
تابستان  در ھستيم؛ يعنی حرکت به سوی ھفتمين سال کامل از زمان آغاز بحران اعتباری جھانی

آن چه سال . و شروع بھبود اقتصاد جھانی

ر از يعنی نسبتاً ضعيف و پايين ت: خواھد بود

انتظار ندارم . احتما<ً شاھد بازگشت يک رکود بزرگ نخواھد بود

اقتصادھای نوظھور اصلی . رشد کند و اروپا و ژاپن به ھيچ وجه رشدی داشته باشند

-بيشسرمايه گذاری  دست بهآن ھم اگر اقتصاد دولتی چين تحت رھبران جديد 

ت متوسط رشد سا<نۀ توليد ناخالص داخلی واقعی ايا<

، درحالی که ھمين نرخ طی سال ھای است

 ١٩٩٠و  ١٩٨٠دھه ھای  در درصد بود؛ اين رقم به مراتب پايين تر از متوسط رشد واقعی

  

، ولی باز ھم برآورده نکردهاقتصادھای اصلی را 

نھايتاً شاھد اوج گيری در رشد توليد ناخالص داخلی 

به . و اين امر به بھبود نيرومند درآمدھا و اشتغال برای اکثريت مردم می انجامد

درصد می رسد و اين  ٣ده به حرشد ايا<ت مت

در ميان آن ھا، تخمين می زند س ختاپوين ا

اقتصاددانان  ؛»بلندمدت آن دست خواھد يافت

  ٢٠١۴بحران سرمايه داری در آستانۀ سال 

ھستيم؛ يعنی حرکت به سوی ھفتمين سال کامل از زمان آغاز بحران اعتباری جھانی ٢٠١۴

و شروع بھبود اقتصاد جھانی ٢٠٠٩، و پنجمين سال از زمان نقطۀ حداقل رکود بزرگ در تابستان 

  : گذشته در حول و حوش ھمين زمان گفتم اين بود که

خواھد بود ٢٠١٢، رشد اقتصادھای اصلی جھان احتما<ً مشابه سال 

احتما<ً شاھد بازگشت يک رکود بزرگ نخواھد بود ٢٠١٣اما سرمايه داری در سال . 

رشد کند و اروپا و ژاپن به ھيچ وجه رشدی داشته باشند ٢٠١٢ايا<ت متحده سريع از سال 

آن ھم اگر اقتصاد دولتی چين تحت رھبران جديد عمل کنند،  ٢٠١٢شايد قدری بھتر از سال 

  .»اما به طور کلی، امسال ھم سالی ضعيف خواھد بود

متوسط رشد سا<نۀ توليد ناخالص داخلی واقعی ايا<. رخ داده است - حتی در مورد اقتصاد امريکا -آن چه گفتم، کم و بيش

است درصد بوده ٠.٩تنھا ) ٢٠١٣سال  ھای بزرگ و تخمين رکود

درصد بود؛ اين رقم به مراتب پايين تر از متوسط رشد واقعی ٢.۴در حدود 

اقتصادھای اصلی را پيش بينی ھا و انتظارات به اين سو  ٢٠٠٩اگر چه بھبود سا<نه از سال 

نھايتاً شاھد اوج گيری در رشد توليد ناخالص داخلی  ٢٠١۴است که سال  غالب اقتصادی گراندر بين تحليل

و اين امر به بھبود نيرومند درآمدھا و اشتغال برای اکثريت مردم می انجامد خواھد بودواقعی در اقتصادھای اصلی 

رشد ايا<ت مت طی آن سالی خواھد بود که ٢٠١۴، سال »بانک آلمان«

ين ا، به عنوان بزرگ تر»گولدمن ساکس«. درصد خواھد بود

بلندمدت آن دست خواھد يافت اقتصاد ايا<ت متحده شتاب خواھد گرفت و به آھنگ رشدی با<تر از روند

