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سرآغاز
گلوبالیزاسیییون و یییا جهییانی شییدن ،مفهومیک یه مییا امییروز از آن یییاد میییکنیم پدیییده ای اسییت جدییید و نییو ،کییه بییا رویکییرد
یکپارچه سازی اقتصاد جهانی و تجارت آزاد آغاز شد.
این پدیده نیو رونیدی انکیار ناپیذیر و از ویهگیی هیای بیارز جوامیع ب یری اسیت ،کیه از اواخیر سیال هیای قیرن  ۱۹آغیاز شید و
دارای مولفییه هییای گونییاگون میباشیید و بییه جییز اقتصییاد بییه گونییه ای حییوزه ه ی ای دیگییر زنییدگی ازجملییه اجتمییاعی ،فرهنگییی،
سیاسییی و زیسییت محیاییی را نیییز دربییر میگیییرد و بییه عنییوان پدیییده ای فراگیییر ،مییو عظیمییی از تغییییرات و تحییوالت را بییر
سیاختارهای سیینتی ،بییومی و ملیی و بنیییان هییای هییویتی بییه همیراه آورده ،و امییروز بییه یکییی از مهییم تییرین مسییایل پیییش روی
ب ر تبدیل شده است.
پدیده جهانی شدن ،هم آثار مثبت و هم آثار و پیامد های منفی برای جوامع مختلف به همراه داشته است.
برای جهانی شدن تعاریف مختلفی آورده شده است.
مفهیوم “دهکیده جهیانی” کیه توسیم مارشیال میک لوهیان ) MC LUHAN (1962ابیدا شید ،اسیتعاره مناسیبی بیرای ایین
پدیده است.
 برخییی جهییانی شییدن را بییه عنییوان یکپارچییه سییازی بازارهییا میییداننیید و شییرایای ازجملییه جابجییایی آزاد کاالهییا ،خییدمات،
نیروی کار ،سرمایه و ایجاد بازار واحد را برای آن تعریف میکنند.
 برخی دیگر جهانی شدن را بسیم و تقوییت روابیم جهیانی میداننید ،بیدین معنیی کیه هیر اتفیاقی در هیر گوشیۀ جهیان رخ
دهد به سرعت به اطال همگیان در سراسیر جهیان میرسید و بیر وضیعیت سیایر منیاط اثیر داشیته و بیالعکس ،و ایین عمیالب بیه
معنای درهم ف رده شدن و یا دهکده شدن جهان و ت دید آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک واحد است.
هماناور که در باال اشاره شد جهانی شدن دارای مولفه های گوناگون میباشد.
برای نویسینده روشین اسیت کیه در دراز میدت جیا دارد تیاثیرات جهیانی شیدن بیر سیاحت هیای گونیاگون اجتمیاعی ،سیاسیی،
فرهنگی ،فناوری و محیم زیست و ساختارهای سنتی ،بومی و ملی و بنیان های هویتی نیز مورد بررسی قرارگیرد.
طبیعی است کیه ییک نوشیتار کوتیاه فرصیت بررسیی و بیاز بینیی تمیام مولیف هیای گونیاگون و آنچیه بیا گلوبالیزاسییون همیراه
است را ندارد .امیا از آنجیا کیه از نظیر نگارنیده مهمتیرین مولفیه جهیانی شیدن در درجیه اول جهیانی شیدن اقتصیاد اسیت ،ایین
نوشتار در گام نخست به بررسی سیاحت اقتصیادی میپیردازد و بیویهه آثیار منفیی ایین پدییده بیه قصید آسیی شناسیی بییش از
جنبه های مثبت آن مورد دقت و تحلیل قرار خواهند گرفت.
برای دریافت درک بهتر جهیانی شیدن در سیاحت اقتصیادی بیه دو پییش شیر نییاز اسیت  ،نخسیت آشینایی بیا رونید تیاریخیِ
جهیانی شیدن اقتصییاد ،و دوم دریافیت مفییاهیم و ابیزار فنیی و تکنیکییی و تخصصیی آن کییه بایور مثیال در نظییام بیانکی و مییالی
بکار میروند.
بییه گمییان نویسیینده بییدون بررسییی و تحلیییل سیینجش گرایانییه مفییاهیم و ابییزار و عملکییرد بییازیگران نظییام مییالی ،ابعییاد و چییالش
های منفی و رادیکال این نظام مالی قابل فهم نیستند.
از ایین رو نویسینده میک وشید در اینجییا در کنیار بررسیی تییاریخی جهیانی شیدن ،مفیاهیم تخصصییی و وییهه را بیرای خواننییدگان
باز گو کند.
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فرایند پدیده جهانی شدن مراحل مختلفی را پ ت سر گذاشته و با افت و خیز های گوناگونی همراه بوده است.
همانگونه که در بیاال اشیاره شید ،جهیانی شیدن اقتصیاد از  ۱۶۰سیال پییش آغیاز شید ،امیا اینکیه چیرا نویسینده و از چیه زمیان
گلوبالیزاسیون را ویا کدام وجه آنرا به عنوان پدیده ای نو تلقی میکند ،در زیر میکوشد به آن پاسخ دهد.
نویسنده برای درک بهتر ،گلوبالیزاسیون را به دو دوره تاریخی -اقتصادی تقسیم میکند:
– دوره نخست (از اواخر قیرن نیوزدهم تیا دهیه ه یتاد قیرن بیسیتمژ کیه ویهگیی اصیلی آن اقتصیاد سیرمایه داری کالسییک بیا
راهبرد اصلی کینز گرایی است
– دوره دوم (از دهه ه یتاد تیا بیه امیروزژ ،رنسیانس و گسیترش اقتصیاد نئولیبرالیسیتی از را در بیر میگییرد .ویهگیی مهیم ایین
دوره شتاب گرفتن سلاه و قدرت سرمایه مالی در ساح بین المللی میباشد

گلوبالیزاسیون بر پایه اقتصاد کالسیک یا بازار بنیاد
جهیانی شیدن اقتصیاد و تجیارت در قیرن نیوزدهم بیدنبال تقسییم کیار ،انباشیت سیرمایه  ،و انقیالب فنیی و صینعتی آغیاز شید ،
نخست استفاده از ماشین بخار در صنعت ک تی رانی و سپس گسترش تلگرام و تلفن.
درسیال  ۱۸۵۱اولییین کابیل تلگییرام و تلفیین در زییر “کانییال مییانش” انگلسیتان را بییه بقییه اروپییا متصییل کیرد و سیپس در سییال
 ۱۸۶۶با کابل تلفین و تلگرامیی بیه نیام “تیرانس اتالنییک” اروپیا و آمریکیا بیه هیم متصیل شیدند کیه بیدنبال آن سیرعت انتقیال
اخبار و اطالعات میان بانک ها وسرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی به ده هزار برابر رسید.
از آن پییس کییارگزاران بییور
تما

لنییدن میتوانسییتند در کمتییر از یییک دقیقییه بییا بییور

نیویییورک بییرای خرییید فییروش سیهام خییود

برقرار کنند.

یکییی دیگییر از تحییوالت انقالبییی ،حمییل و نقییل وک ییتیرانی بییا نیییروی بخییار آب و همییراه ب یا آن سییاخت کانییال سییوئز بییود ،کییه
هزینه های حمل و نقل بین بریتانیا و هندوستان را در قرن  ۱۹به میزان باورنکردنی  ۹۸درصد کاهش داد.
به ه مین خاطر جای تعج نیست که تجارت جهانی بین سالهای  ۱۸۵۰تا  ۱۹۱۳در واقع ده برابر شده بود (۱ژ.
اما این فقم کاالهیا نبودنید کیه در سیاح جهیان جابیهجا میشیدند ،بلکیه در همیان سیال هیا میلییون هیا اروپیایی بیرای ییافتن
زندگی بهتر به آمریکا مهاجرت کردند.
صیینعت گردشییگری بییا شییکوفایی چ ییم گیییری مواجییه شیید .تنهییا در سییال  ،۱۸۷۹تقریب یاب یییک میلیییون گردشییگر از سییوئیس
دیدن کردند که بیش از ۲۰۰هزار نفر آنها آمریکایی بودند (۲ژ
در سییال  ۱۹۱۴بریتانیییا دارای بزرگتییرین نیییروی دریییایی ،ک ییتیرانی و بازرگییانی بییود  ۴۴ .درصیید کییل سییرمایه گییذاری هییا در
سییاح جهییان بییه انگلسییتان تعل ی داشییت و مییابقی  ۵۶درصیید بییه فرانسییه  ،آلمییان  ،ایییاالت متحییده آمریکییا  ،بلهی یک و هلنیید
اختصاص داشت .لندن بزرگ ترین و مهمترین مرکز مالی جهان بود.
در زییر خیواهیم دیید کیه رونید جهیانی شیدن ییک رونید تیک خایی نبیوده و نیسیت و همیواره بیا بُرییدگی هیا و بحیران هیای
متعددی روبرو بوده است،
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جنگ جهانی اول و گسترده ترین بحران اقتصادی جهان
درسییال  ۱۹۱۴بییا افروختییه شییدن آتییش جنییگ جهییانی اول ،زمییانی کییه ه ییچ یییک از بییازیگران اقتصییادی تصییور آنییرا نیییز ن
میکرد ،به یکباره رشته اقتصاد جهانی از هم گسیخته شد.
 ۲۷تا  ۳۱ژوئییه  ۱۹۱۴تمیام بیازار هیای جهیانی دچیار تینش هیای شیدید شیدند و بیدنبال آن بیور

اوراق بهیادار در لنیدن و

در تمام قاره اروپا و نیویورک تعایل شد2.1( .ژ
اول اوت  ،۱۹۱۴جنگ جهانی اول آغاز گردید.
جنگ جهیانی اول نقایه عافیی دراقتصیاد جهیانی بیود ،کیه بیه دنبیال آن زنجییره ای از بحیران هیا و روییدادهایی پدیید آمدنید
که بارها و بارها اقتصاد و تجارت جهانی را فلج کرده اند.
سال ۱۹۲۹جهان دچار آن چنان بحران بزرگ اقتصادی شد که نهایتاب به جنگ دوم جهانی انجامید(۲/۲ژ

بحران اقتصادی ۱۹۲۹
بررسی بحران بیزرگ اقتصیادی جهیان کیه در سیال  ۱۹۲۹رخ داد  ،تیا بیه امیروز همچنیان نظرییه پیردازان اقتصیادی و سیاسیی
را به خود م غول کرده اسیت .گسیترش و عمی ایین بحیران آنچنیان بیود کیه بهنگیام روییداد آن گُمیان میرفیت پاییان سیرمایه
داری فییرا رسیییده اسییت .سییرمایه داری پییا برجییا مانیید ،ولییی تحلیییل گییران آن بحییران را تییا بییه امییروز “مییادر هم یه بحییران هییا”
میدانند که نمونه وار خاراتی را که سوداگران “سرمایه مالی” تا به امروز برای اقتصاد مدرن میآفریند را هویدا کرد.
پیامد این بحران اقتصادی آن چنان گسیترده و عمیی بیو د کیه تعیداد زییادی از تیاریخ پهوهیان بیر ایین باورنید کیه ایین بحیران
روند تاریخ را به بستر جدیدی هدایت کرد.
تاریخ پهوه انگلیسی “اریک هوبسبام” (۳ژ مینویسد:
بدون بحران  ۱۹۲۹به احتمال قوی هیتلر قدرت نمیگرفت و بی تردید روزولت رییس جمهور آمریکا نمیشد.
…و به طیور خالصیه  ،جهیان نیمیه دوم قیرن بیسیتم قابیل درک نیسیت مگیر اینکیه تینثیرات ایین فروپاشیی اقتصیادی را درک
کنیم (۳ژ
اگر چه تا به امروز همه سیویه هیای بحیران اقتصیاد جهیانی  ۱۹۲۹بیاز گ یایی ن یده اسیت  ،امیا بیه نظیر میرسید ییک چراییی
برجسته آن به اندازه کافی روشن باشد:
پییس از جنییگ جهییانی اول میییان سییالهای  ۱۹۱۹تییا  ۱۹۲۹بییه دنبییال “فوردیسییم” (۴ژ و” تایلریسییم” (۴ژ رشیید و بهییره وری
اقتصییاد واقعییی ( تولییید ،صیینعت  ،ک ییاورزی و خییدمات…ژ در ایییاالت متحییده آمریکییا  ۴۳٪افییزایش یافییت .امییا در مقابییل اییین
افزایش تولید دستمزد کیارگران ییا کیاهش یافتیه وییا ثابیت مانیده بیود .در حیالی کیه سیال  ۱۰٪ ،۱۹۲۷از آمریکیایی هیا بییش
از  ۴۶٪از کل ثروت ایاالت متحده را در اختیار داشتند (4.1) .
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از طییرد دیگییر بییا ثابییت مانییدن دسییتمزدها ،بییازار داخلییی تییوان جییذب “عرضییه” بی ییتر را از دسییت داد و سییودهای افییزوده
صاحبان سرمایه ،دیگر در اقتصیاد واقعیی سیرمایه گیذاری نمیشید ،بلکیه هیر روز بی یتر و بی یتر بیه سیوی بیازار سیهام و اوراق
بهییادار سییوق داده میش ی د و قیمییت شییاخا سییهام بییه طییرز خییارق العییاده ای افییزایش یافییت ،بییرای نمونییه شییاخا بییور
نیویورک “داو جونز” از  ۶۴واحد در سال  ۱۹۲۱به  ۲/۳۸۱واحد در سال  ۱۹۲۹افزایش یافت.
به همراه افزایش “تقاضیا” در بیازار سیهام ،بانیک هیا و صیندوق هیای سیرمایه گیذاری و دالالن و سیوداگران چیون امیروز جهیت
دسییت یییابی هرچییه سییریع تییر بییه ثروتییی هنگفییت تییر ،افییزون بییر سییهام موجییود در بییازار دسییت بییه اختییرا اوراق بهییادار و
م تقات(۵ژ درجه دوم یا حتی سوم زدند ،که هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی نداشت.
انفجییار بحییران در  ۲۴اکتبییر  ۱۹۲۹همچییون بحییران هییای پییس از آن ( بحییران “دات کییام “ ،بحییران  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸و بحییران
یورو ژ زمانی رخ داد که تناسی

