
 آثار بحران ديرپا و جهانگير اقتصادی سرمايه داری در اسپانيا:

 ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری

 سهراب شباهنگ

هزار نفر به خيابان های مادريد آمدند تا به معدن کاران اسپانيا  150تير)  20ژوئيه ( 11شامگاه روز 

از مناطق معدنی شمال » پيمائی سياه راه«کيلومتری موسوم به  400روزه و  18که در راه پيمائی 

پالنسيا و آراگون تا ميدان مرکزی مادريد شرکت کرده بودند خوشامد بگويند.  اسپانيا، آستورياس، لئون،

در مخالفت با اقدامات  است کهاين راه پيمائی بخشی از مبارزات کارگران و ديگر زحمتکشان اسپانيا 

ال سنگ غرت گرفت. انگيزۀ مستقيم جنبش کارگران زضد کارگری حکومت دست راستی اسپانيا صو

 63اسپانيا و کارگران پشتيبان آنها مبارزه با کاهش يارانه های دولتی به صنعت زغال اسپانيا به ميزان 

در صد مزد دوران اشتغال به  60درصد و همچنين مخالفت با پائين آوردن حقوق بيکاری کارگران از 

است. حذف يارانۀ حکومتی از صنعت زغال به بسته شدن معادن و در صد از ماه دهم بيکاری  50

درصد نيروی کار اين کشور يعنی  25بيکاری هزاران کارگر می انجامد و اين در حالی است که حدود 

 در صد می رسد. 53سال به  25هزار نفر بيکارند و نرخ بيکاری جوانان زير  700ميليون و  5تقريبا 

کارگر معادن زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند، جاده ها و راه   8000ماه مه سال جاری  31از 

مرکز  Oveidoهای آهن را بستند و معادن را اشغال کردند. سپس کارگران در ميدان اصلی شهر اوويدو 

استان آستورياس گردهمائی اعتراضی برپا کردند. گارد سيويل (پليس نظامی) اسپانيا با کارگران وارد 

. نيروهای سرکوبگر گلوله های پالستيکی و گاز اشگ آور به ضد تظاهر کنندگان به کار درگيری شد

 بردند. 

حکومت کنونی اسپانيا در تعقيب سياست رياضت کشانه به ضد کارگران و تالش برای جلب رضايت 

ميليارد  65مؤسسات مالی جهانی و بين المللی به منظور دريافت کمک از آنها، تصميم گرفته است 

سال آينده از طريق افزايش ماليات های غيرمستقيم (ماليات بر  2.5ميليارد دالر) برای  78يورو (

درصد)، کاهش حقوق کارمندان دولتی، تعطيل شماری از شرکت  21درصد به  18ارزش افزوده از 

صرفه «های دولتی، خصوصی سازی راه آهن، فرودگاه ها و بندرها، کاهش حقوق بيکاری و غيره 

هائی است که کميسيون اروپا، صندوق » راه حل«کند. اين اقدام حکومت اسپانيا در راستای » یجوئ

بانک مرکزی اروپا و ديگر ارگان های جهانی )، 1(بين المللی پول، تسهيالت اروپائی برای ثبات مالی 

ورفته، و فرامليتی سرمايه داری برای برون رفت از بحران عظيم و فراگيری که اسپانيا در آن فر



2 

 

کنون کشورهای سرمايه ند. بحرانی که از پنج سال پيش تاتوصيه و يا دقيق تر بگوئيم تحميل می کن

هم نتيجۀ بحران داخلی و هم محصول تأثيرات  در اسپانيا ،داری را مانند سيل بنيان کنی در می نوردد

ايه داری و که دولت های سرم» راه حلی«بحران اقتصادی کشورهای اروپائی و آمريکا است. 

تالش دارد تمام هزينۀ بحران و هزينۀ بازگشت به  ،مؤسسات مالی بين المللی و جهانی ارائه می کنند

 ترزينۀ برقراری شرايط استثمار شديدتوليد سرمايه داری، يعنی ه» عادی«شرايط از سرگيری 

کومت دست راستی گيری اين راه حل، ابتکار حوش خود کارگران بياندازد. به کارکارگران، را بر د

اسپانيا نيست: حکومت به اصطالح سوسياليستی زاپاترو که پيش از ماريانو راخوی نخست وزير 

برنامۀ رياضت کشانه ای را که گروه  2010کنونی اين کشور زمام  امور را در دست داشت در سال 

مندان هش حقوق کاربه کاتوصيه می کرد پذيرفته بود. او نيز ماليات های غير مستقيم را باال برد و  20

دولت، عدم افزايش حقوق بازنشستگان، کاهش کمک های مربوط به بيمۀ درمانی و خصوصی کردن 

و ايرلند، و  برخی مؤسسات دولتی و غيره روی آورد.عين همين سياست ها در ايتاليا، انگلستان، پرتغال

 تری در يونان نيز عمل می شود.به شکل بدتر و شديد

جهانگير سرمايه داری کنونی که اکثر به اصطالح کارشناسان بورژوازی آن را صرفا بحران بزرگ و 

است که بيانگر انفجار  بحران عميق اقتصادیتصور يا تصوير می کردند يک  بحرانی مالی و بانکی

يعنی تضاد و ناسازگاری بين تکامل نيروهای  ،تضاد تکامل بارآوری کار با سود آوری سرمايه است

اکثر سود است. استثمار کارگران به منظور کسب حدابط توليد سرمايه دارانه که مبتنی بر مولد و رو

اين تضاد و ناسازگاری بين نيروهای مولد و روابط توليدی و يا بين تکامل بارآوری کار و سودآوری 

که در روند ارزش افزائی يا انباشت سرمايه به صورت قانون گرايش نزولی نرخ سود  -سرمايه 

در اين کشور عالوه بر در اسپانيا شکل ويژه ای به خود می گيرد.  -مايۀ اجتماعی نمودار می گرددسر

بين  ئی که خود سرمايۀ مولد در راه تکامل خويش به وجود می آورد (يعنی همان تضادمحدوديت ها

و تحقق بارآوری کار و سودآوری سرمايه)، نقش سرمايۀ غير مولد، سرمايه ای که اساسا در مبادله 

کاال به کار می رود به خاطر حجم بزرگ و کارآئی اندکش اهميت ويژه ای می يابد و به نوبۀ خود 

همچنين سرمايه هائی  برکاهش نرخ سود عمومی سرمايه اثر می گذارد و اين روند را تسريع می کند.

مشتق از آنها و دار و محصوالت مالی اه بر روی سهام و ديگر اوراق بهاکه اساسا در بورس بازی خو

(يعنی  سرمايۀ کلاز آنجا که حجم  می آيندسکن و مستغالت و زمين به حرکت دريا بورس بازی روی م

بلکه سهمی  ،را باال می برند و خود بستر توليد ارزش اضلفی نيستند سرمايۀ مولد + سرمايۀ غير مولد)

کاهش نرخ سود عمومی از ارزش اضافی توليد شده در بخش توليد را تصاحب می کنند، موجب 

 سرمايه می شوند.
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سال اخير و تحليل بحران اقتصادی در اين  15بررسی بخش ساختمان و مستغالت در اسپانيا در  

کشور، چگونگی کارکرد قانون گرايش نزولی نرخ سود را روشن می کند و نقش انگل و مخرب 

 را عريان می سازد.  سرمايه، به ويژه سرمايۀ مالی، و نظام سرمايه داری به طور کلی

يکی از رشته های مهم اقتصادی در اسپانيا که هم اکنون حتی بيش از ساير بخش ها غرق در رکود 

است و صدها هزار (و شايد يک ميليون يا بيشتر) کارگر بيکار بدان مربوط می شوند، بخش ساختمان 

، 2010تا  2008سال های  خريد و فروش مستغالت است (در فاصلۀبه و مسکن و فعاليت های مربوط 

% کارکنان در رشتۀ ساختمان کار خود را از دست دادند). بررسی مختصر بخش ساختمان و 36

مسکن، که از ديدگاه اکثريت قريب به اتفاق تحليل گران اقتصادی و مالی نقش اساسی در انفجار و 

ر اين کشور را بايد در گسترش بحران در اسپانيا داشت، نشان می دهد که ريشه های اصلی بحران د

نه در بی بند و باری  عملکرد شيوۀ توليد سرمايه داری و تضادهای درونی اين نظام جستجو کرد و

ت اعتباری يا در بازی های مالی و بورس بازی و غيره. همچنين مقروض شدن بيش از حد مؤسسا

چند شان تعيين می شود)، هر بل دسترسیخانوارها (که با شاخص نسبت کل وام آنها به درآمد ساالنۀ قا

هم در وخامت اوضاع مردم مؤثر است و هم ريسک بازپرداخت وام و بهره به بانک ها و ديگر 

مؤسسات مالی را باال می برد و بدين سان می تواند به تشديد بحران دامن بزند، اما علت اصلی بحران 

های مختلف اقتصادی و مالی رات اعتباری که چشم شان را بر خطنيست. بی گمان سود جوئی مؤسس

به پرداخت هرچه بيشتر و هر چه گسترده تر وام و  می بندد و اين مؤسسات را در جستجوی سود باالتر

اعتبار به اشخاص برای خريد و به شرکت ها برای توليد و يا فعاليت بازرگانی در اين زمينه می کشاند 

ت مؤسسات مالی در زمينۀ بورس بازی روی در وخامت اوضاع تأثير دارد. همچنين گسترش اعتبارا

مسکن يا روی سهام شرکت های فعال در امر ساختمان و مستغالت و ديگر رشته های مربوط به آنها 

کمک می » حباب مسکن«به هنگام رونق بازار مسکن، باعث افزايش قيمت مسکن می شود و به تشکيل

اری از شرکت های توليدی، بازرگانی و موجب زيان ديدن شم» شکسته شدن حباب«کند که بعدا با 

اما نه بی بند و باری بانک ها و ديگر مؤسسات مالی در امر مالی و حتی ورشکستگی آنها می گردد. 

دادن وام و اعتبار به اشخاص و بنگاه های توليدی و بازرگانی و نه بورس بازی بر روی مسکن در 

د و علت يا علل اصلی بحران اقتصادی در اسپانيا اشکال مختلف آن، هيچ کدام علت اصلی بحران نيستن

و يا در آمريکا (بحران موسوم به ساب پرايم يا سرمايه گذاری در سهام پر خطر مربوط به مسکن) يا 

باری و عدم انضباط مالی يا کمبود ضوابط و  در هر کشور سرمايه داری ديگر را نبايد در بی بند و

 .جو کردمقررات و يا بورس بازی و غيره جست
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برای نشان دادن ريشه های بحران اقتصادی اسپانيا نخست وضع اقتصادی اين کشور را در سال های 

)، که اقتصاد دانان ليبرال و نئوليبرال سال ها 1997-2007رونق اقتصادی آن (يعنی در فاصله زمانی 

رداشتن در راه می ناميدند و گام ب» معجزۀ اقتصادی«به مديحه سرائی اش می پرداختند، آن را 

به سبک اسپانيائی را به همه و به ويژه به کشورهای به اصطالح در حال توسعه » سياست اقتصادی«

ظه می کردند، به صورت بسيار خالصه بررسی ع(در آمريکای التين، آسيا، خاورميانه و آفريقا) مو

د سرمايه داری و اساس تحليل شيوۀ توليشکل گيری بحران در آن کشور را برمی کنيم و چگونگی 

ضرورت ها و تضادهای اين شيوۀ توليد با توجه به شرايط ويژۀ اسپانيا و ترکيب و حجم سرمايه ها در 

نشان می دهيم. در همان حال تأکيد می کنيم که  بحران اسپانيا در پيوند با بحران جهانی  اين کشور

ص و در پيوند با سرمايۀ مالی بين سرمايه داری شکل گرفت و عملکرد سرمايه در اسپانيا به طور مشخ

المللی و جهانی تحقق يافت؛ بحران اسپانيا از بحران های ديگر کشورها تأثير پذيرفت و هم اکنون نيز 

 می پذيرد و برآنها تأثير گذاشت و هم اکنون نيز می گذارد.

