
  
  
  
  

  ومرج جهانی بحران اقتصادی و هرج
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  رامین جوان: ترجمه

  
 

: شویم های بیشتری حول دو پرسش مهم روبرو می ده سال پس از ورشکستگی بانک لیمن برادرز، هر روز با تحلیل
تقریبا تمامی  ی قابل ذکر اینجاست که چگونه این ورشکستگی رخ داد؟ آیا باز هم احتمال تکرار آن وجود دارد؟ نکته

دیدگاهی که در این متن نویسنده به . اند    ها با محوریت مسائل مالی در گذشته یا در آینده شکل گرفته این تحلیل
کند  میشل هوسن در این جستار تالش می.است]اقتصاددانان مارکسیست[پردازش آن پرداخته اندکی متفاوت از دیگر

دراین راستا وی تاکیددارد که پویایی نظام . ی را به اختصارتوضیح دهدهای اقتصادی این هرج ومرج جهان که ریشه
داری پایان یافته وسرمایه داری در پی بحرانی ساختاری که به نقد از ده سال پیش آغازشده است به سوی سرمایه

بحران های  سازی سرمایه ساالرانه پیش می رود که به اشکال گوناگون سبب ساز هرج ومرج ومولد پی درپیازجهانی
  .اقتصادی و اجتماعی جهان گسترخواهد شد

  
  داری به پایان رسیده سوخت نظام سرمایه

وری یا به بیانی دیگر، افزایش حجم داری در اساس، ریشه در توانایی آن در افزایش بازده بهره پویایی نظام سرمایه
وری کاهش ، رشد بازده بهره۱۹۸۰-۸۲و  ۱۹۷۴-۷۵جهانیاز زمان رکودهای . کاالی تولید شده در یک ساعت کاری دارد

برای تاکید بر ماهیت استثنایی (مینامیدند » عصر طالیی«Goldenen Zeitalterاز عصری که بعضی آنرا . یافته است
، در طول این دوره. شودرکودی طوالنی تهدید می ایم، که امروزه توسطداری نئولیبرال رسیدهبه عصر سرمایه) آن دوره
نشان داده شده است، نرخ سود را افزایش  ۱وری که در نمودار داری توانست علیرغم کاهش رشد بازده بهره سرمایه

  .دهد
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  وری کاررشد بهره  -۱نمودار

 

  ٢٠١٨بندی پایگاه جامع داده اقتصادی، هئیت کنفرانس، مارس نمودارهای جمع: منبع

  

محقق  -که سهم آن در درآمد روبه کاهش دارد -عمومی سطح دستمزدها این موفقیت تنها از طریق کاهش تقریبا 
  بوده که هر کدام بر دیگری اثر گذاشته ای از عواملکاهش سطح دستمزدها نیز به نوبه خود حاصل مجموعه. شد

هر  ، طوری که تفکیک  اثرات مجزای...)های تکنولوژیک، بدهی وسازی، رشد موسسات مالی، نوآوریمانند جهانی(
مدلی که عمال نمیتوانست دوام داشته . افزایش نابرابری بخشی از این مدل بوده. کدام از آنها بیهوده خواهد بود

سازی در واقع یکی از عناصر جهانی. شد ٢٠٠٧-٢٠٠٨بود که منتهی به بحران ] اقتصادی[تضادهای همین مدل . باشد
  . جدید پیدا کرده است ضروری این مدل است، که در اثر بحران برخی ویژگیهای

  واژگونی بزرگ

و  Schwellenländer»درحال ظهور«شاهد ظهور کشورهای موسوم به ٢٠٠٧-٢٠٠٨ی منتهی به بحران  در دهه
های مختلف آن ، از از طراحی  ، حاصل سازماندهی جدید نظام تولید بود، که بخش»ظهور«این . بخصوص چین بودیم

جهانی   زنجیره«این . ی نهایی در کشورهای مختلف پراکنده شده است نندهگرفته تا تولید و تحویل به مصرف ک
ای واقعی همه اقتصادی جهانی در اختیار دارند، های چند ملیتی، که همچون شبکه تحت نظارت شرکت ،»ارزش 

ر عرضه ی زمین طراحی، تولید و به بازا امروز یک گوشی هوشمند توسط نیروی کار مستقر در چهار گوشه. ایجاد شد
  .شودمی

سوسیالیسم واقعا «که فروپاشی  -قیمت  سازی، با ایجاد حجم عظیمی از نیروی کار ارزاناین شکل جدید جهانی
این روند دگرگونی بزرگی را در اقتصاد . ١٩٨٠ی  راه فراری شد برای فراراز بحران اوایل دهه -آن را تشدید کرد» موجود

در سطح جهان ) به استثناء انرژی(ای  ان در شکل پراکندگی تولیدات کارخانهاین پدیده را میتو . جهانی ایجاد کرد
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نکته اینجاست که تقریبا تمام . رشد داشته است% ٦٢، ٢٠١٨تا  ٢٠٠٠های  میزان تولید جهانی بین سال: مشاهده کرد
ن کشورها دو برابر رشد تولید در ای. این افزایش تولید توسط کشورهایی که نوظهور نامیده میشوند محقق شده است