اقتصیاد واقعیی نسیبت بیه چیرخ و فلیک جنیون آمییز سیوداگران بیازار سیرمایه میالی بیه شیکل

سرسام آوری افزایش یافت ( .نگاه کنید به نمودار  ۵به تناس بازار مالی امروز و اقتصاد واقعی ژ
عواق

این بحران اقتصادی چیون بیکیاری ،بیی خانمیانی  ،فقیر و گرسینگی و نیا آرامیهیای اجتمیاعی آنچنیان گسیترده بیود کیه

جهان سال ها با آن دست به گریبان بود.
بین سال های  ۱۹۲۹و  ،۱۹۳۳تولید اقتصیادی اییاالت متحیده بیه مییزان ییک سیوم کیاهش یافیت ،تجیارت جهیانی بیا دو سیوم
کییاهش روبییرو شیید ۸۵۰۰۰ ،شییرکت و بیییش از یییک پیینجم کییل بانکهییای آمریکییایی ورشکسییت شییدند و بییدنبال آن  ۸میلی یون
حقوق بگیر ،آنچه را در این بانیک هیا پیس انیداز کیرده بودنید از دسیت دادنید .مهمتیر از همیه ،بیکیاری بیه  ۲۵٪افیزایش یافیت
یعنی از هر چهار آمریکایی یک نفر فاقد شغل بود و هیچ ک وری از سقو وال استریت و بحران  ۱۹۲۹در امان نماند.
اقتصاد تمامیک ورهای اروپا با دشواری های شدید روبرو شد.
ک ور آلمان کیه پیس از جنیگ جهیانی اول وادار بیه پرداخیت  ۴/۳۱میلییارد دالر ییا  ۱۳۲میلییارد میارک طیال غرامیت جنگیی
شده بود ،بیرای پرداخیت آن غرامیت هیا و بیاز سیازی اقتصیاد ک یور پیس از جنیگ  ،نیاگزیر میلییارد هیا دالر وام از بانیک هیای
آمریکییا گرفتییه بییود ،کییه پییس از بحییران مییالی  ۱۹۲۹ناچییار بییه بییاز پرداخییت آن گردییید .بحییران  ۱۹۲۹بییه ورشکسییتگی تعییداد
بی یتری از شییرکت هییا و موسسییه هییای اعتبییاری در آلمییان انجامییید و سیرانجام بیییش از ه ییت میلیییون نفییر یعنییی ییک سییوم
جمعیت شاغل در آن زمیان در آلمیان بیکیار شیدند .آمیار اتحادییه هیای کیارگری در آن زمیان حتیی فاجعیه بیارتر بیود .از بیین
اعضای اتحادییه ،تنهیا  ۳۳درصید شیاغل تمیام وقیت بودنید  ۴۶ ،درصید بیکیار و  ۲۱درصید نییز بیه عنیوان کیارگر کوتیاه میدت
م غول به کار بودند.
درپی امد این بحیران حیزب ناسییونال سوسیالیسیت آلمیان (حیزب هیتلیرژ کیه در انتخابیات  ۱۹۲۸تنهیا  ۲,۶درصید آرا را کسی
کرده بود ،توانست بی ا تبلیغیات خیود علییه غرامیت هیای جنیگ و مخالفیت بیا گیرفتن وام و اعتبیارات از اییاالت متحیده آمریکیا،
در انتخابات
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جدول شماره ۱
سییال  ۱۹۳۰یعنییی تنهییا چنیید مییاه پییس از بحییران اقتصییادی  ۱۸,۳ ،۱۹۲۹در صیید آرا و در انتخابییات سییال ۳۷,۴ ،۱۹۳۲
درصیید آرا را کس ی کنیید و سییرانجام در انتخابییات سییال  ۱۹۳۳بییا بدسییت آوردن  ۴۳,۹درصیید رای ،هیتلییر صییدراعظم آلمییان
شد (6.1ژ
روزولییت پییس از پیییروزی در انتخابییات ریاسییت جمهییوری در نییوامبر  ۱۹۳۲در  ۱۰۰روز نخسییت ریاسییت جمهییوری خییود بییه
پی نهاد م اور اقتصادی خیود” جیان مینیارد کینیز” (۶ژ ،قیوانین همیه جانبیه و بیی سیابقه ای را بیرای تثبییت اقتصیاد بیه نیام
“نیودیل” تصوی و به اجرا درآورد که به تحوالت عظیم اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایاالت متحده آمریکا انجامید.
وی بییا اسییتفاده از پ ییتوانه عظیییم مییالی دولییت ،بییه سییرمایهگذاری در امییور عمرانییی و زیربنییایی پرداخییت تییا از اییین طری ی بییا
بیکییاری مبییارزه نماییید و بییا تزری ی پییول بییه میییان تهیدسییتان جامعییه  ،امکییان خرییید محصییوالت انبییار شییده در کارخانجییات را
فراهم کند .همانگونه کیه در بیاال اشیاره شید ،رکُیود اقتصیادی سیال  ۱۹۲۹بیه ایین دلییل بیروز کیرد کیه دسیتمزد هیای پیائین
قدرت خرید محصوالت صنعتی و ک اورزی را برای کارگران و طبقه متوسم از میان برده بود.
بنییابراین روزولییت و م ییاور اقتصییادی وی“ ،جییان مینییارد کینییز” ایجییاد رون ی اقتصییادی از طری ی پرداخییت کمییک هییای مییالی
دولییت فییدرال و سییرمایهگذاری در امییوری کییه بخییش خصوصییی رغبتییی بییه سییرمایهگذاری در آن ن ییان نمیدادنیید را ،در صییدر
برنامه های خود قرار دادند.
بدنبال ایین برنامیه اقتصیادی بییش از ییک میلییون کیلیومتر جیاده سیازی شید ،بییش از  ۱۲۴هیزار پیل ۱۲۵ ،هیزار سیاختمان
عمییومی ۸۱۹۲ ،پییارک و  ۸۵۳فرودگییاه احییداد گردییید ،بیییش از سییه میلیییارد درخییت کاشییته شییده و  ۸۴/۴میلیییون هکتییار
اراضی ک اورزی احیاء گردید.
درمجمو تخمین زده میشود که این پروژه ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۲۵میلیون فرصت شغلی بوجود آورد(۷) .
در پیی تجربییه تلیخِ بحییران اقتصییادی  ،۱۹۲۹روزولییت میدانسییت کییه بییرای پی ییگیری از بحییران هییای مییالی و اقتصیادی آینییده
الزم است محدودیت ها و مقررات جدی در نظام مالی و بانکداری وضع شود.
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او بییا تصییوی الیحییه بییانکی “گییال  -اسییتگال” (۸ژ نخسییت نظییام پییولی و مییالی را بکلییی تغییییر داد و نظییارت دقیقییی را بییر
عملکرد بانک های خصوصیی و بازارهیای سیهام بیه مرحلیه اجیرا در آورد و سیپس جیدایی کامیل وظیایف و عملکیرد بانیک هیای
تجاری و بانک های سرمایه گذاری را مقرر نمود.
از آن پس وظیفه بانک های تجیاری تنهیا تیامین خیدمات میالی و دادن وام و اعتبیار بیه شیرکت هیا و “اقتصیاد واقعیی” بیود و از
معامالت با اوراق بهیادار و ریسیک پیذیر منیع شیدند و ایین معیامالت تنهیا در حیوزه فعالییت هیای بانیک هیای سیرمایه گیذاری
قرار گرفت .وی انحصار بخش خصوصی در اینگونه فعالیت ها را از میان برد و به تنظیم بازار پرداخت.

کنفرانس برتون وودز
“ سازمان بینالمللی پول” و” بانک جهانی”
در سییال  ۱۹۴۱یعن یی اوای یل جنییگ جهییانی دوم ،وینسییتون چرچی یل و فییرانکلین روزولییت بییه عنییوان دو عضییو مهییم متفق یین پییس از
میذاکراتی سیری در ک یتی نییروی درییایی آمریکیا بنیام “آگوسیتا” در سیواحل “نیوفُوندلنید” در اقییانو

اطلیس ،پیمیان نامیه مهمیی

را به نام “من یور آتالنتییک” امضیاء کردنید کیه اهیداد اییاالت متحیده امریکیا و بریتانییا را در جنیگ جهیانی دوم و تصیویری کیه ایین
دو ک ور برای جهیان بعید از جنیگ در نظیر داشیتند را تبییین میکیرد .برداشیتن موانیع پییش روی گسیترش تجیارت جهیانی یکیی از
بندهای مهم این من ور بود.
در ژوئیه سال  ۱۹۴۴هنگامیکیه چ یم انیداز پییروزی متفقیین علییه آلمیان فاشیسیت در افی دیید بیود  ،بیه دعیوت قیدرتهای پییروز
در جنییگ ،یعنیی اییاالت متحییده آمریکییا  ،اتحییاد جمییاهیر شییوروی و انگلسییتان در برتییون وودز (محلیی واقییع در نیوهمپ ییایر  ،اییاالت
متحیده آمریکییاژ کنفرانسیی بییا شییرکت نماینییدگان  ۴۴ک ییور بییرای سییازماندهی مجییدد سیسییتم فروریختییه اقتصییاد جهییانی و دمییدن
جان تازه به آن برگزارشد.
ایاالت متحیده آمریکیا کیه دیگیر پیس از جنیگ جهیانی دوم بیا داشیتن بمی اتیم بیه عنیوان اولیین قیدرت برتیر نظیامی و اقتصیادی و
سیاسی شناخته شده بود کارگردانی اصلی این کنفرانس را با همکاری بریتانیا برعهده داشت.
طراحان اصلی ایین کنفیرانس ،اقتصیاددانان م یهور جیان مینیارد کینیز(۵ژ انگلیسیی و هیری دکسیتر واییت(۹ژ اقتصیاددان ارشید بیین
المللی وزارت خزانه داری ایاالت متحده بودند.
آنییان میدانسییتند بییرای شییکوفایی و رشیید تولی ید و توزی یع وصییادرات بای ید “تقاضییا” هییم در بییازار داخل یی و هییم در بازارهییای خییارجی
افزایش یابد یعنی” همسایه ات هم باید ثروتمند شود “.
از این روی اهداد اصیلی ایین کنفیرانس نخسیت ایجیاد ییک سیسیتم ارزی مرجیع و کارآمید بیرای جلیوگیری از کیاهش رقیابتی ارزش
پول های ملیی و افیزایش رشید اقتصیاد بیین المللیی و سیپس بیاز سیازی ک یور هیای وییران شیده اروپیا پیس از جنیگ جهیانی دوم و
نوسازی بازار های اروپایی بود.
اصول و راهنمای عمیل جیان مینیارد کینیز کیه تجربیه تلیخ سیال هیای پیس از جنیگ جهیانی اول را کیه منجیر بیه فروپاشیی اقتصیاد
جهانی و “رُکود بیزرگ” و روی کیار آمیدن فاشیسیم درآلمیان را در نظیر داشیت ایین بیود کیه “دیگیر نبایید همسیایه هایمیان را فقییر
نگه داریم” و “جریان های سرمایه مالی سوداگرانه باید تحت کنترل قرار گیرند” .
او بر این باور بود که علیل اصیلی دو جنیگ جهیانی ،تبعییض اقتصیادی و جنیگ تجیاری بیوده اسیت .بیه عبیارتی او دو چییز را در نظیر
داشت ،یکی کنترل ارز و دیگری تجارت بر پایه تواف های دو یا چند جانبه.
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کینییز مخییالف آن بییود کییه ی یک ک ییور تنهییا صییادرکننده صییرد و دیگییری واردکننییده محییض باشیید .او معتقیید بییود بای ید بییرای همییه
ک ییورها امکییان تییوازن متناس ی می یان صییادرات و واردات بوجییود آی ید ،بییدین ترتی ی میتییوان از ایجییاد رُکییود در ک ییورهای دیگ یر
جلوگیری نمود.
جان مینارد کینز دراین کنفرانس پی نهاد کرد :
 -۱ییک بانییک مرکییزی قدرتمنیید جهییانی بییه نییام  Clearing Unionتاسییس و ی یک ارز ذخییره بیین المللیی جدی ید بییه نییام بییانکور
 bancorایجاد شود،
 -۲ک ییورهای طلبکییار موظییف شییوند بییا سییرمایه گییزاری و تاس ییس کارخانییه هییای مختلییف در ک ییور هییای بییدهکار امکییان افییزایش
تولید و صادرات را برای آن ک ور ها فراهم آورند،
 -۳بیا خریید و وارد کییردن کیاال از ایین ک یور هیا ،ثییروت را در آن ک یورها افییزایش دهنید تیا بتواننیید وام هیای خییود را بیاز پرداخییت
کنند،
 -۴بخش بزرگی از آن وام ها را به ک ورهای بدهکار ببخ ند.
ایاالت متحده آمریکا که با مازاد تولید روبیرو و محتیا بیه بیازار هیای جهیانی بیرای فیروش کیاال هیای خیود بیود ،بیا طیر هیای کینیز
مخالفت کرد و از آنجا که دو سوم طالی جهان را دراختیار داشت ،اصرار میورزید تا دالر ارز مرجع با پ توانه طال باشد.
در نهایییت نظییام برتییون وودز اییین طییر و سیسییتم پی یینهادی آمریکییا را بییه تصییوی رسییاند و دالر آمریکییا بییه عنییوان ارز مرجییع
پذیرفته شد ،تصمیمیکه تا آنروز بی همتا بود.
از آن زمان به بعید تمیام ک یور هیای جهیان اسیتقالل ارزی خیود را از دسیت دادنید و ارزش همیه ارزهیای ملیی ک یورهای جهیان بیا
دالر امریکیا سینجیده میشید .بیرای تضیمین و ثبیات ارزش دالر و جلیوگیری از چیا بیدون پ یتوانه دالر ،آمریکیا متعهید شید تیا هیر
 ۳۵دالر را با یک اونس طال معاوضه کند.
جهت کنترل و اجرای ایین سیسیتم  ،کنفیرانس “برتیون وودز” بیه پی ینهاد اییاالت متحیده امریکیا بیا تاسییس دو سیازمان مهیم یعنیی
“صییندوق بینالمللییی پییول” (IMFژ و “بانییک جهییانی” در واشیینگتن در جییوار “فییدرال رزرو” (Federal Reserveژ و خزانییه داری
امریکا موافقت کرد .
بنابراین مهم تیرین وظیفیه ” “IMFدر هنگیام تنسییس عبیارت بیود از نظیارت بیر تنظییم نیرخ ارز بیین ک یورها و تثبییت نیرخ ارز در
ک ییورهایی کییه دچییار نوسییان ارزی بودنیید و اعاییای وام کوتییاه مییدت بییه منظییور تعییدیل برنامییه هییای سییاختاری و وظیفییه “بانییک
جهییانی” تیینمین وام هییای بلنیید مییدت بییرای فع یال کییردن برنامییه هییای تعییدیل سییاختاری در ک ییورهای وام گیرنییده  ،بییویهه بازسییازی
سیستم های اقتصادی کارآمد در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم در نظر گرفته شده بود.
در حیال حاضیر  ۱۸۹ک یور عضیو ” “IMFهسیتند  .بودجیه ایین صیندوق از دو منبیع بیه دسیت میآیید :سیرمایه ک یورهای عضیو و
بهره وام های پرداختی.
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نمودارشماره ۱