که اهميت صنعت ساختمان و رشتۀ مستغالت نقش بسيار مهمی در اقتصاد اسپانيا دارند. برای اين

سهم ساختمان در توليد  2010ساختمان و مستغالت روشن شود کافی است توجه کنيم که در سال 

اينکه بخش کشاورزی،  ه% بود با توجه ب6.7% و سهم مستغالت 10.2ناخالص داخلی اسپانيا برابر 

کل صنعت % توليد ناخالص داخلی را تشکيل می دادند و سهم 3.3دامداری، ماهی گيری و شکار تنها 

% توليد ناخالص داخلی بود، ديده می شود که ارزش افزودۀ 25.8در توليد ناخالص داخلی برابر 

نه تنها چند برابر ارزش افزودۀ  2010ناخالص مجموع بخش های ساختمان و مستغالت در سال 

 صبلکه رقمی بيش از نصف کل ارزش افزودۀ ناخال ،ناخالص کشاورزی، دامداری و ماهيگيری بود

 )2(توليدات صنعتی و کشاورزی را تشکيل می داد 

اين، بررسی تحليلی صنعت ساختمان و مستغالت می تواند اطالعات و معيارهای قابل اتکائی در بنابر

به دست دهد. در اين بررسی، وابستگی کل  –سال گذشته  15دست کم در  –بارۀ کل اقتصاد اسپانيا 

و مسکن و يا دقيق تر بگوئيم وابستگی متقابل بخش ساختمان و نظام بانکی اسپانيا به رشتۀ ساختمان 

 مسکن و نظام بانکی و مالی را مشاهده خواهيم کرد.  

دورۀ رونق اقتصادی نسبتا طوالنی در اسپانيا با رشد متوسط توليد ناخالص  2007تا  1997سال های 

وسيع حجم فعاليت های  % به شمار می رود. يک ويژگی مهم اين دوره گسترش 3.85داخلی معادل 

بخش ساختمان و فعاليت  2007سال بود. در سال  11ساختمانی، خانه سازی و خريد و فروش خانه طی



5 

 

% اشتغال را دراسپانيا تشکيل می دادند 23% توليد ناخالص داخلی و 25های مربوط بدان مجموعا 
)3.(  

درصد در  24درصد بود ( 20ری باالی دچار رکود با نرخ بيکا 1990اقتصاد اسپانيا در نيمۀ اول دهۀ 

بخش مهمی از بيکاران را جذب کند  ،). فعاليت ساختمانی می توانست به خاطر کاربَر بودن1994سال 

همچنين در مقايسه با رشته های صنعتی با تکنولوژی باال، به راه انداختن يا گسترش يک شرکت 

ش مهمی از سرمايه در رشتۀ ساختمان از ساختمانی به سرمايۀ ويژۀ خيلی بزرگی نياز نداشت (بخ

طريق وام بانکی تأمين می شود). افزون بر آن بخش مهمی از مصالح و ابزارهای توليد در اين رشته 

در خود اسپانيا توليد می شد و نياز به واردات در اين بخش (که به بدتر شدن وضع تراز پرداخت ها 

ختمان اساسا متوجه بازار داخلی بود و به کوشش می انجاميد) کمتر بود. از سوی ديگر صنعت سا

زيادی برای باال بردن قدرت رقابت نيازی نداشت چون سرمايه گذاری خارجی در اسپانيا اساسا در 

رشته های با تکنولوژی باال و بخش مالی صورت می گرفت و تا آنجا که به بخش ساختمان و مسکن 

زی در اين حوزه ه ها و بناهای ساخته شده و بورس بامربوط می شد بيشتر به سمت خريد و فروش خان

تا به فعاليت توليدی ساختمانی. مجموعۀ اين عوامل به اتخاذ سياست توسعۀ صنعت  مربوط می شد

ساختمان و فعاليت های توليدی و بازرگانی مربوط بدان کمک کرد. اما اينها تنها داليل حمايت شديد و 

ساختمان و مسکن نبود. بخش ساختمان و شرکت های ساختمانی از  پيگير حکومت های اسپانيا از بخش

دوران فرانکو نقش و جايگاه مهمی در اقتصاد اسپانيا و در پيوند با دستگاه دولتی و اداری مرکزی و 

محلی داشتند. از زمان فرانکو تعداد کمی شرکت های ساختمانی مهم وجود داشتند که در سايۀ پروژه 

در بنگاه اسپانيائی  5ارتی بازی مقامات دولتی و فساد رشد کرده بودند. هم اکنون های بزرگ دولتی و پ

 ).  4(بزرگترين بنگاه های جهان هستند که بيشتر آنها در زمان فرانکو شکل گرفتند تا از  50بين 

هزار  391، 2010شرکت بزرگ ساختمانی اسپانيا در سال  10تمرکز سرمايه در اين بخش، باال است: 

 ). 5(ميليارد يورو بود  62را دراستخدام داشتند و ميزان فروش ساالنه شان بيش از  نفر

مد سرانه در های آلمان، فرانسه و انگليس نيست و درآکه اقتصاد اسپانيا در سطح اقتصادهمچنين با آن

بزرگ  کشور اتحاديۀ اروپا کمتر است، اما با شرکت های چند مليتی بسيار 15آمد اسپانيا از متوسط در

اسپانيائی به ويژه در زمينۀ ساختمان و فعاليت های زيرساختی (مانند مخابرات، راه شوسه و راه آهن، 

، از صد شرکت بزرگ چند مليتی 2006بندرها، فرودگاه ها و غيره) مواجهيم. به طور مثال در سال 

تا فرانسوی  8اسپانيائی،  تا 10تای آنها آمريکائی،  14جهان که در زمينۀ زيرساخت ها فعاليت داشتند، 

 تا انگليسی بودند. 8و 
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بنگاه های بزرگ اسپانيا در شرکت هائی که باالتر نام برديم خالصه نمی شوند. شرکت اسپانيائی 

تلفونيکا يکی از بزرگ ترين شرکت های جهان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود روسازی 

گن ادغام شد، يکی از شرکت های بزرگ اروپا اسپانيا، به طور مشخص سئات که در شرکت فولکس وا

و نيز توليد آن به ساليانه حدود دو ميليون و چهارصد هزار خودرو می رسيد،  ،است که پيش از بحران

شرکت رپسول که شرکت نفتی و مهندسی بزرگ  فعال در عرصۀ جهانی است. همچنين بايد از شرکت 

فضا، چند بانک خصوصی بزرگ   -ی، صنايع هواسازدر رشتۀ توريسم، هتل داری، دارو های بزرگ

هزار کارمند است و  170(از جمله بانک سانتاندر که يکی از بزرگترين بانک های جهان با بيش از 

در سراسر اروپا، آمريکای شمالی و آمريکای التين و غيره فعاليت بانکی و مالی و شعبه دارد، ب. ب. 

 و ...) نام برد.   BBVAو. آ، 

ر در سال ، به ويژه از زمان شروع نخست وزيری خوزه ماريا آزنا90ت اسپانيا در دهۀ هدف دول

ترين شرايط برای تأمين منافع بورژوازی، تضمين سلطۀ سرمايه بر کار به ، فراهم کردن مساعد1996

طور کلی، و تحکيم سرکردگی بورژوازی بزرگ انحصاری و سرمايۀ مالی در عرصۀ داخلی و بين 

طور ويژه بود. پيروزی نئوليبراليسم در عرصۀ اقتصادی و ايدئولوژيک در آمريکا و المللی به 

انگلستان و نفوذ و گسترش آن در سراسر اروپا و برخی کشورهای آسيا، آمريکای التين و اقيانوسيه، 

و استراتژی کمابيش مدونی در پيش پای حکومت های سرمايه داری قرار می داد. بدين » نقشۀ راه«

تأمين سلطۀ اقتصادی سرمايۀ بزرگ انحصاری با تکيه بر مقررات زدائی به ويژه در زمينۀ سان، 

قانون کار، کاهش ماليات بر درآمد و دارائی، برداشتن موانع اداری و حقوقی دست يابی به منابع 

اسپانيا نام » معجزۀ اقتصادی«طبيعی، مالی و انسانی به نسخۀ آن چيزی بدل شد که چند سال بعد 

 اين معجزه، اقتصاد و جامعۀ اسپانيا را به آستانۀ ورشکستگی کشاند. ،و چند سال پس از آن ،رفتگ

دامات مهمی در جهت خدمت به غول های رشتۀ ساختمان و مستغالت و بانکداران حکومت آزنار اق 

 انجام داد. برخی از اين اقدامات که با بحث ما رابطۀ مستقيم دارند از اين قرارند:

اندن قوانين و مقرراتی در بارۀ دسترسی آزاد به زمين به منظور خانه سازی و ديگر گذر  -

قدامی برای کاهش قيمت ). بهانۀ ظاهری اين امر ا1998و  1996فعاليت های ساختمانی (سال های 

براين مسکن بود. اما چنان که خواهيم ديد قيمت مسکن، به رغم خانه سازی در مقياس زمين و بنا

، به شدت باال رفت. علل مهم باال رفتن قيمت مسکن چنين 2007تا  1997ول سال های وسيع در ط

بودند: از يک سو افزايش تقاضا و تشويق مالکيت خانه از سوی دولت و از سوی ديگر ريخته شدن 
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حجم بسيارعظيم نقدينگی در بازار به صورت وام و اعتبار خريد و ساخت مسکن به خانوارها و 

از آن به بنگاه های خانه سازی و خريد و فروش مسکن و نيز بورس بازی روی بسيار مهم تر 

زمين های قابل «مسکن. در قوانين و مقررات مربوط به ليبراليزه کردن زمين، تمايز بين 

حذف شد و مقرر گرديد هر زمينی که از پيش » زمين های غير قابل شهر سازی«و » شهرسازی

سازی و خانه سازی آزاد گردد. همچنين رو نشده بتواند برای شهريين و رزبرای کار برد معينی تع

  .)6مقررات اداری برای صدور پروانه و غيره به ميزان قابل توجهی تسهيل شد (

سياست مالياتی حکومت اسپانيا در جهت تشويق خريد خانه به جای گزينه های ديگر مانند  -

وان وسيله ای برای کسب درآمد به جای اجاره و تشويق خريد مستغالت (از جمله مسکن) به عن

تخصيص حجم عظيمی از وام ها و اعتبارات برای خانه  .)7(سرمايه گذاری در رشته های ديگر 

سازی و خريد خانه و شرکت های فعال در رشتۀ مستغالت. حجم اعتبارات به ويژه پس از ايجاد 

ن نرخ مرجع بهره (نرخی که بانک پول واحد يورو و ورود اسپانيا به حوزۀ يورو افزايش يافت چو

کاهش  2007% در سال 3.3به  1997% در سال 9.6مرکزی طبق آن به بانک ها وام می دهد) از 

 يافت.

