[ امری است که
کامال روشن شده است .آنچه در اينجا میگوييم چيز ديگری است :اين که ھمان اقتصاد فريبکاری معصومانه ،اقتصاد دانان
داری پيشرفته باز داشته است ،و آن گرايش به رکو ِد ممتد
را تا بهحال از درک گسل حتی بزرگتری در اقتصاد سرمايه
ِ
اقتصادی درازمدت است .در واقع اين رش ِد کند يا رکود ممت ِد عفونیشده در طی دھه ھاست که ،نهتنھا ماليهگرائی را -که در
ِ
يک سلسله حباب مالی تجلی میيابد -که نيز رخوت عميق اقتصادی را ،که در دوران کاھش ميزان وام نسبت به دارايیھا][٣٦
آغاز شده ،توضيح میدھد .لذا امروز تحليلی واقعبينانه مستلزم بررسی دقيق حلقهھای بازتاب خطرناک بين رکو ِد ممتد و
ماليهگرائی است.
کسيدی در نوشتهی خود بازارھا چهگونه در میمانند] [٣٧استدالل میکند که دو مورد از پيشگويانهترين تحليلھا از رخوت
اقتصادی کنونی ما ،و رابطهی آن با پديدهی دوگانهی ماليهگرائی و رکو ِد ممتد ،از جانب اين ]اقتصاد دانان[ ارائه شده اند:
ِ
کينزينی] [٣٩دگرانديش ،که نظريهی بیثباتی مالی در زمينهی سرمايهداری معاصر
پسا
دان
اقتصاد
،
[
٣٨
]
مينسکی
ھايمن
)(١
ِ
بهوجود آورد ،و ) (٢پل سوييزی] ،[٤٠اقتصاددان مارکسيست ،که آنچه را که »ماليهگرائی روند انباشت سرمايه«] [٤١ناميد
واکنشی نسبت به گرايش به رکو ِد ممتد اقتصادھای سرمايهداری انحصاری پيشرفته دانست.
کسيدی در مورد سنتی که پيرامون سويزی رشد کرد چنين میگويد:
در طول دھهھای  ١٩٨٠و  ،٩٠گروه در حال افول اقتصاددانان مارکسيست حول مجلهی مانتلی ريويو گرد آمده بودند .اين
گرائی«
مجلهی کوچکی بود در نيويورک که از دھه  ١٩٤٠امورش را به سختی ميگذرانيد .تمرکز گروه بر آنچه »ماليه
ِ
سرمايهداری آمريکا میناميد قرار داشت ،و يادآور میشد که ميزان استخدام در بخش مالی ،حجم معامالت در بازارھای
سوداگرانه] ،[٤٢و درآمد شرکتھای وال استريت] ،[٤٣ھمه به سرعت در حال افزايش بودند .بنا بر ارقام وزارت بازرگانی،
بين  ١٩٨٠تا  ،٢٠٠٠سود بخش مالی از  ٣٢٫٤ميليارد دالر به  ١٩٥٫٨ميليارد افزايش يافت ،و سھم بخش مالی از کليهی
سود ايجاد شدهی داخلی از  ١٩درصد به  ٢٩درصد افزايش يافت.

پل سوييزی و ھری مگداف
سوييزی ،ھشتاد و چند ساله و دانشآموختهی ھاروارد] ،[٤٤از ھمان گروه کيمبريجی] [٤٥گالبريت و ساموئلسون][٤٦
پل
ِ
میآمد .او نويسندهی اثری بود که ھنوز بھترين معرفی اقتصاد مارکسيستی است ،و رھبر ناراضيان جناح چپ بود .از نظر
يک اقتصاددان بازار آزاد ،ترقی وال استريت عبارت بود از مزيت نسبی اين بخش در رشد طبيعی اقتصاد آمريکا .سوييزی
چنين اظھار داشت که اين تالشی نوميدانه برای جلوگيری از رکو ِد ممتد اقتصادی بود .با ثابت ماندن يا رش ِد ُکن ِد دستمزدھا ،و
ناکافی بودن امکانات سرمايهگذاری برای جذب تمام سود ]واقعی يا بالقوه[يی که شرکتھا ايجاد میکردند ،صدور اوراق
قرضه و ايجاد بدون وقفهی اھداف جدي ِد
سوداگری مالی برای حفظ ادامهی رشد ھزينهھا امری الزم بود» .آيا جامعهی
ِ
قمارخانهيی محرک مھمی برای رشد اقتصادی نيست؟« اين سؤال سوييزی در مقاله ای بود که در  ١٩٨٧به ھمراه ھری
مکداف] [٤٧نوشت «.باز ھم ]میگويم[ ،اصالً چنين نيست .رشدی که اقتصاد در سالھای اخير تجربه کرده ،بهجز آنچه که
به تدارک بیسابقهی نظامی در دوران صلح مربوط میشود ،تقريبا ً بهطور کامل به سبب توسعهی سرسامآور مالی بوده است«.
از نظر کسيدی ،تحليل تاريخی مستدل مينسکی و سويزی از سرمايهداری بود که ھردو آنھا را قادر ساخت تا دگرگونیھای
عظيمی را که در سالھای پايانی قرن بيستم صورت میگرفت ببينند» .مينسکی و سوييزی در ھمهی موارد اتفاق نظر نداشتند،
ولی توانايی نقادانهی بسيار پيشرفتهشان به آنھا اجازه داد تا ،خيلی زودتر از بسياری از اقتصاددانان ارتدکس ،پديدار شدن
يک الگوی جديد سرمايهداری را که نيروی محرکش ماليهگرائی است ببينند .در واقع ،سقوط سراسری جھان ،که سرچشمهاش
در  ٢٠٠٧در اياالت متحد بود ،نشان داد که گفتهی مينسکی و سوييزی درست بود که اقبال کل اقتصاد را نمیتوان از آنچه
در وال استريت میگذرد جدا کرد «.از نظر سوييزی ،بهطور خاص ،رکو ِد ممتد و ماليهگرائی پديدهھايیاند با تکاملی مشترک،
در بند يک »ھمآغوشی ھمزيستانه» [٤٨].
تحليل مينسکی در جھت چيزی بود که لحظهی مينسکی ،يا آغاز بحران مالی ناميده شده است .برعکس ،آثار سويزی در مورد
ماليهگرايی -که آن را گرايش وسيعی میديد که دربرگيرندهی زنجيرهيی از وقايع ترکيدن حباب بود -بر نقش علت و معلولی
داری پيشرفته ناميد ،تاکيد میکند .وضعيت
اقتصادھای سرمايه
آنچه را که میتوان »وضعيت عادی سوييزی« از رکو ِد ممتد در
ِ
ِ
عادی سوييزی ،و رابطهی آن با ماليهگرايی ،به ھمراه رشد سرمايهی مالی انحصاری – ھمراه با تأثير جھانیشدهی اين
پديدهھا ،بهويژه بر جھان سوم ،به طور اخص چين -است که محتوای اين کتاب را تشکيل میدھد.
»چرا رکو ِد ممتد«