بحران سرمايه داری در آستانۀ سال 

  مايکل رابرتز

  آرام نوبخت: ترجمه

٢٠١۴درحال آغاز سال 

، و پنجمين سال از زمان نقطۀ حداقل رکود بزرگ در تابستان ٢٠٠٧

گذشته در حول و حوش ھمين زمان گفتم اين بود که

، رشد اقتصادھای اصلی جھان احتما<ً مشابه سال ٢٠١٣در سال «

. متوسط ھای بلند مدت

ايا<ت متحده سريع از سال که 

شايد قدری بھتر از سال 

اما به طور کلی، امسال ھم سالی ضعيف خواھد بود. تری بزند

آن چه گفتم، کم و بيش

رکود دورۀ شامل(متحده 

در حدود  ٢٠٠٧پيش از 

  .است

اگر چه بھبود سا<نه از سال 

در بين تحليلخوش بينی اين 

واقعی در اقتصادھای اصلی 

«عنوان مثال، به گفتۀ 

درصد خواھد بود ٣.٨، ٢٠١۵رقم در 

اقتصاد ايا<ت متحده شتاب خواھد گرفت و به آھنگ رشدی با<تر از روند«که 



شخصی و ھزينه ھای سرمايه ای، با شتاب احتما<ً با رشد سريع تر مصرف 

رشد اقتصادی ايا<ت متحده، تا به اpن چگونه درحال پيشروی 

اين سريع . صحبت می شود ٢٠١٣ايا<ت متحده در سه ماھۀ سوم 

غلی بوده است امش آن دسته از حرف و اما بخش اعظم اين افزايش، مربوط به

شايد در بازار مورد تا صو<تی را از عرضه کنندگان خريداری کرده اند 

ار مشابه با متوسط رشد از بر داشتن اين افزايش در موجودی ان

درصد در سه ماھۀ سوم،  ١.۵ يعنی مخارج مصرفی،

بخش درصد در سه ماھۀ نخست ادامه می دھد، درحالی که مخارج 

 ٣.٧، عمqً به نرخ سا<نۀ ٢٠٠٩بر روی تجھيزات و نرم افزار برای دومين بار از زمان آغاز بھبود در اواسط 

 طول درصد در ٢.٣با نرخ  متحده ايا<ت

  

شتاب احتما<ً با رشد سريع تر مصرف «: را چنين توضيح می دھند

  .»مداوم بخش مسکن، ھدايت خواھد شد

رشد اقتصادی ايا<ت متحده، تا به اpن چگونه درحال پيشروی اين بسيار خوب؛ اجازه دھيد ببينيم که اجزای شکل دھندۀ 

ايا<ت متحده در سه ماھۀ سوم  یدرصد ۴.١ سqنۀدر رسانه ھا از نرخ رشد 

اما بخش اعظم اين افزايش، مربوط به. است بوده ترين نرخ در تقريباً دو سال گذشته

صو<تی را از عرضه کنندگان خريداری کرده اند حيعنی م. که موجودی انبار خود را افزايش داده اند

ر داشتن اين افزايش در موجودی اننرخ توليد ناخالص داخلی بدون درنظ

مخارج مصرفی،رشد ضمناً . خواھد بود ٢٠٠٩دی در سه ماھۀ دوم 

درصد در سه ماھۀ نخست ادامه می دھد، درحالی که مخارج  ٢.٣در سه ماھۀ دوم و  درصد ١.٨

بر روی تجھيزات و نرم افزار برای دومين بار از زمان آغاز بھبود در اواسط 

ايا<ت شد توليد ناخالص داخلی واقعیاين متوسط ر ،گری شيلينگ

  .دورۀ بھبود را تحليل کرده است

را چنين توضيح می دھند خودد<يل اين نھاد 

مداوم بخش مسکن، ھدايت خواھد شد پشتيبانی

بسيار خوب؛ اجازه دھيد ببينيم که اجزای شکل دھندۀ 

در رسانه ھا از نرخ رشد . بوده اند

ترين نرخ در تقريباً دو سال گذشته

که موجودی انبار خود را افزايش داده اند

نرخ توليد ناخالص داخلی بدون درنظ. تقاضا قرار بگيرند

دی در سه ماھۀ دوم ازمان بھبود اقتص

١.٨به کاھش خود از 

بر روی تجھيزات و نرم افزار برای دومين بار از زمان آغاز بھبود در اواسط  خصوصی

گری شيلينگ .درصدی سقوط کرد

دورۀ بھبود را تحليل کرده است



تر از سھم واقعی آن از درصدی را تشکيل می دھد، رقمی که اندکی کم

ساخت و ساز مسکونی . ھرينه ھای دولتی سقوط کرده است

. کاسته است GDPدرصد از رشد واقعی 

ھرچند درست است که سرمايه گذاری  .واقعی را شکل می دھد

درصدی سھم داشته است، ولی به وضوح برای قوی تر کردن اقتصاد کافی نبوده 

می شود که آماردانان دولت به تازگی اضافه کرده اند و 

نرخ بيکاری، رو به کاھش بوده است، منتھا اساساً به دليل تنزل نرخ مشارکت نيروی 

به اين سو شديداً سقوط کرده است، چرا که افراد جوان بايد 

  

پاره  ب، شمار زيادی از مردم ھستند که خواھان مشاغل تمام وقت می باشند، اما تنھا مناص

  ).درصد از جمعيت شاغل

  

) مانند تفرجگاه ھا، مھمان داری، خرده فروشی و غذای حاضری

درصد از مشاغلی که طی  ۶٠نزديک به . 

اد شده از آن زمان تاکنون، درصد از مشاغل ايج

طبق . د<ر يا کم تر درآمد کسب می کنند 

نزديک به يک چھارم افراد بالغ در خانواده ھای کارگری کم درآمد در تنھا 

صندوق داری، آشپزی، مراقبت ھای پزشکی، خدمتکاری، پيشخدمتی، خرده فروشی، 

درصدی را تشکيل می دھد، رقمی که اندکی کم ١٠درصد از اين رشد  ۶۵ھزينه ھای مصرفی، 

ھرينه ھای دولتی سقوط کرده است. است) درصد ۶٨يعنی ( ٢٠١٣در سه ماھۀ سوم 

درصد از رشد واقعی  ٠.۴خالص تجارت، . درصد از کل اين رشد را دربرمی گيرد

واقعی را شکل می دھد GDPدرصد از رشد  ١٩انبارداری به طور قابل توجھی 

درصدی سھم داشته است، ولی به وضوح برای قوی تر کردن اقتصاد کافی نبوده  ١٠رشد  اين درصد از