، تقاضا برای مسکن نيز افزايش شديدی پيدا کرد. عالوه بر تقاضای 2007تا  1997ال های در س

نه افزايش يافته بود)، افزايش حدود داخلی (که در اثر بهبود نسبی وضع اقتصادی و تشويق خريد خا

به اين کشور و نيز خريد خانه از جانب اشخاص غير مقيم در اسپانيا نيز به باال  ميليون مهاجر 4.5

مبلغ  و هزار خانه ساخته شد 300ميليون  5ساله، تقريبا  11رفتن تقاضا دامن زد. در اين دورۀ زمانی 

% توليد ناخالص داخلی افزايش 102.9خالص داخلی به % توليد نا28.4کل وام های خريد مسکن از 

يافت. حجم باالی وام مسکن به طور کلی وام خانوارها را باال برد به طوری که نسبت وام به درآمد 

 جهش پيدا کرد.  2007% در سال 132.1به  1997% در سال 52.7از  خانوارها قابل دسترسی

برابر در سال  2.64ها بود (تقريبا ار بيشتر از وام به خانوارها بسياما ميزان وام و اعتبارات به بنگاه 

). جدول زير ميزان وام بخش های عمومی و خصوصی اسپانيا را با تفکيک اقالم مهم در هر 2010

بخش و نيز نسبت هر قلم مهم وام به توليد ناخالص داخلی و به حجم کل وام ها، و نيز نسبت وام های 

 نشان می دهد: 2009 - 2010اخلی و به حجم کل وام ها را در سال خارجی به توليد ناخالص د
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  0B1 وام داخلیBوام خارجی 

2B3 وام هاB4 ميليون يوروB نسبت وام

داخلی به توليد 

ناخالص داخلی 

 (در صد)

5B6 ميليون يوروB نسبت وام

خارجی به 

توليد ناخالص 

 داخلی

7B نسبت وام

خارجی به  

کل وام ها 

 (در صد)

8B9 کل وام بخش عمومیB706425 10B66.48 11B351966 12B33.12 13B20.19 

14B15 حکومت مرکزیB539597 16B50.78 17Bxx 18Bxx 19Bxx 

20B21 مناطقB114279 22B10.75 23Bxx 24Bxx 25Bxx 

26B27 شهرداری هاB35380 28B3.33 29Bxx 30Bxx 31Bxx 

32B33 تأمين اجتماعیB17169 34B1.63 35Bxx 36Bxx 37Bxx 

38Bکل وام بخش خصوصی      

39B40 بخش غير مالیB2378656 41B223.85 42B1391581 43B130.96 44B79.81 

45B 46 وام مسکن خانوارB902110 47B84.90 48Bxx 49Bxx 50Bxx 

51B52 شرکت های غير مالیB1476546 53B138.96 54Bxx 55Bxx 56Bxx 

57B58 بنگاه های مالیB1127688 59B106.13 60Bxx 61Bxx 62Bxx 

63B64 جمع کلB4212769 65B396 66B1743547 67B164 68B100 

)xx  (اعالم نشده : 

 )رونق و بحران (عميق) در اقتصاد اسپانيا: نقش اتحاد اروپا در تکامل آن (منبع: 

و عمومی و داخلی و خارجی  اسپانيا را در يک نگاه به دست می  جدول باال کل وام های خصوصی

کنون تغيير زيادی نکرده اند ارقام کلی تا 2010دهد. با توجه به اينکه ارقام و نسبت های کلی از سال 

اين جدول تقريبا امروز هم با خطای ناچيزی معتبرند. اگر واحد اندازه گيری را توليد ناخالص داخلی 

ام را گرد کنيم و افزون بر آن برخی تغييرات را که در اين دو سال رخ داده اند نيز در بگيريم و ارق

 نظر داشته باشيم می توانيم جدول باال را چنين خالصه کنيم: 

برابر توليد ناخالص داخلی  4% يا 400کل وام اسپانيا (خصوصی و عمومی، داخلی و خارجی) حدود 

 است که توزيع آن به صورت زير است:

 % توليد ناخالص داخلی140وام شرکت های غير مالی:  .1

%  70: هرداری ها، بيمۀ اجتماعی و غيره)وام عمومی يا دولتی (حکومت مرکزی، مناطق، ش .2

 توليد ناخالص داخلی
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 % توليد ناخالص داخلی105وام مؤسسات مالی:  .3

 % توليد ناخالص داخلی 85وام خانوارها:  .4

% از منابع خارجی تأمين مالی می 160لی و بقيه يعنی حدود % از منابع داخ400% اين 240حدود 

 شود.

پيش از توضيح ارقام مهم جدول باال و نتايجی که می توان از آنها گرفت بيان چند نکتۀ تکميلی مفيد به 

تا  1997نظر می رسد. نخست اينکه وزن وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانيا اساسا در دورۀ 

سريعی يافت، به ويژه اعتبارات برای ساختمان و فعاليت های مربوط به گسترش رشد بسيار  2007

وام ها نقش بسيار مهمی در تأمين سرمايۀ مالکيت مستغالت در اين فاصله افزايش شديدی پيدا کرد. 

)، 2012بانک مرکزی اروپا (فوريه بولتن ماهانۀ بنگاه های توليدی و بازرگانی دارند: طبق گزارش 

افزايش  2010سال  صد دردر 92درصد به  40ای غير مالی از به سرمايۀ ويژۀ بنگاه ه نسبت وام

درصد  300برابر يعنی  3در بخش ساختمان و مستغالت، نسبت وام به سرمايۀ ويژۀ بنگاه ها از يافت. 

تا  2004فاصلۀ سال های  در .)2010، ژوئيه بولتن اقتصادیتجاوز می کرد (بانک مرکزی اسپانيا، 

% رشد کرد و اعتبارات به بخش 24.6اعتبارات به بخش ساختمان ساالنه به طور متوسط  2007

 2010تا  2000% برخوردار شد (در فاصلۀ سال های 43.1مستغالت از رشد متوسط ساالنه ای برابر 

مبلغ کل وام  2007درصد بود). در سال  34متوسط افزايش اعتبارات به بخش مستغالت ساالنه حدود 

درصد برای بخش  14.5درصد توليد ناخالص داخلی رسيد (حدود  45ن دو بخش تقريبا به به اي

درصد برای بخش مستغالت) در حالی که سهم ساختمان و مستغالت در توليد ناخالص  30ساختمان و 

نسبت وام دريافتی بخش های  2010تا  2000بين سال های ). 8(در صد بود  20داخلی مجموعا حدود 

به  2000% در سال 70مستغالت به ارزش افزودۀ ناخالص در اين دو بخش، از حدود  ساختمان و

در حالی که نسبت وام به ارزش افزودۀ ناخالص در مورد مجموع  .)9(رسيد  2010% در سال 204

  .)10(% بود. 69، 2010بخش های ديگر در سال 

نشان دهندۀ افزايش  –خواهيم پرداخت که پائين تر به آنها  –داده های باال و ارقام مندرج در جدول 

بسيار زياد اعتبارات در بخش ساختمان و مسکن، چه به صورت وام به خانوارها، چه در شکل وام به 

شرکت های ساختمانی و چه به ويژه وام و اعتبار به بنگاه های فعال در امر خريد و فروش خانه و 

در اسپانيا است.  پائين تر داليل   2007تا  1997ای ديگر بناها (بنگاه های مستغالتی) در فاصلۀ سال ه
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را خواهيم ديد. جدول باال چند جنبۀ اساسی اقتصاد اسپانيا را نيز که » انفجار اعتبارات«و نتايج اين 

 برای توضيح بحران کنونی اهميت دارند به روشنی نشان می دهد.

اسپانيا است که قبال هم بدان اشاره جنبۀ اول اهميت بخش ساختمان و به ويژه مستغالت در اقتصاد 

ميليون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به کار بودند اين  2.9به در اسپانيا نزديک  2007کرديم. در سال 

کشور) در اين رشته را تشکيل می داد و در   27% کل نيروی کار شاغل اتحاديۀ اروپا (19.5رقم، 

% مجموع ارزش 18.6ا در رشتۀ ساختمان برابر همين سال ارزش افزودۀ (توليد ناخالص) اسپاني

کشور) را تشکيل می داد که از تمام کشورهای ديگر اين   27افزودۀ اين بخش در اتحاديۀ اروپا (

 ). 11(مجموعه بيشتر بود 

جنبۀ دوم، وزن باالی وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانيا، به ويژه وزن باالی وام بخش 

برابر  1997بخش عمومی بسيار بيشتر است. مجموع وام خانوارها در سال  خصوصی است که از وام

% توليد 85.92به  2010و در سال  84.73به  2007% توليد ناخالص داخلی بود که در سال 35.46

برابر افزايش می يابد که البته  3ناخالص داخلی رسيد. وام بنگاه های غير مالی در اين فاصله بيش از 

افزايش وام های مستغالت بيش از وام به شرکت های ساختمانی و ديگر صنايع و ميزان و نسبت 

در صد مبلغ کل وام بخش خصوصی به  45تا  40بين  2010تا  2007خدمات است. در سال های 

بخش ساختمان و مستغالت اختصاص داشت و وام های بخش مستغالت بسيار بيشتر از وام به بخش 

 ود (تقريبا دو برابر). توليدی يعنی بخش ساختمان ب

جنبۀ سوم، نقش باال و فزايندۀ وام خارجی در کل وام ها و به طور کلی در اقتصاد اسپانيا و در نظام 

برابر  2009 - 2010بانکی اين کشور است. طبق جدول باال کل وام های خارجی اسپانيا در سال 

 انباشته«ن کشور بود. طبق داده های صد  توليد ناخالص داخلی ايدر 164يا  و ميليون دالر 1743547

از انتشارات بانک » و عمومی و تأمين مالی کسری خارجیخصوصی  وام خارجی، [استوک]

% توليد 250به  2011، ميزان کل وام خارجی ناخالص اسپانيا در سال2012، ژوئن ناتيکسيس

اين کشور تقريبا برابر  ناخالص داخلی اين کشور رسيد و مبلغ کل وام خالص (وام منهای طلب) خارجی

 ميليارد دالر بود. 1490.8ميليارد يورو يا   1073.4 توليد ناخالص اش در آن سال يعنی

ميليارد يورو،  92ميليارد يورو، فرانسه  117وام دهندگان بزرگ به اسپانيا عبارتند از بانک های آلمان 

بيهوده نيست که خبر تقاضای کمک دولتی ميليارد يورو.  37ميليارد يورو و اياالت متحده  67انگلستان 

بورس های آلمان و فرانسه را به  ،و خطر ورشکستگی آن» بانکيا«ميليارد يوروئی گروه بانکی  24
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لرزه در می آورد و حتی روی بورس های لندن و نيويورک هم اثر می گذارد. همچنين کاهش سود 

ينانشال تايمز ااز سوی وال استريت جورنال و فسانتاندر بانک و يا ب. ب. و. آ، با حساسيت و نگرانی 

 دنبال می شود.

و انباشتۀ  خارجی در اسپانياقيم نباشتۀ [استوک] سرمايه گذاری مستدر اينجا بد نيست اشاره ای هم به ا

، انباشتۀ سرمايه گذاری مستقيم اسپانيا در 2010بکنيم. در سال  اسپانيا در خارجسرمايه گذاری مستقيم 

ميليارد دالر  614.4ميليارد دالر و انباشتۀ سرمايه گذاری خارجی در اسپانيا برابر  660.1ر خارج براب

خالف وام، صادر کنندۀ خالص ۀ سرمايه گذاری مستقيم خارجی، بريعنی اسپانيا در زمين). 12(بود 

دو چه سرمايۀ وارداتی هر و » بومی«سرمايه است. از ديدگاه طبقۀ کارگر چه سرمايۀ اسپانيائی 

افزون بر آن هردوی آنها در زمينه ها و عرصه های مختلف به هم گره خورده و در هم  ،گرنداستثمار

تنيده اند. صدور سرمايۀ اسپانيائی ممکن است برای سرمايه داران اين کشور سود بيشتری از آنچه در 

بيکار شدن کارگران در  چند به بهای تعطيل کارخانه ها وبار آورد هراسپانيا می توانست داشته باشد به 

برخالف آمريکا،  -اسپانيا تمام شود. وام خارجی با نرخ بهره هائی که برای کشوری مانند اسپانيا 

نرخ نسبتا باالئی در بازار مالی جهانی به شمار می رود و با پائين آمدن  -آلمان، ژاپن و تا حدی فرانسه 

ک ها را از ديد قدرت مالی و توانائی پرداخت و توسط آژانس هائی که کشورها و بان» رتبۀ اسپانيا«

به معنی تشديد استثمار کارگران، کاهش کمک  –تر هم می رود ه ارزيابی می کنند، اين نرخ باالغير

های اجتماعی و به طور کلی کاهش  قدرت خريد و بدتر شدن وضعيت و کيفيت زندگی اکثريت بزرگ 

نندۀ خالص سرمايه است برای اکثريت بزرگ مردم هيچ مردم است. بدين سان اينکه اسپانيا صادر ک

فايده ای ندارد و اينکه سطح وام خارجی آن باال است به معنی وخامت باز هم بيشتر زندگی کارگران و 

توده های زحمتکش است. به عبارت ديگر، کارگران و توده های زحمتکش هم در عروسی و هم در 

   عزای سرمايه داران لطمه می بينند!   