امروزه %).  ١٦بیش از (، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، بسیار کمتر بوده است %)١٥٢بیش از (بوده است 
) ٢نمودار(بود % ٢٧، این رقم تنها ٢٠٠٠از تولید جهانی را انجام میدهند، در حالی که در سال % ٤٢کشورهای نوظهور 

سازی هر چه بیشتر از محدوده صنایع مونتاژ ن و کره جنوبی، این روند صنعتیدر بعضی کشورها، از جمله چی). ٣(
ای حرکت کرده تکنولوژیک و کاالهای سرمایهبیرون آمده و به سمت تولید محصوالت ) پارچه  و محصوالت الکترونیک(

  .است

 

  )٢٠١٠میلیارد دالر (حجم تولید : تولید صنعتی جهانی -٢نمودار 

  

در . دهد نیست، راه درستی برای تحلیل آنچه رخ می»نوظهور«و » پیشرفته«تضاد بین کشورهای  با این حال، بحث
صورت سیاسی فراشد انباشت «: کردآغاز قرن بیستم، روزا لوگزامبورگ امپریالیسم را اینگونه تعریف می

  ».های نشان میدهد داری که خود را در رقابت بین سرمایه سرمایه

سازی سرمایه را شرح می دهد، که عبارت است از شکل گیری نهاد اقتصادی فراشد ملی«بوخارین نیز نوعی  
  ».موزون، که محدود به مرزهای ملی هستند و نسبت به هم رفتاری مخرب و غیرسازنده دارند

بود  هر کشور امپریالیستی در این سیستم تالش دارد که دنیا را فتح کند و نتیجه این بود که جنگ اول جهانی جنگی 
  .بین کشورهای امپریالیستی
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در نتیجه باید تصور تقابل نعل بالنعل کشورهای . ها دیگر با هم یکی نیست ی کشورها و سرمایه اما امروز نقشه 
امپریالیستی و کشورهای وابسته را رها کرده و درکی از اقتصاد جهانی را جایگزین آن  کنیم که بر اساس منطق 

  . های فراملیتی شکل گرفته است ا هدایت شرکتانکشاف ناموزون و مرکب، ب

  ها   ها و سرمایه دولت

. و سرمایه هر چه بیشتر کم میشود میبایست رابطه این دو را نیز به شکلی دیگر در نظر گیریم  وقتی انطباق دولت
همچنان تالش ها  های مطبوع آنها از میان نرفته و دولت های چندملیتی و دولت مسلما ارتباطات ویژه بین شرکت

های چند ملیتی این  ها و شرکت علت فاصله هرچه بیشتر بین دولت. کند از منافع صنایع ملی خود دفاع کندمی
های بزرگ بازار جهانی است و یکی از منابع سوددهی آنها در امکان انجام تولید در  است که بازار هدف شرکت

هیچ . های مالیاتی است ا و متمرکز کردن سود خود در بهشتهمقیاس جهانی، و به این ترتیب، حداقل ساختن هزینه
محدودیتی بر این شرکت ها وجود ندارد که آنها را وادار کند تا بر اشتغال در کشورهای خود کمک کنند و بازار این 

ایی این بدان معنا است که تا ج. ها به میزان قابل توجهی از شرایط داخلی کشور محل فعالیتشان مستقل است شرکت
های چند ملیتی به بازارهای جایگزین در گوشه و کنار دنیا دسترسی داشته باشند رشد اندک بازار داخلی  که شرکت

شود، دیگر دفاع از  ها، امری که باالخص در اروپا مشاهده می ی دولت وظیفه. ی مهمی برای آنها نیست چندان مسئله
ی خارجی به کشورشان  نیست، بلکه تالش برای جلب سرمایه) های چند ملیتی بخوانید شرکت(» های ملی قهرمان«

ی تصمیمات سیاسی بوده است که هدفش رفع  سازماندهی جدید تولید در ابعاد جهانی، نتیجه و ساخته. است
این مهم از طریق نهادها و معاهدات . تمامی موانع موجود بر سرراه جریان آزاد سرمایه در سطح جهانی است

  . های اصالحات ساختاری به کشورهای مستقل خورانده شده استشده و معموال در قالب برنامهالمللی محقق  بین

تنیدگی مناسبات قدرت در حرکت است، که نوعی مدیریت متضاد آن را سازی به سمت نوعی درهمبنابراین، جهانی
کنند از شده تالش می یداری جهان ها در عین تالش برای تضمین عملکرد سرمایه از یک سو، دولت. شکل میدهد

هایی ها باید بین منافع واگرای سرمایه از سوی دیگر، همین دولت. های ملی دفاع کنند ی خود در نردبان قدرت رتبه
حال  سازگاری ایجاد کرده و در عینهایی که برای بازار داخلی تولید میکنند  دارند و آن سرمایهکه روی به بازار جهانی 

  . یریت کنندتنازعات داخلی را مد

کالسیک که بر اختالف بین » عمودی«یک محور : است  امروز روابط قدرت اقتصادی حول دو محور شکل گرفته
المللی به صورت نهادهای بین. هاکه متناظر است بر رقابت بین سرمایه» افقی«های ملی استوار است و محور  دولت

