
 
  فصل پنجم

  اندازهای اقتصادی ها و چشم سیاست
  

حتی . ناشی شده باشد» گرایش نزولی نرخ سود«بحران تاریخی کنونی بحرانی نیست که از 
کـه بـه طـور کلـی از ایـن فرضـیه دفـاع ) ۲۰۱۶برنر، (برنر تو رابر  زرابرتنویسندگانی چون مایکل 

سـالهای دهـه بـا توانند نشان دهند که نـرخ سـود در دوره نـولیبرالی در مقایسـه  میکنند، نمی
و بـرای تاییـد اسـتدالل خـود ( نویسـد می ز به عنوان نمونه مایکل رابرت. سقوط کرده است ۱۹۷۰
بـه  ۷نـرخ سـود در اقتصـادهای جـی ۲۰۱۱تا  ۱۹۵۰ی بین سالها«) : هایی را هم ارائه میکند داده

به این علت که در این دوره ترکیـب ارگانیـک سـرمایه بیشـتر از نـرخ ارزش  .شدت سقوط کرد
یافـت ترکیـب  اما در دوره نولیبرالی در عین حـال کـه نـرخ سـود افـزایش می...اضافه رشد کرد

که در این دوره ارزش اضافه بطـور ارگانیک سرمایه به آرامی سقوط میکرد و این در حالی بود 
  .»)۲۲۳-۲۲۴.، صص۲۰۱۶رابرتز، ( قابل توجهی افزایش یافت

 ۱۴نــرخ ســود در  ]میــانگین ســاده[کــه ) ۲۲۴.، ص۲۰۱۶، زرابرتــ( زرابرتــ ۱۲.۱در نمــودار شــماره 
تـا سـالهای آغـازین  ۱۹۹۰کشور را نشان میدهد، میتوانیم کاهش مالیم نرخ سود از اواخر دهه 

در نتیجـه بحـران . را مشـاهده کنـیم ۲۰۰۷تـا  ۲۰۰۲و سـپس افـزایش ایـن نـرخ از سـال  ۲۰۰۰دهه 
بایــد . تــوان نتیجــه بیواســطه قــانون گــرایش نزولــی نــرخ ســود دانســت تــاریخی کنــونی را نمــی

انـد یکـی از  هـای مخـالف کـاهش نـرخ سـود چیره توضیح داد چرا درست در موقعی که گرایش
  . افتد داری اتفاق می ترین بحرانهای تاریخ سرمایه سخت

 ۱۹۷۰البتــه از طــرف دیگــر بایــد اذعــان کــرد کــه بحــران کنــونی بــه ســقوط نــرخ ســود در دهــه 
ه در مواجهـــه بـــا ســـقوط هـــایی اســـت کـــ بحـــران کنـــونی ناشـــی از سیاســـت. ارتبـــاط نیســـت بی

 ســقوط نــرخ ســود در آن دوره مــوج بلنــدِ . بــه اجــرا گذاشــته شــدند ۱۹۷۰ســودآوری در ســالهای 
های نولیبرالی در مواجهه با این موج تالش کردند  سیاست. را براه انداختانقباض اقتصادی 

تــوان  بحــران کنــونی را مــی. تــا تــوازن قــدرت میــان ســرمایه و کــار را بــه نفــع ســرمایه حــل کننــد
بحران پاسخ نولیبرالی بـه مـوج بلنـد انقباضـی دانسـت، چـرا کـهٰ هـدف تغییـر تـوازن قـوا میـان 

  . سرمایه و کار به نفع سرمایه محقق شد و نرخ سود بار دیگر صعود کرد

بـا (هـای جدیـد اسـت رشـدی شـکننده  داری نـولیبرالی کـه حاصـل سیاسـت در کارنامه سرمایه
های اجتمـاعی  به بهای گسترش مداوم نابرابری) داخلی ضعیفنرخ انباشت و تولید ناخالص 

از  ۲۰۰۶بـه عنـوان مثـال نـابرابری در درآمـدها در ایـاالت متحـده در سـال . و فقر دیده میشـود
ایـن سـطح از  ۲۰۰۶تـا  ۱۹۲۸نیـز بیشـتر بـود و در تمـام دوره  ۱۹۲۸نابرابری در درآمدها در سـال 
درصـد  ۱۰پنجاه درصد تولید ناخـالص داخلـی بـه  ۲۰۰۶ در سال: نابرابری هرگز دیده نشده بود
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چهـل و  ۱۹۲۸باالیی کسـانی کـه درآمـدهای بـاالیی دارنـد تعلـق میگرفـت؛ ایـن نسـبت در سـال 
تـا  ۱۹۱۷تصادفی نیسـت کـه دو نقطـه اوج نـابرابری درآمـدی در تمـام دوره . هشت درصد بود

دیــده  ۲۰۰۷و پــیش از بحــران  ۱۹۲۹-۱۹۳۳درســت پــیش از بحــران ) ۲۰۰۸پیکتــی و ســائز، ( ۲۰۰۶
تـرین نـرخ  ای کـه پـایین یافته الزم است به این نکته اشـاره شـود کـه کشـورهای توسـعه. میشود

بیکاری را دارند، مثل ایاالت متحده و بریتانیا و ایرلند، در دوره مورد نظر دارای باالترین نرخ 
معنـی  ).ل درباره رشد انسـانیفقر بر اساس تعریف گزارشهای ساالنه سازمان مل( اند فقر بوده

این تنـاقض فقـط میتوانـد ایـن باشـد کـه بـه علـل مختلـف تعـداد قابـل تـوجهی از جمعیـت ایـن 
اند؛ از جمله این عوامل نرخ بـاالی زنـدانیان  کشورها در آمارهای مربوط به بیکاری ثبت نشده

ی بیکــاری و کـه دارای نـرخ بـاال ( در ایـاالت متحـده در مقایسـه بـا کشـوری مثــل فرانسـه اسـت
  ).نرخ پایین جمعیت زندانی است

و فـوق  نسـخه جدیـد» های فضیلت«با تکیه به توانست  داری نولیبرال تا وقتی که می سرمایه
اثـــرات زدايـــى مـــالى و ايجـــاد انـــواع و اقســـام مشـــتقات مـــالى  مقـــررات» جـــادوی«مـــدرنی از 

قـادر بـود تصـویری از های اجتماعی را بـر طـرح بازتولیـد سـرمایه کمرنـگ جلـوه دهـد،  نابرابری
  . شکننده ارائه دهدهرچند رشدی 

ای کـه در قالـب وام بـه صـورت  در اتحادیه اروپا، بخصوص در حوزه یورو، انتقال ارزش اضـافه
حـاکم بـه طبقـه یعنی انتقال ارزش اضـافه از طبقـه (سرمایه پولی درآمده بود از ابعاد طبقاتی 

بـه ایـن ). یعنی از یک کشور به کشوری دیگـر( به خود گرفتنيز فراتر رفته بعدی ملی ) کارگر
  ). ۲۰۱۳هوسون، (ترتیب کشورهای شمال اروپا به کشورهای جنوب اروپا پول قرض دادند

پـولی ناکـاملی ایجـاد وحـدت بدون شک اتحاذ واحد پولی یورو فکـر خیلـی بـدی بـود، چـرا کـه 
پولی اثر مثبتـی روی اقتصـاد وحدت با وجود این، پیش از بحران به نظر میرسید که این . کرد

حوزه یورو بگذارد چرا که بخصوص در کشورهای جنوب این اتحادیه موجب رشـد قابـل توجـه 
تر  تولیــد ناخــالص داخلــی و همچنــین نزدیــک شــدن درآمــد ســرانه آنهــا بــه کشــورهای پیشــرفته

  ).۲۰۱۱تومبازوس، ( ه بودشمال اروپا شد

واحـد کاالها و سرمایه در حـوزه  »حرکت آزاد« سر راهاتحاذ واحد پولی یورو مانع دیگری را از 
در تـراز پولی برداشت؛ وقتی که پولهای ملی حـذف شـدند دیگـر نمیشـد بـرای جبـران کسـری 

در این چارچوب، اقتصادهای اروپا به این گـرایش پیـدا کردنـد کـه . جاری از ارزش آنها کاست
هر چه بیشتر به سمت تولید کاالهایی بروند که در تولید آنها مزیت نسـبی داشـتند و بـه ایـن 

امـا مزایـای تخصـص یـافتن در یـک حـوزه بـرای . ترتیب هر چه بیشتر به یکدیگر وابسـته شـدند
، چـرا کـه برخـی از دوام  نه الزامـاً در بلندمـدت قابـل و بود یکسان نه اقتصادهای اروپایی همه 
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 از لحــاظ رشــد هــایی کــه اســیر شــدند؛ یعنــی تخصــص» قهقرایــی«هــایی  اقتصــادها در تخصــص
  . ى نداشتندچندان امیدبخش ارزش افزوده آیندهٔ 

