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١

بھبود يا رکود يا بحران؟
مايکل رابرتز
ترجمه :آرمان پويان
جديدترين گزارش بانک جھانی دربارۀ چشماندازھای اقتصاد جھانی ) ،(١تصوير تيره و تاری از اقتصاد دنيا به دست می
دھد .طبق محاسبات بانک جھانی ،اقتصاد دنيا امسال تنھا با نرخ  ٢.۴درصد رشد خواھد کرد -اين نرخ برای کلّ دنيا
است که شامل آسيا ،چين و اقتصادھای سرمايه داری درحال توسعه با بيشترين آھنگ رشد می شود .اين رقم ،کم و بيش
ھمان رشدی است که در سال  ٢٠١٢محقق شده بود .بانک جھانی پيشبينی می کند که اين نرخ با کمی بھبود ،به ٣.٣
درصد در سال  ٢٠١۴برسد .ولی بايد صبر کنيم و ببينيم ،چرا که بانک جھانی ھر سال ارقام پيشبينی ھای خود را پس
از تجديد نظر ،پايين آورده است.
طبق پيشبينی اين نھاد ،رشد واقعی اياالت متحده امسال تنھا  ١.٩درصد ،و برای بريتانيا  ١.١درصد -رقمی بسيار پايين
تر از اکثر پيشبينی ھای رايج -خواھد بود ،درحالی که انتظار می رود منطقۀ يورو ھمچنان در رکود باقی بماند.
بنابراين بانک جھانی انتظار دارد که اياالت متحده امسال آھسته تر از سال گذشته رشد کند .گمان می رود که تنھا چين،
از ميان اقتصادھای مھم ،در سال  ٢٠١٣رشد سريع تری ) ٨.۴درصد( نسبت به سال  ٧.٩) ٢٠١٢درصد( داشته باشد.
به عالوه ،اقتصادھای سرمايه داری بهاصطالح درحال توسعه در مجموع تنھا  ۵.١درصد در سال  ٢٠١٢رشد داشتند،
که اين آھسته ترين رشد در طول يک دھۀ گذشته به حساب می آيد.
من نگاھی داشتم به داده ھای بانک جھانی دربارۀ رشد اقتصاد جھان که به سال  ١٩۶٠بازمی گشت .داده ھا اين نکته را
يادآوری می کرد که رکود بزرگ ،به راستی بزرگ بوده است .توليد ناخالص داخلی واقعی جھانی در سال ٢.٢ ،٢٠٠٩
درصد انقباض داشت؛ از سال  ١٩۶٠به بعد ،تنھا ھمين سال  ٢٠٠٩با يک انقباض مواجه بوده است! حتی رکود تند
 ١٩٨٢ھم ھنوز شاھد قدری افزايش در توليد ناخالص داخلی جھانی بود .رشد ساالنۀ توليد ناخالص داخلی واقعی جھانی
در نخستين رکود جھانی پساجنگ در سال  ١٩٧۴نيز بالغ بر  ١درصد بود.

البته توليد ناخالص داخلی واقعی سرانه )که ھرگونه افزايش در جمعيت جھانی را لحاظ می کند( در طول اين بحران
برابر اين
ھای اخير دستخوش انقباض نشد ،اما سقوط توليد ناخالص داخلی واقعی سرانه در سال  ٢٠٠٩بيش از دو
ِ
سقوط در سال  ١٩٨٢بود.

٢

٣

وقتی ما به سراغ بزرگترين اقتصاد سرمايه داری ،يعنی اياالت متحده ،می رويم ،باز ھم داده ھا داستان مشابھی را
حکايت می کنند .داگ شورت ) (Doug Shortدر وب سايت عالی خود دربارۀ داده ھای اياالت متحده ،چھار شاخص
سالمت اقتصاد اياالت متحده را دنبال می کند :توليد صنعتی ،خرده فروشی ،اشتغال و درآمدھای شخصی (٢) .شورت به
اين نتيجه می رسد که رکود بزرگ ،حقيقتا ً برای اقتصاد بزرگ بوده است ،چرا که متوسط ترکيبی اين شاخص ھای او،
به طور ميانگين بالغ بر  ١٠درصد سقوط داشته است ،يعنی تقريبا ً دو برابر سقوط در سال ھای .٧۵-١٩٧۴

شورت با نگاھی نزديک تر به رکود بزرگ در اياالت متحده و بھبود متعاقب آن ،به اين نتيجه می رسد که شاخص او از
نقطۀ حدّاقل سال  ٢٠٠٩به اين سو بھبود قابل مالحظه داشته است ،ولی ھنوز راھی طوالنی برای رسيدن آن به نقطۀ
حدّاکثر پيشين وجود دارد .اکنون شايد شما بگوييد که چنين سقوطی در طول رکود بزرگ ،در قياس با رکود ھای پيشين
به زمانی بيشتر برای جبران و بازگشتن به دورۀ پيش از رکود نياز خواھد داشت .بله ،مطمئنا ً اين طور است؛ اما با نرخ
کنونی بھبود ،اين به معنای نياز به سپری شدن سه سال ديگر است ،که اين امر زمان رسيدن از نقطۀ اوج پيشين به نقطۀ
اوج بعدی را ھشت سال می کند .شورت نشانه ھايی يافت که نشان می دھد آھنگ بھبود در سال  ٢٠١٢پيش از اين نيز
درحال محو شدن بوده است.

اگر ما به درون بخش ھای مولد اقتصاد اياالت متحده ،مانند توليد صنعتی ،نقب بزنيم ،می توانيم رش ِد رو به آھستگی را
ببينيم .اين ،بازگشت به رکود نيست ،اما بھبود دارد جای خود را به بحران بلندمدت می دھد.

۴

۵

به عالوه ھمان طور که در موارد متع ّدد قبلی نشان داده ام ،بھبود اشتغال از نقطۀ ح ّداقل رکود بزرگ به بعد ،به طور
اخص در اياالت متحده ضعيف بوده است -در واقع يک بهاصطالح "بھبود بیاشتغال"* )نسبت به دوره ھای پيشين بھبود
اقتصادی(.

اگر بھبود اياالت متحده در مقايسه با بھبود ھای پيشين ضعيف است ،اما ھنوز در وضعيت بسيار بھتری نسبت به منطقۀ
يورو قرار دارد .به ھر حال توليد ناخالص داخلی واقعی اياالت متحده  ٧درصد باالتر از سطح پيشين آن در سال ٢٠٠۶
بود ،درحالی که در منطقۀ يورو ،اين رقم تنھا  ٢درصد بود؛ ھرچند شايد مقايسۀ توليد ناخالص داخلی واقعی با نقطۀ اوج
قبلی در اواخر سال  ٢٠٠٧منصفانه تر باشد -در اين حالت ،توليد ناخالص داخلی واقعی اياالت متحده فقط  ٢.۵درصد
باالتر از پنج سال پيش بوده است.

۶

پاﺋولو ماناس در مطلبی به تاريخ  ١٧ژانويۀ  (٣) ٢٠١٣نگاھی داشت به تفاوت ھای موجود ميان بھبودھای اياالت متحده
و منطقۀ يورو .او به اين نتيجه رسيد که کسری دولت در اياالت متحده به مراتب بيشتر از منطقۀ يورو رشد داشته
است ،حدود  ١٢واحد درصد توليد ناخالص داخلی از نقطۀ اوج تا ح ّداقل .بنا به استدالل او ،اين امر نشان می دھد که
سياست ھای رياضتی بيشتر در منطقۀ يورو به کار گرفته شده و ھمين موضوع وضعيت وخيم بھبود را توضيح می
دھد.

شايد اين طور باشد ،اما روی ديگر سکه اين است که نسبت بدھی دولت اياالت متحده به توليد ناخالص داخلی به مراتب
بيشتر باال رفته است و از نظر من در آينده مشکالتی ج ّدی را پيش روی رشد اقتصاد آن قرار خواھد داد.

اقتصاددانان بانک سرمايه گذاری اياالت متحده ،مورگان استنلی ،طی گزارشی خصوصی نگاھی داشتند به وضعيت
ماليۀ عمومی در اقتصادھای مھ ّم سرمايه داری و ادّعا کردند که تأمين مالی بدھی جاری و مبالغ اضافی آتی آن ،به يک
بار سنگين بر روی سوددھی و رشد بخش خصوصی تبديل خواھد شد.
حکومت ھای سرمايه داری با دو سياست بديل نسبت به رياضت اقتصادی رو به رو خواھند شد .سياست اول ،نُکول
بدھی ھای خود به بخش خصوصی خواھد بود ،مانند مورد يونان .اين ھمان "راه حل" مکتب اقتصادی اتريش است؛
يعنی خالص شدن از ش ّر "بدھی اضافی" .راه دوم اين است که آن ھا نرخ ھای بھرۀ بدھی را به اجبار پايين بياورند تا
ھزينه ھا را پايين نگاه دارند و اميدوار باشند که اقتصاد در اين ميان بھبود پيدا کند )چيزی که "سرکوب مالی" ناميده می
شود( .اين ھمان راه ح ّل طرفداران کينز است .اما اين راه حل به اين معناست که کسانی است که در اوراق قرضۀ دولتی
سرمايه گذاری می کنند يا از طرف دولت "تشويق" می شوند که چنين کنند ،بايد قيد سود را بزنند.
ھر دوی اين "راه حل ھا" به آن معنا ھستند که دولت ھا به نحوی از انحا بدھی ھای خود را پرداخت نخواھند کرد تا بار
آتی مالياتستانی باالتر بر بخش ھای مولد اقتصاد بتواند کاھش پيدا کند .اما اين راه حل ھا برای بخش مالی که بخش
اعظم بدھی دولتی را دارد ،در حکم ارتداد و کفر است .آن ھا ترجيح می دھند ک ّل بدھی دولتی پرداخت شود ،حاال يا به
اين ترتيب که بخش ھای مولد ھزينه ھا را تقبل کنند ،يا بھتر اين که کارگران با پرداخت ماليات ھای بيشتر و
برخورداری از خدمات و رفاه کمتر آن را بپردازند.
بنابراين در حال حاضر برنامه ھای رياضتی دست باال را داد .نکول بدھی به معنای رکودی جديد خواھد بود .اما
سرکوب مالی به معنای رشد پايين برای يک دورۀ طوالنی خواھد بود ،چرا که فرض می کند بخش خصوصی مولد ،بار
بدھی خود و ھمين طور قيد و بند سوددھی نسبتا ً پايين را روی دوش بخش مالی می اندازد ،و بنابراين رشد را بازمی
گرداند.
پانوشت:
(1) http://thenextrecession.files.wordpress.com/2013/01/gep13afinalfullreport_.pdf
(2) http://advisorperspectives.com/dshort/updates/Big-Four-Economic-Indicators.php
(3) http://www.voxeu.org/article/eurozone-crisis-it-ain-t-over-yet
توضيح مترجم:
* بھبود يا رشد بیاشتغال ) (Jobless Recoveryحالتی است که در آن يک اقتصاد کالن از رشد و بھبود برخوردار
است ،اما درعين حال سطح اشتغال خود را صرفا ً حفظ می کند يا کاھش می دھد .اين اصطالح نخستين بار در روزنامۀ
نيويورک تايمز در دھۀ  ١٩٣٠به کار رفت.

٧

نگاھی ديگر به نرخ سود در اياالت متحده
مايکل رابرتز
آرمان پويان
به نظر می رسد که من در نوشته ھای خودم پيرامون اقتصاد و مساﺋل اقتصادی از منظر مارکسيسم ،به طور اخص دو
دغدغۀ فکری پيدا کرده ام :اول ،اندازه گيری نرخ سود ،و دوم ،نقد اقتصاد کينزی .البته گمان نکنم که اين ھا دغدغه
ھای چندان بدی باشند ،چرا که به اعتقاد من سطح و مسير نرخ سود سرمايۀ پيشريخته در يک اقتصاد سرمايه داری،
بھترين راھنما برای سالمتی آن اقتصاد است .و ضمنا ً درک تئوری ھا و استدالل ھای جان مينارد کينز و پيروان او از
اين رو برای ما ضروری است که ببينيم حتی راديکال ترين رويکرد نسبت به »مشکل اقتصادی« )لفظی مورد استفادۀ
کينز( ،قادر به ح ّل تناقضات شيوۀ توليد سرمايه داری نخواھد بود.
اما در ھر حال اجاز دھيد که باری ديگر به نخستين دغدغۀ خودم بازگردم .درحال حاضر ما برای اندازه گيری نرخ
سود به شيوۀ مارکسی ) -(a la Marxاصطالحی که ژرار دومنيل و دومينيک لوی ،اقتصاددانان مارکسيست فرانسوی
به کار می برند -به آخرين داده ھای اياالت متحده تا سال  ٢٠١١دسترسی داريم .ادارۀ تحليل اقتصادی اياالت متحده
) (BEAاخيراً ارقام بهروز شدۀ خود را در مورد خالص دارايی ھای ثابت منتشر کرده است .اين ارقام ،بخش مفقود
اندازه گيری و محاسبۀ مارکسيستی سوددھی سرمايه در اياالت متحده برای سال  ٢٠١١را پوشش می دھد.
اما چه طور بايد نرخ سود را اندازه گيری کنيم؟ بسيار خوب؛ برای اين منظور راه ھای بسياری وجود دارد که من در
شمار زيادی از نوشته ھای قبلی ،و به تفصيل در يکی از مقاالتم با عنوان »سيکل سود و رکود اقتصادی« ) ،(١در مورد
آن ھا بحث کرده ام .اما ھنوز عالقه دارم که از فرمول پايهای مارکس برای نرخ سود استفاده کنم ،يعنی کلّ ارزش
اضافی تقسيم بر مجموع سرمايۀ بهکار رفته ،يعنی سرمايۀ ثابت )ابزار توليد( به اضافۀ سرمايۀ متغير )کار( .محاسبۀ
مطلوب من اين است که برای به دست آوردن ارزش اضافی ،مقدار ھزينه ھای جبرانی کارکنان )يعنی دستمزد و
مزايای پرداختی به آنان از سوی کارفرما( را از رقم خالص توليد داخلی ساالنه )يعنی توليد ناخالص داخلی پس از کسر
استھالک( ،کم کنم .سپس رقم ارزش اضافی را به مجموع ھزينۀ استخدام نيروی کار )يعنی مجدداً ھمان ھزينه ھای
ت تحت مالکيت بخش سرمايه داری با لحاظ
جبرانی کارکنان( و سرمايۀ ثابت )که می توان به صورت دارايی ھای ثاب ِ
داشتن استھالک محاسبه کرد( تقسيم می کنم .البته روش ھای بسيار ديگری ھم وجود دارد :برای مثال ،می توان تنھا به
بخش شرکتی ،پيش و پس از ماليات ،نگاه کرد و نظاير اين ھا .اما محاسبۀ من با درنظر داشتن »ک ّل اقتصاد« ،ساده
ترين روش است که در آن تمامی بخش ھای اقتصاد درنظر گرفته می شود ،و ساده ترين راه برای مقايسۀ بين کشورھا
يا اندازه گيری »نرخ سود جھانی« نيز ھست ).(٢
در اين جا اين پرسش ناراحتکننده پيش می آيد که محاسبۀ خالص دارايی ھای ثابت ،بايد بر حسب ھزينۀ تاريخی
صورت بگيرد يا ھزينۀ جاری .مارکس سوددھی را کم و بيش مانند سرمايه داران اندازه گيری کرد ،يعنی شما از مبلغی
پول ) (Mبرای سرمايه گذاری در استخدام نيروی کار و ماشين آالت ) (Cآغاز می کنيد ،به يُمن توان کار در توليد )،(P
ارزش آن کاالھا بيش تر از سرمايه گذاری اوليه )’ (Cمی شود و اين ارزش در فروش کاالھا برای کسب پول بيشتر
)’ (Mمحقق می گردد.
بنابراين مقدار اوليۀ سرمايه در قالب پول ،معيّن است و دستخوش تغيير از طرف پروسۀ توليد نمی شود ،حتی اگر
ارزش کاالھا در طول پروسه و در انتھای آن تغيير کند ).(٣
اين به آن معنا است که شما بايد مجموع دارايی ھای ثابت را بر حسب ھزينۀ تاريخی اندازه گيری کنيد ،و نه بر حسب
ھزينۀ جاری که )به طرز بیمعنايی( ارزش مقدار اصلی سرمايه را تغيير می دھد .اين جمعبندی از آن چه که »تفسير
سيستمی موقتی و واحد« ) (TSSIاز قانون انباشت و سوددھی مارکس ناميده می شود ،گرفته شده است .اکثر
اقصاددانان مارکسيستی که گمان می کنند محاسبۀ دارايی ھای ثابت به ھزينۀ جاری درست يا بھتر است ،از ديدگاه
 TSSIحمايت نمی کنند ) .(۴بنابراين اکثر محاسبات صورت گرفته از سوددھی ،بر حسب ھزينۀ جاری ھستند.

٨

اما آيا اين دو محاسبه اختالف زيادی دارند؟ بسيار خوب ،من فرض را بر اين می گذارم که اين محاسبات تفاوت چندانی
در نتايج نخواھند داشت .در مقالۀ اخير ديپانکور باسو ) ،(Deepankur Basuنگاھی شده است به دو محاسبۀ متفاوت
از خالص سرمايه در اقتصاد اياالت متحده .اين مقاله نشان می دھد که ھر دو محاسبه ،روندھای بسيار مشابھی را در
بلندمدت از خود نشان می دھند و اين موضوع »انتخاب ]يکی از اين دو روش[ را برای تحليل تجربی روندھای
)(۵
سوددھی ،امری بیربط می سازد«
ھرچند اين موضوع مورد مناقشه است ،ولی نتيجهگيری »باسو« با پذيرش اين که محاسبه بر حسب ھزينۀ تاريخی،
ھمان قدر مناسب است که محاسبه بر حسب ھزينۀ جاری -روشی که اکثر اقتصاددانان مارکسيست برای اندازه گيری
نرخ سود استفاده می کنند -در واقع تأييدی است بر روش محاسبه بر حسب ھزينۀ تاريخی.
من در محاسبات خودم از ھزينۀ تاريخی استفاده می کنم ،چرا که به گمان من نزديک ترين روش به ديدگاه مارکس بوده
و بنابراين از لحاظ نظری صحيح تر است .ھمان طور که نمودار زير نشان می دھد ،اين محاسبه ،بخش عمدۀ بزرگ-
نمايی و نوسان در نرخ سود را که در روش متکی بر ھزينۀ جاری آشکار می شود ،برطرف می سازد؛ روش ھزينۀ
جاری ،به طرف اثرات منحرفکنندۀ تورم ) (Inflationو تورّم منفی ) (Deflationدر قيمت ھا متمايل است.

نمودار قرمز :نرخ سود بر حسب ھزينۀ تاريخی ،نمودار آبی :نرخ سود برحسب ھزينۀ جاری
اما در مورد محاسبه ،مسألۀ ديگری ھم مطرح است .بسياری از اقتصاددان ھای مارکسيست ،سرمايۀ متغير را از مخرج
کسر نرخ سود خارج می کنند ،چرا که ھزينۀ جبرانی کارگران طی يک سال بسيار سريع بازمی گردد ،بنابراين محاسبۀ
اندازۀ سرمايۀ متغير در معادله به مراتب دشوارتر است .من در اين مورد تغييرات مختصری را اعمال کردم؛ يعنی ابتدا
تخمينی قابل قبول از واگرد سرمايۀ متغير به دست آوردم و سپس يا آن را تماما ً حذف کردم يا به طور کامل نگاه داشتم.
نتايج سوددھی بسيار مشابه ھستند .برای اطالع بيش تر از موضوع واگرد سرمايۀ ثابت و متغير در اندازه گيری نرخ
سود ،به مقالۀ عالی اخير »پيتر جونز« رجوع کنيد ).(۶

٩

١٠

به اين ترتيب برخی از مھم ترين موضوعات مربوط به محاسبه حل شد! پس نتايج چه چيزی به ما می گويند؟ اول و
پيش از ھر چيز ،نرخ سود اياالت متحده نشان دھندۀ يک روند نزولی بلندمدت از سال  ١٩۴٧تا  ٢٠١١است .و دوم،
جديدترين داده ھای موجود ھمچنان ديدگاه من نسبت به حرکت ھای نرخ سود اياالت متحده را که اولين بار در کتاب
خودم ،رکود بزرگ ،عنوان کردم ،تأييد می کند؛ يعنی ما می توانيم وجود سيکل سود در اياالت متحده را ،دستکم پس از
جنگ ،تشخيص بدھيم .از  ١٩۴٧تا  ،١٩۶۵سوددھی در سطحی باال بود ،که البته در دھۀ  ١٩۵٠سقوط کرد و تا اواسط
دھۀ  ١٩۶٠ثبات يافت.
بنابراين ما وارد فاز نزولی سوددھی ،يعنی دوره ای از بحران شديم که نھايتا ً در رکود عميق اوايل دھۀ  ١٩٨٠به کم-
ترين مقدار رسيد .پس از اين ،سوددھی افزايش يافت ،و ھرچند به سطح دھۀ  ١٩۶٠نرسيد ،اما ھنوز به طور قابل
مالحظه ای باالتر بود .اين ھمان بهاصطالح عصر نئوليبراليسم بود .با اين حال سوددھی در  ١٩٩٧به اوج رسيد و
طبق محاسبات من ،اکنون در فاز نزولی ديگری قرار دارد که ھنوز به اتمام نرسيده است .از اين نظر دورۀ نئوليبراليسم
در اواخر دھۀ  ١٩٩٠به پايان رسيد ،ھرچند در اوايل دھۀ  ،٢٠٠٠رونق ديگری در وضعيت سوددھی با اتکا به رونق
اعتبارات وجود داشت.

ما می توانيم حرکت نرخ سود اياالت متحده را با اندازه گيری تغيير اين نرخ در فاز ھای مختلف ،در قالب نمودار زير
جمعبندی کنيم .بين  ١٩۴٧و  ،٢٠١١نرخ سود اياالت متحده بالغ بر  ٣٠درصد سقوط کرد .بخش اعظم اين سقوط ،بين
سال ھای  ١٩۶۵تا  ١٩٨٢بود ،يعنی زمانی که نرخ مزبور بيش از  ٢٠درصد کاھش يافت .سپس اين نرخ از  ١٩٨٢تا
 ،١٩٩٧تقريبا ً به ميزان  ٢٠درصد بھبود يافت .از آن زمان ،نرخ سود حدود  ٩درصد )تاکنون( کاھش يافته است.

اآلن يکی از چيزھای جالبی که سعی کردم از درون اين داده ھا استخراج کنم ،اين است که ميزان رشد در آن چه که
مارکس به عنوان بخش ھای »غيرمولد« سرمايه داری تعريف کرد ،يعنی بخش ھايی که سھمی در ايجاد ارزش جديد
ندارند و صرفا ً ارزش ايجاد شده به وسيلۀ بخش ھای مولد را به خود تخصيص می دھند ،چه قدر بوده است؟ اين
موضوع مھم است ،چرا که تنھا بخش ھای مولد می توانند اقتصاد سرمايه داری را به جلو حرکت دھند ،حتی اگر بخش
ھای غيرمولد ھم برای حفظ شيوۀ توليد سرمايه داری و مناسبات اجتماعی آن ضروری باشند .بخش ھای غيرمولد را می
توان به طور سردستی )می گويم سردستی ،چون بحث طوالنی ديگری ھم در ميان مارکسيست ھا در مورد چگونگی
تعريف کار مولد و غرمولد وجود دارد( به صورت دولت ،به ھمراه ماليه ،بيمه و امالک ) (FIREمشخص کرد.
بنابراين بخش ھای مولد )به طور تقريبی( در احاطۀ بخش شرکتی غيرمالی در اقتصاد قرار دارند.
نمودار زير نشان می دھد که سھم ارزش اضافی از مجموع ک ّل ارزش اضافی اين بخش ،تنزل يافته است )به ويژه در
دورۀ نئوليبراليسم( .پس در بلندمدت ،سودھای موجود برای سرمايه گذاری در بخش مولد اقتصاد ،محدود می شود.

١١

١٢

به عالوه سوددھی در اين بخش مولد ،برخالف سوددھی در کلّ اقتصاد ،حتی در دورۀ نئوليبراليسم ھم افزايش نيافت،
درحالی که نرخ سود در بخش مالی پس از يک دورۀ طوالنی از تنزل و افول ،اوج گرفت .نرخ سود بخش مالی،
ھمزمان با صعود در فرايند بهاصطالح مالیسازی ) (Financializationبود .اما اين امر به بھای رکود در نرخ سود
بخش مولد رخ داد.

در دوره ای که سھم سودھای بخش مالی به بھای سود در بخش غيرمالی افزايش يافت ،احتماالً بايد انتظار می داشتيد که
اين موضوع بر رشد سرمايه گذاری جديد اثر بگذارد .دادھا ھم دقيقا ً ھمين را نشان می دھد .در ھمان حال که سھم سود
مالی ،از سطحی کمتر از  ١۵درصد ک ّل سودھا در اوايل دھۀ  ١٩٨٠به تقريبا ً دو برابر تا پايان قرن افزايش يافت ،نرخ
رشد خالص سرمايه گذاری )پس از استھالک( دچار سقوط آزاد شد.

١٣

پس چه چيزی درحال رخ دادن در فاز نزولی اخير سوددھی در اياالت متحده است؟ تا به اآلن ،سقوط نرخ سود از نقطۀ
اوج آن در سال  ،١٩٩٧به بزرگی آن چه که در آخرين فاز نزولی طی سال ھای  ٨٢-١٩۶۵رخ داد ،نبوده است .طی
اين  ١٧سال ،سوددھی اياالت متحده  ٢٣درصد سقوط کرد .در حالی که از سال  ١٩٩٧به بعد ،يعنی طی  ١۴سال ،اين
سقوط تنھا  ٣درصد بوده است )نمودار زير( .اکنون اگر اين ادّعای من صحيح باشد که در روند سوددھی ،فازھا و
سيکل ھای قابل تفکيک و مشخصی وجود دارند ،در آن صورت نرخ سود اياالت متحده تا پيش از اتمام اين فاز نزولی،
بايد بازھم بيشتر سقوط کند و اين ھمان چيزی است که طی سه سال آتی -يا در ھمين حدود -رخ خواھد داد.