دولت «و » امپریالیسم-اولترا«در عین حال خبری از  کنند، اماداری عمل میهای سرمایه نوعی معتمد دولت
برعکس، سرمایه داری معاصر از هر گونه مقررات موثر گریزان بوده، رفتاری دارد که مصداق هرج و . نیست» جهانی

علیرغم . زندوپا میوار و نیاز به بازتولید یک چارچوب عملکرد موثر و مشترک دست مرج است که بین رقابت دیوانه
در رابطه با اقتصاد جهانی، یکی از این . دولت هنوز از میان نرفتهاست-نگر،امتیازات ویژه ملت ی نظریات یکجانبهبرخ

  .پارامترهای اساسی یعنی کنترل بر مواد خام همچنان به قوت خود باقی است

  کنترل مواد خام 

. ایجاد عدم توازن و منازعات است نزاع دائمی برای دسترسی به مواد خام نه تنها هرگز متوقف نشده و سبب ساز 
اما باید موارد . نفت، اورانیم و غیره: کنیمبه انرژی فکر می]صرفأ[زنیم، بسیاری از ما وقتی از مواد خام حرف می

دارانه، تولید برق از آب و  برداری  کشاورزی سرمایه زمینی که مورد بهره: دیگری را نیز به این فهرست اضافه کرد
  .ای بوده استهای منطقه مسئله دسترسی به آب نیز همیشه موضوع نزاع. ن قرار دارداستخراج معاد
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آسای محصوالت غذایی به چه از طریق وارد کردن سیل. ثباتی کشاورزی دهقانی شده استسازی باعث بی جهانی
این انگیزه انجام گرفته که المللی معموال با گذاری بیندر عین حال، سرمایه. خواری کشورها و چه از طریق تغییر زمین

ها در اثر تغییرات  تمامی این مکانیسم. تری دارند صنایع آلوده کننده را به کشورهایی منتقل کند که قوانین سهل
ها در معنای عام  توان این ایده را مطرح کرد که این جابجاییبه طوری که می. اند اقلیمی اثرات مخربتری پیدا کرده

های گرمایش زمین، خشکسالی، بارشهای سرزمینی، محصوالت کشاورزی مورد حمایت یارانهزباله، آلودگی، (آن 
  .اند  در نهایت عامل مهاجرتهای ناخواسته) ها کشدولتی، بذرهای انحصاری، کودها، و آفت

سایر عوامل شود ارتباط و تاثیر انگارانه نیز وجود دارد که باعث میبا این حال، در این تصویر نوعی جبرگرایی ساده
ای برای پوشاندن منافع  برای مثال، این استدالل که جنگ داخلی سوریه بهانه. اجتماعی و سیاسی را نادیده بگیریم

اما همانطور که تحلیل درخشان دو اقتصاددان . گرایانه استهای غول پیکر نفتی بوده، استداللی به شدت تقلیل گروه
آنها در تحلیل خود ). ٨(ـ در به روشنی وجود دارد  فروش تسلیحات نظامیی عامل  نشان میدهد این عامل ـ بعالوه

تر از به پایین) ، شورن، اکسون موبیل، و شلBP(ی نفتی  هایی که نرخ سود چهار گروه عمدهنشان میدهند که در دوره
گ سوم خلیجدر گرفته تا جن ۱۹۶۷ی  از جنگ شش روزه: های بزرگ رسیده، نزاعی رخ داده است سود متوسط بنگاه

و » روایتی  که از خاورمیانه ارائه میدهند بیشتر شبیه داستان است«پذیرند اگرچه نویسندگاِن این تحلیل می. ۲۰۱۴
ای که منتشر کردند به  ، مقاله»مصیبتهایی که دراین منطقه رخ میدهد دارای منطق خاص خود نیز هستند«اینکه 

  . ل برای کنترل منابع انرژی را باید در کنار سایر عوامل موثر قرار داددرستی بر این ضرورت تاکید دارد که تمای

  سازیاز نفس افتادن جهانی

حرف » چینامریکا«بسیاری در مورد (متحده بود  ایاالت/ ی قرن حاضر، دهه تحت تسلط محور چین اولین دهه
تکیه بر اعتبارمالی و استقراض، به حیات  امریکا با. ی منطق مکمل بودن شکل گرفته بود محوری که بر پایه). زدند می

. شدداد به طوری که کسری خارجی از طریق بازیابی منابع مالی اضافی، باالخص در چین، تامین میخود ادامه می
سایر کشورها نیز در این . شدگذاری مشترک، باعث پویایی اقتصاد چین میها در چین به شکل سرمایهگذاریسرمایه

 کشورهای نوظهور یا کشورهای : المللی مشارکت داشتند تقسیم کار بین

در همین حین، محور . در  مقابل آلمان CECE) دوازده کشور به شدت غیرهمگن: کشورهای اروپای مرکزی و شرقی(
سازی از دیدگاه سرمایه این جهانی. اقتصادی دو سوی اقیانوس اطلس بین اروپا و ایاالت متحده در حال رشد بود

