
 

 

  

 فصل  چهارم

 »سمی«سرمایه پولی، سرمایه موهوم، سرمایه 
  

بینـی بحـران فقـط ناشـی از ماهیـت ایـدئولوژیک  ناتوانی مقامات مسئول نظارت سیستم مالی در پـیش
. نیسـت» ه کـار میکنـدجهـان چگونـ«که بایـد تعریـف کنـد » خطایی در مدل«رویکرد اقتصادی آنها یا 

. ه اســتزدایــی سیســتم مــالی موجــب آن بــود اســت کــه مقــررات بلکــه عــالوه بــر ایــن ناشــی از ابهــامی
مشتقات مالی واقعیت را آنچنـان تیـره و تـار کردنـد کـه هـر گونـه تـالش بـرای درک علمـی آن بـه نـوعی 

درک  بطـور دقیقتـر، .هندسه متافیزیکی منجر میشد که در آن مربع ساختن دایره نیز امری بود ممکن
بـه ایـن تـوهم ) ریاضی ولـی در نهایـت متافیزیـک رویکردی به شدت( از واقعیت رویکرد مسلط پاره پارۀ

بحران از آنجایی آغـاز شـد کـه . منجر شد که جابجا کردن ریسک مالی به معنای ناپدید شدن آن است
   .های رهنی در ایالت متحده به منصه ظهور رسید شکنندگی بخش بزرگی از وام

هــای  وام ،»مــدیریت ریســک«و » مــالی تاابــداع«گذاری قــادر بودنــد در قالــب  هــای ســرمایه بانــک
اوراق . مختلف را با یکدیگر مخلوط کرده و از آنها مشتقات مالی جدیدی برای فروش در بـازار بسـازند

ترین ایـــن  شـــده از شناخته) CDO(و اوراق قرضـــه بـــا پشـــتوانه بـــانکی) MBS(قرضـــه بـــا پشـــتوانه رهنـــی 
بـرای اولیـه  صـادرکننده اعتبـار  موسسـات اعتبـارییـا بـه  گذاری هـای سـرمایه بانـک: اند مشتقات مالی

بازخریـد کـرده و سـپس آنها ها را از  میکردند و یا وام اعتباراتی صادر  هاى بستهخرید اموال غیرمنقول 
  . فروختند و در بازار می ندکرد میتبدیل به اوراق قرضه 

بـرای پرهیـز از خطـر بـالقؤه ایجـاد  گذاری فروش این مشتقات مالی راهی موثر  های سرمایه از نظر بانک
ریسک به خریداران مشتقات مالی که عمـدتاً  ،با این روش ،در تئوری. بود) NPL(های تادیه ناپذیر وام

. منتقـل میشـد ،ها بودنـد های بیمه و دیگر بانک ، شرکت)Hedge Funds( گذاری های سرمایه صندوق
ای کـه اوراق قرضـه از آنهـا تشـکیل شـده بـود را برداشـته و   خریداران این مشتقات بخش بزرگـی از بهـره

ــین خــدماتی ) گذاری هــای ســرمایه بانــک(فروشــندگان  ــه چن ــرای ارائ ــرای  جمــع(ب ــال بهــره ب آوری و انتق
ناپـــذیر در انبـــوهی از   هـــای تادیـــه بـــه ایـــن ترتیـــب ریســـک وام. کـــارمزد دریافـــت میکردنـــد) خریـــداران

  . گذاران و پورتفولیوها پراکنده شده و از این نظر منطقی به نظر میرسید سرمایه
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ــا پشــتوانه اوراق قرضــه هــای ســرمایه صــندوق مشــتقات مــالی جدیــدی  ،ای کــه خریــده بودنــد گذاری ب
یعنی مشتقات مالی به توان دو، و با این کار بر تیرگـی نظـام مـالی جهـانی هـر چـه بیشـتر . ساختند می
  . افزودند می

گذاری بـه ایـن صـورت بـه اوراق قرضـه  های سـرمایه اعتبارات رهنی که بانک ۲۰۰۰در سالهای اول دهه 
سـت کـه وقتـی شـرکت  فنـی الزم بـه یـادآوری ا. ای افزایش یافت مالحظه بطور قابل ،تبدیل کرده بودند
در ایــاالت متحــده کــه از حمایــت دولــت ) Fannie Mae & Freddie Mac(مــی و فــردی مــک 