میزان ح رأی هر یک از ک ورها بسته به میزان سرمایه آن ها در این صندوق متفاوت است .بی ترین
سیرمایه و حی رأی مربیو بیه اییاالت متحیده آمریکاسیت کیه بیا حیدود  ۸۳میلییارد دالر سیرمایه سیپرده در ” ۱۶,۵ ، “IMFدرصید
آرای این سازمان را دارا میباشد ،آلمان و ژاپن  ۶,۱درصد آرا و فرانسه و انگلیس  ۵,۱درصد آرای این نهاد را در اختیار دارند.
کلیه تصمیمات این سازمان بایید بیا  ۸۵٪آرا اتخیاذ شیود ،بنیابراین تمیام تصیمیمات صیندوق بیین المللیی پیول بایید بیا توافی اییاالت
متحده آمریکا انجام گیرد( .نمودار شماره ۱ژ
یکی دیگر از وظائف  IMFاعاای وام بیه ک یورهای عضیو در شیرایای کیه ایین ک یور هیا بیه دلییل بحیران و م یکالت میالی نییاز بیه
منابع مالی دارند ،میباشد.
البته نکته قابل توجه این است که اعاای این وام ها م رو به اجرای سیاست های  IMFاز سوی ک ور وام گیرنده است.

“شوک نیکسون”
دوران جدیید بییا ی یک انفجییار و ی یک شییوک آغییاز شیید :بییدنبال ورود ای یاالت متحییده امریکییا بییه جنییگ ویتنییام در سییال  ،۱۹۶۵دولییت
جهت تنمین هزینه های جنگیی ناچیار بیه دریافیت بیدهی هیای سرسیام آور و چیا هیر چیه بی یتر دالر گردیید .خیلیی زود م یخا
شد کیه دالر دیگیر از پ یتوانه طیال برخیوردار نیسیت ،بنیابراین ک یورهای اروپیا و بیویهه فرانسیه شیرو بیه خریید طیال در مقابیل دالر
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کردند و این روند روز بیه روز بیرای امریکیا م یکل آفرینتیر میشید .ایین رونید چنید سیال ادامیه یافیت و در سیال  ۱۹۷۱بیا تقاضیای
بریتانیا جهت تبدیل  ۳میلیارد دالر از ذخیره ارزی این ک ور به طال به مرحله بحرانی رسید.

به این مناسبت در  ۱۵اوت  ،۱۹۷۱رئیس جمهیور وقیت اییاالت متحیده آمریکیا ریچیارد نیکسیون بیه طیور ییک جانبیه اعیالم کیرد کیه
ک ییورش دیگییر بییه توافی بیین المللیی “برتییون وودز” یعنیی مبادلییه  ۳۵دالر بییرای هییر اونییس طییال پییای بنیید نیسییت .از مییان رفییتن
سیستم “برتون وودز” فرصت های تجاری جدیدی برای نظام مالی همراه با افزایش قدرت سیاسی مهیا کرد.
این سیستم جدید بیه وییهه بیرای آن دسیته از بانیک هیا و موسسیه هیای میالی کیه در بسییاری از ک یورهای جهیان فعالییت میکننید
مفید است.
تصمیم یک جانبه آمریکا عواق سنگینی برای اقتصاد جهانی بهمراه آورد و اولین پیامد آن “بحران نفت” در سال  ۱۹۷۳بود.
ک ورهای تولید کننیده نفیت کیه میدانسیتند بیا افیت قیمیت دالر درآمید هیای هنگفتیی را کیه از فیروش نفیت بدسیت مییآوردنید از
دست میدهنید ،بیه کمیک کارتیل نفتیی خیود اوپیک قیمیت هیر ب یکه نفیت ( ۱۵۹لیتیرژ را کیه پییش از آن کمتیر از دو دالر قیمیت
داشت ،تا سال  ۱۹۸۰به  ۳۵,۷دالر افزایش دادند.
این افزایش جهیش وار ک یور هیای صینعتی اروپیا را بیا بزرگتیرین بحیران اقتصیادی بعید از جنیگ جهیانی دوم روبیرو کیرد و معجیزه
اقتصادی پس از جنگ ناگهان به پایان رسید و بیکاری گسترده ای سراسر اروپا را فرا گرفت.
دومین پیامید مهیم آن ایین بیود کیه برخیی ازک یورهای عضیو اوپیک بیرآن شیدند تیا نفیت خیود را بیه جیای دالر بیر پاییه سیبدی از
ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تیا از افیت قیدرت خریید درآمید حاصیل از فیروش نفیت خیود جلیوگیری نماینید .ایین امیر موجی
کاهش تقاضیای دالر و تضیعیف بی یتر آن شید ،بیه نحیوی کیه دیگیر روشین بیود ادامیه ایین رونید دالر را در ییک بحیران عمیی فیرو
خواهد برد.
تنهییا راه حییل بییرای نجییات امپراطییوری دالر بییه کمییک عربسییتان سییعودی کلی ید خییورد .در سییال  ۱۹۷۴دولییت نیکسییون بییا دولییت
عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این ک ور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دالر ادامه دهد.
برخی از نظریه پیردازان میدعی انید کیه بیرای ایجیاد و حفی ایین شیرایم دولیت آمریکیا بیا حکومیت عربسیتان سیعودی ییک معاهیده
پنهانی منعقید کیرده اسیت کیه بیر اسیا

آن حکومیت عربسیتان سیعودی موظیف میباشید تیا درازای حماییت دائمیی اییاالت متحیده

آمریکا از حکومت عربستان سعودی نه تنها به فیروش نفیت خیود بیه دالر ادامیه دهید ،بلکیه ک یور هیای عضیو اوپیک را نییز وادار کنید
تا نفت خود را تنها به دالر قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند .
بدین صورت با پدیدار شدن “پترودالر” گردش دالر در بازارهای جهانی تثبیت و از سرازیر شدن آن به آمریکا جلوگیری شد.
با دانستن داده هیای بیاال میتیوان حساسییت اییاالت متحیده امریکیا را در مقابیل ک یور هیایی کیه قصید فیروش نفت یان بیه ارزهیای
دیگر دارند ،درک کرد.
تازه در دهه  ۱۹۷۰بود که جهان از نظر اقتصادی به همان پیوستگی سال  ۱۹۱۳دست یافت.
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گلوبالیزاسیون پس از چرخش نئولیبرالیستی
در سییال  ۱۹۸۹پییس از فروپاش یی ک ییور هییای سوسیالیسییتی و رشیید تولی یدات چ ییمگیر در چییین ،یعن یی پییس از  ۸۰سییال و یییک
مکث طوالنی باردیگربرای اولین بار همه ک ور ها در یک مبادله جهانی به هم پیوستند.

تجارت جهانی در ۳۰سال گذشته به شکل سرسام آوری رشد کرده است:
بیش از یک چهارم کلیه کاالها و خدمات اکنون در ساح بین المللی مبادله میشوند و ساالنه  ۹درصد افزایش مییابد .
این حجم معیامالت شیگفت انگییز توسیم حیدود  ۷۷هیزار شیرکت فراملیتیی بیا بییش از ۷۵۰هیزار شیعبه سیازماندهی میشیود(۱۰ژ .
حتی یک محصول ساده مانند یک رییش تیراش برقیی و چنانکیه در دوران کورونیا دییدیم ییک ماسیک سیاده امیروز بیر اسیا

تقسییم

کار در ده ک ور مختلف تولید میشود.
به همراه جهیانی شیدن ،مفهیوم جدییدی بیه نیام “رقابیت شیرایم مکیانی تولیید” پدیید آمیده ،کیه نگرانیی بازارهیای کیار را برانگیختیه
است ،زیرا به نظر میرسد ک یورهای تولیید کننیده قابیل تعیویض هسیتند .پیس میبایید ارزانتیرین دسیتمزد ممکین را ارائیه دهنید تیا
که شرکت های فراملیتی به تولید خود در آنجا ادامه دهند.
زمانی رئیس شیرکت ماشیین سیازی ولیوو ( ) VOLVOگفتیه بیود “ :سیوئد بیه ولیوو احتییا دارد  ،امیا ولیوو نییازی بیه سیوئد نیدارد”.
(۱۱ژ
این نگرانی ها را بی تر مدیران شرکت های فراملیتی برای حف ف ار دائمی بر روی بازار کار شایع میکنند.
اما این که سرمایه بی خانمان است و آزادانه در جهان سرگردان میباشد افسانه ای بیش نیست.
درست است که شیرکت هیای فراملیتیی بخیش هیای تولییدی خیود را بیرای تولیید ارزان تیر در ک یور هیای مختلیف جابجیا میکننید،
اما همواره میدیریتِ توسیعه و اداره امیور شیرکت هیا در ک یور اصیلی ییا میادر بیاقی میمانید و میدیران آنهیا تقریبیاب همی یه از ک یور
هم فرهنگ خودشان منصیوب میشیوند .تنهیا نگیاهی بیه  ۳۰شیرکت آلمیانی ،کیه جایگیاه نخسیت را در فهرسیت بیور

آلمیان DAX

دارند ،گواهی بر این مدعا است.
تقریباب تمام این شرکت های فراملیتی به دست مدیران آلمانی و یا اتری ی اداره میشوند.
بنابراین با آنچه در باال گفته شد این پرسش پیش میآید که کدام وجه جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون پدیده جدیدی است؟
بییه گمییان نویسیینده آن چییه بییه ای ین پدی یده شییکل جدی یدی میدهیید فرماس ییون نئولیبرالیسییتی آن میباشیید کییه از سییال  ۱۹۸۰آغییاز
گردیده است .
امیروز جهیانی شیدن بییه عنیوان ییک اسییتدالل نئولیبرالیسیتی بیرای کیاهش دسییتمزدها و مالییات شیرکت هییا و کیاهش مقیررات و بییه
ویهه مقررات بازارهای مالی بکار میرود .

