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 استاد علوم اقتصادی دانشگاه پاريس -  Kostas Vergopoulos :سندهينو

  باقر جھانبانی: برگردان از
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ اپريل ١۵

 

 اجتماعی، موجب رکود اقتصاديست؟آيا افزايش نابرابری ھای 
 

اين فرضيه : دستان است شدن يک اقليت، محرک رشد اقتصادی، کاھش بيکاری و مروج بھبود وضعيت تھی ثروتمند

حالی که طبقات مردمی ھمچنان از بحران رنج می برند و  مدتھاست که سرنوشت اياالت متحده را قلم می زند، در

بلکه از  ک اوباما،ھا از سوی بار، به نظر می رسد که اين روند امروز نه تنتر می شود شکاف ھای اجتماعی ژرف

 . کشيده شده استزير سؤال جانب اقتصاد دانھای ليبرالی که با اصرار از آن دفاع می کردند نيز

انب بلکه از ج  سرمايه داری انداخته شد، نه از سوی يک معترض شناختهۀ آيندۀگوھا در بار و گفت سنگی که به چاه

دانشگاه ھاروارد، کسی که در مقام وزير دارائی  رئيس سابق. لورنس سومر: يکی از مدافعان سر سخت اين سيستم بود

او توسط آقای . بود ، به سبب اشتياقش به مقررات زدائی بانکی ، مشھور شده)٢٠٠١-١٩٩٩(نکلينت  دولتۀدومين دور

 دراين پست باقی ماند، و ٢٠١٠منصوب شد وتا سال  .) سی. ای.ان( ک اوباما به عنوان رئيس شورای اقتصاد ملیبار

 بيندالر ميليون ۵.٢، . شو. ای.صندوق سوداگران دی( دنيای مالی مشغول به کار شد پس از آن ھمچون مشاور در

بنا . بوددالر ١٣۵٠٠٠کنفرانس،  ، برای نمونه دريافتی او برای ھر) به او پرداخت کرده است٢٠٠٩ – ٢٠٠٨سالھای 

 .اندازی انتقادی دراين چاه را نداشت کس از او انتظار کوچکترين سنگ براين ھيچ

واشنگتن، سنگ پرتاب شده به عمق   در٢٠١٣مبر  نو٩، )١)(. ای. ام.اف( صندوق بين الملی پولۀطی کنفرانس ساالن

ری اصالح ناپذير باشد، حال اگر سرمايه دا« : الش را مطرح می کندؤس دوست بانکداران اين چنين. چاه برخورد کرد

ھمه چيزرا برای راه اندازی  ما سعی کرديم« :و اينگونه ادامه می دھد» دام يک رکود کھنسال گرفتار باشيم؟ و اگر در

با توجه . »سابق جواب نمی دھد و تمايل برگشت به گذشته را ندارد کار گيريم، اما سيستم چونه مجدد رشد اقتصادی ب

کار گرفته، راه ه نھائی ب  صفر را ھمچون ابزاریۀمدتھاست نرخ بھر) رزرو فدرال (امريکابانک مرکزی  که، به اين

 پيشنھادی ارائه می دھد که بايد خون را در شريان مخاطبان مروس آقای. گريز بيشتری برای تحرک فعاليت باقی نمانده

بيکاری وسيع ساختاری  جلوگيری ازحباب ھا شايد ھزينه ايست که بايد برای تورم زدائی و « : باشد منجمد کرده

 .»بپردازيم

از سه دھه پيش تا کنون، نرخ  :چھار شاخص اساسی که ھمگی سير نزولی دارند نمايانگر اين تاريکی ژرف است

، بھره وری )کلمات ھمراه با ستاره در پائين توضيح داده شده است( ، يعنی سود، پيوسته کاھش می يابد*طبيعی بھره
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، ٢٠٠١از سال   سير انقباضی دارد، و١٩٨٠سال پيش کاستی داشته، تقاضای داخلی از سالھای  ١٣ نيروی کار از

. شکل می گيرد*  ثابت ناخالصۀانباشت سرماي و* رکود اقتصادی وبدتراز آن، سير قھقرائی سرمايه گذاری توليدی