می شود که آماردانان دولت به تازگی اضافه کرده اند و » محصو<ت مالکيت فکری«به عqوه اين رقم شامل مقولۀ 

نرخ بيکاری، رو به کاھش بوده است، منتھا اساساً به دليل تنزل نرخ مشارکت نيروی . چنان ضعيف است

به اين سو شديداً سقوط کرده است، چرا که افراد جوان بايد  ٢٠٠٠ساله، نرخ مشارکت از سال  ٢۴تا 

  .بزنندانتخاب دست به تجوی شغل بين باقی ماندن در مدرسه يا صرف نظر از جس

، شمار زيادی از مردم ھستند که خواھان مشاغل تمام وقت می باشند، اما تنھا مناص)١( تر نوشته ام

درصد از جمعيت شاغل ۵.۶ميليون نفر و  ٨چيزی در حدود (وقت به آن ھا ارائه می شود 

مانند تفرجگاه ھا، مھمان داری، خرده فروشی و غذای حاضری(کم درآمد  بخش ھای مضاف بر اين، اکثر مشاغل جديد در

. ھزار شغل جديد در ماه اکتبر را تشکيل می داده اند ٢٠۴ھستند که يک سوم از 

درصد از مشاغل ايج ۵٨ درحالی کهرکود اخير از بين رفتند، مشاغلی با حقوق متوسط بودند، 

 ١٠تقريباً يک چھارم کّل کارگران امريکا ساعتی . مشاغلی با حقوق پايين بوده اند

نزديک به يک چھارم افراد بالغ در خانواده ھای کارگری کم درآمد در تنھا «، »پروژۀ خانواده ھای کارگری فقير

صندوق داری، آشپزی، مراقبت ھای پزشکی، خدمتکاری، پيشخدمتی، خرده فروشی، : شغلی استخدام گرديدند

ھزينه ھای مصرفی، 

GDP  در سه ماھۀ سوم

درصد از کل اين رشد را دربرمی گيرد ٩، )ساخت خانه(

انبارداری به طور قابل توجھی 

درصد از ٢۵خصوصی در 

به عqوه اين رقم شامل مقولۀ  .است

  .ترديدبرانگيز است

چنان ضعيف استازار کار نيز ھمب

تا  ١۶برای افراد . کار

بين باقی ماندن در مدرسه يا صرف نظر از جس

تر نوشته امھمان طور که پيش

وقت به آن ھا ارائه می شود 

مضاف بر اين، اکثر مشاغل جديد در

ھستند که يک سوم از 

رکود اخير از بين رفتند، مشاغلی با حقوق متوسط بودند، 

مشاغلی با حقوق پايين بوده اند

پروژۀ خانواده ھای کارگری فقير«گزارش 

شغلی استخدام گرديدندھشت منصب 



ايا<ت متحده عمqً در قياس با ھر يک از کشورھای عضو گروه ھفت، درصد با<تری از کارگران 

درآمد . درصد با<يی بھتر است ٢٠البته وضع 

درصدی را در  ٨درآمد، جھشی  ندرصد با<يی صاحبا

خرين نقطۀ اوج تا پيش از رکود پايين تر از آ

ضمناً رشد مصرف شخصی . سال آتی داشت

  

 ٠.٠١درآمد واقعی  ، ٢٠١٢تا  ٢٠٠٢البته تعجبی ندارد وقتی ببينيد که طبق مطالعه ای دربارۀ درآمدھای خانوار در دھۀ 

درصد سقوط  ١٠.٧درصد پايينی  ٩٠درصد افزايش يافت، درحالی که درآمد واقعی 

، هتر بودتنھا سالی که سھم آن ھا از اين رقم بيش

ميانۀ درآمد واقعی خانوار، يعنی درآمد خانواری در ميانۀ اين 

 ٩.١و نسبت به بيشترين رقم ثبت شده در طی اين دوران، 

زندگی می  یدرصد از کل مردم امريکا اکنون حداقل گاھی اوقات به صورت

درصد مردم در فقر به سر  ١۵تخمين ھای رسمی نشان می دھد که 

شمار امريکايی ھايی . ھزار د<ر است ٣۴

ايا<ت متحده عمqً در قياس با ھر يک از کشورھای عضو گروه ھفت، درصد با<تری از کارگران . 

  .را دارد کم درآمد

البته وضع . واقعی ھفتگی به طور متوسط رو به کاھش ھستند 

درصد با<يی صاحبا ۵.  رفته استدرصد با< ۶، ٢٠٠٨از سال 

پايين تر از آ در سطحی درصد پايينی ھنوز ٢٩اما حقوق . درآمدھای خود تجربه کرده اند

سال آتی داشت دربنابراين نمی توان انتظار افزايش تند ھزينه ھای مصرفی را 

  .چنان به روند آھستۀ خود ادامه می دھد

البته تعجبی ندارد وقتی ببينيد که طبق مطالعه ای دربارۀ درآمدھای خانوار در دھۀ 

درصد افزايش يافت، درحالی که درآمد واقعی  ٧۶.٢درصد با<يی، طی اين دوره 

تنھا سالی که سھم آن ھا از اين رقم بيش. بود ١٩.٣دھا، درصد با<يی از کّل درآم ١، سھم 

