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این روزها یکی از نظریههایی که درمیان طیف گستردهای از چپاندیشان مقبولیت
زیادی یافته نظریهی مدرن پولی استتت که دروا ب ارای ارنامههای ا تصتتادی دولت
زمینهی نظری فراهم میکند تا اا پولی که اانک مرکزی یک کشور منتشر میکند در
پروژههای زیرستتایتیا ایداد اغتتتواح و صتی عتتنایب ادون واهاه از ایداد ا رانا
سرمایهگذاری کند .ای ن نگاه البته در تقاال مستقیم اا دیدگاه غالب نولیبرالی است که
نهفقط مخالف مدایلات دولت درا تصتاد است الکه اهیصوص در پیوند اا تأمین مالی
پروژههای دولتی از راه وامستتتانی موا تتب اهغتتدت مخالف دارد و مدعی استتت که
وامستانی زیاد دولت اا افزودن ار نرخ اهره در ا تصاد موجب یفگی سرمایهگذاری از
سوی اخش یصوعی یواهد غد.
انیان نظری نظریهی مدرن پولی چارتالیستتم استتت که ارای اولین اار در 5091
جورج فریدریش نپا ا تصتاددان راستگرای آلاانیا در کتاب «تئوری دولتی پوح»
مطرح کر د .چارتالیستم در وا ب نگاهی اه منش تاریخی پوح است که دراراار دیدگاه
متتالیستتم – فلزانیتان  -رار میگیرد .این دو دیدگاه دراارهی پیدایش پوح نظرات
متفاوتی دارند.
متالیستما اراین ااور است که پوح اه این دلیل اهوجود آمد تا م دودیتهای نظام
مبادلهی تهاتری را ارطرف کند .اه هاین دلیل فلزهای گراناهاا ارای ناونه طلا و نقره
که دارای ارزش ذاتی و طبیعی هستند اه عورت واصد پوح درآمدند .ارزش واصد پوح
ملی درنتیدته اه مقدار یلوص فلزهای گراناهاا و صتی زمانی که پوحهای کاغذی هم
رایج غتتد و جای ستتکههای طلا و نقره را در این مبادلات گرفتا ارای چندین دهها
ارزش پوح کاغذی اه میزان طلا و نقرهای که ذییره غده اود استگی داغت (اهاعطلاح
استاندارد طلا).
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چارتالیستتتها اهعکس اراین ااورند که دولت دروا ب تصتتایم میگیرد که چه
چیزی میتوان د اه عتورت پوح درایایدا و این کار هم نه اه یاطر مشتتکلات ناغی از
مبادلات تهاتریا الکه از آن روستتت که دولت تصتتایم میگیرد که ارای پردایت
مالیاتها و یا دیگر ادهیها چه واصدی را میپذیرد .اراساس دیدگاه نپ پوح در وا ب
مخلوق نظام صقو ی استتت و پوح نه اه عتتورت طبیعی الکه اه یاطر وانین دولتی اه
وجود آمده است.
اه این ترتیبا دو دیدگاه متفاوت دراارهی منشتتاپ پوح داریما ارای ستتادگی کار
یودم اولی را تئوری کالایی پوح مینامم که پوح اه عنوان مقوله ای درونی ناغتتی از
عالکرد مبادلات کالایی در اازار استتت و دوم تئوری دولتی پوحا که نپ و پیروانش
مدافب آن هستتتند که درآن استتتفاده از پوح ارای اازپردایت ادهی و صتی وامستتتانی
پیش تر از مبادلات کالایی در اازار پیش آمده استتت .اه عبارت دیگر علت اعتتلی
پیدایش پوح نه نیاز ارای رفب مشتتکلات ناغتتی از مبادلهی تهاتری الکه دروا ب یافتن
یک واصد م اسبه اود.