سازی تاکید کرده، مردم را در مورد  های ایدئولوژی حاکم این بود که بر محسنات جهانی بود و تمامی تالشموثر 
  . ها بترساند ها و شرکتضرورت تطبیق با رقابت جهانی قانع ساخته و آنها را از خطر انتقال کارخانه

های این سامان جدید را  یج محدودیتآغاز شد به تدر  ۲۰۰۸ی گذشته که با بحران  رسد که دههاینطور به نظر می
توان عالئم روشن از نفس افتادن آن زود است، اما می سازیی پایان جهانی اگر هنوز برای حرف زدن درباره. آشکار کرد

های مرتبط با دستمزد بود، بلکه از  ی تالش برای کاهش هزینه رشد زنجیره ارزش جهانی نه تنها نتیجه. را مشاهده کرد
ها در  به این ترتیب کاهش سرعت رشد آن. وری در کشورهای نوظهور نیز تغذیه میشد بازده بهرهافزایش 

وری ی گذشته این بود که رشد بهره های قابل توجه در دههیکی از پدیده. مرکز،میتوانستبا پویایی حاشیه جبران شود
وری کل عوامل ی بهره رشد ساالنه میانگین«در کشورهای نوظهور، . در جنوب، به شکل قابل توجهی کاهش یافت

). ۹(رسید )۲۰۱۱-۲۰۱۶(در سالهای% ۱به ) ۲۰۰۰-۲۰۰۷(در سالهای% ۳.۵از بیش از . تا یک سوم کاهش یافت» تولید
تا آن زمان، تجارت . تواند ُکند شدن قابل توجه تجارت جهانی را توضیح دهدبدون شک این عاملی است که می

  . رشد میکرد؛ امروز هر دو با یک نرخ رشد میکنندجهانی دو برابر تولید جهانی 
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در حال حاضر واردات به منظور صادرات «: های ارزش استیک دلیل این است که چین در حال خروج از زنجیره
به میزان  ۱۹۹۰ی  دهد، در حالی که این رقم در دههاز کل کاالهای صادره از چین را تشکیل می%  ۲۰مجدد کمتر از 

دستمزدهای باالتر، تغییر جهت به سمت : دهندامل متعددی این عقب نشینی را توضیح میعو . بود% ۴۰
» .هایی که تکنولوژی نقش بیشتری در آن دارد، تمایل به توزیع بهتر نتایج رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول فعالیت

)۱۰(  

برزیل، روسیه، (کشورهای بریکز . رف زدتوان از پایان دوران کشورهای نوظهور حاگر چین را کنار بگذاریم، حتی می
پیر . ی جنوبی حوزه تهیه مواد خام به سمت فراتر بروند اند به میزان چین یا کرهنتوانسته) هند، آفریقای جنوبی

زدایی زودهنگام  زند و سایر اقتصاددانان از صنعت حرف می» بازگشت به دوران بدوی«سالمان در مورد برزیل از 
ی سرمایه قرار دارند که باعث  های پیشبینی نشدهعالوه براین، کشورهای نوظهور تحت تاثیر جابجایی). ۱۲(اند نوشته

هایی  آنچه که اخیرا در ترکیه و آرژانتین رخ داده مثال. شودثباتی ترازهای پرداخت خارجی و ارزهای آنها میایجاد بی
  . اندنیز اشاره کرد که شاهد فرار سرمایه بوده توان به کشورهای جنوب اروپاملموسند، اما در این رابطه می

  انفصال اجتماعی  

های ریاضتی  ای که تحت تاثیر سیاستپدیده ای دیگر نیز شد ـباعث آشکار شدن پدیده ۲۰۰۸-۲۰۰۷بحران اقتصادی 
اسباب ای که نه پدیده. سازی استی جهانی ـ  این پدید انفصال اجتماعی نام دارد که نتیجه تشدید شده است

المللی از جمله مطالعات متعددی، از جمله مطالعات انجام گرفته توسط موسسات بین. خوشحالی است و نه فراگیر
IMF  وOECD در تمامی . ها است ترین آن، قطبی شدن شغلاند که قابل توجهبه اثرات مخرب آن اشاره کرده

. ل در هر دو سوی طیف افزایش یافته استنرخ اشتغا: کشورهای توسعه یافته، شاهد پدیده مشابهی هستیم
های مستلزم مهارت باال در یک سو در حال رشد هستند و مشاغل دون نیز از سوی دیگر در مسیر رشد هستند؛  شغل

های این طبقه برای پیشرفت اجتماعی در حال افول  بهره و فرصت ی متوسط از رشد بی در میان این دو طیف اما طبقه
سازی، تنها عامل موثر در این بین نیست و به جهانی. نابرابری درآمدها در حال افزایش استدر عین حال، . است

ای که شامل گسترش بازارهای مالی و استفاده  توان و میتوان گفت که ناممکن است که آن را از مدل کلی سختی می
  . ا کردهای جدید و همینطور روابط قدرت مابین کار و سرمایه نیز هست جد از تکنولوژی