 بروز بحران سرمايه داری در اسپانيا و نشانه های نخستين آن

اوج رشد اقتصادی اين کشور، اوج توليد مسکن، به صورت ، 2007نخستين نشانه های بحران در سال 

 اوج افزايش اعتبارات نمودار شد. اين نشانه ها چنين بودند:

 کاهش رشد اقتصادی  -

 در جدول زير آمده است:  2013تا  1999در سال های  رشد واقعی توليد ناخالص داخلی اسپانيا 
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2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1999 

2003 

 سال

رشد   3.6 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 - 3.7 -0.1  0.7 - 1.8 0.1

 (درصد)

 پيش بينی هستند.) 2013و  2012ارقام مربوط به سال های چشم انداز اقتصادی جهان. (منبع: صندوق بين المللی پول،  

 کاهش انباشت سرمايه -

يعنی سرمايۀ ثابت (ماشين آالت و  انباشت سرمايه در معنی دقيق اين کلمه،ما ارقام دقيق مربوط به 

ابزارهای کار، تأسيسات و ساختمان های توليدی، راه ها و شبکه ها، مواد خام، انرژی، ارتباطات و 

مزد کارگران مولدی) را که هر سال يا در هر دورۀ گردش سرمايه  غيره) و سرمايۀ متغيری (يعنی کل

به سرمايۀ اجتماعی مولد موجود اضافه (يا کم) می شود در دست نداريم. انباشت در اين معنی در 

آمارهای اقتصادی سرمايه داری محاسبه نمی شود و ثبت نمی گردد. اما کميت ديگری که تشکيل 

ش از يک سال الت و ساختمان ها و زير ساخت ها که در زمانی بيسرمايۀ پايدار (يعنی ماشين آ

الص داخلی ناميده می اين مواد خام و انرژی و غيره به حساب نمی آيد) ناخمستهلک می شوند، بنابر

 ها هست که تا حدی بيانگر جهت و کميت انباشت سرمايه  است.شود در آمار

) اسپانيا را به GFCF/GDPجدول زير نسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی ( 

 : نشان می دهد 2010تا  1995صورت درصد و نيز تغييرات اين نسبت را در سال های 

 سال GFCF/GDP ساليانه تغييرات

0.86 21.52 1995 

-0.11 21.41 1996 

0.42 21.83 1997 

1.22 23.05 1998 

1.51 24.56 1999 

1.27 25.83 2000 

0.17 26.00 2001 

0.28 26.28 2002 
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0.90 27.18 2003 

0.92 28.04 2004 

1.34 29.38 2005 

1.22 30.60 2006 

0.08 30.68 2007 

-1.98 28.66 2008 

-4.66 24.00 2009 

-1.54 22.46 2010 

 است.) (جدول بر اساس داده های بانک جهانی تنظيم شده

نسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی   2005تا  1997ديده می شود که از سال 

سرعت افزايش اين نسبت کاهش می يابد و از سال   2006هر سال افزايش پيدا می کند اما از سال 

شرايط مساعد در به بعد منفی می شود. يعنی گرايش به سرمايه گذاری کاهش می يابد (به رغم  2008

 و غيره). -نسبت به کشورهای پيشرفتۀ اروپا –اسپانيا از نظر پائين بودن ماليات و مزد 

 2010 در صد در سال 70به  2007درصد در سال  83همچنين در اسپانيا با کاهش ظرفيت توليدی از 

 % ظرفيت توليدی اسپانيا عاطل بوده است. 30، 2010مواجهيم. يعنی در سال 

 شديد نرخ بيکاری افزايش -

درصد برای جوانان  53درصد نيروی کار است (بيش از  25ديديم که نرخ متوسط بيکاری در اسپانيا  

نرخ بيکاری معادل  2007ميليون نفر را در بر می گيرد. در سال  5.7سال) که جمعيتی برابر  25زير 

) بود و در آخر 1834000يا يک ميليون و هشت صد و سی و چهار هزار نفر ( % نيروی کار و8.3

) 4632000ميليون و شش صد وسی و دو هزار نفر ( 4% نيروی کار يعنی به 20.1به  2010سال 

رسيد يعنی در حدود دو ميليون و شش صد هزار نفر به عدۀ بيکاران اضافه شد. اگر وضع کنونی را 

ران (که هنوز ادامه در نظر بگيريم بدين نتيجه می رسيم که طی سال های بح 2007نسبت به سال 

 ميليون به عدۀ بيکاران اسپانيا افزوده شده است. 4دارد)، بيش از سه ميليون و نهصد هزار و يا تقريبا 
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 فزايش شمار خانه های به فروش نرفته و خانه های تخليه شده به دليل مشکل در پرداخت قسط ا  -

سال  است) در آخر» اضافه توليد«ی از شمار خانه های نو به فروش نرفته در اسپانيا (که نشانه ا

 ). 13خانه رسيد ( 800927به  2011

کمتر بود. علت افزايش فروش نسبت به پيش، کاهش قيمت خانه  2010درصد از سال  14که حدود 

هزار بدان افزود: بانک  500است. اما شمار خانه های خالی از اين رقم بيشتر است و بايد بيش از 

خانه يا مستغالتی را در وثيقه دارند در صورت عدم پرداخت قسط خريد  ،داخت وامهائی که در قبال پر

تصاحب می کنند که به خانه ها و مستغالت خالی اضافه می شود.  ساکنان را اخراج و خانه ها را ،خانه

هزار  530، 2011تا آخر سپتامبر  2008) از سال 2012فوريه  17بنا به گزارش آسوشيتدپرس (

ئی برای تخليۀ خانه های کسانی که ناتوان از پراخت قسط وام مسکن يا ديگر مستغالت به بررسی قضا

بانک ها بوده اند صورت گرفته و دادگاه ها به بانک های طلبکار اجازه داده اند که خانه ها يا قطعات 

زمين مربوط به وثيقه را تصرف کرده برای وصول طلب خود به فروش برسانند. بدين سان شمار 

به بيش از يک ميليون و سی صد هزار می رسد. منظور ما » مستغالت اضافی«و » خانه های اضافی«

اين نيست که مردم به اين خانه ها يا مستغالت يا مجتمع ها نيازی ندارند، بلکه منظور اين » اضافی«از 

) نمی کنند يا آن است که اين خانه ها و مستغالت، سودی عايد سرمايه گذاران (و در اين مورد بانک ها

هستند. توليد » اضافی«مقدار سودی که مورد نظر آنهاست برايشان به وجود نمی آورند و از اين جهت 

رمايۀ اضافی يا سرمايه داری، توليد برای سود است. سرمايه ای که سود ندهد و تا آنجا که سود ندهد، س

ن سرمايۀ اضافی را آنی شکل کاالئی هائی مربوط به اين سرمايۀ اضافی هستند يعزيادی است و کاال

تشکيل می دهند کاال يا محصول اضافی اند. فرض کنيم هزار واحد سرمايه در سال معينی سودی برابر 

هم سودی معادل واحد سرمايه باز  1100دويست واحد برای صاحب آن فراهم کند. اگر در سال بعد 

اضافه شده سودی به دست صاحبش  ۀسرماي واحد 100از د معنی آن اين است که عايد صاحبش کن 200

بوده است. بدين سان و در اين معنی، چه خانه ها و  »اضافی«واحد،  100يعنی انباشت اين  ،نرسيده

» اضافی«مستغالت جديدی که به فروش نرفته اند و چه آنهائی که تخليه شده اند، از نظر سرمايه دار، 

 سرمايۀ اضافی اند.  به شمار می روند يعنی جزء توليد اضافی يا

 تغييرات شديد قيمت خانه و مستغالت -

قيمت خانه در سال های رونق به خاطر افزايش تقاضا و نيز تسهيالت و معافيت های مالياتی افزايش 

% باال 115، 2007تا  1997شديدی پيدا کرد. طبق گزارش بانک مرکزی اسپانيا قيمت خانه از سال 
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يمت ها به باالترين حد خود رسيده بودند، کاهش قيمت با سرعت به بعد که ق 2008از سال  .رفت

کمتری نسبت به افزايش آن در دورۀ رونق شروع شد. طبق ارزيابی وزارت اقتصاد اسپانيا قيمت 

 2008غالت در سال در صد نسبت به قيمت مست 20حدود  2012متوسط مستغالت در آوريل سال 

فيچ کاهش قيمت ها را بيش از اين ارزيابی می کند (تا حدود آژانس رتبه دهی  .)14( کاهش يافته است

 در صد کمتر از قيمت اصلی در مورد خانه های تخليه شده که به تصرف بانک ها درآمده اند). 48

به طور کلی کاهش قيمت ها در دورۀ بحران دو معنی می تواند داشته باشد. در مورد يک کاالی خاص 

افزايش شديدی يافته (مانند مستغالت اثر افزايش تقاضا يا بورس بازی در که در دورۀ رونق بهای آن 

يا قيمت تعادل » قيمت عادی«در اسپانيا)، اين کاهش می تواند به معنی حذف افزايش قيمت نسبت به 

يعنی هزينۀ توليد به عالوۀ سود متوسط  قيمت توليد(که به گفتۀ مارکس در اطر اف عرضه و تقاضا 

که نه تنها محصوالت  کاهش عمومی قيمت هاتی کاهشی بيش از اين مقدار باشد. اما و حدور می زند) 

بر می گيرد به معنی نوعی ه را دربلکه ماشين آالت و مواد خام و نيز سهام و اوراق قرض ،مصرفی

 گيری حرکت سرمايه آماده می کند.    خريب است که زمينه را برای ازسرعمومی و ت ارزش زدائی

 پرداختش نيستنندام هائی که بدهکاران قادر به بازيا و» سوخته«د وام های افزايش شدي -

اد و مبلغ وام های ديکی از عاليم مهم بروز بحران و نشانۀ عموميت يافتن آن افزايش باالی تع

% کل وام 8.95است. در اسپانيا ميزان متوسط وام های سوخته يا وام های پرداخت نشدنی » سوخته«

  .)15(کنون سابقه نداشته است تا 1994است و در اسپانيا از سال که رقم بسيار باالئی  ها ارزيابی شده

در بازپرداخت وام يا به عبارت ديگر خطر سوخته شدن وام نزد گروه های مختلف بدهکار به  قصور

%، نرخ 14در اسپانيا نرخ قصور شرکت های مستغالتی برابر  2010يک نسبت نيست. در سال 

ا ب .)16( % بود 2.5% و نرخ قصور وام های خريد مسکن کمتر از 11های ساختمانی قصور شرکت 

پرداخت وام از جانب شرکت های مستغالتی و شرکت های ساختمانی توجه به اينکه هم ريسک عدم باز

پرداخت بازو هم حجم اعتبارات دريافتی شان بسيار باالتر از خانوارها است، بخش اعظم وام های 

نگاه ها مربوط می شود و نه به خانوارها. بنا به گزارش رئيس بانک مرکزی اسپانيا مبلغ کل نشدنی به ب

ميليارد دالر)  220ميليارد يورو (حدود  175به  2012پرداخت نشدنی در ماه ژوئن بازاين وام های 

 م بانکی و اقتصاد اسپانيا را تهديد می کند.تسرسيد که تمام سي
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 عمومیکسری بودجۀ افزايش شديد  -

بلکه در برخی سال ها درآمد دولت از  ،در دورۀ رونق اقتصادی نه تنها کسری بودجه نداشتاسپانيا 

درصد توليد ناخالص داخلی است که  8.5اکنون کسری بودجۀ اسپانيا حدود هزينه اش بيشتر هم بود. 