جوزف شومپيتر در حال بحث با پل سوييزی در دانشگاه ھاروارد
در  ٢٧مارس  ١٩٤٧در دانشگاه ھاروارد بحثی در مورد آيندهی سرمايهداری بين دو تن از محبوب ترين و با نفوذترين
اقتصاددانان اين دانشگاه  ،سوييزی و شومپيتر ،صورت گرفت که اکنون شھرتی افسانهيی يافته .طوری که پل ساموئلسون
دهھا سال بعد ،در اوايل دھهی  ١٩٧٠اظھار داشت» :رويدادھای اخير در محيط دانشگاهھا يکی از وقايع بزرگ در زندگی
خود من را به يادم میآورد [٤٩].اين واقعه ،در زمان گذشته ،زمانی که غولھا بر روی زمين و در محوطهی ھاوارد قدم
میزدند ،در دانشگاه ھاروارد صورت گرفت .قرار بود جوزف شومپيتر ،اقتصاددان درخشان ھاروارد و پيشگوی اجتماعی،
با پل سوييزی در مورد »آيندهی سرمايهداری« مناظره کنند .ادارهی جلسه به عھدهی واسيلی ليونتيِف] [٥٠بود ،و تاالر
ليتاور] [٥١گنجايش ھمهی شرکتکنندگان را نداشت«.
بحث سوييزی و شومپيتر بخشی از بحث وسيعتر در مورد رکود ممت ِد دھهی  ١٩٣٠تا اوايل دھهی ٥٠بود که ناشی از »رکود
بزرگ« بود .بحث سوييزی ،بر مبنای مارکس و کينز ،اين بود که »انباشت عامل اصلی« در توسعهی سرمايهداری است،
ولی يادآور شد که نقش آن رو به زوال بود .او چنين توضيح داد» :ھيچ سازوکاری در نظام برای تنظيم امکانات سرمايهگذاری
در جھتی که سرمايهگذاران تمايل به به انباشت دارند وجود ندارد ،و ھيچ دليلی نيست برای اينکه فرض کنيم اگر امکانات
سرمايهگذاری ناکافی باشد سرمايهگذاران به سوی خريد روی خواھند آوردد -درست برعکس «.به اين ترتيب اقتصاد
خارجی يک جنگ-
سرمايهداری نيروی محرک ]درونی[ اش را از دست میداد ،و – بدون نيرويی خارجی ،مانند دلگرمی
ِ
به سوی رکودی درازمدت میگرويد .شومپيتر با برگزيدن برخوردی محافظهکارانهتر و »اتريشی« ،ظاھراً چنين استدالل کرد
که امکان داشت يک چرخهی طوالنی توسعهی )کندراتيِف] ([٥٢در اواخر دھهی  ١٩٥٠آغاز شود و در اواخر دھهی ١٩٨٠
به اوج خود رسد؛ ولی با وجود اين ،با افول نقش کارآفرينی] [٥٣و افزايش شرکتھا و دولت ،احتماالً اقتصاد آمريکا اين
نيروی محرک را از دست میداد .شومپيتر گرايش اقتصاد به سوی رکود ممتد را نفی نکرد ،ولی بر اين نظر بود که مداخله
ھايی از نوع »نيو ديل] «[٥٤نه محرک بلکه تضعيفکنندهی اقتصاد بودند.
نزديک به بيست سال بعد ،سوييزی ،به ھمراه پل باران [٥٥]،سرمايهداری انحصاری] ،[٥٦کتابی که امروزه يک تحقيق
کالسيک است ،را انتشار داد ،کتابی که تأثير زيادی بر اقتصاد »چپ نو« در دھهی  ١٩٧٠داشت .آنان اظھار داشتند »رکود
ممتد وضعيت عادی اقتصاد سرمايهداری انحصاری است «.بنا بر اين استدالل ،افزايش شرکتھای انحصاری )يا انحصارھای
جويای سرمايهگذاری واقعی يا بالقوه در جامعه شده بود .شرايط استثمار )يا
چندقطبی] ([٥٧منجر به گرايش به افزايش مازا ِد
ِ
سود ناخالص زياد نسبت به واحد ھزينهی کار( خود به اين معنا بود که ھم نابرابری در جامعه افزايش میيافت و ھم سرمايهی
اضافی واقعی و بالقوه ،ھرچه بيشتر به انباشت شدن در درون شرکتھای غولآسا و در دست سرمايهگذاران ثروتمند گرايش
اضافی جويای
میيافت ،و اينھا قادر نبودند راهھای کافی برای سرمايهگذاری سودمندی که بتواند تمام اين ]سرمايهی[
ِ