تغییر نقش صندوق بین المللی پول و تفاهم واشنگتن
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با لغو نظام “برتون وودز” بیه دسیت نیکسیون و شیناور شیدن نیرخ ارزهیا در سیال  ،۱۹۷۱نقیش صیندوق بیین المللیی پیول در اقتصیاد
جهانی تا حدود زیادی از میان رفتیه بیود و بایید وظیایف جدییدی بیرای ایین سیازمان طراحیی میشید .ایین برنامیه جدیید در اجمیاعی
به نام “تفاهم واشنگتن” طراحی شد.

“تفاهم واشنگتن”
“تفاهم واشنگتن” رویکردی است کیه در اواخیر دهیه  ۱۹۷۰در پاسیخ بیه معضیل رُکیود تیورمی و کنید شیدن فرآینید انباشیت سیرمایه
در اقتصاد آمریکا و انگلستان با جهت گیری ضدکینزی و نئو کالسیک ظاهر شد.
انگیزه انتخاب نام” تفیاهم واشینگتن” از آن رو بیود کیه  ۴نهیاد مهیم اقتصیادی یعنیی “صیندوق بیین المللیی پیول” “ ،بانیک جهیانی” ،
“فدرال رزرو (بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکاژ” و “وزارت خزانه داری آمریکا” در واشنگتن مستقر بودند.
مضاد بیرآن مجمیع اقتصیاددانان ،بانکیداران سیرمایهگذار ،وزرای اقتصیادی کیه دارای نفیوذ جهیانی بودنید در واشینگتن جمیع شیدند و
یک بسته “سیاسیت هیای تعیدیل اقتصیادی و تثبییت سیاختاری” بیر مبنیای دییدگاهی نئولیبرالیسیتی بیرای اقتصیاد تنظییم و تیدوین
کردند ،یعنی کوچیک سیازی حیداکثری دولیت ،مقیررات زداییی و آزادسیازی حیداکثری تجیاری و میالی از طریی اجیزای مختلیف کیه
در زیر بی تر به آن اشاره میشود.

نمودار شماره ۲
این تفاهم که در ابتدا برای ک ورهای آمریکیای التیین در نظیر گرفتیه شیده بیود ،بعید هیا بیه کیل ک یورهای در حیال توسیعه و تمیام
جهان ،سرایت یافت.
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“پییاول کییروگمن” (۱۲ژ معتقیید بییود ،اجمییا واشیینگتن ن ییان میدهیید کییه اییاالت متحییده امریکییا از آن پییس کییدام سیاسییت و منییافع
اقتصادی را در جهان دنبال خواهد کرد.
جوزد استیگلیتز (۱۳ژ م یاور اقتصیادی کلینتیون کیه خیود زمیانی یکیی از میدیران برجسیته “بانیک جهیانی” بیود در کتیاب خیود بیه
نام “جهانی سازی و مسائل آن مینویسد:
“اهداد صندوق بین المللی پیول در گیذر زمیان تغیییرات زییادی کیرده اسیت .بیه طیور کلیی بیرخالد اییده اولییه ،کیه صیندوق بیرای
ترمیم عملکردهیای معییوب با زارهیا بوجیود آمیده بیود ،اکنیون بدسیت کسیانی اداره میشیود کیه تنهیا از اسیتیالی بیدون قیید و شیر
بازار حمایت میکنند".
“روند این تغییرات به همیراه روی کیار آمیدن تیاچر و ریگیان نیه تنهیا سیرعت چ یمگیری بیه خیود گرفیت بلکیه عمیی تیر شید .آنهیا
تنها در فکر استیالی همه جانبه بازار بر همه امور اجتماعی بودند۱۳( ”.الفژ
“ اکنون پس از گذشیت  ۵دهیه از ایجیاد صیندوق بیین المللیی پیول مییبینیم کیه صیندوق در ایفیای وظیایف خیود نیه تنهیا شکسیت
خورده ،بلکه سیاست های آن در ک ورهایی که دچار بحران شده اند ،باعث ت دید این بحران ها شده است.
دلیل این ناکیامی ،تغیییر رویکیرد صیندوق بیین المللیی پیول اسیت کیه پیس از “تفیاهم واشینگتن” بیر ایین صیندوق غالی شید .ایین
سیاسیت و رویکیرد جدیید نیه تنهیا موجی رفیع بحیران و رشیید اقتصیاد پاییدار در ایین ک یور هییا ن ید ،بلکیه باعییث گسیترش فقییر و
ت دید اعتراضات سیاسی و اجتماعی گردید۱۳(.بژ
جوزد استیگلیتز در جای دیگر میپرسد:
“ … تصمیم گیرندگان اصلی در صندوق بین المللی پول چه کسانی هستند ؟
در اصل ایین سیازمان هیا تحیت سیلاه ک یورهای ثروتمنید صینعتی و گیروه هیا و موسسیه هیای میالی و تجیاریِ بیا نفیوذ ک یورهای
متبییو آن هییا بییوده و بییه دسییت وزرای دارایییی و رؤسییای بانییک هییای مرکییزی کییه نماینییدگی ک ورهای ییان را بییر عهییده دارنیید ،اداره
میشوند .این افراد ،که همواره به موسسیه هیای پیولی و میالی جهیانی وابسیته انید ،پیس از اتمیام دوره مسئولیت یان ،بیا حفی سیمت،
بار دیگر به همان موسسه ها باز میگردند.
به طور کلی به شکلی که “سازمان بین المللی پول ” “ ،بانیک جهیانی ” و دیگیر سیازمانهای بین المللیی ،نظیام اقتصیاد جهیان ی را
مدیریت میکنند ،می توان به جرات گفیت میا بیا “میدیریت نظیام اقتصیاد جهیانی بیدون ییک حکومیت جهیانی ” روبیرو ه سیتیم .
نظامیک ه در آن معدودی سازمان بین المللی مث ل بانک جهانی و صیندوق پیول و سیازمان تجیارت جهیانی و افیرادی مثیل وزرای
دارایی و بازرگانی و روسای بانک های مرکزی ،بیازیگران اصیلی آن در جهیان محسیوب میشیوند و اکثیر قریی

بیه ا تفیاق میردم

جهان در این تصمی مات هیچ گونه دخالتی ندارند“ ( ” .جهانی سازی و مسائل آن ” (  ۱۳ژ
باید یادآور شد آنچیه طراحیان سیازمان بیین المللیی پیول و بانیک جهیانی بعنیوان هیدد خیود تعییین کیرده بودنید ،عبیارت از “حیل و
فصل بحران بدهی های خارجی” ک ورها ،در ابتدا اروپا و در حال حاضر به ویهه ک ورهای در حال توسعه بوده است.
نگاهی به نتیجه عملکرد ایین دو سیازمان در فاصیله سیال هیای  ۱۹۸۰تیا  ۱۹۹۹ن یان میدهید کیه ک یورهایی کیه از سیر ناچیاری از
این دو سازمان وام گرفتند و ناگزیر بیه اجیرای برنامیه هیای دیکتیه شیده از طیرد ایین سیازمانها تین دردادنید تیا بیدهی هیای خیود را
“حل و فصل” کنند ،هر روز بیش از پیش در باتالق بدهی های خارجی فرو رفته اند.
در فاصییله  ۲۰سییاله بییاال ،آرژانت یین  ۳۰بییار بییرای وام هییای جدی ید بییه صییندوق ب یین الملل یی پییول مراجعییه کییرده اسییت .ک ییورهای
آفریقایی غنا و ساحل عا  ۲۶بار ،مراکش  ۲۲بار ،کنیا و فیلیپین  ۱۹بار و زامبیا  ۱۸بار نیاز به وام گیری جدید پیدا کردند.
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در حیالی کییه در آغیاز بحییران بییدهی هیا ،کییل بیدهی هییای ک ییور هیای در حییال توسیعه  ۵۷۰میلییار دالر بییود ،در حیال حاضییر ایین
بدهی ها از مرز  ۳/۱تریلیون دالر گذشته است.
این مبلغ معادل تقریباب نصیف مجمیو تولیید ناخیالا ملیی ایین ک یورها و حیدود  ۲برابیر کیل در آمیدهای صیادراتی سیاالنه آنهاسیت
و از اینرو امکان باز پرداخت بدهی ها برای این ک ور ها ناممکن است .
سازمان ملل متحد خسارات ناشی از بحران بدهی ها را در  ۵رشته گزارش میدهد:
 -۱از دست دادن قدرت خرید و گسترش فقر در این ک ورها به خاطر تورم حاصل از بحران .
 -۲گسترش بیکاری و بدنبال آن فح ا در میان زنان برای کس درآمدی حداقل
 -۳خسارت ها و خارات ناشی از مهاجرت به خار به سب فقدان شغل در داخل ک ور
 -۴پرداخت مالیات های تحمیلی هرچه بی تر به واساه افزایش نیاز های دولت ها
 -۵نابودی سیستم بهداشت  ،درمیان و ایمنیی و تخریی

و پدیید آمیدن فاجعیه محییم زیسیت دراثیر از مییان رفیتن بودجیه هیا بیرای

پاسداری در این زمینه ها.

سازمان بین المللی پول و ایران
سیاست تعدیل که پی تر دردهیه  ۱۹۷۰از سیوی صیندوق بیین المللیی پیول و بانیک جهیانی بیرای ک یورهای آمریکیای التیین تجیویز
شد ،پس از چند سال در ایران نیز به اجرا درآمد.
سیاست تعیدیل اقتصیادی در اییران در دوره اول ریاسیت جمهیوری هاشمیرفسینجانی بیه اجیرا درآمید .پیس از جنیگ عیراق بیا اییران
خزانه بانک مرکیزی خیالی شیده بیود و دولیت ناچیار بیود بیرای اجیرای سیاسیت هیای خیود وام هیای کیالن از “صیندوق بیین المللیی
پول” و “بانک جهانی” دریافت کند.
دریافت این وام ها همانگونه که در باال اشاره شد  ،منو به اجرای سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد بود.
در گزارش هیئت اعزامی صیندوق بیین المللیی پیول بیا عنیوان “جمهیوری اسیالمی اییران در پیی تغیییرات عمیی سیاختاری و نهیادی
است” که در ماه ژوریه ( ۱۹۹۰مرداد ۱۳۶۹ژ منت ر شد ،آمده است:
“ مقامیات ایرانیی عییزم خیود را بییرای حرکییت بییه سیمت تعییدیل همییه جانبیه اقتصییاد کییالن ک ییور ،فیراهم آوردن نق یی قیویتر بییرای
بخش خصوصی و حذد تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعالم کردند( ”.بهداد و نعمانی۱۳۸۶ ،ژ
آنچه که در سال های بعد به عنیوان تعیدیل همیه جانبیه اقتصیاد کیالن ک یور ،در زمینیه هیای ک یاورزی ،خصوصیی سیازی ،مقیررات
زدایی (در حیوزه هیای قیانون کیار ( ۱۴الیفژ ،بانیک و موسسیه هیای میالی ،مسیکن ،میدیریت شیهر و شهرسیازی ،آب و حفیر چیاه هیا
..؛ژ انجام گرفت ،جا دارد در نوشتاری ویهه مورد تحلیل قرار گیرد.
دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان و اسیتاد دان یگاه عالمیه طباطبیایی و یکیی از مهیم تیرین مخیالف هیای تعیدیل اقتصیادی در کتیابی بیا
عنوان “اقتصاد اییران در دوران تعیدیل سیاختاری” بیا نقید صیریح برنامیه تعیدیل سیاختاری کیه در قالی برنامیه اول توسیعه در ک یور
اجرا شد ،معتقد است بانک جهیانی و صیندوق بیین المللیی پیول بیدون داشیتن شیناخت از وضیعیت اجتمیاعی و فرهنگیی میردم اییران
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توصیه هایی به ایران ارائه دادنید کیه عمیالب باعیث ت یدید پیچییدگی هیای مسیائل اقتصیادی اییران شید و بسییاری از م یکالت امیروز
ک ور ناشی از همان سیاست های اقتصادی پس از جنگ است.
در نهایت ما در سیال  ۱۳۷۴شیاهد تیورم  ۴۹درصیدی اقتصیاد ک یور بیودیم .از سیوی دیگیرهمین سیاسیت تعیدیل سیاختاری موجی
افییزایش واردات ،افییزایش بِییدهی هییای خییارجی ،بییاال رفییتن نییرخ ارز و افییزایش شییدید فسییاد اقتصییادی و رانییت خییواری حاصییل از
خصوصی سازی شد.
او در جیای دیگیر ه یدار میدهدکیه پییش از گییرفتن وام و عقید قیرارداد بیا ک یورهای خییارجی بایید برنامیه هیای دقیی و بسییتر الزم
برای جذب این وام ها و سرمایه های خارجی در اقتصاد مولد و توسعه گرا آماده گردد.
درصورت عدم برنامه های دقیی و نبیود بسیتر الزم ،در نهاییت خیود ایین وام هیا و ییا قیرارداد هیا بیه ابیزاری بیرای گسیترش و تعمیی
فساد و تعمی ناکارآمدیها و عق افتادگی ک ور و نابرابریهای ناموجه تبدیل خواهد شد.