پـذیر  امکـان» زدایـی داخلـی ارزش«در حوزه یورو، جبران کسری تجارت خارجی فقط از طریـق 
با وجود این، در دوره اول یورو، یعنی در دوره پـیش . است؛ یعنی با کاستن از مزدها و سودها

ــه ارزش بــه ایــن خــاطر از . زدایــی داخلــی نشــد از بحــران، اتخــاذ پــول واحــد منجــر بــه هیچگون
دیگــر پــول  زدایــی احتمــالی پــول ملــی نبــود، چــون آنجــایی کــه ســرمایه پــولی دیگــر نگــران ارزش

زدایی نبود، به تامین کسری تجـارت خـارجی از طریـق انتقـال ارزش اضـافه  ای برای ارزش ملی
بـه . از کشورهای دارای مازاد تـراز تجـاری بـه کشـورهای دارای کسـری تـراز تجـاری ادامـه داد

این ترتیب کسری تجارت خارجی کشورهای دارای توان رقابتی ضعیفتر در جنوب حوزه یورو 
ــزایش ــولی داشــته باشــد اف ــری روی ســرمایه پ ــدون آنکــه اث ــدون آنکــه باعــث ( یافــت ب یعنــی ب

سرمایه پولی با این اعتقاد که مقامـات اتحادیـه اروپـا ). عقبنشینی سرمایه پولی خارجی شود
هرگــز اجــازه ســقوط یــا کوچــک شــدن حــوزه پــولی یــورو را نخواهنــد داد همچنــان بــه کشــورهای 

کشــــورهایی کــــه در آنهــــا نســــبت  جنــــوب حــــوزه یــــورو قــــرض داد؛ یعنــــی
بدهی	خصوصی

تولید	ناخالص	داخلی
یــــا  

بدهی	خصوصی
درآمد	سرانه

  . با آهنگی سریع در حال رشد بود 

این واقعیت که نرخ تـورم در کشـورهای جنـوب اروپـا از کشـورهای شـمال اروپـا بـاالتر بـود در 
پـایین در کشـورهای نرخهـای بهـره واقعـی ( حالی که نرخهای بهره اسمی کـم و بـیش یکـی بـود

  .ها و خانوارها فراهم کرد شرایط مساعدی برای قرض گرفتن شرکت) جنوب اروپا

و حتــی پــیش از بحــران روی تجــارت خــارجی  ۲۰۰۰رکــود مزدهــای واقعــی در آلمــان در ســالهای 
رکود مزدها در آلمـان مـازاد صـادرات ایـن کشـور . کشورهای جنوب اروپا اثری منفی گذاشت

ــزایش داد  ــترا اف ــن ترتیــب از رقاب ــه ای ــر دالر شــد و ب ــورو در براب ــه تقویــت ی ــذیری  و منجــر ب پ
  . کشورهای جنوب حوزه یورو در تجارت با کشورهای ثالث کاست

، در کشــورهای جنــوب حــوزه یــورو حبــابی از ۲۰۰۸در واقــع یــورو از آغــاز پیــدایش تــا بحــران 
تولیـد ناخـالص داخلـی و نرخ رشـد های خصوصی ساخت و شرایطی ایجاد کرد که در آن  قرض

  .تر بود مزدها از کشورهای شمال حوزه یورو سریع

های ســاخته شــده دربــاره بــدهی  بــر خــالف افســانه. ایــن قاعــده مســتثنی نیســتاز یونــان نیــز 
نبود، بلکه مثل دیگر کشورهای » ناپذیر کنترل«دولتى یونان، بحران یونان ناشی از یک بدهی 

سیسـتم بـانکی و بـدهی خصوصـی در ی از رشـد خیلـی سـریع و ایرلنـد، ناشـ ،جنوب حوزه یورو
زیـاده دولتـى تفسیر رایج از بحران ایـن وضـعیت را ناشـی از بـدهی . شرایط نظارت ناکافی بود

بـا وجـود ایـن، تحلیـل بـدهی . از حد دانسته و نقـش بـدهی خصوصـی را کوچـک جلـوه میدهـد
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ایــدئولوژیک واقعیــت دیگــری را و خصوصــی بــا اتکــا بــه اطالعــات آمــاری و نــه باورهــای دولتــى 
  ).۲۰۱۵، یونان دولتىکمیته حقیقت درباره بدهی ( آشکار میکند

این درست است که مقدار بدهی یونان در حال افزایش بـود امـا نسـبت آن بـه تولیـد ناخـالص 
درصــد  ۱۰۰در ایــن کشــور حــول دولتــى بــدهی  ۲۰۰۷تــا  ۱۹۹۵بــین ســالهای . داخلــی ثابــت بــود

 )درصـد ۶۰( مایسـتریکت پیمـانی در نوسان بود که البته به نسبت معیار تولید ناخالص داخل
کــه علیــرغم  خــاطر نشــان کــردبایــد . حــوزه یــورو نیســتدر مقــدار زیــادی اســت امــا تنهــا مــورد 

هـای ملـی بیشـتری از بـدهی یونـان در حـوزه  بـا بـدهی نيـز  بلژیک و ایتالیـا ،پیمان مایستریکت
 ۱۹۹۹، در سـال )۲۰۱۷کمیسیون اروپـا، (بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا . یورو پذیرفته شدند

درصد تولید ناخالص داخلـی  ۱۰۸،۲بلژیک  عمومیدرصد و بدهی  ۱۰۹،۶ایتالیا  عمومیبدهی 
  . هر کدام از این کشورها بود

ره کنــیم کــه تــراز اولیــه بودجــه عمــومی حکومــت یونــان بــین الزم اســت بــه ایــن نکتــه نیــز اشــا
بودجـه  اقیمانده بـدهی و کسـریب تفاوت تغييرات در ، با در نظر گرفتن ۲۰۰۷تا  ۱۹۹۲سالهای 

و مخارج بودجه، به عنـوان  ،با شیبی مالیم مثبت ،)stock-flow adjustment(مازاد ملی يا 
  . درصدی از تولید ناخالص داخلی، از میانگین مخارج حوزه یورو کمتر بود

زمـان اتخـاذ واحـد پـولی یـورو، و در دوره بعـدی یعنـی از موقـع ورود از ، یعنی ۱۹۹۹اما از سال 
بــه نســبت تولیــد ناخــالص بــدهی خصوصــی یونــان ، ۲۰۰۸یونــان در حــوزه پــولی یــورو تــا بحــران 

بحران کنـونی یونـان در آغـاز بـه صـورت بحـران سیسـتم . خلی این کشور تقریباً دو برابر شددا
ای مواجه بـود خـود را نشـان داد؛ درسـت ماننـد بـاقی  ناپذیر فزاینده بانکی که با وامهای تادیه

بـه  ۲۰۰۸اولین عملیات نجات سیستم بـانکی یونـان در سـال . و ایرلند ،کشورهای جنوب اروپا
  .فکر کند» دولتىبدهی «ت، خیلی پیشتر از آنکه کسی به بحران وقوع پیوس

تبدیل شـد کـه بازارهـا دیگـر تمـایلی نداشـتند کـه دولتى  بحران بانکی موقعی به بحران بدهی
چرا که برآورد جدیدی از تامین مـالی  رخهای بهره رایج تامین مالی کنند،حکومت یونان را با ن

بحـران بـانکی، مقـادیر زیـاد : بـودحکومتی داشتند که همزمان با سه مشکل دست به گریبان 
همـه اینهـا در مـوقعی و باالتر از میانگین کشورهای حوزه یـورو؛ دولتى کسری تجاری و بدهی 

این شد کـه . مالی داشت که آلمان برای مواجهه با بحران سیستم بانکی خودش نیاز به منابع
یونان ضعیفترین حلقه . جریانهای سرمایه مسیر خود را تغییر دادند و اقتصاد یونان فروپاشید

  . در میان کشورهای حوزه یورو بود

تـوان گفـت کـه  مـیالزم به ذکر نیست که اگر بـا چنـین تحلیلـی از علـل اولیـه بحـران مـوافقیم 
کمیسـیون اروپـا، بانـک مرکـزی اروپـا، صـندوق (گانه  سـههای  های اقتصادی که قدرت سیاست

هـای  به یونان و دیگر کشورهای جنوب اروپا تحمیل کردند، همراه بـا سیاسـت) المللی پول بین
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هـــای شـــمال اتحادیـــه اروپـــا اجـــرا شـــد،  کـــه بـــدون فشـــاری از طـــرف حکومـــت مـــالی ریاضـــتی
  . ی همراه آننقصی بود برای تعمیق بحران و فاجعه اجتماع دستورالعمل بی