سرمايهگذاری را جذب کند بيابند .در نتيجه ،اقتصاد به طور روزافزونی به محرکھای خارجی مانند مخارج بيشتر دولتی
)بهويژه در رابطه با ارتش( ،افزايش کوشش برای فروش ،و توسعهی مالی برای حفظ رشد متکی شد .آنطور که سوييزی
بعدھا توضيح داد ،اينگونه محرکھای برونزا »بخشی از منطق درونی خود اقتصاد« نبودند ،و »خارج از محدودهی جريان
اصلی ،که مالحظات تاريخی ،سياسی ،و اجتماعی بهدقت از آن کنار گذاشته شدهاند «،قرار داشتند.
اين محرکھای خارجی ھمه خودمحدودگر بودند ،و/يا تضادھای درازمدت بيشتری ايجاد میکردند که منجر به از سرگيری
گرايش به رکود ممتد میشد .فرستادن سرمايه به خارج تنھا کمکی ناچيز به رفع مسئله بود ،زيرا جريان بازگشت سود و ديگر
عوايد تجاری ،در شرايط مبادلهی نابرابر ميان شمال و جنوب جھانی ،و سلطهی آمريکا بهطور کلی ،گرايش داشت که اين
جريان به سوی خارج را تضعيف کند .يک ابداع واقعا ً تاريخساز ،که نقش موتور بخار ،راهآھن ،يا خودرو در قرن نوزده و
ِ
اوايل تا اواسط قرن بيستم را ايفا کند ،ممکن است وضعيت را تغيير دھد .ولی نمیشد بر روی اينگونه ابداعات تاريخساز که
تمام جغرافيا و مقياس انباشت را تغيير دھد حساب کرد ،و احتماالً اين ابداعات در شرايط سرمايهداری انحصاری نامحتملتر
بود .نتيجه اين بود که اقتصاد ،گذشته از فراز و فرودھای معمولش ،گرايش به اين داشت که به جای وضعيت استواری که
اقتصاد ارتدکس فرض ميکرد ،در وضعيت عادی رش ِد کن ِد درازمدت فرو رود .اساساً ،اقتصادی که در آن تصميم پسانداز و
سرمايهگذاری در دست افراد خصوصی باشد ،گرايش پيدا میکند که گرفتار تلهی رکود ممتد شود :تقاضای موجود برای جذب
اضافی( موجود يا بالقوه کافی نيست ،توليد کاھش میيابد ،و ھيچ سازوکار خودکاری برای ايجاد بھبود کامل
تمام پسانداز )يا
ِ
وجود ندارد.
نظريهی رکو ِد ممتد ،در اين مفھوم ،به اين معنا نبود که در اقتصادھای سرمايهداری پيشرفته رشد سريع اقتصادی نمیتوانست
برای مدتی وجود داشته باشد – صرفا ً رکود ممتد وضعيت عادی بود ،و رشد مستحکم را بايد به عنوان نتيجهی عوامل تاريخی
منطق اقتصاد نوکالسيک بود که فرض را بر اين میگذاشت که رشد سريع
ت
خاص توضيح داد .اين بر عکس خصوصي ِ
ِ
وضعيت طبيعی سرمايهداری بود ،به استثنای زمانھايی که عوامل برونزا ،مانند دولت و اتحاديهھای کارگری ،در گردش
روان بازار مداخله میکردند .رکو ِد ممتد ھمچنين لزوما ً به معنی رکودی عميق با رشد منفی نبود ،بلکه ُکند شدن سرعت جھت
رشد اضافهانباشت بود .سرمايهگذاری خالص )يعنی سرمايهگذاری پس از ھزينهی استھالک( تضعيف میشد ،زيرا با افزايش
بازدھی ،ھمان سرمايهی کمی ھم که مورد نياز بود از وجوه استھالک تامين میگردد .به اين ترتيب رکود ممتد پيشرفت مداوم
فناوری و افزايش بھرهوری را پيشفرض داشت .اين نبود که اقتصاد دارای بازدھی کافی نباشد؛ اقتصاد بيش از حد مولد بود
تا کل مازاد جويای سرمايهگذاری را که درون توليد ايجاد شده جذب کند.
کتاب سرمايهی انحصاری باران و سوييزی در اوج شکوفايی بعد از جنگ و در زمان جنگ ويتنام منتشر شد .در اواسط
دھهی  ١٩٧٠اقتصاد آمريکا دچار افتی شديد شد .اين افت به دوران توسعهی سريعی پايان داد که ناشی بود از (١) :تراکم
نقدينگی مصرف کننده در طول جنگ؛ ) (٢دومين موج بزرگ استفاده از خودرو در اياالت متحد )از جمله ساختمان سيستم
شاھراه بين ايالتی(؛ ) (٣دوران انرژی ارزان به واسطهی استخراج عظيم نفت؛ ) (٤بازسازی اقتصادھای اروپا و ژاپن که
در اثر جنگ ويران شده بودند؛ ) (٥دو جنگ منطقهيی در آسيا ،و مخارج نظامی جنگ سرد بهطور کلی؛ و ) (٦دوران
ھژمونی بدون رقيب اياالت متحد .با تضعيف تدريجی عوامل خارجیيی که در اين سالھا به اقتصاد کمک کردند ،شرايط
رکود ممتد از نو پديدار شد.
ولی ،در دھهی  ١٩٧٠رشد بدھی ،و اقتصاد قمارخانهيی ناشی از آن ،به عنوان وسيلهيی برای برپا نگهداشتن اقتصاد آمريکا
به وجود آمد ،و در دھهی  ١٩٨٠سرمايهی اضافی از سراسر جھان به درون گردباد سوداگرانهی يک اقتصاد ماليه گرا که
مرکزش در وال استريت بود جذب شد .پل سوييزی و ھری مگداف از اولين و پيگيرترين تحليلگران اين روند جديد ماليهگرائی
مالی ادواری ،که به عنوان دارو و محرکی میديدند ،مانند آنچه گاھی
ھای
وار بحران ِ
ِ
بودند ،و آنرا نه تنھا در تعريف مينسکی ِ
ورزشکاران استفاده میکنند ،که در درون نظام پديدار شده بود تا ،بهرغم آنچه که »رکود ممتد خزنده«] [٥٨میناميدند مانع
از افت اقتصاد شود .آنھا در  ١٩٧٧چنين نوشتند]» :بخش[ مالی«بهعنوان شتابدھندهی دورهھای اقتصادی عمل میکند ،و
باال رفتن آن را بيشتر و سريعتر و پايين آمدنش را سقوطی پرشتابتر میکند «.آنان ،ضمن موافقت با مينسکی در مورد عدم
تعادل مالی ،با وجود اين استدالل میکنند که او ،با تمرکز کموبيش کامل بر جنبهھای مالی ،عوامل درازمدت ديگری را که
مبنايی استوارتر به موج بلند شکوفايی ميدھند ناديده میگيرد ،و به ھمين ترتيب به ازميان رفتن تدريجی شرايط حافظ شکوفايی
ت رکو ِد ممت ِد
طبيعی سوييزی
و ھمچنين بازگشت گرايشھای رکود ممتد ،چشم میپوشد «.مسئلهی اصلی آن بود که وضعي ِ
ِ
اکنون به سبب اعتياد به انگيزهھای مبتنی بر بدھی پيچيدهتر شده بود.