ميانۀ درآمد واقعی خانوار، يعنی درآمد خانواری در ميانۀ اين ! درصد ١٩.۶و آن ھم با نسبت  می شود

و نسبت به بيشترين رقم ثبت شده در طی اين دوران،  درصد ٨.٣، قريب به ٢٠٠٧طيف، نسبت به سطح پيش از رکود 

درصد از کل مردم امريکا اکنون حداقل گاھی اوقات به صورت ٧٧طبق مطالعه ای ديگر، 

تخمين ھای رسمی نشان می دھد که . که تنھا دخل و خرجشان با يک ديگر برابر است

٣۴ر حدود اما با<ترين حقوق در نيمۀ پايينی حقوق بگيران ايا<ت متحده، د

  .می رسدميليون نفر  ١۴۶ به برابر آستانۀ فقر درآمد دارند،

. »گارسنی يا رانندگی

کم درآمد مشغول به کارھای

 در نتيجه دستمزدھای

از سال آن ھا واقعی متوسط 

درآمدھای خود تجربه کرده اند

بنابراين نمی توان انتظار افزايش تند ھزينه ھای مصرفی را . قرار دارد

چنان به روند آھستۀ خود ادامه می دھدھم نيز واقعی

البته تعجبی ندارد وقتی ببينيد که طبق مطالعه ای دربارۀ درآمدھای خانوار در دھۀ 

درصد با<يی، طی اين دوره 

، سھم ٢٠١٢در سال . کرد

می شود ١٩٢٨مربوط به 

طيف، نسبت به سطح پيش از رکود 

طبق مطالعه ای ديگر، . کاھش يافت درصد

که تنھا دخل و خرجشان با يک ديگر برابر است کنند

اما با<ترين حقوق در نيمۀ پايينی حقوق بگيران ايا<ت متحده، د. می برند

برابر آستانۀ فقر درآمد دارند، ٢تا  ١.۵که بين  



  

، خانواده )آن ھم از طريق افزايش بھای امqک

مرکر ثبات مالی «طبق پژوھش دو تن از اقتصاددانان 

د<ر  ۶٢۶،٨٠٠با نام ھای ويليام امونز و برايان نويث، متوسط خالص ثروت خانوار پس از تعديل با نرخ تورم، 

ه تقريباً نيمی از کّل مردم به عqو). د<ر 

  .ه استفاقد ھرگونه دارايی خالص بودند، چرا که بدھی ھای آن ھا از دارايی ھايشان بيشتر بود

، )OECD(» سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی

و در اين ميان ايا<ت متحده » بيش از دوازده سال قبل افزايش يافته است

، »مؤسسۀ سياست اقتصادی«به گزارش 

طبقۀ  متعارف تر از ثروت خانواده ھایمرتبه بيش

ثروتمند امريکايی از  ٢٠تنھا . تر استنيز بيش

بودجه ای که (مبلغی به دست آوردند که معادل بود با کل اندازۀ بودجۀ کمک غذايی 

در سال به دست نمی  د<ر ھزار ٣٠عضو صاحب درآمد طراحی شده است که بيش از 

درصد پايينی  ٣٠از ورثۀ بنيان گذار وال مارت، سم والتن، خالص ثروتی دارند که تقريباً معادل با ثروت 

که به ادعای رسانه ھای سرمايه » بھود ھيجان انگيزی

  .برای ايا<ت متحده در راه است، نشان می دھد

ھر سال که می . ھستند» ھيجان انگيز«تر 

  .کاھش می دھد

آن ھم از طريق افزايش بھای امqک(تريليون د<ر رسيد  ٢١به  ٢٠٠٩با وجود آن که ثروت خانوارھا از سال 

طبق پژوھش دو تن از اقتصاددانان . بودند، ھستند ٢٠٠٧ل ھای متوسط ھنوز فقيرتر از آن چه در سا

با نام ھای ويليام امونز و برايان نويث، متوسط خالص ثروت خانوار پس از تعديل با نرخ تورم، 

 ۶۴۵،١٠٠رقم ( ٢٠٠٧درصد پايين تر از نقطۀ اوج آن در سال 

فاقد ھرگونه دارايی خالص بودند، چرا که بدھی ھای آن ھا از دارايی ھايشان بيشتر بود ٢٠٠٩

سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی«طبق محاسبات . وخيم تر شده اند» بھبود«اين نابرابری ھا در دورۀ 

بيش از دوازده سال قبل افزايش يافته است ٢٠١٠طی سه سال گذشته تا اتمام سال 

به گزارش  .تجربه می کند OECDيکی از عميق ترين شکاف ھا را در ميان کشورھای 

مرتبه بيش ٢٨٨درصد از کل خانوارھای امريکايی به طور متوسط 

نيز بيش یدرصد پايين ٩٩متوسط ثروت دارند و ثروت آن ھا از مجموع ثروت 

مبلغی به دست آوردند که معادل بود با کل اندازۀ بودجۀ کمک غذايی  ٢٠١٢سرمايه گذاری خود در سال 