در ااتدا اغتتاره کردم که نظریهی مدرن پولی مورد استتتقباح غتتااری از فعالان
چپاندیش جهانی رار گرفته استتت اهویژه در انتخااات ریاستتت جاهوری امریکاا
نامزدهای چپگرای صزب دموکرات اه غدت مدافب این نگرش هستند و صتی اا ارایه
«طرح جدید (نیودیل) ستتبز» کوغتتیدند چگونگیاجرای آن را درعال درمعرض نگاه
رأی دهندگان امریکایی رار ادهند .ارای ارزیاای این مقبولیت اهایتصار سعی یواهم
کرد کته تئوری پوح نزد متارکس را اتا آن ته که این نظریهی مدرن مطرح میکند
مقایسه ناایم.
آنچه این تئوری پوح نزد مارکس و این نظریه ی مدرن مشتتترا است این است
که منشتتاپ پوح اه بل از نظام تولیدی ستترمایهداری ارمیگردد ولی ایتلاف این دو
دیدگاه در این استت که ارای مارکس منشتتاپ وهور پوح دولت نیست .اعلاوه هم در
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نطریهی مدرن پولی و هم در نظریهی پوح نزد مارکس این امر وا عیت دارد که دولت
میتواند پوح چاپ کندا ولی ایتلاف این دو دیدگاه در این استتت که اریلاف ادعای
مدافعان نظریهی مدرن پولی دولت نایتواند درعین صاح ارزش پوح را هم کنترح کند.
هم نظریهی مدرن پولی و هم مارکس استتاس تئوری مقداری پوح را که ستت س
میلتون فریدمن عورتاندی کرده است نادرست میدانندا یعنی نایپذیرند که تورم و
یا رکود اه تصتتایاات اانک مرکزی در تزریق یا عدم تزریق پوح اهوستتیلهی اانک
مرکزی استتگی دارد .دروا ب این تقا تا ارای پوح استت که عر تتهی پوح را معین
میکندا نه ارعکس .اه سخن دیگر و تی اانکها وامدهی میکنند در آن عورت است
که ودیعه و اعتبار ارای تأمین مالی وام ایداد میغتود و این رااطه ارعکس نیست .اه
سخن دیگر در هر دو موردا پوح دروا ب پوغشی ارای ا تصاد وا عی نیست الکه ا تصاد
سترمایهداری مدرن ا تصادی است که اا مناسبات پولی یصلتاندی میغود .دولت و
اانک مرکزی نایتوانند اا کوغتش ارای کنترح عر تتهی پوح رونق ا تصادی ایداد
کرده یا از رکود جلوگیری کنند .ارای نشتتان دادن نادرستتتی نظریهی مقداری پوح اد
نیستت اغاره کنم که در ساحهای اییر که در اغلب کشورهای سرمایهدارسرمایهداری
غاهد سیاست تزریق پوح اه ا تصاد اودهایم و غاهدیم که تزریق مقادیر اسیار هنگفت
پوح ا ه ا تصتاد موجب ایداد رونق و افزایش نرخ رغد ا تصادی نشده است .تراز مالی
اانکهای مرکزی اه یاطر تزریق ایصستتاب پوح متورم غتتده استتت ولی نه غتتاهد
افزایش اعتبارات اانکی هستیم و از آن مهمتر نه غاهد افزایش نرخ رغد ا تصادی اوده
ایم.
عادهترین ایتلاف این نظریهی مدرن پولی و پوح در دیدگاه مارکس این استتت
که ارای مارکسا سترمایه داری یک نظام ا تصتتادی است که در آن هاهی مناسبات
پولی غتده است .سرمایهداران اا سرمایه اه غکل پوح آغاز میکنند که در تولید و در
کالاها سترمایهگذاری میغتود و پس آنگاه از فرایند تولید  -اا اهرهکشی از نیروی

4

5

نظریهی مدرن پولی :دستاوردها و مخاطرات احتمالی

کار  -اه آنجا میرسد که ارزشهای تازهای تولید میکند که اه غکل سرمایهی پولی
ایشتر درمیآید .اه این ترتیبا تقا تتا ارای ستترمایهی پولی در وا ب تعیینکنندهی
تقا تا ارای اعتبار استت .اانکها هم اه عنوان اخشی از این فرایند انباغت سرمایه اه
تولید پوح و یا اعتبار دستت میزنندا نه این که سرمایهی مالی چیزی متفاوت از تولید
ستترمایهدارانه ااغتتد .نظریهی مدرن پولی مدعی استتت که تقا تتا ارای پوح ناغتتی از
«روصیهی صیوانی» عوامل منفرد است (آنگونه که کینزگراها میگویند) و یا اه این
یاطر است که دولت اه تولید اعتبار نیازمند است (نظریهی مدرن پولی) .ارعکس این
دو نگاها مارکس ولی اراین ااور استتت که ارزش پوح در نهایت اا ستترعت انباغتتت
سرمایه و مصرف سرمایهداران تعیین میغود.