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن
زمانی هنری فورد صاح کارخانه ماشین سازی فورد گفت:
“اگر مردم سر از سیستم پولی ما در بیآوردند ،ما فردا پیش از طلو آفتاب با یک انقالب روبرو خواهیم بود “
و به دنبال آن مارک تواین (Mark Twainژ اظهار داشت:
“آنچیه را کیه مییا نمییدانیم بییرای میا م ییکل سیاز نیسییت  ،بلکیه آن چییز هیایی بییرای میا م ییکل سیاز میشییوند کیه شییناختی از آن
نداریم ،ولی گمان میکنیم که از آنها شناخت داریم”.
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نمودار شماره ۳
زمانی فلسفه وجیودی و وظیفیه بخیش میالی اقتصیاد “تیامین سیرمایه” بیرای بخیش واقعیی اقتصیاد مولید و در جهیت توسیعه و ایجیاد
پروژه ها و نیز تامین منابع مالی الزم جهت سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و اقتصادی بود .نمودار (۳ژ.
روشن است کیه بخیش میالی (بانیک هیا ،بیور

اوراق بهیادار شیرکتهای سیرمایه گیذاری و صیندوق هیای پوشیش ریسیک ،شیرکتهای

بیمه بازن ستگی و غییرهژ خیود چییزی تولیید نمیکنید و غییر مولید اسیت و بیدین معنیی در ایین بخیش بیر خیالد “اقتصیاد حقیقیی”
ارزش و ارزش اضافی تولید نمیشود.
اغل

افراد گُمان میکننید کیه” نظیام میالی” در جوامیع امیروز تنهیا دارای ییک نقیش فرعیی و جیانبی اسیت و دولیت هیا و مسیئولین

ک ورها آنرا زیر نظر و کنترل خود دارند و اجباری نیست که همه از آن سر دربیاورند .این بینش ،بین ی است خام.
سیستم مالی سال هاسیت کیه از فلسیفه وجیودی خیود منحیرد شیده و خیار از کنتیرل و نظیارت دولیت هیا فعیال بیوده و بیه عنیوان
موتور محرکه اقتصاد جهانی عمل میکند .

جییر سییورو

(میلی یارد آمریکییایی و یک یی از نییام دار تییرین سییوداگران بییازار ارز کییه نییامش بییا “چهارشیینبه س ییاه س یپتامبر ”۱۹۹۲

بریتانیا گره خورده و به ویرانگر بانک مرکزی انگلستان شناخته شده استژ میگوید:
“ سالهاست که جای راننده (اقتصاد حقیقییژ و کمیک راننیده (یعنیی نظیام میالی ژ عیو

شیده اسیت  ،و امیروز ایین نظیام میالی اسیت

فرمان اقتصاد جهانی را در دست دارد ”.وبه هر سو که بخواهد آنرا هدایت میکند.
امروز در نظام مالی که بر جهان حاکم اسیت دیگیر منای اقتصیاد کالسییک و بیازارگرا کیه در آن بیه اصیاال تئیوری بیازی هیا ،بیازی
“برد – برد” حاکم بود ،حاکم نیست و به منا “برد – باخت” تبدیل شده است.
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نظام مالی در  ۵۰سال گذشیته گیام بیه گیام و بیه همیراه چیرگیی اقتصیاد نئولیبرالیسیتی و پیاالیش مقرراتیی کیه پیس از بحیران میالی
 ۱۹۲۹برای نظام مالی تعیین شده بود ،به آنچنان نیروییی بیدل شیده کیه همیه دولیت هیای منتخی میردم بیا تصیوی هرگونیه قیانونِ
اقتصادی در پارلمان های خود همواره با تر

و لرز به واکنش بازار بور

و نظام سرمایه مالی مینگرند.

با شناور شدن نرخ دالر آمریکا در  ،۱۹۷۱اولین گام در آزاد سازی سرمایه مالی برداشته شد.
از آن پس سیاست هیای پیولی از اختییار دولیت خیار شید و در حیایه اختییارات بانیک هیای مرکیزی مسیتقل از دولیت قیرار گرفیت.
این تحوالت و سایر اقدامات از قبییل کیاهش ییا حیذد نظیارت بیر بیازار سیرمایه و سیهام ،و حیذد محیدودیت بیر مالکییت بانیک هیا و
صندوق های بازن ستگی ،نظام جدیدی از اقتصاد مبتنی بر بازارهای مالی را به وجود آورد.
ولیی گییام بنییادین در اکتبییر  ۱۹۸۶بوسییله مارگییارت تییاچر (و بییه دنبییال او رونالیید ریگییان در آمریکییا و پییس از آن در سراسییر جهییانژ
برداشته شد .تاچر الیحیه بیانکی “گیال  -اسیتگال” یعنیی الیحیه جیدایی کامیل وظیایف و عملکیرد بانیک هیای تجیاری و بانیک هیای
سیرمایه گیذاری کیه بیرای پی یگیری از بحییران هیای میالی چیون بحیران  ۱۹۲۹تصیوی شییده بیود را لغیو و کلییه محیدودیت هییای و
مقررات قیانونی فعالییت در بیازار سیهام را از مییان برداشیت .ایین تغیییرات آنچنیان عمیی و اثیر گیذار بودنید کیه بیه “انفجیار بیزرگ”
شهرت پیدا کرده است.
در نتیجه ایین تغیییرات شیمار زییادی از موسسیه هیای میالی و بانیک هیای فعیال در مرکیز میالی و تجیاری لنیدن(۱۴ژ در هیم ادغیام
شیدند ،و واحییدهای بزرگتییری را ایجییاد کردنیید و در واقییع اولیین گییام بیرای شییکل گییری مجموعییه هییای بییزرگ مییالی بییدون هرگونییه
کنترل برداشته شد.
“پروفسور روی بچلور” استاد بانک داری و امور مالی در” مدرسه تجارت کا ”  Cass Business Schoolمینویسد:
“ موسسه ها و نهادهای مالی غیول آسیایی کیه پیس از انفجیار بیزرگ بوجیود آمیده بودنید بیا برخیورداری از تسیهیالت و خیدمات میالی
هنگفتی که در اختیار داشتن د توانستند بیه دور از کنتیرل  ،کیاال هیا وابیزار پیچییده تیری را بیه بیازار عرضیه کننید  .و اگیر بگیوییم کیه
قییانونگزاران و نییاظران نتوانسییتند پییا بییه پییای ای ین رشیید پ ییش بیاینیید ،سییخنی بییه گییزاد نگفتییه ای یم .آنهییا توانسییتند در مجمییو
سیستمی را ایجاد کنند که خار از کنترل و رقابت فعال بود”
پس از شناور شدن دالر ،پول دیگر نییازی بیه پوشیش معیادل کاالهیا ییا طیال نداشیت .بیا لغیو مقیررات بیانکی و آزادسیازی بیازار میالی،
راباه بین اقتصیاد واقعیی و اقتصیاد میالی در سراسیر جهیان بسییار تغیییر کیرده اسیت .اگیر تیا سیال  ،۱۹۸۰اقتصیاد واقعیی تقریبیاب دو
برابر ارزش بخیش میالی بیود ،ایین رابایه از آن زمیان بیه بعید کیامالب معکیو

شیده اسیت .امیروزه ارزش هیای معاملیه شیده در بخیش

مالی بیش از ده برابر اقتصاد واقعی جهان است.
شیوربختا ایین انحییراد مدتهاسیت کیه در ک ییور میا نییز در جرییان اسیت و اقتصیاددانان ک ییور میان آن را بارهیا بییه مسیئولین ک ییور
گوشزد کرده اند.
دکتر فرشاد مومنی در  ۳۱خیرداد  ۱۳۹۹در مصیاحبه ای بیا “شیفقنا” بیا اشیاره بیه سیاسیت انت یار اوراق بیدهی بیرای جبیران کسیری
بودجه میگوید:
“ مالیسازی اقتصاد ،شکنندگی اقتصاد را افزایش میدهد…
مییدیریت بانییک مرکییزی در دوره جدی ید اهتمییام غیرمتعییارد و خارنییاکی در بییاب ت ییدید مالیسییازی نییامرتبم بییا اقتضییائات بخییش
حقیقی را در دستور کار قیرار داده و دائمیا بیه دولیت بیرای تبیدیل بیدهی هیای بیی حسیاب و کتیاب آن بیه اوراق بیدهی و دامین زدن
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بییه تجییارت و مبادلییه ای ین اوراق کمییک کییرده اسییت .در ک ییوری … کییه بییا بحییران سییاختاری و سیسییتمیدر بخییش تولی ید صیینعتی
روبهرو است … حرکت در جهت شدت بخ یدن به مالی سازی اقتصاد شکنندگی ها و فاجعه ها را افزایش میدهد”.

اصوالب بازارهای مالی را میتوان به چهار حوزه تقسیم کرد:

نمودار شماره ۴

حییوزه اول ،حییوزه چییا و ن ییر پییول ،یعنییی بییازاری کییه در آن پییول هییای صادرشییده توسییم بانییک مرکییزی بییه بانییک هییا وام داده
میشود .بانک مرکزی قیمت وام و یا نرخ بهره مرجع را تعیین میکند .
حوزه دوم ،بازار اعتبار و سرمایه است که در آن سهام و اوراق قرضه خرید و فروش میشود.
حوزه سوم ،بازار ارز است.
همانگونه که نمودار شماره (۴ژ به خیوبی ن یان میدهید ،بیازار ارز بزرگتیرین بیازار اسیت .ایین امیر تیا حیدودی قابیل درک اسیت ،چیرا
که صرد نظر از شر بندی هیای گسیترده سیوداگری ،ایین بیازار بیرای کلییه معیامالت و تجیارت هیای بیین المللیی ارز خیارجی بکیار
میرود .به طور نمونه خرید و فروش نفت در جهان با پترو دالر انجام میگیرد .
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حوزه چهیارم ،بیازار خریید و فیروش “ابیزار م یتقات” سیهام اسیت و حجیم ایین بیازار بییش از  ۹برابیر حجیم کلییه کاالهیا و خیدمات
معامله شده در سراسر جهان است.

بحران های ارزی
صندوق های پوشش ریسک Hedge fund

فروش های استقراضی و سوداگران وقماربازان سرمایه های مالی
امییروزه ارز تنهییا بییرای اسییتفاده در معییامالت تج یاری بییه کییار نمیییرود ،بلکییه خییود نی یز بییه عنییوان کییاالیی جهییت داد و سییتد عرضییه
میشیود .پی ییرفتهای چ ییمگیر ،فیین آوری هییای رایانییه ای و ارتباطییات الکترونیک یی بییه سییوداگران ارز ای ین امکییان را میدهیید کییه در
عر

چند ثانییه میلیاردهیا دالر را در جهیان مبادلیه کننید و در نتیجیه امیروزه حجیم مبیادالت ارزی در جهیان بیسیت برابیر بی یتر از

کل حجم تجارت کاالها است.
امییروز باییور مثییال سییوداگران ارز از ضییعفهای سیسییتم مییالی ک ییورهای مختلییف بییر روی کییاهش و افییزایش ارزش ارز و پییول اییین
ک ییور هییا شییر بنییدی و سییوء اسییتفاده میکننیید .ای ین دالالن تنهییا بییه جهییت حییرص و آز مییال انییدوزی و بییرای بییه دسییت آوردن
سودهای سرشار با تبهکاریهای خود فقر و م کالت انبوهی برای میلیونها انسان سراسر جهان پدید میآورند.
سییازوکاری کییه اییین سییوداگران در بییازار سییهام و ارز بکییار میبرنیید ) Short-Selling (Leerverkaufیییا “فییروش استقراضییی”
نامیده میشود.
پیش از باز گو کردن چند نمونیه م یخا از ایین عمیل ایین سیوداگران در ک یورهای مختلیف ،بید نیسیت بیه طیور خالصیه بیا شییوه
کار آنان آشنا شویم.

“ فروش استقراضی“
سوداگران ارز در گام نخست ارز یک ک ور به عنوان نمونه انگلستان (یا سهام یک شرکتژ را هدد میگیرند.
در گییام دوم در “بازارهییای تبییادل ارزهییای خییارجی” (فییورکسژ مقییدار هنگفتیی از ارز آن ک ییور مییورد نظییر (پونیید انگلییسژ را ب یرای
مدت کوتاهی قر

میگیرند ،به این امید که پس از انقضای این مدت ارز آن ک ور افت چ مگیری خواهد کرد.

در گام سوم همان ارز استقراضی را با همان قیمت و یا کمی باال تر در فاصله زمانِ کوتاهی در بازار بفروش میرسانند.
در گام چهارم هنگامیکه پول ملیی ک یور مزبیور در بیازار بیا کیاهش ارزش جیدی روبیرو شید و در بیازار بیا قیمتیی نیازل قابیل خریید
بود ،این سوداگران ارز مورد نظر را تهیه کرده و وام خیود را بیاز پیس میدهنید و بیا ایین شیر بنیدی هیا سیود هیای کیالن بیه دسیت
میآورند.
عالوه بر این میزان پولی کیه آنهیا در دسیت دارنید ،بسییار هنگفیت اسیت .ایین سیوداگران بیرای تخریی ارز ییک ک یور و تحیت ف یار
قراردادن دولتهای مختلیف ،همگیی در ییک کنسیرت جمعیی و بیا همکیاری یکیدیگر وارد عمیل میشیوند (بیه قیول خودشیان بیه ارز
یک ک ور حمله میکنندژ و با سرمایه هنگفتی که در اختیار دارند ،اقدام به خرید و فروش ارز یک ک ور میکنند.
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نمودار شماره ۵
این سرمایه داران بیزرگ بیا در اختییار داشیتن چنیین امکانیاتی ،چنانچیه تصیمیم بگیرنید ارز ک یوری را بیرزمین زننید ،هییچ ک یوری
هر چقدر هم قدرتمند باشد در برابر این تبهکاری تاب مقاومت نخواهد آورد.