در  ٢٢مارس  ،١٩٨٢تقريبا ً سیوپنج سال پس از مناظرهی افسانهيی خود با شومپيتر در ھاروارد ،سوييزی سخنرانیيی تحت
عنوان »چرا رکود ممتد؟«] [٥٩در باشگاه اقتصادی ھاروارد ايراد کرد .او خاستگاه مناظرهی بزرگ رکود ممتد را که در
اواخر دھهی  ١٩٣٠در ھاروارد روی داده بود بازشمرد :در زمان پيدايش يک رکود عميق در  ،١٩٣٧قبل از وقوع بھبود
کامل از رکود بزرگ .اين وضعيت ،پرسشی را طرح کرد که آلوين ھنسن] ، [٦٠پيرو برجستهی کينز در اياالت متحد ،در
کتاب خود ،بھبود کامل يا رکود ممتد؟] [٦١در  ١٩٣٨مطرح کرد .شومپيتردر  ١٩٤٢در رسالهاش تحت عنوان سرمايهداری،
سوسياليسم ،و دموکراسی] ،[٦٢تحليل رکو ِد ممتدگرايانهی ھنسن را »نظريهی ناپديد شدن امکانات سرمايهگذاری] «[٦٣ناميد
و در برابر آن چنين استدالل کرد که مسئلهی واقعی که از بھبود کامل جلوگيری میکرد خود »نيو ديل« بود .اين چيزی بود
که به بحث سوييزی -شومپيتر در  ١٩٤٧منجر شد.
در  ،١٩٨٢سوييزی ،سی و پنج سال پس از مناظرهی معروفش با شومپيتر ،خطاب به شنوندگانش در باشگاه اقتصادی ھاروارد
بيان کرد که مسئلهی رکود ممتد که خاستگاھش رکود بزرگ بود» ،بدون ارائهی ھيچ پاسخ قانع کنندهيی کنار گذاشته شده
بود… .واقعيت اکنون آنرا دوباره مطرح میسازد «،و نشان میدھد که »میتوان گفت که خاکسپاری رکود ممتد ،دستکم،
شتابزده بوده است «.باوجود اين ،آنچه از آن زمان )عالوه به رشد مخارج دولتی( اوضاع را بهطور اساسی تغيير داده بود،
تکيهی بيشتر بر ترويج اعتبار /وام به عنوان محرکی درازمدت برای مقابله با رکود ممتد بود:
بگذاريد لحظهيی از موضوع گريزی بزنم تا يادآور شوم که اين واقعيت که عملکرد اقتصاد در سالھای اخير ،رويھمرفته از
آنچه واقعا ً بوده و يا به وخامت دھهی  ١٩٣٠نبوده ،بهطور عمده به سه علت است (١) :نقش بسيار پررنگتر مخارج دولت
و کسر بودجهی دولتی؛ ) (٢رشد عظيم بدھی مصرف کننده ،از جمله بدھی وام مسکن ،بهويژه در دھهی ١٩٧٠؛ و ) (٣باد
کردن بخش مالی اقتصاد که ،جدا از خو ِد رشد بدھی ،شامل انفجار انواع و اقسام سوداگریھای قديمی و جديد  ،بوده است؛ که
چيزی بيش از فروبارش صرف قدرت خريد به بخش »واقعی« اقتصاد ،عمدتا ً به شکل افزايش تقاضا برای کاالھای تجملی
است .اين عوامل ،تا زمانی که دوام آورند ،نيروھايی پراھميت برای مقابله با رکود ممتدند .ولی ھميشه اين خطر وجود دارد
عمومی ديرآشنا ،از آن نوع که از  ٣٣-١٩٢٩تا به حال ديده نشده،
که اگر بيش از حد ادامه يابند به فورانی از ھراس
ِ
بينجامند….
تعريفی از اين دورانديشانه تر برای تضادھای سرمايه داری آمريکا ،و بحران مالی  ٢٠٠٧تا  ،٢٠٠٩و شرايط رکود ممتد
شديد اقتصادی متعاقب آن ،ممکن نبود .ولی ،به اين ھشدارھا توجھی نشد ،و ھيچگونه احيای بحث رکود ممتد در دھهی ١٩٨٠
صورت نگرفت.
در  ،١٩٨٧مگداف و سوييزی ،در »رکود ممتد و انفجار مالی «[٦٤]،با طرح کوتاھی نسلھای جوانتر اقتصاددانان چپ در
پیگيری اين مسئله چنين اظھار داشتند:
ما ھردو در دھهی  ١٩٣٠به دوران جوانی خود رسيديم ،و در آن زمان بود که با اقتصاد و سياست سرمايهداری آشنا شديم.
برای ما رکود ممتد اقتصادی ،در دردناک ترين و فراگير ترين شکل آن ،از جمله پیآمدھای وسيع آن در کليهی جنبهھای
زندگی اجتماعی ،تجربهی شخصی بسيار سختی بود .ما میدانيم آن چيست و چه معنايی میتواند داشته باشد؛ ما نيازی به
تعريف ھا يا توضيحھای استادانه نداريم .ولی کم کم آموختهايم ،البته نه در کمال تعجب ،که جوانترھايی که در دھهی ١٩٤٠
يا ديرتر رشد کردند نه تنھا در اين برداشتھا با ما سھيم نيستند ،بلکه آنھا را نيز درک نمیکنند .محيط اقتصادی جنگ و بعد
از جنگ که نقش چنان مھمی در شکل دادن تجربيات آنھا داشت چيزی بسيار متفاوت بود .برای آنھا رکو ِد ممتد واژهيی نسبتا
گنگ است ،شايد چيزی برابر يک رکود درازتر از معمول ،ولی نه با پیآمدھای محتمل سياسی و بين المللی وخيم ضمنی.
تحت اين شرايط ،برای آنان دشوار است چيزی را که دلمشغولی ما با مسئلهی رکود ممتد میدانند درک کنند .آنھا مطمئن
نيستند ما در مورد چه چيز صحبت میکنيم يا اين ھمه سر و صدا بر ای چيست .آدمی وسوسه میشود که بگويد :صبر کن تا
زودی زود خواھی فھميد.
ببينی ،به
ِ
ولی ،به جای پايان دادن کتاب با اين اظھار نظر ،مگداف و سويزی در بقيهی کتابشان توضيح میدھند که چرا در جوامع
سرمايهداری انحصاری پيشرفته که در معرض اشباع شدن بازار قرار دارند گرايش به رکود ممتد اينچنين عميق حک شده
است ،و چرا ماليهگرايی از روی استيصال ،و در نھايت به عنوان ناجیيی خطرناک ،به وجود آمده است .آنھا در فصل »توليد
و ماليه« تحليل سيستماتيکی از رابطه پايهی مولد اقتصاد با روساخت مالی )که آن را رابطهی »اقتصاد واقعی« با »امور