اه این ترتیبا ایتلاف استاسی این تئوری پوح نزد مارکس و نظریهی مدرن پولی
اه این عتورت ارجسته میغود که تئوری پولی مارکس دروا ب پوح وجه مشخصهی
غتیوه تولید سترمایهداری است – از نظر مرصلهاندی تاریخی مشخص است  -درصالی
کته در نظریهی مدرن پولیا مقولهی پوح غیرتاریخی استتت .ارای مارکسا در نظام
سترمایهداریا پوح در وا ب غتیوهی ایان ارزش و ایان ارزش ا افی است .اه رااطهی
زیر که دورپیااییهای سرمایه نزد مارکس را نشان میدهد توجه کنید:
’M-C-P-C’-M
در این رااطها پوح اوح  Mاه این دلیل میتواند اا کالا  Cمبادله غود چون در وا ب
غکل ایان ارزش آن است و اه هاین ن و  ’Mهم در وا ب غکل ایان ارزش  ’Cاست.
اه عبارت دیگر اگر نفس مبادله جزیی از تولید کالایی نباغتتدا پوح نایتواند مبادلهای
را ستامان دهد چون آنچه که مبادله میغود دروا ب ایان کار مدرد اجتااعاً لازم و در
نتیده ارزش آن استتت .دروا ب اه این نکته اغتتاره میکنم که ارای مارکس پوح در
فرایند مبادله ایداد نایغتتود الکه دروا ب ایان پولی ارزش مبادلها و اه عبارتی دیگرا
زمان کار اجتااعاً لازم ارای تولید آن کالاست.
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تئوری مارکس عالکرد پوح را دریک ا تصاد کالایی سرمایهداری نشان میدهد و
از نظر مرصلهاندی تاریخی هم مشخص است .ارای مارکس ما یک تئوری عاومی پوح
که ارای هاهی دورانها درستت ااغد و صتی مناسبات در دورههای پیشا سرمایهداری
را تو یح دهد نداریم .الافاعله ا افه کنم که البته وا عیت دارد که پوح هاان طور که
چارتالیستتتها و کینزگراها میگویند -اه عنوان یک واصد م استتبه ارای مالیات و
پردایت ادهی پیدا غد ولی این نکته اا نظریهی پولی مارکس ارای دوران سرمایهداری
تنا ضی ندارد که وهور پوح را ناغی از عاومیغدن تولید کالایی میداند.
از نگاه مارکسا پوح در غیوهی تولید سرمایهداری سه عالکرد دارد:


واصد م اسبهی ارزش است.



وسیلهی مبادله است.



واصد ذییرهی ارزش است.

عالکرد واصد م اسبهی ارزش اودن پوح دروا ب از تئوری ارزش تتت کار مارکس
نتیده میغتتود و این البته عادهترین ایتلاف این دیدگاه مارکس و مدافعان نظریهی
مدرن پولی استت که استاستاً فا د تئوری ارزش هستند و اه هاین دلیلا ارای ارزش
ا افی هم فا د تئوری هستند.