بخش قابل توجهی از . توان همه یک کشور را پیشرفته یا نوظهور نامیدجا دارد این نکته را یادآور شویم که نمی
. داری در این کشورها زندگی میکنند سازی سرمایه جمعیت جهان در بخشهای جدا افتاده از پویشهای جهانی

جایی برای . شوندو عامل تخریب ساختارهای جوامع می بنابراین، خطوط شکاف از صورتبندیهای اجتماعی عبور کرده
برانکو میالنویچ، یکی از . تعجب نیست که اخیرا میبینیم مطالعات در مورد نابرابری درآمدی چند برابر شده است

ن کشورها در حال افزایش درونابرابری درآمدی در «: گویداینگونه می ۱۳(متخصصان شناخته شده در این زمینه 
بر ثبات «گسترش نابرابری در درون کشورها ). ۱۴(» ما با برآمدن چین در ابعاد جهانی در حال کاهش استا. است

  » .ها سایه افکنده است دولت-سیاسی ملت

المللی به اشتباه خود اعتراف کرده و گفتند بهتر این  بود که منافع حاصل از در برابر این چالش، نهادهای بین
اما این تفکر رویایی، در تضاد با یکی از . شدندمند میشد، تا تعداد بیشتری از آن بهرهسازی بازتوزیع می جهانی

متوسط نرخ مالیات بردرآمد در . سازی است و آن شدیدترین شکل رقابت در میدان مالیات استعوامل موثر جهانی
هم % ۲۷دامات دونالد ترامپ به رسیده و با اق ۲۰۱۷در % ۳۳به  ۱۹۹۰در اوایل دهه % ۴۴ کشورهای توسعه یافته از 

میانگین نرخ مالیات بر درآمد در سطح جهان در همین دوره تا یک : این روندی است جهانی). ۱۵(کاهش یافته است 
  ). ۱۶(سوم کاهش پیدا کرده است 
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کشورها برای جذب سرمایه، مستلزم کاهش » جذابیت«: نویسیم کامال مشهود استتضادی که در موردش می
سازی مجددا در  درآمدهایی که در غیر اینصورت بایستی برای تعدیل اثرات جهانی. ی منابع مالیاتی است پیوسته

ی  این روند مستثنی کردن سود از مالیات، دروازه. مند شوندشد تا تعداد بیشتری از منافع آن بهرهجامعه توزیع می
های  چهل درصداز سود شرکت ۲۰۱۵در سال : ودشها می فرار از مالیات است که باعث کاهش بیشتر منابع دولت

گذاری شده و جای  در این روند، دولت اجتماعی از درون بمب). ۱۷(های مالیاتی خفته بود  چندملیتی در بهشت
ها را خنثی  سازی کارکرد دولت جهانی. تعجب ندارد که روند سازگاری آن با اقتصاد جهانی با الغر شدن آن همراه باشد

شود که اولویت دولت اجتماعی، تبدیل به یک دولت ضداجتماعی می: گیری آن را تغییر میدهد جهت نمیکند بلکه
  . ها و رقابتی بودن اقتصادش است آن جذاب بودن برای شرکت

سازی تعبیر کرد، زیرا جوامع اروپایی توان واکنشی به بحران جهانیافزایش عدم اعتماد نسبت به اتحادیه اروپا را می
  . یشتر نهادهای اروپایی را تحت تاثیر پروژه سازگاری با منطق اقتصادی جهانی در نظر میگیرندهر چه ب

  اثر ترامپ

ی کارکرد اقتصاد  ظرفیت ایجاد اختالل دونالد تراپ را ظاهرا پایانی نیست، اما اقدامات اقتصادی حفاظتی او نه شیوه
» چینامریکا«در مورد اول باید گفت که یکی از عناصر اصلی . آمریکا را در نظر میگیرد نه درهم پیچیدگی سرمایه را

) و در نتیجه، مصرف افزایش پیدا کند(انداز خانوارها را کاهش دهد این بود که به ایاالت متحده اجازه میداد نرخ پس
جمله و به این ترتیب کسری تراز تجاری عظیمی ایجاد میشد که از طریق جذب سرمایه از سایر کشورهای دیگر از 

کند که باعث افزایش با وجود این، ترامپ با کاهش مالیات، یک سیاست انبساطی را دنبال می. شدچین، جبران می
ای سری برای منفجر اگر برنامه«: نویس تندقلم در این مورد مینویسد یک مقاله. شودبیشتر کسری تراز پرداختها می

  ). ۱۸(» .چیزی شبیه سیاست فعلی آمریکا است کردن کسری تراز تجاری وجود داشته باشد، به یقین

تواند درک کند این است که بخش عظیم تجارت جهانی شامل کاالها و خدمات  مسئله دیگری که دولت ترامپ نمی
های بین المللی اخیرا خاطرنشان کرده سهم آنها  باشد که همانطور که مدیرعامل بانک تسویه حساب ای می واسطه