مالی« نيز ناميدند( ارائه دادند که توضيح دھندهی ساختار مالی ھرچه بیثبات تر ،بر روی »بخش توليدیيی در رکود ممتد«
بود.
سوييزی ،در آخرين مقالهی خود» ،بيش )و کم( در مورد جھانیشدن«] ،[٦٥که در  ١٩٩٧يعنی پنجاه سال بعد از بحث
سوييزی و شومپيتر نوشته شد ،مسئلهی اضافهانباشت در سرمايهداری پيشرفته را بر مبنای سه شرط نشان میدھد(١) :
انحصاریشدن فزاينده در سطح جھانی با توسعهی شرکتھای چندمليتیُ (٢) ،کند شدن ]رشد[ ) يا عميقتر شدن رکود ممتد(
اقتصادھای سهگانه ،و )» (٣ماليهگرايی روند انباشت «.از نظر سوييزی اين سه گرايش با ھم در »ارتباطی ظريف« قرار
داشتند ،و برای درک آيندهی اقتصاد سرمايهداری تمرکز بر روی رابطهی بين آنھا ،و حضور آنھا در نظام سرمايهداریيی
که ھرچه بيشتر جھانی میشد ،الزم بود.
سرمايهی انحصاری -مالی و رکود ممتد بزرگ
تحليل خود ما در اين کتاب از بسياری جھات آنجايی آغاز میشود که سوييزی )و ھری مگداف( رھا کردند ،و آن تحليل ،و
ھمچنين تحليل جان بالمی فاستر] [٦٦و فرد مگداف] [٦٧در بحران مالی بزرگ :داليل و نتايج آن ] (٢٠٠٩)[٦٨را ادامه
میدھد .آنچه سوييزی جنبهی »ارتباط پيچيدهی« انحصارگرايی ،رکود ممتد ،ماليهگرايی ،و جھانیشدن میناميد ،اکنون
مرحلهی تاريخی جديدی را ايجاد کرده که ما آن را »سرمايهی انحصاری -مالی« میناميم .در اين دوره اقتصادھای سهگانه
در دام رکود ممتد -ماليهگرايی گرفتارند ،در ضمن اينکه ،از طريق آربيتراژ جھانی کار] – [٦٩که در آن شرکتھای چندمليتی
از اختالف بين سطح دستمزد در جھان برای کسب سود اضافی بھره ميگيرند -با رشد اقتصادھای نوظھور مرتبط میباشند.
نتيجه تشديد مسئلهی کلی جذب سرمايهی اضافی و عدم تعادل مالی در کانون اقتصاد جھانی است .آنچه در اين کتاب مورد
نظر ماست چگونگی اين عملکرد در سطح جھانی است ،با تمرکز عمده )در فصل ھای بعدی( بر چگونگی ارتباط آن با
اقتصاد چين.
با وجود اين ،مسئلهی مرکزی ھنوز عبارت است از انباشت بيش از حد در اقتصادھای سه گانه ،که طی آن اياالت متحد،
بهرغم ھژمونی رو به افولش ،ھنوز نيروی جھتدھنده در نظام انباشت جھانی است(…) .
اياالت متحد ھم از اين نظر تنھا نيست .از دھهی  ،١٩٦٠آلمان غربی ،فرانسه ،انگلستان ،ايتاليا ،و ژاپن در مقايسه با اياالت
متحد ھمه سقوط حتی شديدتری را در شتاب نرخ رشدشان تجربه کردهاند .در مورد ژاپن ،در ١٩٦٠تا  ٧٠توليد صنعتی ١٦٫٧
در صد افزايش يافت ،در حالیکه اين رقم برای ١٩٩٠تا ٢٠١٠تنھا  ٠٫٠٤درصد بود.
)…(
ابھام رقابت جھانی

بنا بر آنچه گفته شد ،چند دھهی اخير شاھد تشديد گرايشی فزاينده به سوی انحصاری شدن اقتصاد امريکا و اقتصادھای جھانی
بودهاند ،و اين منعکس است در (١) :تراکم و تمرکز سرمايه در مقياسی جھانی (٢) ،رشد قدرت و سود انحصاری (٣) ،تکامل
زنجيرهی عرضهی شرکتھای چندمليتی و ) (٤پيدايش ماليهی انحصاری .جمع درآمد ساالنهی  ٥٠٠شرکت بزرگ در جھان
)که پانص ِد جھانی ناميده میشوند( در سالھای  ٢٠٠٤تا  ٢٠٠٨برابر با حدود  ٤٠درصد درآمد جھان بود ،و اين درآمد از
دھهی  ١٩٩٠افزايشی سريع داشته است .ولی امروزه اين گرايش شديد به انحصارگری ،بهرغم عقل سليم ،بيشتر بهمنزلهی
رقابت ھرچه بيشتر بين شرکتھا ،کارگران ،و دولتھا ديده میشود.
ما اين اشتبا ِه ھويت را که در آن رشد انحصارگری به عنوان رشد رقابت سوء تعبير میشود» ،ابھام رقابت«] [٧٠میناميم.
از زمان ادم اسميت] [٧١تاکنون تکامل قدرت انحصار ھمواره به عنوان محدوديتی برای رقابت آزاد ،بهويژه در زمينهی
رقابت بر سر قيمت ،ديده شده است .ھمان گونه که اسميت در ثروت ملل] [٧٢میگويد» :قيمت انحصار در ھر موردی
باالترين قيمتی است که میتوان بهدست آورد .قيمت طبيعی ،يا قيمت رقابت آزاد ،برعکس ،پيينترين قيمتی است که میتوان

کالسيک قرن نوزده ،رقابت شديد تنھا زمانی وجود داشت که تعداد زيادی شرکتھای
دانان
کسب کرد «.برای اقتصاد سياسی
ِ
ِ
کوچک وجود داشتند .ولی کارل مارکس قبل از آن در سرمايه به تراکم و تمرکز سرمايه اشاره کرده بود که از طريق آن
شرکتھای بزرگتر بر کوچکترھا غالب میشوند و اکث ًر از طريق ادغام و تملک آنھا را جذب میکنند .اين فرايند ،با تسلط
يافتن تعداد نسبتا ً کمی شرکت غولآسا بر توليد ،به دگرگونی وسيع صنعت ،بهويژه در بيست و پنج سال آخر قرن نوزده و
اوايل قرن بيست انجاميد .به طوری که جان مانکرز] [٧٣در  ١٩٨٥در دگرگونی سرمايهداری آمريکا] [٧٤مینويسد،
»پيدايش سرمايهداری انحصاری )دھهی  (١٩٢٠-١٨٦٠دوگانگی آشکاری بين ابراز اعتقاد جامعه به سرمايهداری مبنی بر
نظم رقابتی بازار و واقعيت اقتصادی به وجود آورد«.
در دھهھای  ١٩٢٠و  ٣٠نوآوریھای جديدی در نظريهی اقتصادی ،با ھدف توضيح دادن اين حقيقت جديد ،تحت عنوان
»نظريهی رقابت ناقص« به وجود آمد .سه پژوھشی که مھمترين تالشھای پيشگام برای تغيير دادن نظريهی اقتصاد غالب
بود ،به صورتی که بتواند قدرت انحصاری را در بر گيرد ،توسط ادوارد اِچ ِچيمبرلين] [٧٥در نظريهی سرمايهداری
انحصاری] ،(١٩٣٣) [٧٦جون رابينسون] [٧٧در اقتصاد رقابت ناقص ] ،(١٩٣٣)[٧٨و پل سوييزی در »تقاضا در شرايط
انحصار چندقطبی ] «(١٩٣٩) [٧٩صورت گرفت .رابينسون مینويسد» :ما از ھر سو شاھد حرکتی تدريجی به سوی
انحصارگری تحت نام طرحھای محدود کننده ،طرحھای سھميهيی ،عقالنیسازی ،و رشد شرکتھای غولآسا ،ھستيم «.به
بيان چمبرلين«،ايدهی يک نظام رقابتی خالص غير قابل قبول است؛ زيرا نه تنھا اين واقعيت که نفوذ انحصاری را که به
درجات مختلف در سراسر اقتصاد احساس میشود ناديده میگيرد ،بلکه آنرا به کلی کنار میگذارد… .در واقع ،چنانکه بعداً
خواھيم ديد ،اگر قرار باشد يکی از اين عناصر )رقابت يا انحصار( از صحنه حذف شوند ،حضور فراگير انحصار نکات
بسيار زيادتری به نفع خود دارد«.
اين سه تحليلگر شرايط متنوع انحصاری و شبهانحصاری وسيعی را در نظر گرفتند ،و توضيح دادند که چهگونه رقابت قيمت
با انحصار کاھش میيافت ،چهگونه شرکتھا قادر بودند ،تا حدی از طريق »تمايز محصوالت«]) [٨٠واژهيی که چيمبرلين
رايج کرد( قيمتھای خود را خود تعيين کنند ،و چهگونه صنايع به طور فزايندهيی تحت سلطهی انحصارات چند قطبیيی][٨١
)چند شرکت غولآسا( که دارای قدرت انحصاری بسياری بودند قرار میگرفتند.