نرخ سود به ميزان فاز نزولی پيشين سقوط نکرده است ،چرا که اين بار ما شاھد افزايش تند در نرخ ارزش اضافی بوده
ايم .تحت قانون سوددھی مارکس ،نرخ فزايندۀ ارزش اضافی ،مھمترين عامل خنثیکننده نسبت به »قانون عام« مارکس
است؛ قانونی که می گويد نرخ سود ،به دليل افزايش ذاتی ترکيب ارگانيک سرمايه -ارزش سرمايۀ ثابت ،ابزار توليد ،به
ارزش سرمايۀ متغير ،توان کار -ميل به تنزل دارد.
مارکس انتظار داشت که وقتی سرمايه داران سرمايۀ بيشتری را به منظور افزايش بھرهوری کار در تکنولوژی سرمايه
گذاری می کنند ،اين نسبت در طول زمان افزايش پيدا کند .با اين حال ،از آن جا که فقط توان کار )و نه ماشين آالت و

موا ّد خام( قادر به ايجاد ارزش جديد است ،و ارزش توان کار از ارزش سرمايۀ ثابت عقب می افتد ،نرخ سود به سمت
تنزل تمايل نشان خواھد داد.
ھمان طور که نمودار زير نشان می دھد ،ھنگامی که ترکيب ارگانيک سرمايه در دورۀ نئوليبراليسم ،در نتيجۀ رکود
اوايل دھۀ  ١٩٨٠و سپس ارزانی ناشی از تکنولوژی جديد در دھۀ  ،١٩٩٠سقوط کرد ،نرخ سود افزايش يافت .اما در
دھۀ  ،٢٠٠٠عواملی که موجب کاھش قيمت و ارزانی می شد ،از ميان رفت و نسبت ارگانيک به سطوحی بازگشته که
از دورۀ بحران دھۀ  ١٩٧٠به اين سو مشاھده نشده است .اما اين بار ،نرخ سود آن چنان سقوط نداشته ،چرا که نرخ
استثمار )ارزش اضافی( ھم ،برخالف دھۀ  ،١٩٧٠افزايش يافته است.

ھرچند ممکن است افزايش استثمار و نابرابری رو به رشد به خيزش ھای اجتماعی در آينده بيانجامد ،اما قطعا ً به باال
نگاه داشتن نرخ سود کمک می کند .ولی محدوديت ھايی برای افزايش نرخ استثمار وجود دارد و اقتصاد اياالت متحده
احتماالً با اين محدوديت ھا برخورده کرده است ،به ويژه با آھسته شدن رشد بھره وری و ضعف رشد توليد ناخالص
داخلی واقعی .بنابراين نرخ سود کنونی تنھا از طريق سقوط شديد در ترکيب ارگانيک سرمايه می تواند تقويت شود و
اين امر تنھا زمانی می تواند رخ بدھد که ارزش ابزار توليد )و ھمان طور که قبالً گفته ام ،سرمايۀ موھوم( تاح ّد زيادی
مستھلک گردد .اين به معنای وقوع يک رکود است ،شايد معادل با رکود .٨٢-١٩٨٠
به عالوه محاسبات من پس از درنظر گرفتن برخی مفروضات منطقی در مورد داده ھای سال  ،٢٠١٢نشان می دھد که
نرخ سود بنا به تعريف مارکسيستی در سال  ،٢٠١٢به سطوح اوايل دھۀ  ٢٠٠٠سقوط کرد .يک شاخص فوق العاده مھم
برای تشخيص اين که آيا رکود ديگری در راه است يا خير ،توجه به مقدار مطلق )و نه نرخ( سود است .ھر زمانی که
مقدار سود در بخش مولد اقتصاد به شکل مطلق سقوط کرده است ،به فاصلۀ يک يا دو سال پس از آن ،رکود سرمايه
گذاری و توليد از راه رسيده است )مربع ھای قرمز در نمودار زير(.

١۴

١۵

 اما اگر نگاھی به جريان خالص وجوه نقد شرکت ھا بياندازيد. قرار نداريم٢٠١١ درحال حاضر ما در قلمرو منفی سال
 با روند نزولی رو٢٠١٢  می بينيد که سهماھۀ اول و دوم سال،که واقعا ً به محاسبۀ مارکسيستی مقدار سود نزديک است
. پس شايد رکود بعدی چندان دور نباشد.به رو بوده است

:منابع و توضيحات
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: به مقالۀ زير رجوع کنيد،( در اين مورد٢)
http://thenextrecession.files.wordpress.com/2012/09/roberts_michael-a_world_rate_of_profit.pdf
(3) http://thenextrecession.wordpress.com/2012/02/21/trying-to-understand-the-difference/
: نگاه کنيد به.( در اين مورد مقاالت و بحث ھای بی پايانی وجود دارد که شامل مطالب ھمين وبالگ نيز می شود۴)
http://thenextrecession.wordpress.com/2011/07/29/measuring-the-rate-of-profit-and-profit-cycles/
(5) http://thenextrecession.files.wordpress.com/2012/11/basu-on-rc-versus-hc.pdf
(6)
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اياالت متحده :مشکل »سرمايه گذاری« و نه »مصرف«
مايکل رابرتز
آرمان پويان
چندی پيش داده ھای توليد ناخالص داخلی اياالت متحده برای سه ماھۀ سوم سال  ٢٠١٢پس از اعمال تجديدنظر ،منتشر
شد .رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماھۀ سوم ،بر مبنای نرخ ساالنه ،پس از تجديد نظر از  %٢به  %٢.٧افزايش
يافت .اين موضوع خوب به نظر می رسد ،اما مشکل در جزﺋيات آن است .اين تجديدنظر ،تنھا به دليل افزايش تخمين
حجم موجودی انبار کاالھای توليدشده صورت گرفت .به بيان ديگر ،سرمايه داران بسيار بيشتر از تقاضا توليد کردند و
به اجبار بايد اين مازاد را انبار می کردند .ميزان تقاضا يا فروش نھايی پس از تجديد نظر ،کاھش يافت ،و مھم تر از
اين ،رشد سرمايه گذاری در بخش غيرمسکن )به استثنای خريد منزل( نيز به طور قابل مالحظه ای طی اين تجديدنظر
ارقام کاھش يافت.
اين آخرين ارقام که بھترين ابزار برای محاسبۀ سرمايه گذاری جديد بخش سرمايه داری در يک اقتصاد است ،رضايت-
بخش به نظر نمی رسد .سرمايه گذاری واقعی ھنوز حدود  ٨درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيش از رکود بزرگ قرار
دارد .سرمايه گذاری از اوج خود در سه ماھۀ سوم  ٢٠٠٧تا اواسط  ٢۴ ،٢٠٠٩درصد سقوط کرده بود .بنابراين
سرمايه گذاری بھبود يافت ،اما اکنون دوباره در سرازيری کاھش قرار گرفته است.

شاخص ھای سرمايه گذاری در طول چند سهماھۀ بعدی به ھيچ وجه خوب نيستند .يک شاخص خوب برای تشخيص
جھت حرکت سرمايه گذاری ،نگاه کردن به سفارشات کاالھای سرمايهای »مرکزی« )کليۀ کاالھای سرمايه ای
غيردفاعی ،به استثنای صنايع ھوايی( است .اين شاخص در حال حرکت به سوی قلمروی رکود می باشد ،ھرچند احتماالً
ھنوز برای قضاوت بسيار زود است.

١۶

١٧

فعالً سودھای شرکتی درحال افزايش اند ،البته دستکم تا زمانی که با استفاده از روش ھای نسبتا ً ساختگی ادارۀ تحليل
ھای اقتصادی اياالت متحده )پس از تعديل مصرف سرمايه و موجودی کاالھا( اندازه گيری می شوند .اگر ما رقم »کامل
تر« خالص جريان وجوه نقدی ِح َرف و مشاغل اياالت متحده را درنظر بگيريم )يعنی پيش از پرداخت ماليات ،بھره،
سودسھام و لحاظ کردن استھالک( ،آن گاه خواھيم ديد که اين رقم چندان اميدوارکننده نيست.

به عالوه ،شکاف ميان سودھای موجود و سرمايه گذاری از سوی بخش سرمايه داری اياالت متحده ،ھرگز بزرگتر از
اين نبوده است .سرمايه داران امريکا سرمايه گذاری را به حالت تعليق درآورده اند ،و ھنوز متقاعد نشده اند که سوددھی
برای دست زدن به سرمايه گذاری جديد ،کفايت می کند.

١٨

برخالف ديدگاه ھای حاميان تئوری »مصرف ناکافی« ،مصرف خانوار در اياالت متحده به عنوان درصدی از توليد
ناخالص داخلی ،فاصلۀ چندانی با بيشترين ميزان خود تاکنون ،يعنی  ٧٠.۵درصد ،ندارد .اما نسبت سرمايه گذاری به
توليد ناخالص داخلی ھنوز فقط  ١۴درصد است ،رقمی که باالتر از اواسط سال ھای دھۀ  ١٩٩٠نيست .رکود بزرگ،
محصول سقوط در سرمايه گذاری سرمايه داران و بازار امالک بود و نه سقوط مخارج خانوار.

بنابراين ما در ھمان جايی باقی می مانيم که من بحران طوالنی می نامم .اين موضوع به بھترين شکل در آخرين نمودار
من نشان داده شده است .شکاف بين روند متوسط رشد سرانۀ توليد ناخالص داخلی جمعيت تا پيش از رکود و رشد
واقعی ،در طول دورۀ رکود بزرگ سر باز کرده است .اما برخالف رکودھای پيشين ،اين شکاف در دورۀ بھبود

تضعيف نشده است؛ بلکه ھنوز ،به لحاظ سرانه ،در حال عريض شدن است .ما دستکم از زمان بحران بزرگ دھۀ
 ١٩٣٠به اين سو ،در دوره ای بیسابقه به سر می بريم.

١٩

انتخابات ژاپن :کمترين ميزان مشارکت از زمان آغاز ثبت داده ھا
مايکل رابرتز
آرمان پويان
مھمترين حزب اصلی راست -ميانه و حامی سرمايه داری در ژاپن ،يعنی حزب »ليبرال دموکرات« ) (LDPبه رھبری
شينزو آبه ،در انتخابات عمومی روز يکشنبه برای نمايندگان مجلس سفلی کشور ،به پيروزی قابل توجھی دست يافته
است .بنابراين حزبی که پس از جنگ جھانی دوم به وسيلۀ امريکايی ھا برای تثبيت دموکراسی سرمايه داری در ژاپن
ابداع شد و طی  ۶۵سال متوالی اکثراً قدرت را در دست داشته است ،پس از طی چھار سال بیاعتنايی عمومی ،باری
ديگر به صحنه بازگشته است.
آن چه رسانه ھا را به وجد می آورد اين است که  LDPو و متحد اﺋتالفی او ،يعنی کوميتو ،احتماالً به کرسی ھای کافی
برای به دست آوردن دو سوم اکثريت در مجلس سفلی دسترسی دارند ،و اين يعنی دولت می تواند تضمين کند که مسير
سياست ھايش از طرف مجلس سنای عليا -يعنی جايی که حزب دموکرات ) (DPبه عنوان حزب شکستخوردۀ دولت،
اکثريت را در دست دارد -بلوکه نخواھد شد .شکست حزب دموکرات انعکاس زيادی داشته است ،چرا که ناتوانی اين
حزب از انجام وعده ھای خود -يعنی شفافيت دولت ،کاھش بوروکراسی و پايان دادن به رکود اقتصادی )آن چه "دھه
ھای بربادرفته" ناميده می شود( که سرمايه داری ژاپن از زمان پايان دھۀ  ١٩٨٠تجربه کرده -شرکتکنندگان در
انتخابات را شديداً نااميد ساخته است.
اما تمرکز رسانه ھا بر روی کسب احتمالی اکثريت از سوی اين حزب ،به آن معناست که رسانه ھا حقيقت به مراتب
مھمتری را از انتخابات از دست داده اند ،و آن اين که ميزان تقريبی شرکت در انتخابات ژاپن ،پايينترين مقدار از سال
 ١٨٩٠به اين سو بوده است )يعنی از زمان ثبت داده ھا(! تخمين زده می شود که ميزان شرکت رأی دھندگان ،در سطح
 ۵٩.۵٢درصد قرار دارد ،يعنی پايين تر از ح ّداقل سطح به ثبت رسيده در انتخابات  ۵٩.۶۵) ١٩٩۶درصد( .اين در
حالی است که ميزان مشارکت در انتخابات سال  ۶٩.٣ ،٢٠٠٩درصد بود که باالترين ميزان مشارکت در دورۀ
پساجنگ بوده است .من اين ارقام را از رسانه ھای دولت ژاپن استخراج کردم؛ اين داده ھا نشان می دھد که سقوط
حمايت رأی دھندگان در انتخابات اخير اين بار به طور اخص وحشتناک بوده است ،به ويژه اگر به ياد داشته باشيد که
انتخابات ھای پيش از سال  ،١٩۴۵در يک کالم بسيار مشکوک بودند.
در اين جا مجال آن نيست که بخواھم
چرايی شکست مفتضحانۀ سرمايه داری
ژاپن در طول  ٣٠سال گذشته را درنظر
بگيرم .اما اجازه دھيد که فعالً به مھم
ترين شاخص ھای مارکسيستی نگاھی
داشته باشيم .موتور محرکۀ صعود عظيم
بخش مانوفاکتور ژاپن پس از جنگ دوم
جھانی ،نرخ بسيار باالی سود بود .اين
نرخ نخست در طول دھۀ  ١٩۶٠سقوط
کرد و »معجزۀ« ژاپن درميانۀ دھۀ
 ١٩٧٠به پايان رسيد .پس از نخستين
بحران اقتصادی پساجنگ در سال ھای
 ،٧۵-١٩٧۴ژاپن شروع به مبارزه کرد.
رشد اقتصادی ساالنۀ ژاپن از  ١٩٧۴تا  ،١٩٩٠حدود  ٣.٨درصد بود ،درحالی که ھمين نرخ طی سال ھای  ١٩۵۶تا
 ٩.٢ ،١٩٧٣درصد بود .سرمايه داری ژاپن ،ارتش ذخيرۀ کار ارزان خود را از پای درآورده بود ،و افزايش ترکيب
ارگانيگ سرمايه نيز سوددھی را پايين نگاه می داشت.

٢٠

ژاپن :نرخ سود به درصد )نمودار آبی( و ترکيب ارگانيک سرمايه )نمودار قرمز(

سرمايه داری ژاپن اکنون پيش از آغاز رونق اعتباری عظيمی که اياالت متحده و اروپا از سال  ٢٠٠٢به بعد به آن
وارد شده بودند ،تالش کرد که با جستجوی سودھای باالتر در بخش ھای غيرمولد نظير امالک و ماليه ،اين سوددی را
باال ببرد .حباب اعتباری ژاپن در سال  ١٩٨٩منفجر شد ،و اين انفجار ھمان قدر مھيب بود که بحران مالی جھانی
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ژاپن وارد رکودی شد که ھمزمان با رکود جھانی سال ھای  ٩١-١٩٩٠بود .اما در ھمان حال که ساير
اقتصادھای سرمايه داری اصلی شاھد بھبودی نسبی پس از آن رکود بودند ،سوددھی سرمايه داری ژاپن در طول دھۀ
 ١٩٩٠باز ھم بيشتر سقوط کرد.
دليل اصلی اين امر ،به ظاھر عدم تمايل نخبگان حاکم در بانک ھا ،شرکت ھای بزرگ و دولت به پذيرش اھرم زدايی
لی بيشازحد گسترشيافته بود .آن ھا درست مانند ھمان کاری که اياالت متحده و دولت ھای اروپايی در سال
در بخش ما ِ
 ٢٠٠٩انجام دادند ،ماليات دھندگان و دولت را به اعطای کمک مالی به بانک ھا و مؤسسات بزرگ واداشتند .در نتيجه،
ژاپن باقی ماند و بدھی عظيم بخش عمومی که به بخش ھای مولد اقتصاد فشار می آورد و ارزش جديد و پساندازھا را
برابر بدھی عمومی در اروپا و اياالت متحده است(.
می مکد )بدھی عمومی به عنوان نسبتی از توليد ملی ،بيش از دو
ِ
سرمايه داری ژاپن اين گونه بود که به يک سرمايه داری زامبی تبديل شد.
در سال  ،١٩٩٨نخبگان سياسی ژاپن تالش کردند تا تحت رھبری نخست وزير نئوليبرال ،يعنی کوﺋيزومی ،که برای
تجديدساختار بانک ھا ،خصوصیسازی بنگاه ھای دولتی و ماليات ھای باالتر برگزيده شده بود ،دست به »اصالحات«
بزنند .اين موضوع به احيای موقتی سوددھی انجاميد ،البته به بھای متوسط استنانداردھای زندگی ،کاھش حقوق مستمری
و بدتر شدن مزايای کار .بنابراين رأی دھندگان اميدوار بودند که حزب دموکرات جديد -ترکيبی از سوسياليست ھای
سابق ،سوسيال دموکرات ھا و ليبرال ھا -نشانۀ جديدی باشد برای پاکسازی سياست ژاپن ،پايان دادن به فساد و ارتشا و
بازگرداندن رشد .اما از بد روزگار ،رويدادھای سهگانۀ زلزله -سونامی ،فاجعۀ ھسته ای و بحران اقتصادی جھانی ،بار
ديگر سرمايه داری ژاپن را درھم کوبيد .توليد ناخالص داخلی اسمی ژاپن در سال  ،٢٠١٠پايين تر از سطح پيشين خود
در سال  ١٩٩۴بود.
اکنون شمار زيادی از رأی دھندگان توھم خود را نسبت به تمامی احزاب از دست داده اند و به ھمين خاطر شاھد کمترين
ميزان مشارکت در طول تاريخ ثبتشدۀ انتخاباتی اين کشور ھستيم .حزب ليبرال دموکرات ) (LDPدوباره افسار قدرت
را به دست گرفته و قول داده است که بيشتر روی پروژه ھای دولتی ھزينه کند ،و نه افزايش ماليات ،رونق صادرات
از طريق کاھش ارزش پول ين ،بازگرداندن تسھيالت انرژی ھسته ای ،افزايش ھزينه ھای نظامی و برخورد »سفت و
سختتر« با چين )يعنی ھمان سياست ھای کھنه و ورکشستۀ  ٣٠سال پيش(.
 ۶دسامبر ٢٠١٢