چهارشنبه سیاه
نیام جییر سیورو

بییا “چهارشینبه سییاه” بریتانییا ( ۱۶سییپتامبر۱۹۹۲ژ گیره خییورده اسیت .او پییس از ایین واقعییه بیه “ویرانگییر بانییک

مرکزی بریتانییا” شیناخته شید .سیورو

در آن روز بیا فیروش استقراضیی (نمیودار شیماره ۵ژ ده هیا میلییارد دالر لییر اسیترلینگ ،بیه

ییک بییاره سیسییتم پییولی بریتانییا را دچییار نوسییان کییرد و در حییالی کییه ییک شییبه میلیاردهییا دالر بییه سییرمایه وی افیزوده شیید ،بانییک
مرکزی بریتانیا را وادارکرد تا خسارت مالی سنگینی بپردازد.
در اکتبیر  ۱۹۹۰انگلسیتان بیه حیوزه سیسیتم پیولی اروپیا ملحی شید .مکانیسیم نیرخ ارز اروپیا ک یورهای عضیو را بیرای جلییوگیری از
نوسانات ارزی بیش از حد ملزم به نگه داشتن ارز خود در محدوده م خصی نسبت به سایر ارزها میکرد.
در قرارداد تصریح شده بود کیه هیر پونید انگلییس بایید معیادل  ۲/۹۵میارک آلمیان بیا نوسیان شیش درصید بیاالتر ییا پیایین تیر نگیه
داشته شود.
سورو

معتقید بیود بانیک مرکیزی بریتانییا نیرخ برابیری ارز خیود را بیه طیور مصینوعی بیاال نگیه داشیته اسیت تیا بتوانید در “سیسیتم

پولی اروپا” بماند .از این رو به بانک مرکیزی ه یدار داد کیه بریتانییا بایید نیرخ ارز خیود را واقعیی کنید و از سیسیتم پیولی اروپیا خیار
شود .بانیک مرکیزی بریتانییا بیرای مقابلیه بیا جیر سیورو

و ییارانش از طریی اقیداماتی چیون جمیع آوری پونید اسیترلینگ از بیازار

ارز و باال بردن نرخ بهره وارد عمیل شید .ولیی سیرانجام تسیلیم گردیید و بیه کیاهش نیرخ پونید و خیرو از سیسیتم پیولی اروپیا تین در
داد .در نتیجییه ارزش پونیید در برابییر مییارک آلمییان ۱۵درصیید و در برابییر دالر آمریکییا  ۲۵درصیید سییقو کییرد .جییر سییورو
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در آن

روز سیودی چنید میلییارد دالری بدسیت آورد .رسیانه هیا و اهیل بیور

بیه وی لقی “میردی کیه بانیک مرکیزی انگلسیتان را بیه زانییو

درآورد” را دادند.

بحران مالی شرق آسیا
از اواخر دهیه  ۸۰و تیا سیال  ۱۹۹۷ک یورهای نوصینعتی را ببرهیای آسییا میخواندنید .امیا در ژوئییه ( ۹۷تابسیتان ۷۶ژ بایور ناگهیانی
همه چیز تغییر کرد و تمام مناقه درگیر ناآرامیهای اقتصادی شد.
م ییکل از جییایی آغییاز شیید کییه ارزهییا و بییازار بییور

ک ییورهای مناقییه دسییتخوش حمییالت پیوسییته و همییه جانبییه دالالن ارز

قرارگرفت.
دالالن و سییوداگران ارز بییا تبهکییاری هییای خییود موجیی بحییران و رُکییود اقتصییادی عمییی دراییین ک ییورها گردیدنیید و نییه تنهییا
ک ورهای مناقه ،بلکه اقتصاد اکثر ک ورهای جهان را نیز دچار این بحران کردند.
بحییران در ژوئی یه  ۹۷در تایلنیید زمییانی آغییاز شیید کییه دالالن ب یین الملل یی ارز بییه ای ین بهانییه کییه اقتصییاد آن ک یور دارای ضییعفهای
بنیادی است ،ضربات سینگینی را بیه پیول تایلنید (بیادژ وارد آوردنید .در زییر ایین ضیربات سینگین ،بانیک مرکیزی تایلنید از تالشیهای
خود برای حمایت از پول آن ک ور دست برداشت و اجازه شناوری آزاد آن را در مقابل دالر آمریکا داد.
پیامد چنین اقدامی تنیزل سیریع نیرخ برابیری پیول تایلنید بیود .ایین تنیزل ارزش ارزی بیه انیدونزی ،فیلیپیین ،میالزی و سیرانجام کیره
جنوبی هم سرایت کیرد .از ایین بحیران حتیی ک یورهای از نظیر اقتصیادی قدرتمنیدترِ مناقیه ،ماننید سینگاپور ،هنیگ کنیگ و تیایوان
نیز در امان نماندند.
در اواخییر سییال  ۹۷ارزهییای مناقییه در سراش ییبی سییقو قییرار گرفتنیید ،در مییالزی  ،۴۰%تایلنیید ،% ۵۰انییدونزی  ،۶۰%سیینگاپور ۳۰%
و کره جنوبی .۵۰%
همزمان با حملیه بیه ارزهیا ،ییورش بیه بازارهیای بیور
بییور

ایین ک یورها نییز آغیاز گردیید و در نتیجیه ارزش سیهام در تمیامی بازارهیای

مناقییه شییدیدا نییزول کییرد .شییاخا سییهام بییازار بییور

کواالالمپییور ب ییش از پنجییاه درصیید ( از ۱۱۰۰واحیید ب یه  ۵۰۰واحییدژ

کاهش یافت .شاخا سهام سایر ک ورهای مناقه نیز کاهش م ابهی را تجربه کرد.
“ماهییاتیر محمیید” رییییس جمهییور مییالزی در سییخنرانی خییود در سییال  ۲۰۰۰م ییالدی در مرکییز اسییالمی نییورثبروک در آمریکییا ،دو
دلیل سقو رینگیتِ را خرو ناگهیانی ارز خیارجی از سیپرده هیای کوتیاه میدت و بیازار بیور

همزمیان بیا فیروش یکبیاره “رینگییت”

موجود در دست سرمایهگذاران “کالش” دانست (.نمودار ۵ژ
وی اظهار داشت“ :این تبهکیاران بیا پدیید آوردن آشیفتگی در بیازار ارز در عیر

تقریبیاب ییک شیبه“ ،اقتصیاد شیکوفای” میالزی را در

باتالق فرو بردند”.
از سییوی دولییت مییالزی و دیگییران “جییور سییورو ” و همکییارانش ،بییه بحییران آفرین یی در اقتصییاد ک ییور هییای شییرق آس ییا مییتهم
شییدند .ای ین روش یی اسییت کییه سییورو

و همکییارانش همییواره بییرای تغیی یر و “اصییال سییاختار سیاس یی” در ک ییورهای گونییاگون از

طری بحران آفرینی اقتصادی بکار میبرند.
سفیر مالزی در ایران پس از بحران ارزی مالزی در تهران گفت:
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“ فریاد بلند “دکترماهاتیر محمد” مبنی بر نیاز بیه کنتیرل و تنظییم تجیارت بیین المللیی ارز بیه منظیور ایجیاد ثبیات میالی جهیانی نیه
تنها به گوش رهبران مالی دنیا نرسید ،بلکیه حتیی وی را میتهم بیه گزافیه گیویی علییه نیروهیای بیازار کردنید .تنهیا در ایین اواخیر بیود
کییه متوجییه زنییگ خاییری کییه او بییه صییدا در آورده بییود شییدند ،یعنییی هنگامیک یه سییوداگران ارز صییدمات سیینگینی بییه روسیییه و
آمریکای التین وارد آوردنید کیه در ایین مییان سیوداگرانی چیون مسسسیه هیای میالی نظییر” ل ت ک ام” (۱۵ژ نییز متحمیل خسیارات
سنگینی شدند”.

بحران مسکن در ایاالت متحده آمریکا و بحران مالی سال های  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
شیوه عملکرد بازار های مالی
بحییران مییالی سییال هییای  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷کییه برخ یی از اقتصییاددانان آنییرا عمی ی تییر از بحییران مییالی بییزرگ  ۱۹۲۹میداننیید ،باعییث
سقو بازارهای سهام در سراسر جهان و به تهدییدی جیدی بیرای بانیک هیا و موسسیه هیای میالی بیزرگ جهیانی بیدل شید ،تیا جیایی
که دولت های ملی را وادار کرد برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد جهانی وارد عمل شوند.
در پ یی آن اغل ی بانییک هییای بییزرگ در ای یاالت متحییده امریکییا و اروپییا بییا م ییکالت بسیییار جییدی روبییرو شییدند ۱۱۵ .بانییک و ۱۱
موسسه “صندوق پوشش ریسک” در ایاالت متحده ورشکست شدند .

این بحران که گاه بحران مسکن نامیده میشود ،چگونه پدید آمد؟
پیس از حمیالت یازده سپیتامبر آمریکا ،بیا توجیه بیه شیوکی کیه بیه بیازار سیهام وارد شیده بیود ،بانیک مییرکزی آمریکیا بیرای ت یوی
بییه بییاقی مانییدن پیییول در بیییور  ،سیاسییت کییاهش بهییرهی بییانکی را در دسییتور کییار خییود قییرار داد ،تاجاییکییه مییزان آن در فاص یله
سال های  ۲۰۰۰تا  ،۲۰۰۴از شش و نیم درصد به یک درصد کاهش یافت .
در ای ین شییرایم سییوداگران بیینیییگاه هیییای میالیییی و بیانیییک هیییا و موسسییه هییای سیرمایهگیییذاری “صییندوق پوشییش ریسییک” وام
های کالنی را که با بهیره نیازلی از بانیک مرکیزی دریافیت میکردنید ،پیس از خُیرد کیردن آنهیا بییا بییهرهای بیاالتر در اختییار م یتری
ها قیرار میدادند .سود ایین داللیی آن قیدر دنیدانگیر بیود کیه ایین مسسسیه هیا تنهیا در پیی شیکار و فریی م یتریان جدیید جهیت
واگذاری وام های بی تر بودند ،بدون توجه به اینکه ضمانت های خاصی از م تریان برای بازپرداخت اقسا دریافت کنند.
در فیییوریهی سیییال  ،۲۰۰۶بیییین برنانکییه (Ben Bernankeژ بیییه ریاسیییت”فدرال رزرو” انتخییاب شییید .وی کیییه از طییییرفداران
“استراتهی مهار تورم” اسیت ،جهیت مهیار تیورم دسیت بیه افیزایش نیرخ بهییرهی بیانکی زد بیه طیوری کیه در اواخیر سیال  ۲۰۰۶نیرخ
بهره بانکی کوتاه مدت به  ۶درصد رسید.
بیین سییالهای  ۱۹۹۴تییا  ۲۰۰۵بییش از  ۳میلییون و دویسیت هییزار خانییه وار در اییاالت متحییده امریکیا بییا گییرفتن وام ،امییالک گییران
قیمت خریداری کردند.
حجیم وام هیای مسیکن در اییاالت متحیده امریکیا کیه در سییال  ۲۰۰۱بیالغ بیر  ۵بیلییون و سیصید هیزار دالر بیود در سیال  ۲۰۰۷بییه
ده و نیم بیلیون دالر رسید.
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“آژانس اعتباری مُیودی” همیان زمیان تخمیین زد ،کیه نیمیی از ایین خانیه وارهیا قیادر بیه بازپرداخیت وام خیود نخواهنید بیود و خانیه
های خود را از دست خواهند داد.
نویسنده کوشش میکند با طرحی ساده روشن کند که چگونه این بحران و چرخ و فلک جنون به راه افتاد
در نمودار (۶ژ برای ساده شدن ،میانگین بهره به نمایش گذارده شده است.
در گام نخست بانک  Aبه سه م تری خیود کیه خواسیتار خریید خانیه هسیتند بیدون سیرمایه اولییه وامیی بیه مبلیغ ییک میلییون دالر
با نرخ بهره  ۶درصد برای مدت  ۳۰سال میدهد.
اصییل و فییر آن وام سییاالنه بییرای م ییتری بییالغ بییر  ۷۰هییزار دالر هزینییه دارد کییه پییس از  ۳۰سییال معییادل دو و ن ییم میلی یون دالر
میباشد.
در گییام بعییدی بانییک  Aارزش وام  ۳۰سییاله ( Subprime-Krediteوام هییای درجییه دو ی یا بیاعتبییار ،وام زبالییهژ بییه مبلییغ دو و ن ییم
میلییون دالر را بیرای خیالص شیدن از شیر آن (زییرا کیه میدانید امکیان بیاز پرداخیت  ۳۰سیاله آن ازسیوی وام گیرنیدگان کیم اسیتژ
در”وال استریت” به “یک صندوق پوشش ریسک” به مبلغ  ۱,۵میلیون دالر میفروشد.

