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*والنتين کاتاسانوف  

 شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١۵ دسمبر ٠۴

 حرکت سيل پول در جھت مخالف در جھان 
  سرمايه داریۀ يکی از عالئم مراحل توسعۀمثابه  تفوق صدور سرمايه بر صدور کاال را بلنينکه  از زمانی

صدور سرمايه از متن .  اين مدت ادامه داردۀاين روند در طول ھم.  کرد، صد سال می گذردتبيينمعاصر خود 

 در آغاز قرن بيستم، به مستعمرات و نيمه - سرمايه داری به مناطق پيرامونی دنيای سرمايه داریۀکشورھای پيشرفت

اصطالح در حال توسعه، به ه به کشورھای ب» ئیميلياردرھای طال «ۀمستعمرات و در دھه ھای اخير از منطق

  . می گيرد يا سوسياليستی سابق انجام» دارای اقتصاد در حال گذار«کشورھای موسوم به 

 حل مشکل انباشت آن را در اقتصاد کشورھای توسعه يافته و ھمچنين، حفظ ۀزمين» پيرامون«صدور سرمايه به 

حساب صدور سرمايه از درآمد ه ب» ئیميلياردرھای طال«و کشورھای . نرخ بازدھی مطلوب را فراھم ساخت

  .بھره مند شدند و به دولتھای رانتی تبديل گرديدند) سود سھام و بھره(سرمايه گذاری 

در اوايل قرن بيستم جھان را ) »بين المللی کردن زندگی اقتصادی«(موج اول جھانی سازی اقتصادی و مالی 

انگلستان، فرانسه، (سرمايه از يک گروه کوچک کشورھای امپرياليستی اين، گسترش بی سابقه صدور . فراگرفت

  .به کشورھای مستعمره، نيمه مستعمره و وابسته، از جمله به روسيه بود)  و دو سه کشور ديگرامريکا، المان، جيمبل

دوم در موج . جنگھای جھانی اول و دوم بين موج اول و موج دوم جھانی سازی اقتصادی و مالی فاصله انداخت

نابودی نظام سوسياليستی جھانی که ھميشه يک حريم ممنوعه .  بيستم شروع شدۀسد)  نود- ھشتاد (٩٠ - ٨٠سالھای 

اما اين تصرف زمان زيادی دوام . برای سرمايه بود، به آن تکان داد و سرزمينھای وسيع تری را تصرف نمود

طور دم افزونی ه سرمايه داری جھانی ب» ديگ«موج دوم جھانی سازی امروز فروخوابيده و فشار در . نيافت

به پيرامون » ئیميلياردرھای طال «ۀشروع افت سرعت، و سپس، توقف حرکت سرمايه از منطق. افزايش می بابد

  .است  مھم آنۀر حرکت سيل سرمايه در جھت مخالف نشانييو حتی تغ

وندھای جھانی از نظر ما نه تنھا توجه به منظور درک ره ب. شره اين مدعا را تأئيد می کنندتآخرين آمارھای من

مجموع ارقام ناخالص جريان ورود و خروج سرمايه، حتی ارقام خالص ورود يا خروج آن، يعنی، تمرکز توجه 

  . سرمايه بين کشورھا و گروه کشورھا بسيار مھم استۀروی توازن حرکت دو سوي

 مشترک بزرگترين بانکھای خصوصی ۀمؤسس (للی مالی بين المۀمؤسس، )دو ھزار و پانزده (٢٠١۵پائيز سال 

سال جمع ) بيست و ھفت (٢٧برای اولين بار بعد از .) م. کشورھای توسعه يافته برای بررسی اعتبارات بين المللی
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 ۀعقيده ب. عالم نمودارج شده از بازارھای در حال توسعه در ھشت ماه سال جاری را ا خالص خۀکل سرماي

طور بی ه ب) دو ھزار و پانزده (٢٠١۵روج سرمايه از کشورھای در حال توسعه در سال کارشناسان اين مؤسسه خ

 مالی بين المللی، جريان ناخالص ۀبر اساس پيش بينی مؤسس. سابقه ای بر ورود سرمايه به آنھا برتری خواھد يافت