در  بن برننکی و جانشينش آقای  سپنالن گرينمحرکھای مالی اعمال شده توسط آقای  ۀ اينھا با وجود تزريق گستردۀھم

 .)٢) (رزرو فدرال(امريکاس بانک مرکزی أر

سود با افزايش توليد نيستند، بلکه سھم  دنبال حد اکثره که، سرمايه داران، مضطرب از بقای خويش، ديگر ب نتيجه اين

نظر ه ب. ه پس وپيش نداردچنين ساختاری را. حتی به قيمت رکود اقتصادی -را باال می برند* خود از ارزش اضافی

آمده، فرسايش اين ساختار را  که ھيچ داروئی قادر به نجات آن باشد، عالوه بر اين مشکالت اجتماعی پديد نمی رسد

 ثبات جامعه، نھاد ھای اجتماعی و» ضامن« متوسط کهۀطبق افزايش نابرابری ھا، از يک سو،. تسريع می کند

سرمايه ۀ وی ديگر، بيکاری وسيع، منجر به کاھش درآمد کشور وسود بالقومی کند واز س دمکراسی است را تضعيف

  .داران می گردد

 

 شرکتھا ديگر سرمايه گذاری نمی کنند

سرازير  پيش کشيده شد، سيلی از واکنشھا  (secular stagnation )»)سکوالر(دائمی  رکود«زمانی که اصطالح 

سرمايه داری از جانب يکی از مخالفان  بودن» اصالح ناپذير « ألۀشگفت زدگی ترقی خواھان از طرح مس. گرديد

  ترديد نزد يکی ازۀ منفی در ميان محافظه کاران، از مشاھدۀموذيان  رسمی شان و سپس واکنشيکايدئولوژ

 .»)٣(را يکی پنداشت نبايد پيش بينی و توصيه« :با اين حال آنھا ياد آور می شوند که. ھمفکرانشان

است که توسط اقتصاد دان ١٩٣٠  بازتاب شاخص ھای سالھایمروسرسيد که بيم وھراس  می به نظر ءدر ابتدا

 در نظر داشت، ھانسکه » رکود دائمی«ولی . بندی شده بود فرمول) ۴)(١٩۵٧-١١٨٨٧(آلوين ھانسنئی امريکا

سيستم  هکه می توانست جانی دوباره ب(يت و کاھش نوآوريھای تکنولوژيک سرعت رشد جمع نخست به علت کاھش

 سرمايه ۀپيوند داشت، بد بينی به آيند) ١٩۴۶-١٨٨٣(کينز جان مناردتحليل او ھمچنين با افکار . بود) اقتصادی بدمد

ونه به واماندگی  ، نه به عامل جمعيتومر سبا اين وجود. که می توان از بحران اجتناب کرد اين داری، اما معتقد به

 . بنا کرده استه تاريخی سه دھه گذشتۀ تجربۀبر پاي  او ارزيابی خود را.تکنولوژی، ھيچ گونه اشاره ای نمی کند

را  حبابھای مالی محرک رشد نشد، بلکه آن  : علت ومعلول متھم می کندۀراست نئوليبرال او را به وارونه کردن زنجير

ھی ھا منجر به کشورھای غربی موجب افزايش بدھی ھا نبود، بلکه افزايش بد به بن بست کشانيد؛ ضعف عمل کرد

 چنين ارزيابی می سماگی لورنزو بينی بانک مرکزی اروپا، آقای ۀت مديرأعضو سابق ھي. اين کشورھا شد تضعيف

ضعف رشد اقتصادی است که رياضت اقتصادی را   عکسهرياضت اقتصادی، رشد را تضعيف نمی کند، ب« :کند

 در حالی که اقتصاددان بريتانيائی: ل قول می آورند نقکينز از ومرسبرابر  حتی برخی در. »)۵(الزامی می نمايد

عکس موجب دلجوئی آنھا و ه حبابھا، ب را داده بود،» )و نه ھيچ چيزی کمتر از آن(اوتانازی رانت خوارن« پيشنھاد 

 )۶(ايجاد ثبات در اقتصاد، شد

س او در مقابل، فضائل منتقدان ارتدوک رشد می شود،» ثرؤ مۀچرخ«  خواھان ترميمومرسھنگامی که وزير سابق 