پــرایم بــه معنــی ( »هــای رهنــی پــرایم وام«اعتبــارات رهنــی بــا ریســک کــم را تحــت نــام  ،دبــو  ربرخــوردا
هـــای  کـــرده و بـــه اوراق قرضـــه تبـــدیل میکـــرد، بانـــک تضـــمين) مترجمـــان –بهتـــرین بخـــش یـــا قســـمت 

هــای  ، یعنــی همــان واموراق قرضــه از پرخطرتــرین اعتبــاراتمشــغول ســاختن اگذاری خصوصــی  ســرمایه
  . بودند) مترجمان -های پرایم مطمئن است یعنی هر آنچه کمتر از وام(پرایم  ساب

گذاری خصوصـی  هـای سـرمایه بـا پشـتوانه رهنـی توسـط بانـک هـای وام به این خاطر اسـت کـه گسـترش
ما از سیسـتمی کـه . این پدیده تغییر شدیدی در فلسفه سیستم مالی بوجود آورد. ردخیلی اهمیت دا

بــه ســمت  سیســتمی رفتــیم کــه  ،یــک وام بــه معنــی پــذیرفتن خطــر نکــول نشــدن آن بــود تضــميندر آن 
 هجـدا ســاخت وام خـودهـا در قالــب مشـتقات مـالی عمـالً ریســک نهفتـه در وام را از  فـروش وام بواسـطه

شـده هـا هـر چـه کمتـر و اهمیـت کمّیـت آنهـا هـر چـه بیشـتر  دارها اهمیـت کیفیـت وام برای بانک. بود
  . است

ــــار  ــــه در کن ــــیالبت ــــا پشــــتوانه رهن ــــانکی و  )MBS(اوراق قرضــــه ب ــــا پشــــتوانه ب  )CDO(اوراق قرضــــه ب
. نیز ساخته شد کـه در آنهـا ریسـک موجـود در اوراق قرضـه مـد نظـر قـرار گرفتـه بـودهایی  زیرمجموعه

دومــین دســته کــه شــامل . خوانــده میشــد» ســوپر ســنیور«بــود   AAAبهتــرین ایــن اوراق کــه امتیــاز آن 
» مـزانین«BB و  BBBدسته آخر با امتیاز . خوانده میشد» سنیور«بود  Aو  AAاوراق قرضه با امتیاز  

در  .نامیـده میشـدند) equity(» سـهام«آن دسته از اوراقی هم کـه امتیـازی نداشـتند . شدخوانده می
ایـن دسـته آخـر تـا وقتـی کـه . نیز میگفتنـد» ضایعات سّمی«بازارهای اوراق بهادار به این دسته آخری 

نبـود،  چشمگیریداد، یعنی تا وقتی که اعتبارات تادیه ناپذیر مقدار  خود را نشان نمی» سمی«اثرات 
  . پرسودترین اوراق نیز بودنداز 

یعنـی . ها محافظـت میکنـد از باقی دسـته» زنگ خطر«فرض بر این بود که این دسته آخر همچون یک 
وقـت  بهتـر جهـت حفاظـت از ارزش اوراقِ  نشـان دادن بـرای واکـنش ،سـقوط کننـد» سمی«اگر  اوراق 

امتیــازدهی، کــه بخــش بزرگــی از درآمــد آنهــا از بــا وجــود ایــن، موسســات . وجــود خواهــد داشــت کــافی
بـه . آمد، بـه شـدت میـل داشـتند دسـت و دلبازانـه امتیـاز دهنـد امتیاز دادن به این دسته از اوراق می

داشــتند ای کــه امتیــاز  ، حتــی اوراق قرضــهایــن خــاطر بــود کــه، همــانطور کــه در طــی بحــران معلــوم شــد
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نـــاظران «قـــرار بـــود موسســـات امتیـــازدهی . ودنـــدنب» ســـمی» «ســـهام«خیلـــی وقتهـــا کمتـــر از اوراق 
  . فعالیتهای مالی باشند، اما در عمل بخشی از همان سیستم بودند» طرف بی

، استاندارد )Moody’s Investors Service(موسسات امتیازدهی، بخصوص مودیز اینوستور سرویس 
صــد بــازار را در اختیــار در  ۹۵کــه ) Fitch Ratings(و فیــتچ ریتینــگ) Standard &Poor’s(انــد پــورز