افزون رده است. تقريبا سه برابر حدی است که اتحاديۀ اروپا برای کشورهای عضو تعيين و تصويب ک

سال اخير به شدت افزايش يافته است  5در سال های بحران يعنی طی  بخش عمومیوام ميزان  ،بر اين

انگلستان و  دی يونان، ايتاليا، ايرلند،اسپانيا به توليد ناخالص داخلی به ب بخش عمومیهرچند نسبت وام 

وام های بخش عمومی به نسبت  است:اما رشد آن در سال های اخير بسيار زياد بوده  ،فرانسه نيست

طبق پيش و رسيد  %70 به 2011د در سال% بو36.2برابر  2007که در سال توليد ناخالص داخلی 

، نسبت وام بخش عمومی به توليد ناخالص داخلی به  2012 بينی وزارت اقتصاد اسپانيا در ماه مه سال

 می رسد. 2012% تا پايان سال 79.7

 ل بحران در اسپانياتالشی برای توضيح عل

از اقتصاد دانان، اکثريت عظيم دولت مردان، مديران بنگاه های توليدی و بازرگانی،  بخش مهمی

بانکداران و رؤسای مؤسسات مالی، بسياری از روزنامه نگاران، سياستمداران و روشنفکران بحران 

کنند و علت آن را يا در اخير سرمايه داری را صرفا بحرانی مالی و بانکی ارزيابی و تصوير می 

و برخی به عکس (اشتباهات مربوط به ارزيابی ريسک، يا کافی و کارآ نبودن مقررات مالی و بانکی 

، يا در سياست های اقتصادی دولت ها و برخی در توطئه های مؤسسات )جود خود همين مقرراتدر و

ئی که بحران در آن مورد بررسی مالی بين المللی و جهانی، برخی ناشی از عوامل خارجی نسبت به جا

بسياری از مطالعات برای توضيح بحران، از جمله در مورد بحران اسپانيا، . و مطالعه است می بينند

در واقع به توصيف وضعيت و بيان يک رشته فاکت ها بسنده می کنند و به دنبال علت يا علل آن نيستند 

 .کنندبرقرار می  ی اقتصادیيده هاعلت و معلولی بين پد ۀو يا به شکل دلبخواه رابط

(رشد منفی مستمر  ما در باال يک رشته از مهم ترين عاليم بحران مانند کاهش رشد اقتصادی و رکود

، کاهش سرمايه گذاری به ويژه در توليد، کاهش استفاده از ظرفيت توليدی، توليد ناخالص داخلی)

گسترش ورشکستگی ها، افزايش تعداد و حجم  افزايش شديد بيکاری، افزايش يا کاهش شديد قيمت ها،

  بخش عمومی  و کسری بودجۀ دولتی، افزايش وام های بخش خصوصی ، افزايش شديدهای سوختهوام 

اينها حلقه های يک زنجيرند و با هم ارتباط دارند اما در بررسی ارتباط شان . و غيره را بررسی کرديم

گيرد و می بر به طور منطقی اين پديده ها را درکه  با يکديگر بايد بتوان روندی را توضيح داد
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بسياری از تحليل گران که بحران . کندمی پيوندهايشان را به صورت ضرورت های اقتصادی تبيين 

کنونی را اساسا بحرانی مالی می دانند از مثال حجم باالی اعتبارات شروع می کنند و از اينکه بانک ها 

های ه دادن وام روی می آورند بی آنکه به حد کافی به تحليل خطرو ديگر مؤسسات مالی بی پروا ب

بارها و بارها در مورد » تحليل«عين اين . پرداخت وام ها بپردازندموجود و از جمله خطر عدم باز

ما در اينجا به ساب پرايم نمی پردازيم و می کوشيم مورد . آمريکا نيز تکرار شده است» ساب پرايم«

 .نب مختلفش را بررسی کرديم توضيح دهيماسپانيا را که جوا

پرداخت وام ها شروع می کنيم چون واقعيتی است که هيچ کس جم باالی اعتبارات و خطر عدم بازاز ح

شرکت های ساختمانی و شرکت  از جانبديديم که خطر اصلی عدم بازپرداخت وام ها . منکرش نيست

نی که وام مسکن يا مستغالت با وثيقه قرار دادن است و نه کسا و به طور کلی بنگاه ها های مستغالتی

 پرسشی که می توان مطرح کرد اين است که چرا شرکت های مستغالتی و. ملک مربوط گرفته اند

ساختمانی قادر به بازپرداخت وام های خود که برای توليد و فروش خانه و مستغالت گرفته اند نيستند؟ 

الت توليد شده و عرضه شده به فروش نرفته اند و اين ممکن است گفته شود چون خانه ها و مستغ

اين پاسخ که ممکن است در اين يا آن مورد خاص درست باشد . شرکت ها نقدينگی در اختيار نداشته اند

. برای مجموعۀ اين شرکت ها و برای اسپانيا در زمانی که در آستانۀ بحران قرار داشت درست نيست

 2007. در سال باال بود) و مستغالت(تقاضا برای مسکن  2007و  2006، 2005در سال های 

باره ارزش خانه های دو«در مقاله ای زير عنوان . )17( بيشتر بود ی خانه از عرضه اشتقاضا
گفته شده که در  2012آوريل  19تايمز مورخ مندرج در فاينانشال » تصاحب شده سقوط می کند

قولنامه برای خريد ملک جديد در  100000ر ماه ه 2006در اوج رونق مسکن در سال «اسپانيا: 

اين نشان   »[در ماه] بود. 25000محضر امضا می شد. در سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ها تنها 

مشکل شرکت های ساختمانی و شرکت های مستغالتی کمبود  2007يا  2006می دهد که در سال 

هزار خانه توليد می شد در حالی  500متوسط حدود  تقاضا نبود. زيرا که در سال های رونق، به طور

که طبق آنچه در باال از فاينانشال تايمز نقل کرديم تقاضا از اين مقدار بيشتر بود. در ضمن بايد توجه 

و  ، چنانکه قبال هم گفتيم نرخ بيکاری بسيار کمتر از حاال بود2007و   2006داشت که در سال های 

  .)18االترين سطح خود در دورۀ رونق بودند (مزدها در بدر اين سال ها 

بدين سان در آستانۀ بحران، کمبود تقاضای مؤثر نمی توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد يا 

علت فوری باشد. اگر علت اين امر که شرکت های ساختمانی و مستغالتی در بازپرداخت وام های خود 
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، پس بودغاز بحران کمبود تقاضای مؤثر خريدار نهائی نبه بانک ها دچار قصور شدند دست کم در آ

 بايد علت اين امر را در جای ديگری جستجو کرد.

در اسپانيا سهمی از سود ناخالص عملياتی شرکت های غير مالی که به صورت بهره به بانک ها داده 

پرداختی شرکت می شود يا دست کم در سال های مورد نظر داده می شد سهم باالئی است. نسبت بهرۀ 

تا  2007های اسپانيائی به مازاد عملياتی ناخالص اين شرکت ها به صورت درصد بين سال های 

 برای منطقۀ يورو در جدول زير آمده است:در همين زمان همين نسبت و  2010

 پرداختی شرکت های غير مالی به مازاد ناخالص عملياتی (در صد) نسبت بهرۀ

 سال 2007 2008 2009 2010

 اسپانيا 30 32 21 17

 قۀ يوروطمن 18 22 17 14

 )2011، دسامبر وامداری خصوصی(منبع: بانک مرکزی اسپانيا، 

 30جدول باال نشان می دهد که بخش مهمی از سود يا مازاد ناخالص شرکت های غير مالی (بيش از 

ن می دانيم که ) به صورت بهره نصيب بانک ها می شود. در ضم2008و  2007در صد در سال های 

 گرددبخش مهمی از سرمايۀ شرکت های ساختمانی و مستغالتی از وام و اعتبار نظام بانکی تأمين می 

يعنی نسبت وام به سرمايۀ ويژۀ اين شرکت ها باال است. بدين سان بخش مهمی از سود ناخالص شرکت 

مالی) به سمت بانک ها های ساختمانی و مستغالتی (احتماال بيش از ميزان متوسط شرکت های غير 

 سرازير می شود. اين امر باعث می شد که اين شرکت ها نتوانند قيمت مسکن را زياد پائين بياورند. 

از سوی ديگر به خاطر افزايش بارآوری کار و در نتيجه سهم کاهش يابندۀ کار زنده که سرچشمۀ سود 

در نتيجه  .)19( اهش می يابدو ارزش اضافی است، سود واحد مسکن و مستغالت در طول زمان ک

بيشتر پائين بياورند. جالب  شرکت های ساختمانی و مستغالتی نمی توانستند قيمت ها را برای فروشِ 

، کاهش قيمت خانه و 2009و  2008است توجه کنيم که حتی پس از انفجار بحران در سال های 

ا کاهش عرضه از افت سريع  مستغالت سريع نبود و شرکت های ساختمانی و مستغالتی کوشيدند ب

بدين سان کاهش نرخ سود و تالش نافرجام سرمايه  .)20(قيمت خانه ها و مستغالت جلوگيری کنند 

توليد سرمايه را با بن ازداران برای مقابله با آن از طريق کاهش عرضه و در نتيجه بيکارسازی، ب

بحران شدت  ،وليد و کاهش فروشبرو کرد. با بيکار کردن کارگران و عاطل کردن وسايل تبست رو
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از طريق رشتۀ ساختمان و مستغالت علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا يافت و بحران به گفتۀ مقالۀ 

 به بانک ها منتقل شد. 

، يعنی به هنگام امواج 2010نکتۀ جالب اين است که به گزارش بانک مرکزی اسپانيا در پايان سال 

بقۀ خانه ها و مستغالت به فروش نرفته، ورشکستگی ها و غيره، بانک عظيم بيکاری و افزايش بی سا

های اسپانيا از نظر نسبت سود به دارائی و سود به سرمايۀ ويژه جزء رتبه های اول در منطقۀ يورو 

اما ضريب توانائی آنها در پرداخت وام ها و تعهدات مالی شان جزء بدترين ها در حوزۀ  .)21(بودند 

امر که بحران بانکی در اسپانيا تقريبا سه سال پس از بحران مسکن و مستغالت نمودار  يورو بود. اين

جو تجستوليد آن را در حوزۀ  ريشۀ شد نشان می دهد که منشأ بحران اسپانيا مالی و بانکی نيست و بايد

 کرد. کاری که ما کوشيديم در اين نوشته انجام دهيم.

سرچشمه های اصلی بحران اسپانيا است. کوشيديم از طريق  گفتيم که گرايش نزولی نرخ سود يکی از

اسپانيا اين را نشان دهيم زيرا  در استدالل و نه بررسی تجربی و يا محاسبۀ نرخ سود سرمايۀ اجتماعی

داده های الزم برای چنين محاسباتی را در اختيار نداريم. اما يک نسبت مهم در برخی اسناد اقتصادی و 

نسبت وام  :دارد که به نحو غير مستقيم کاهش نرخ سود در اسپانيا را نشان می دهد مالی اسپانيا وجود

 سود ناخالص عملياتی اين شرکت ها. شرکت های غير مالی به

برای اينکه رابطۀ اين نسبت را با نرخ سود در نظر بگيريم کافی است توجه کنيم که نرخ سود بنا به 

ست از نسبت ارزش اضافی کل به سرمايۀ اجتماعی مولد. تعريف اقتصاد سياسی مارکسيستی عبارت ا

ارزش اضافی کل يعنی کل مازادی که کارگران مولد توليد می کنند تقريبا همان سود ناخالص است 

در يک زمان معين (مثال يک سال).  آنانهای منهای مجموع مزد کارگران مولداست يعنی کل کار زندۀ 

وام ها به سود ناخالص عملياتی مجموع شرکت های غير مالی  بدين سان نرخ سود با عکس نسبت  کل

پيوند نزديکی دارد. عکس نسبت وام شرکت های غير مالی به سود ناخالص عملياتی يعنی نسبت سود 

و نرخ سود يعنی سود ناخالص عملياتی به سرمايۀ اجتماعی. اينها  ؛ناخالص عملياتی به مجموع وام ها

شان يکی است اما مخرج يکی سرمايۀ اجتماعی و مخرج ديگری کل  دو کسری هستند که صورت های

وام شرکت های غيرمالی است. مخرج ها با يکديگر برابر نيستند اما بی ربط هم نيستند! کل وام شرکت 

های غير مالی به گونه ای متناسب با سرمايۀ اين شرکت ها است که مجموع اين سرمايه هاعمال 

. بدين سان با اطمينان خوبی می توان گفت که نرخ سود با عکس می دهدرا تشکيل سرمايۀ اجتماعی 
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نسبت وام شرکت های غير مالی به سود ناخالص عملياتی، تناسب مستقيم دارد يا دقيق تر بگوئيم 

 تغييراتشان هم جهت است.