عضو صاحب درآمد طراحی شده است که بيش از  ۴پرداخت به خانواده ھايی با 

از ورثۀ بنيان گذار وال مارت، سم والتن، خالص ثروتی دارند که تقريباً معادل با ثروت 

بھود ھيجان انگيزی«اين  اين حقايق  تصوير ديگری از. مجموع کّل مردم امريکاست

برای ايا<ت متحده در راه است، نشان می دھد ٢٠١۴داری و اقتصاددانان جريان اصلی در سال 

تر به مراتب کم داری نگاه می کنيم، چشم اندازھا ھنگامی که به باقی جھان سرمايه

کاھش می دھدواقعی جھان  GDPرشد  را ازصندوق بين المللی پول پيش بينی ھای خود 

با وجود آن که ثروت خانوارھا از سال 

ھای متوسط ھنوز فقيرتر از آن چه در سا

با نام ھای ويليام امونز و برايان نويث، متوسط خالص ثروت خانوار پس از تعديل با نرخ تورم، » خانوار

درصد پايين تر از نقطۀ اوج آن در سال  ٢يعنی . است

٢٠٠٩امريکا در سال 

اين نابرابری ھا در دورۀ 

طی سه سال گذشته تا اتمام سال نابرابری «

يکی از عميق ترين شکاف ھا را در ميان کشورھای 

درصد از کل خانوارھای امريکايی به طور متوسط  ١ثروتمندترين 

متوسط ثروت دارند و ثروت آن ھا از مجموع ثروت 

سرمايه گذاری خود در سال 

پرداخت به خانواده ھايی با  برای

از ورثۀ بنيان گذار وال مارت، سم والتن، خالص ثروتی دارند که تقريباً معادل با ثروت  شش نفر). آورند

مجموع کّل مردم امريکاست

داری و اقتصاددانان جريان اصلی در سال 

ھنگامی که به باقی جھان سرمايه

صندوق بين المللی پول پيش بينی ھای خود گذرد، 



  

چندی پيش صندوق بين المللی پول برای ششمين بار متوالی ارقام خود را درمورد پيش بينی رشد جھان مورد تجديد نظر و 

ھمان طور که . درصد تعيين شد ۶.٣، ٢٠١۴

ادھای به اصطqح درحال توسعه شديداً امسال کند شده است 

-د که ھمنبه سطح توليدی می انجام درصد از کّل رکودھا

درصد از رکودھا بيش از سه سال به طول می 

اين بار ايا<ت متحده، آلمان و کانادا  پس از تقريباً سه سال به 

برتر سرمايه داری، سطح توليد با وجود گذشت 

  .نگاه کنيم ٢٠١١و سپس  ٢٠٠٨در سال ھای 

چندی پيش صندوق بين المللی پول برای ششمين بار متوالی ارقام خود را درمورد پيش بينی رشد جھان مورد تجديد نظر و 

٢٠١۴درصد و سال  ٢.٩، ٢٠١٣کاھش قرار داد و به اين ترتيب نرخ رشد سال 

ادھای به اصطqح درحال توسعه شديداً امسال کند شده است ، رشد در اکثر اقتص)٢( بارھا در مطالب قبلی نشان داده ام

  ). برخqف پيش بينی تاحدودی خوش بينانۀ من در ھمين موقع در سال گذشته

درصد از کّل رکودھا ٢٠انی، تنھا ثنای سال ھای دو جنگ جھتبه لحاظ تاريخی، به اس

درصد از رکودھا بيش از سه سال به طول می  ١٣تنھا  .تر از سطح پيش از رکود ھستندچنان پس از گذشت دو سال پايين 

اين بار ايا<ت متحده، آلمان و کانادا  پس از تقريباً سه سال به . بالغ بر پنج سال به درازا می کشند ،درصد

GDP برتر سرمايه داری، سطح توليد با وجود گذشت  اقتصاد ٢٠مورد از  ٩اما در . مجدداً دست يافتند

  . نوز پايين تر از نقطۀ اوج پيشين است

در سال ھای  OECDاکنون می توانيم به درآمد واقعی سرانۀ ھر اقتصاد نسبت به متوسط 

چندی پيش صندوق بين المللی پول برای ششمين بار متوالی ارقام خود را درمورد پيش بينی رشد جھان مورد تجديد نظر و 

کاھش قرار داد و به اين ترتيب نرخ رشد سال 

بارھا در مطالب قبلی نشان داده ام

برخqف پيش بينی تاحدودی خوش بينانۀ من در ھمين موقع در سال گذشته(

به لحاظ تاريخی، به اس

چنان پس از گذشت دو سال پايين 

درصد ۶انجامند و تنھا 

GDPسطح اوج سابق 

نوز پايين تر از نقطۀ اوج پيشين استھشش سال 

اکنون می توانيم به درآمد واقعی سرانۀ ھر اقتصاد نسبت به متوسط 



  

 ٣٨متوسط سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی بود، به درصد با<تر از  ۴١، ٢٠٠٨درآمد سرانۀ ايا<ت متحده که در سال 

 آن ، درآمد نسبی٢٠٠٨ترين سقوط در درآمد نسبی بود، در سال يونان نيز شاھد بزرگ. سقوط کرد ٢٠١١درصد در سال 