ی اصلی، دفاع از  از نظر ایشان، مسلما مسئله). ۱۹(» م کاالها و خدمات برای تقاضای نهایی استتقریبا دوبرابر سه«
در مورد آمریکا، بخش اعظم واردات کشور . تجارت آزاد بوده اما آنچه که برزبان آورده رنگ و بویی از واقعیت دارد

المللی  براساس گزارش صندوق بین. مکزیکهای این کشور در کشورهایی مانند چین و گذاری مرتبط است با سرمایه
گذاری مستقیم در مکزیک را در اختیار داشت و سهم صادرات  درصد از سهام سرمایه ۴۴ ، آمریکا ۲۰۱۵پول، در سال 

  ). ۲۰(بود % ۶۰،  ۲۰۱۴هایی که دارای شرکای خارجی هستند در سال  چین به آمریکا از طریق شرکت

های متعددی نگران افزایش قیمت کاالهای  تجاری آمریکا دوتکه شده و بخش ی بنابراین، عجیب نیست که جامعه
ها در مورد تاثیر اقدامات حفاظتی ترامپ در مجموعه اقتصاد آمریکا نگرانی«. جویانه هستند واسطه یا اقدامات تالفی

ها و باال نگاه  اشتن قیمتهای ارزش جهانی برای پایین نگاه د اقتصادی که فعاالن آن از زنجیره. در حال افزایش است
این گونه است که ). ۲۱(» کردند، نگرانند که این امکان بزودی از آنها گرفته خواهد شد داشتن سودها استفاده می

بر % ۲۵ی  المللی در نیویورک تقدیم کرده اند تا به تعرفهها دادخواستی به دادگاه تجارت بین گروهی از شرکت
هایی که  برای  های پیشرو در صنعت دیجیتال نیز نسبت به محدودیت شرکت). ۲۲(واردات فوالد اعتراض کنند 

  . مهاجران ایجاد شده و استفاده دلبخواه آنها از فرار مغزها به ایاالت متحده را محدود میکند اعتراض کرده اند

های  واقعیت که سپردهکسری تجاری آمریکا با این . با این تفسیر، سیاست تاجرمسلکانه ترامپ دچار ناهمخوانی است
ی کسری مالی در  مسئله. کنند از نظر حسابداری همخوانی داردگذاری داخلی کفایت نمی ملی برای تامین سرمایه

تحت چنین شرایطی، علیرغم مالیاتهایی که بر واردات . ها نیز بر شدت مشکل افزوده است ی کاهش مالیات نتیجه
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ی تراز پرداختهای دولت آمریکا باشیم،مگر آنکه مصرف خانوارها کاهش وضع شده دلیلی ندارد که منتظر کاهش کسر 
در عمل، برای جبران کسری تراز ). ۲۳(ی خود باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور میشود  یابد که این نیز به نوبه

قق است که نقش اما این امر با این فرض قابل تح. تجاری آمریکا ضروری است که جریان سرمایه به آمریکا ادامه یابد
کنندگان مالی آمریکا دیگر مایل به حفظ  با این حال، اگر تامین. دالر به عنوان یک ارز مرجع، به چالش کشیده نشود

ای که بر علیه آنها  های دالری خود نباشند، چه به دلیل کاهش نرخ برابری ارز یا به دلیل اقدامات خصمانه دارایی
اقدامات ترامپ باعث نگرانی اروپا و در نتیجه . با تهدید روبرو خواهد شد گیرد، وضعیت فعلی آمریکاصورت می

مشارکت ( TAFTAبرای مثال هنگامی که ترامپ معاعده . محور دوسوی اقیانوس اطلس نیز شده است
 که یکی از اهداف آن تقویت ارتباط بین آمریکا و اروپا به منظور  –) گذاری و تجارت دو سوی اقیانوس اطلس سرمایه

  )۲۴. (را ملغی کرد، بر شدت نگرانی اروپائیان افزود -کنار زدن چین بود

 آرایش جدید چین در میدان

 
 

  

گرفته  چین را پایان دهد، چین نیز مسیر جدیدی را در اقتصاد خویش پی درحالی که ترامپ مصمم است محور آمریکاـ
اقتصادش بر بازار داخلی است که به تدریج درحال اولین آنها تمرکز مجدد : که بر اساس سه اصل مشخص شده است

 Made(» ۲۰۲۵ساخت چین «ی  طلبانه ی جاه در دومین اقدام، حکومت چین بر آن است که با برنامه. انجام آن است
in China 2025 (یک کمربندـ "اصل سوم اینکه چین در حال توسعه پروژه . سطح کیفی تولید داخلی را افزایش دهد

کشور را دربر  ۶۰تریلیون دالر هزینه دارد و بیش از  ۱ی زیرساخت، تقریبا  ی عظیِم توسعه این برنامه. است" یک راه
ی  کند و پروژهچین را از راه زمینی و از طریق آسیای مرکزی و روسیه به غرب اروپا متصل می» کمربند«این . گیردمی

  ). ۲۵. (سازد دریای چین و اقیانوس هند فراهم میامکان دسترسی چین به آفریقا و اروپا را از طریق » جاده«