های اقتصـادی کـه یونـان مجبـور بـود  سیاستدهندگان به یونان،  تا به امروز قرض ۲۰۱۰از سال 
بـر خـالف افسـانه رایجـی کـه میگویـد اگـر اقتصـاد . انـد اجرا کند را بـه ایـن کشـور دیکتـه کرده

 ی یکـی از پـس از دیگـر  هـا اده بـه خـاطر ایـن بـوده کـه حکومـتیونان به ورطـه رکـود دائمـی افتـ
دهنـدگان مطالبـه میکردنـد  الزمی را که قـرض» ساختاری«اند اصالحات  قادر نبودههیچکدام 

از این گذشته، بـر اسـاس . استمطالبات همین ناشی از اجرای  اتفاقاً  اجرا کنند، بحران یونان
اصالحات ساختاری در میان » قهرمان«گفته خود سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، یونان 

ــوده اســتکشــورهای  ــه )۲۰۱۳ســازمان توســعه و همکــاری اقتصــادی، ( عضــو ایــن ســازمان ب ؛  ب
  . های ریاضتی بوده است عبارت دیگر قهرمان اجرای سیاست

هـای تحمیـل شـده از طـرف  تحقیقات اقتصـادی هـانزبکلر آلمـان اگـر ریاضـت به گفته موسسه
عصـاره اقتصـاد ایـن  دهندگان و پذیرفته شده از طرف دستگاه سیاسـی و اقتصـادی یونـان قرض

ــان در دوره  در کــار نمــی» اصــالحات ســاختاری«مکیــد و اگــر  کشــور را نمــی بــود، اقتصــاد یون
یـک چهـارم تولیـد ناخـالص داخلـی خـود را از  امـا بود، شاهد رشد صفر درصدی می ۲۰۱۴-۲۰۱۰

  ).۲۰۱۵گشر و راننبرگ، ( بود درصد کمتر می ۸،۱این کشور دولتى داد و بدهی  دست نمی

ها آسیبی نرسـاند ولـی نـرخ بیکـاری  دهندگان به بانک داران و قرض اقدامات ریاضتی به سهام
در مقایســه بــا ســالهای گذشــته و هــم در مقایســه بــا  را) و بطــور ویــژه نــرخ بیکــاری بلندمــدت(

بـه  ۲۰۰۸درصـد در سـال  ۷،۸از ( ای رسـاند سـابقه به سـطوح بـی میانگین نرخ بیکاری در اروپا،
را بــه ) poverty risk(هــا همچنــین نــرخ خطــر فقــر  ایــن سیاســت. )۲۰۱۶ر ســال درصــد د ۲۳،۴

 ). ۲۰۱۶پارلمان اروپا، (درصد رساندند ۳۵باالتر از 

هـای اقتصـادی را  بود میشـد موفقیـت سیاسـتدولتى اگر بحران یونان واقعاً یک بحران بدهی 
افـزایش ایـن بـدهی از هایی که منجـر بـه  اما در مورد سیاست. سنجیددولتى با کاهش بدهی 

درصـد تولیـد  ۱۸۰به حدود ) ۲۰۰۷سال (درصد تولید ناخالص داخلی پیش از بحران بانکی  ۱۰۳
 چه میتوان گفت؟) ۲۰۱۲اساسی در سال » آرایش«و پس از یک ( ۲۰۱۷ناخالص داخلی در سال 

یــانیس . را بــه ســطوح قابــل قبــولی برســانند عمــومیهــا بــدهی  قــرار بــود ایــن سیاســت مــثالً
  :اندازهای بحران یونان را به خوبی خالصه کرده است اروفاکیس چشمو 

، درســت همــانطور کــه ]۲۰۱۸/۰۸/۲۰[هفتــه پــیش ســومین بســته کمــک مــالی نیــز پایــان یافــت «
مـا اکنـون بـا بسـته . خاتمـه یافتـه بـود ۲۰۱۲و اولـین بسـته در سـال  ۲۰۱۵دومین بسـته در سـال 

اول اینکــه بجــای وام : تفــاوت جزئــی داردو چهــارمی طــرف هســتیم کــه بــا ســه بســته پیشــین د
بـه  ۲۰۳۲آغـاز شـود تـا سـال  ۲۰۲۳میلیارد یورویی که قرار بود از سال  ۹۶،۶جدید، بازپرداخت 
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. عقب افتاده است؛ از این مقطع این پول همراه با بهره و اقساط هنگفت دیگر باید تادیه شود
کمـک مـالی بگـذارد، پیروزمندانـه آن را  دوم اینکه بجـای آنکـه اتحادیـه اروپـا نـام ایـن بسـته را

  . نامیده است» پایان بسته مالی«

ــر فعالیــت  بــدون شــک مقــادیرِ  ــر ارزش افــزوده و مالیــات ب ــاالی مالیــات ب بــه طــور مضــحکی ب
هــای کوچــک ادامــه خواهنــد یافــت، همــانطور کــه کــاهش دوبــاره حقــوق بازنشســتگی و  شــرکت
آغـاز  ۲۰۱۹کـه قـرار اسـت از سـال های تنبیهی جدید بر درآمـد فقیرتـرین اقشـار جامعـه  مالیات

عالوه بر این، حکومت یونان خود را متعهد به حفظ سیاست مازاد بودجه در بلندمـدت . شود
درصد درآمد ملی تا سـال  ۳،۵( ها  نموده است؛ آن هم بدون در نظر گرفتن بازپرداخت بدهی

؛ تــامین منــابع الزم بــرای ایــن بازپرداخــت )۲۰۲۲-۲۰۶۰د ملــی در دوره درصــد درآمــ ۲،۲و  ۲۰۲۱
المللـی پـول نیـز احتمـال تحقـق  های ریاضتی دائمی است؛ حتی صندوق بین نیازمند سیاست

  »).۲۰۱۸واروفاکیس، (درصد میداند ۶چنین هدفی را در کشورهای اتحادیه اروپا کمتر از 

بصـورت بحـران سیسـتم بـانکی  ۲۰۰۸یونان در سال باید در اینجا خاطرنشان ساخت که بحران 
پـس از اعطـاء چنـد . های غیرقابل تادیه رونـد صـعودی بـه خـود گرفتنـد آغاز شد، وقتی که وام

هـای  درصـد وام ۵۰هـای غیرقابـل تادیـه  امروز وام ۲۰۰۸های یونان از سال  بسته نجات به بانک
  .ر یونان تمام نشده استبحران سیستم بانکی هرگز د. دریافتی را تشکیل میدهند

ـــا و در ایرلنـــد بازتـــابی اســـت از  ـــان، در دیگـــر کشـــورهای جنـــوب اتحادیـــه اروپ بحـــران در یون
یــورو واحــد پــولی مشــترکی اســت کــه اقتصــادهایی بــا ســطوح . حــوزه یــوروســاختارى مشــکالت 

آنکــه از سیســتم سیاســی مناســبی برخــوردار باشــند، در معــرض رقابــت  بی  رشــد را مختلــِف 
ادغــام سیاســی کشــورهای حــوزه یــورو از ادغــام اقتصــادی آنهــا خیلــی . قــرار میدهــد» خــالص«

برای تثبیت دائم ارزهای ملی در یک اتحادیـه پـولی صـرفاً حـذف ارزهـای ملـی . تر است عقب
هــایی نیــز تعبیــه شــود کــه واحــد پــولی جدیــد  هــا و مکــانیزم بلکــه بایــد سیاســت. کــافی نیســت

  .کاربردی و پایدار گردد

های ریاضتی سالهای اخیر در کشورهای جنوب حوزه یورو توازن قوا میان کشورهای  سیاست
کـه امکـان بازگشـت بـه  کـرده اسـتاتحادیه اروپا را در بلندمدت تغییر داده و شرایطی ایجـاد 

ــه  ــوده و همگرایــی اقتصــادهای ایــن اتحادی ــورو ممکــن نب ــدایی حــوزه ی نرخهــای رشــد دوره ابت
های احتمالی وارده بـه حـوزه  هایی برای گرفتن شوک اگر هم مکانیزم. دشوارتر نیز خواهد شد
 ،)EuropianStabilityMechanism(ماننــد مکــانیزم ثبــات اروپــایی ،یــورو تعبیــه شــده اســت

هـای ریاضـتی  بـرای نظـارت بـر اینکـه آیـا سیاسـت هستند هایی اینها همزمان همچون مکانیزم
تعهـــد بـــه پرداخـــت کـــه بـــراى  يىورهادر کشـــورهای اروپـــایی اجـــرا میشـــود یـــا نـــه؛ بـــویژه کشـــ