دروا ب در نگاه مدافعان نظریهی مدرن پولی پوح از مقولهی ارزش جدا میغتتود و
پوح عامل اعلی توییر در نظام سرمایهداری ارآورد میغود که اه گاان من از وارسیدن
وا عیت مناسبات اجتااعی در نظام سرمایهداری و تولید ارای سود که عنصر اساسی آن
استتت غفلت میکند .مدافعان نظریهی مدرن پولی ادون این که نظریهی ارزش یود را
تدوین کرده ااغند وارد یک دنیای ییالی میغوند که درآن دولت میتواند هر میزان
ادهی که مییواهد ایداد کرده آن را اه اعتبارات تبدیل کند و اا هیچ م دودیت و یا
پیآمدی هم دردنیای وا عی سرمایهی مولد و غیرمولد هم روارو نایغود.
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از دیتدگتاه متارکس پوح از طریق اهرهکشتتی از نیروی کتار در فراینتد تولید
سترمایهداری استت که پوح ایشتر میسازد .ارزشهای تولیدغدهی تازه در کالاهایی
که ارای فروش آماده میغود متدلی میغود که و تی اه فروش رسید این ارزشها اه
زاان پوح ایان میغود.
اررسی مارکس دراارهی پوح از اررسی کالاهایی چون طلا و نقره آغاز میغود که
ارزشغان می تواند اا کالاهای دیگر مبادله غود .اه این ترتیبا یات یا ارزش طلا در
وا ب تعیینکنندهی ایان پولی ارزش دیگر کالاها میغود .ولی اگر ارزش یا یات طلا
توییرکند  -اه یاطر توییر در میزان کار اجتااعاً لازم ارای تولید طلا  -ارزش پوح هم
که ارای ایان پولی ارزش دیگر کالاها مورد استتتفاده رار میگیرد توییر میکند .اگر
کار اجتااعاً لازم ارای تولید طلا اه غتتدت کاهش یاادا ارزش آن هم سقوم میکند و
این ااعث میغتتود تا ایان پولی ارزش دیگر کالاها افزایش یااد .مرصلهی اعد دراارهی
ماهیت پوح وهور پوحهای کاغذی استت که در ااتدا و در دورهی صاکایت استاندارد
طلا میزان پوح کاغذی اه ازای مقدار مشتتخصتتی طلا اات اود .و اعد وارد مرصلهای
غتدهایم که این نستبتهای اات هم رعایت نایغود و غاهد وهور پوحهای نشانهای
(ادون پشتتوانه  )fiat moneyهستیم .اریلاف دیدگاه مدافعان نظریهی مدرن پولی
این توییرات ماهیت نقش پوح در نظام ستترمایهداری را توییر نایدهد .ارزش پوحهای
نشتانهای هم همچنان اا زمان کار اجتااعاً لازم در انباغتت سرمایهداری تعیین میغود.
و تی که طلا و نقره واصد پولی اودند ارزشغتتان مبنای ایان ارزش پولی دیگر کالاها
در نظام سرمایهداری اود و صالا که پوح نشانه ی داریما این پوح هم در وا ب ایان پولی
ارزش دیگر کالاهاست که اه غکل یات آن کالاها ایان میغود.
اه گاان من نقطه وت نظریهی مدرن پولی در ایان اهداف آن یلاعتته میغتتود.
هدف اعتتلی مدافعان این دیدگاه رستتیدن اه اغتتتواح کامل ادون تورم استتت که البته
هدف استیار والایی استت ولی ارای رستیدن اه آن ادعایغان ار این است که اخش
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دولتی نیازی اه پس اندازکردن و یا مالیاتستانی ندارد تا اتواند پروژهها را تأمین مالی
کنتد الکه تنها اا چاپ پوح یود میتواند ادون این که اا موانعی روارو غتتود اه این
اهداف ارسد .و اینجاست که اه گاان من مخاطرههای این دیدگاه عیان میغود.