ابد که اين رقم نه تنھا دو  کاھش می يدالر ميليارد ۵۴٨ خارجی به کشورھای در حال توسعه، امسال تا سطح ۀسرماي

است که در ) دو ھزار و ھشت (٢٠٠٨، حتی کمتر از سال بحرانی )دو ھزار و چھارده (٢٠١۴برابر کمتر از سال 

  . بالغ گرديددالرميليارد ) ھفتصد (٧٠٠آن سال به بيش از 

 يک تريليون ۀابل مالحظرقم قه ب) دو ھزار و نه (٢٠٠٩موزات اين، خروج رو به تزايد پول باشندگان از سال ه ب

) پانصد و چھل (۵۴٠منفی، ) دو ھزار و پانزده (٢٠١۵در نتيجه توازن در پايان سال . بالغ گرديد) در سال (دالر

که کوچک، حتی مثبت،  نه اين) دو ھزار و چھارده (٢٠١۴که اين تعادل در سال  در حالی.  خواھد بوددالرميليارد 

  . بوددالرميليارد ) سی و دو (٣٢

بر اساس گزارش وزارت دارائی .  مالی بين المللی با داده ھای آماری کشورھای مختلف انطباق داردۀبرآورد مؤسس

.  بالغ گرديددالرميليارد ) پانصد (۵٠٠ ماه سال جاری به بيش از ٨ خالص از چين در مدت ۀ خروج سرمايامريکا

سرمايه گذاران طی ماه آخر تابستان، . ر تاريخ خود رسيدت به باالترين نقطه دگسا، اين نمودار تا پايان ماه ضمناً 

) صد و بيست و چھار (١٢۴ در برابر  دالرميليون ) ششصد و شصت (۶۶٠ميليارد و  )صد و چھل و يک (١۴١

  . سرمايه از جمھور خلق چين خارج نمودندجوالی ماه دالرميليون ) ششصد و بيست (۶٢٠ميليارد و 

روسيه دارای سھم قابل مالحظه ای . يز به بيماری واگير فرار سرمايه مبتال گشته اندساير کشورھای گروه بريکس ن

بر اساس پيش بينی بانک مرکزی، . می باشد) دو ھزار و پانزده (٢٠١۵ خارج شده در سال ۀدر مجموع سرماي

 ۀوزارت توسع.  می رسددالرميليارد ) ھشتاد و پنج (٨۵خروج خالص سرمايه از روسيه در سال جاری به 

صد و  (١١٣ و بانک جھانی از رقم  دالرميليارد ) نود و سه (٩٣ -اقتصادی فدراتيو روسيه حتی از رقم باالتر

الزم به ذکر است که بر اساس گزارش بانک روسيه خروج خالص سرمايه از .  نام می برددالرميليارد ) سيزده

  . بالغ گرديددالرميليارد ) صد و پنجاه و يک (١۵١به ) دو ھزار و چھارده (٢٠١۴کشور در سال 

سال برای اولين بار ) بيست و ھفت (٢٧خروج خالص سرمايه از کشورھای پيرامونی جھان سرمايه داری بعد از 

 ۀسرمايه داری جھانی تا درج» ديگ«فشار در ) ھزار و نھصد و ھشتاد و ھشت (١٩٨٨ در سال .ثبت گرديد

از بخت صاحبان پول درست ھمزمان شد با آغاز نابودی نظام سوسياليستی که مانع از انفجار . انفجاری باال رفته بود

، دو )ھزار و نھصد و ھشتاد و ھشت (١٩٨٨غرب پس از گذار کشورھای اروپائی از سال دشوار . گرديد» ديگ«

  .باز شد» ديگ«سوپاپ اطمينان .  اصلی پول تبديل گرديدۀباره به صادرکنند

نمی ) دو ھزار و شانزده (٢٠١۶ اذعان می کند که ھيچ دليلی برای خوشبينی در سال ين المللی غالباً  مالی بۀمؤسس

به باور کارشناسان اين مؤسسه، آھنگ خروج خالص سرمايه از کشورھای پيرامونی جھان سرمايه داری . بيند

رد نيز اين پيش بينی منفی را تأئيد مدير اجرائی صندوق بين المللی پول، کريستين الگا. ھمچنان ادامه خواھد يافت