آنھا . ، پايه و اساس اقتصاد را ھموار نمايد»پاک سازی«که می تواند با را می شمردند» رياضت اقتصادی گسترده«

نه  حل دائمی دارد وھای  باشد، پس نياز به راه) سکوالر( دائمید که اگر مشکل فعلی واقعاً ناستدالل می کن چنين

کاھش ماليات شرکتھا، يا ھمانگونه که : دھند، برای مثال می ل ساختاری را ارائهحھای و راه . »درمان ھای موقتی«

پرھزينه ترين آنھا در «که » اقتصاد، از فشار دولت رفاهئی رھا« ياالت متحده خواستار آنند، ا جمھوری خواھان در

 که ضعف رشد اقتصادی از ھاروارد، چنين عقيده دارد  استادکنت روگوفو ديگران مانند . معرفی می شود) ٧(»جھان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  مديريت دولت در مورد بدھی ھا،ئیخاطرعدم تواناه نيست، بلکه ضعف رشد اقتصادی ب  يک روند دائمی٢٠٠٨سال 

 .)٨(بدون آسيب رساندن به رشد اقتصادی است 

 ، يافته -وبلآلفرد ن به يادمان -اقتصادی  در علوميدن بانک سوۀ جايزۀ از اردوگاه شخصيتھای مترقی، برندپل کروگمن

 سيستم سرمايه» معيار جديد« نتيجه گيری آن يعنی تفکر رکود اقتصادی به عنوان ئيد می نمايد، ولیأ را تومرسھای 

کار گرفته شده، ما را به ه اقتصاد ب  امکانات برای پويائیۀ او اين فرض که ھمۀبه عقيد). ٩(داری را رد می کند

پس . طريق کاھش نرخ بھره و تزريق نقدينگی اضافی استفاده شده است زتنھا از سالح مالی ا: انحراف می کشاند

 ضکه اجازه می دھد انقبا ی باقيست که عبارتند از تشويق و فعال کردن سرمايه گذاری ھای عمومیئبودجه  امکانات

 .اقتصادی وتبعات آن در بخش خصوصی را جبران کند

قوی می باشند ولی حاضر به سرمايه  زيرا در حال حاضر شرکتھای بزرگ، ھر چند از لحاظ نقدينگی دارای موقعيتی

 ٢٨٠٠ئی امريکااينگونه گزارش می کند که شرکتھای غير مالی  ٢٠١۴جنوری ٢٢فاينانشل تايمز . گذاری نيستند

 روزنامه نگار جيمز سافت  .استدالر ميليارد ١۵٠پل نقدينگی در اختيار دارند، از جمله موجودی شرکت ا دالرميليارد 

رسد که شرکتھا بيشتر مايل به روی ھم گذاشتن اسکناس ھا،  نظر میه ب« :نيويورک تايمز نيز چنين اظھار نظر می کند

، *وددارائی ھای نا مشھ ،١٩٧٠در سال . »برای خريد سھام ھستند تا ايجاد ظرفيت ھای توليدی جديد يا استفاده از آنھا

دارائی  % ۶٠، ٢٠١٠اياالت متحده را تشکيل می داد؛ در سال   ھای شرکت ھا درئی از دارا٪۵به طور متوسط حدود 

 ...مشھود است ھای شرکتھا نا

 در اقتصاد اياالت متحده تزريق دالر  ميليارد۴٠٠٠تقريبا ) رزرو فدرال( ، بانک مرکزی٢٠١٣ تا ٢٠١٠بين سالھای 

 بسياری از اين پولھا به سرمايه گذاری ھای. کشور را تقويت کرده باشد که ظرفيت توليدی نولی بدون آ. کرده است

به طوری که در حال حاضر مقدار . نوظھور  بسيار سود آور روی آوردند، به ويژه در کشورھا ی با اقتصادۀسوداگران

 ھمين پديده در مورد اروپا نيز.  است٢٠٠٨اقتصاد اياالت متحده، کمتر از سال  «در دسترس« کل پول نقد باقی مانده، 

 .)١١(صادق است

دام « که با نام : مشکلی شناخته شده اقتصادی که با وجود پول فراوان حاضر به راه اندازی مجدد خويش نيست؟