در بين . رسيدزير متوسط درصد  ٢٨به  ٢٠١١درصد پايين تر حد متوسط بود، درحالی که ھمين رقم در سال  ١۴

 ١۴به  ٢٠٠٨درصد با<ی متوسط در سال  ٨آلمان تنھا برنده بود، چرا که درآمد سرانۀ آن از  اقتصادھای عضو گروه ھفت،

ترين بازندگان در سال ھای پس از بحران بوده چنين نشان می دھند که بريتانيا يکی از بزرگارقام ھم. درصد افزايش يافت

درصد پايين متوسط مذکور در سال  ٣، به ٢٠٠٨در سال  OECDدرصد با<ی متوسط  ٧درآمد سرانۀ واقعی از . است

  .سقوط کرد ٢٠١١



. گام ھای بلندی به پيش بردارد ٢٠١۴اما اکنون صحبت ھايی زيادی از اين می شود که قرار است اقتصاد بريتانيا در سال 

ز طرف نشريۀ بريتاينا ا رادر اين بين رسانه شادی و پابکوبی می کنند که جورج آزبورن، وزير ماليۀ حکومت محافظه ک

واقعی در ھر سال نسبت به سال  GDPرشد . را به خود اختصاص داده است» مرد سال«تايمز، متعلق به مورداک، عنوان 

درصد رسيد، اما ھمانند مورد ايا<ت متحده بايد جزئيات اين رشد را بشکافيم تا  ١.٩به  ٢٠١٣پيش از آن، در سه ماھۀ سوم 

کسری پرداخت ھای . درصد کاھش يافته ٣چنان وحشتناک است و ت صادرات بريتانيا ھموضعي. وخامت آن را مشاھده کنيم

متخصصان خود حکومت کم تر از پيش اعتقاد به رشد . رسيده است GDPدرصد از  ۵خارجی بريتانيا با باقی جھان، به 

ما رشد مثبت، به طور ادواری  اعتقاد هب«: ھمان طور که گزارش خزانه داری نشان می دھد. دارند ٢٠١۴سريع تر در سال 

اساسی و نيرومندتر باشد، ظرفيت ھای بqاستفادۀ اقتصاد را کاھش داده بوده است و به جای آن که بيانگر پتانسيل رشد 

  .»است

تگاه ھای بزرگ ھستند که ناما شمار بسيار اندکی از ب.  در مور نرخ نزولی بيکاری در بريتانيا ھم مفصqً صحبت شده است

بريتانيا را تشکيل می دھند؛ اين بنگاه ھا سه پنجم کارکنان بخش خصوصی خود را استخدام می  شرکت ھایاز عايدی نيمی 

ل در طول يک دھۀ گذشته، از محل کمپانی ھايی بوده است که ھر کسی را غاتقريباً کّل رشد در شماری از حرف و مش. کنند

کسب و جبورند برای خودشان در به اصطqح می کنند که م» خلق«مشاغل را مردم . به جز مالکان استخدام نمی کنند

  .کارھای نوپا کار کنند، مشاغلی که خيلی زود ھم شکست می خورند

اما سرمايه گذاری . گسترش سرمايه گذاری خصوصی است نکتۀ کليدی برای رشدار پايدار در يک اقتصاد سرمايه داری،

قل رکود به اين سو سال به سال صورت می گرفته اند، خصوصی در بريتانيا برخqف پيش بينی ھايی که از زمان نقطۀ حدا

  .به عqوه سرمايه گذاری خصوصی در طول دورۀ بھبود تقريباً ثابت بوده است. سقوط کرده است

  

. کاھش يافته است» بھبود«در بريتانيا ھم مانند ايا<ت متحده، متوسط درآمدھای واقعی به طور قابل مqحظه ای در دورۀ 

به سطح پيش از رکود خود نخواھد  ٢٠١٧بر اين گمان است که متوسط عوايد تا حدوداً ) OBR(» يت بودجهادارۀ مسئول«



برای . کن را درنظر بگريم به اين نتيجه می رسيم که اين پيش بينی ھم ھرگز محقق نخوھد شد

طبق پيش بينی ھا دستمزد واقعی آن  .به مراتب بدتر است

از ميان خانوارھايی که پايين خط فقر رسمی ھستند، تعداد 

به استثنای آلمان و اقمار کوچک آن مانند اتريش يا ھلند، باقی 

حتی اقتصادھای قوی تر اسکانديناوی ھم درحال تضعيف 

 .قی است

. صحبت کردم در ژاپن» آبه«ترديد قوی خودم دربارۀ موفقيت احتمالی اقتصاد 

سياست اقتصادی صحبت به ميان » محور

مقررات زدايی، خصوصی سازی و (ارج دولتی و رفرم ھای نئوليبرالی 

ی از طريق تورم قيمت رونق بخشيدن به سودھای شرکت

، )د<ر و يورودرصد کاھش در ارزش پول ين در برابر 

اما درآمد کارگران و مصرف خانوار واقعاً واکنشی نشان نداده اند و به عqوه يک افزايش عظيم در ماليات بر فروش نيز 