نسبت . اين اما نسبت وام شرکت های غير مالی به سود ناخالص در اسناد مالی و اقتصادی وجود دارد

به  Documento Occasional N.° 0001در سندی از انتشارات بانک مرکزی اسپانيا به نام  

کل  Dمی ناميم (  D/Sاين نسبت را رسم شده است.  2008تا  1996صورت نمودار برای سال های 

مقادير مربوط به هر  .است) کل سود ناخالص عملياتی اين شرکت ها Sوام شرکت های غير مالی و 

سپس عکس  .وريمآ یم در جدول زيربا استفاده از نمودار سند بانک مرکزی اسپانيا را  اين نسبت سال

کل سود ناخالص عملياتی شرکت های غير مالی به کل وام اين شرکت  و يا نسبت S/Dيعنی اين نسبت 

با نرخ سود نشان خواهيم داد که  ،اين نسبت اخير . ديده می شود که کنيممی را برای هر سال حساب  ها

 در طول زمان کاهش می يابد.  ،هم جهت است

 سال 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5.70 5.50 4.50 4.00 3.70 3.50 3.30 3.00 2.80 2.60 2.50 2.25 2.10 D/S 

0.17 018 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.33 0.36 0.38 0.40 0.44 0.48 S/D  

کل سود ناخالص عملياتی شرکت و يا نسبت  S/Dکه نرخ سود نيز مانند  ثابت کردبه سادگی می توان 

از  در طول زمان های غير مالی به کل وام اين شرکت ها کاهش می يابد و در واقع کاهش نرخ سود

د برابر برای اثبات اين موضوع، فرض می کنيم کل سرمايۀ اجتماعی مول هم بيشتر است. S/Dکاهش 

سرمايۀ ويژۀ کل شرکت  Eکه در آن  =D + E)  (Kاست E+Dبرابر با  Kباشد. روشن است که  Kبا 

. در اين صورت نرخ سود برابر خواهد بود نها استآکل وام بيانگر چنانکه ديديم  Dهای غير مالی و 

 با:

  S/K = S/(E+D) = نرخ سود 

ی اين دو کسر برابرند اما مخرج کسر دوم از کوچک تر است زيرا صورت ها S/Dاز   S/(E+D)اما 

 يعنی  مخرج کسر اول بيشتر است.

 S/(E+D) < S/D = نرخ سود 

در  در طول سال های مورد بررسی همواره در حال کاهش بوده است S/D در جدول باال ديديم که 

). 22(ته است ر اين سال ها سير نزولی داشکمتر است به طريق اولی د S/Dنتيجه نرخ سود هم که از 
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(که چنان که ديديم وام ها و اعتبارات بانکی آن  2007در اسپانيا تا سال  البته حجم باالی سرمايه گذاری

مقدار کل به عبارت ديگر حجم سود سرمايۀ اجتماعی يا ) باعث می شد که ندرا به شدت تقويت می کرد

. اما با کندباشت سرمايه را تأمين ارزش اضافی، به رغم کاهش نرخ سود، افزايش يابد و نيازهای ان

ر کل سود هم شروع به کاهش می کند که به نوبۀ خود اانجام حجم يا مقدکاهش بيشتر نرخ سود، سر

ث کاهش سرمايه گذاری می شود و به طور کلی انباشت سرمايه دچار اختالل می گردد که بيان عبا

  ين جنبه های آن را توضيح داديم.   بحران اقتصادی سرمايه داری است که در اين گفتار مهم تر

برای توضيح بحران  چارچوب منطقی و محکمیقانون گرايش نزولی نرخ سود می بينيم که بدين سان 

می کند. در مورد اسپانيا وضع خاص اقتصاد اين کشور و به ويژه اهميت بسيار زياد نقش  اسپانيا فراهم

نجات بانک ها (اسپانيائی و بين المللی) و شرکت آن برای » نئو ليبرال«بانک ها و دخالت حکومت 

های عظيم ساختمانی و مستغالتی و مجتمع های توريستی که با آن دو رابطۀ مستقيم دارند نيز بايد در 

 د.ننظر گرفته شو

 کالم آخر با مبارزۀ طبقاتی پرولتارياست

يه داران و دولت سرمايه داری ما اين گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ کارگران اسپانيا با سرما

اين کشور آغاز کرديم و کوشيديم زمينه های اقتصادی و اجتماعی اين مبارزه را نشان دهيم. وضعيت 

اسپانيا، همچنان که وضعيت آمريکا، اروپا و ديگر جوامع سرمايه داری به روشنی نشان می دهند که 

بشريت را به پرتگاه های مرگبار  ،ولوژيکشنظام سرمايه داری و کارگزاران اقتصادی، سياسی و ايدئ

راه برون رفتی ندارد و محکوم به  چو فاجعه های اقتصادی و سياسی رهنمون می شوند. اين نظام هي

که اين فروپاشی  ،به روند فروپاشی اين نظام شتاب دهدمی تواند فروپاشی است. مهم ترين عاملی که 

آورد، انقالبی که برانداختن سرمايه  زنده و پيش رونده درزاينده و  را به شکل انقالبی رهائی بخش و

داری و نظام طبقاتی و ساختن سوسياليسم يعنی جامعه ای بر پايۀ توليد اجتماعا تنظيم شدۀ مولدان آزاد و 

مبارزۀ طبقاتی  ،متحد با مالکيت اجتماعی و مديريت مولدان مستقيم را هدف واالی خود قرار می دهد

 پرولتاريا است. آگاهانه و متشکل

مسلحانه با سرمايه داران و زمينداران و با نظاميان فاشيست  1934کاران آستورياس در سال اگر معدن

فرانکوئی جنگيدند، اگر در دوران سياه فرانکو که پس از کشتارهای بی شمار نفس ها را در سينه ها 

را به رغم سرکوب و شکنجه و  حبس کرده بود معدنکاران آستورياس مبارزات سياسی و اقتصادی خود

اگر امروزه در برابر حکومت نئوليبرالی اسپانيا و سياست های اقتصادی و زندان به پيش بردند، 
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ارتجاعی اش برپا خاسته اند و صدها هزار کارگر نيز در مبارزات اعتصابی و تظاهرات سياسی و راه 

ند، فردا ابعاد و گسترۀ اين مبارزه بسيار پيمائی ها با سرمايه داران و حکومت هايشان مبارزه می کن

همۀ بايد  نه تنها ی طبقۀ کارگر اسپانيا،مبارزۀ فردازيرا  .وسيع تر و همه جانبه تر خواهد بود

از پيروزی ها و شکست های مبارزات  بايدبلکه  ،دستاوردهای انقالبی گذشته را با خود داشته باشد

مبارزه ای ديگر، مبارزه ای نو، مبارزه ای بی امان  .درس بگيرد ی ديگرپرولتاريای همۀ کشورها

راهی و چاره ای جز اگر بخواهد جزئی از رهايی بشريت از چنگال سرمايه داری باشد، است که 

 .گرداند پيروزرا در اسپانيا  تیسوسياليسانقالب تدارک شرايطی ندارد که 

  2012، اوت 1391مرداد ماه س. ش  

 پانوشت ها

1-EFSF  برای کمک به کشور عضو به صورت اعتبار و  2010اروپائی که کشورهای منطقۀ يورو در سال ، شرکت
 ميليارد يورو می رسد. 780تضمين وام تشکيل دادند. سقف کل اعتبار تضمينی اين مؤسسه  به 

ير سهم بلکه از ويژگی های ديرپای اقتصاد اسپانيا است. جدول ز ،نيست 2010اين وضعيت تنها مربوط به سال  -2

 نشان می دهد: 2007نسبی صنايع مختلف، غير از ساختمان، در توليد ناخالص داخلی اسپانيا را  در سال 

 سهم در توليد ناخالص داخلی (%) فعاليت صنعتی

 4.5 صنايع غذائی و نوشابه

 3 خودرو و تريلر سازی 

 2.7 برق، گاز، بخار، و تهويه

 2.5 حمل و نقل زمينی و لوله کشی

 2.2 خت محصوالت فلزیسا

 2.1 صنايع شيميائی

 1.5 ماشين آالت و تجهيزات مکانيکی

 0.6 ساخت ديگر وسايل حمل و نقل

 0.6 وسايل الکترونيکی و اپتيکی

 0.5 صنايع هوا و فضا

 0.4 نساجی

 0.1 حمل و نقل دريائی

 20.7 جمع کل
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اسپانيا در نوليد  –کشاورزی، صنعت و خدمات  –صادی (جدول باال از جدول کلی تری که سهم تمام فعاليت های اقت

محتوای وارداتی «را نشان می داد برگرفته شده است. جدول اخير در مقالۀ  2007ناخالص داخلی اين کشور در سال 
نوشتۀ آلبرتو کابره رو براوو، و ميگل تيانا آلوارز، که در بولتن اقتصادی بانک اسپانيا، » بخش های صنعتی اسپانيا

 چاپ شده، مندرج است.)  2012آوريل 

% توليد ناخالص داخلی اسپانيا 6.4% و فعاليت های مربوط به مستغالت 15.4در همين سال صنعت ساحتمان به تنهائی 

% 21.8را تشکيل می دادند. در نتيجه سهم مجموع فعاليت های ساختمانی و مستغالت در توليد ناخالص داخلی برابر 

 از سهم مجموع تمام صنايع ديگر در توليد ناخالص داخلی  بيشتر است.  بود که ديده می شود

 کروز -نوشتۀ فرانسيسکو کاربالوعلل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا منبع:  -3

نوشتۀ ميرن اتگزارتا، » نقش اتحاديۀ اروپا در تکامل آناقتصاد اسپانيا:  ان (عميق) درحررونق و ب«طبق گفتۀ مقالۀ  -4

 و ناوارو، رامون ريورا و ويکتوريا سولده ويال، اين مقاله بر روی اينترنت با نشانی زير قابل دسترسی است: فرانسيسک

http://www.google.com/#hl=en&gs_nf=1&cp=46&gs_id=5m&xhr=t&q=Boom+and+(deep)

+crisis+in+the+Spanish+economy%3A&pf=p&sclient=psy-

ab&oq=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy:&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,o

r.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805&bs=1 

  www.osec.ch سويس OSEC، 2011، سپتامبر بخش های مهم فعاليت کسب و کار در اسپانيا -5

 منبع: -6

http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-

ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&o

q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=

hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.

2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805 

 کروز -نوشتۀ فرانسيسکو کاربالو علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا،منبع:  -7

 علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيامنبع:  -8

 2011ژانويه  BBVAاز انتشارات رصد اقتصادی اسپانيا،  -9

 وامداری خصوصیانک اسپانيا: منبع: ب – 10

http://www.osec.ch/
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5
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 منبع: يوروستات – 11

 منبع: آنکتاد – 12

 منبع:  -13

http://www.lecourrier.es/plus-de-800-000-appartements-neufs-non-vendus-en-espagne/ 

اقتصاد جهانی: چارچوبی برای رشد قوی، پايدار و متعادل، راه لوئيس دو گويندوس وزير اقتصاد اسپانيا (در  -14
 منبع: -15 )20120آوريل  19،  20گرد همائی وزيران گروه اسپانيا به سمت ثبات و رشد، 

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-

economy-spurs-defaults.html 

 علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيامنبع:  -16

  8، ص عيت کنونیتنظيم سرمايه گذاری در مسکن، وضبانک مرکزی اسپانيا،  -17

 را نشان می دهد: 2010تا  2006جدول زير افزايش مزد از  -18

 سال 2006 2007 2008 2009 2010

 افزايش مزد درصد 3.6 4.2 3.5 2.3 1.3

 سال های ديگر بيشتر بوده است. ميزان افزايش مزد در اسپانيا از 2008 و 2007، 2006ديده می شود که در سال های 

نکه بارآوری کار به ويژه در رشتۀ ساختمان و در مقايسه با کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری در اسپانيا به رغم اي -19

 باال نيست، مثال بارآوری کار اسپانيا در رشتۀ ساختمان نصف بارآوری انگلستان در اين رشته است (يوروستانت).