چيمبرلين که مفھوم انحصار چندقطبی را نيز در نظريهی اقتصادی مطرح کرد ،در اولين فصل نظريهی رقابت انحصاری][٨٢
بر نقش آن تأکيد کرد .سوييزی در »تقاضا در شرايط انحصاری چندقطبی«] [٨٣نظريهی قيمتگذاری انحصاری چندقطبیيی
را معرفی کرد که چنين استدالل ميکرد که ھرگونه کاھش قيمت توسط شرکتھای غولآسای چندقطبی امری بهغايت مخرب
بود ،و به جنگ واقعی قيمتھا میانجاميد ،که در آن شرکتھا ھر يک قيمت خود را پايين میآوردند تا سھم بازارشان را حفظ
کنند و ھمه شاھد نزول سودشان میشدند .بدينترتيب ،شرکتھای بزرگ در اقتصادھای بلوغيافتهی پيشرفته بهزودی آموختند
بهجای کاھش قيمتھا ،به گونهيی غير مستقيم در افزايش آن با يکديگر تبانی کنند ،با اين نتيجه که قيمتھا )و مھمتر از آن
سود حاصل از قيمت( تنھا در يک جھت حرکت میکرد – بهطرف باال .بنا به گفتهی چيمبرلين ،مکررترين نتيجهی رقابت
انحصاری )از جمله در انحصار چندقطبی( و محدوديتی که بر رقابت قيمت تحميل کرد ،عبارت بود از ايجاد »ظرفيت توليدی
مازادی که برای آن اصالح خود-به-خودی وجود ندارد… .ظرفيت مازاد ھرگز از بين نمیرود ،و نتيجه قيمت باال و به ھدر
رفتن است» .
از آن رو که اين نظريهھای رقابت انحصاری کل مفھوم نظام مبتنی بر رقابت آزاد را به چالش میکشيدند ،و تمام ساخت
اقتصاد سنتی را تھديد میکردند ،آنھا– در روايت اوليهی اقتصاد فريبکاری معصومانه ـ به ناحيهيی حاشيهيی در درون
ت کامل پذيرفته میشد ،ولی اين استثناھا خارج از مدل عمومی
اقتصاد رانده ميشدند .وجود يک مجموعه استثنا در مورد رقاب ِ
اقتصاد ،که ھنوز دنيای رقابت کامل و مطلق در نظر گرفته میشد .در ضمن ،اقتصاد دانان مفاھيمی بينابينی مانند »رقابت
مؤثر« ارائه میکردند )مفھوم مبھمی که بنا بر آن رقابت کارا در عمل به نحوی ادامه میيابد( ھمراه با ايدهی رقابتی جديد،
که بيشتر به نوآوری مرتبط است تا به رقابت قيمتی؛ يعنی توفان دائمی »تخريب خالقانه«ی شومپيتری.
ت ناقص خود شکل تازهای يافت تا با نيازھای اقتصاد ارتدکسی خوانايی يابد .از اينرو ،مفھوم »رقابت
نظريهی رقاب ِ
ً
انحصاری« به گونهيی بازتعريف شد تا صرفا با وضعيتی ارتباط يابد که در آن چند بنگاه کوچک از مکانھای مطلوب و يا
تمايز محصوالت بھره ببرند و در عين حال انحصار چندقطبی )مورد معمول( را از مفھوم حذف کند .چيمبرلين خودش
اعتراض کرد که انحصار چند قطبی خود نقطهی آغازينی برای نظزيهی رقابت انحصاری است ،و حذف آن از نظريهی

رقابت انحصاری کاری غيرمنطقی است .او اعتراض کرد که »نظريهی رقابت انحصاری از پديدهيی تقريبا ً جھانشمول ،که
شرايط محدو ِد »تعداد زياد «،تبديل شده است«.
ت تفکيک شده در
ِ
ت توليدا ِ
قطعا چنين است … .به پديدهی نسبتا ً بیاھمي ِ
بدينترتيب در گفتمان عمومی رقابت تعبير تازهای يافت ،تا »رقابت مؤثر« معادل مبھمی برای »رقابت کامل« باشد ،در
حالیکه اقتصاددانان در الگوی پايهيی خود باور به مفھوم انتزاعی رقابت کامل و/يا خالص را ادامه دادند .موارد رقابت به
گونهی انحصار چندقطبی ـ يعنی نزاع شديد ميان شرکتھای شبهانحصاری بر سر بازار ،تفکيک محصوالت ،و مواضع
کمھزينه )ولی بهندرت کاھش قيمتھا در بازار نھايی مصرف( ـ اغلب به اشتباه چنان تلقی میشدند که گويی نمونهھايی از
رقابت اسميتی ھستند .در عين حال ،شخصيتھای ارتدکسی مانند ميلتون فريدمن] [٨٤به اين بحث ادامه دادند که رقابت
انحصاری چند قطبی درست نقطهی مقابل رقابت بود.