٢١

اقتصاد جھانی :چشمانداز سال ٢٠١٣

مايکل رابرتز
آرمان پويان
ھنگامی که تصميم به نوشتن مطلبی در مورد چشماندازھای اقتصاد جھانی در سال  ٢٠١٣گرفتم ،بھتر آن ديدم که
نگاھی داشته باشم به آن چه که سال گذشته ،ھمين موقع ،در مورد چشماندازھای سال  ٢٠١٢نوشتم .با اين ھمه ،پيشبينی
اقتصادی امری است که حقا ً به نادرستی و بیدقتی شھرت دارد .پيشبينی اقتصادی تقريبا ً بی استفاده است ،يا دست کم
علم اقتصاد جريان اصلی اميد چندانی به آن ندارد .در اين نوشته جای آن نيست تا داليل اين موضوع را توضيح دھم،
بنابراين شايد اين امر را به نوشته ھای آتی موکول کنم.
اما در ھر حال وقتی نوشتۀ خودم راجع به سال  ٢٠١٢را خواندم ،به نظرم رسيد که تحليل مذکور به سختی برای سال
 ٢٠١٣تغيير خواھد کرد .بنابراين فکر کردم که ھمان نکات مربوط به دسامبر  ٢٠١١را تکرار و سپس در مورد
اختالفات و تفاوت ھا )در صورت وجود( صحبت کنم.
سال گذشته من با اين تحليل آغاز کردم که »سال  ،٢٠١١به واقع سالی دھشتناک برای اقتصادھای مھم سرمايه داری
بود «.سال قبل ،پيشبينی من اين بود که  ٢٠١٢در مقايسه با » ٢٠١١تاحدود ناچيزی بھتر خواھد بود ،البته به استثنای
احتماالً اياالت متحده و ژاپن )آن ھم به طور نسبی(«.
بسيار خوب ،اين تحليل اساسا ً صحيح بود ،فقط با اين استثنا که عملکرد ژاپن به مراتب بدتر از آن چيزی بود که انتظار
داشتم .اکثر تحليلگران چندان در مورد سال  ٢٠١٢خوشبين نبودند ،به خصوص به اين دليل که شماری از تحليلگران
گمان می کردند که منطقۀ يورو تا پيش از پايان  ٢٠١٢ازھم خواھد پاشيد .به عالوه سال  ٢٠١٢واقعا ً سالی وحشتناک
برای سرمايه داری جھانی بود .رشد اقتصادی )واقعی( جھان فقط  ٣.۵درصد بود؛ رقمی که به زحمت برای توقف
بيکاری رو به رشد در صنايع و خدمات کفايت می کرد .در ميان اقتصادھای سرمايه داری بسيار پيشرفته ،اياالت متحده
در بھترين حالت  ٢درصد رشد داشت ،درحالی که عملکرد ژاپن و بخش اعظم اروپا بدتر از سال  ٢٠١١بود.
کشورھای ھستۀ اروپا به زحمت بيش از  ٢درصد رشد داشتند ،درحالی که اروپای جنوبی با بروز عالﺋم ناچيزی از
بھبود ،وارد رکود شد.
ھمان طور که دسامبر سال گذشته در مورد اقتصادھای نوظھور نوشتم » ،اقتصادھای بزرگ نوظھور مانند ھند ،آفريقای
جنوبی و چين نيز روند آھسته ای را از خود نشان می دھند .ھند در حال حاضر با نرخ تنھا  ٥درصد در سال رشد می
کند ،در حالی که ھمين رقم در ابتدای سال  ٢٠١١حدود  %٩بود .به ھمين ترتيب نرخ رشد ساالنۀ چين نيز از  ١٠به ٧
درصد رسيده و برزيل نيز به زير  ٤درصد سقوط کرده است .ھرچند اين نرخ ھای رشد به مراتب باالتر از اقتصادھای
پيشرفتۀ سرمايه داری است ،اما از آن جا که اقتصادھای نوظھور برای ايجاد اشتغال شھری نياز به جذب حجم بااليی از
کارگران کشاورزی به درون شھرھا دارند ،ناگزير بايد برای ايجاد مشاغل کافی با نرخی سريع تر رشد کنند «.سال
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 ٢٠١٢شاھد تداوم ھمين تصوير بود .به عالوه وضعيت برای اقتصادھای برزيل و ھند به عنوان اعضای بهاصطالح
 BRICبه مراتب بدتر از انتظارات بود.
در سال  ،٢٠١٢نرخ ھای بيکاری برای اياالت متحده و بريتانيا به مقدار ناچيزی نسبت به  ٢٠١١کاھش يافتند ،اما در
بخش اعظم اروپا اين نرخ ھا بدتر بودند و بيکاری جوانان در بسياری از کشورھا درحال رسيدن به نقاط اوج جديدی
بوده است .به عالوه ،نگران کنندهترين مسأله ،اين بود که بيکاری بلندمدت ھرگز از بحران بزرگ ]دھۀ  [١٩٣٠به اين
سو باالتر از اين نبوده است .اگر شما شغل خود را از دست بدھيد ،شانس شما برای به دست آوردن شغلی ديگر ھرگز تا
به اين حد بد نبوده است .به عالوه در اياالت متحده ،متوسط دورۀ بيکاری برای کسانی که به دنبال شغلی ھستند ،به
باالترين سطح خود رسيده است» .ارتش ذخيرۀ کار« به طور پيوسته گسترده باقی می ماند.
درست ھمان طور که سال گذشته ،ھمين موقع ،گفتم» :از نقطۀ حداقل سال  ٢٠٠٩به بعد ،اقتصادھای مھم سرمايه داری
عموما ً از دست يافتن به حتی ھمان متوسط نرخ ھای رشد بلندمدت پيشين خود ھم ناتوان مانده اند و برخی از آن ھا
ھمچنان با انقباض رو به رو ھستند «.تا پايان سال  ،٢٠١٢برخی از اقتصادھای مھم سرمايه داری ھمچنان به سطوح
اوج پيش از بحران خود در اواخر سال  ،٢٠٠٧يعنی پنج سال پيش ،نرسيده بودند.
من در نوشتۀ سال پيش خود به دو دليل اصلی اشاره کردم که چرا سرمايه داری پس از رکود بزرگ  ٢٠٠٩-٢٠٠٨به
صورت »طبيعی« بھبود نيافته است .نخستين دليل اين بود که »نرخ سود در بزرگترين و مھمترين اقتصاد سرمايه
داری ،يعنی اياالت متحده ،ھنوز در فاز نزولی خود قرار دارد  ...از زمان اوجگيری سوددھی در سال  ،١٩٩٧اين نرخ
پشت سر گذاشته نشده است ...از سال  ١٩٩٧تاکنون و در مقايسه با دورۀ  ١٩٨٢تا  ،٩٧دقيقا ً ھمين موضوع بوده است
که ،دست کم در اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری ،انگيزۀ بخش ھای مولد سرمايه داری )يعنی صنعت ،حمل و نقل و
خدمات( را برای سرمايه گذاری ھای جديد و استخدام کارگران بيشتر ،کاھش داده است«
در سال  ،٢٠١٢اين دليل بيشتر مورد تأييد قرار گرفت .نرخ ھای سود در اقتصادی اصلی پايين تر از سطح پيشين آن
ھا در  ٢٠٠٧باقی مانده است ،درحالی که سطح حجم سود ھنوز بسيار پايين تر از نقاط اوج پيشين است .در اياالت
متحدۀ امريکا ،نرخ سود در سال  ٢٠١٢در مقايسه با  ،٢٠١١وسيعا ً ثابت بود ،و اين علیرغم تداوم افزايش حجم سود
به نقاط اوج جديدی -بسته به نحوۀ محاسبۀ شما -است.
عاجز ماندن سوددھی از بازگشت به سطوح پيشين ،ھرگونه بھبود در سرمايه گذاری مشاغل را که برای حفظ و تقويت
بھبود الزم است ،تضعيف کرده است .بنابراين ،با وجود آن که »ھزينه ھای جبرانی« کار به عنوان درصدی از توليد
ناخالص داخلی ،به منظور افزايش سودھا و نابرابری ،به پايين ترين سطح در طول  ۵٠سال گذشته رسيده است ،ھنوز
ھيچ حرکتی برای خروج از اين بحران طوالنی وجود ندارد.
من انتظار داشتم که نرخ سود اياالت متحده در سال  ٢٠١٢سقوط کند .در عوض اين نرخ اساسا ً به دليل افزايش فوق
العادۀ نرخ استثمار ،ثابت باقی ماند .پيشبينی من اين است که اين موضوع احتماالً در سال  ٢٠١٣ادامه پيدا نمی کند.
رشد سود شرکتی اياالت متحده تاکنون در حال آھسته شدن بوده است .افزايش نرخ استثمار برای حمايت از سوددھی در
پيش رو کاھش خواھد يافت.
سال  ٢٠١٣کافی نخواھد بود .نرخ سود اياالت متحده در سال
ِ
من آن چه را که در مورد سال  ٢٠١٢گفتم ،تکرار می کنم» :اين )فعالً( به معنای يک رکود اقتصادی جديد نيست« .من
استدالل کردم که » تاريخ سرمايه داری آمريکا از  ١٩۴۵بيانگر آنست که وقتی نرخ سود شرکتی سقوط می کند ،نھايتا ً
حجم کلی سود به نقطۀ اوج رسيده و سپس سقوط می کند؛ اما بين اين دو ،يک تأخير حدوداً سه ساله وجود دارد .با اين
حساب ،ظھور يک بحران جديد توليد در آمريکا از حدود سال  ٢٠١۴به بعد خواھد بود ،اما نه اکنون «.اين ھم پيشبينی
اصلی من است )کمک کنيد!(
تجربۀ  ٢٠١٢اين ديدگاه من را که سرمايه داری واقعا ً در يک بحران طوالنی مشابه با بحران سال ھای دھۀ  ١٨٨٠و
دھۀ  ١٨٩٠قرار دارد و با سيکل »طبيعی« رونق و رکود در مثالً دورۀ بحران  ٨٢-١٩۶۵يا دورۀ »رونق« بهاصطالح
نئوليبراليسم در سال ھای  ٩٧-١٩٨٢متفاوت است .انتظار من اين است که تجربۀ سال  ٢٠١٣ھم ،ھمين موضوع را
تأييد کند.
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دليل اصلی ديگر برای تداوم بحران » ،در دليل فرعی رکود بزرگ يافت می شود :يعنی افزايش عظيم حجم بدھی يا
اعتبار )آن چه مارکس سرمايۀ موھوم می نامد( که بحران اصلی توليد سرمايه را موقتا ً به تعويق انداخت و به وقوع
حباب بی سابقۀ مسکن و امالک در اياالت متحده و ساير کشورھا دامن زد«.
بخشی از اين بدھی ،مورد »اھرمزدايی« يا تسويه قرار گرفته است .در سال  ،٢٠١٢خالص ثروت خانوار امريکايی ،به
شکل اسمی و نه واقعی ،بھبود يافت )ھرچند مقدار واقعی آن ھنوز بسيار پايين تر از سال  ٢٠٠٧است( .دليل اصلی اين
امر ،کاھش بدھی )نکول وام رھنی( و بھبود بھای سھام )ھرچند اين امر اساسا ً به نفع ثروتمندان است( بود.
در ھمان حال که بدھی بخش خصوصی )شرکت ھا و خانوار( به عنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی ،کاھش يافت،
نسبت ھای بدھی بخش عمومی مجدداً در سال  ٢٠١٢باال رفت .نسبت بدھی خانوار به توليد ناخالص داخلی پس از اوج-
گيری در  ٧ ،٢٠٠٧درصد سقوط کرده است ،بدھی شرکتی ثابت است ،اما نسبت بدھی دولتی به توليد ناخالص داخلی
 ۵٠درصد جھش کرده است .بدھی به کشورھای خارجی نيز افزايش يافته است ،بنابراين مجموع بدھی در واقع ٩
درصد افزايش داشته .به ھمين دليل ،اين ،نوعی اھرمزدايی در بخش سرمايه داری و نه در کل اقتصاد است.
بحث اصلی ميان اقتصاددانان جريان اصلی در سال  ٢٠١٢در اين مورد بود که آيا سياست رياضتی -که به درجات
مختلفی از سوی دولت ھا اتخاذ شده است -برای پاکسازی اقتصاد از بدھی کار می کند ،يا در عوض وضعيت را بدتر
می سازد .من طی نوشته ھای زيادی در سال  ٢٠١٢به اين پرسش پرداختم .دولت ھايی که سياست ھای رياضتی
شديدتری را اتخاذ کردند ،شاھد بودند که وضعيت اقتصادھايشان عموما ً بدتر از ديگر کشورھايی است که تا اين حد
سبعيت به خرج نداده اند .اما اين بحثی حاشيه ای بود .آن چه کشورھايی نظير اسپانيا يا ژاپن را در سال  ٢٠١٢به رکود
کشاند ،سياست ھای رياضتی نبود .در مورد اسپانيا ،به کارگيری سياست »صخرۀ مالی« به تازگی آغاز شده است .در
مورد ژاپن ،انبساط مالی و نه سياست رياضتی در دستور کار دولت جديد محافظه کار قرار دارد.
اما سياست رياضتی کنار گذاشته نخواھد شد ،چرا که اين سياست جزﺋی از سياست اقتصادی سرمايه داری است ،نه
صرفا ً سياهمستی ايدﺋولوژيک )آن طور که کينزين ھا دوست دارند ادعا کنند( .ھمان طور که سال قبل گفتم» :افزايش
مخارج دولت به تدريج به توانايی بخش خصوصی در کسب سود دست اندازی می کند؛ اين موضوع ھم از طريق
افزايش ماليات ھا و ھم از طريق رقابت با بخش خصوصی در حوزه ھای مختلف سرمايه گذاری صورت می گيرد .
البته ،دولت ھای حامی سرمايه داران ،عقب نشينی می کنند و برای کاھش بار بدھی ،ماليات ھای شرکتی را حذف و در
عوض آن را بر گردۀ خانوارھا می اندازند .به عالوه ،در طول دورۀ رکود بزرگ ،اکثر شرکت ھا با اعالم ضرر و
زيان ھای خود ماليات ھای کمی را پرداخت کردند .با اين وجود ،در بلندمدت اگر بدھی دولتی به افزايش خود ادامه دھد
يا کاھش پيدا نکند ،به مشکلی حاد برای سرمايه داری مبدل می شود و توانايی يا تمايل آن را برای سرمايه گذاری تقليل
می دھد .به ھمين خاطرست که مقولۀ بدھی ،برخالف ديدگاه کينزين ھا که به مخارج دولتی )از طريق استقراض يا غير
آن( به عنوان راه خروج از رکود نگاه می کنند ،حاﺋز اھميت است«.
به طور خالصه ،در سال  ،٢٠١٣رشد اقتصادی اقتصادھای اصلی احتماالً مشابه با  ٢٠١٢خواھد بود؛ يعنی بسيار
ضعيف و پايين تر از متوسط ھای بلندمدت .اما سال  ٢٠١٣احتماالً شاھد بازگشت يک رکود بزرگ در اقتصاد سرمايه
داری نخواھد بود .من انتظار ندارم که اياالت متحده سريع تر از سال  ٢٠١٢رشد کند و اروپا و ژاپن برای رشد دست و
پايی بزنند .اقتصادھای اصلی نوظھور شايد اندکی بھتر از  ٢٠١٢عمل کنند ،چرا که اقتصاد دولتی چين تحت رھبران
جديد خود به سرمايه گذاری ھای بيشتری دست می زند .اما در کل ،امسال ھم سال ضعيفی خواھد بود .بحران طوالنی،
فعالً بدون چشمانداز يک فرجه ،وارد ششمين سال خود خواھد .ما در جايی نامعلوم به سر می بريم.
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در حاشيۀ انتخابات امريکا
مايکل رابرتز
ترجمه :سيروس پاشا
آيا واقعا ً اھميتی دارد که فردا چه کسی برندۀ انتخابات رياست جمھوری اياالت متحده می شود؟
افراد غيرمارکسيست غالبا ً ادعا می کنند که مفھوم ماترياليستی مارکسيستی از تاريخ ،ديگر جايی برای نقش "فرد" باقی
نمی گذارد .فقط نيروھای تاريخی ،يعنی نيروھای اقتصادی و اجتماعی ،ھستند که افراد را به دنبال خود می کشانند .به
ھمين دليل اين که چه کسی رھبر يک دولت مھ ّم ھژمونيک مانند دولت اياالت متحده باشد ،تفاوتی نمی کند .درست است
که مفھوم ماترياليستی تاريخ می تواند توضيح دھد که فیالمثل چرا جوامع شکارچی عصر سنگ در استراليا يا امريکا
نتوانستند در برابر تھاجم و نابودی شيوه ھای توليدی و تمدن ھای خود به دست گروه ھای کوچکی از غارتگران
اروپايی متکی بر قدرت نظامی و تکنولوژی سرمايه داری ،مقاومت کنند .در نھايت تفاوتی نداشت که چه کسی حاکم
ِ
اينکاھا يا آزتک ھا باشد ،يا اين که شکارچيان نواحی مرکزی استراليا چه قدر برای نجات دادن جانشان در صحراھا،
ھوشمندترين آن ھا ھم دست آخر مغلوب بیعرضه ترين و احمقترين مھاجمين
ھوش و به خرج دھند .حتی تواناترين و
ِ
اروپايی شدند.
اما اين به آن معنا نيست که افراد نمی توانند تحولی ايجاد کنند .تاريخ انسان را می سازد ،اما انسان ھم تاريخ را می سازد
)به قول مارکس( .نقش فرد در تاريخ ،بخش عمده و مھمی از مارکسيسم است ،ھمان طور که خوانش شاھکار مارکس با
نام "ھجدھمين برومر" در مورد ظھور لوﺋی بناپارت ،نشان می دھد .اما کنش ھای افراد بايد در يک بستر خاص مورد
بررسی قرار بگيرد .بستر انتخابات پيش رو به ما نشان می دھد که ھر کسی انتخاب شود ،تفاوتی برای وضع اقتصاد
اياالت متحده يا زندگی شھروندان امريکا نخواھد داشت.
به طور قطع اين ھمان نتيجه ای است که اکثريت افراد واجد شرايط رأی دادن به آن رسيده اند؛ چرا که بزرگترين رأی
در انتخابات ،مربوط به کسانی است که رأی نمی دھند .می توان گفت که مانند انتخابات پيشين ۴٠ ،تا  ۵٠درصد مردم
شرکت نخواھند کرد .بخش اعظم اين افراد را فقرا ،بيکاران ،معلولين و کارگران غيرماھر و غيرمتشکل تشکيل می
دھند .اين بخش از جامعه ،به درستی احساس می کند که منفعتی در انتخابات و نظامی که اين انتخابات نمايندۀ آن است،
ندارد .کسانی که بخش وسيعی از آراء را تشکيل خواھند داد ،جزو ھمان بهاصطالح "طبقۀ متوسط" ھستند )يعنی
متخصصين ،اھالی کسب و کار ،کارمندان دولتی ،و کارگران متشکل در اتحاديه ھا( .رﺋيس جمھور بعدی اياالت متحده،
بنا به تصميم طبقات "متوسط" و "باالتر" -در کل -رأی خواھد آورد.
آن چه در مورد اين انتخابات ،مضحک و البته احمقانه به نظر می رسد ،اينست که گويا اين انتخابات به اقتصاد ربط
دارد! )ھمان طور که اکثر انتخابات ھا ،به جز موراد پيش از جنگ ،به اين مقوله ربط دارند( .با اين حال بحث چندانی
بين اوباما و رامنی در مورد آيندۀ اقتصاد اياالت متحده و سياست ھايی که بايد اتخاذ کنند ،وجود نداشته است .بحث ھا
عموما ً بر سر سابقۀ اوباما" ،سيستم بھداشت و درمان اوباما" ،نابرابری و ماليات ،صالحيت دولت و البته مساﺋلی
اجتماعی نظير جنسيت ،سقط جنين و مذھب ،بوده است و نه واقعا ً بر سر اين که اقتصاد به کجا می رود؛ چرا بحران
بزرگ رخ داد؛ يا آيا اين بحران حل شده و می توان از وقوع مجدد آن در آينده جلوگيری کرد؟ اين ھا مساﺋلی ھستند که
نه اوباما و نه رامنی چندان صحبتی در موردشان نکرده اند.
بگذاريد از زاويۀ ديگری به موضوع برخورد کنيم .اگر مثالً الگور ،جورج بوش پسر را در سال  ٢٠٠٠پس از نزاع
بزرگ چاد مغلوب می کرد ،آن گاه آيا اقتصاد امريکا تفاوتی پيدا کرده بود؟ آيا آن وقت رﺋيس جمھور يا دولت دموکرات
توانسته بود از رکود سال  ،٢٠٠١رونق اعتباری و حباب مسکن در سال ھای  ،٢٠٠٧-٢٠٠٢وام ھای عظيم درجهدو و
رسوايی "سالح ھای مالی کشتار جمعی" ،سقوط بانک ھا و متعاقبا ً رکود بزرگ جلوگيری کند؟ وقتی اين پرسش را
مطرح می کنيد ،جواب آن را ھم می دانيد :خير.

٢۵

در ادامۀ پرسش ھای باال می توان اين سؤال را ھم مطرح کرد آيا در اين حالت ،سياست خارجی اياالت متحده ھم تا به
اآلن تغييری کرده بود؟ خوب ،شايد .تھاجم نظامی به عراق و دروغپردازی در مورد "سالح ھای کشتار جمعی"
اختراع بوش و نومحافظه کاران بود .شايد اگر الگور سر کار می آمد ،ديگر "اجماعی" برای
احتماالً يک استراتژی و
ِ
سرنگونی رژيم صدام ترتيب نمی داد .اما می توان گفت بعد از حوادث يازده سپتامبر ،خواست تھاجم نظامی به
افغانستان باز ھم از سوی يک رﺋيس جمھور دموکرات مطرح می شد .و اين ھمان زخمی است که ھنوز ھم بر تن
ھژمونی امريکا و ماليات دھندگان آن وجود دارد.
تغيير واقعی در خاورميانه از طريق بھار عربی به وجود آمده است ،و نه با اقدامات امپرياليسم امريکا .به عالوه ،اين
احتمال قويا ً وجود دارد که اياالت متحده ،صرف نظر از اين که اوباما رﺋيس جمھور باشد يا رامنی ،از حملۀ ھوايی
اسراﺋيل عليه ايران در سال  ٢٠١٣حمايت کند.
واقعيت اين است که وضعيت اقتصاد در طول  ١٢سال گذشته ،با "دموکرات" يا "جمھوریخواه" بودن رؤسای جمھور
تغيير چندانی نمی توانست داشته باشد .به نظر می رسد که نتيجۀ پيروزی انتخابات روز سه شنبه ھر چه باشد ،تغيير
اندکی در طول چھار سال آتی ايجاد خواھد کرد .در طول  ١٠سال گذشته ،اقتصاد اياالت متحده از ھر نظر -توليد،
اشتغال ،حقوق و دستمزد ،و درآمد خانواده يا خانوار -به مراتب بدتر از روزھای بحران بزرگ دھۀ  ١٩٣٠عمل کرده
است.

سطوح اشتغال نيز سقوط کرده است.

٢۶

٢٧

در حال حاضر تعداد مشاغل نسبت به دسامبر سال  ،٢٠٠٧ھنوز  ۴.٢ميليون پايين تر است و اشتغال نيز  ٣.١درصد
پايين تر از سطح پيش از بحران خود قرار دارد )بحران  ۵٨ماه پيش آغاز شد( .ضمنا ً اين نخستين رکو ِد پساجنگ است
که در آن اشتغال با وجود گذشت  ۴سال از رکود ،بھبود نيافته .در ھمين مقطع ،يعنی چھار سال و  ١٠ماه ،پس از آغاز
رکود  ،٢٠٠١سطح اشتغال  ٢درصد باالتر رفته بود؛ طی مقطع مذکور پس از رکود  ،٩١-١٩٩٠اين رقم به ۶.٧
درصد ،پس از رکود  ،٨٢-١٩٨١به  ٨.٣درصد؛ پس از رکود ،۶١-١٩۶٠به  ٩درصد؛ و پس از طی نمودن مقطع
مذکور از زمان آغاز رکود  ،١٩٧٠به  ١٠.۴درصد افزايش يافته بود .به عالوه با سپری شدن اين مقطع پس از اتمام
نخستين رکود جھانی پساجنگ در سال ھای  ،٧۵-١٩٧۴اشتغال با نرخ حيرتآور  ١٢.۵درصد افزايش پيدا کرده بود.
اقتصاد اياالت متحده برای آن که بتواند ھمراه با نيروی کار روبهرشد پيش برود ،بايد ماھانه  ١٢۵ھزار شغل ايجاد کند؛
افزايش  ١٧٠ھزار شغل در ھر ماه که طی سه ماه گذشته محقق شد ،به آن معنا است که تا چھار سال و نيم آتی ،بيکاری
به "سطوح طبيعی" خود نخواھد رسيد .نرخ بيکاری ميان امريکايی-افريقايی ھا از رقم ترسناک  ١٣.۴درصد به ١۴.٣
درصد در ماه اکتبر رسيد .بازار کار امريکا به جھت ديگری منحرف شده است :وضع فارغالتحصيالن دانشگاھی از
کسانی که صالحيت ھای محدودی دارند ،بھتر است .با اين حال درآمد فارغالتحصيالن اخير و مردمی که در دھۀ ٢٠
زندگی خود قرار دارند ،سقوط کرده است.
رکود بزرگ ،شاھد ناپديد شدن  ٨.٧۵ميليون شغل بود .بين سال  ٢٠٠٧و  ١۵.۴٣ ،٢٠٠٩ميليون کارگر امريکايی برای
ھميشه وادار به ترک مشاغل خود شدند .با توجه به داده ھايی که در اختيار داريم ،اين باالترين رقم کارگران مشمول
قطع کار در طول يک دورۀ سه ساله ،در سی سال گذشته است .تقريبا ً  ١١درصد از کارگران امريکايی بيست ساله يا
باالتر ،وادار به ترک مشاغل خود شدند ،که اين باالترين نرخ قطع شغل در تاريخ امريکا پس از جنگ جھانی دوم است.
*
از ھر  ١٠٠کارگر مشمول قطع شغل ،تنھا  ۴٩نفر قادر به يافتن نوعی اشتغال شده بودند.
نابرابری شديد در توزيع درآمد و ثروت نيز حالتی زننده به خود گرفته است .شھروندان امريکايی با باالترين ميزان
درآمد ) ۴.٣درصد( ،قريب به  ٢٨.۴درصد از ک ّل درآمد شخصی را در اختيار دارند .در عوض صاحبان پايينترين
)(١
درآمد ) ۶۶.٩درصد( ،تنھا  ٣١.٢درصد از ک ّل درآمد شخصی را به خود اختصاص می دھند.
بين سال ھای  ١٩٧۶و  ،٢٠٠٧سرانۀ توليد ناخالص داخلی واقعی اياالت متحده ۶۶ ،درصد رشد داشت .اما درآمد
متوسط برای باالترين  ١درصد جامعه ٢٨٠ ،درصد رشد يافت؛ در حالی که درآمد متوسط  ٩٠درصد پايينی ،با رشد
تنھا  ٨درصد در طول اين دورۀ  ٣٠ساله ،اساسا ً دچار رکود بود .از  ١٩٧٨تا  ،٢٠١١ھزينه ھای جبرانی پرداختی به
مديران ارشد اجرايی شرکت ھا ،بالغ بر  ٧٢۵درصد رشد کرد ،در حالی که رشد ھزينه ھای جبرانی پرداختی به يک
کارگر عادی بخش خصوصی در ھمين دوره ،رقم ناچيز  ۵.٧درصد بود .ادارۀ بودجۀ کنگره ) (CBOگزارش داد که
باالترين  ١درص ِد صاحبان درآمد ،از سال  ١٩٩٣تا  ۵٨ ،٢٠١٠درصد از ک ّل رشد اقتصادی درآمدھای واقعی يا به

عبارتی بيش از نيمی از آن را به دست آورند )که اين به معنای نرخ رشد ساالنۀ  ٢.٧درصدی برای آن ھا است(.
پروفسور امانوئل سائز نيز طی گزارشی به اين نتيجه رسيد که باالترين  ١درصد درآمدی جامعه ٩٣ ،درص ِد افزايش
درآمد را نصيب خود کرد.

فقر ھمچنان رايج و عمومی است .نيمی از تمامی کارگران امريکا ) ٧۵ميليون از  ١۵٠ميليون نفر( در سال ،٢٠١٠
درآمدھايی پايين تر از  ٢۶ھزار و  ٣۶٣دالر داشتند .کسانی که از درآمدھايی پايين تر از  ٢۵ھزار دالر برخوردار
بودند -يعنی  ۴٨.٢درصد از کلّ کارگران -مجموعا ً  ٧۴٣ميليارد دالر در قالب درآمد دريافت می داشتند .يعنی فقط
 ۶.٣۴درصد از ک ّل درآمد ،از مح ّل دستمزدھا بوده است! مجموع درآمد حاصل از دستمز ِد  ١١٢ميليون کارگر
امريکايی با عايدی کمتر از  ١۵ھزار دالر در سال  ،٢٠١٠کمتر از ک ّل درآمد باالترين  ١درص ِد مؤديان مالياتی بود!
باالترين  ١درصد ،نيمی از درآمدھای خود را از سود سھام و منافع سرمايه )که مشمول نرخ ھای پايين تر ماليات می
شوند( ،و فقط  ٢۵درصد را از مح ّل دستمزدھا به دست می آورند.

٢٨

٢٩

اگر به ثروت نگاھی داشته باشيم ،می بينيم که  ۵٠درصد پايينی خانوارھای امريکا به لحاظ ميزان پسانداز )يعنی ۵٩
ميليون خانوار( تنھا مالک  ١.١درصد از ثروت خالص خانوار ھستند ،يعنی چيزی در حدود  ١١ھزار دالر به ازای ھر
خانواده .در حالی که مقدار متوسط برای کل کشور ) ١١٨ميليون خانوار( ۴٩٨ ،ھزار دالر به ازای ھر خانواده يا
خانوار است ۵٠ .درصد پايينی خانوارھای امريکا ،تنھا  ١.١درصد از ک ِل ثروت خانوار را در اختيار دارند.

٣٠

البته توزيع ثروت ،در سطح جھانی نيز گزارش می شود .مؤسسۀ "کرديت سوﺋيس" در "گزارش ثروت جھانی "٢٠١١
) (٢اعالم می کند که " ۵٠درصد پايينی جمعيت جھان ،در مجموع به زحمت مالک  ١درصد از ثروت جھانی است.
برعکس ،ثروتمندترين  ١٠درص ِد جمعيت ٨۴ ،درصد از ثروت جھانی را در اختيار دارد و در اين ميان ،باالترين ١
درصد به تنھايی  ۴۴درصد از دارايی ھای دنيا را به خود اختصاص می دھد".
بنابراين اين دھه ،از ھمه جھت دھه ای بربادرفته است .بايد پرسيد که نامزدھای انتخاباتی قرار است برای دھۀ بعدی چه
چيزی به مردم امريکا پيشکش کنند؟ در پاسخ بايد گفت ھمان چه که تاکنون ارزانی داشته اند.
رامنی می گويد که قصد دارد تا ماليات ھا را در سراسر کشور  ٢٠درصد پايين بياورد؛ اوباما ھم می خواھد ماليات ھا
را پايين بياورد -البته نه خيلی زياد .رامنی می خواد با کاھش مخارج دولتی ،آن را به زير  ٢٠درص ِد توليد ناخالص
داخلی برساند )يعنی کاھشی به اندازۀ بيش از  ۴درص ِد توليد ناخالص داخلی( و در ھمان سطح حفظ کند؛ اوباما ھم خيال
کاھش ھزينه ھا را درسر دارد ،اما نه به اين اندازه .رامنی می گويد که تمامی "مخارج احتياطی دولتی" را به زير
سطحی که در سال  ٢٠٠٨بوده است ،خواھد رساند؛ اوباما می گويد که او مخارج احتياطی را خواھد کاست ،ولی نه
خيلی زياد .رامنی از کاھش  ١٠درصدی نيروی کار دولت فدرال حزف می زند؛ اوباما ھم از ھمين کاھش ،ولی نه

خيلی زياد ،حرف می زند .رامنی قصد دارد که تمامی معافيت ھای مالياتی دورۀ بوش را گسترش دھد؛ اوباما ھم می
گويد که ھمين کار را خواھد کرد ،اما نه برای افراد خيلی ثروتمند .رامنی می خواھد ھمۀ "کاھش ھای خودکار" برنامه-
ريزیشده در مخارج دولتی را )که با برنامۀ بهاصطالح "صخرۀ مالی" فرامی رسد( ،به استثنای آن ھايی که به ارتش
مربوط می شود ،بپذيرد؛ اوباما اما فقط برخی از اين کاھش ھا ،و نه ھمه را ،خواھد پذيرفت.

سرمايه گذاری دولتی پيش از اين نيز شديداً به وسيلۀ اوباما کاھش يافته است.