اتحادیــه اروپــا قصــدی بــرای تکمیــل ایــن اتحادیــه پــولی . باشــندتحــت اخطــار هــای خــود  بــدهی
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هـای  ای از جملـه مسـتلزم بـر عهـده گـرفتن متقابـل بـدهی اتحادیـهناقص ندارد؛ تکمیـل چنـین 
  . ترین آنها خواهد بود ترین اقتصادها به ضعیف ملی و انتقال منابع از پبشرفته

تـــر را تـــامین مـــالی  اقتصـــادهای ضـــعیفدوره اولیـــه یـــورو، وقتـــی کـــه بازارهـــا  همـــان حتـــی در 
این تامین مالی خارجی منجر بـه رشـد  داد میکردند، چارچوب نهادی اتحادیه اروپا اجازه نمی

هایی که هـر کـدام از ایـن اقتصـادها در آن تخصـص  بارآوری این اقتصادها و بهبود کیفی حوزه
  .داشتند شده و توان رقابت آنها باالتر رود

های مالی ریاضتی برای جامعه مخرب بـوده و کـامالً خـالف  پل گروگمن مینویسد که سیاست
ــه تاریخی هــا مخربنــد شــکی نیســت، امــا  در ایــن کــه ایــن سیاســت). ۲۰۱۲من، گــروگ(انــد تجرب

هــا بــرای  بــدیهی اســت کــه ایــن سیاســت: انــد هــا غیرمنطقی تــوان گفــت کــه ایــن سیاســت نمــی
بخصــوص مــدت و  مــدت و میــان تعــدادی از کشــورهای اروپــا حــاوی مزایــای اقتصــادی کوتاه

  . هستندمزایای ژئوپولیتیک بلندمدت 

ــدازیم المللــی پــول پیشــنهاد داد کــه  صــندوق بین ۲۰۱۰در ســال . بــه نمونــه آلمــان نگــاهی بیان
ــدهی  ــان دولتــى ب ــاه«یون ــن پیشــنهاد ) و نهادهــای(کشــورها . بشــود» کوت ــا ای ــا ب ــه اروپ اتحادی

هایشان در معرض بدهی  به این خاطر که بانک. علت این مخالفت ساده بود. مخالفت کردند
تـر بـود؛ نـه بـه ایـن خـاطر کـه  این مشکل برای حکومـت آلمـان بـزرگ. اشتنددیونان قرار دولتى 

در ) هـای فرانسـه بخصـوص بانـک(های این کشور بیشتر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپـا  بانک
ند، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه آنگـال مرکـل صـدراعظم آلمـان تیونـان قـرار داشـدولتى معرض بدهی 

هـای  آلمان در مجموع صدها میلیارد یـورو بـرای نجـات بانـکپیش از آن چندین بار از پارلمان 
تر بـود کـه از پارلمـان آلمـان بـرای  بـرای وی از نظـر سیاسـی سـاده. آلمان درخواسـت کـرده بـود

های آلمان  تقاضای پول کند تا این که برای دومین عملیات نجات بانک» مردم یونان«نجات 
  ). ۲۰۱۷واروفاکیس، (تقاضای تخصیص منابع عمومی کند

» نجــات«بــه یونــان داده شــد هرگــز بــرای ) ۲۰۱۰-۲۰۱۲(اعطــای وام وامــی کــه در نخســتین دوره 
یونـــان کـــه موقـــع  دولتـــیهـــای  بلکـــه بـــرای بازپرداخـــت بـــدهی. مـــردم یونـــان اســـتفاده نشـــد

یونـان از دولتـى بـه ایـن ترتیـب بـدهی . شان رسیده بود مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت بازپرداخت
المللــی ماننــد صــندوق  هــا و موسســات بین خصوصــی بــه بــدهی بــه حکومــتبــدهی بــه بخــش 

همزمان چارچوب قانونی که برای تنظیم آن استفاده میشـد تغییـر . المللی پول تبدیل شد بین
یکطرفــه » کوتــاه کــردن«کــه  هقــانون یونــان بتــدریج جــای خــود را بــه قــانون انگلــیس داد. کــرد

  . ه استخیلی دشوارتر ساخترا بدهی عمومی یونان 
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شـد، » کوتـاه«یونـان  دولتـیبـدهی  ،در چارچوب دومین دوره اعطـای وام ۲۰۱۲وقتی در سال 
المللـی  حتـی صـندوق بین. یونان قرار نداشتند دولتیدر معرض بدهی  دیگر  بانکهای خارجی

  :پول این واقعیت را قبول دارد

رفـت بـرای یونـان اگر پـیش از ایـن چـارچوب حقـوقی بـدهی یونـان مـورد تجدیـدنظر قـرار میگ«
عــالوه بــر ایــن، . بــود امــا چنــین چیــزی بــرای شــرکای حــوزه یــورو قابــل پــذیرش نبــود بهتــر مــی

دهندگان خصوصی یونـان اجـازه داد تـا کمتـر در  تجدیدنظر دیرهنگام در بدهی یونان به قرض
صـندوق ( ».هـا را بـه نهادهـای رسـمی منتقـل کننـد معرض این بدهی قرار گرفتـه و ایـن بـدهی

  )۲۸.، ص۲۰۱۳المللی پول،  بین

های آلمان و همینطور بانکهای فرانسه فرصت کافی داشتند تا سهم خود از اوراق قرضـه  بانک
. هـای دیگـر بفروشـند دولتی یونان با تاریخ سررسید بلندمدت را در بازارهـای ثانویـه بـه بانـک

بـدهی » تـاه کـردنکو «بـا . سـقوط کـرد ۲۰۱۲اینطور بـود کـه سیسـتم بـانکی در قبـرس در سـال 
درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی  ۲۵های خصوص اصلی قبرس یکشـبه معـادل  یونان بانکدولتى 

از  ۲۰۱۲تـا  ۲۰۱۰چـرا  کـه بـین سـالهای ) میلیـارد یـورو ۴،۵معـادل (این کشور را از دست دادنـد 
بـه الزم ). ۲۰۱۷تومبـازوس، (های آلمان و فرانسه اوراق قرضـه دولتـی یونـان خریـده بودنـد بانک

  . اشتنگذبحران جهانی هیچ اثری روی اقتصاد قبرس  ۲۰۱۲ذکر است که تا پیش از سال 

افتاد چنان وحشتی در بازارها ایجاد میکـرد کـه  اتفاق می ۲۰۱۰در سال » کوتاه کردن«اگر این 
ــدهی  ــه بحــران ب ــا میشــد؛ آن هــم در  دولتــیدر ادامــه منجــر ب در دیگــر کشــورها ماننــد ایتالی

بـا وجـود ایـن، ). ۲۰۱۷واروفـاکیس، ( توانسـت منجـر بـه تالشـی حـوزه یـورو شـود ابعادی که مـی
مدیریت بحران یونان در چارچوب دوره اول کمک مالی به این کشور منجر بـه بـاال رفـتن نـرخ 

ای کــه بخصــوص در مقایســه بــا اوراق قرضــه  بهــره اوراق قرضــه دولتــی آلمــان شــد؛ اوراق قرضــه
ترین اوراق قرضـه در میـان کشـورهای اتحادیـه اروپـا در  ئنکشورهای جنوب اروپا بعنوان مطم

  . نظر گرفته میشد

های ریاضـتی روی صـادرات آلمـان بـه کشـورهای جنـوب اروپـا  البته درست است که سیاست
اثری منفی گذاشـت امـا آلمـان در عـوض همزمـان از مهـاجرت گسـترده افـرادی بـا تحصـیالت 

جـوان یونـانی کـه در  هـزار هـا  بـه عنـوان مثـال ده. دمند بو  عالی از کشورهای جنوب اروپا بهره
ــا پــول دولتــى های  دانشــگاه مهنــدس، پزشــک، تکنســین (تحصــیل کــرده بودنــد دولتــى یونــان ب

برای پیدا کـردن  –های تخصصی که در آلمان به آنها نیاز است  مهارت –) انفورماتیک و غیره
  . کار راهی آلمان شدند

تـوان گفـت کـه سـلطه آلمـان در اتحادیـه اروپـا و  ای مـی شـبههلیتیک بـدون هـیچ در سطح ژئوپ
برای آلمان، بحـران و مـدیریت . به اینطرف تقویت شده است ۲۰۱۰بویژه در حوزه یورو از سال 
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آن فرصتی بود استثنایی برای نشان دادن برتری خود در عرصه اقتصادی و تقویت اثـرات ایـن 
صـنعت در برنامه توسعه صنعتی آلمان به نـام  الزم به ذکر است که. برتری در عرصه سیاسی

