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مالیگرایی

آنچه در اینجا مشاهده میکنیم این واقعیت است که از هر 5
پوندی که در اقتصاد بریتانیا وام داده میشود 4 ،پوند آن هیچ
نقشی در تولید ارزش و ارزش افزوده ندارد و در نتیجه میتوان با
اطمینانخاطر مدعی شد که این موضوع باعث کارآمدی عملی
اقتصاد در کلیتاش نمیشود .هادسون ( ،2015ص  )154هم
متذکر شد که در سال مالی  2007-2008حدودا  80درصد
از وامهای تازهای که بانکها در آمریکا به متقاضیان اعطا کرده
بودند وام مســکن بود .طرفه اینکه این وامها هیچ تاثیری بر
فرایند سرمایهگذاری مولد در اقتصاد نداشت و به صورت تولید
و یا بازدهی بیشتر هم درنیامد.
در اینجا باید توجه را به مباحث کلی درباره نقش بخش مالی در
اقتصاد سرمایهداری جلب کنم.
به طور کلی ادعا بر این است که بخش مالی برای اینکه به تداوم
ثبات اقتصادی کمک کند باید در  4مورد انجام وظیفه کند.
 -1در اقتصادی که با مبادله کاالیی مشخص میشود ،یک نظام
پرداخت و دریافت را ساماندهی میکند.
 -2در شرایط وجود ریسک ،به فعاالن اقتصادی کمک میکند
تا ریسک را به نحو مطلوبتری مدیریت کنند.
 -3در نظام اقتصادی ما ،شماری از مردم بخشی از درآمد خود
را پسانداز میکنند و نظام مالی باید به پساندازکنندگان در
مدیریت مفید منابعی که پسانداز کردهاند ،کمک کند.
 -4بخش مالی همچنین به خانوارها و بنگاهها کمک میکنند
تا برای گسترش امکانات و رشــد اقتصادی خود وام گرفته و
سرمایهگذاری مورد توجه خود را تامین مالی کنند.
این نمودار را هم بانک مرکزی بریتانیا برای توضیح این وظایف
منتشر کرده که به گمان من بســیار جالب است .اقتصاد را به
صورت اتومبیلی در نظر بگیرید کــه  4چرخ دارد و هر کدام از
این چرخها هم باید بدون عیب و نقص باشد تا اتومبیل بتواند با
82

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

دردسر کمتری حرکت کند.

با آنچه که از توزیع وامهای اعطایی نظام بانکداری در بریتانیا و
در آمریکا گفتهام تردیدی نیســت که نظام مالی و بانکداری در
انجام یکی از این وظایف -یعنی وامدهی برای سرمایهگذاری و
رشد -بهشدت ناموفق بوده است.
به این ترتیب ،آنچه که میتوان گفت این است که بخش مالی
برخالف ادعاهایی که مطرح میشود در عملکرد خویش برای
کمک به توســعه و رشــد اقتصادی پایدار و باثبات و در ضمن
منصفانه توفیقی نداشته است .به سخن دیگر ،آنچه که مورد نظر
من است این است که هر آنگاه که نظام مالی نتواند سرمایهگذاری
درازمدت را تامین مالی کند ،در آن صورت ،کل نظام اقتصادی
ناپایدار و بیثبات خواهد شــد .من در اینجا منظــورم در واقع
کارآمدی کارکردی نظام مالی اســت که با مفهوم کارآمدی به
روایت اقتصاددانان جریان اصلی تفــاوت دارد .به عبارت دیگر،
من میخواهم به این نکته اشاره میکنم که هدف غایی ما باید
این باشد که بخش مالی باید در خدمت منافع دراز مدت کل نظام
اقتصادی باشد .البته این هدف کلی است اما در مورد مشخص
کشورها ،برای دســتیابی به این هدف میتوان سیاستها و یا