در بھترين حالت . رشد اقتصادی ژاپن به احتمال زياد آسيب می بيند

  .محسوب می شود، می کشد

شرکت ھا  ،»مای پيشروینراھ«می رود که سياست بانک مرکزی با عنوان به اصطqح 

. دناشتر مطمئن بپايين باقی خواھند بود و بنابراين آن ھا می تواند از سرمايه گذاری بيش

ارھای فقط تاکنون باز ی فوق،»راھنما«و 

ی تمايلی به آغاز وام دھ بانک ھای اکثر کشورھا

» دارايی ھای سمی«بانک ھا ھنوز . ايه گذاری دست به استقراض می زنند

شرکت ھای . زيادی از دورۀ رونق اعتباری دارند و ترجيح می دھند که ترازنامۀ خود را بھبود بدھند تا اين که وام بدھند

بنابراين سرمايه گذاری . ازی به قرض گيری برای سرمايه گذاری ندارند

  

کن را درنظر بگريم به اين نتيجه می رسيم که اين پيش بينی ھم ھرگز محقق نخوھد شدساگر ھزينه ھای م

به مراتب بدتر است کسانی که در سطح ميانۀ دستمزد يا پايين تر از آن ھستند، اوضاع

از ميان خانوارھايی که پايين خط فقر رسمی ھستند، تعداد . ھا در طول باقی سال ھای دھۀ جاری به کاھش ادامه دھد

  .کارگران فقير اکنون از مجوع بيکاران، افراد بازنشسته و بيمار بيش تر است

به استثنای آلمان و اقمار کوچک آن مانند اتريش يا ھلند، باقی . گران بھبود اروپا ھستندحتی تحليلگران جريان اصلی ھم ن

حتی اقتصادھای قوی تر اسکانديناوی ھم درحال تضعيف . ر رکود ھستند يا درحال انقباضاکشورھای منطقۀ يورو يا دچ

قی استاحتمال يک بحران جديدی مالی در سال آتی  برای منطقۀ يورو قوياً با

ترديد قوی خودم دربارۀ موفقيت احتمالی اقتصاد  از ، من٢٠١٣سال  )٣

محور«زير ژاپن، از سه نام مطرح شد که آقای آبه، نخست و زمانی با اين

ارج دولتی و رفرم ھای نئوليبرالی ترکيبی از مشوق ھای مالی کينزی، مخ

رونق بخشيدن به سودھای شرکت يعنی، ھدف کينزين ھا ٢٠١٣در سال ). تضعيف حقوق کارگران

درصد کاھش در ارزش پول ين در برابر  ١٨سی کردن اساساً از طريق مھند(داشته است 

اما درآمد کارگران و مصرف خانوار واقعاً واکنشی نشان نداده اند و به عqوه يک افزايش عظيم در ماليات بر فروش نيز 

رشد اقتصادی ژاپن به احتمال زياد آسيب می بيند. برنامه ريزی شده است ٢٠١۴

محسوب می شود، می کشد »رونق«واقعی را که به زحمت  GDPدرصدی  ۴.١

می رود که سياست بانک مرکزی با عنوان به اصطqح  در تمامی اقتصادھای اصلی، اميد

پايين باقی خواھند بود و بنابراين آن ھا می تواند از سرمايه گذاری بيش ،هرا متقاعد سازد که نرخ ھای بھر

و ) سياست تسھيل کّمی پول(اما کاھش نرخ بھرۀ بانک مرکزی، خريد دارايی ھا 

بانک ھای اکثر کشورھا نه اين امر تأثير کمی داشته است، به طوری که. سھام را رونق بخشيده اند

ايه گذاری دست به استقراض می زنندبرای سرم به شرکت ھا دارند و نه شرکت ھا

زيادی از دورۀ رونق اعتباری دارند و ترجيح می دھند که ترازنامۀ خود را بھبود بدھند تا اين که وام بدھند

ازی به قرض گيری برای سرمايه گذاری ندارنديبزرگ که انبوھی پول نقد در اختيار دارند، ن

اگر ھزينه ھای م. رسيد

کسانی که در سطح ميانۀ دستمزد يا پايين تر از آن ھستند، اوضاع

ھا در طول باقی سال ھای دھۀ جاری به کاھش ادامه دھد

کارگران فقير اکنون از مجوع بيکاران، افراد بازنشسته و بيمار بيش تر است

حتی تحليلگران جريان اصلی ھم ن

کشورھای منطقۀ يورو يا دچ

احتمال يک بحران جديدی مالی در سال آتی  برای منطقۀ يورو قوياً با.  ھستند

٣( در نوشته ھای قبلی

زمانی با اين» اتصاد آبه«

ترکيبی از مشوق ھای مالی کينزی، مخ: آورد

تضعيف حقوق کارگران

داشته است ھا، موفقيت ھايی 

اما درآمد کارگران و مصرف خانوار واقعاً واکنشی نشان نداده اند و به عqوه يک افزايش عظيم در ماليات بر فروش نيز 

٢٠١۴برای ماه آوريل 

١.۴حکومت انتظار رشد 

در تمامی اقتصادھای اصلی، اميد

را متقاعد سازد که نرخ ھای بھر

اما کاھش نرخ بھرۀ بانک مرکزی، خريد دارايی ھا 

سھام را رونق بخشيده اند

به شرکت ھا دارند و نه شرکت ھا

زيادی از دورۀ رونق اعتباری دارند و ترجيح می دھند که ترازنامۀ خود را بھبود بدھند تا اين که وام بدھند