کافی «ی واقعی است که از الگوی اجتماع واشینگتنی  که معتقد است  ی توسعه از نظر برانکو میالنویج این یک پروژه
گذاری و تجارت خارجی آزاد شوند؛ از این طریق  است خصوصی سازی شود، مقررات اضافی حذف شود، قیمت

- نمی). ۲۶(برش میکند » دهدخود رخ می فرصت عرض اندام پیدا خواهند کرد و توسعه خودبههای خصوصی  شرکت
ای که بر کشورهای دخیل در پروژه از جمله  بینانه را به سادگی پذیرفت، زیرا ریسک عظیم مالی توان این ارزیابی خوش

عالوه بر این . کند را دستکم میگیردروبرو هستند تحمیل می» بدهی سنگین دولت«پاکستان و سریالنکا که با مشکل 
بدون شک این پروژه فرصتی است برای چین تا تسلط خود بر کشورهای مشارکت کننده در آن را، در منطقی که برخی 

ی ابریشم  جاده«با این حال، نمیشود منکر شد که این ). ۲۷(مینامند، افزایش دهد » امپریالیزم جدید چینی«آن را 
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موجب تجدید آرایش اقتصاد چین شده و همچنین ساختار اقتصاد جهانی را » ۲۰۲۵ساخت چین «ی  و برنامه» جدید
کامال از این امر آگاه است و در این مورد ابراز نگرانی کرده، با تاکید بر این نکته که چین  OECD. متاثر خواهد ساخت

این . در این مسیر بهره بگیرد OECDای هایی دارد و بایستی از مشارکت کشوره در انجام کارها به تنهایی محدودیت
  ). ۲۸(است » تقویت حق مالکیت و رقابت«و » نقش بازار«امر مستلزم افزایش 

  میراث حقیقی بحران مالی : پوپولیسم

- که منتقد جهانی -و به قدرت رسیدن آنها  -امروز، نظم جهانی پیش از بحران مالی ،  توسط نیروهای راست افراطی 
- نویس تایمز مالی می مقاله. حران مالی به رشد آنها دامن زده است، به چالش کشیده شده استسازی هستند و ب

  ). ۲۹(»پوپولیزم میراث حقیقی بحران مالی جهانی است«: نویسد

برای مثال، کشورهایی که بیش از بقیه تحت تاثیر . مسلما بایستی در مورد استفاده از نگاه مکانیکی هشیار باشیم
کمتر از کشورهایی که  راست افراطی هم اینک در آنها ) مانند یونان، اسپانیا، پرتغال(اند  ی قرار داشتهریاضت اقتصاد 

موج مهاجران در . روی کار است مانند ایتالیا، اتریش، مجارستان، و لهستان در معرض عروج راست افراطی قرار دارند
به طور . سان نبوده است ن در کشورهای مختلف، یکچند سال گذشته در این میان نقشی عمده داشته، اما تاثیر آ

  . هراسی دو عامل اصلی هستند اما نسبت آنها در کشورهای مختلف متفاوت است کلی نئولیبرالیسم و بیگانه

. در این رابطه قابل ذکر است) ۳۰(ها به نفع برگزیت ی جالب در مورد عوامل تاثیر گذار بر رای بریتانیایی یک مطالعه
. کنددر انگلستان شروع می ۲۰۱۵و  ۲۰۱۰های  های اجتماعی بین سالی مطالعه، بحث خود را با کاهش هزینه نویسنده

تا % ۴۶.۳ بین (بود، اما میزان آن در مناطق مختلف به شدت متفاوت بود %  ۲۳.۴ها به طور میانگین این هزینه
ی رای حزب  تان رسم کرد که قابل انطباق با نقشهی ریاضت برای انگلس توان یک نقشهبر اساس این ارقام می%). ۶.۲

UKIP این دو رابطه . به برگزیت مطابقت دارد ۲۰۱۶است و با رای سال ) حزب استقالل انگلستان(راست افراطی
کند در صورتی که ریاضتی در کار نبود، خروج از ی این دو نقشه ادعا می تنگانگی دارند و نویسنده بر اساس مقایسه

های  از جمله اینکه کاهش هزینه. تر از این استبا این حال مسائل، پیچیده. آورداروپا در انگلستان رای نمی ی اتحادیه
) زدایی ، بیکاری و قطبی شدن مشاغل صنعت(اجتماعی در مناطقی که مدل نئولیبرال بیشترین اثر را بر آنها گذاشته 

برای مثال . از آن چیزی هستند که نویسنده خاطرنشان کرده تر  با این توصیف، عوامل موثر پیچیده. بیشتر بوده است
هراسی در کمپین حمایت از برگزیت نقش مهمی  کند اما بیگانهای به عامل مهاجرت نمیی مقاله اشاره نویسنده

  . داشته است

یج آنرا با نتایج اعالم های اقتصادی و انتخابات را مورد بررسی قرار داده و نتا داده) ۳۱(ای که اخیرا انجام شده مطالعه
ی  مطالعه. مورد مقایسه قرار داده است) ای در مورد نظرات شهروندانمطالعه(» بررسی اجتماعی اروپا«شده توسط 