شرايط آشفتگی فکری است که موجب ابھام رقابت میشود .چنان که مانکرز در دگرگونی سرمايه داری آمريکا][٨٥
وجود اين
ِ
مؤثر« ]جان موريس[ کالرک] ،[٨٦و »توفان
رقابت
»
مفھوم
اقتصاد،
ی
حرفه
و
بازرگانی
جماعت
ميان
در
»
داشت:
اظھار
ِ
نوآوری ويرانگر« شومپيتر» ،رقابت نوين« ناميده شد « .تنھا با اختصاص دادن معنايی جديد به واژهی رقابت ،تاثيرات
زيانبخش ساختار بازار رقابتی انحصاری از عرصهی وجود حذف شدند .ولی دنيای واقعی خود وجود دارد«.
برعکس ،متفکران راديکال و مارکسيست به نگرش تاريخی واقعبينانه متعھد بودند ،و از آنرو که دليلی برای پایبندی به
مفھوم رقابت آزاد در جايی که با واقعيت در تضاد بود نداشتند ،به تحليل نقش فزايندهی انحصار در نظام مدرن اقتصاد ادامه
دادند .از نظر رودلف ھيلفردينگ] ،[٨٧اقتصاددان اوايل قرن بيستم در آلمان و اتريش ،مشخصهی اينگونه انحصارگری رشد
»سرمايهی مالی« بود .لنين ،بهدنبال ھيلفردينگ ،در مورد آنچه که »مرحلهی انحصاری سرمايهداری« ناميد نوشت ،و آنرا
مبنای امپرياليسم مدرن دانست .تورستين وبلِن] ،[٨٨اقتصاددان سنت شکن ،به عنوان بخشی از نقد بر »مالکيت غيابی«][٨٩
اش نظريهی اوليهی اوليهسرمايه داری انحصاری ارائه داد.
در زمينهی اقتصاد انتقادی] [٩٠از دھهی  ١٩٣٠تا  ٧٠کالسکی] [٩١و جوزف استيندل] [٩٢نظريهھايی در مورد بسط ميزان
انحصار و ارتباط آن با بلوغ اقتصاد و رکود ممتد ارائه دادند .ھدف سرمايهی انحصاری باران و سوييزی ،که بخش زيادی
از آن ملھم از کالسکی و استيندل بود» ،آغاز فرايند تحليل سيستماتيک سرمايهداری انحصاری بر مبنای تجربهی پيشرفتهترين
جامعهی سرمايهداری انحصاری« ـ اياالت متحد .به ھمين ترتيب ،اثراتی نظير عصر امپرياليسم] (١٩٦٩) [٩٣ھری مگداف،
بحران مالی دولت] (١٩٧٣) [٩٤اثر جيمز اُکانر] ،[٩٥و کار و سرمايهی انحصاری] (١٩٧٤) [٩٦نوشتهی ھری
بريورمن] [٩٧بر مفھوم سرمايهی انحصاری اتکا داشتند.
مسير بررسی ما در اين کتاب مبتنی بر اين گونه تحليلھاست ،و میکوشد تا مرحلهی کنونی سرمايهی مالی ـ انحصاری را،
که در آن رکود ممتد و ماليهگرايی به عنوان گرايشھايی مرتبط در مقياسی جھانی به وجود آمدهاند ،بشناسد .در اينجا پارادکس
اقتصادی است که در آن نه انباشت سرمايه که ماليهگرايی اکنون نيروی محرک سيستم شده است.
شدن
جھانی
افول ھژمونی آمريکا ،و برخاستن چين

سرمايهی

انحصاری،

بينش ناشی از افزايش رقابت بينالمللی )يا رقابت انحصاری چندقطبی فراملی(،
با وجود اين ،امروزه ،عمدتا به سبب تغيير
ِ
حتی در ميان چپ نقش انحصارگرايی پذيرش ھمگانی ندارد .در دھهی  ١٩٧٠صنايع اصلی اياالت متحد ،نظير فوالد و
خودرو ،شروع به تاثيرپذيری از رقابت بينالمللی نمودند ،امری که به نظر میرسيد قدرت سرمايهی انحصاری آمريکا را
تضعيف میکند .رشد شرکتھای چند مليتی ،خصوصا ً در اقتصادھای سهگانه ،ابزاری برای اين پيشرفت رقابت جھانی بود.
اين بود که جون رابينسون به طعنه گفت »صنعت مدرن ،نظامی بيشتر مبتنی بر انحصارھای رقيب مبتنی است تا رقابت
انحصاری«.
برخی ناظران اين روند پيدايش انحصارات چند قطبی جھانی را ،که لزوما ادغام يا نابودی شرکتھای انحصاری چند قطبی
ملی ضعيفتر را در بر داشت ،بازگشت به نظام رقابتی به سبک قرن نوزده ديدند .آنھا در اشتباه بودند.