من در نوشته ھای قبلی به سقوط زيرساخت ھای اياالت متحده که به فاجعۀ نيو اورلئان پس از توفان کاترينا و خسارات
ج ّدی متروی فرسودۀ نيويورک پس از توفان َسندی منجر شد ،اشاره کرده ام .سيستم اتوبان ھای امريکا در اصل يک
پروژۀ دولتی فدرال بود که با ھدف "دفاع ملی" توجيه می شد .فرودگاه ھا ھم اکثراً از منابع مالی عمومی ساخته شدند.
اما اوباما ھيچ گونه طرحی برای گسترش چنين ھزينه ھايی ندارد ،درحالی که رامنی در اين مورد می خواھد بر سرمايه
گذاری بخش خصوصی تکيه کند .کاھش ماليات ھا چندان ايدۀ بدی نيست ،به ويژه ماليات ھای سنگين تنازلی مانند
ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر کارفرما** .ماليات ھای شخصی باالتر يا ماليات بر عوايد سرمايه برای ثروتمندان

٣١

می تواند تصاعدی باشد .در عوض ھر دو نامزد انتخاباتی ،ماليات ھای تنازلی باالتر و ماليات ھای تصاعدی پايين تر
را انتخاب خواھند کرد.
رامنی ،طرح بھداشت و درمان اوباما ) (Obamacareرا محکوم می کند ،چرا که آن را شديداً پرھزينه و گران می
داند .اما او صرفا ً می خواھد به وضع موجود بازگردد؛ يعنی شرايطی که در آن ھر کس از استطاعت مالی برخوردار
است ،بتواند از درمان پزشکی برخوردار شود ،و بيمارستان ھای خصوصی ،شرکت ھای دارو و پزشکان ھمچنان
اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشند .از سوی ديگر ،ک ّل دستاورد اوباما اين بود که با منابع مالی دولتی ،بيمهگران
خصوصی بخش درمان را در رأس امور قرار داد .ھر دو نامزد انتخاباتی به دنبال کاھش نقش کمک ھای مستقيم به
افراد نيازمند ،از طريق جلوگيری از ھزينه ھای مربوط به بيمۀ پزشکی سالمندان ) (Medicareھستند.
پس از انتخابات ،مسألۀ فوری برای نخبگان سياسی ،يافتن راھی برای توافق بر سر کاھش بيشتر ھزينه ھای دولتی به
منظور حل کردن مسألۀ بهاصطالح "صخرۀ مالی" است .اگر آن ھا به توافق نرسند ،کنگره ،کاھش ھای خودکار را
اجرايی خواھد کرد؛ کاھش ھايی که ميزان آن با رسيدن به بيش از  ۵درصد توليد ناخالص داخلی ،به اقتصاد حمله
خواھد برد .به احتمال بسيار زياد توافق خواھد شد که ضربۀ کوچکتری به خدمات عمومی ،سيستم رفاھی و بيمۀ
سالمندان زده شود .بسيار عالی! اما آن چه روشن به نظر می رسد ،اين است که ھيچ گونه سياست "تشويق مالی" جديدی
که کينزگرايان چپ با قيل و قال خواھانش ھستند ،وجود نخواھد داشت .اگر رامنی برنده شود ،رﺋيس فدرال رزرو ،يعنی
بن برنانکه را به خاطر سھلانگاری بيش از حد در سياست پولی و مطرح کردن پيشنھاد دور جديد انتشار پول ،اخراج
خواھد کرد .اما اگر اوباما برنده شود ،برنانکه را حفظ خواھد کرد .اما در ھر حال ،سياست "تسھيل پولی" ) (Q.Eجز
برای افزايش قيمت ھای اواراق قرضه و سھامی که نخبگان به عنوان ثروت در اختيار دارند ،کار نمی کند.
برخی اقتصاددانان جريان اصلی تالش دارند که تصويری خوش بينانه از چھار سال آتی ترسيم کنند" .اھميتی ندارد که
چه کسی در انتخابات فردا برنده می شود؛ اقتصاد در مسير برخورداری از رشد سريعتر در طول چھار سال آتی قرار
دارد .بادھای مخالفی که آن را عقب نگاه داشته بودند ،اکنون به بادھای مساعد تبديل می شوند .پس از کاھش بدھی
خانوار به پايين ترين سطوح از سال  ،٢٠٠٣مصرف کنندگان درحال ھزينۀ بيشتر و پسانداز کمتر ھستند .قيمت ھای
مسکن پس از سقوط  ٣٠درصدی خود نسبت به سطوح اوج سال  ،٢٠٠۶مجدداً در حال بازگشت به وضع سابق ھستند.
با توجه به اين که مقدار سرمايۀ سھامی از سال  ٢٠٠٩به اين سو بالغ بر  ٣٠٠ميليارد دالر گسترش يافته ،اکنون بانک
ھا در حال افزايش وامدھی خود ھستند .تاس برای يک بھبود اقتصادی به مراتب قویتر انداخته می شود" .اين ھا
جمالتی است که مارک زندی ،اقتصاددان ارشد وست چستر ،پنسيلوانيا ،اعالم کرد .از نظر او رشد اقتصادی امسال و
سال بعد حدود  ٢درصد است که در سال ھای  ٢٠١۴و  ٢٠١۵ھمراه با بھود مصرف ،ساختوساز و استخدام ،به دو
برابر ) ۴درصد( خواھد رسيد.
با اين حال ديگران اطمينان کمتری دارند .مثالً رابرت .جی .گوردن ) (٣اخيراً اعالم کرد که اياالت متحده در به ته خط
رسيده است .توليد ناخالص داخلی واقعی سرانۀ اياالت متحده آھسته تر از ھر دورۀ ديگری از زمان جنگ ھای داخلی
اين کشور به اين سو ،يعنی از زمان آغاز گسترش سرمايه داری امريکا به قلمرو جھانی تا به اآلن ،خواھد بود .گوردن
نتيجه می گيرد که رشد واقعی اقتصادی اياالت متحده برای آيندۀ قابل پيشبينی احتماالً به طور متوسط به فقط ٠.٢
درصد در سال می رسد ،در حالی که ھمين نرخ در گذشته بين  ٢تا  ٣درصد بوده است.
مھم ترين شاخص سالمتی نظام سرمايه داری اياالت متحده برای من ،نرخ سود است .اين نرخ نشانه ھای اندکی از
بازگشت به سطوح مشاھده شده در اواخر دھۀ  ١٩٩٠را نشان می دھد )ديگر چه رسد به سطوح "عصر طاليی" دھۀ
 .(١٩۶٠نرخ پايين و احتماالً روبه کاھش سود ،به معنای نرخ پايين سرمايه گذاری جديد در آينده ،و باقی ماندن بيکاری
در سطوحی باالتر از سطوح "طبيعی" است .اين امر احتماالً به معنای وقوع يک رکود توليدی ديگر تا پيش از اتمام
چھار سال آتی ،به ھمراه تداوم بحران بلندمدت -که اکنون پنجمين سال خود را می گذراند -خواھد بود .به ياد داشته باشيد
بحران بلندمدتی که در سال  ١٨٧٣آغاز شد ،به مدت  ٢٠سال به طول انجاميد.
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پانوشت:
(1) http://www.novoco.com/hottopics/resource_files/jcx-18-12.pdf
(2) https://infocus.credit-suisse.com/data/_product_documents/_shop/323525/2011_global_wealth_report.pdf
) (٣نگاه کنيد به نوشتۀ قبلی من با عنوان "بحران يا فروپاشی؟" ١٢ ،سپتامبر :٢٠١٢
http://thenextrecession.wordpress.com/2012/09/12/crisis-or-breakdown/

توضيح مترجم:
* کارگران مشمول ترک )قطع( کار ) ،(Displaced Workersکارگران واجد شرايطی ھستند که به دليل ورشکستگی
يا تعطيلی واحد توليدی ،به طور داﺋم اخراج شده اند ،و يا اخراج يا فسخ کار به آنان اعالم شده است.
** ماليات سھم کارفرما ) ،(Payroll Taxمالياتی است که کارفرما از مح ّل دستمزدھای کارکنان خود پرداخت می کنند

انتخاب مجدّد اوباما :چھار سال ديگر بدون »تغيير«

مترجم :نازنين صالحی
در سال  ،٢٠٠٨يعنی زمانی که اوباما برای نخستين بار انتخاب شد ،ميليون ھا نفر از مردم به ھيجان آمدند .اوباما خود
را به عنوان اميدی برای تغيير معرفی کرد؛ مردم ھم »می خواستند« که به او اعتقاد داشته باشند .انتخاب اوباما به
عنوان سمبل پيروزی مبارزات امريکايی ھای افريقايی تبار عليه نژادپرستی ديده می شد .شب انتخابات سال ،٢٠٠٨
ھزاران نفر از مردم در شھرھای سراسر کشور برای برگزاری مراسم جشن و پايکوبی به خيابان ھا ريختند.
اما پس از گذشت چھار سال از عملکرد دولت اوباما ،ديگر اثری از شور و اشتياق پيشين برجای نمانده است .احتماالً
شايد اين بار ھم پيروزی اوباما تسکينی برای دردھای مردم بوده باشد ،ولی آن شور و ھيجان سابق به ھيچ وجه وجود
ندارد .ديگر اين بار خبری از سيل حمايت ھا نيست .بعد از چھار سال ،اميدھايی که احتماالً بسياری از مردم به دولت
اوباما داشتند ،به تدريج کمتر شده يا به طور کامل از ميان رفته است.
البته اين به آن معنا نيست که مردم از ديدن شکست رامنی ،ھيچ حسّ خوبی نداشته اند .حضور رامنی و جمھوری
خواھان ،ھيچ چيز به جز تحقير اکثريت جمعيت کشور نبود .کمپين آن ھا خصومت شديدی با مھاجرين ،زنان ،و ايدۀ
اراﺋۀ خدمات به مستمندان و نيازمندان جامعه داشت .در تمامی موضوعات آن ھا سعی می کردند که خشن تر و زمخت-
تر از دولت اوباما باشند :مسألۀ جنگ ،کاھش بودجه ،حمله به کارگران ،يا معافيت ھای مالياتی ثروتمندان و شرکت ھای
بزرگ .اين که  ۶٢ميليون نفر از مردم ،عليه شدّت عمل و سياست ھای تھاجمی کمپين رامنی رأی دادند ،تسکيندھنده
است.
اما اين احساس تسکين از شکست رامنی به ھيچ وجه مشابه احساس شور و ھيجان ناشی از پيروزی اوباما برای چھار
سال ديگر ،نيست .اين کمترين ميزان مشارکت رأی دھندگان از سال  ٢٠٠٠به اين سو بوده است .اين بار شمار رأی
دھندگان ١٠ ،ميليون نفر کمتر بود و اوباما با آرايی که تعداد آن نسبت به سال  ٢٠٠٨ھفت ميليون کاھش داشت ،انتخاب
شد .واضح است که بسياری از کارگران به وضعيت چھار سال گذشته توجه داشته اند و به خوبی می دانند که زندگی آن
ھا بدتر شده است.
اين چھار سال گذشته ،با ميلياردھا دالر کمک ھای دولتی به بانک ھا و شرکت ھای بزرگ سپری شده است ،در حالی
که ميليون ھا نفر شغل و خانۀ خود را از دست داده اند .بانک ھا ھمچنان سودھايی تاريخی کسب می کنند و ھرگز
مجبور نبوده اند که حتی ده سنت بابت کالھبرداری از مردم و ويران کردن زندگی آن ھا پرداخت کنند .در ھمان حال که
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شرکت ھای بزرگ ھمچنان سودھايی تاريخی به دست می آورند ،کارگران بيش از ھر زمان ديگری در دورۀ پس از
سال  ١٩٢٩تاکنون ،کار می کنند ۵٠٠ .مورد از بزرگترين شرکت ھای اياالت متحده ،به طور متوسط باالترين سودھا
را از سال  ١٩٢٩به اين سو داشته اند .تاريخ اياالت متحده ھرگز در گذشته شاھد آن نبوده است که چنين حجم بااليی از
ثروت در دستان چنين اقليتی کوچکی متمرکز بوده باشد .ثروت  ۴٠٠نفر از ابرثروتمندان امريکا ،از مجموع ثروت
 ١۵٠ميليون امريکايی پايينی جامعه بيشتر است.
آن چه که اوباما به عنوان نجات صنايع خودروسازی در بوق و کرنا کرد ،ھيچ چيز به جز حمالت گسترده و عظيم به
حقوق مستمری و خدمات بھداشتی کارگران ،و راه اندازی نظام دونرخی حقوق ١که در آن به تمامی افراد جديد
االستخدام مبالغی کمتر از نصف کارگران عادی پرداخت می شود ،نبود .اين سياست کليدی ،در ھر صنعت دنبال می
شود :اخراج ،کاھش دستمزدھا ،حقوق مستمری ،خدمات بھداشتی ،و افزايش ميزان کار ھر کارگری که ھنوز از شغلی
برخوردار است.
در عين حال ،سياست دولت ھا -ھم در سطحی ايالتی و ھم فدرال -دست زدن به کاھش خدمات اجتماعی و کارگران
بخش عمومی بوده است .چه کارگران پُست و چه بيمۀ سالمتی ،تأمين اجتماعی يا آموزش و پرورش ،ھمگی در معرض
تھديد قرار گرفته اند ،و به ما می گويند که اين تعديل ھا به اين زودی ھا تمام نخواھد شد.
با وجود وعده ھای »اميد« و »تغيير« ،نخستين دور رياست جمھوری اوباما به ھيچ گونه بھبودی در زندگی ما منجر
نشد .گذشت چھار سال اول به خوبی نشان می دھد که با وجود سخنرانی ھا و وعده ھای آن چنانی ،ھيچ يک از احزاب
سياسی ،نمايندۀ کارگران نيستند :نه جمھوری خواھان و نه دموکرات ھا .در دولت قبلی اوباما ،ما شاھد چھار سال حملۀ
مداوم به کارگران بوديم .اکنون ھم قرار است که شاھد گذشت چھار سال ديگر به ھمان شکل باشيم.
کارگران حق دارند که خواھان تغيير باشند .کامالً قابل درک است که چرا قبالً بسياری از کارگران از مسئولين و
مقامات »منتخب« خود انتظار داشتند که برای منافع آن ھا مبارزه کنند .اما ديگر کارگران چنين توھمی نخواھند داشت.
يک مبارزۀ مھم در پيش است؛ مبارزه ای که تنھا به وسيلۀ خود کارگران ،و به نام خود ما می تواند صورت بگيرد .اين
مبارزه ای است که ھيچ کس ديگری برای ما انجام نخواھد داد.
 ١٢نوامبر ٢٠١٢
http://marxist.cloudaccess.net/imperialism/396-obama-election.html
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بحران بزرگ دھۀ  ١٩٣٠و جنگ
مايکل رابرتز
ترجمه :آرمان پويان
داری خود ضروری بود؟ يا اين که
آيا ورود امريکا به جنگ برای دست يافتن به يک بھبود مستمر در اقتصاد سرمايه
ِ
برنامۀ "نيو ديل" و سياست ھای کينزی موسوم به پول آسان )نرخ ھای پايين بھره( و محرک مالی )کاھش ماليات ھا و
افزايش مخارج دولتی( ،تا پيش از تسلط اقتصاد جنگی به نتيجۀ دلخواه خود دست پيدا کرده بودند؟
يکی از استدالل ھای اصلی اقتصاددانان مارکسيست )دستکم کسانی مانند خود من!( اينست که اقتصادھای سرمايه
داری تنھا در شرايطی می توانند به به شکل مستمر بھبود پيدا کنند که سوددھی متوسط برای بخش ھای مولد اقتصاد به
طور قابل توجھی افزايش پيدا کند .و اين امر ،مستلزم آنست که ارزش "سرمايۀ مرده" )انباشت قديمی( که ديگر به
کارگيری آن سودآور نيست ،به اندازۀ کافی نابود شود.
نتيجه ای که از استدالل باال گرفته می شود ،اينست که بحران بزرگ دھۀ  ١٩٣٠در اقتصاد اياالت متحدۀ امريکا به اين
دليل بيش از حد طول کشيد که سوددھی در طول اين دھه بھبود پيدا نکرد .من داده ھای رمبوط به اين دورۀ زمانی را از
سايت ادارۀ تحليل اقتصادی امريکا ) (BEAبررسی کردم ،و برای به دست آوردن نرخ سود ،سودھای شرکتی را نسبت
به خالص دارايی ھای ثابت در بخش شرکتی ،بر حسب ھزينه ھای تاريخی ،محاسبه نمودم .نتيجه کامالً واضح است
)نمودار زير( :نرخ سود شرکتی اياالت متحده در سال  ،١٩٣٨ھنوز کمتر از نصف ھمين نرخ در سال  ١٩٢٩بود.

ھمين موضوع در مورد مجموع سودھای شرکتی ھم صادق بود .مقدار مطلق سود ،حتی تا سال  ١٩۴٠ھم پايين تر از
مقدار سابق خود در سال  ١٩٢٩قرار داشت.
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دو نمودار باال به وضوح نشان می دھد که سوددھی ،تنھا به محض آغاز اقتصاد جنگی ،يعنی از  ١٩۴٠به بعد ،اوج
گرفت.
اما شايد سوددھی در بخش سرمايه داری به بھبود اقتصادی بی ارتباط باشد ،و در عوض تحريک تقاضای مؤثر )يعنی
سرمايه گذاری و مصرف( با استفاده از محرک ھای مالی و پولی اھميت داشته باشد؟ اين ھمان توضيح بحران به روايت
کينز است؛ يعنی يک "دام نقدينگی" وجود داشت که بايد از طريق سياست ھای "پول آسان" و ھزينه ھای مالی برای
ايجاد انگيزه در بخش خصوصی مغلوب می شد؛ چيزی که کينز" ،مشکل مغناطيسی" می ناميد.
برد دلون و لری سامرز ،به عنوان دو تن از اقتصاددانان "کبير" کينزگرا ،در سال  ١٩٨٨مقاله ای نوشته بودند زير
عنوان "آيا سياست کالن اقتصادی بر توليد تأثير دارد؟" ) .(١در اين مقاله آن ھا ادعا کردند که تا سال  ،١٩۴٢يعنی
ھنگامی که اياالت متحده به جنگ جھانی وارد شد ،بھبود اقتصادی نقدا ً آغاز شده بود .طبق محاسبۀ دلون و سامرز ،بالغ
ششم کاھش توليد نسبت به روندی که در طول بحران رخ داد ،تا پيش از سال  ١٩۴٢جبران شده بود .بنابراين از
بر پنج
ِ
نظر آن ھا" ،نسبت دادن ھرگونه ترقی تا پيش از سال  ١٩۴٢به جنگ ،دشوار به نظر می رسد" .در نتيجه ،اين توضيح
مارکسيستی که جنگ اساسا ً سرمايه داری اياالت متحده را دگرگون کرد و آن را از بحران بزرگ بيرون آورد،
خطاست.
اما با اين حال ،تخمين ھای اين دو اقتصاددان نامبرده ،با مخالفت از سوی پروفسور ورنن رو به رو شده است .ورنن
پذيرفت که اقتصاد اياالت متحده در سال  ١٩۴٢بھبود خود را نسبت به دورۀ بحران بزرگ کامل کرده بود ،و پس از ١٢
سال عملکرد پايين تر از سطح اشتغال کامل ،در سال مذکور اشتغال کامل را بازگرداند .با اين وجود ،طی سال ھای
 ١٩٣٣تا  ،١٩۴٠سياست ھای مالی کينزی ،مھم ترين عامل نبود .اين سياست ھا تنھا زمانی به مھم ترين عامل تبديل
شدند که بھبود اقتصادی تقريبا ً به نيمۀ کامل خود رسيده بود .در نتيجه ،اين سياست ھای مالی جنگ جھانی دوم بود که
در بازگشت کلی عملکرد در سطح اشتغال اشتغال کامل مؤثر واقع شد )نگاه کنيد به "سياست ھای مالی جنگ جھانی دوم
و پايان بحران بزرگ" ،پروفسور ورنن ،نشريۀ تاريخ اقتصادی .(١٩٩۴ ،ورنن نشان می دھد که می توان بيش از ٨٠
درصد از افزايش توليد ناخالص داخلی واقعی در سال  ١٩۴١را به سياست ھای مالی مرتبط با جنگ جھانی دوم از
سوی دولت فدرال نسبت داد .او می نويسد " سياست ھای مالی جنگ جھانی دوم ،کاری بيش از صرفا ً تکميل بھبود
اقتصادی -که پيش از اين خود تا حدود زيادی صورت گرفته بود -انجام دادند :برای بيش از نيمی از بھبود اقتصادی،
اين سياست ھا حُکم عاملی تعيين کننده در بازگشت عملکر ِد در سطح اشتغال کامل را داشتند".
اگر بھبود اقتصادی اياالت متحده نسبت به دورۀ بحران بزرگ ،تا پيش از شروع جنگ جھانی آغاز نشده باشد ،در آن
صورت اين امر مؤيد آنست که سيايت پولی يا مالی کينزی مؤثر نبوده و در عوض اين ديدگاه مارکسيستی حمايت می
شود که برای بازگرداندن سوددھی به منظور بھبود اقتصاد سرمايه داری ،ارزش ھای سرمايه بايد نابود شود .و به ياد
داشته باشيد که تخريب و نابودی ارزش سرمايه ،به معنای ورشکستگی شرکت ھای بزرگ ،و در نتيجه افزايش بيکاری
و حتی نابودی فيزيکی توليدات و ميليون ھا نفر از مردم است.

من نگاھی به توليد ناخالص داخلی ،به عنوان مھم ترين شاخصی که دلون و سامرز مورد استفاده قرار دادند ،انداختم .تا
سال  ،١٩٣٨سطح توليد ناخالص داخلی واقعی اياالت متحده ھنوز پايين تر از سطح آن در سال  ١٩٢٩بود .در واقع تا
سال  ١٩۴٠ھيچ افزايش قابل مالحظه ای در توليد ناخالص داخلی واقعی اياالت متحده به چشم نمی خورد ،اما پس از
برابر سطح پيشين خود در سال  ١٩٢٩رسيد.
اين ،توليد ناخالص داخلی اوج گرفت و در سال  ،١٩۴۴به دو
ِ

اگر ما به دو مقولۀ محوری اقتصاد کينزی ،يعنی مصرف و سرمايه گذاری ،نگاھی بياندازيم ،متوجه می شويم سطوح
سرمايه گذاری در اياالت متحده تا سال  ١٩۴٠اوج نگرفت ،و جالب تر آن که مصرف تا زمان شروه جنگ ،به سقوط
شديد خود ادامه داد.

بنابراين شواھدی وجود ندارد که نشان دھد بھبود اقتصادی ،پيش از جنگ "وارد عمل" شده بوده است .نسبت سرمايه
گذاری به توليد ناخالص داخلی ،از سال  ١٩۴١به بعد اوج گرفت و به بيش از دو برابر سطح پيشين خود در سال ١٩۴٠
رسيد .اما چرا؟ اين موضوع به دليل ترقی سرمايه گذاری بخش خصوصی رخ نداد .آن چه رخ داد ،افزايش عظيم در
سرمايه گذاری و ھزينه ھای دولتی بود .در سال  ،١٩۴٠سرمايه گذاری بخش خصوصی ھنوز پايين تر از سطح قبلی
خود در سال  ١٩٢٩بود و عمالً در طول دورۀ جنگ بازھم کاھش پيدا کرد .بخش دولتی تقريبا ً ھمۀ سرمايه گذاری را
قبضه کرد ،و منابع و ذخاير موجود )ارزش( به سمت توليد سالح و ساير ابزارھای امنيتی در اقتصاد جنگی منحرف
شد.
اما آيا افزايش سرمايه گذاری و ھزينه ھای مصرفی دولتی ،نوعی محرک کينزی -ولی در سطحی باالتر -محسوب نمی
شود؟ پاسخ منفی است .تفاوت ،در سقوط متد مصرف آشکار می شود .بھای اقتصاد جنگی ،با محدود کردن فرصت ھای
پيش روی کارگران برای صرف کردن درآمدھای حاصل از مشاغل خودشان در دورۀ جنگ ،پرداخت می شد .پس انداز
اجباری از طريق خريد اوراق قرضۀ دولتی برای تأمين ھزينه ھای جنگ ،سھميه بندی و افزايش ماليات ھا صورت می
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گرفت .اقتصاد جنگی ،بخش خصوصی را تشويق نکرد ،بلکه جايگزين "بازار آزاد" ،و سرمايه گذاری با ھدف کسب
سود ،شد .برخالف آن چه که کينزگرايان )و مدافعين تئوری "مصرف ناکافی" به عنوان علت بحران( انتظار دارند ،اين
مصرف نبود که رشد اقتصادی را بازگرداند؛ بلکه سرمايه گذاری در بهويژه سالح ھای کشتار جمعی بود که چنين
وظيفه ای را به انجام رسانيد.
جنگ قطعا ً به بحران پايان داد .صنايع امريکايی مجدّداً به وسيلۀ جنگ احيا شدند و بسياری بخش ھا نيز به سمت
توليدات نظامی و صنايع دفاعی )به عنوان مثال ،فضانوردی و الکترونيک( حرکت کردند .تغييرات سريع علمی و
تکنولوژيک جنگ ،ادامه يافت .از آن جا جنگ ھمۀ اقتصادھای مھم جھان را به استثنای اياالت متحده به شدت ويران
کرده بود ،سرمايه داری امريکا پس از سال  ١٩۴۵به ھژمونی اقتصادی و سياسی دست يافت.