ای بـه همکـاری بــا  حتـی اشــاره) ۲۰۱۳اسـپس، . ؛ همچنـین نــک۲۰۱۳فورشـونگنیون و آکاتـک، ( ۴
دیگــر کشــورهای اروپــایی نشــده اســت در حــالی کــه در برنامــه توســعه صــنعتی فرانســه بــه نــام 

تراتژیک در سـطوح ایجـاد همکاریهـای اسـ«بـه   ،صنعت آینـده؛ وحـدت فرانسـه صـنعتی جدیـد
ادغـام  ). ۱۳.، ص۲۰۱۵مطبوعات، ( اشاره شده است» المللی، بخصوص با آلمان اروپایی و بین

تجــاری و اقتصــادی آلمــان در اقتصــادجهانی، بــویژه بــا ایــاالت متحــده و چــین، هــدف همکــاری 
دیگـر کشـورهای اروپـایی، حتـی فرانسـه، ناچارنـد . اروپایی را کمرنگ ساخته اسـت کاستراتژی

برتری آلمان در اروپا و استراتژی این کشـور بـرای بـدل شـدن بـه شـریک ممتـاز اروپـایی ایـاالت 
  . متحده را بپذیرند

داری تنهـــا از طریـــق پســـرفت  ای اســـت کـــه در آن رشـــد ســـرمایه بحـــران کنـــونی ماحصـــل دوره
توانســته بــود تــا حــدی خــود را  تــا پــیش از ایــن ایــن پســرفت اجتمــاعی. مکــن اســتاجتمــاعی م

ــواع  ــدهی خصوصــی در کشــورهای »هــا حبــاب«پشــت ان ــه حبــاب ب ی سیســتم مــالی، از جمل
  . و ایرلند مخفی کند ،جنوب اروپا

اگر بـه نیمـه دوم . مثل هر قاعده دیگری، اینجا نیز استثنایی هست که قاعده را تایید میکند
بینـیم  مـی) ۱نمودارهای مربوطـه در فصـل . نک(در ایاالت متحده نگاهی بیاندازیم  ۱۹۹۰دهه 

در چنـان . با افزایش مزدهای واقعی و نرخ انباشـت همـراه بـوده اسـت کار  که افزایش بارآوری
» دوران طاليــی«تصــور میکردنــد کــه ) هــا حتــی مارکسیســت(اقتصــاددانان  از  شــرایطی، خیلــی

اما همـین کـه نـرخ سـود بـار دیگـر نزولـی شـد ایـن انحـراف از طـرح . دیگری دارد از راه میرسد
  . نولیبرالی بازتولید سرمایه نیز بالفاصله ناپدید گشت

از ضـــرب «کــه ناشـــی از ســـقوط نـــرخ ســود بـــود بـــه  ۱۹۷۰آغـــازین دهـــه » از ضــرب افتـــادگی«
اسـتثناء «همـانطور کـه . دیل شد که از مشکل تحقق ارزش ناشـی میشـدجدیدی تب» افتادگی
ـــی ـــر در واقـــع  ۱۹۹۶-۲۰۰۰ســـالهای » طالئ ـــن تغیی ـــاالت متحـــده آن را نشـــان میدهـــد، ای در ای

ها، یعنی بحران نرخ سـود و بحـران تحقـق ارزش بـه  هر دوی این بحران. بازگشتی به عقب بود
به این خـاطر اسـت . نشینی کند د به اولی عقبیکدیگر مرتبط بوده و دومی به سادگی میتوان

دیگر با تعمیـق نـولیبرالیزم و . توان بحرانی تاریخی دانست که بحران کنونی را به درستی می
بـر  تر  نهاسـختگیر تـوان آنهـا را بـه نظـارت  هایی که مـی یا بازنگری جزئی در آن از طریق سیاست

  . توان از بحران کنونی خارج شد سیستم بانکی خالصه کرد، نمی

هـای ارائـه شـده در ایـن کتـاب موجـود اسـت بـه دقـت نگـاهی  اگر بـه اطالعـاتی کـه در جـدول
  :۲۰۰۹بیاندازیم متوجه میشویم که پس از رکود بزرگ 
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نرخ سود در همه جا خود را احیاء کرده و از سطوح پیش از بحران در ایاالت متحده و ژاپن . ۱
  . نیز فراتر رفته است

فاصله میان نرخ سود و نرخ انباشت و همچنین نسـبت . ۲
ارزش	اضافه

انباشت
در سـطوح خیلـی بـاالتری  

  . نسبت به دوره پیش از بحران است

نــرخ انباشــت در . تــر اســت از دوره پــیش از بحــران پــایینفــيکس گذاری در ســرمایه  سـرمایه. ۳
درصد در نوسان است، و در ژاپـن پـس از یـک  ۱ایاالت متحده و در پانزده کشور اروپایی حول 

بــه زحمــت از صــفر درصــد فراتــر رفتــه ) ۲۰۰۹ - ۲۰۱۲(گذاری  دوره چهــار ســاله کــاهش ســرمایه
تر  نظـارت سـختگیرانه. ین نبـوده اسـتنرخ انباشت تا ایـن حـد پـای ۱۹۶۰دستکم از سال . است

هــا، و ثبیــت و در مــواردی کــاهش نســبت  بــر بانــک
بدهی	خصوصی
درآمد	واقعی

آهنگ  باعــث کنــد شــدن ضــرب 

  . است  انباشت شده

ایــن نــرخ در ایــاالت . یافتــه اســتبــه شــدت ضــعیفی افــزایش  و البتــه بــارآوری کــار بــا نــرخ. ۴
درصــد و در ژاپــن میــان  ۱و  ۰،۵میــان  )۱۵(اروپــااتحادیــه درصــد، در  ۱،۵متحــده میــان صــفر و 

هـــای  بـــارآوری در قطـــب و شـــدید کـــاهش همزمـــان. درصـــد در نوســـان بـــوده اســـت ۱صـــفر و 
  . اقتصادی دنیا دستکم از جنگ دوم جهانی به این طرف دیده نشده بود

نرخهـای بیکـاری بـار  )۱۵(نشان داده شده است بجـز اتحادیـه اروپـا ۵.۱همانطور که در جدول 
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه آمــار بیکــاری . انــد دیگــر بــه ســطوح پــیش از بحــران ســقوط کرده

  . آورد اند به حساب نمی افرادی را که از پیدا کردن کار نومید شده

ای در  ســابقه پــولی بــیآزمــايش هــای مرکــزی کشــورهای پیشــرفته بــرای مواجهــه بــا بحــران  بانــک
ه و بـه را به اقتصـاد تزریـق کـردتريليون دالری آور  مقادیر سرسام: تاریخ اقتصادی انجام دادند

در نتیجـه بـین سـالهای . هـای خـود را افـزایش دادنـد این ترتیـب قسـمت دارایـی تـراز پرداخـت
شـرفته از های بانکهای مرکزی اقتصـادهای پی دارایی) ۲۰۱۷تا پایان سه ماهه اول ( ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۷

هـای  تنها سه تا از قدرتمنـدترین بانـک. هزار میلیارد دالر جهش کرد ۲۵هزار میلیارد دالر به  ۹
، عمـــدتاً از طریـــق خریـــد )ایـــاالت متحـــده، اتحادیـــه اروپـــا و ژاپـــن(یافته  مرکـــزی جهـــان توســـعه

 ۱۳الر بـه هزار میلیـارد د  ۳های خود را از  های دیگر کشورها و انواع اوراق قرضه، دارایی بدهی
درصــد تولیــد  ۵هــای فــدرال رزرو آمریکــا از معــادل  دارایــی. هــزار میلیــارد دالر افــزایش دادنــد

درصـد  ۴۰بـه  ۱۵مرکـزی اروپـا از  های بانـک درصد رسید، دارایی ۲۴ناخالص ایاالت متحده به 
درصـد  ۹۰درصـد بـه  ۲۱هـای بانـک مرکـزی ژاپـن از  تولید ناخـالص داخلـی حـوزه یـورو و دارایـی

  .ولید ناخالص داخلی این کشور رسیدت
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، ۲۰۱۷در آوریـل . ها از اوراق قرضه دولتی تشکیل شده اسـت بخش خیلی بزرگی از این دارایی
 هـای آن را تشـکیل میـداد درصد مجموع دارایـی ۵۵اوراق قرضه دولتی در اختیار فدرال رزرو 

 ۱۶،۸(درصـد ۳۸ایـن رقـم بـرای بانـک مرکـزی اروپـا ). ایاالت متحدهدولتى درصد بدهی  ۱۳،۴(
دولتـى درصـد بـدهی  ۳۸،۹( درصـد اسـت ۸۴،۵و بـرای ژاپـن ) حـوزه یـورودولتـى درصد بدهی 