 استفاده از دومين: برای خروج از اين دام، تنھا يک راه حل وجود دارد. شد  تشريح١٩٣٠ در سال کينزتوسط » نقدينگی

دوران رکود اقتصادی، ھر ھزينه ای  در« ئيد می کندأ چنين تکروگمن. یئ بودجه ۀابزار سياست اقتصادی، يعنی ھزين

 .»وحتی ھزينه ھای غير توليدی از ھيچ بھتر است خوب است و ھزينه ھای توليدی بھتر از ھمه،

  

 ايده ای دور از ذھن، در اروپا

نابرابری،   به دفاع ازآين رند، فردريک ھايک و ميلتون فريدمن، چون بزرگ ليبرال در حالی که طرفداران متفکرين

شاھد شروع آگاھی از خطرات ناشی از اين تفکر  به عنوان پيش شرط مطلق بھبود اقتصاد ورفاه ادامه می دھند، ما

خود  ٢٠١۴ جنوری ٢٩ وبيشتر در سخنرانی ٢٠١٣مبر  دس۴جمھور اوباما در سخنرانی  رئيس. دراياالت متحده ھستيم

کيد أ را مورد انتقاد قرار داد، بلکه ت-است  که مدام در افزايش-در مورد اوضاع کشور، نه تنھا تفاوت درآمد ھا وثروت

 .و رشد اقتصادی و اشتغال را تضعيف می نمايد» دوران ماست  اصلیألۀنابرابری مس« می کند که

نابرابری «  (Inequality For All) بانام  لمی مستندی ف وزير سابق دولت ويليام کلينتن، به تازگرابرت رايشآقای 

 بود، دالر ۴٨٠٠٠، ميانگين حقوق ودستمزد ساليانه ١٩٧٨در سال . ساخته است  تشديد نابرابری ھاۀدربار» برای ھمه

ميانگين درآمد يک در صد  در مقابل،.  با در نظرگرفتن قدرت خريد رسيده استدالر ٣۴٠٠٠امروز در حد  که

 سال پيش تا به ۵از .  افزايش يافته استدالر ميليون ١.١به  ١٩٧٨ در سال دالر ٣٩٣٠٠٠ندترين خانواده ھا از ثروتم
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تقسيم می  باقی مانده را بين خود % ١٠جمعيت  % ٩٠توليد ناخالص ملی را جذب کرده، و  % ٩٠ جمعيت %١حال 

 بيش از پيش به امريکا، با اين حال اگر در )١٣(دارند ئیئی داراامريکا ميليون ١۵٠ ۀ نفر به تنھائی با انداز۴٠٠. کنند

وغريب و   عجيب،، اين ايدهالمانخصوص در ه ورکود اقتصادی اعتراف می شود، در اروپا وب رابطه بين نابرابری

 .دور از ذھن به نظر می آيد

:  با شرايط امروزی استقابل مقايسه  ديگری از تاريخ با ويژگی تراکم ثروت است که ،ۀوضعيت فعلی يادآور دور

 علت و معلولی بين ۀپس چرا دوباره رابط.  گرديد١٩٢٩ورکود بزرگ  ، که منجر به سقوط اقتصادی١٩٢٠سالھای 

 ١۵٠مصرف ۀ ئی ھرگز به اندازامريکا نفر ۴٠٠جمعيت و رکود اقتصادی انکار می شود؟ مصرف  فقر اکثريت

افزايش يابد، به نفع پس انداز و سودا گری وبه   در باالی ھرم جامهھر چه تمرکز ثروت: ئی نخواھد رسيدامريکاميليون 

طريق برداشت  زمانی که دارائی ھای ثروتمندترين افراد، نه از طريق توليد بلکه از. است ضرر سرمايه گذاری وايجاد

سازی خود وسيستم اقتصادی، حتی شرايط باز  روز افزون ارزش اضافی صورت می گيرد، رشد اقتصادی کند می شود

 .را تخريب می کند

شاخصی «و جھان نه در مقابل . عميقتر کرد را نئوليبراليسم که مدعی بيرون کشيدن سرمايه داری از بحران بود، آن
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