در بسياری از صنايع ،مديران اجرايی شرکت ھا در مقابل تغيير جھت به سوی توليدات نظامی مقاومت کردند ،چون
تمايلی نداشتند که سھم بازار مصرف را به ساير رقبايی که حوزۀ فعاليت خود را تغيير نداده بودند ،ببازند .بنابراين اين
تغيير حوزۀ فعاليت توليدی ،به ھدفی از سوی مقامات دولتی و رھبران کارگری تبديل شد .در سال  ،١٩۴٢شرکت ھای
اتوموبيلسازی تماما ً به توليدات نظامی مشغول شدند و تنھا در سال  ١٩۴٣به طور مستمر در توليدات صنايع ھوايی
مشارکت نمودند .پرل ھاربر ) ،(Pearl Harborيکی از مشوق ھای عظيم برای اين تغيير حوزۀ فعاليت بود .از زمان
آغاز تدارک برای جنگ در سال  ١٩٣٩تا اوج توليد جنگی در سال  ،١٩۴۴ادارۀ اقتصاد جنگی نمی توانست به بخش
خصوصی واگذار شود .دولت فدرال برای سازماندھی اقتصاد جنگی و تضمين توليد کاالھای مورد نياز جنگ ،شمار
زيادی از نھادھای بسيج را ايجاد کرد که نه فقط اغلب کاالھا را خريداری می کردند ،بلکه از نزديک توليد آن کاالھا را
ھدايت می کردند و تاحدود بسيار زيادی بر عملکرد شرکت ھای خصوصی و ک ّل صنايع نفوذ داشتند.
خدمات نظامی وسيعا ً قادر بودند که تولي ِد مرتبط با شھروندان غيرنظامی )مانند اتومبيل يا مواد غذايی غيرضروری( و
حتی توليد برای اھداف مرتبط با جنگ ،ولی غيرنظامی )مانند نساجی و پوشاک( را محدود کنند .وزارت خزانه داری
نخستين ماليات بر درآمد عمومی را در تاريخ امريکا معرفی کرد و "اوراق قرضۀ جنگی" را به طور عمومی به فروش
رساند .دولت در سال  ١٩۴٠ماليات بر درآمد را به تقريبا ً ھمۀ مردم امريکا گسترش داد و آن را در اصل از طريق
کاھش دستمزدھا جمع آوری کرد .شمار افراد مشمول ماليات بر درآمد ،از  ۴ميليون نفر در سال  ١٩٣٩به  ۴٣ميليون
نفر در سال  ١٩۴۵افزايش يافت!
دولت امريکا با چنين حجم وسيعی از مالياتدھندگان ،مبلغ  ۴۵ميليون دالر در سال  ١٩۴۵به دست آورد که نسبت به
رقم جمعآوری شده در سال  ،١٩۴١يعنی  ٨.٧ميليون دالر ،افزايش عظيمی از خود نشان می داد ،ھرچند ھنوز اين مبلغ
به مراتب کمتر از  ٨٣ميليون دالری بود که در سال  ١٩۴۵برای جنگ ھزينه شده بود .طی ھمين دوره ،درآمد حاصل
از ماليات فدرال ،از حدود  ٨درصد توليد ناخالص داخلی به بيش از  ٢٠درصد رشد کرد .ماليات ھا مجموعا ً قريب به
 ١٣۶.٨ميليارد دالر از کل ھزينۀ جنگ ) ٣٠۴ميليارد دالر( را تأمين می کردند .برای پوشاندن  ١۶٧.٢ميليارد دالر
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باقی مانده ،وزارت خزانه داری نيز برنامۀ اوراق قرضۀ خود را که به عنوان منبع ارزشمند درآمد دولت فدرال ايفای
نقش می کرد ،گسترش داد .تا زمان پايان فروش اوراق قرضۀ جنگی در سال  ٨۵ ،١٩۴۶ميليون نفر از مردم امريکا،
بالغ بر  ١٨۵ميليارد دالر در قالب ارزش اوراق بھادار خريداری کرده بود؛ به عالوه اين اين خريد اغلب خودبهخود از
محل دستمزدھای آن ھا صورت می گرفت.
"ادارۀ تنظيم قيمت" تالش کرد که تورم را از طريق تثبيت قيمت ھا در سطوح ماه مارس  ١٩۴٢کنترل و محدود کند.
"ھيئت ملی کار برای دورۀ جنگ" ) ،(NWLBافزايش دستمزدھای دورۀ جنگ را به تقريبا ً  ١۵درصد محدود کرد.
اگرچه دستمزدھا شاھد افزايش حدوداً  ۶۵درصدی در طول دورۀ جنگ بودند ،ولی شاخص زندگی ملی به سختی حفظ
شد يا حتی سقوط کرد .نه فقط افرادی که در دورۀ بحران بزرگ بيکار شده بودند ،بلکه حدود  ١٠.۵ميليون نفر
امريکايی که يا در آن مقطع فاقد شغل بوده اند ) ٣.٢۵ميليون جوانی که پس از پرل ھاربر به سن کار رسيدند( يا به
دنبال اشتغال نبوده اند )مثالً  ٣.۵ميليون نفر از زنان( صاحب شغل شدند .تقريبا ً  ١۵ميليون شھروند امريکايی مھاجرت
کردند .مھاجرت به خصوص در محورھای روستا-شھر ،به ويژه به سوی مراکز توليد جنگی در سراسر کشور ،بسيار
قوی بود و اين موضوع ،اقتصاد و دموگرافی اين مناطق را داﺋماً دستخوش تغيير می کرد.
گوليئلمو کار ِکدی در يکی از مقاالت اخير خود به عنوان جمع بندی می نويسد:
"چرا جنگ به يک چنين جھشی در سوددھی طی سال ھای  ١٩۴٠تا  ۴۵منجر شد؟ مخرج کسر نرخ سود ،نه فقط
افزايش نيافت ،بلکه به دليل بزرگ تر بودن استھالک ابزار توليد نسبت به سرمايه گذاری ھای جديد ،سقوط ھم کرد .ھم-
زمان بيکاری عمالً ناپديد شد .کاھش بيکاری ،دستمزدھای باالتر را ممکن ساخت .دستمزدھای باالتر ضربه ای به
سوددھی وارد نياورد .در واقع تبديل صنايع غيرنظامی به نظامی ،عرضۀ اجناس غيرنظامی را کاھش داد .دستمزدھای
باالتر و توليد محدود شدۀ اجناس مصرفی ،به آن معنا بود که قدرت خريد کارگران می بايد برای جلوگيری از تورم
تاحدود زيادی فشرده شود .اين ھدف از طريق برقراری نخستين ماليات بر درآمد عمومی ،تضعيف ھزينه ھای مصرفی
)منع اعتبارات مصرف کننده( و تشويق پسانداز مصرفی ،در اصل از طريق سرمايه گذاری در اوراق قرضۀ جنگی،
محقق شد .در نتيجه ،نيروی کار مجبور گشت که سھم قابل مالحظه ای از مخارج خود را به تعويق بياندازد .ھمزمان،
نرخ استثمار کارگران نيز افزايش يافت .اساسا ً تالش جنگ ،توليد گستردۀ ابزار تخريب و نابودی با اتکا به تأمين مالی
از سوی کارگران بود".
البته از اين بحث نمی خواھم نتيجه بگيرم که رکود طوالنی کنونی ھم تنھا با يک جنگ جھانی جديد و به بھای جان
ميليون ھا نفر انسان و نابودی ثروت ھای مادی پايان خواھد گرفت .اما آن چه که بحران بزرگ دھۀ  ١٩٣٠و جنگ
نشان می دھد ،اينست که وقتی سرمايه داری به رکودی طوالنی و عميق مبتالست ،الزاما ً بايد تمامی آن چه را که طی
دھه ھای پيشين انباشت کرده ،نابود کند تا عصر جديدی از توسعه و رونق امکانپذير شود .سياستی وجود ندارد که از
اين موضوع جلوگيری و بخش سرمايه داری را حفظ کند.
"برای يک دموکراسی سرمايه داری به نظر ناممکن می رسد که بتواند ھزينه ھا و مخارج را تا مقياسی سازمان دھد که
)(٢
به تجربه ھايی مھم و ضروی برای اثبات ادعای من تبديل شود -به استثنای يک مورد ،آن ھم در شرايط جنگی"
پانوشت:
Does macroeconomic policy affect output?,Brookings Papers on Economic Activity (1988:2),
pp. 433-80
The New Republic (quoted from P. Renshaw, Journal of Contemporary History 1999 vol. 34
(3) p. 377 -364
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نرخ سود ،کليد درک بحران است
مايکل رابرتز
ترجمه :آرمان پويان
اقتصاد دنيای کنونی ،تحت سلطۀ شيوۀ توليد سرمايه داری قرار دارد .در نظام سرمايه داری ،پول برای زايش پول بيش
تر مورد استفاده قرار می گيرد .سود ،و نه نياز اجتماعی ،محرّک توليد است؛ توليد سرمايه داری به صورت خطی و
صعودی پيش نمی رود .بلکه به طور مداوم دستخوش دوره ھايی از "رونق و رکود" می شود که بخش عظيم ارزشی را
که پيش تر به وسيلۀ جامعه )کارگران( خلق شده است ،نابود و زايل می کند .دھه ھای  ١٨٨٠و  ،١٨٩٠شاھد تخريب
عظيم توليد و ثروت اياالت متحده بود؛ پس از آن بحران بزرگ دھۀ  ١٩٣٠فرارسيد .اکنون نيز ما با نخستين رکود
بزرگ رو به رو ھستيم و ھمچنان در بحران طوالنی قرن بيست و يکم به سر می بريم.
شيوۀ توليد سرمايه داری دچار بحران ھای متناوب است ،چرا که دو مسير نادرست مھم در آن وجود دارد .نخست ،در
يک اقتصاد پولی -که سرمايه داری نمونۀ تمام عيارش است -ھميشه امکان بحران وجود دارد .صاحبان پول ،ھمواره آن
را ھزينه يا سرمايه گذاری نمی کنند ،بلکه آن را انباشته و ذخيره می سازند .وقتی اين اقدام بنا به ھر دليل صورت می
گيرد ،به ايجاد اختالل و ازھم گسيختگی فرايند مبادله و ايجاد بحران در خريد و فروش منجر می شود.
دوم؛ در نظام سرمايه داری ،توليد برای کسب سود صورت می گيرد و چنان چه سود کافی برای ارضای صاحبان ابزار
توليد ايجاد نشود ،اين نظام توليدی متزلزل می شود .در اين ميان ،نرخ سود از يک گراش ذاتی به سوی سقوط و تنزل
برخودار است و ھمين موضوع ،دليل مھمی است که شالودۀ تمامی رکود ھا به حساب می آيد.
مشاغل و بنگاه ھای سرمايه داری منفرد برای توليد اقالم و خدمات مورد نياز جامعه با يک ديگر ھمکاری نمی کنند.
برعکس ،آن ھا برای حفظ و افزايش سود خود ،با يک ديگر به رقابت می پردازند .برای انجام اين امر ،آن ھا کارگران
را به کار بيش تر يا دشوارتر وامی دارند ،اما در عين حال به طور روزافزونی از تکنولوژی ھای جديد برای باال بردن
بھره وری کار به منظور تصاحب ارزش بيشتر استفاده می کنند .اما ھمين مسأله ،نقطۀ ضعف سرمايه داريست .ھزينه
ھای انباشتۀ سرمايه گذاری در تأسيسات جديد ،تجھيزات جديد و غيره ،بی وقفه نسبت به اندازه و ھزينۀ نيروی کار
افزايش می يابد .از آن جا که تنھا کار می تواند ارزش جديد ايجاد کند )ماشين آالت به تنھايی قادر به اين کار نيستند(،
سوددھی ھر واحد جديد از سرمايه گذاری شروع به کاھش می کند .اگر سوددھی به ھمين منوال سقوط کند ،نھايتا ً به
سقوط مقدار مطلق سود منجر خواھد شد .سپس سرمايه داران ،سرمايه گذاری را متوقف خواھند کرد و از پی آن،
بحران توليد فراخواھد رسيد.
سرمايه داران تالش می کنند که به طرق مختلف از اين بحران جلوگيری کنند :استثمار بيش تر کارگران؛ يافتن شکل
ھای ارزان تر تکنولوژی جديد؛ و سرمايه گذاری در بخش ھای غيرمولد اقتصاد ،مانند بورس ،بانک و ماليه که در
حقيقت محلی برای قماربازی آنان است .اما تمامی اين ھا فقط می تواند برای مدت کوتاھی مؤثر باشد .در نھايت ،قانون
گرايش نزولی نرخ سود وارد عمل خواھد شد.
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نرخ سود در اياالت متحده ،تماما ً در زير سطحی قرار دارد که در سال  ١٩۴٨بود .اما به شکل يک خط مستقيم حرکت
نکرده است .پس از جنگ ،نرخ سود در دورۀ بهاصطالح "عصر طاليی" ،يعنی از  ١٩۴٨تا  ،١٩۶۵در سطحی باال
بود .به عالوه اين دوره شاھد سريع ترين رشد اقتصادی در تاريخ امريکا بوده است.
سپس سوددھی طی سال ھای  ١٩۶۵تا  ١٩٨٢به طور مداوم سقوط کرد .رشد توليد ناخالص داخلی به مراتب آھسته تر
بود و سرمايه داری امريکا )مانند ساير کشورھا( از رکودھای شديد در سال ھای  ١٩٧۵-١٩٧۴و  ١٩٨٢-١٩٨٠آسيب
ديد.
پس از اين ،در دوره ای که بهاصطالح "تئو-ليبراليسم" ناميده می شود )از  ١٩٨٢تا  ،(١٩٩٧سوددھی افزايش يافت.
سرمايه داری به سوی استفاده از عوامل خنثی کنندۀ گرايش نزولی نرخ سود گام برداشت؛ يعنی استثمار بيش تر نيروی
کار امريکا )کاھش سھم دستمزدھا(؛ استثمار وسيع تر نيروی کار در ساير کشورھای جھان )جھانی سازی( و
"اسپکوالسيون" در بخش ھای غيرمولد )امالک و افزايش سرمايۀ مالی( .اين "دورۀ نئوليبراليسم" شاھد رکودھای کم
تری بود ،ھرچند رشد اقتصادی ھم چنان نسبت به عصر طاليی آھسته تر بود .چرا که بخش عمدۀ سود ،از سرمايه
گذاری واقعی منحرف و اخذ می شد.
سوددھی در سال  ١٩٩٧به اوج رسيد و سپس روند نزولی خود را آغاز کرد .اين موضوع ،بنيان رکود بزرگ سال ھای
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨را شکل داد .اين رکود و بحران بلند مدتی که درحال حاضر ما در آن قرار داريم ،وخيم ترين رکود و
بحران از دھۀ  ١٩٣٠به اين سو بوده و دليل آن انباشت عظيم بدھی و دارايی ھايی مالی در طول دو دھۀ گذشته بوده
است که ھيچ گونه ارزشی خلق نکرده اند .در عوض ،حباب ھای اعتباری ،نخست در بخش سھام تکنولوژی ھای
پيشرفته شکل گرفت )سقوط سال  (٢٠٠٠و سپس در بخش مسکن )سقوط سال  .(٢٠٠٧بخش مالی غيرمولد ،در ۴٠
درصد از کل سود سرمايه داری شرکت داشت.
در آخر ،اين حباب مالی ترکيد ،و بخش بانکداری و اقتصاد را پايين کشيد .سطح باالی بدھی بخش خصوصی به کمک
دولتی که می بايد بانک ھا را تحت حمايت مالی قرار می داد ،حل و فصل شد .اما تازمانی که اين بدھی ِ تلمبارشده محو
شود )به اصالح "اھرم زدايی"( ،سوددھی نمی تواند به اندازۀ کافی برای از سرگرفتن سرمايه گذاری و رشد اقتصادی

بازگردد .به عالوه ،اين احتمال وجود دارد که بروز يک رکود عظيم ديگر برای "محو کردن" اين "سرمايۀ مرده
)س ّمی(" ضروری بشود .بحران طوالنی کنونی ،تا آن زمان ادامه خواھد يافت.
پايان دادن به بحران طوالنی کنونی ،از طريق ھزينه ھای بيش تر دولتی -افزايش استقراض و يا ماليات ھا -ناممکن
است؛ چرا که اين موضوع سوددھی بخش سرمايه داری را تحليل می برد .ھرچند که اين بخش مسلط است ،اما سوددھی
پايين تر به آن معناست که سرمايه گذاری جديدی برای بازگرداندن مشاغل و درآمدھای ازدست رفته انجام نخواھد شد.
"نيو ديل" ) (New Dealدر سال ھای دھۀ  ،١٩٣٠با وجود آن که نسبت به ابزارھای پيشنھادی امروزی اوباما به
مراتب راديکال تر بود ،به پايان بحران بزرگِ آن سال ھا کمکی نکرد .البته اپوزسيون سرمايه داری نيز از غلظت اين
برنامه کاست .اما اين برنامه خود نمی توانست مؤثر باشد ،چرا که قادر به بازگرداندن سوددھی نبود .در نھايت تنھا يک
جنگ جھانی که نيروی کار را به پايۀ ستون نظامی تبديل کند )و در عين حال ميليون ھا نفر را در سطح جھان نابود
نمايد( به نتيجه رسيد.
در نظام سرمايه داری ،رکود ھای وحشتناک بازھم رخ خواھند داد و نابرابری نيز باقی خواھد ماند .پايان دادن به فقر،
و برقراری رفاه برای اکثريت جامعه ،تنھا از طريق جايگزين کردن توليد خصوصی برای کسب سود ،با توليد برای
رفع نيازھای اجتماعی از طريق برنامه ريزی دموکراتيک امکان پذير است.
 ٢۶ژوﺋيۀ ٢٠١٢
منبع:
http://thenextrecession.files.wordpress.com/2012/07/urpe-summer-school-mr.pdf
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بزرگترين شکست اقتصادی اروپا :بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا
جان راس
اتحاديۀ اروپا به سمت يک رکود  Wشکل پيش می رود ،آن ھم در شرايطی که ھنور حتی سطح توليد ناخالص داخلی آن
مجدداً به نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين نرسيده است )نمودار (١؛ بنابراين بديھی است که راه حل ھای اتخاذ شده برای
مقابله با بحران اقتصادی اروپا ،ھمگی به شکست انجاميده اند .اما تمرکز بازارھای مالی بر روی بحران بدھی يونان،
نبايد ما را از ديدن اين حقيقت منحرف سازد که بزرگ ترين شکست ھای اقتصادی در اروپا ،به ھمراه تأثير بسيار
مستقيم و بالواسطۀ آن ھا بر رشد جھانی ،نه در کشور يونان )که تنھا  ١.٨درصد از توليد ناخالص داخلی اتحاديۀ اروپا
را دربر می گيرد( ،بلکه در بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا رخ داده اند .اين گروه دوم از اقتصادھا ،مجموعا ً بالغ بر يک سوم،
يعنی  ٣۴.٧درصد از توليد ناخالص داخلی اتحاديۀ اروپا را شکل می دھند .به عالوه ،اين اقتصادھای بزرگ اتحاديۀ
اروپا که ھنوز با دست يافتن به سطوح اوج توليد ناخالص داخلی پيشين خود فاصلۀ قابل مالحظه ای دارند ،بار ديگر با
افول سطح توليد مواجه ھستند.
برای آن که تصويری از مقياس نسبی اين مشکالت به دست داده شود ،بايد خاطر نشان کنم که  GDPترکيبی کشورھای
بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا ،معادل  ۴٠.٩درصد از  GDPاياالت متحدۀ امريکا است .در حالی که  GDPيونان ،معادل تنھا
 ٢درصد از آن است .حتی  GDPترکيبی سه اقتصادی که تحت بستۀ نجات مالی اتحاديۀ اروپا قرار دارند )يعنی پرتغال،
ايرلند و يونان( نيز تنھا  ۵.١درصد از  GDPاياالت متحدۀ امريکا است .به طور خالصه رکودھای اقتصادی در
کشورھای پيرامونی منطقۀ يورو با وجود آن که مشکالتی را برای بازارھای مالی ايجاد کرده اند ،اما کوچک تر از آن
ھستند که تأثير مستقيم قابل مالحظه ای بر چشم اندازھای رشد جھانی داشته باشند.
برعکس ،شکست ھای اقتصادی بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا -که به ترتيب سومين ،چھارمين و پنجمين اقتصادھای بزرگ
اروپا می باشند -به اندازۀ کافی بزرگ ھستند که تأثير منفی ج ّدی بر رشد جھانی داشته باشند .به طور خالصه ،اين
اقتصاد ھا که مجموعا ً در حال رسيدن به نيمی از اندازۀ اقتصاد اياالت متحده ھستند ،در بھترين حالت از اساس دچار
رکود ھستند و اکنون نيز با کاھش ھای جديد سطح توليد دست به گريبان می باشند.
بنابراين ھدف مقالۀ پيش رو آنست که مشکالت مالی يونان را در مقابل پيشزمينۀ اين شکست ھای بزرگتر قرار دھد و
بدين ترتيب اين دو را با يک ديگر مقايسه کند.
روندھای کلی در اتحاديۀ اروپا
در نمودار  ،١روندھای کلی  GDPاتحاديۀ اروپا با کشورھای اياالت متحده و ژاپن ،مقايسه و با جزﺋيات در جدول ١
نمايش داده می شود.
داده ھای  GDPاتحاديۀ اروپا در سه ماھۀ چھارم سال  ٢٠١١ھنوز موجود نيست .ھرچند بر مبنای آمارھای ناقص
موجود می توان گفت که به احتمال زياد اين داده ھا نشان دھندۀ کاھش توليد خواھد بود .اما با توجه به جديدترين داده
ھای موجود که به سهماھۀ سوم سال  ٢٠١١منتھی می شود GDP ،اتحاديۀ اروپا ھنوز  ١.٧درصد پايين تر از نقطۀ
اوج خود در سيکل تجاری پيشين قرار داشته و اين رقم برای  GDPمنطقۀ يورو  ١.٩بوده است .برعکسGDP ،
اياالت متحده تا سه ماھۀ چھارم  ٠.٧ ،٢٠١١درصد باالتر از نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين خود قرار داشته است .از
آن جا که  GDPاتحاديۀ اروپا به احتمال زياد در سه ماھۀ چھارم  ٢٠١١سقوط داشته است ،می توان گفت که اروپا با
رکود Wشکل ،به معنای دقيق کلمه ،دست به گريبان است )يعنی حالتی که در آن سطح توليد تا پيش از رسيدن مج ّدد به
نقطۀ اوج پيشين  ،GDPدچار سقوط می شود(.
نمودار ١
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با درنظر داشتن داده ھای تفصيلی اقتصادھای اتحاديۀ اروپا و ھم چنين اروپای شرقی )در جدول  ،(١اکثريت قريب به
اتفاق اقتصادھای اروپايی به سطوح اوج  GDPخود در سيکل تجاری پيشين دست نيافته اند .ھر سه اقتصادی که داده
ھای رسمی سه ماھۀ چھارم  ٢٠١١را از طريق کميسيون اروپا منتشر کرده اند )يعنی اسپانيا ،ليتوانی و بريتانيا( ،سقوط
مج ّدد در سطح توليد را به نمايش می گذارند .در ادامه ،تحليلی دقيق تر اين گروه بندی ھا در درون اقتصادھای اروپايی
اراﺋه خواھد شد.
ناکام ماندن "بھود اقتصادی" در بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا
کانون توجه به بحران اروپا ،به اقتصادھای کوچک پيرامونی منطقۀ يورو -يعنی پرتغال ،ايرلند و يونان -و به عبارت
ديگر بر "شکاف ميان آلمان و اقتصادھای پيرامونی" معطوف بوده است .اما از منظر  GDPاتحاديۀ اروپا ،جدی ترين
مسأله ،شکست روند بھبود در سه اقتصاد بزرگ اتحاديۀ اروپا است :يعنی بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا .اين ھا به ترتيب
سومين ،چھارمين و پنجمين اقتصادھای بزرگ اتحاديۀ اروپا ھستند .روند کلی  GDPدر پنج مورد از بزرگ ترين
اقتصادھای اتحاديۀ اروپا در قالب نمودار  ٢نمايش داده شده است.
نمودار ٢

اقتصادھای پيرامونی منطقۀ يورو خود به تنھايی آن قدر کوچک ھستند که نمی توانند اقتصاد منطقۀ يورو را به سمت
رکود حرکت دھند .به عنوان مقايسه ،اندازۀ مجموع اقتصادھای پرتغال ،ايرلند و يونان ،تنھا يک ھشتم اندازۀ مجموع
اقتصادھای بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا است .مشکل مھم توليد اروپا اينست که با وجود بھبود يافتن اقتصاد آلمان -تا سه ماھۀ
سوم سال  ،٢٠١١عملکرد  GDPاين کشور در قياس با نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين تا حدودی جزﺋی بھتر از امريکا
بود ،و بھبود فرانسه نيز با رسيدن  GDPآن به سطحی که تنھا  ٠.۶درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيش از بحران مالی
قرار داشت ،قابل مالحظه بود -اما ساير اقتصادھای بزرگ اتحاديۀ اروپا بھبود نيافته بودند و به سمت کاھش مجدد سطح
توليد پيش می رفتند .با توجه به آخرين داده ھای موجود ،سطح  GDPبريتانيا ھنوز  ٣.٨درصد پايين تر از نقطۀ اوج آن
در سيکل تجاری پيشين قرار داشت ،و اين رقم در کشورھای اسپانيا و ايتاليا به ترتيب  ٣.٩و  ۴.٧درصد بود .ضمنا ً در
تمامی اين سه اقتصاد ،آخرين داده ھای موجود نشان دھندۀ کاھشی ديگر در سطح  GDPاست.
شکست اقتصادھای دريافت کنندۀ بستۀ کمک مالی اروپا
عالوه بر شکست و ناکامی بھبود در اتحاديۀ اروپا -اساسا ً به دليل وضعيت بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا -ويژگی به مراتب
قابل توجّه ديگر اينست که ھيچ يک از اقتصادھای برخودار از بستۀ کمک مالی اتحاديۀ اروپا -يعنی پرتغال ،ايرلند و
يونان -نشانه ای از بھود نشان نمی دھند )نمودار  .(٣آخرين داده ھای ايرلند و پرتغال بيانگر تجديد کاھش توليد اقتصادی
است ،در حالی که از سه ماھۀ نخست  ٢٠١١به اين سو ،کميسيون اروپا ھيچ دادۀ رسمی و تأييد شده ای از  GDPيونان
منتشر نکرده است .ولی به احتمال زياد اگر داده ھا منتشر شود ،ما شاھد افول بيشتر اقتصادی در اين کشور خواھيم بود.
اين شکست در دستيافتن به بھبود اقتصادی ،به رغم اين حقيقت است که ايرلند -به عنوان مثال -تقريبا ً چھار سال رکود
اقتصادی را از سر گذرانده و پرتغال نيز در سال سوم رکود به سر می برد.
بنابراين شايد بتوان برنامه ھای نجات مالی اتحاديۀ اروپا را به درستی شکست خورده ارزيابی کرد.
نمودار ٣

کاھش گستردۀ رشد اقتصادی در اروپای شرقی
در کشورھای جمھوری ھای بالتيک -يعنی استونی ،التويا ،و ليتونی) -نمودار  (۴نيز ما با کاھشی در سطح توليد رو به
رو ھستيم که نسبت به کشورھای مشمول بستۀ نجات ،به يک اندازه وخيم بوده ،ولی کم تر از آن ھا گزارش شده است.
سقوط توليد در التويا ) ١۶.۶درصد( از تمامی کشورھای اروپايی بدتر است ،در حالی که سقوط توليد در استونی )٨.۶
درصد( و ليتونی ) ٩درصد( تنھا تاحدودی ناچيز از کشور يونان ) ٩.٩درصد( و ايرلند ) ١١.۶درصد( بھتر ھستند.
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اين بحران در جمھوری ھای بالتيک ،به ھمراه مورد متفاوت بريتانيا ،نشان می دھد که بحران اروپا بسيار فراتر از
منطقۀ يورو پيش می رود -تنھا استونی از جمھوری ھای بالتيک عضو منطقۀ يورو است.
نمودار ۴

عالوه بر جھوری ھای بالتيک ،افول توليد اقتصادی در اکثر کشورھای اروپای شرقی تداوم پيدا کرده است )نمودار .(۵
در اين بين تنھا لھستان و اسلونی به سطوح توليد پيش از بحران بھبود يافته اند )نمودار .(۶
نمودار ۵

اقتصادھای درحال بھبود
تنھا دو اقتصاد بزرگ اروپا ،يعنی آلمان و فرانسه ،به ھمراه تعدادی از اقتصادھای متوسط )ھلند ،سوﺋيس ،بلژيک و
لھستان( از بھبود اقتصادی قابل توجّھی برخوردار بوده اند )نمودار  .(۶با اين حال ھرچند آلمان و فرانسه به ترتيب
اولين و دومين اقتصاد بزرگ در اتحاديۀ اروپا ھستند ،اما  GDPترکيبی آن ھا ٣۶.٢ ،درصد از ک ّل  GDPاتحاديۀ
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اروپا را تشکيل می دھد و اين رقم تنھا کمی بيشتر از سھم مجموع کشورھای بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا در  GDPاتحاديۀ
اروپا است ) ٣۴.٧درصد(.
نمودار ۶

اقتصادھای راکد بزرگ
در آخر موقعيت بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا به عنوان اقتصادھای بزرگی که از دست يافتن به بھبود چشمگير ناتوان مانده
اند ،به ھمراه اقتصادھای کوچکی که در موقعيت مشابھی قرار دارند ،در نمودار  ٧نمايش داده شده است.
نمودار ٧