دولتـى عمـدتاً اوراق قرضـه نهادهـای (های فـدرال رزرو  سهم دیگر اوراق قرضه از دارایی). ژاپن
  . های فدرال رزرو است درصد مجموع دارایی ۳۹،۸) های مسکن و وام

  
های هر کدام از  درصد دارایی ۳،۹و  ۸،۱سهم بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن به ترتیب 

  ).۷۲.، ص۲۰۱۷المللی،  بین توافقاتبانک ( هاست این بانک

بــدهی (ســابقه بــا افــزایش مصــنوعی تقاضــا بــرای انــواع اوراق قرضــه  بــی» تســهیل کّمــی«ایــن 
زیـادی از سـرعت از دسـت رفـتن ارزش سـرمایه موهـوم  تا حد) مالی، و غیره، مشتقات دولتى
  . کاست

هــای مرکــزی بــا خریــد اوراق قرضــه دولتــی در بازارهــای اولیــه و ثانویــه  بــه عنــوان مثــال، بانــک
قیمــت اوراق قرضـــه را بـــاال نگـــه داشـــتند تـــا بــه ایـــن ترتیـــب از ســـقوط ارزش ســـرمایه موهـــوم 

قرضــه دولتــی دقیقــاً چیســت؟ در غالــب اوقــات ایــن اوراق حتــی امــا اوراق . جلــوگیری کننــد
هـایی هسـتند کـه  اینهـا در واقـع بیـانگر حـق برداشـت مالیـات. دارای وثیقه مادی نیز نیسـتند

  . دولتها در آینده قرار است دریافت کنند

 در این شکی نیست که جلوگیری از سـقوط ارزش اوراق قرضـه دولتـی حـاوی معنـی اقتصـادی
را پایین نگـه دولتى بانکهای مرکزی با این کار توانستند نرخ بهره روی بدهی : است مشخصی

 ۵۰درصــد در بازارهــای ثانویــه بــه قیمــت  ۳ بهــره بــا  نــرخ دالری ۱۰۰وقتــی اوراق قرضــه . دارنــد
، بـرای آنکـه اوراق قرضـه جدیـد بتوانـد از نظـر رقـابتی جـذاب باشـد بایـد دالر به فروش میرسد

همــانطور کــه در فصــل ســوم نشــان دادیــم سیاســت . هــره داشــته باشــددرصــد نــرخ ب ۶دســتکم 
ایـن کـه بـر اسـاس معیارهـای اجتمـاعی بخشـی از بـدهی : آلترناتیوی در این رابطه وجـود دارد
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دخالــت گســترده . ای ارزش موهــوم ایــن بــدهی زدوده شــود شــده لغــو و بطــور نظــارت دولتــی
ارزش اوراق قرضه دولتی به این معنی  »نجات«برای » تسهیل کّمی«بانکهای مرکزی با ابزار 

  . های اخیر ناممکن بوده است دهه است که ادامه سیاستهای مالیِ 

 دولتـیهای دارای هژمونی اجازه داد تـا درسـت در مـوقعی کـه بـدهی  تسهیل کّمی به دولت
آنها به سـرعت داشـت ) بخاطر عملیات نجات بانکها، مدیریت ابعاد اجتماعی بحران، و غیره(

با وجود این، با خریـد اوراق . با نرخهای بهره پایین قرض بگیرند) ۵.۲نمودار . نک( رشد میکرد
در بازارهــای اولیــه و ثانویــه، همزمــان از ســرعت کــاهش ارزش ســرمایه موهــوم دولتــى قرضــه 

  . ناپذیر میگشت اجتنابدولتى بدهی » کوتاه کردن« اگر تسهیل کّمی نبود. ه شدکاست

رقابـــت مســـتقیم بانکهـــای مرکـــزی بـــا بخـــش . هـــایی دارد امـــا سیاســـت پـــولی نیـــز محـــدودیت
خصوصی در بازارهای اوراق قرضه دولتی نه تنها به نرخهای بهره پایین بلکه غالباً بـه نرخهـای 

ان و فرانسـه و اسـپانیا و ایتالیــا و ژاپـن و نـروژ و ســوئد و آلمــ: بهـره صـفر و حتــی منفـی انجامیـد
از دو تـا ده (منفـی در بـازار اوراق قرضـه بـا سررسـیدهای مختلـف  ژاپن با نرخهای بهره واقعـیِ 

، مقــدار اوراق ۲۰۱۶بـر اسـاس گــزارش آژانـس امتیـازدهی فیـتچ، در ژوئـن .قـرض میگیرنـد) سـال
  ).۲۰۱۶اورانژ، (ده هزار میلیارد دالر گذشتقرضه دولتی با نرخ بهره واقعی منفی از 

هـایی  ها وصندوق مشکلی جدی است؛ بخصوص برای سازماندولتى نرخ بهره منفی بر بدهی 
گذاری  هـــای خـــود را در اوراق قرضـــه دولتـــی ســـرمایه کـــه قانونـــاً موظفنـــد بخشـــی از دارایـــی

  ). های بازنشستگی ها و صندوق مثل بیمه(کنند

  
هـای  هـای آنهـا بـه صـندوق کارگران را تحـت تـاثیر قـرار میدهـد چـرا کـه پرداختـیاین مستقیماً 

مزدبگیــران اگــر بخواهنــد حقــوق ). غالبــاً بیشــتر از دو برابــر(بازنشســتگی را افــزایش میدهــد
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ای جـز پـذیرش افـزایش  درصد آخرین مـزد خـود را دریافـت کننـد چـاره ۷۵بازنشستگی معادل 
  . سهم پرداختی خود ندارد

یا بعبارت دیگر انبساط عرضه پول چنان ابعادی به خود گرفت کـه منجـر » تسهیل کّمی«این 
فدرال رزرو از  مرکزی به عنوان مثال نرخ بهره. صفر یا منفی شد به نرخهای بهره بانک مرکزیِ 

  . به اینطرف منفی بوده است ۲۰۰۸سال 

یســتم بانکــداری پــذیر ســاخته اســت؛ س ایــن وضــعیت سیســتم بانکــداری ســنتی را نیــز آســیب
هــــایی بــــرای  های بــــانکی بــــه وام و ایجــــاد مشــــوق ســــنتی عبــــارت اســــت از تبــــدیل ســــپرده

گذاری را  اما بانکهای اروپایی در عوض در سالهای اخیر نـه تنهـا سـپرده. گذاری بیشتر سپرده
بــه عنــوان . انــد دانســتن ســپرده عمــالً آن را نکــوهش کرده» هزینــه«تشــویق نمیکننــد بلکــه بــا 

در ) Raiffeisenbank(ک بانک تعاونی در ایالت باواریای آلمان بـه نـام رایفایزنبانـک نمونه، ی
درصـد  ۰،۴های خـودش بـا نـرخ بهـره منفـی  تصمیم گرفت برای جبران هزینه سپرده ۲۰۱۶سال 

بـا . درصـدی تعیـین کنـد ۰،۴هـزار یـورو کـارمزد  ۱۰۰های بـاالی  در بانک مرکزی اروپا بر سـپرده
های  دیگر، بطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، بانکهـا در تالشـند هزینـه سـپردهاین روش یا روشی 

  .گذاران خود منتقل کنند خود در بانکهای مرکزی را به دوش سپرده

بانکهــا بــرای کســب بیشــترین ســود و تقســیم بیشــترین ســود ســهام میــان ســهامداران خــود بــا 
یعنـی ایفـاء نقـش واسـطه بـرای امـا اگـر فعالیـت کالسـیک بانکـداری، . یکدیگر رقابـت میکننـد

تـوان گفـت کـه  تبدیل سپرده به وام هر چه بیشتر جذابیت خـود را از دسـت میدهـد، آیـا نمـی
هـای پرخطـر و پرخطرتـری »گذاری سـرمایه«بـه سـمت  مسـتقيما هـا را های مالی بانـک سیاست

غیره هـدایت  المللی، بازار مشتقات مالی، بازارهای آتی، امالک و  در انواع بازارهای سهام بین
میکند؟ سیاست پولی که قرار بوده ثبات سیستم بانکی را تضـمین کنـد در عمـل خـالف آن را 

بـه . بعبـارت دیگـر دارد زمینـه را بـرای بحـران بـانکی جدیـدی آمـاده میکنـد. انجام داده است
ن از جملـه مـدیرکل سـابق دویچـه بانـک، جـان کریـان، از این خاطر است که حتی خود بانکدارا

کریــان . انــد ت تعیــین نرخهــای بهــره صــفر و منفــی توســط بانکهــای مرکــزی انتقــاد کردهسیاســ
هـای پرخطـر  ثبات ساخته و منجر به سوداگری میگوید که چنین سیاستی سیستم بانکی را بی