بزرگ که انبوھی پول نقد در اختيار دارند، ن

  .نخواھند کرد



به بازارھای سھام  ،بخش اعظم اين تزريق اعتبار. »کم کند«بانک مرکزی امريکا تصميم گرفته است که تزری اعتبار را 

اين موضوع . اکنون اين اعتبار شروع به محو تدريجی خواھد کرد. غرب و حتی بيشتر به اقتصادھای نوظھور ختم شد

موفق به جذب جريان ھای ورودی سرمايه از که خواھد شد جديدی به برخی اقتصادھای نوظھور  ھایفشار اعمالباعث شد 

  .بانک ھا و شرکت ھای گروه ھفت شده اند

در تمامی اقتصادھای اصلی، يک چيز وجود دارد که از روند بھبود جاافتاده است، و آن ھم افزايش کافی سرمايه گذاری 

بدون اين مؤلفه، . افی برای کاھش بيکاری به سطوح پيش از بحران استکد مشاغل خصوصی برای افزايش ظرفيت و ايجا

به اندازۀ کافی سريع  ٢٠٠٧رشد جھانی به نرخ بلندمدت پيش از  نرشد درآمدھا، اشتغال و مخارج خانوار برای بازگرداند

ی ثابت در راسرمايه گذ نرخ رشد«: خوش بين است ٢٠١۴گولدمن ساکس در مورد رونق سرمايه گذاری در سال . نيست

در ) درصد ١٠(آھسته شده است، به طوری که از نقطۀ اوج سيکل ) معروف به ھزينه ھای سرمايه ای(بخش غيرمسکن 

 ٨ سقوط کرده، و ما انتظار شتاب مجدد به حول و حوش ٢٠١٣درصد در سال  ٣، به تنھا ٢٠١٢و اوايل  ٢٠١١ خراوا

  .»درصد طی سال آتی داريم

سرمايه گذاری به سطح و رشد سود شرکت ھا بستگی دارد و سود ھم نھايتاً به سوددھی . ی خوش بين نيستماما من خيل

در اکثر اقتصاد ھای پيشرفتۀ سرمايه داری، حتی در ايا<ت متحده ھم که سوددھی در آن بھبود . سرمايۀ موجود بستگی دارد

اين نشان می دھد که رشد سرمايه . است ٢٠٠۶ين در سال يافته است، نرخ سود مشاغل ھنوز پايين تر از سطح اوج پيش

  .گذاری ھمچنان پايين تر از نرخ ھای بلندمدت پيشين در تقريباً تمامی اقتصادھای اصلی سرمايه داری باقی خواھد ماند

: است که سوددھی در ايا<ت متحده کاھش نخواھد يافت بينچنان خوشگولدمن ساکس می داند که سود اھميت دارد، اما ھم

وقتی قيمت ھا سريع از . ترين نيروی محرکۀ حاشيۀ سود، شکاف ميان تورم قيمتی و تورم ھزينۀ ھر واحد کار استمھم«

شکاف به نظر ما . حاشيۀ سود خود را افزايش خواھند داد، و برعکسار رشد می کنند، بنگاه ھا نوعاً ھزينۀ ھر واحد ک

  .»بازمی گردد ٢٠١۴ھزينۀ ھرواحد کار، احتما<ً به قلمرو حدوداً مثبت در سال  -قيمت

به بيان مارکسيستی، افزايش مداوم  - انجام می دھنددستمزدھای پايين و بھره وری رو به با< مبنای بينی را بر آن ھا اين پيش

 ھنوز خيلیاحتما<ً دستمزد  .سوددھی رنگ باخته استاما داده ھا نشان می دھد که اين راھکار برای افزايش . نرخ استثمار

افزايش نخواھد يافت، اما اگر سرمايه گذاری بازنگردد، رشد بھره وری به اندازۀ کافی برای افزايش نرخ استثمار گسترش 

  .نخواھد يافت

نرخ امسال اما اين  .رخ می دھد ٢٠١۴تغيير سوددھی سرمايه در ايا<ت متحده به آن معنا نيست که رکود جديدی در سال 

ھموار شدن است و کاھش احتمالی آن در سال آتی، به آن معنا خواھد بود که بھبود ايا<ت متحده به درحال ) ٢٠١٣(

وارد فاز  ن سوبه اي ١٩٩٧بلندمدت من اين است که سيکل سوددھی ايا<ت متحده از تز . محدوديت ھای خود برخواھد خورد

اگر درستی اين گفته ثابت شود، بايد منتظر کاھش . سال به طول می انجامد ١٨تا  ١۶نزولی شده و اين فاز اغلب بين 

  .به رشد خود ادامه خواھد داد در اين ميان، اقتصاد جھانی ھمچنان آھسته آھسته. سوددھی ھمراه با يک رکود ديگر باشيم

(1) http://thenextrecession.wordpress.com/2013/09/07/autumn-pick-up/ 

(2) http://thenextrecession.wordpress.com/2013/11/06/tortoise-like-global-growth-led-by-the-us-
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