جمع بندی
شماری از نتايج روشنی که از پی اين روندھای کلی در اروپا به دست می آيد ،عبارت است از:
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 -١در حال حاضر عمدۀ تمرکز بر روی بحران مالی يونان است ،در حالی که شديدترين سقوط در سطح توليد ،نه در
اقتصادھای پيرامونی منطقۀ يورو ،بلکه در بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا است.
 -٢بيرون ماندن از منطقۀ يورو خود به تنھايی برای تضمين بھبود اقتصادی کافی نيست .کاھش سطح توليد اقتصادی در
کشور بريتانيا ،که خارج از منطقۀ يورو قرار دارد و در طول بحران مالی بين المللی قوياً◌ً دستخوش تضعيف ارزش
پول ملی شده ،به اندازۀ ساير اقتصادھای راکد ايتاليا و اسپانيا در منطقۀ يورو وخيم است .التويا و ليتونی به عنوان
کشورھايی از جمھوری بالتيک که عضو منطقۀ يورو نيستند نيز به اندازۀ ليتونی ،به عنوان عضو منطقۀ يورو،
دستخوش سقوط  GDPشده اند .لھستان که خارج از منطقۀ يورو قرار دارد ،تا حدود زيادی از رکود فرار کرده و اين
موضوع به دليل سرمايه گذاری عمومی در مقياس وسيع بوده است.
 -٣با درنظر داشتن اين روندھای کلی ،فاﺋق آمدن بر بحران مالی در يونان ،احتماالً نمی تواند رشد اقتصادی را مجدداً به
جريان اندازد؛ چرا که بزرگ ترين مشکالت پيش روی بھبود اقتصادی اروپا ،در حال حاضر در کشورھای بريتانيا،
ايتاليا و اسپانيا وجود دارد .در اين بين ،بريتانيا حتی عضو منطقۀ يورو ھم نيست ،در حالی که فقدان رشد در اقتصاد
ايتاليا بيش از حد به طول انجاميده است .رشد ساالنۀ  GDPدر ايتاليا طی دھۀ اخير ،تنھا  ٠.٢درصد بوده است.
جمع بندی کلی روشن است .بحران منطقۀ يورو قابل پيش بينی بود .نويسندۀ اين سطور ،قريب به  ١۵سال پيش در
مطلبی با عنوان "الزامات اقتصادی اساسی برای يک ارز واحد اروپايی" نوشت" :فرايندی را که با ايجاد يک ارز واحد
از اين طريق ]معاھدۀ ماستريخت[ آشکار خواھد شد ،می توان با اطمينان پيش بينی کرد .اجزای اصلی اتحاديۀ اروپا ...
چنان چه به ھم بپيوندند ،به سمت رکودی شديد کشانده خواھند شد .عدم تعادل و نابرابری ھای منطقه ای و شديداً روبه
گسترش پديدار خواھد گشت .پيامدھای خطرناک بحران اقتصادی -بيکاری ،فقر ،سقوط نظام رفاھی ،تضعيف اتحاديه
ھای کارگری ،راسيسم ،شووينيسم ،جرم و جنايت -ھمگی چندين برابر خواھد شد .پايان اين امر ،يا يک تراژدی
اقتصادی خواھد بود و يا عميق ترين بحران در تاريخ اتحاديۀ اروپا و يا به احتمال زياد ھر دوی اين ھا".
اين تحليل به روشنی تأييد شده است .اما با اين حال ،ھمان طور که در باال مشاھده کرديم ،اين نتيجه گيری که يورو
ھستۀ اصلی مشکالت اقتصاد اروپاست و يا اين که موقعيت فعلی را منحصراً به صورت شکاف ميان "آلمان و
کشورھای پيرامونی" ببينيم ،اشتباه است.
عظيم ترين کاھش در رشد اقتصادی ،به کشورھای "راکد ميانی" ،يعنی بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا ،مربوط می شود .اين
سه اقتصاد مجموعا ً معادل اندازۀ اقتصادھای آلمان و فرانسه ھستند .اگر آلمان و فرانسه" ،موتور رشد" اروپا محسوب
شوند ،در آن صورت سه اقتصاد مذکور را می توان در حال حاضر "عامل بازدارنده" دانست.
مادامی که وضعيت در بريتانيا ،ايتاليا و اسپانيا حل نشود ،بعيد به نظر می رسد که غلبه کردن بر مشکالت يونان قادر
باشد رشد قابل توجھی را برای اروپا به ارمغان بياورد .به ھمين دليل ،فارغ از آن که چه اتفاقی در يونان رخ دھد،
بحران اروپا به طول خواھد انجاميد و ساير قسمت ھای اقتصادی جھانی بايد عوامل نيرومند تری را که در رکود
اقتصادی اروپا وجود دارد ،درنظر داشته باشند و ھم آن را درک کنند.
جدول ١
تغيير در  GDPنسبت به نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين با توجه
به آخرين داده ھای موجود )به درصد(
١٠.١
لھستان
٣.۶
سوﺋد
٢.١
سوﺋيس
١.٣
مالت
١.٣
اتريش
١
اسلواکی
٠.۶
آلمان
٠.۶
بلژيک
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نروژ
فرانسه
ھلند
قبرس
جمھوری چک
اتحاديۀ اروپا
منطقۀ يورو
فنالند
لوکزامبورگ
پرتغال
بريتانيا ٢
اسپانيا ٢
ژاپن
بلغارستان
ايتاليا
رومانی
مجارستان
دانمارک
کرواسی
اسلونی
ايسلند
استونی
ليتونی ٢
يونان ١
ايرلند
لتونی

-٠.۴
-٠.۶
-١.١
-١.١
-١.٢
-١.٧
-١.٩
-٢.٩
-٣.٢
-٣.٧
-٣.٨
-٣.٩
-۴.۴
-۴.۴
-۴.٧
-۴.٨
-۴.٩
-۵.۵
-۶.٩
-٧.٩
-٨.۴
-٨.۶
-٩
-٩.٩
-١١.۶
-١۶.۶

داده ھا از نقطۀ اوج سيکل تجاری پيشين تا سه ماھۀ سوم ٢٠١١
را دربر می گيرد ،مگر آن که خالف آن گفته شود.
-١سه ماھۀ اول ٢٠١١
 -٢سه ماھۀ چھارم ٢٠١١
منبع :محاسبه بر مبنای داده ھای کميسيون اروپا صوت گرفته
است.
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چرا بھبود اقتصادی امريکا تا اين حد ضعيف است؟
مايکل رابرتز ٣ ،آوريل ٢٠١٢
ترجمه :آرمان پويان
آخرين داده ھای مربوط به سود و توليدناخالص داخلی اياالت متحده اخيراً منتشر شده است .بدين ترتيب ما از کل ماجرا
تا اواخر سال گذشته ،يعنی  ،٢٠١١اطالع داريم ).(١
نخستين چيزی که بايد گفت اينست که رکود بزرگ ،مانند اکثر رکودھای اقتصادی سرمايه داری ،با سقوط سرمايه
گذاری آغاز شد .نسبت سرمايه گذاری تجاری امريکا )که من آن را به صورت سرمايه گذاری ثابت در بخش غيرمسکن
و خريد کاالھای بادوام تعريف می کنم( به توليد ناخالص داخلی ) (GDPاز اوايل سال  ٢٠٠۶و تا پيش از نقطۀ عطف
خود در اواسط سال  ،٢٠٠٩کاھش خود را شروع کرد .اما ھمان طور که مالحظه می کنيد بھبود سرمايه گذاری از
اواسط  ٢٠٠٩به اين سو به شدت ضعيف بوده است :يعنی  ٢٢درصد پايين تر از نقطۀ اوج خود .در نمودار زير ،منحنی
قرمز بيانگر سرمايه گذاری تجاری به عنوان درصدی از  GDPو خط چين خاکستری به معنای دوره ھای رکود در
اياالت متحده است.

مقدار مطلق سرمايه گذاری ثابت ،برحسب دالر ،در اوايل سال  ٢٠٠٧اوج گرفت و در اواسط سال  ٢٠٠٨به يک نقطۀ
حداقل رسيد؛ و از آن زمان به بعد شاھد يک بھبود بسيار پيش و پا افتاده بوده است .در اواخر سال  ،٢٠١١مقدار اسمی
سرمايه گذاری تجاری ھمچنان  ٨درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيشين خود تا پيش از آغاز رکود بزرگ بود.
دليل اين بھبود آھسته را می توان در انباشته شدن پول نقد در شرکت ھای امريکايی پيدا کرد .سود شرکتی که در اواسط
 ٢٠٠۶مجدداً اوج گرفته بود ،با  ۴٢درصد سقوط به يک نقطۀ حداقل در اواخر  ٢٠٠٨رسيد .بنابراين ابتدا سود سقوط
کرد و سپس در سال بعد ،پس از گذشت سه "سه ماھه" ،کاھش سرمايه گذاری سررسيد و ھمين موضوع به رکود
بزرگ انجاميد .اين مسأله يکی از مھم ترين تفاوت ھای تحليلی ميان تحليل مارکسيستی "سيکل تجاری" و تحليل کينزی
آن است .تحليل مارکسيستی ،با مقوالت سود و سوددھی آغاز می کند ،سپس به تأثير آن بر سرمايه گذاری و بعد کاھش
مشاغل )افزايش "ارتش ذخيرۀ کار"( و نھايتا ً مصرف می پردازد .تحليل کينزی اما با سقوط "تقاضای مؤثر کل"
)سرمايه گذاری و مصرف( آغاز می کند که به فروش و سپس سود ضربه می زند .يعنی تحليل کامالً وارونه صورت
می گيرد )در اين مورد نگاه کند به يکی از مقاالت قبلی من با عنوان "رکود  wشکل ،کسری و بدھی" ٢۴ ،اوت
.(٢٠١١
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سود شرکتی امريکا از زمان نقطۀ حداقل خود در اواخر سال  ٢٠٠٨به اين سو ،به طور قابل مالحظه ای بھبود پيدا
کرده است؛ به طوری که اوايل  ،٢٠١٠حتی نقطۀ اوج پيشين خود در سال  ٢٠٠۶را ھم پشت سر گذاشت .علت اين
توفيق را بايد در کاھش عظيم ھزينه ھا )من جمله ھزينه ھای نيروی کار( و توقف سرمايه گذاری جستجو کرد .اما بخش
عمدۀ اين بھبود سود از اواخر  ٢٠٠٨به اين طرف ،بر روی سرمايه گذاری جديد ھزينه نشده ،بلکه صرفا ً انباشته شده
است .مطابق با آخرين داده ھای موجود ،مجموع انباشتۀ سودھای توزيع نشده از تنھا  ١٩ميليارد دالر در اواخر ،٢٠٠٨
به رقم  ٧۴۴ميليارد دالر افزايش پيدا کرده است! از آن زمان تاکنون سود به حدوداً  ١تريليون دالر رسيده ،اما وجوه نقد
انباشت شده بالغ بر  ٧٠٠ميليارد دالر است ،بنابراين تنھا  ٣٠درصد از افزايش سود ،روی سرمايه گذاری جديد ھزينه
شده است ) .(٢ھمين موضوع توضيح می دھد که چرا بھبود اقتصادی تابه اين حد ضعيف بوده و رشد اقتصادی به
زحمت به  ٢درصد در سال می رسد )طبق داده ھای توليد ناخالص داخلی در سه ماھۀ چھارم  ،٢٠١١رشد توليد
ناخالص داخلی واقعی در سه ماھۀ اين سال نسبت به سه ماھۀ مشابه سال قبل از آن ١.۶ ،درصد بوده است(.
ھمين داستان عينا ً در بريتانيا ھم وجود داشته است .در اين جا وجوه نقد انباشت شده به رقم  ٧۵۴ميليارد پوند رسيده.
طبق گزارش مؤسسۀ مشاورۀ "استراتژی ھای خزانه داری" ،وجوه نقد شرکت ھا در بريتانيا که در سال ١٠ ،٢٠١٠
درصد از  GDPبود ،اکنون  ١۵درصد است .در ھمان حال که وجوه نقد شرکت ھا در منطقۀ يورو از  ١۵به ٢١
درصد رسيد ،در بريتانيا از  ٢۶درصد در سال  ٢٠٠٠به  ۵٠درصد توليد ناخالص داخلی در سال  ٢٠١٢جھش کرد!
)(٣
اما چرا شرکت ھا امريکايی به جای سرمايه گذاری ،وجوه نقد خود را انباشت کرده اند؟ علت اين موضوع فقط عدم
اطمينان نسبت به آينده ،بحران بدھی در اروپا ،رشد آھسته تر اقتصادی چين يا ترش از سقوط جديد بانکی نيست .اين ھا
صرفا ً توضيحات "روانشناسانه" مورد عالقۀ مکاتب اقتصادی غالب و تئوری ھای کينزی "انتظارات" ھستند.
يک دليل عينی خوب برای اين اقدام شرکت ھا وجود دارد .نکتۀ بااھميت ھم در اين جاست .در ھمان حال که سود در
اياالت متحده باالست ،سوددھی يا ھمان نرخ سود باال نيست .من نرخ سود را برای "کل اقتصاد" ،به صورت نسبت ک ّل
ارزش اضافی )توليد خالص منھای ھزينه ھای جبرانی نيروی کار( به مجموع خالص دارايی ھای ثابت بخش شرکتی و
ھزينه ھای نيروی کار محاسبه کرده ام .ضمنا ً در اين محاسبه ،دارايی ھای ثابت را ھم برحسب ھزينه ھای تاريخی و ھم
برحسب ھزينه ھای تعويض اندازه گيری کرده ام .به عالوه من سوددھی در تنھا بخش شرکت ھا را ھم محاسبه کرده ام.
نتايج يکسان است :باوجود رونق سال ھای  ٢٠٠٢تا  ٢٠٠٧به يُمن اعتبارات ،نرخ سود اياالت متحده درست تا پيش از
رکود بزرگ ھمچنان پايين تر از نقطۀ اوج آن در سال  ١٩٩٧بوده است .رکود بزرگ شاھد سقوط تند نرخ سود بود ،اما
بھبود متعاقب در سوددھی باز ھم از دست يافتن به نرخ سود پيشين ناتوان ماند.
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اين موضوع اشاره به اين حقيقت دارد که تأثير تخريب ارزش ھای سرمايه )موجودی سرمايه و ھزينه ھای نيروی کار(
در طول دورۀ رکود بزرگ ،با وجود ابعاد عظيم خود ھنوز برای بازگرداندن سوددھی در اياالت متحده کافی نبوده
است .با توجه به اين که مشخصۀ رونق پيشين در طی سال ھای  ٢٠٠٢تا  ،٢٠٠٧گسترش عظيم اعتبارات )يا ھمان
سرمايۀ موھوم( بوده است ،اگر ما سود را نه فقط نسبت به دارايی ھای مشھود )ھزينۀ ماشن آالت ،تأسيسات ،دفاتر و
نيروی کار( ،بلکه ھمچنين نسبت به بدھی اندازه گيری و محاسبه کنيم ،در آن صورت وضعيت سوددھی به مراتب وخيم
تر خواھد بود.
رکود بزرگ ،دقيقا ً به خاطر افزايش عظيم بدھی بخش خصوصی" ،بزرگ" محسوب می شود .بار اين بدھی )که متعاقبا ً
به بخش عمومی و ماليات دھنده متقل شد( در حال تحليل بردن توانايی سرمايه داری برای بھبود "طبيعی" است.
ما ھنوز به داده ھای الزم را برای اندازه گيری دقيق نرخ سود اياالت متحده در سال  ،٢٠١١بر مبنای مفاھيم و مقوالت
مارکسيستی ،در اختيار نداريم .به خصوص ،ارقام دارايی ھای ثابت سال  ٢٠١١ھم ھنوز در اختيار ما نيست .با اين
حال من با نگاه به بھبودھای اقتصادی سابق پس از وقوع رکودھا ،توانسته ام به تخمينی منطقی از محدودۀ زمانی خاتمۀ
بحران کنونی دست پيدا کنم .بر اين اساس ،محاسبات من نشان می دھد که نرخ سود در سال  ٢٠١١کاھش داشته است.
"سيکل سود" کنونی از نقطۀ اوج سال  ١٩٩٧آغاز شد )در تعدادی زيادی از مقاالت خود به تفضيل در اين مورد
توضيح داده ام( .اين نرخ در سال  ،٢٠٠٢يعنی پس از رکود ماليم اين دوره به يک حداقل رسيد ،و سپس تا سال ٢٠٠۶
و پيش از سراشيبی مجدد قبل از آغاز رکود بزرگ ،صعود کرد -مجددا ً اين سوددھی بود که سرمايه گذاری را ھدايت
کرد و به رکود انجاميد .در طول رکود  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨سوددھی نسبت به نقطۀ اوج خود در سال  ،٢٠٠۶قريب به ١٣
درصد سقوط کرد ولی سپس شاھد يک بھبود سريع  ١٠درصدی در سال  ٢٠١٠بود .اما محاسبات من نشان می دھد که
نرخ سود سال گذشته در سراشيبی قرار گرفته است .و ھمين موضوع شرکت ھا را برای انجام برنامه ھای بزرگ
سرمايه گذاری تشويق نمی کند .ضمنا ً اگر من دارايی ھای مالی و ھمچنين دارايی ھای مشھود سال  ٢٠١١را در مخرج
کسر فرمول نرخ سود به حساب بياورم ،در آن صورت می توان گفت که در سال مذکور ،بھبود بسيار ناچيز بوده و يا
اصالً وجود نداشته است .اھرم زدايی )يا ھمان تخريب ارزش سرمايه( به اندازۀ کافی نبوده است.
از اين جا به بعد چه اتفاقی رخ خواھد داد؟ با درنظر گرفتن فروض منطقی برای رشد  ،GDPصورتحساب دستمزد
کارکنان و خالص دارايی ھای ثابت ،محاسبات من نشان می دھد که نرخ سود در طی چھار سال آتی بيشتر تنزل خواھد
کرد و نھايتا ً از حدود سال  ٢٠١۴به بعد با سقوط کل ارزش اضافی ،به رکود اقتصادی جديدی دامن خواھد زد .ما در
فاز نزولی يک سيکل سو ِد  ١٨-١۶ساله باقی می مانيم و فقط چنان چه ارزش سرمايه )ھم مشھود و ھم موھوم( به اندازۀ
کافی برای تداوم يک دورۀ جديد افزايش سوددھی مانند سال ھای  ١٩٨٢تا  ١٩٩٧کاھش يافته باشد ،اين فاز نزولی
معکوس خواھد شد .در ميان مدت ،اقتصاد اياالت متحده در "رکود طوالنی" خود باقی می ماند.

(1) http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2012/gdp4q11_3rd.htm
) (٢از حدوداً  ١٠٠٠ميليارد دالر سود ،رقمی تقريبا ً معادل  ٧٠٠ميليارد به صورت پو ِل نقد انباشت شده باقی مانده است
و بنابراين تقريبا ً  ٣٠٠ميليارد دالر ديگر برای سرمايه گذاری ھای جديد صرف شده که نسبت به کل رقم سود می شود
 ٣٠درصد )توضيح مترجم(.
(3) http://treasurystrategies.com/news
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چشم اندازھای سال ٢٠١٢
مايکل رابرتز
ترجمه :آرمان پويان
سال  ،٢٠١١به واقع سالی دھشتناک برای اقتصادھای مھم سرمايه داری بود .در آغاز اين سال ،عمدۀ پيش بينی ھای
اقتصادی رايج بر آن بودند که روند بھبود اقتصادھای مھم سرمايه داری از رکود بزرگ  ٢٠٠٩-٢٠٠٨به اين سو،
ھمچنان به شتاب خود در طول سال  ٢٠١١ادامه خواھد داد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط به
حدود  ٣درصد خواھد رسيد .با اين حال اکنون ،با اتمام سال  ،٢٠١١می دانيم که رشد واقعی اقتصاد اياالت متحده ،کمی
باالتر از  ٢درصد خواھد بود )سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی ،اين رقم را  ١.٧درصد اعالم می کند(؛ کشورھای
پيشرفتۀ اروپايی حول آلمان ،وضعيت بھتری داشتند؛ ولی انگلستان حتی از رشد  ١درصدی ھم بازخواھد ماند و اروپای
جنوبی ھم اکنون مجدداً با کاھش رشد رو به رو شده است :از  -١درصد )اسپانيا و اروپا( تا  -۶درصد )يونان( که البته
علت آن را بايد در نابودی فعاليت ھای اقتصادی به دنبال بحران بدھی يورو و برنامه ھای رياضت مالی جست .رشد
اقتصادی ژاپن نيز به دنبال زلزله ،سونامی و متعاقبا ً فاجعۀ ھسته ای آن سقوط کرده است )منفی  ٠.٣درصد در سال
.(٢٠١١
اقتصادھای بزرگ نوظھور مانند ھند ،آفريقای جنوبی و چين نيز روند آھسته ای را از خود نشان می دھند .ھند در حال
حاضر با نرخ تنھا  ۵درصد در سال رشد می کند ،در حالی که ھمين رقم در ابتدای سال  ٢٠١١حدود  %٩بود .به ھمين
ترتيب نرخ رشد ساالنۀ چين نيز از  ١٠به  ٧درصد رسيده و برزيل نيز به زير  ۴درصد سقوط کرده است .ھرچند اين
نرخ ھای رشد به مراتب باالتر از اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری است ،اما از آن جا که اقتصادھای نوظھور برای
ايجاد اشتغال شھری نياز به جذب حجم بااليی از کارگران کشاورزی به درون شھرھا دارند ،ناگزير بايد برای ايجاد
مشاغل کافی با نرخی سريع تر رشد کنند.
تصوير سال  ٢٠١٢برای اين کشورھا -البته به استثنای احتماالً اياالت متحده و ژاپن )آن ھم به طور نسبی( -چندان
مطلوب به نظر نمی رسد .بنابر پيش بينی سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی ) (OECDمنقطۀ يورو در بھترين حالت
به رکود دچار خواھد شد ،اما حتی اياالت متحده و ژاپن ھم با نرخی پايين تر از متوسط نرخ ھای بلندمدت ،رشد خواھند
داشت.

سطح کل اشتغال نيروی کار در اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری با وجود بھبود جزﺋی آن ھا نسبت به دورۀ رکود
بزرگ ،رو به وخامت است و نه بھبود .نرخ بيکاری رسمی آمريکا ھنوز حدود  ٩درصد است ،اما در حقيقت با درنظر
گرفتن افرادی که از جستجو برای يافتن شغل دست کشيده اند ،اين رقم به مراتب باالتر است )شمار مردمی که به سر
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کار نمی روند يا قادر به يافتن کار نيستند ،به  ٢۵ميليون نفر می رسد( .در بريتانيا ،بيکاری مانند ساير اقتصادھای مھم
اروپا ،به استثنای آلمان ،در ماه جاری باال رفته است .بنا به پيش بينی  ،OECDميزان بيکاری در اقتصادھای پيشرفتۀ
سرمايه داری در سال  ٢٠١٢به تقريبا ً  ۵٠ميليون نفر خواھد رسيد.

اما دردناک ترين چيز در اين بين ،سطح بيکاری جوانان است .ھرگز از دورۀ "بحران بزرگ" دھۀ  ١٩٣٠به اين سو،
نرخ بيکاری افراد ردۀ سنی  ١۵تا  ٢۴ساله در کشورھای عضو  OECDبيش از حد باال نبوده است .داده ھا واقعا ً
ترسناک است ،به طوری که نرخ ھای بيکاری جوانان از حداقل  %٢٠تا بالغ بر  %۴٠در يونان و اسپانيا متغير می
باشد.
معموالً "به طور طبيعی" پس از يک رکود عمومی در اقتصادھای مھم سرمايه داری ،مانند دوره ھای  ٧۵-١٩٧۴يا
 ٨٢-١٩٨٠يا  ٩٢-١٩٩١و يا حتی  ،٢٠٠١ما شاھد يک دورۀ بھبود سريع در فعاليت ھای اقتصادی بوده ايم که عموما ً
باالتر ازمتوسط نرخ رشد بلندمدت قرار داشته و با افزايش بھره وری کار و رشد اشتغال توأم بوده است .دليل اين
موضوع آنست که طی اين دوره" ،ارتش ذخيرۀ کار" موجود حاضرست تا با نرخ ھای پايين دستمزد کار کند و به عالوه
مقدار زيادی "ظرفيت اضافی" برای بکار گرفته شدن در ماشين آالت و کارخانجات وجود دارد؛ مضاف بر اين ،تعداد
رقبای بازار ھم به دنبال ورشکستگی و تعطيلی بنگاه ھا کم تر می باشد.
اما از نقطۀ حداقل سال  ٢٠٠٩به بعد ،اقتصادھای مھم سرمايه داری عموما ً از دست يافتن به حتی ھمان متوسط نرخ
ھای رشد بلندمدت پيشين خود ھم ناتوان مانده اند و برخی از آن ھا ھمچنان با انقباض رو به رو ھستند .اما چرا؟ تفاوت
اين دوره با دوره ھای پيشين در چيست؟ من اين تفاوت ھا را به اختصار ضمن بررسی چشم اندازھای سال ) ٢٠١١نگاه
کنيد به مقالۀ سود و سرمايه گذاری در دورۀ بھبود اقتصادی ٢٩ ،دسامبر  (٢٠١٠عنوان کرده بودم.
در واقع دو تفاوت وجود دارد .نخست آن که نرخ سود در بزرگ ترين و مھم ترين اقتصاد سرمايه داری ،يعنی اياالت
متحده ،ھم چنان در فاز نزولی خود قرار دارد؛ فازی که به اعتقاد من از سال  ١٩٩٧آغاز شده است .از نقطۀ اوج
سوددھی در سال  ١٩٩٧به اين سو ،اين نرخ مجدداً احيا نشده است و حتی نقطۀ اوج بعدی در سال  ٢٠٠۶نيز با وجود
طی کردن يک رونق عظيم اعتباری ،ھمچنان پايين تر از سال  ١٩٩٧قرار داشت .از سال  ١٩٩٧تاکنون و در مقايسه با
دورۀ  ١٩٨٢تا  ،٩٧دقيقا ً ھمين موضوع بوده است که ،دست کم در اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری ،انگيزۀ بخش
ھای مولد سرمايه داری )يعنی صنعت ،حمل و نقل و خدمات( را برای سرمايه گذاری ھای جديد و استخدام کارگران
بيشتر ،کاھش داده .ضمناً ،به باور من روند نزولی نرخ سود آمريکا از سال  ،١٩٩٧علت اصلی يا نھايی رکود بزرگ
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨بود )نگاه کنيد به کتاب "رکود بزرگ" و مقاالت ديگر من(.
البته در حال حاضر ميزان مطلق سود شرکت ھای اياالت متحده ،نقطۀ اوج سال  ٢٠٠٧-٢٠٠۶را پشت سر گذاشته
است ،و بنابراين سرمايه گذاری از وضعيتی که در دورۀ حداقل نرخ سود در سال  ٢٠٠٩داشت ،رو به بھبود می باشد.
به عالوه ،تا پايان سال  ،٢٠١١سرمايه گذاری با نرخ ساالنۀ  ١۴درصد رو به افزايش بود و يک سوم بھبود GDP
واقعی اقتصاد آمريکا پس از طی رکود بزرگ را موجب شد .با اين ھمه ،رشد سرمايه گذاری در مقايسه با صعود عظيم
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جريان نقدی و سود شرکت ھا ،ھم چنان ضعيف است .اکثر شرکت ھای آمريکايی با وجود آن که از نظر در اختيار
داشتن پول نقد غنی ھستند ،با اين وجود ھمچنان به انبار کردن اين پول می پردازند .ھمچنين ،نسبت سرمايه گذاری
شرکتی به سود شرکتی ،در پايين ترين سطح طی  ۶٠سال گذشته قرار داشته است.
نسبت سرمايه گذاری خصوصی در بخش غيرمسکن به سود شرکتی اياالت متحده )(%

افزايش عظيم سودھای شرکتی اياالت متحده از اواسط  ،٢٠٠٩نتيجۀ کاھش دستمزد و ساير پرداخت ھا به نيروی کار
)مانند بيمۀ سالمتی و حق مستمری( بوده است" .ھزينه ھای جبرانی" نيروی کار نسبت به  GDPبه پايين ترين سطح
طی  ۵٠سال گذشته سقوط کرده است .درآمد کارگران تاحدودی از طريق پرداخت ھای انتقالی دولت )مزايای عمومی(
تأمين شده است که در حال حاضر  ١٢درصد از کل درآمد کارگران را تشکيل می دھد )اين رقم در سال  ،٢٠٠٧قريب
به  ٧درصد بود( .پس انداز خانوارھا رو به کاھش و ميزان استقراض آن ھا )البته اگر چنين امکانی داشته باشند( رو به
افزايش است تا بدين ترتيب از عھدۀ مخارج و ھزينه ھای ضروری بربيايند.
بھبود جاری در مقايسۀ با سيکل ھای پيشين ضعيف است ،چرا که نرخ سود -با وجود بھبود -ھمچنان به لحاظ تاريخی
نسبتا ً پايين است .در سال  ،٢٠١٢می توانيم انتظار داشته باشيم که مقادير اسمی و حتی واقعی سودھای شرکتی آمريکا با
افزايش بيشتر ،ولی با آھنگ رشدی پايين تر نسبت به سال  ٢٠١١رو به رو باشد و نرخ سود نيز سقوط خود را آغاز
کند .البته اين به معنای رکود جديد اقتصادی در سال  ٢٠١٢نيست .تاريخ سرمايه داری آمريکا از  ١٩۴۵بيانگر آنست
که وقتی نرخ سود شرکتی سقوط می کند ،نھايتا ً حجم کلی سود به نقطۀ اوج رسيده و سپس سقوط می کند؛ اما بين اين
دو ،يک تأخير حدوداً سه ساله وجود دارد .با اين حساب ،ظھور يک بحران جديد توليد در آمريکا از حدود سال ٢٠١۴
به بعد خواھد بود و نه اکنون.
با اين وجود ،سال  ٢٠١١مؤيد آنست که سرمايه داری به راستی با بحرانی مشابه دھۀ  ١٨٨٠و دھۀ  ١٨٩٠رو به رو
است که با سيکل "طبيعی" رونق و رکود در بحران  ١٩۶۵تا  ٨٢يا دورۀ "رونق" نئوليبراليسم در دورۀ  ١٩٨٢تا ٩٧
تفاوت دارد.
در ساير اقتصادھای مھم سرمايه داری ،سوددھی نيز طی رکود بزرگ اخير دستخوش رکود شد ،اما به نظر می رسد که
بھبود سود نسبت به بخش شرکت ھا در اقتصاد آمريکا ضعيف تر بوده است .در بريتانيا ،سودھای شرکتی ھنوز به نقطۀ
اوج پيشين خود در سال  ٢٠٠٧بازنگشته است .ھمين موضوع احتماالً در مورد اکثر اقتصادھای اروپا و ژاپن نيز
مصداق دارد )در مقاالت آتی ،داده ھايی را در اين مورد اراﺋه خواھم کرد(.
علت ديگر بھبود نسبتا ً ضعيف و آھسته از دورۀ رکود بزرگ اخير به اين سو )ھمراه با نرخ ھای رشد بسيار آھسته که
توانايی افزايش محسوس اشتغال را ندارد( ،در دليل فرعی رکود بزرگ يافت می شود :يعنی افزايش عظيم حجم بدھی يا
اعتبار )آن چه مارکس سرمايۀ موھوم می نامد( که بحران اصلی توليد سرمايه را موقتا ً به تعويق انداخت و به وقوع
حباب بی سابقۀ مسکن و امالک در اياالت متحده و ساير کشورھا دامن زد.