  ). ۲۰۱۷سیمز، ( میشود

بــا سیاســت پــولی فــدرال رزرو  تــوجهی بانــک مرکــزی اروپــا سیاســت پــولی خــود را بــا تــاخیر قابــل
این تاخیر بانک مرکزی اروپا خیلی از اقتصاددانان را به این باور رساند که تالشـی . تنظیم کرد

در میـان بحـران مـالی  ۲۰۰۸بانک مرکزی اروپـا در ژوئیـه . ناپذیر خواهد بود حوزه یورو اجتناب
ی که فدرال رزرو برای تعدیل درصد افزایش داد در حال ۴،۵نرخ بهره اسمی بانک مرکزی را تا 

در واقع بانک مرکـزی اروپـا نگـران ). ۲۰۱۴خلفا، ( رکود پیش رو از نرخ بهره بانک مرکزی کاست
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بـه . بـود) deflation(افزایش احتمالی نرخ تورم بود در حـالی کـه خطـر واقعـی تنزیـل قیمتهـا 
بکاهد، هرچند بار دیگر  همین خاطر در ادامه ناچار شد که نرخ بهره بانک مرکزی را به تدریج

بـا وجـود ایـن، افـزایش مالیـم تـورم کـه در آن مقطـع مشـاهده . آن را افزایش داد ۲۰۱۱در آوریل 
شد ناشی از افزایش قیمت مواد خام وارداتی به حوزه یورو بود؛ نرخهای بهره بانک مرکزی در 

خــاطر عملکــرد خیلــی بانــک مرکــزی اروپــا، در ادامــه، ب. برابــر ایــن افــزایش قیمــت نــاتوان بودنــد
مجبور شد بـار دیگـر نـرخ بهـره بانـک مرکـزی را بکاهـد؛ ایـن نـرخ در  ضعیف اقتصاد حوزه یورو 

تـاخیر بانـک مرکـزی اروپـا در همـراه شـدن بـا سیاسـت . درصد سقوط کرد ۰،۲۵به  ۲۰۱۳نوامبر 
  . این اتحادیه گذاشت فعاليت هاى اقتصادى در تاثير کمترى و بانک ژاپن پولی فدرال رزرو 

و  )SMP( بـا برنامـه بـازار اوراق قرضـه ۲۰۱۲تـا آغـاز سـال  ۲۰۱۰بانک مرکزی اروپا از اواسـط سـال 
هــای خصوصــی در  از بانــکدولتــى هــای  میلیــون یــورو تــالش کــرد تــا بــا خریــد بــدهی ۲۰۰صــرف 

 ۲۰۱۱دسـامبر ز بانـک مرکـزی اروپـا ا. را تثبیت کنددولتى های  بازارهای ثانویه بازارهای بدهی
را اجرا کرد؛ این برنامه برای حمایـت از ) LTRO( تامین مالی بلندمدتعملیات  ۲۰۱۲تا فوریه 

هـای سـه سـاله بـا نـرخ بهـره خیلـی پـایین  وام ،های خصوصی و تشـویق فعالیـت اقتصـادی بانک
ایـن هـایی کـه  وامنـاچيزى در حاصل این برنامه نومیدکننده بود و فقـط باعـث افـزایش . میداد
این بانکهـا تـرجیح علیرغم نرخ بهره خیلی پایین، . ها و خانوارها میدادند شد ها به شرکت بانک

  .گذاری کنند دادند پولی که از بانک مرکزی اروپا قرض گرفته بودند را در همین بانک سپرده

در کشـورهای جنـوب حـوزه یـورو، بـویژه در دولتـى هـای  دار شدن بحران بازارهای بدهی ادامه
 ۲۶مــاریو دراگــی را ناچــار کــرد تــا در ) یونــان نقــداً از بــازار بیــرون افتــاده بــود( ایتالیــا و اســپانیا

انجـام » هـر کـاری الزم باشـد«اعالم کند که بانک مرکـزی اروپـا بـرای نجـات یـورو  ۲۰۱۲ژوئیه 
در ســپتامبر همــان ســال معرفــی شــد؛ ایــن ) OMT( فــوری مــالیمعامــاالت برنامــه . خواهــد داد

  . را در بازارهای ثانویه ممکن میساختدولتى های  ه خرید نامحدود بدهیبرنام

و  ۲۰۱۲در ســالهای )درصــد -۴،۴( ۲۰۰۹پــس از رکــود بــزرگ ) دوازده کشــور اروپــایی(حــوزه یــورو 
بــود کــه  ۲۰۱۴تــازه از ســال . درصــد بــود -۰،۳درصــد و  -۰،۹بــه ترتیــب شــاهد رشــد منفــی  ۲۰۱۳

و ایـن مـوقعی بـود کـه ). درصـد ۲،۲و  ۱،۳بـین (مثبـت شـدندنرخهای رشد حوزه یورو بار دیگـر 
سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، در بستر تنشهای داخلی و مخالفـت رسـمی بـا بانـک مرکـزی 

های پولی دیگر بانکهای مرکزی دیگر اقتصـادهای پیشـرفته هماهنـگ  آلمان، خود را با سیاست
پـا، در پـی کاهشـهای متعـدد، بـه صـفر نرخ بهـره اسـمی بانـک مرکـزی ارو  ۲۰۱۴در سال . میکرد

هــای خصوصــی در بانــک مرکــزی  های بانــک نزدیـک شــد، در حــالی کــه نــرخ بهــره واقعــی ســپرده
  . اروپا منفی شده بود
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میلیـارد یـورو  LTRO (۴۰۰( همزمان بانک مرکزی اروپـا تحـت عملیـات تـامین مـالی بلندمـدت
هـا از ایـن  با این شرط که این بانکدرصد به بانکهای خصوصی تخصیص داد،  ۰،۱۵با نرخ بهره 

بانک مرکزی اروپا جـدای . های کوچک و متوسط استفاده کنند منابع برای تامین مالی شرکت
از این نـرخ بهـره تقریبـاً صـفر درصـد، بـرای تشـویق بانکهـای خصوصـی بـه قـرض دادن، بـه آنهـا 

، تبـدیل )ABS(توانه دارایـیاوراق قرضه با پشمنابع دریافتی از بانک مرکزی را به اجازه داد تا 
بــه ایــن ترتیــب . کننــد تــا بانــک مرکــزی اروپــا بتوانــد ایــن اوراق را از ایــن بانکهــا بازخریــد کنــد

بانکهای خصوصی نه تنها از دست ریسک همراه این وامها خالص شدند بلکـه نسـبت 
	نقدينگى	
تعهدات

  

اوراق قرضـه بـا که مورد مطالبه قانونگذار است نیز ثابت ماند، چرا که مشـتقات مـالی، یعنـی 
  .شونداقالم خارج از ترازنامه محسوب میجزو ، )ABS(پشتوانه دارایی

کـه بـا  بـود کردن حجم پولی مـازادی» عقیم«خواهان در حالی که بانک مرکزی اروپا در ابتدا 
ناچار میکرد تا همان مقـادیر را از بانکهای خصوصی ایجاد میشد و آنها دولتى خرید بدهیهای 

شـد را که گفته میاین قید  ۲۰۱۴گذاری کنند، در سال  را بار دیگر در بانک مرکزی اروپا سپرده
  . حذف کرداست  در اقتصاد »تّورمزا«براى مقابله با افزايش نقدينگى 

بـا از بـین بـردن  ،که از حوزه وظایف بانک مرکزی اروپا خیلی فراتر میرود ،تمامی این اقدامات
ها بـرای فعالیـت مولـد خیلـی مضـر  تنزیل قیمت. ای به یورو داد ها جان تازه خطر تنزیل قیمت

ها وقتی ببینند هزینه مـرتبط بـا ابزارهـای تولیـدی کـه بـه آنهـا نیـاز دارنـد  شرکتاست چرا که 
در حـالی کـه حاشـیه سودشـان بـا سـقوط قیمـت محصـوالت خودشـان قرار اسـت کـاهش یابـد، 

افزایش نرخهای بهره واقعی بـه دنبـال . های خود را معلق میکنند گذاری کاهش یافته، سرمایه
و خصوصــی و همچنــین تــامین مــالی فعالیتهــای دولتــى هــای  هــا تادیــه بــدهی تنزیــل قیمــت

  . اقتصادی و کسری بودجه را دشوارتر میسازد

گذاری بــاالتر و  ای از ســرمایه کــه پیشــتر نیــز گفتــه شــد، ایــن اقــدامات بــه دوره تــازه همــانطور 
ــد ــاالتر نیانجامی ــه حــل مشــکل اصــلی اقتصــاد نکــرد نرخهــای رشــد ب ــازاد : و کمکــی ب تولیــد م