  علل و نتايج بحران اقتصادی اسپانيا -20

 اقتصادی اسپانيا علل و نتايج بحران -21

ال می توانيم نرخ سود را هم اۀ بل) را داشته باشيم با استفاده از معادD/Eاگر نسبت وام به سرمايۀ ويژه يعنی ( -22

 :زيرا حساب کنيم

S/(E+D) = S/[D.(1+E/D)] = (S/D).[1/(1+E/D)] = (S/D).(D/E)/(1+D/E)   نرخ سود =  

  ) را داشته باشيم، نرخ سود به سادگی قابل محاسبه است.D/E( و (S/D)نسبت های ديده می شود که اگر 

http://www.lecourrier.es/plus-de-800-000-appartements-neufs-non-vendus-en-espagne/
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-economy-spurs-defaults.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-economy-spurs-defaults.html
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	xx
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	xx
	آثار بحران دیرپا و جهانگیر اقتصادی سرمایه داری در اسپانیا:
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	از 31 ماه مه سال جاری 8000  کارگر معادن زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند، جاده ها و راه های آهن را بستند و معادن را اشغال کردند. سپس کارگران در میدان اصلی شهر اوویدو Oveido مرکز استان آستوریاس گردهمائی اعتراضی برپا کردند. گارد سیویل (پلیس نظامی) اسپانی...
	حکومت کنونی اسپانیا در تعقیب سیاست ریاضت کشانه به ضد کارگران و تلاش برای جلب رضایت مؤسسات مالی جهانی و بین المللی به منظور دریافت کمک از آنها، تصمیم گرفته است 65 میلیارد یورو (78 میلیارد دلار) برای 2.5 سال آینده از طریق افزایش مالیات های غیرمستقیم (ما...
	1476546
	بخش غیر مالی
	xx
	xx
	xx
	xx
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	35380
	شهرداری ها
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	xx
	xx
	10.75
	114279
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	50.78
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	حکومت مرکزی
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	351966
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	نسبت وام خارجی به  کل وام ها (در صد)
	نسبت وام خارجی به تولید ناخالص داخلی
	میلیون یورو
	نسبت وام داخلی به تولید ناخالص داخلی (در صد)
	میلیون یورو
	وام ها
	وام خارجی
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	کل وام بخش خصوصی
	66.48
	تأمین اجتماعی
	17169
	902110
	xx
	xx
	xx
	106.13
	396
	100
	1743547
	جمع کل
	xx
	شرکت های غیر مالی
	xx
	84.90
	وام مسکن خانوار 
	79.81
	130.96
	1391581
	223.85
	2378656
	xx
	xx
	1.63
	بحران بزرگ و جهانگیر سرمایه داری کنونی که اکثر به اصطلاح کارشناسان بورژوازی آن را صرفا بحرانی مالی و بانکی تصور یا تصویر می کردند یک بحران عمیق اقتصادی است که بیانگر انفجار تضاد تکامل بارآوری کار با سود آوری سرمایه است، یعنی تضاد و ناسازگاری بین تکامل...
	بررسی بخش ساختمان و مستغلات در اسپانیا در 15 سال اخیر و تحلیل بحران اقتصادی در این کشور، چگونگی کارکرد قانون گرایش نزولی نرخ سود را روشن می کند و نقش انگل و مخرب سرمایه، به ویژه سرمایۀ مالی، و نظام سرمایه داری به طور کلی را عریان می سازد.
	یکی از رشته های مهم اقتصادی در اسپانیا که هم اکنون حتی بیش از سایر بخش ها غرق در رکود است و صدها هزار (و شاید یک میلیون یا بیشتر) کارگر بیکار بدان مربوط می شوند، بخش ساختمان و مسکن و فعالیت های مربوط به خرید و فروش مستغلات است (در فاصلۀ سال های 2008 ت...
	برای نشان دادن ریشه های بحران اقتصادی اسپانیا نخست وضع اقتصادی این کشور را در سال های رونق اقتصادی آن (یعنی در فاصله زمانی 2007-1997)، که اقتصاد دانان لیبرال و نئولیبرال سال ها به مدیحه سرائی اش می پرداختند، آن را «معجزۀ اقتصادی» می نامیدند و گام بردا...
	صنعت ساختمان و رشتۀ مستغلات نقش بسیار مهمی در اقتصاد اسپانیا دارند. برای اینکه اهمیت ساختمان و مستغلات روشن شود کافی است توجه کنیم که در سال 2010 سهم ساختمان در تولید ناخالص داخلی اسپانیا برابر 10.2% و سهم مستغلات 6.7% بود با توجه به اینکه بخش کشاورزی...
	بنابراین، بررسی تحلیلی صنعت ساختمان و مستغلات می تواند اطلاعات و معیارهای قابل اتکائی در بارۀ کل اقتصاد اسپانیا – دست کم در 15 سال گذشته – به دست دهد. در این بررسی، وابستگی کل نظام بانکی اسپانیا به رشتۀ ساختمان و مسکن و یا دقیق تر بگوئیم وابستگی متقاب...
	سال های 1997 تا 2007 دورۀ رونق اقتصادی نسبتا طولانی در اسپانیا با رشد متوسط تولید ناخالص داخلی معادل 3.85 % به شمار می رود. یک ویژگی مهم این دوره گسترش وسیع حجم فعالیت های ساختمانی، خانه سازی و خرید و فروش خانه طی11 سال بود. در سال 2007 بخش ساختمان و ...
	اقتصاد اسپانیا در نیمۀ اول دهۀ 1990 دچار رکود با نرخ بیکاری بالای 20 درصد بود (24 درصد در سال 1994). فعالیت ساختمانی می توانست به خاطر کاربَر بودن، بخش مهمی از بیکاران را جذب کند همچنین در مقایسه با رشته های صنعتی با تکنولوژی بالا، به راه انداختن یا گ...
	تمرکز سرمایه در این بخش، بالا است: 10 شرکت بزرگ ساختمانی اسپانیا در سال 2010، 391 هزار نفر را دراستخدام داشتند و میزان فروش سالانه شان بیش از 62 میلیارد یورو بود (5).
	همچنین با آنکه اقتصاد اسپانیا در سطح اقتصادهای آلمان، فرانسه و انگلیس نیست و درآمد سرانه در اسپانیا از متوسط درآمد 15 کشور اتحادیۀ اروپا کمتر است، اما با شرکت های چند ملیتی بسیار بزرگ اسپانیائی به ویژه در زمینۀ ساختمان و فعالیت های زیرساختی (مانند مخا...
	بنگاه های بزرگ اسپانیا در شرکت هائی که بالاتر نام بردیم خلاصه نمی شوند. شرکت اسپانیائی تلفونیکا یکی از بزرگ ترین شرکت های جهان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود روسازی اسپانیا، به طور مشخص سئات که در شرکت فولکس واگن ادغام شد، یکی از شرکت های بزرگ اروپا اس...
	هدف دولت اسپانیا در دهۀ 90، به ویژه از زمان شروع نخست وزیری خوزه ماریا آزنار در سال 1996، فراهم کردن مساعدترین شرایط برای تأمین منافع بورژوازی، تضمین سلطۀ سرمایه بر کار به طور کلی، و تحکیم سرکردگی بورژوازی بزرگ انحصاری و سرمایۀ مالی در عرصۀ داخلی و بی...
	حکومت آزنار اقدامات مهمی در جهت خدمت به غول های رشتۀ ساختمان و مستغلات و بانکداران انجام داد. برخی از این اقدامات که با بحث ما رابطۀ مستقیم دارند از این قرارند:
	-  گذراندن قوانین و مقرراتی در بارۀ دسترسی آزاد به زمین به منظور خانه سازی و دیگر فعالیت های ساختمانی (سال های 1996 و 1998). بهانۀ ظاهری این امر اقدامی برای کاهش قیمت زمین و بنابراین مسکن بود. اما چنان که خواهیم دید قیمت مسکن، به رغم خانه سازی در مقیا...
	- سیاست مالیاتی حکومت اسپانیا در جهت تشویق خرید خانه به جای گزینه های دیگر مانند اجاره و تشویق خرید مستغلات (از جمله مسکن) به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد به جای سرمایه گذاری در رشته های دیگر (7). تخصیص حجم عظیمی از وام ها و اعتبارات برای خانه سازی و خرید�
	در سال های 1997 تا 2007، تقاضا برای مسکن نیز افزایش شدیدی پیدا کرد. علاوه بر تقاضای داخلی (که در اثر بهبود نسبی وضع اقتصادی و تشویق خرید خانه افزایش یافته بود)، افزایش حدود 4.5 میلیون مهاجر به این کشور و نیز خرید خانه از جانب اشخاص غیر مقیم در اسپانیا...
	اما میزان وام و اعتبارات به بنگاه ها بسیار بیشتر از وام به خانوارها بود (تقریبا 2.64 برابر در سال 2010). جدول زیر میزان وام بخش های عمومی و خصوصی اسپانیا را با تفکیک اقلام مهم در هر بخش و نیز نسبت هر قلم مهم وام به تولید ناخالص داخلی و به حجم کل وام ه...
	(xx : اعلام نشده)
	(منبع: رونق و بحران (عمیق) در اقتصاد اسپانیا: نقش اتحاد اروپا در تکامل آن )
	جدول بالا کل وام های خصوصی و عمومی و داخلی و خارجی  اسپانیا را در یک نگاه به دست می دهد. با توجه به اینکه ارقام و نسبت های کلی از سال 2010 تاکنون تغییر زیادی نکرده اند ارقام کلی این جدول تقریبا امروز هم با خطای ناچیزی معتبرند. اگر واحد اندازه گیری را ...
	کل وام اسپانیا (خصوصی و عمومی، داخلی و خارجی) حدود 400% یا 4 برابر تولید ناخالص داخلی است که توزیع آن به صورت زیر است:
	1. وام شرکت های غیر مالی: 140% تولید ناخالص داخلی
	2. وام عمومی یا دولتی (حکومت مرکزی، مناطق، شهرداری ها، بیمۀ اجتماعی و غیره): 70%  تولید ناخالص داخلی
	3. وام مؤسسات مالی: 105% تولید ناخالص داخلی
	4. وام خانوارها: 85 % تولید ناخالص داخلی
	حدود 240% این 400% از منابع داخلی و بقیه یعنی حدود 160% از منابع خارجی تأمین مالی می شود.
	پیش از توضیح ارقام مهم جدول بالا و نتایجی که می توان از آنها گرفت بیان چند نکتۀ تکمیلی مفید به نظر می رسد. نخست اینکه وزن وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانیا اساسا در دورۀ 1997 تا 2007 رشد بسیار سریعی یافت، به ویژه اعتبارات برای ساختمان و فعالیت های...
	داده های بالا و ارقام مندرج در جدول – که پائین تر به آنها خواهیم پرداخت – نشان دهندۀ افزایش بسیار زیاد اعتبارات در بخش ساختمان و مسکن، چه به صورت وام به خانوارها، چه در شکل وام به شرکت های ساختمانی و چه به ویژه وام و اعتبار به بنگاه های فعال در امر خر...
	جنبۀ اول اهمیت بخش ساختمان و به ویژه مستغلات در اقتصاد اسپانیا است که قبلا هم بدان اشاره کردیم. در سال 2007 در اسپانیا نزدیک به 2.9 میلیون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به کار بودند این رقم، 19.5% کل نیروی کار شاغل اتحادیۀ اروپا (27  کشور) در این رشته را ...
	جنبۀ دوم، وزن بالای وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانیا، به ویژه وزن بالای وام بخش خصوصی است که از وام بخش عمومی بسیار بیشتر است. مجموع وام خانوارها در سال 1997 برابر 35.46% تولید ناخالص داخلی بود که در سال 2007 به 84.73 و در سال 2010 به 85.92% تولی...
	جنبۀ سوم، نقش بالا و فزایندۀ وام خارجی در کل وام ها و به طور کلی در اقتصاد اسپانیا و در نظام بانکی این کشور است. طبق جدول بالا کل وام های خارجی اسپانیا در سال 2010 - 2009 برابر 1743547 میلیون دلار و یا 164 درصد  تولید ناخالص داخلی این کشور بود. طبق دا...
	وام دهندگان بزرگ به اسپانیا عبارتند از بانک های آلمان 117 میلیارد یورو، فرانسه 92 میلیارد یورو، انگلستان 67 میلیارد یورو و ایالات متحده 37 میلیارد یورو. بیهوده نیست که خبر تقاضای کمک دولتی 24 میلیارد یوروئی گروه بانکی «بانکیا» و خطر ورشکستگی آن، بورس ...
	در اینجا بد نیست اشاره ای هم به انباشتۀ [استوک] سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اسپانیا و انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم اسپانیا در خارج بکنیم. در سال 2010، انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم اسپانیا در خارج برابر 660.1 میلیارد دلار و انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در...
	بروز بحران سرمایه داری در اسپانیا و نشانه های نخستین آن