اند، مخالفت بیشتری با مهاجرت مناطقی که شاهد نرخ بیکاری باالتر بوده«کند که گیری میمورد نظر اینگونه نتیجه
تغییر نظر اروپائیان در مورد تاثیر مهاجرت بر اقتصاد شده است، این «بحران مالی باعث  .»از دیدگاه اقتصادی دارند

اند، شدیدتر  های اجتماعی تجربه کرده سازی و پیشرفتتغییر در مورد کسانی که بیشترین تاثیرات منفی را از جهانی
نتایج : اندصادی پوپولیزم قائل شدهبر این مبنا، نویسندگان مقاله تفاوتی یین عوامل فرهنگی و اقت» .بوده است

هیچگونه . ی اقتصادی است تا فرهنگی مطالعه، موید این نکته است که مخالفت با مهاجران بیشتر دارای ریشه
رسد که احزاب به نظر می. همگرایی بین بیکاری و درک نقش مهاجران در زندگی فرهنگی کشور میزبان وجود نداشت

-هراسی کرده و تاکید بر بیگانه» فرهنگی«مخالفت با مهاجران را تبدیل به مخالفت » یمبانی اقتصاد «راست افراطی 
  . اند
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دهد که به نظر وی ولفگانگ استریک تضاد جدیدی بین تفاسیر احزاب چپ و راست از مهاجرت را مورد تاکید قرار می
کند که ت، پاتریک آرتوس تالش میدر نهای). ۳۲(متعامد بر تضاد سنتی چپ ـ راست بین نیروی کار و سرمایه است 

را درک و با استفاده از سه عاملی که کارگران با آن روبرو هستند،  OECDکارگران در کشورهای » مشکالت اجتماعی«
های تامین  ها برای تامین هزینه زدایی و دوقطبی سازی بازار کار؛ کاهش ظرفیت دولت صنعت«: آن را توضیح دهد

  ).۳۳(»وری سرمایه زدها همراه با رقابت دستمزدها؛ تقاضای بیشتر برای بهرهاجتماعی؛ کاهش سهم دستم

  دوران سخت

ی اروپا زیر بار برگزیت  اتحادیه: تصویر اقتصادی جهان، ده سال پس از بحران بزرگ مالی همچنان ناامید کننده است
شد اقتصادهای ایی که تصور میمنطقه یورو چند پاره شده؛ بسیاری از کشوره: افراطی تکه تکه شده و رشد راست

های بخش خصوصی،  ها، و باالخص بدهیاند؛ بدهی های شدید سرمایه قرار گرفتهنوظهور هستند، تحت تاثیر جابجایی
اند از ثروت خلق شده تقریبا همه جا روبه همچنان در حال رشد هستند؛ سهم کسانی که در خلق ثروت نقش داشته

سترش؛ دولت رفاه به دلیل رقابت برای کاهش مالیات در معرض نابودی است و کاهش است و نابرابری رو به گ
  . بسیاری عالئم منفی دیگر

علت اصلی این روند آن است که . تاثیرات این بحران نه تنها در طول زمان کاهش نداشته، بل شدت نیز یافته است
ئه نشده که مورد پذیرش آلیگارشی جهانی هیچ مدل جایگزین برای مدلی که ده سال پیش به بحران منتهی شد، ارا

. تمامی اصول سامان اقتصاد جهانی به تدریج در حال فروپاشی هستند، باالخص تحت تاثیر اقدامات ترامپ. باشد
  . ای هماهنگ برای بازسازی بخشی از اقتصاد دنیا در جهت منافع خود داردتنها چین است که برنامه

احتماال برای جبران خطای خود در عدم (کنند بروز بحران دیگری را پیشبینی میدر این شرایط، بسیاری مفسران 
اما نگرانی اصلی این است . تواند منشاء شروع بحران را معرفی کنددر حالی که کسی نمی)  بینی بحران پیشین پیش

این ترس را به خوبی بیان  گردون بروان، نخست وزیر انگلستان در زمان بروز بحران،. که هیچ توانی باقی نمانده است
ی استفاده از آن وجود  وقتی که بحران بعدی رخ دهد، خواهیم دید که دیگر راه فرار مالی و پولی و اراده«: کندمی

- همکاری الزم در سطح بین«کند و آن اینکه ترین مسئله نیز اشاره میو او شاید به نگران کننده» .نخواهد داشت
  ). ۳۴(»المللی رخ نخواهد داد

دیگر برای . اند المللی قوت خود را از دست داده یا توسط قدرت حاکم به حال خود رها شده ابزارهای همکاری بین
حتی اگر نخواهیم از ضرورت حرکت به سوی مدل توسعه جدیدی صحبت کنیم، . سازی راهبری وجود ندارد جهانی

نظمی حاکم بر اقتصاد جهانی،  اما بی. للی استالم تغییرات اقلیمی به تنهایی نیازمند همکاری در ابعاد بین
داری، همگی باعث میشوند  گذاری در بخش عمومی، و بدون شک منطق درونی سرمایه سیاستهای مخالف با سرمایه

  .المللی در به شدت تیره و تار باشد انداز همکاری بین که چشم
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