هـای  بانـک. قابل تحققساختاری ارزش مبادله، ناشی از بیشتر بودن ظرفیت تولید از تقاضای 
  . برخورد میکنند گویی مشکل نقدینگی است مرکزی طوری با این مشکل

 ۲۰۰۷-۲۰۰۸حباب سرمایه پـولی کـه در سـالهای با های مرکزی در مواجهه  سیاست پولی بانک
بهترین نمونـه . های دیگری شده که دیر یا زود خواهد ترکید گیری حباب ترکید منجر به شکل

ای  شهرها و مناطق ممتاز رونـق تـازهبازار امالک است که با استفاده از پول ارزان، در برخی از 
از آنجــا کــه تقاضــا : هــا نیــز همینطــور اســت در مــورد ســهام خیلــی از شــرکت. را تجربــه میکنــد

درآمــد حاصــل از آن در حــال بیشــتر از عرضــه اســت قیمــت ســهام افــزایش یافتــه در حــالی کــه 
  . کاهش است؛ درست مثل اوراق قرضه دولتی
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انـد امـا  را متوجه» نرمال«نیاز به بازگشت به سیاست پولی های مرکزی  بدون شک خود بانک
توانـد منجـر  مـی» وضعیت نرمـال«سابقه و طوالنی به  بی» وضعیت اضطراری«حرکت از یک 

های مرکـزی و  الزمه این جابجایی مدیریت خیلی ظریف از جانب بانک. به رکودهای تازه شود
  . است» قابل قبول«نرخهای رشد 

جزئیات الزم برای چنین گذاری، در اینجـا بـه اثـری کـه افـزایش نـرخ بهـره بانـک بجای بررسی 
دولتـى اگر بخـش . يمپردازد بگذارد می دولتیهای  تواند در طی این گذار بر بدهی مرکزی می

هـای مرکـزی را همچـون یـک واحـد در نظـر بگیـریم، خریـد اوراق قرضـه دولتـی  و دولت و بانـک
کــم و بــیش بلندمــدت بــه بــدهی خیلــی دولتــى ل یــک بــدهی توســط بانــک مرکــزی معــادل تبــدی

. بانـــک مرکـــزی بـــرای خریـــد اوراق قرضـــه دولتـــی خـــود را بـــدهکار میکنـــد: مـــدت اســـت کوتاه
ی ار بنرخ بهره . قرارداردها  در اختیار بانک است که معموالً ذخایر مازادتعهدات این ضمانت 

در نتیجـه، اگـر نـرخ بهـره ایـن ذخـایر . این ذخایر همراه با نرخ بهره بانک مرکزی نوسان میکند
  . نیز بالفاصله افزایش خواهد یافتدولتى افزایش یابد، آنوقت هزینه تامین مالی بدهی  مازاد

را متوقـف کـرده و تـاریخ دولتـى هـای  بعنوان مثـال فـرض کنـیم کـه بانـک مرکـزی خریـد بـدهی
اگـر در همـین دوره، مـثالً . ای که در اختیار دارد نیز در ایـن دوره نباشـد سررسید اوراق قرضه

 ۵۰اگـر ذخـایر مـازاد نرخ بهره بانک مرکزی تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتـاد؟ ، ۲۰١٩در سال 
ن ذخــایر مــازاد درصــدی نــرخ بهــره روی ایــ ۲باشــند، آنگــاه افــزایش دولتــى هــای  درصــد بــدهی

درصـد تولیـد ناخـالص  ۱۰۰معـادل دولتـى اگر بـدهی . خواهد بوددولتى درصد بدهی  ۱معادل 
درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی بـود،  ۲در ابتدا دولتى داخلی باشد و هزینه تامین مالی بدهی 

 درصد افزایش میابد ۵۰یعنی این هزینه  –درصد تولید ناخالص داخلی میشود  ۳حاال معادل 
  ). ۷۵.، ص۲۰۱۷المللی،  بین توافقاتانک ب(

هر چه حجم بدهی عمومی که اختیار بانک مرکـزی اسـت بیشـتر باشـد حجـم ذخـایر مـازاد در 
نیـز دشـوارتر » عـادی«اختیار آنها نیز بیشـتر خواهـد بـود و در نتیجـه گـذار بـه سیاسـت پـولی 

این کشور دولتى درصد بدهی  ۲۸،۵بانک مرکزی ژاپن که  ذخایر مازادش معادل . خواهد بود
درصـد  ۲۵ذخـایر مـازاد بانـک مرکـزی انگلسـتان معـادل . ل مواجه استاست با بزرگترین مشک

درصـد بـدهی عمـومی  ۱۶،۶بریتانیا است، و این نسبت برای بانک مرکـزی اروپـا دولتى بدهی 
ایـاالت متحـده دولتـى درصد بدهی  ۱۱،۸ذخایر مازاد فدرال رزرو نیز معادل . حوزه یورو است

  . است
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 دولتــیهیل کّمــی روی هزینــه تــامین مــالی بــدهیهای جــدای اثراتــی کــه حــذف تــدریجی تســ

ای که طـول  دوره  سیاست پولی باید با مشکالت ویژه دوره انتقال نیز مواجهه شود؛، میگذارد
سـال  ۱۲،۵: هـای مرکـزی آن بستگی دارد به زمان سررسید اوراق قرضه دولتی در اختیـار بانـک

 توافقـــاتبانـــک ( ســـال در ژاپـــن ۶،۹و  ســـال در ایـــاالت متحـــده و حـــوزه یـــورو  ۸در بریتانیـــا،  
  ).۷۲.، ص۲۰۱۷المللی،  بین

امـــا نتیجـــه آن . سیاســـتهای پـــولی اجـــرا شـــده موقتـــاً سیســـتم مـــالی ورشکســـته را نجـــات داد
از  ش، یــا حتــی بازگشــت بــه نرخهــای رشــد دوره پــی»عــادی«بازگشــت بــه وضــعیت اقتصــادی 

تواند همه کـاری  سیاست پولی نمی«های مرکزی امروزه معترفند که  حتی بانک. بحران، نبود
  .»بکند

هــای  ، کــه امــروزه بــه دنبــال آن هســتند، حتــی اگــر بانــک»عــادی«بازگشــت بــه وضــعیت پــولی 
هــای مولــد  مرکــزی بــه بهتــرین شــکل ممکــن آن را مــدیریت کننــد، اثــرات مخربــی بــر فعالیــت

» تسـهیل کّمـی«هـای مرکـزی نـرخ بهـره را بـاال بـرده و از  به محض آنکه بانک. خواهد گذاشت
و ایـن بــه معنــی کــاهش بیشــتر رشــد تولیــد . بکاهنـد، سیاســتهای ریاضــتی تشــدید خواهــد شــد

امروز بودجه حوزه یورو چنان پایین است که دیگر بـرای کـاهش بیشـتر . ناخالص داخلی است
  ).۵.۳نمودار . نک(آن جایی نیست

بـه اینطـرف  ۲۰۱۰سـال  الزم به یادآوری است که نرخهـای رشـدی کـه تولیـد ناخـالص داخلـی از 
اند، امـا همـین نیـز تـا حـد زیـادی  تجربه کرده، هرچند خیلی کمتر از دوره پیش از بحران بوده

حــوزه یــورو  از اثــر . نتیجــه سیاســت مــالی ایــاالت متحــده و در ابعــاد کمتــری ژاپــن بــوده اســت
ین حـال کـه مثبتی که کسری بودجه دیگر کشورها بر اقتصاد این حوزه دارد بهره میبرد، در ع

درصـد  ۳ای کمتـر از  ای را اجرا میکند و کسری بودجه ای خیلی محدودکننده سیاست بودجه
همین کـه ایـاالت متحـده و ژاپـن از کسـری بودجـه . تعیین شده توسط  معیار ماستریکت دارد

  . خود بکاهند از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی در اروپا کاسته خواهد شد
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  :المللی را خیلی جدی گرفت بین توافقات های بانک باید نگرانی

هـــای پـــولی در اقتصـــادهای بـــزرگ پیامـــدهایی فراتـــر از مرزهـــای ایـــن  ســـازی سیاســـت عـــادی«
توانـد  دهه گذشته نشان داد که پیامدهای مسری سیاست پـولی مـی. کشورها خواهد داشت

... مختـل سـازدهای مرکزی ایجاد کرده و کارکرد اقتصاد جهـانی را  مشکالت بزرگی برای بانک
توانـد پیامـدهای  تـر شـدن شـرایط مـالی همـراه بـا ناپایـدار بـودن بازارهـای مـالی مـی این سـخت

 این خطر را دارد کـه فعالیـت اقتصـادی را دچـار رکـود سـازد... کالن قابل توجهی داشته باشد
  ).۷۴و  ۷۲. ، صص۲۰۱۷المللی،  بین توافقاتبانک (
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