نمودار شماره ۶
در گییام بعییدی صییندوق پوشییش ریسییک بییه اعتبییار اییین وام  ۲,۵میلیییون دالری یییک وام  ۲۰میلیییون دالری از بانییک  Bمیگیییرد
(بانییک  Bنیمییی از ایین وام را بییه مبلییغ  ۹میلی یون دالر بییه بانییک  Aمیفروشییدژ وبییا آن دسییت بییه گییرفتن وام هییای دیگییری از هم یین
قبیل از بانک های مختلف میزنید و سیرانجام آنهیا را بیه شیکل کاالهیای (م یتقاتژ جدیید بسیته بنیدی کیرده و بیه سیایر بانیک هیا و
م تری های جدید میفروشد.
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نتیجه گیری:
طبیعیی اسییت کییه بییه محییض اینکییه حتیی ی یک بییدهکار تییوان پرداخییت هزینییه ماهیانییه وام خییود را نداشییته باشیید ،صییندوق پوشییش
ریسک متوجه آن میشود ،اما میدیران صیندوق هییچ عالقیه و ییا تعهیدی بیه انت یار ایین اخبیار ندارنید .تنهیا زمیانی کیه گیروه بسییار
بزرگی از بدهکاران توان پرداخت هزینیه هیای ماهیانیه خیود را نداشیته و بانیک ییا “صیندوق پوشیش ریسیک” نتوانید آنیرا پنهیان کنید،
وادار به اعالم آن همراه با اعالم ورشکستگی خود میشود.
شییرکت  American Home Mortgage Investmentروز جمعییه  ۱۵دسییامبر  ۲۰۰۶ناچییار شیید اییین خبییر را همییراه بییا
ورشکستگی خود اعالم کند .
پییس از اع یالم خبییر ،روز دوشیینبه  ۳۰۰میلی یون دالر از دسییت داد و روز سییه شیینبه  ۵۰۰میلی یون دالر مفقییود شیید .ن یرخ سییهام ای ین
موسسه مالی که در اوایل دسامبر  ۳۶دالر بود ،سه شنبه  ۱۹دسامبر به  ۱,۰۴دالر کاهش یافت.
بانیک مرکیزی بریتانییا تخمیین میزنید کییه در ایین قُمیار بیزرگ موسسیه هییای میالی جهیان بییش از  ۲,۸تریلییون دالر از دسییت داده
انید ،یعنیی  ۲۸۰۰میلییارد دالر کییه معیادل قیمییت  ۱۴۰میلییون خییودروی “فیولکس واگیین گلییف” اسییت .خسیارت ایین بییازی جنییون
آمیز را مزد بگیران و طبقه متوسم از راه پرداخت مالیات و پس انداز های خود میبایست جبران میکردند.
پییس از اینکییه پُییل کییروگمن برنییده جییایزه نوبییل اقتصییاد(۱۲ژ در تییاریخ  ۲۶اکتبییر  ،۲۰۰۸در روزنامییه Neue” “Zürcher
 Zeitungگرینسییپن (۱۶ژ را مسییئول بحییران مییالی و سییقو بییازار سییهام در ایییاالت متحییده در سییپتامبر  ۲۰۰۸خوانیید ،آلیین
گرینسپن در مقابل کمیتیه کنگیره اییاالت متحیده امریکیا کیه بیرای رسییدگی بیه ایین بحیران ت یکیل جلسیه داده بیود ،اعتیراد کیرد
که باور او به قدرت دست نامرئی و تنظیم خودکار بازار خار از هرگونه کنترلی اشتباه بوده است.
وی در پاسخ به پرسش هنری واکسن نماینده کالیفرنیا در پارلمان مبنی بر اینکه:
“ آیا احسا

نمیکنید که اییدئولوژی شیما در رابایه بیا تنظییم خودکیار بیازار اشیتباه بیوده اسیت؟ و ییا بیه عبیارت دیگیر ،آییا متوجیه

شده اید که جهان بینی شما و یا ایدئولوژی شما درست از کار درنیامده است ؟”
گفت ”:کامالب درست میفرمایید ،به همین دلیل هم شُوکه شده ام۱۷( ”.ژ

بحران یورو
در ماه مه  ۲۰۱۰زمانی که تمام رهبیران ک یور هیای اروپیائی بیا تمیام قیوا و بیا حماییت بانیک مرکیزی اروپیا در حیال محیدود کیردن
خسییارات هییای ناش یی از بحییران مییالی  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷بودنیید ،انگییال مرکییل صییدر اعظییم آلمییان در ی یک مصییاحبه مابوعییاتی گفییت :
“سوداگران پولی در سراسر جهان در حال اقدام علیه یورو هستند”.
ژان کلود یونکر همان روز گفت “ :یک حمله جهانی علیه ”یورو” در جریان است”.
بییه دنبییال آن اقتصییاد دانییان و کارشناسییان دسییت انییدر کییار بازارهییای بییور

دنی یا ه ییدار دادنیید کییه سییوداگران بییازار مییالی قصیید

سیرنگونی ییورو را دارنیید و ایین بییار بیا جنییگ افیزاری بییه نیام “بیمیه نییاتوانی بازپرداخیت وام” ییا “مبادلیه ی نُکییول اعتبیار” ( credit
default swaps CDSژ به میدان آمده اند.
در همان زمان پروفسور کارل شملز استاد حقوق بینالمللی بانکها(۱۶ژ گفت:
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“ CDSمناس

ترین وسیله جنگیی اسیت بیرای از بیین بیردن ییورو و ییا هیر ارز دیگیری در جهیان .سیوداگران بازارهیای میالی بیا ایین

ابزار جنگی ،قادر به برزمین زدن اقتصاد ملی هر ک وری هستند“.
همزمیان رئییس “دویچیه بانییک” “ ،ییوزد اَکییرمن” (۱۷ژ کیه خییود یکیی از بزرگتییرین سیوداگران ایین بیازار بییود ،بیرای حفی منییافع
خود در تاریخ  ۱۳ماه مه  ۲۰۱۰در یک مصیاحبه جنجیالی بیا برنامیه دوم تلویزییون سراسیری آلمیان گفیت“ :بایید جیدا شیک کیرد کیه
دولت های گروه یورو و اروپا بتوانند بیا کمیک هیای میالی خیود یونیان را نجیات دهنید”  ،درواقیع وی در همیان شییپوری میدمیید کیه
سوداگران مالی را در سراسر جهان برای جنگ علیه پول یورو فرا میخواند .

جمع بندی
یکم :نزدیک به  ۴۰سال است سوداگران سرمایه هر روز بی ترو بی تر در بخش مالی سرمایه گذاری میکنند.

امروز نظام میالی چیون “حبیاب فیوق العیاده متیورم و پیر تن یی” بیر روی “اقتصیاد حقیقیی” نسیبتاب ثیابتی ،سینگینی میکنید (نمیودار
شماره ۴ژ و بصورت فزاینده ای موج بحران های مختلف میشود .
جدول شماره  ۲ن ان میدهد که از سال  ۱۹۹۲تیا بیه امیروز بیا افیزایش نیا متناسی بحیران هیای میالی روبروهسیتیم  .ایین پدییده نیو
را جهان تا به حال تجربه نکرده بود.

جدول شماره ۲
در همین چند سالی که از سیده بیسیت و یکیم میگیذرد  ،جهیان شیاهد بحیران هیای میالی متعیددی بیوده کیه پیامید هیای آن هنیوز
بر طرد ن ده است.
برای نمونه بانک مرکزی ا روپا به منظیور مهیارکردن بحیران در کنیار کیاهش نیرخ بهیره ( تیا حید بهیره ی منفییژ از اواییل سیال ۲۰۱۵
میالدی اقدام به خرید “اوراق کم بها” کرده است.
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این بانک تیا سیال  ۲۰۱۸ماهیانیه  ۶۰میلییارد ییورو (یعنیی تقریبیا  ۲تریلییون و یکصید میلییارد ییوروژ و از سیال  ۲۰۱۸تیا بیه امیروز
ماهیانه  ۳۰میلیارد یورو با خرید این اوراق بیی ارزش بیه بهانیه “حفی چرخیه اقتصیادی” پیول بیه بیازار تزریی کیرده اسیت ،کیه هنیوز
ادامه دارد.
یعنی به جای کاستن تنش موجیود در درون ایین “حبیاب فیوق العیاده متیورم و پیرتنش” تنهیا در اروپیا هیر روز ییک میلییارد ییورو بیه
بازار پمپاژ میشود.
کارشناسییان اقتصییادی ه ییدار میدهنیید کییه مییا بییا سیسییتمی ناپایییدار و اسییتثنایی روبییرو هسییتیم و اییین سیسییتم راه حییل هییای
اسیتثنایی طلی میکنید کییه بایید هیر چییه زود تیر بیرای پاییداری آن راه حلیی پییدا کییرد ،و گرنیه دییر ییا زود شیاهد انفجیار بزرگیی
خواهیم بود.

اما پرسش اساسی اینست که راه چاره چیست؟
این پرسش همیه متفکیرین ،اقتصیاددانان و سیاسیتمداران را بیه خیود م یغول کیرده اسیت و نویسینده در جایگیاهی نیسیت کیه بتوانید
بیه آن پاسییخ گویید .بییه گمییان نگارنییده میا در میانییه بحییرانیم و بحرانهییای عنییوان شییده در جیدول شییماره  ۲پییش لییرزه هییای بحییران
اصیلی پییش رو میباشییند .نظیام مییالی کییه زمیانی نق یی محییرک و اساسیی را در توسییعه اقتصییاد ،صینعت و تولیید بییازی میکییرد ،در
سالهای اخیر به نقاه مقابل یعنی به انگلی با ولعی بی حد وحصیر تبیدیل شیده اسیت کیه هیر روز بیرای رفیع ایین ولیع نییاز بیه تینمین
پول بی تر دارد و از این طری زمینه سالم را برای اقتصاد واقعی یعنی صنعت و تولید از میان برده است.

دوم:
همانگونه که در آغیاز ایین نوشیتار آمید ،جهیانی شیدن دارای مولفیه هیای گونیاگون میباشید و نویسینده در ایین مقالیه تنهیا بیه جنبیه
اقتصاد سیاسی و بویهه نظام مالی آن پرداخته است .
روشیین اسییت کییه جییا دارد در دراز مییدت تییاثیرات جهییانی شییدن بییر سییاحتهییای گونییاگون اجتمییاعی ،سیاسیی ،فرهنگیی ،فیینآوری و
محیمزیست و ساختارهای سنتی ،بومی ،ملی و بنیان های هویتی نیز ،مورد بررسی قرارگیرد.
اما بد نیست در این نوشتار فهرست وار (جدول شماره ۳ژ با آثار مثبت و منفی این پدیده آشنا شویم .
به گمیان نویسینده همانگونیه کیه در جیدول شیماره  ۳دییده میشیود ،تمیامی پیامیدهای مثبیت گلوبالیزاسییون ،آسیی هیایی جیانبی
را نیز با خود به همراه دارد.
جال

اینجاست که راه حل های رفیع ایین آسیی هیا نییز تنهیا راه حیل هیای جهیانی و گلوبیال میباشیند کیه بیا ییک اجمیا جهیانی

امکان پذیر است.
در سال “ ۲۰۱۰نیکوالسرکوزی” رییس جمهور وقت فرانسه در راباه با بحران های مالی گفت:
“ بحرانی که ما امروز با آن روبرو هستیم بحران جهانی شدن نیست بلکه بحران سرمایه داری است که جهانی شده است” .
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جدول شماره ۳