دو ھزارو  (٢٠١۵بر و صندوق بين المللی پول و بانک جھانی در ليما در ماه اکتاجالساو در اين باره در . کرد

حتی .  فدرال را افزايش ندھدۀ بانک ذخيرۀ خواست نرخ بھرامريکاسخن گفت و ملتمسانه از دولت ) پانزده

 پول منجر شود که ۀ به چنان حرکت قدرتمند سرمايه در جھت مخالف در رودخانکوچکترين افزايش نرخ می تواند

    .ھم اقتصاد جنوب فقير و ھم اقتصاد شمال غنی را ويران سازد
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 بزرگ بازگشت جريان سرمايه در مسير مخالف به تشخيص علل ۀتا کنون اظھار نظرات در خصوص اين حادث

مبر که مدت سوی بانک فدرال رزرو در ماه سپتزايش نرخ بھره خود از انتظار اف. ادواری پديده منجر گرديده است

افزايش نرخ بھره می . نگھداشته بود، يکی از علل اصلی آن است)  درصد٠ /٢۵ - ٠( در حد صفر زيادی عمالً 

انتظار، ھمانطور که معلوم است، . تواند موجب تأمين درآمد نمادين و حفظ سرمايه ھای سرمايه گذاران بشود

.  بانک فدرال رزرو اميدوارندۀاما سرمايه گذاران در سراسر جھان کما فی السابق به افزايش نرخ بھر. آورده نشدبر

 به پناھگاھھای مالی امريکا، ھمچنان به خارج کردن سرمايه ھا از امريکا دالرآنھا با اعتقاد راسخ به خدشه ناپذيری 

  .امن جھان ادامه می دھند

اما سرمايه گذاران . وم بحران مالی که سراسر جھان را درخواھد نورديد، علت ديگر آن بودنشستن به انتظار موج د

کاھش نرخ . کمتر از مناطق پيرامونی خواھد بود» ئیميلياردرھای طال «ۀتصور می کنند، که شدت موج در منطق

ت؛ بروز مشکالت در  در جنگ ارزی؛ کاھش قيمت نفدالربرابری ارزھای ملی کشورھای در حال توسعه نسبت به 

 وال ۀروزنام. و غيره داليل ديگر اين امر بودند) افت شاخص ھای سھام در آغاز و آخر تابستان(بازار بورس چين 

عوامل «:  مالی بين المللی يادآور می شودۀاستريت ژورنال با استناد به چارلز کالينس، اقتصاددان ارشد مؤسس

  .» حال توسعه تقويت خواھد شدمحدود کننده ورد سرمايه به کشورھای در

در .) م. زمينساختی( تحوالت تکتونيکی -گشت جھانی جريان سرمايهزديدن جنگل در پشت درختان در روند با

  .ساختار سرمايه داری امروزی و عواقب طوالنی مدت گريزناپذير آن از اھميت فوق العاده برخوردار است

سودآوری سرمايه گذاری تراز می . ايه بر تمام جھان تسلط يافته استسرم. فرايند جھانی سازی به پايان رسيده است

 بانکھای برخی ۀنرخ بھر. اين سودآوری در متن تشديد انباشت سرمايه در جھان به صفر نزديک می شود. شود

تم اکنون رخدادھای اوايل قرن بيس. نه تنھا به صفر ، حتی به منفی رسيده است» ئیمنطقه ميلياردر طال«کشورھای 

 مالی برای اولين بار بر تمامی بخشھای اقتصادی و ارضی جھان تسلط يافت، ۀآن زمان، سرماي. تکرار می شوند

  ... انفجار آن جنگی بود که آنوقتھا جنگ کبير ناميده شدۀسرمايه داری جھانی باال رفت و نتيج» ديگ«فشار در 

 پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، * 

  روسيه» سرگئی فيودورويچ شاراپوف«ی مدير مرکز مطالعات اقتصاد

http://www.fondsk.ru/news/2015/11/11/denezhnaja-reka-v-mire-potekla-v-obratnom-

napravlenii-36676.html 

 ١٣٩۴ قوس - آذر١٢

 

  

  

  