۵۶

بدھی خانوار ،در ارتباط با درآمد و ارزش واقعی امالک ،به سطوحی بی سابقه رسيد -به طوری که در اياالت متحده
سھم بدھی خانوار از  ،GDPطی سال ھای  ١٩٩٧تا  ،٢٠٠٧قريب به  ۵٠درصد رشد يافت.
مجموع بدھی بخش غيرمالی در ھفت مورد از پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری ،از سال  ١٩٨٠به اين سو
دوبرابر افزايش يافته و به  ٣٠٠درصد توليد ناخالص داخلی رسيده است .در اياالت متحده ،نسبت بدھی از  %١٩٠در
سال  ١٩٩٧به  %٢۵٠در سال  ٢٠٠٧رسيد و در حال حاضر ھر شھروند آمريکايی به طور متوسط با  ١٢٠،٠٠٠دالر
بدھی رو به روست.
رکود بزرگ اخير يک پروسۀ ضروری برای سرمايه داری بود :نخست ،برای بازگرداندن نرخ سود در بخش ھای مولد
از طريق کاھش ھزينۀ سرمايۀ واقعی )کارخانجات ،ماشين آالت و دستمزدھا( به دنبال تعطيلی کارخانه ھا ،بيکاری و
توقف سرمايه گذاری؛ و دوم برای تسويۀ ھزينۀ بدھی يا سرمايۀ موھوم از طريق ورشکستگی يا نکول بدھی.
شرکت ھا ،ضمن رونق سوددھی توليد ،اقدام به تثبيت يا "اھرم زدايی" )کاھش( بدھی ھای خود کرده اند .چرا که کاھش
بدھی به معنای نکول )عدم پرداخت( وام ھا و از دست دادن منزل است يا ناتوانی در پرداخت صورتحساب ھا به دليل
نبود امکان استقراض.
بدھی خانوار در اياالت متحده تنھا به ميزان ناچيز  ۵درصد کاھش داشته ،در حالی که ثروت خانوار در قالب ارزش
منزل و پول نقد ،اوراق قرضه و سھام شديدا ً سقوط کرده است .نسبت خالص ثروت خانوار به درآمد ٢٠ ،درصد پايين
تر از نقطۀ اوج آن در سال  ٢٠٠۶قرار دارد.
مجموع بدھی ،من جمله بدھی دولت ھا ،به سختی حرکتی داشته است .چرا که به دبنال به اصطالح "اھرم زدايی"
شرکت ھا و خانوارھا ،سرمايه گذاری يا مصرف آنان نيز به ھمان ميزان متوقف می شود .اين مسأله اقتصاد را از رشد
سريع بازمی دارد .سقوط سيستم بانکی ،دولت ھا را به نجات مالی ) (bail-outبخش مالی وادار کرد و رکود اقتصادی
متعاقب آن نيز دولت ھا را مجبور ساخت تا از بيکاران حمايت و ساير پرداخت ھای انتقالی اجتماعی را در سطح محدود
اراﺋه کند .بنابراين ،دولت ھا باالجبار می بايد به سمت استقراض بيشتر حرکت کنند ،چرا که درآمدھای مالياتی طی دورۀ
رکود سقوط کرده بود .بدھی دولتی ،با وجود کاھش سطح بدھی بخش خصوص ،افزايش يافت و سطح مجموع بدھی
تقريبا ً بی تغيير باقی ماند .در اياالت متحده ،مجموع بدھی ھمچنان رو به صعود است .نسبت بدھی خانوار به  GDPدر
آمريکا از نقطۀ اوج خود در سال  ٢٠٠٧تقريبا ً  ٧درصد کاھش يافته ،بدھی شرکتی ثابت است ،اما بدھی دولت نسبت به
 GDPبه  ۵٠درصد جھش داشته است .بدھی خارجی نيز افزايش يافته ،بنابراين مجموع بدھی در واقع به ميزان ٩
درصد صعود داشته است.

۵٧

بار بدھی به دو شکل بر دوش بخش مولد اقتصاد سرمايه داری سنگينی می کند .نخست ،ھزينۀ پرداخت بھرۀ وام و ساير
اشکال بازپرداخت بدھی نسبت به درآمد شرکت يا خانوار افزايش می يابد .ھرچند که نرخ ھای بھره در سوطح بسيار
پايينی قرار دارد )دست کم برای کسانی که قادر به استقراض ھستند( .اما بسياری از شرکت ھای کوچک و خانوارھا
قادر به اين کار نيستند ،چرا که آن ھا فاقد دارايی کافی برای استقراض ھستند و به عالوه بانک ھا نيز شديدا ً ضوابط
اعطای اعتبار را دشوار و سخت کرده اند .برای دولت ھا ،اين بدان معناست که بازپرداخت بدھی -يعنی پرداخت بھره
به صاحبان اوراق قرضه )بانک ھا و سرمايه گذاران ثروتمند آن ھا( -بايد از محل پول موجود برای بھداشت و درمان،
آموزش و ساير مخارج دولت برای افزايش بھره وری نيروی کار ،پرداخت گردد .بالغ بر  ٢٠درصد از مخارج دولت
فدرال آمريکا صرف پرداخت بھرۀ بدھی می شود.
دوم ،افزايش مخارج دولت به تدريج به توانايی بخش خصوصی در کسب سود دست اندازی می کند؛ اين موضوع ھم از
طريق افزايش ماليات ھا و ھم از طريق رقابت با بخش خصوصی در حوزه ھای مختلف سرمايه گذاری صورت می
گيرد .البته ،دولت ھای حامی سرمايه داران ،عقب نشينی می کنند و برای کاھش بار بدھی ،ماليات ھای شرکتی را حذف
و در عوض آن را بر گردۀ خانوارھا می اندازند .به عالوه ،در طول دورۀ رکود بزرگ ،اکثر شرکت ھا با اعالم ضرر
و زيان ھای خود ماليات ھای کمی را پرداخت کردند .با اين وجود ،در بلندمدت اگر بدھی دولتی به افزايش خود ادامه
دھد يا کاھش پيدا نکند ،به مشکلی حاد برای سرمايه داری مبدل می شود و توانايی يا تمايل آن را برای سرمايه گذاری
تقليل می دھد .به ھمين خاطرست که مقولۀ بدھی ،برخالف ديدگاه کينزين ھا که به مخارج دولتی )از طريق استقراض يا
غير آن( به عنوان راه خروج از رکود نگاه می کنند ،حاﺋز اھميت است.
ضمنا ً تاريخ سرمايه داری نشان می دھد که اگر بدھی به سطوحی باال برسد ،بار اين بدھی به کاھش رشد اقتصادی در
بلندمدت و ھمان طور که ديده ايم ،حتی دامن زدن به سقوط مالی منجر می شود؛ چرا که بدھی قادر به خلق ارزش
جديدی نيست ،بلکه در عوض ارزش جديدی را که در بخش ھای مولد اقتصاد سرمايه داری ايجاد می شود ،ھمچون
زالو به بيرون می مکد .مسلما ً بدھی را می توان از طريق رشد جديد ،سود جديد يا "فريب دادن" اعتباردھندگان به کمک
افزايش نرخ تورم برای کاھش ارزش واقعی بدھی ،جبران کرد .اما اين اقدام به بھای صرف نظر از رشد سريع تر
اقتصاد صورت خواھد پذيرفت .در مطالب بعدی به تفصيل به اين موضوع بازخواھم گشت.
بنابراين سال  ٢٠١٢احتماالً سال ديگری از رشد ضعيف اقتصادی در اقتصادھای مھم سرمايه داری خواھد بود .اما
بازگشت به يک رکود بزرگ محتمل به نظر نمی رسد .اقتصاد سرمايه داری اياالت متحده با افزايش بيشتر سود و
سرمايه گذاری رشد خواھد کرد ،ولی احتماالً اين رشد بيش از  ٢درصد نخواھد بود .در ھمان حال که رشد اقتصاد آلمان
 ٢درصد افزايش می يابد ،اروپا برای رشد واقعی بيش از  ١درصد تقال خواھد کرد؛ اما اروپای جنوبی ،دست کم در
نيمۀ نخست سال ،انقباض اقتصادی خود را تجربه می کند .آسيا ھم رشد خواھد کرد ،اما با نرخی پايين تر از متوسط
نرخ ھای رشد بلندمدت .بيکاری نيز نزديک به سطوح خود در دورۀ رکود باقی خواھد ماند.
مبارزۀ اکثريت مردم برای حفظ حداقل معيشت خود ،به ھمراه احتمال ادامۀ تنزل متوسط دستمزدھای واقعی به مدت يک
سال ديگر ،تالش صاحبان مشاغل کوچک برای کسب سود ،فالکت بيشتر برای بيکاران و مستمری بگيران ،ادامۀ بھبود
آھسته برای مشاغل بزرگ سرمايه داری ،ھمگی چشم انداز سال  ٢٠١٢را تشکيل می دھند.

۵٨

اقتصاد جھانی :اکنون در کجا ھستيم؟
مايکل رابرتز ١٨ ،ژانويۀ ٢٠١٢
بانک جھانی امروز اقدام به انتشار پيش بينی ھای رشد اقتصادی برای سال  ٢٠١٢و سال ھای آتی نمود .در اين
گزارش ،ارقام پيش بينی شده برای سال  ٢٠١٢نسبت به تخمين تابستان گذشته کاھش يافته است .در حال حاضر انتظار
بانک جھانی آنست که اقتصاد جھانی امسال با نرخ تنھا  ٢.۵درصد رشد کند؛ اين در حاليست که نرخ رشد اقتصادی
برای سال ھای  ٢٠١١و  ٢٠١٠به ترتيب  ٢.٧و  ۴.١درصد بوده است .بنابراين روند بھبودی که دورۀ رکود بزرگ
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨آغاز گرديده ،آھسته شده است .پيش بينی بانک جھانی مؤيد آنست که جھان مجدداً به يک رکود " W
شکل" قدم نمی گذارد )نگاه کنيد به مقالۀ من با عنوان "رکود  wشکل ،کسری و بدھی" ٢۴ ،اوت  .(٢٠١١اما با اين
وجود ،آھنگ رشد اقتصادی بسيار آھسته است و سرمايه داری واقعا ً در يک بحران بزرگ طوالنی به سر می برد
)رجوع کنيد به مقالۀ "اين يک بحران بزرگ ديگر به نظر می رسد" ١٨ ،سپتامبر (٢٠١١؛ در اين دوره ،بيکاری
ھمچنان به افزايش خود ادامه خواھد داد يا ،در بھترين حالت ،در سطوح باال باقی خواھد ماند.
با تفکيک پيش بينی ھای رشد بر حسب مناطق مختلف جھان ،انتظار بانک جھانی اينست که اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه
داری در  OECDتنھا با نرخ  ١.٣درصد در سال رشد خواھند کرد؛ رقمی که پايين تر از نرخ رشد  ١.۴درصدی سال
 ٢٠١١و  ٢.٨درصدی سال  ٢٠١٠قرار دارد .نرخ رشد با کمی بھبود ،به  ١.٩درصد در سال  ٢٠١٣خواھد رسيد.
بنابراين از سال  ٢٠٠٩تا پايان سال  ،٢٠١٣نرخ رشد واقعی اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری به طور متوسط چيزی
کم تر از  %٢در سال خواھد بود؛ نرخی که برای بازگرداندن مشاغل يا جبران سقوط استانداردھای زندگی از زمان
رکود بزرگ ،به ھيچ رو کفايت نمی کند .به عالوه در سال  ،٢٠١٢بنابر پيش بينی بانک جھانی ،منطقۀ يورو به مرحلۀ
رکود وارد خواھد شد ،در حالی که ژاپن پس از خسارات وارده به دليل وقوع زلزله و سونامی  ،٢٠١١بھبودی ماليم را
آغاز خواھد کرد .تنھا اقتصاد اياالت متحده امسال به نرخ رشد باالتری نسبت به سال گذشته) ٢.٢درصد( ،دست خواھد
يافت؛ اما با اين حال ،متوسط نرخ رشد  ٢.٣درصدی آن برای دورۀ چھار سالۀ  ٢٠١٠تا  ،٢٠١٣به مراتب پايين تر از
بھبود ھای پيشين اقتصاد پس از وقوع رکودھای سرمايه داری است.

موضوع نگران کننده تر اينست که رشد اقتصادھای سرمايه داری درحال توسعه -به اصطالح بازارھای نوظور -به تنھا
 ۵.۴درصد در سال جاری محدود خواھد شد که نسبت به نرخ رشد  ٧.٣درصدی در سال  ٢٠١٠کاھش قابل مالحظه ای
نشان می دھد .اين بدان معناست که بيکاری در اقتصادھای سرمايه داری فقير رو به افزايش خواھد گذاشت ،چرا که اين
اقتصادھا برای جذب رشد نيروی کار و ھجوم کارگران روستايی به درون شھرھا ،به نرخ رشد واقعی حداقل  ۶درصد
در سال نياز دارند .ھم چنين پيش بينی بانک جھانی اينست که رشد تجارت جھانی از  ١٢.۴درصد در سال  ٢٠١٠به
 ۴.٧درصد در سال جاری سقوط کند و بدين ترتيب صادرکنندگان را وادار کند که قيمت ھای خود را به طور متوسط تا
 ۴.۵درصد کاھش دھند.

۵٩

ھمزمان ،جريان ھای بين المللی سرمايه تنھا  ٣.٣درصد افزايش خواھد يافت ،يعنی پايين ترين نرخی که تاکنون به ثبت
رسيده است .ھمۀ اين ھا بدان معناست که جھانی سازی سرمايه فلج شده است .سوددھی برای سرمايه گذاری کاپيتاليستی
در خارج از مرزھا ھمراه با سقوط خود ،مجموع سوددھی را پايين خواھد آورد.
ضمنا ً اگر ما به رشد سود شرکتی در اقتصادھای مھم سرمايه داری نگاھی بياندازيم ،می توانيم ببينيم که اين رشد نسبت
به نرخ ھای بااليی که پيشتر در دورۀ بھبود کنونی به دست آورده بود ،به شدت آھسته گرديده است .نرخ رشد ساالنۀ
سود شرکتی در اياالت متحده به  ٧.۵درصد رسيده است ،در حالی که سودھای شرکتی در بريتانيا ،آلمان و ژاپن درحال
انقباض می باشد .اين موضوع نشان می دھد که رشد سرمايه گذاری ھم چنان ضعيف باقی خواھد ماند و اشتغال نيز در
طی چند سال آتی به زحمت بھبود پيدا خواھد کرد.
تغيير سود شرکتی )در سه ماھۀ ھر سال نسبت به سه ماھۀ مشابه سال پيش از آن( به درصد )(%

آخرين داده ھای بيکاری در بريتانيا اين پيش بينی را تأييد می کند .بيکاری به باالترين سطح خود در طول  ١٧سال
گذشته رسيده و قرارست تا امسال نيز وضعيت وخيم تری پيدا کند .اقتصاد بريتانيا ،ھمچون منطقۀ يورو ،مجدداً با
انقابض رو به روست .اين موضوع احتماالً بيش از چند سه ماھه طول نخواھد کشيد ،اما فشار رو به پايين برنامه ھای
رياضت مالی ،رشد ضعيف سود شرکتی و رشد نامطلوب صادرات ،وضع اقتصاد بريتانيا را بدتر نموده است .به
عالوه ،اقتصاد بريتانيا به شدت در نتيجۀ رکود بزرگ تضعيف شد؛ جان راس در مقاله ای نشان می دھد که GDP
اسمی بريتانيا )بر حسب دالر( تا سال  ٢٠١٠بيش از ھر اقتصاد ديگری در اروپا ،به استثنای ايسلند ،سقوط کرده است،
چرا که انقباض توليد ملی واقعی با سقوط تند ارزش استرلينگ ترکيب شد.
سقوط  GDPطی دورۀ  :٢٠١٠-٢٠٠٧به قيمت ھای جاری و نرخ ھای ارز بازار
سقوط )(%

ميليارد دالر )($

کشور

-%۵.۵

-٧.۵

مجارستان

-%۴.۵

-٧.٧

رومانی

-%٣٨.۴

-٧.٩

ايسلند

-%٠.٩

-٢٢.۴

فرانسه

-%٢.۴

-٣۴.۵

اسپانيا

۶٠

-%٣.٣

-٣۴.٨

کرۀ جنوبی

-%١.٣

-۴٣.٣

آلمان

-%١٨.۴

-۴٧.٨

ايرلند

-%٣.١

-۶۴.٨

ايتاليا

-%٢٠

-۵۶٢.١

بريتانيا

-%١.٧

-٢١١.٧

منطقۀ يورو

-%۴.٣

-٧٣۴

اتحاديۀ اروپت

منبع :محاسبه شده از شاخص ھای توسعۀ جھانی ،بانک جھانی

بنابراين جايگاه بريتانيا در جھان سرمايه داری )که بر حسب نرخ دالر بازار اندازه گيری شده است( بيش از ھمه سقوط
کرده است .به عالوه ،ھمان طور که پيش از اين نيز گفته ام )مقالۀ "ضعيف ترين بھبود از سال  ١٨ ،"١٩١٨اکتبر
 (٢٠١١روند بھبود بريتانيا از رکود  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ضعيف ترين روند در طول بيش از  ١٠٠سال گذشته است .مؤسسۀ
ضعف بھبود اين کشور از سال  ٢٠٠٩به
ملی پژوھش اجتماعی و اقتصادی ) (NIESRبريتانيا در نموداری به خوبی
ِ
اين سو را نشان می دھد.

با وجود تمامی آن چه که گفته شد ،نبايد تا جايی پيش برويم که اکنون انتظار يک رکود جديد را داشته باشيم .ممکن است
که رشد اقتصاد جھانی بسيار آھسته باشد ،اما به ھر حال اين رشد وجود دارد .ضمناً ،اگر نگاھی به شاخص ھای فعاليت
اقتصادی در اياالت متحده داشته باشيم ،می بينيم که اقتصاد آمريکا از تابستان گذشته به اين سو ،تاحدودی بھبود يافته
است .شاخص ترکيبی  ISMبرای فعاليت ھای صنعتی و خدماتی )که برای اين منظور طراحی کرده ام( نشان می دھد
که اقتصاد اياالت متحده ھنوز باالتر از سطوح رکود قرار دارد ،اما در عين حال در ناحيۀ رونق ھم نيست.
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شاخص  WLIکه از سوی مؤسسۀ پژوھش سيکل ھای اقتصادی ) (ECRIمحاسبه می شود نيز پيش بينی خوبی از رشد
اقتصادی در طول شش ماه يا بيشتر به دست می دھد .طبق اين شاخص ،وضعيت مالی اياالت متحده از اواخر  ٢٠١٠در
سراشيبی بوده ،ولی ھمچنان باالتر از وضعيت خود در اواخر  ٢٠٠٨است .بنابراين به نظر می رسد که پيش بينی بانک
جھانی از رشد اقتصادی آمريکا درست باشد.

سرمايه داری ضعيف و بيمار است ،با اين حال بيماری آن در حال عود کردن نيست و فعالً بيمار ما به بخش "مراقبت
ھای ويژه" بازگردانده نخواھد شد.

بريتانيا و نرخ سود
مايکل رابرتز ۴ ،ژانويۀ ٢٠١٢
برگردان :آرمان پويان
تأکيد اکثر پژوھش ھای مارکسيستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی اياالت متحده است؛ اين موضوع تاحدودی به اين
دليل است که آمريکا مھم ترين و بزرگ ترين اقتصاد سرمايه داری محسوب می شود و به عالوه داده ھای موجود آن
نيز به مراتب بھتر از ساير کشورھا می باشد .من طی نوشته ھای پيشين خود گفته بودم که به زودی به وضعيت نرخ
سود بريتانيا و احتماالً نرخ سود در ساير اقتصادھای مھم سرمايه داری نگاھی خواھم داشت )به مطلب "اندازه گيری
نرخ سود :باال يا پايين؟" مورخ  ٢٠نوامبر  ٢٠١١نگاه کنيد(.
داده ھای بريتانيا چندان بد نيست و بنابراين می توانيم تالش کنيم تا با اتکا به آن ،حرکت نرخ سود در بريتانيا را شرح
دھيم .من اين کار را در کتاب خود با نام "رکود بزرگ" انجام دادم .اما در اين جا داده ھا را مورد تجديدنظر قرار داده
ام .برای اندازه گيری نرخ سود مارکسيستی -يا به بيان ژرار دمونيل " -"a la Marxمن خالص مازاد عملياتی در
شرکت ھای غيرمالی انگلستان را مورد استفاده قرار دادم )يعنی سود پس از کسر مصرف سرمايۀ ثابت( و آن را به
خالص دارايی ھای ثابت تقسيم کردم .آمارھای بريتانيا ،دارايی ھای ثابت را به ھزينۀ ھای جاری يا ھزينه ھای تعويص
محاسبه می کند .اگر عموما ً مطالب من را خوانده باشيد ،می دانيد که اين روش در بين محافل اقتصادی مارکسيستی
مورد مناقشه است ،چرا که ارزشيابی دارايی ھای ثابت به ھزينه ھای جاری در حقيقت نرخ سود دقيقی را اراﺋه نمی کند
)احتماالً حتی اندرو کليمن استدالل خواھد کرد که چنين نرخ سودی بی معنا خواھد بود -به مطلب پيشين من با عنوان
"اندرو کليمن و شکست توليد سرمايه داری" ٨ ،دسامبر  ٢٠١١مراجعه کنيد(.
بنابراين من تالش کرده ام تا محاسبه بر پايۀ ھزينۀ جاری را بر اساس ھزينۀ تاريخی تعديل کنم و برای اين منظور از
ھمان نرخ استھالک ميان اين دو نوع معيار استفاده کرده ام .اين بھترين کاريست که می توانم برای رسيدن به نرخ سود
بر اساس ھزينه ھای تاريخی انجام دھم.
ھمۀ داده ھای الزم برای اين کار تنھا تا سال  ١٩٨٧موجود است .آن چه اين داده ھا نشان می دھد ،روند صعودی نرخ
سود شرکت ھای غيرمالی بريتانيا در طی سال ھای  ١٩٨٧تا  ٢٠٠٩می باشد .نرخ سود محاسبه شده به ھر دو شيوه،
در سال  ٢٠٠٧اوج گرفت و سپس تا سال  ٢۵ ،٢٠٠٩الی  ٣٠درصد سقوط کرد و به سطوحی رسيد که از رکود
بزرگ  ٩١-١٩٩٠بريتانيا به اين سو ديده نشده است.

داده ھايی ھم وجود دارد که به سال  ١٩۵٠بازمی گردد ،ولی اين داده ھا به مازاد عملياتی ناخالص ،و نه ارقام خالص،
تکيه دارد .اما اگر ما از ھمين داده ھا برای به دست آوردن تصويری از عملکرد نرخ سود بريتانيا در کل دورۀ پس از
جنگ جھانی استفاده کنيم ،بازھم ھمان روندھای مشابه را -فارغ از اين که بر اساس ھزينه ھای جاری محاسبه شده باشد
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يا ھزينه ھای تاريخی -مشاھده می کنيم .کل دورۀ  ١٩۵٠تا  ،٢٠٠٩نشان دھندۀ روند نزولی نرخ سود بريتانيا است .اما
علت اين امر آنست که نرخ سود در اوايل دھۀ  ١٩۵٠بسيار باال بود و پس از آن در نخستين رکود بزرگ پساجنگ طی
سال ھای  ٧۵-١٩٧۴به يک حداقل رسيد .به نظر می رسد که اين يک نقطۀ عطف بوده است .صنايع بريتانيا نابود شد و
پروسۀ تبديل کامل اقتصاد سرمايه داری انگلستان به بخش ھای متکی به خدمات ،به طور جدی آغاز گشت .ھمين مسأله
به بھبود تدريجی نرح سود انجاميد ،ھرچند نرخ مذکور به سطوح اوايل دھۀ  ١٩۶٠بازنگشت )البته ،با توجه به برخی
رونق اوايل دھۀ  ٢٠٠٠که بر پايۀ اعتبارات قرار داشت ،استثنا است( .به عالوه از حدود اواسط دھۀ ،١٩٨٠
محاسبات،
ِ
روند نرخ سود بر اساس ھزينۀ تاريخی تاحدودی ثابت بود )منحنی سبز در نمودار زير(.