صتی ادون توسل اه نظریهی مدرن پولی دولتهای مدرن در چهار دههی گذغته اا
ستیاستهای که اه اجرا درآوردند و یا آن چه که ااید می کردند ولی اه دلایل متعدد
اندام ندادند ااعث غتدند تا نظام مالیاتی نظام سرمایهداری اهغدت غیر کارآمد اشود –
کستتانی که ایشترین اهرهها را از امکانات عاومی میارندا روتاندانا درعتتدهای
اهطور روزافزون کمتری مالیات ا ردازند  -و غتتاهد اروز مشتتکلات ایغتتااری در
غتااری از این کشتورها ارای تأمین مالی پروژه های عاومی هستیم .ایم آن دارم که
ادعاهای نظریهی مدرن پولی از ستتوی مدافعان اهشتتتهای مالیاتی و متخصتتصتتان
فرارمتالیتاتی و اجتنتاب از پردایت مالیات مورد اهرهارداری رار گرفته ااعث غیر
کارآمدترغدن نظام مالیاتی کنونی ما اشود.
ااریا این نکته درستتت استتت که دولتهای مدرن درتولید و اازتولید پوح نقش
استتاستتی دارند ولی وا عیت این استتت که در تعیین ارزش پوح درت چندانی ندارند.
مستتئولان نشتتر پوح میتوانند هر مقدار پولی که مییواهند منتشتتر کنند ولی این که
ارزش این واصدها در اازارها چگونه تعیین میغتتود دیگر در کنترح دولتها نیستتت.
دروا ب ارزش واصتدهتای پولی اا تعداد ایغتتاار تصتتایااتی که عادتاً انگاههای
یصتتوعتتی ارای تعیین یات اتخاذ میکنند تعیین میغتتود .اه هاین دلیل استتت که
ارزش پولی که دولت منتشتتر میکند ای بات میغتتود .پاستتا مدافعان نظریهی مدرن
پولی اته این نکتته این استتت کته دولت دروا ب اا تعیین این که چه چیزی را ارای
پردایتت مالیاتها میپذیرد میتواند نقش تعیینکنندهای در تعیین اهای پوح داغتتته
ااغد .ولی وا عیت این است که اگر نظام مالیاتی مؤ ر نباغد – کاا این که در این 09
ستاح گذغتته نکرده است  -روغن نیست ار سر یات پوح چه یواهد آمد؟ اه سخن
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دیگر اگر اعتبار دولت اه مخاطره ایفتدا ارزش پولی که منتشر میکند طبیعتاً اه سات
و سوی عفر توییر میکند .یعنی عوامل ا تصادی اا کنار زدن پوح نشانهای ارای دییره
کردن ارزش یود اته ذییره کردن طلتا رو یواهنتد کرد کاا این که پس از ا ران
جهانی  7992-90غتتاهد افزایش چشتتاگیر یات طلا در اازارهای جهانی اودیم .ارای
یتافتن ناونتههتایی از زمتانی کته اعتبار دولت اه مخاطره میافتد میتوان اه ناونهی
زیابااوه در ساحهای اییر و صتی ونزوئلای کنونی نگریست.
خلاصه کنم:
ایگاان درستت است که دولتهای مدرن میتوانند هر میزان پولی که نیاز دارند
منتشتتر کنند ولی در عین صاح ارزش آن را هم هاین دولتها نایتوانند تعیین کنند.
ارزش پوح اا صرکت ستترمایه که دروا ب اا زمان کار اجتااعاً لازم تعیین میغتتودا
مشتتخص میغتتود .مدافعان نظریهی مدرن پولی مدعیاند که ستترمایهگذاری اخش
یصتتوعتتی را میتوان اا ستترمایهگذاری دولت که اا چاپ پوح تأمین مالی میغتتود
جایگزین کرد ولی نکته این استتت که اگر ستترمایهگذاری دولتی اا ارزغتتی که در
فرایند تولید در یک ا تصتادسرمایهداری تولید میغود رااطهی تنگاتنگی نداغته ااغدا
ارزش یود را اهسترعت از دست یواهد داد .دروا ب افزایش یاتها و سقوم ایشتر
ستودآوری موجب کاهش ایشتر سترمایهگذاری و تولید دراخش یصتتوعی ا تصاد
سترمایهداری یواهد غتد .البته که راه ارونرفت از این مخاصتته این است که دولت
مدرن اخش های استاستی ا تصتاد را در کنترح یود اگیرد ولی این سیاستی است که
مدافعان نظریهی مدرن پولی مدافب آن نیستند.
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