بیش از ده سال از این گفتیار ریییس جمهیور فرانسیه میگیذرد و امیروز همیه مییبینیم کیه کیار در خیوری انجیام نگرفتیه اسیت .حیال
این پرسش پیش میآید که آیا دولت های ملی در زمان جهانی شدن ،امکان سیاستگزاری را دارند؟
پاسخ به این پرسش روشن است ،دولت های ملی در نقاه مقابل گلوبالیزاسیون نیستند ،بلکه پیش شر آن میباشند.
نگییاهی بییه اقتصییاد جهییانی ن ییان میدهیید کییه بییازیگران واقعییی جهییانی شییدن ،موسسییه هییای مییالی و کنسییرنهای فراملیتییی در
ک ورهایی با اقتصادی قدرتمند و دارای سیستم اداری و اجتماعی کامالب توسعه یافته میباشند.
روشن است که دولیت هیای ملیی در ییک همکیاری چنید ملیتیی چیون “اتحادییه اروپیا” امکانیات گسیترده تیری را بایور مثیال بیرای
مقابله با زیاده خواهی های شرکت های فراملیتی و سوداگران بازار مالی پیدا خواهند کرد.
بنابراین اشتباه است اگر تصور شود که جهانی سازی لزوماب به خلع ید سیاسی از دولت های ملی میانجامد.
اما فرمیان بیرداری دولیت هیای ملیی از “بازارهیای میالی” و شیرکت هیای فراملیتیی کیه امیروز متاسیفانه شیاهد آن هسیتیم  ،نیه تنهیا
تنسف آور بلکه خارناک است.
کلیه تصمیم های اقتصادی که ما را امیروزه تیا بیه اینجیا رسیانده انتخیاب هیای اجبیاری نبیوده انید ،بلکیه تصیمیم هیای سیاسییِ خیود
خواسته ایِ بودند که از سال  ۱۹۸۰آغاز شده و مجدداب میتوانند و باید اصال شوند.
شوربختا که امیروزه بیا سیاسیتمدارانی سیروکار دارییم کیه فاقید هرگونیه اعتمیاد بیه نفیس بیوده و از روی درمانیدگی تسیلیم تبلیغیات
نئولیبرالیستی شده اند.
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پایان سخن :
اوژن یونسکو (Eugène Ionescoژ نویسنده فرانسوی زمانی نوشت؛
“تنها کسانی که به ابتذال عادت کیرده انید ،میتواننید امیروز بیا خییال راحیت و بیدون ابیراز انتقیاد بیه وضیع موجیود بیه زنیدگی خیود
ادامه دهند”.
به گمان من کمتر جمله ای یافت میشود که این چنین روشن وشفاد جایگاه ما و جهان امروز ما را تصویر کند.
ما در دنییایی زنیدگی مییکنیم کیه در آن بییش از هیر زمیان دیگیر ثیروت تولیید میشیود ،ولیی در همیین زمیان میلییون هیا میلییون
انسان برای فرار از فقر و گرسنگی زادگاه و وطن خود را ترک میکنند.
سازمان ملل متحد با نگرانی شدید ه یدار میدهید کیه از اواسیم دهیه جیاری بیه ایین سیو شیاخا گرسینگی در جهیان بیه شیدت رو
به افزایش است و امروز بیش از  ۸۲۰میلیون انسان از گرسنگی رنج میبرند۱۸(.ژ
آکسفام در گزارش ساالنه خود به نابرابری ثروت در جهان میپردازد و مینویسد:
“در بسیاری از ک ور ها یک اقلیت ثروتمند سهم فزاینده ای از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است”.
توما

پیکتی نویسنده کتاب” سرمایه در قرن ۱۹( ”۲۱ژ مینویسد:

“ ۱۰٪از جمعیییت جهییان  ۸۰٪از ثییروت جهییان را در اختیییار دارد و  ۹۰٪درصیید جمعیییت جهییان تنهییا  ۲۰٪درصیید باقیمانییده را و
 ۱٪جمعیت جهان  ۵۰٪درصد از ثروت جهان را در اختیار دارد”.
امروز ۷۶۸میلیون نفیر در جهیان در فقیر مالی بسیر میبرنید ،یعنیی روزانیه تنهیا  ۱,۰۶ییورو در اختییار دارنید .در حیال حاضیر میردم
ک ورهای “صحرای بزرگ افریقا” هم راسیتا بیا انفجیار جمعییت ،بیه خیاطر بحیران اقلیمیی شیاهد از مییان رفیتن منیابع طبیعیی خیود
نیز میباشند .بیه ایین دلییل براسیا

آمیار “موسسیه گیالو ” ۲۰(،ژ حیدود  ۳۳درصید از میردم ک یورهای “صیحرای بیزرگ افریقیا” و

 ۲۷درصد از مردم امریکای التین و کارائی و ۲۴درصد از مردم خاورمیانه خواستار ترک زادبوم خود میباشند .
فیلیپییو گرانییدی ،رئیییس کمیسییاریای عییالی امییور پناهنییدگان در سییازمان ملییل در  ۱۸ژوئیین  ۲۰۲۰اعییالم کییرد ،شییمار آوارگییان در
سراسر جهان به نزدیک  ۸۰میلیون نفر رسیده است۲۱(.ژ
ابتیذال دیگیر اینکیه بیه جیای طراحیی برنامیه هیای بیین المللیی علییه ایین نیابرابری هیا و فقیر و گرسینگی ،سیاسیتمداران و صیاحبان
قییدرت بییه بلنییدتر کییردن دیوارهییای مییرزی خییود پرداختییه انیید .ابتییذال دیگییر در آنجییا اسییت کییه طب ی آمییار سییال  ۲۰۱۷یوروسییتات
(مرکییز آمییار اتحادیییه اروپییاژ ۴,۲۲ ،درصیید از مییردم سراسییر اروپییا ( ۱۱۳میلیییون نفییرژ در معییر

خاییر فقییر یییا محرومیییت هییای

اجتماعی قرار دارند.
در گذشیته اشیتغال بیه عنیوان راهیی بیرای خیرو از فقیر تلقیی میشید ،امیا برخیی از کن یگران در حییال حاضیر معتقدنید کیه دیگییر
اینگونه نیست .لئو ویلییامز میدیر شیبکه اروپیایی مبیارزه بیا فقیر بیه یورونییوز گفیت“ :میا شیاهد افیزایش کارهیای پرمخیاطره هسیتیم.
تعداد زیادی از مردم کار میکنند اما به سختی میتوانند با درآمدشان تا پایان ماه سر کنند”.
نتیجه اینکه در کنیار نیابرابری هیای اجتمیاعی ،فقیر ،گرسینگی و نیابودی محییم زیسیت ،جنیگ دومیین علیت اصیلی فیرار و مهیاجرت
مردم از خانیه و کاشیانه خیود میباشید .امیا قلیه و اُلمیا ایین ابتیذال هیا آنجیا اسیت کیه در ایین شیرایم بحرانیی و خارنیاک جهیانی،
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قدرتمنیید تییرین مییرد دنی یا ی یک پیمانکییار فاسیید سییاختمانی اسییت کییه بییا پی یام هییای تییوییتری مبتییذل و خارنییاک روزانییه خییود بییه
اختالفات و افتراق و خ ونت در آمریکا و دنیا دامن میزند .ما همگی موظفیم در برابراینهمه نابرابری در جهان پاسخگو باشیم!

————————————————————————

(۱ژ Osterhammel 2011, S. 1033 ff
(۲ژ Hobsbawm 1994, S. 14
(۱/۲ژ Ferguson 2009, S. 299
(۲/۲ژ Krämer Handelsblatt ۱۶,۱۲,۲۰۰۸
(۳ژ اریک جان ارنست هابسبام ( )Eric John Ernest Hobsbawmتاریخ دان و نویسنده
(۴ژ تایلریسم  :تنظیم ت کیالت کارهای تولیدی بر اسا

جلوگیری از اتالد وقت

فییوردگرایی ی یا فوردیسییم  :گرای یی متیینثر از نظییام اقتصییادی حییاکم بییر کارخانییههای خودروسییازی هنییری فییورد در آمریکییا بییود کییه
شیکل پیچییدهتری از تییایلرگرایی اسیت .ایین گیرایش مبتنیی بیر ترکیبیی از قیمییت پیایینتر تولییدات و دسیتمزد بییاالتر و خیم تولیید
بهبودیافته و بازاریابی و تسهیالتی خاص برای مصردکننده است.
هنیری فییورد در ژانوییه زمییانی کیه شییاهد میازاد تولیید ،ولیی نییاتوانی قیدرت خریید کیارگران و نییرخ بیاالی بیمییاری کیارگران ناشیی از
سختی کارِ تکراری و ف ار روحی و جسیمی آنیان شیده بیود ،در سیال  ۱۹۱۴بیا ییک تصیمیم انقالبیی ،صینعت ماشیین سیازی فیورد را
متحول کرد.
در درجه اول شیرکت فیورد سیاعت کیاری را از نیه سیاعت در روز بیه ه یت سیاعت کیاهش داد و دسیتمزد کیارگران را تیا بییش از دو
برابر افزایش داد.
(۱/۴ژ Galbraith 2009, S. 175
(۵ژ ابزار م تقه ( )Derivative Contractبه قراردادهیا ییا اوراقیی بهیاداری گفتیه میشیود کیه از سیهام ییک ییا چنید کیاال ،انیرژی،
ارز ،پییول و سییرمایه م ییت شییده و در بور هییای مربییو معاملییه می ییود .ارزش اییین ابییزار وابسییته بییه ارزش اوراق بهییادار من ییاء
میباشد و خود به تنهائی هیچ گونه ارزش مستقلی ندارد.
یکی از ابزار م تقه “گواهی سود اهرمی” نامیده میشود “ ”،Der Hebeleffekt, Leverage-Effekt
که ب کل وسیعی پیش از بحران  ۱۹۲۹بکار میرفت و نقش اساسی را در بوجود آمدن آن بحران ایفا کرد.
(۱/۶ژ تجربیه تییاریخی روی کییار آمییدن هیتلییر پییس از بحییران میالی  ۱۹۲۹و رشیید احییزاب و سییازمانهای پوپولیسییت و روی کییار آمییدن
دولییت هییای راسییتگرای رادیکییال در بسیییاری از ک ییورهای جهییان پییس از بحییران مییالی  ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷و بحییران یییورو در سییال
 ،۲۰۱۰بیدار باشی است برای همه آزادیخواهان جهان.
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(۶ژ جیییان مینیییارد کینیییز ( )( ،John Maynard Keynesزاده  ۵ژوئییین  – ۱۸۸۳درگذشیییته  ۲۱آورییییل ۱۹۴۶ژ ،اقتصیییاددان
برجسته انگلیسی
(۷ژ Koo 2009, S. 116
(۸ژ Senator Carter Glass und Henry B. Steagall
قیانون گلیس اسیتیگال در برابیر شکسیت بیازار سیهام در  ۱۹۲۹و رکیود بیزرگ اقتصیادی آمریکیا تصیوی شید .بیر اسیا

ایین قیانون،

بانکییداری بازرگییانی (امییور مربییو بییه پییذیرش سییپرده و وام ده ییژ از بانکییداری سییرمایه گییذاری (امییور مربییو بییه اوراق قرضییهژ جییدا
شد.
(۹ژ Harry Dexter White
(۱۰ژSchumann/Grefe 2008, S. 21
(۱۱ژ die tageszeitung (taz) ۲۳,۶,۲۰۱۲
(۱۲ژ پل رابین کروگمن Paul Robin Krugman
اقتصاددان اهل آمریکا است .او در سال  ۲۰۰۸میالدی موف به دریافت جایزه نوبل اقتصاد گردید.
جوزد یوجین استیگلیتز ()۱۳(Joseph Eugene Stiglitzژ
اقتصاددان معاصر آمریکایی است .وی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  ۲۰۰۱گردید
(۱۳الفژ “جهانی سازی و مسائل آن” نوشته جوزد استیگلیتز ص۳۳-۳۴ژ
(۱۳بژ همانجا ص ۴۰
( ۱۳ژ همانجا ص ۴۱-۴۴
( ۱۴الییفژ علییی ربیعییی سییخنگوی دولییت و وزیییر سییاب کییار تعییاون و رفییاه اجتمییاعی در مییورد موقییت سییازی قراردادهییای کییاری
نیروهای کار میگوید  :بیش از ۹۰درصد نیروهای کار ک ور ،در حال حاضر موقتی اند(.علی ربیعی ،اقتصادآنالین۲۷/۵/۹۳ ،ژ
در حییالی کییه در پای یان جنییگ ب ییش از  ۹۰درصیید نیروهییای کییار در ای یران بییا قراردادهییای دائییم در اسییتخدام کارفرمییای خییود بییوده
اند(.خیراللهی۱۳۹۷ ،
(۱۴ژ “ City of Londonسیتی لندن” “
قل ی فعالیتهییای اقتصییادی بریتانی یا اسییت و در قییرن  ۱۹مرکییز فعالیتهییای اقتصییادی تمییامی دنی یا بودهاسییت .س ییتی جمعیت یی در
حدود  ۱۰هزار نفر دارد ،اما نزدیک  ۳۳۰،۰۰۰نفر در آن کار میکنند که بی تر آنها در بخش خدمات مالی فعال هستند
(۱۵ژ “مدیریت سرمایه بلند مدتLTCM)( ”.
یک شرکت مدیریت پوشیش ریسیک مسیتقر در گرینیویچ ،کانکتیکیات بیود کیه از اسیتراتهی هیای تجیاری بیازده مالی ترکیی شیده
با اهرم مالی باال استفاده میکرد .این صندوق در اوایل سال  ۲۰۰۰منحل شد.
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(۱۶ژ Prof. Dr. jur. Karl-Joachim Schmelz is a German Bank and commercial lawyer. was a
judge at the Frankfurt district court
(۱۷ژ جوزد اکرمن ()Josef Ackermann
بانکدار سوئیسی است ،که در حال حاضر بهعنوان رئیس هیئت مدیره بانک قبر

فعالیت میکند

(۱۸ژ دبیرکل سازمان ملل متحد” آنتونیو گوترش”  ۲۱خرداد ۱۳۹۹
(۱۹ژ سرمایه در قرن بیست و یکم ()Le Capital au XXIe siècle
نیام کتیابی اسیت از تومیا

پیکتیی اقتصیاد دان فرانسیوی کیه بیه نیابرابری درآمید و ثیروت دراروپیا و آمریکیا ازقیرن هجیدهم تیاکنون
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(۲۰ژ مسسسه گالو از معتبرترین موسسه های نظرسنجی در جهان است
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