مقامات بريتانيا محاسبات خود از نرخ سود در شرکت ھای غيرمالی را منتشر و برای اين منظور از رابطۀ مازاد
عملياتی خالص تقسيم بر خالص دارايی ھای ثابت )البته بر اساس ھزينه ھای تعويض( استفاده می کنند .در حال حاضر
آخرين ارقام مربوط به سه ماھۀ سوم  ٢٠١١منتشر گرديده است .از آن جا که اين داده ھا به مراتب به روز تر است-
حتی اگر نرخ سود مارکسيستی را اندازه گيری نکند -باز ھم برای پی بردن به روند موجود ،مناسب و حاﺋز اھميت می
باشد .اين داده ھا نتايج من را مبنی بر اين که نرخ سود شرکت ھای غيرمالی بريتانيا در اواخر  ٢٠٠٧به اوج رسيد و
سپس تا سه ماھۀ سوم  ٢٠٠٩سقوط کرد ،تأييد می کند .از آن زمان تاکنون يک بھبود  ٢١درصدی در نرخ سود ايجاد
شده ،ھرچند ھنوز به نقطۀ اوج اواخر  ٢٠٠٧بازنگشته است.
جالبست مقامات کشور ھم گزارش می دھند که نرخ سود در بخش صنعت ھمچنان به سقوط خود ادامه می دھد و در حال
حاضر در پايين ترين سطح از سال  ١٩٩٧به اين سو قرار دارد .اين بخش خدمات است که موجب صعود نرخ سود بوده
است.
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به عالوه ،بھبود حجم سود نيز از آمريکا کم تر بوده است .در اواخر سال  ،٢٠١٠حجم سود بريتانيا ھمچنان حدود ۶
درصد پايين تر از نقطۀ اوج  ٢٠٠٧قرار داشت ،ھرچند از نقطۀ حداقل  ٢٠٠٩باالتر بود .در سال  ،٢٠١١بھبود واقعی
بيشتری وجود نداشته است .اين مسأله می تواند از افزايش بيشتر نرخ سود در سال  ٢٠١٢جلوگيری کند.
اما نرخ ھای سود در ساير اقتصادھای مھم سرمايه داری چه طور؟ محاسبۀ اين نرخ ھا ساده نيست ،چرا که داده ھا
بسيار درھم ھستند .اما می توانيم از طريق پايگاه داده ھای کميسيون اروپا ،تصويری از روندھای کنونی به دست
بياوريم )اقدامی که ساير اقتصاددان مارکسيست نيز انجام می دھند( .با استفاده از اين پايگاه داده ھا و انجام برھی
فروض )مھم تر از ھمه اندازه گيری نرخ سود واقعی و نه اسمی( متوجه می شويم که نرخ سود تمامی اقتصادھای مھم
سرمايه داری ھنوز پايين تر از سال  ٢٠٠٧دارد .نمونۀ بسيار شاخص اين کشورھا ،فرانسه و ايتاليا می باشند .با اين
وجود ،از سال  ٢٠٠٩به بعد نرخ سود شاھد بھبود بوده است.

پايگاه داده ھای کميسيون اروپا ) (AMECOمعادل داده ھای حساب ھای ملی نيست ،اما روند کلی نرخ سود ر از سال
 ٢٠٠٩نشان می دھد و ضمنا ً حجم سود را نشان می دھد .تنھا در اياالت متحده ،حجم سود شرکتی در اواخر سال ٢٠١١
 ،نقطۀ اوج پيشين خود در سال  ٢٠٠٧را پشت سر گذاشت.
جمع بندی کلی از داده ھای مزبور اينست که سوددھی از نقطۀ حداقل سال  ٢٠٠٩در اقتصادھای مھم سرمايه داری
بھبود داشته است ،ولی ھمچنان پايين تر از نقطۀ اوج  ٢٠٠٧قرار دارد .اين بدان معناست که سرمايه گذاری در
کشورھای سرمايه داری نسبت به سال  ٢٠٠٩باال خواھد رفت )کما اين که ھم اکنون نيز افزايش داشته است( ،ولی
سرمايه گذاری )و بنابراين رشد توليد ناخالص داخلی واقعی( احتماالً حتی از رشد نسبتا ً ضعيف پس از رکود ماليم
جھانی در سال  ٢٠٠١نيز پايين تر خواھد بود .سرمايه داری در اقتصادھای پيشرفته ھمچنان نسبتا ً ضعيف باقی مانده
است.
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رکود سرمايه گذاری در آمريکا و پيامد ھای آن
مايکل رابرتز ٢۵ ،نوامبر ٢٠١١
ترجمه :آرمان پويان
آخرين تجديدنظر صورت گرفته در ارقام توليد ناخالص داخلی آمريکا برای سه ماھۀ سوم سال  ،٢٠١١نشان دھندۀ
افزايش ديگری در ميزان سودھای شرکتی بود .مطابق با داده ھای رسمی ،مقدار اسمی سود شرکتی در حال حاضر به
باالترين سطح خود ،يعنی  ١٩٧٧ميليارد دالر رسيده است )پس از تعديل ھای صورت گرفته(؛ يعنی تقريبا ً  ٢٠درصد
باالتر از نقطۀ اوج سه ماھۀ سوم  ٢٠٠۶تا پيش از آغاز بحران مالی .ميزان سود از اين نقطۀ اوج تا نقطۀ حداقل خود
در سه ماھۀ پايانی سال  ۴٢ ،٢٠٠٨درصد سقوط کرد و سپس تا سطح کنونی خود در سه ماھۀ سوم  ،٢٠١١افزايش
قابل توجه  ٢٠٠درصدی را تجربه نمود .سود شرکتی با سرعتی به مراتب بيشتر از  GDPآمريکا رشد کرد .به طوری
که نسبت سود شرکتی به  GDPبه  ١٣درصد رسيده که باالترين رقم تاکنون موجود بوده است .بنابراين بھبود وضعيت
سود ،به بھای درآمد متعلق به کارگران صورت گرفته است.

البته مشکلی برای سرمايه وجود ندارد .ولی مسأله اينست که با وجود افزايش عظيم سود و رسيدن آن به سطوح مجددا ً
باال -ھم به صورت مطلق و ھم نسبت به توليد ناخالص داخلی -سرمايه گذاری وارد بھبود نگرديده است .مقدار اسمی
سرمايه گذاری تجاری ،در آغاز سال  ٢٠٠٨يعنی شروع بحران ،حدود  ١۶٨٩ميليارد دالر بود .اما تا اواخر ،٢٠٠٩
يعنی حداقل خود ،قريب به  ٢٣درصد سقوط کرد .اکنون اما اين رقم به  ١۵۶۵ميليارد دالر رسيده است؛ يعنی ٢٠
درصد افزايش نسبت به حداقل مذکور .با اين حال ولی رقم مزبور  ٧.۴درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيشين قرار دارد.
بنابراين ھرچند سود حدود  ٢٠درصد باالتر از نقطۀ اوج پيشين خود قرار دارد ،ولی سرمايه گذاری ھمچنان پايين است.
به عالوه ،سرمايه گذاری ثابت نسبت به سود شرکتی در يک نقطۀ حداقل جديد در طول يک دھۀ گذشته قرار دارد.
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اين بدترين عملکرد سرمايه گذاری در قياس با ھر يک از رکودھای پيشين آمريکا در دورۀ پس از جنگ است .شرکت
ھای سرمايه داری آمريکا در حال حاضر ھنوز دچار "رکود سرمايه گذاری" ) (Investment Strikeھستند .به دنبال
فقدان سرمايه گذاری ،افزايش ناکافی اشتغال به منظور کاھش قابل مالحظۀ نرخ بيکاری می آيد .رشد سود شرکتی
اکنون تا حد متوسط نرخ دھۀ گذشته آھسته شده است و نشانه ھايی وجود دارد که در آينده آھسته تر نيز خواھد شد.

از آن جا که تحت سيستم سرمايه داری ،سرمايه گذاری از سود دنباله روی می کند ،درست ھمان طور که در طول دورۀ
رکود بزرگ کرده است ،می توان انتظار داشت که رشد سرمايه گذاری از اين پس نيز آھسته شود .رکود بزرگ در
بھترين حالت به سوی وضعيتی پايين تر از روند کلی موجود ،و در بدترين حالت به سوی بحرانی طوالنی حرکت می
کند.

بحران مداوم؟ نقدی بر نظرات سازمان "گرايش بين المللی مارکسيستی"
ميک بروکس
ترجمه :آرمان پويان
طی سال ھای اخير بحثی در سازمان "گرايش بين المللی مارکسيستی" ) (IMTبر سر علل بحران سرمايه داری در
جريان بوده است .در يک سو ،کسانی قرار داشتند که بر "گرايش نزولی نرخ سود" مارکس به عنوان علت اصلی و
بنيادی بحران تکيه داشتند .اما رھبری سازمان علت را آن چيزی می دانست که ما بايد تئوری "مصرف ناکافی" بناميم.
ممکن است که برای برخی ،اين بحث کمی آکادميک به نظر رسيده باشد .اما اھميت اين مناظره با مقاله ای آشکار می
شود که چندی پيش راب سوﺋل با عنوان "روزی ديگر ،بحرانی ديگر" بر روی وب سايت سازمان منتشر کرده است.
سوﺋل با چنگ زدن به چند نقل قول "ھشدار دھنده" از فايننشال تايمز ،بحث خود را آغاز می کند .سال ھا قبل بينگ
کراسبی ،ترانه ای را خوانده بود که می گفت "تو بايد جنبه ھای مثبت را برجسته و جنبه ھای منفی را محو کنی".
رويکرد آقای سوﺋل دقيقا ً عکس اين است .بی ترديد وضعيت اقتصادی شديداً اسف بار است ،اما او مداوما ً از ھرگونه نقل
قولی که پايان جھان سرمايه داری را تيره و تار نمی داند )ديدگاه ھمچنان رايج در فايننشال تايمز( چشم پوشی می کند.
اين روشی است که او در طول سی سال گذشته در مورد "چشم اندازھای" اقتصادی بکار برده .اما اين ،روش علمی
مارکسيسم نيست .ھرچند ،ساعتی که از کار افتاده ،ھميشه دو بار در روز ،زمان صحيح را نشان می دھد.
سوﺋل می نويسد که "اقتصاددان بورژوا" )اما دقيقا ً کداميک از اقتصاددانان بورژوا؟( "بحران را در تابستان سال ٢٠٠٩
خاتمه يافته اعالم نمودند" .اما اين کمی عجيب است ،چون او بعداً با بی دقتی اظھار می کند که "حجم سود در سال
 ٢٠٠٩سقوط کرد" .او سپس از نقل قول ھای دستچين کردۀ خود از خالل صفحات فايننشال تايمز استفاده می کند تا اين
پيش بينی ناشناخته از بھبود را نقد کند .او نتيجه می گيرد که بحران نسبت به سال  ،٢٠٠٨يعنی زمانی که سقوط مالی
وسيعا ً مورد انتظار بود" ،به مراتب وخيم تر شده است" و انقباض مالی اياالت متحده "شايد برای کشاندن اقتصاد به
رکود مجدد کافی باشد".
تمام فشار مقاله روی اينست که خواننده را متقاعد سازد که چنين چيزی امکان پذير است .اما ھميشه يک راه فرار در
چنين پيش بينی ھايی برای راب سوﺋل وجود دارد .اين متد مارکسيسم نيست .اين حکايت فردی است که در صفحۀ طالع
بينی روزنامه ای می خواند "امروز احتماالً بخت با شما يار است" ،بنابراين بيرون می رود و  ۵٠پوند روی يک اسب
شرط بندی می کند و می بازد .سپس به آن ستون روزنامه شکايت می کند و آن ھا ھم با نھايت خون سردی پاسخ می
دھند "ما فقط گفتيم که احتماالً بخت با شما يار است" .روش سوﺋل ھم اين گونه است" :شايد بتواند برای کشاندن اقتصاد
به رکود مجدد کافی باشد".
پيش بينی ھا زمانی خشن تر می شود که راب سوﺋل آيندۀ احتمالی پس از قطع رابطه با ارز يورو را بررسی می کند )که
به ھر حال تا به اآلن رخ نداده است؛ ھرچند چنين چيزی بسيار نامحتمل به نظر می رسد( .او چنين موضوعی را با
سقوط روبل پس از سال  ١٩٩٣مقايسه می کند که "به اَبَرتورم و سقوط استانداردھای زندگی انجاميد .مقايسۀ ديگری که
می توان انجام داد ،مورد آلمان در سال  ١٩٢٣است ".وضعيت يورو به شدت بحرانی است و کنار گذاشتن آن به معنای
فاجعه برای کل دنيای اقتصاد خواھد بود ،اما اين که چرا چنين رويدادی بايد در مثالً آلمان ،ھلند ،فنالند و غيره شکل
ابرتورم به خود بگيرد ،بدون توضيح باقی می ماند .به ھمين ترتيب ،اين ادعا که ما با "چندين دھه رياضت" رو به رو
می شويم ،بيشتر به يک پيشگويی الھی شباھت دارد تا چيز ديگری.
سوﺋل در ادامه می گويد که مارکس "تناقض سيستمی را که بر پايۀ کسب سود قرار دارد ،توضيح داد" .سپس نقل قولی
را که عموما ً از سوی رھبری  IMTمورد استفاده قرار می گيرد ،به عنوان سند رو می کند" :علت غايی تمامی بحران
ھای واقعی ،با وجود تمايل توليد سرمايه داری به توسعۀ نيروھای مولده ،ھمواره فقر و مصرف محدود شدۀ توده ھای
مردم باقی می ماند؛ گويی تنھا مصرف مطلق جامعه است که ]نيروھای مولده[ را محدود می کند" .در واقع مقصود
آنست که کارگران قادر به خريد کاالھايی که خود توليد کرده اند ،نمی باشند.
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برخالف معمول ،سوﺋل اين بار مأخذ نقل قول را ھم عنوان می کند تا خواننده قادر به پيگيری آن باشد )سرمايه ،جلد
سوم ،انتشارات پنگوﺋن( .با اين حال اين جمله ،تنھا در يکی از سه فصل مربوط به "سرمايۀ پولی و سرمايۀ واقعی"
استفاده شده است .متأسفانه مارکس فرصت آن را پيدا نکرد تا در دورۀ حيات خود ،اين جلد از سرمايه را ويرايش کند.
جلد سوم در واقع به وسيلۀ انگلس و از نوشته ھای مارکس جمع آوری و تنظيم شد.
ضمنا ً جملۀ مذکور تنھا نقل قولی است که ھميشه در نشريۀ "فراخوان سوسياليستی" ) (Socialist Appealپيرامون
بحران استفاده گرديده .اما جای تعجب دارد که چرا مارکس خود را برای نوشتن چيزھای ديگری درمورد اين مقوله به
زحمت انداخت .اين نقل قول ،شالودۀ مدافعين تئوری "مصرف ناکافی" ) (Under-consumptionرا در ادبيات
مارکسيستی تشکيل می دھد .اما مسألۀ اين تئوری آنست که کارگران ھيچ زمانی قادر نيستند تا کاالھای ساخت خود را
خريداری کنند ،چه در رکود و چه در رونق .اين شرط ماھوی سرمايه داريست که کارگران ارزش اضافی ايجاد کنند.
بنابراين "فقر و مصرف محدودشدۀ توده ھای مردم" نمی تواند جرقه ھای آغاز بحران را توضيح دھد.
انگلس می نويسد ":اما متأسفانه مصرف ناکافی توده ھا ،محدود شدن مصرف توده ھا به آن چه که برای بقا و بازتوليد
آنان الزم است ،پديدۀ جديدی نيست .وجود اين پديده به قدمت وجود طبقات استثمارکننده و استثمار شونده است .حتی در
آن دوره ھای تاريخی که وضعيت توده ھا به مراتب بھتر می بود ،به عنوان مثال در انگلستان قرن پانزدھم ،بازھم
مصرف توده ھا نامکفی بود .اين که توده ھا بتوانند کل محصول ساالنۀ خود را بنا به ميلشان داشته باشند ،فرسنگ ھا با
محقق شدن فاصله داشت .بنابراين ،در حالی که مصرف ناکافی خصلت داﺋم تاريخ چند ھزار ساله است ،انقباض عمومی
بازار که در نتيجۀ مازاد توليد در درون بحران ھا آشکار می شود ،پديده ايست تنھا مختص به پنجاه سال گذشته" )آنتی
دورينگ ،صص.(٣٩۶-٣٩۵ .
اما واقعا ً چه اتفاقی برای مصرف توده ھا در دورۀ بحران بزرگ دھۀ  ١٩٣٠افتاد؟ پاسخ آن است که به دليل سقوط
توليد ،مقدار مطلق مصرف نيز سقوط کرد؛ اما ميزان مصرف نسبت به توليد ناخالص داخلی ،در عمل افزايش يافت؛
چرا که سرمايه گذاری ،به عنوان يکی از عناصر سازندۀ  GDPدستخوش سقوط به مراتب بيشتری شده بود .اين مسير
طبيعی يک رکود سرمايه داريست که بيش از ھرچيز به وسيۀ رکود سرمايه گذاری در نتيجۀ سقوط سود تشخيص داده
می شود.
رابرت ھيگز ،از انيستيتوی مستقل کاليفرنيا ،می گويد که سھم ھزينه ھای مصرفی آمريکا از  GDPدر واقع در طول
رکود بزرگ اخير افزايش يافت و از  ۶٩.٢درصد در سه ماھۀ پايانی  ٢٠٠٧به  ٧١درصد در سه ماھۀ دوم ٢٠٠٩
رسيد .بالعکس ،سرمايه گذاری خصوصی داخلی در سه ماھۀ نخست  ٢٠٠۶با رسيدن به  ٢.٣تريليون دالر )به دالر
سال  (٢٠٠۵يا  ١٧.۵درصد  GDPبه اوج ،و سپس در سه ماھۀ دوم سال  ٢٠٠٩با  ٣۶درصد سقوط به  ١.۴۵تريليون
دالر )معادل  ١١.٣درصد  (GDPرسيد.
سوﺋل در ادامه به افراد بی نام و نشانی در طيف چپ اشاره می کند که "تالش کرده اند تا بحران را منحصراً با اشاره به
مقولۀ سوددھی توضيح دھند" .ظاھراً او تفنگ را به سمت کارل مارکس ،به عنوان مجرم اصلی ،نشانه رفته است که
گفته بود "اين قانون ،به عنوان مھم ترين قانون اقتصاد سياسی ،بدان معناست که نرخ سود ھمراه با پيشرفت توليد
سرمايه داری ،گرايش به سوی تنزل و کاھش دارد" )مجموعه آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،٣٣ص.(١٠۴ .
سوﺋل تا جايی پيش می رود که ادعا می کند اين افراد بی نام و نشان" ،تالش دارند تا سطح سود را به عنوان شاخصی
برای ميزان سالمتی سيستم سرمايه داری بکار برند ،اما چنين اقدامی بسيار ساده لوحانه است" .بله چنين است و می
دانيم که تئوريسين ھای غيرمارکسيست چنين کاری می کنند .قطعا ً مارکس چنين کاری انجام نداد .اما سود در جامعه ای
که توليد برای سود صورت می گيرد ،حاﺋز اھميت است .سود به سمت صعود ،و نزول ،در ھنگام ورود سرمايه داری
به رکود ،تمايل نشان می دھد .نرخ سود ،عامل تعيين کنندۀ نھايی برای سيکل رونق-رکود است .آيا درک اين موضوع تا
اين حد دشوار است؟
سوﺋل ھمچنين به يک "معما" اشاره می کند و آن اينست که بنا به ديدگاه او سود در سال  ٢٠١٠بھبود يافته است .او می
نويسد" :ھرچند اين نتيجه گيری که سرمايه داری آمريکا نسبتا ً سالمت است ،از اساس نادرست می باشد؛ اين مسأله را
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می توان در رشد آھسته ،تداوم بيکاری باال و کاھش بھره وری مشاھده نمود" .تنھا يک معما وجود دارد و آن ھم در
ذھن شخص سوﺋل قرار دارد.
انتقاد او از کسانی که نرخ سود را تعيين کننده و مھم می دانند ،در واقع تمسخر موضع مارکس است .مارکس گرايش
نزولی نرخ سود را در فصول  ١٣تا  ١۵از جلد سوم کاپيتال بحث می کند و با آن به مثابۀ علت اصلی بحران به شکلی
ديالکتيکی برخورد دارد .به طور اخص ،او به مسألۀ تخريب سرمايه می پردازد که در دورۀ رکود رخ می دھد و برای
آماده کردن شرايط ايجاد يک رونق جديد الزامی است .اين فصول ،امروز برای درک علت بحران سرمايه داری اھميت
مرکزی دارد.
بحث سوﺋل در مورد "سطح سود" به ھيچ وجه قانع کننده نيست .معلوم نيست که او به حجم سود اشاره دارد يا نرخ آن؟
او سود در چه کشوری را مدنظر قرار داده است؟ منابع او چيست؟ سوﺋل احتماالً از محاسبات محرمانه ای استفاده می
کند ،چرا که ھيچ فرد ديگری در جھان به نتيجه گيری ھای مشابه او نمی رسد.
سوﺋل ادعا می کند که "حجم سود در سال  ٢٠٠٩و پس از سقوط تجارت جھانی ،دستخوش افت شد" .اين ادعای او از
آن جھت است که "اثبات" کند سود پس از رکود و به دليل آن ،به ويژه پس از سقوط تجارت جھانی ،افت داشته است.
بنابراين از نظر او ،سقوط سود ،علت رکود نبوده است .غرض از اين ادعا آنست که سوﺋل از تئوری "مصرف ناکافی"
خود دفاع کند .ولی چنين ادعايی يکسره پوچ است.
در اين جا بايد ارقام سود )حجم سود( اياالت متحده را از ادارۀ تحليل اقتصادی ) (BEAنقل کنيم .اين ھا ارقام رسمی
است و آمريکا بھترين آمارھای اقتصادی را در جھان دارد.
ادارۀ تحليل اقتصادی ،سو ِد پيش و پس از وضع ماليات و ساير جزﺋيات فنی را منتشر و به محض دريافت اطالعات
جديد تجديدنظرھايی جزﺋی در آمار مربوطه اعمال می کند؛ ولی تصوير کلی کامالً روشن است .ارقام زير ،مربوط به
سود شرکتی پيش از وضع ماليات می باشد .البته اين ارقام از نقطه نظر مارکسيستی )يعنی تعريف نرخ سود
مارکسيستی( اراﺋه نگرديده است؛ مع ھذا ،ساير داده ھای سود نيز روند مشابه و نقاط عطف اراﺋه شده از سوی BEA
را نشان می دھد.
طبق اين ارقام ،سود شرکتی در آمريکا بيش از  ۵٠درصد سقوط داشته است .سقوط سود از سال  ٢٠٠۶به ھر حال می
توانسته است تا به تنھايی يا با بروز بحران بانکی ،به رکود منجر شود .نصف شدن حجم سود در حکم يک فاجعه برای
سرمايه داريست و به خودی خود شدت و وخامت رکود بزرگ اخير را نشان می دھد .اين موضوع بيانگر آنست که
سقوط نرخ سود و حجم سود ،علت اصلی بحران بوده است.
اما چه اتفاقی در سال  ٢٠٠٩رخ داد؟ برخالف اظھارات سوﺋل ،سود بھبود خود را آغاز کرد .در سه ماھۀ نخست ،حجم
سود  ١.٢٠٩ميليارد دالر بود و تا سه ماھۀ پايانی ،به  ١.٧٢٣ميليارد دالر صعود کرد .بنابراين اين ايده که حجم سود در
نتيجۀ بحران سقوط کرد ،کامالً بی اساس است .سوﺋل فقط قادرست تا با تحريف سيستماتيک حقايق ،از تئوری بحران
سازمان متبوع خود ،يعنی "گرايش بين المللی مارکسيستی" ) (IMTدفاع کند .اگر او قادر نيست تا گذشته را به درستی
تفسير کند ،چه انتظاری می توان در مورد اراﺋۀ يک چشم انداز صحيح برای آينده داشت؟
در آخر ،اين ادعا وجود دارد که "سرمايه داری به فرجام خود رسيده است" .ما اين عبارت را در گذشته نيز شنيده ايم.
رھبران رسمی بين الملل چھارم ،يعنی کانن ،ھيلی و مابقی آنان ،ھمگی پس از جنگ جھانی دوم اظھار داشتند که رونق
پساجنگ کامالً نامحتمل خواھد بود ،چرا که "سرمايه داری به فرجام خود رسيده است" .چه کسی با اين ديدگاه مخالفت
کرد؟ تد گرانت.
منطق اين موضع گيری که سرمايه داری به نھايت خود رسيده ،اينست که بحران نھايی سرمايه داری به ما نزديک می
شود .اين بخشی از "تئوری" حزب کمونيست آلمان در دورۀ سوم ) ١٩٢٩تا  (١٩٣٣بود که موجب شد آن ھا از ھرگونه
تالش برای تشکيل جبھۀ متحد با سوسيال دموکرات ھا امتناع ورزند و خلع سالح شوند؛ و نتيجۀ مستقيم ھمۀ اين ھا
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پيروزی ھيتلر بود .البته چشم اندازھای اقتصادی "مافوق چپ" جناب سوﺋل چنين پيامدھای مخرب و فاجعه باری نخواھد
داشت؛ چرا که سازمان  IMTنيرويی به مراتب کم اھميت تر از حزب کمونيست آلمان در آن دوره است.
او درواقع چشم انداز "بحران دايم" را ھمراه با "چندين دھه رياضت" اراﺋه می کند .اين پيش بينی ،بدون ھرگونه
توضيحی رھا شده و بدون تعارف ،آشفته است .ھرگونه رونق اقتصادی ،ھواداران  IMTرا گيج و مبھوت خواھد
ساخت .اگرچه چشم اندازھای اقتصادی برای چند سال آتی تيره و تار است ،ولی سرمايه داری ھرگز به تنھايی سقوط
نخواھد کرد؛ بلکه بايد سرنگون شود .بنابراين چيزی به نام بحران نھايی )آن گونه که سوﺋل بدون به زبان آوردن آن،
ولی در عمل می گويد( نمی تواند وجود داشته باشد و نھايتا ً سرمايه داری مجددا ً صعود خواھد داشت ،مگر آن که انقالب
کارگری رخ دھد.
رفقای قديمی ،قطعا ً اتحاديۀ کارگر سوسياليست ) ،(SSLيا بعدھا ھمان حزب انقالبی کارگران ) ،(WRPبه رھبری
گری ھيلی را به ياد می آورند که با چشم اندازھای اقتصادی مافوق چپ و تماما ً نادرست و گمراه کننده ،وارد صحنه شد.
اين در واقع تقليد مضحک از دورۀ سوم استالينيسم بود.
من عميقا ً برای ھواداران عمومی و رده پايين  IMTاحترام قاﺋل ھستم .جھان اقتصاد با مشکالت عظيمی دست و پنجه
نرم می کند و بنابراين فرصت ھايی را در اختيار انقالبيون قرار خواھد داد .من در کتاب آتی خود به تحليل چشم
اندازھای اقتصاد جھانی بازخواھم گشت .اما اعضای  ،IMTاستحقاق چيزی بيش از اين را دارند.
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