	نخستین نشانه های بحران در سال 2007، به صورت اوج رشد اقتصادی این کشور، اوج تولید مسکن، اوج افزایش اعتبارات نمودار شد. این نشانه ها چنین بودند:
	-  کاهش رشد اقتصادی
	رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال های 1999 تا 2013 در جدول زیر آمده است:
	(منبع: صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصادی جهان. ارقام مربوط به سال های 2012 و 2013 پیش بینی هستند.)
	- کاهش انباشت سرمایه
	ما ارقام دقیق مربوط به انباشت سرمایه در معنی دقیق این کلمه، یعنی سرمایۀ ثابت (ماشین آلات و ابزارهای کار، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، راه ها و شبکه ها، مواد خام، انرژی، ارتباطات و غیره) و سرمایۀ متغیری (یعنی کل مزد کارگران مولدی) را که هر سال یا در ه...
	جدول زیر نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GFCF/GDP) اسپانیا را به صورت درصد و نیز تغییرات این نسبت را در سال های 1995 تا 2010 نشان می دهد :
	(جدول بر اساس داده های بانک جهانی تنظیم شده است.)
	دیده می شود که از سال 1997 تا 2005  نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی هر سال افزایش پیدا می کند اما از سال 2006 سرعت افزایش این نسبت کاهش می یابد و از سال  2008 به بعد منفی می شود. یعنی گرایش به سرمایه گذاری کاهش می یابد (به رغم شر...
	همچنین در اسپانیا با کاهش ظرفیت تولیدی از 83 درصد در سال 2007 به 70 در صد در سال 2010 مواجهیم. یعنی در سال 2010، 30% ظرفیت تولیدی اسپانیا عاطل بوده است.
	- افزایش شدید نرخ بیکاری
	دیدیم که نرخ متوسط بیکاری در اسپانیا 25 درصد نیروی کار است (بیش از 53 درصد برای جوانان زیر 25 سال) که جمعیتی برابر 5.7 میلیون نفر را در بر می گیرد. در سال 2007 نرخ بیکاری معادل 8.3% نیروی کار و یا یک میلیون و هشت صد و سی و چهار هزار نفر (1834000) بود...
	-  افزایش شمار خانه های به فروش نرفته و خانه های تخلیه شده به دلیل مشکل در پرداخت قسط
	شمار خانه های نو به فروش نرفته در اسپانیا (که نشانه ای از «اضافه تولید» است) در آخر سال 2011 به 800927 خانه رسید (13).
	که حدود 14 درصد از سال 2010 کمتر بود. علت افزایش فروش نسبت به پیش، کاهش قیمت خانه است. اما شمار خانه های خالی از این رقم بیشتر است و باید بیش از 500 هزار بدان افزود: بانک هائی که در قبال پرداخت وام، خانه یا مستغلاتی را در وثیقه دارند در صورت عدم پرداخ...
	- تغییرات شدید قیمت خانه و مستغلات
	قیمت خانه در سال های رونق به خاطر افزایش تقاضا و نیز تسهیلات و معافیت های مالیاتی افزایش شدیدی پیدا کرد. طبق گزارش بانک مرکزی اسپانیا قیمت خانه از سال 1997 تا 2007، 115% بالا رفت. از سال 2008 به بعد که قیمت ها به بالاترین حد خود رسیده بودند، کاهش قیمت...
	به طور کلی کاهش قیمت ها در دورۀ بحران دو معنی می تواند داشته باشد. در مورد یک کالای خاص که در دورۀ رونق بهای آن در اثر افزایش تقاضا یا بورس بازی افزایش شدیدی یافته (مانند مستغلات در اسپانیا)، این کاهش می تواند به معنی حذف افزایش قیمت نسبت به «قیمت عاد...
	- افزایش شدید وام های «سوخته» یا وام هائی که بدهکاران قادر به بازپرداختش نیستنند
	یکی از علایم مهم بروز بحران و نشانۀ عمومیت یافتن آن افزایش بالای تعداد و مبلغ وام های «سوخته» است. در اسپانیا میزان متوسط وام های سوخته یا وام های پرداخت نشدنی 8.95% کل وام ها ارزیابی شده که رقم بسیار بالائی است و در اسپانیا از سال 1994 تاکنون سابقه ن...
	قصور در بازپرداخت وام یا به عبارت دیگر خطر سوخته شدن وام نزد گروه های مختلف بدهکار به یک نسبت نیست. در سال 2010 در اسپانیا نرخ قصور شرکت های مستغلاتی برابر 14%، نرخ قصور شرکت های ساختمانی 11% و نرخ قصور وام های خرید مسکن کمتر از 2.5 % بود (16). با توج...
	- افزایش شدید کسری بودجۀ عمومی
	اسپانیا در دورۀ رونق اقتصادی نه تنها کسری بودجه نداشت، بلکه در برخی سال ها درآمد دولت از هزینه اش بیشتر هم بود. اکنون کسری بودجۀ اسپانیا حدود 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی است که تقریبا سه برابر حدی است که اتحادیۀ اروپا برای کشورهای عضو تعیین و تصویب کر...
	تلاشی برای توضیح علل بحران در اسپانیا
	بخش مهمی از اقتصاد دانان، اکثریت عظیم دولت مردان، مدیران بنگاه های تولیدی و بازرگانی، بانکداران و رؤسای مؤسسات مالی، بسیاری از روزنامه نگاران، سیاستمداران و روشنفکران بحران اخیر سرمایه داری را صرفا بحرانی مالی و بانکی ارزیابی و تصویر می کنند و علت آن ...
	ما در بالا یک رشته از مهم ترین علایم بحران مانند کاهش رشد اقتصادی و رکود (رشد منفی مستمر تولید ناخالص داخلی)، کاهش سرمایه گذاری به ویژه در تولید، کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی، افزایش شدید بیکاری، افزایش یا کاهش شدید قیمت ها، گسترش ورشکستگی ها، افزایش ...
	از حجم بالای اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت وام ها شروع می کنیم چون واقعیتی است که هیچ کس منکرش نیست. دیدیم که خطر اصلی عدم بازپرداخت وام ها از جانب شرکت های ساختمانی و شرکت های مستغلاتی و به طور کلی بنگاه ها است و نه کسانی که وام مسکن یا مستغلات با وثی...
	بدین سان در آستانۀ بحران، کمبود تقاضای مؤثر نمی توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد یا علت فوری باشد. اگر علت این امر که شرکت های ساختمانی و مستغلاتی در بازپرداخت وام های خود به بانک ها دچار قصور شدند دست کم در آغاز بحران کمبود تقاضای مؤثر خریدار نه...
	در اسپانیا سهمی از سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی که به صورت بهره به بانک ها داده می شود یا دست کم در سال های مورد نظر داده می شد سهم بالائی است. نسبت بهرۀ پرداختی شرکت های اسپانیائی به مازاد عملیاتی ناخالص این شرکت ها به صورت درصد بین سال های 2...
	نسبت بهرۀ پرداختی شرکت های غیر مالی به مازاد ناخالص عملیاتی (در صد)
	(منبع: بانک مرکزی اسپانیا، وامداری خصوصی، دسامبر 2011)
	جدول بالا نشان می دهد که بخش مهمی از سود یا مازاد ناخالص شرکت های غیر مالی (بیش از 30 در صد در سال های 2007 و 2008) به صورت بهره نصیب بانک ها می شود. در ضمن می دانیم که بخش مهمی از سرمایۀ شرکت های ساختمانی و مستغلاتی از وام و اعتبار نظام بانکی تأمین م...
	از سوی دیگر به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه سهم کاهش یابندۀ کار زنده که سرچشمۀ سود و ارزش اضافی است، سود واحد مسکن و مستغلات در طول زمان کاهش می یابد (19). در نتیجه شرکت های ساختمانی و مستغلاتی نمی توانستند قیمت ها را برای فروشِ بیشتر پائین بیاو...
	نکتۀ جالب این است که به گزارش بانک مرکزی اسپانیا در پایان سال 2010، یعنی به هنگام امواج عظیم بیکاری و افزایش بی سابقۀ خانه ها و مستغلات به فروش نرفته، ورشکستگی ها و غیره، بانک های اسپانیا از نظر نسبت سود به دارائی و سود به سرمایۀ ویژه جزء رتبه های اول...
	گفتیم که گرایش نزولی نرخ سود یکی از سرچشمه های اصلی بحران اسپانیا است. کوشیدیم از طریق استدلال و نه بررسی تجربی و یا محاسبۀ نرخ سود سرمایۀ اجتماعی در اسپانیا این را نشان دهیم زیرا داده های لازم برای چنین محاسباتی را در اختیار نداریم. اما یک نسبت مهم د...
	برای اینکه رابطۀ این نسبت را با نرخ سود در نظر بگیریم کافی است توجه کنیم که نرخ سود بنا به تعریف اقتصاد سیاسی مارکسیستی عبارت است از نسبت ارزش اضافی کل به سرمایۀ اجتماعی مولد. ارزش اضافی کل یعنی کل مازادی که کارگران مولد تولید می کنند تقریبا همان سود ...
	اما نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص در اسناد مالی و اقتصادی وجود دارد. این نسبت در سندی از انتشارات بانک مرکزی اسپانیا به نام  Documento Occasional N.  0001 به صورت نمودار برای سال های 1996 تا 2008  رسم شده است. این نسبت راD/S  می نامیم (D کل...
	به سادگی می توان ثابت کرد که نرخ سود نیز مانند S/D و یا نسبت کل سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی به کل وام این شرکت ها کاهش می یابد و در واقع کاهش نرخ سود در طول زمان از کاهش S/D هم بیشتر است. برای اثبات این موضوع، فرض می کنیم کل سرمایۀ اجتماعی مو...
	= نرخ سود  S/K = S/(E+D)
	اما S/(E+D)  از S/D کوچک تر است زیرا صورت های این دو کسر برابرند اما مخرج کسر دوم از مخرج کسر اول بیشتر است. یعنی
	= نرخ سود  S/(E+D) < S/D
	در جدول بالا دیدیم که  S/D در طول سال های مورد بررسی همواره در حال کاهش بوده است در نتیجه نرخ سود هم که از S/D کمتر است به طریق اولی در این سال ها سیر نزولی داشته است (22). البته حجم بالای سرمایه گذاری در اسپانیا تا سال 2007 (که چنان که دیدیم وام ها و...
	بدین سان می بینیم که قانون گرایش نزولی نرخ سود چارچوب منطقی و محکمی برای توضیح بحران اسپانیا فراهم می کند. در مورد اسپانیا وضع خاص اقتصاد این کشور و به ویژه اهمیت بسیار زیاد نقش بانک ها و دخالت حکومت «نئو لیبرال» آن برای نجات بانک ها (اسپانیائی و بین ...
	کلام آخر با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست
	ما این گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ کارگران اسپانیا با سرمایه داران و دولت سرمایه داری این کشور آغاز کردیم و کوشیدیم زمینه های اقتصادی و اجتماعی این مبارزه را نشان دهیم. وضعیت اسپانیا، همچنان که وضعیت آمریکا، اروپا و دیگر جوامع سرمایه داری به رو...
	اگر معدنکاران آستوریاس در سال 1934 مسلحانه با سرمایه داران و زمینداران و با نظامیان فاشیست فرانکوئی جنگیدند، اگر در دوران سیاه فرانکو که پس از کشتارهای بی شمار نفس ها را در سینه ها حبس کرده بود معدنکاران آستوریاس مبارزات سیاسی و اقتصادی خود را به رغم ...
	س. ش  مرداد ماه 1391، اوت 2012
	پانوشت ها
	2- این وضعیت تنها مربوط به سال 2010 نیست، بلکه از ویژگی های دیرپای اقتصاد اسپانیا است. جدول زیر سهم نسبی صنایع مختلف، غیر از ساختمان، در تولید ناخالص داخلی اسپانیا را  در سال 2007 نشان می دهد:
	(جدول بالا از جدول کلی تری که سهم تمام فعالیت های اقتصادی – کشاورزی، صنعت و خدمات – اسپانیا در نولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007 را نشان می داد برگرفته شده است. جدول اخیر در مقالۀ «محتوای وارداتی بخش های صنعتی اسپانیا» نوشتۀ آلبرتو کابره رو براو...
	در همین سال صنعت ساحتمان به تنهائی 15.4% و فعالیت های مربوط به مستغلات 6.4% تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دادند. در نتیجه سهم مجموع فعالیت های ساختمانی و مستغلات در تولید ناخالص داخلی برابر 21.8% بود که دیده می شود از سهم مجموع تمام صنایع دیگ...
	3- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا نوشتۀ فرانسیسکو کاربالو- کروز
	4- طبق گفتۀ مقالۀ «رونق و بحران (عمیق) در اقتصاد اسپانیا: نقش اتحادیۀ اروپا در تکامل آن» نوشتۀ میرن اتگزارتا، فرانسیسکو ناوارو، رامون ریورا و ویکتوریا سولده ویلا، این مقاله بر روی اینترنت با نشانی زیر قابل دسترسی است:
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