نظريهی شرکت چند مليتی که استيون ھايمر] [٩٨ارائه کرد )او ھنوز نظريهپرداز اقتصاد تعريفگرانه] [٩٩در اين زمينه
است( ،رشد اين شرکتھای جھانگرد را محصول رشد تراکم و تمرکز سرمايه و قدرت انحصار در سطح جھانی دانست .به
جای يک نھاد بازار رقابتی ،آنطور که اقتصاد سنتی تصور میکرد ،آنچه به وجود میآمد يک نظام رقابت چندقطبی جھانی،
برای تسلط شمار ھرچه کمتری از شرکتھای جھانی بر توليد جھانی بود .در ادامه ،ھايمر اين را در ارتباط با نظريهی
بيکاران صنعتی قرار داد و توضيح داد که شرکتھای چند مليتی انحصاری مشغول ايجاد
مارکس در مورد ارتش ذخيرهی
ِ
تقسيمکار بينالمللی جديدی بودند که بر مبنای تشکيل يک ارتش ذخيرهی جھانی ،و بھرهگيری از اختالف دستمزد در سطح
جھانی )يا آربيتراژ جھانی کار( قرار داشت .اين تغيير ساختار جھانی توليد ،برخورد تفرقه انداز و حکومت کن را نسبت به
کار در سطح جھانی برگزيد.
اين تغييرات با تبديل اياالت متحد ،از حوالی  ،١٩٨٠از کشوری با مازاد عظيم به کشوری با کسری عظيم در حساب جاری
)تراز مرکب معامالت در کاال و خدمات ،درآمد ،و انتقال يکجانبهی خالص( ،ھمراه بود که آنرا به موتور مصرف اقتصاد
جھانی ،يا »آخرين خريدار« تبديل کرد .اين ھمه به واسطهی سلطهی دالر آمريکا به ھمراه ماليهگرايی امکانپذير بود ،که از
طريق آن ،بنا بر استدالل يانيس واروفاکيس] ،[١٠٠اياالت متحد به »گاو مرد جھانی»] [١٠١تبديل شد ،که بدون تناسب با
تولي ِد خود ،قرض میگرفت و مصرف میکرد — ضمن ايجاد بازار برای صدور کاالھای کشورھای ديگر (…).در سی سال
گذشته اياالت متحد به بزرگترين وامگيرندهی جھان تبديل شده است ،که با استفاده از سلطهی مالیاش سرمايهی اضافی را از
بيش از ح ِد خود را تشديد میکند.
ت
بقيهی جھان جذب میکند ـ در حاليکه ،در نھايت مسئله بنيادی انباش ِ
ِ
در ھمين حال ،آربيتراژ جھانی کار که شرکتھای چند مليتی آن را به پيش میراندند ،در حال بازسازی ساختار اقتصاد جھانی
بود ،و بسياری از توليد جھان را به کشورھای جنوب جھانی] [١٠٢انتقال میداد .شرکتھای غولآسا زنجيرهی ھرچه
پيچيدهتری از عرضه را ايجاد کردند که کشورھايی با دستمزد کم را دربر میگرفت ،در حالیکه مقصد کاالھای نھائی عمدتا ً
مليتی ھمهجا
بازارھای شمال جھانی] [١٠٣بود ،و بخش قابل مالحظهی سرمايهی اضافی در تصرف خود شرکتھای چند
ِ
شرکتی آمريکا از خارج کشور میآمد .تا دھهی  ١٩٩٠اين رقم به ١٥
حاضر درمیآمد .در دھهی  ٦ ،١٩٦٠درصد کل سود
ِ
درصد ،و در  ٢٠٠٠تا ٢٠١٠به  ٢١درصد افزايش يافت.
بزرگترين سؤالی که اين مرحلهی جديد انباشت امروزه مطرح ساخته رشد سريع شمار اندکی اقتصاد نوظھور ،بهويژه چين
و ھند است .بینظمی يک نظام انباشت در اين کشورھا ،بر مبنای استثمار ارتش ذخيرهی وسيع چند صد ميليونی کارگران
صنعتی شدن متعارف جذب شود ،آيندهی
)در چين يک »جمعيت شناور« دھقان( ،که نمیتواند در داخل کشور از طريق روند
ِ
آسيای نوين را نامطمئن میسازد .رانت امپراتورمآبانهای که شرکتھای چند مليتی ،که زنجيرهی عرضه جھانی را نيز در
کنترل دارند تصاحب میکنند ،به اين معناست که اقتصادھای نوظھور درھای به ظاھر بازی را به بازار جھانی در برابر
دارند ،ولی مجبورند مسيری را بپيمايند که از خارج کنترل میشود .نابرابری گستردهی موجود در الگوی توسعهی مبتنی بر
صادرات ،و مبنی بر کار با دستمزد پايين است گسلھای درونی برای اقتصادھای نوظھور ايجاد میکند .چين اکنون شاھد
اعتراضات وسيع مداوم است ،که ساالنه در مقياس چند صد ھزار نفری صورت میگيرد .استيون آر .پلَت] [١٠٤در مقالهيی
تحت عنوان »آيا چين آمادهی انقالب است؟«] [١٠٥در نيويورک تايمز  ١٢فوريه  ،٢٠١٢نوشت که شورش تایپينگ][١٠٦
قرن نوزده ممکن است يادآوری تاريخی برای امکان انقالب بزرگ ديگری « از درون« در آن کشور باشد )وی يادآور میشود
که در اين صورت به احتمال قوی واشنگتن »آرزوی شکست آن انقالب« را خواھد داشت(.
از بسياری جھات موقعيت دنيا ،با تغييراتی اندک ،مطابق تشخيصی است که چهگوارا در کنفرانس آفريقايی ـ آسيايی در
الجزيره در ١٩٦٥ارائه کرد» :از زمانی که سرمايهی انحصاری بر جھان تسلط يافت ،بخش عمدهيی از بشريت را در فقر
نگاھداشته است ،تمام سود را در ميان گروه نيرومندترين کشورھا تقسيم کرده است… .ديگر نبايد سخنی از توسعهی تجارت
متقابال سودآوری به ميان آورد که بر مبنای قيمتھای تحميل شده بر کشورھای عقب مانده از طريق قانون ارزش ،و مناسبات
بينالمللی مبادلهی نابرابر ناشی از قانون ارزش استوار است «.اگر اکنون برخی اقتصادھای نوظھور بهسرعت در حال
ت غالب ،آربيتراژ جھانی کار است که سطح استثمار در سراسر جھان را افزايش میدھد ،و سنگينترين
توسعهاند ،ولی حقيق ِ
بار آن بر دوش کشورھای جنوب تحميل میشود.
يک پيشفرض اساسی در سراسر تحليل ما اين است که تقسيمات امپرياليستی در جھان باقی ماندهاند و عميقاند ،و در بسياری
موارد شدت و اختالف زياد در شرايط زندگی را تحکيم میکنند .ھنوز در عصر سرمايهی مالی ـ انحصاری جھانی در ھمه

جا مردم کارگر در رنج و عذابی فزاينده به سر میبرند ـ پديدهيی که مايکل ييتس]» [١٠٧نابرابری بزرگ«] [١٠٨ناميده
است .ھدف انحصارھای تثبيت شده و در حال توسعهی ثروت ،درآمد و قدرت ،خدمت به منافع بخشی ناچيز از جمعيت جھان
مالی انحصاری معاصر .جھان در معرض انباشت
جھانی سرمايهی
است ـ آنچه اکنون  %١ناميده میشود ـ يا طبقهی حاکم
ِ
ِ
سرمايهی انحصاریيی چنان افراطی و دچار اختالل قرار دارد که نه تنھا »نابرابری بزرگ« و شرايط رکود ممتد و عدم
تعادل مالی را به وجود آورده ،بلکه کرهی زمين ،بهعنوان محل زندگی انسانھا را نيز ،برای حفظ خود اين نظام در معرض
خطر قرار داده است .ازاينرو ،آيندهی بشريت ـ اگر اصال آيندهيی وجود داشته باشد ـ اکنون به عھدهی  %٩٩است .گار
الپروويتز] [١٠٩در »آمريکا بعد از سرمايهداری»] [١١٠چنين مینويسد» :آنگاه مبرھن است ـ در واقع بنا بر تعريف ـ
راهحل در نھايت نيازمند ايجاد نظامی نوين خواھد بود«.
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