مکــانیزم «در نقــش مســئوالن  انــد، بلکــه امــروز هــم بــازار مشــتقات مالیدارنــد، نــه تنهــا مســئول بحــران 
جایگـاه مهمـی در بـازار مشـتقات مـالی داشـته و  ) فوکـو. اصطالح م یر یعاريت گبا ( »مراقبت و تنبیه

بـه عنـوان مثـال وقتـی . ایسـتند های مـالی نـولیبرال می جلوی هرگونـه تخطـی حکومـت از اصـول و رویـه
امتیاز اوراق قرضه دولتی را تغییر میدهند برای پذیراندن رویـه جدیـد بـه حکومـت فشـار سیاسـی وارد 

و ایــن بهــا یعنــی افــزایش نــرخ بهــره : را پرداخــت کنــداگــر حکومــت تــن ندهــد بایــد بهــایش . آورنــد می
ایـن نکتـه هـم جالـب توجـه اسـت کـه موسسـات امتیـازدهی هرگـز روش امتیـازدهی . دولتىهای  بدهی

یلی منعطفی اگر هم روشی در کار باشد باید روش خ. اند خود را جایی منتشر نکرده و یا توضیح نداده
  !باشد؛ یعنی روش سیاسی

انـد،  صورت داده ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۱در مورد دوره ) ٢٠٠٨ ٬میان و سوفی(که میان و سوفی ای بر اساس مطاله
. خطرتـر رشـد کـرد های رهنی کـم های رهنی در این دوره با سرعت بیشتری از وام حجم پرخطرترین وام

ــر مبنــای آمــار تقاضــاهای رد شــدن ــا  ۱۹۹۶در دوره  هــا وام ایــن مطالعــه ب ــا توجــه بــه پراکنــدگی  ۲۰۰۰ت ب
هـای رهنـی بـا بیشــترین سـرعت در اوایـل دهــه  منـاطقی کـه در آنهــا وام. افیـایی انجـام شـده اســتجغر 
تـا  ۱۹۹۶که نـرخ رد شـدن تقاضـای وام در آنهـا در دوره ند هست  هایی رشد کرده است دقیقاً همان ۲۰۰۰
هـای  سـهم وام ۲۰۰۵بینـیم از سـال  بـه ایـن خـاطر اسـت کـه مـی. بیشتر از جاهای دیگر بوده اسـت ۲۰۰۰

 ۲۰۰۵مـارس  ۳۱درصـد در  ۱۱ها از مجموع وامهـا از  سهم این وام. ناپذیر افزایش یافته است رهنی تادیه
رک نسـبی اقتصـاد ایـاالت متحـده از آن رسید، و این همه علیـرغم تحـدرصد دو سال بعد  ۱۶به بیش از 

  . در همان دوره اتفاق افتاد

نه رهنـی و اوراق قرضـه بـا پشـتوانه بـانکی بـه دسـته اوراق قرضه با پشتوا ،مشتقات مالی وامهای رهنی
. گفتــه میشــود)ABS(بزرگتــری از اوراق بهــادار تعلــق دارنــد کــه بــه آن اوراق قرضــه بــا پشــتوانه دارایــی 

های تجاری و حتـی  های مصرف و وام ها داده میشود، وام هایی که در قالب اوراق بهادار به شرکت وام
بـه  ۱۹۸۰به صورت اوراق بهادار ارائه میشود، همه اینها از اوایل دهه های اعتباری که  اعتبارات کارت

ارزش ایـن دسـته از اوراق از چنـد  ۱۹۸۰در سـال . افـزایش یافتـه اسـت ۱۹۹۰این طرف، بخصوص از دهه 
بـه حـدود  ۲۰۰۶میلیـارد دالر و در سـال  ۲۰۰۰بـه  ۱۹۹۳ایـن رقـم در سـال . ده میلیارد دالر تجـاوز نمیکـرد

  ).۲۰۰۸مواتی، نوامبر (رد دالر رسیدمیلیا ۱۱۰۰۰

، یافتـهنشـده افـزایش  شـده یـا ضمانت های ضمانت و البته این را هم از یاد نبریم که هر چقدر حجم وام
انـداز خانوارهـا در ایـاالت متحـده در دوره منتهـی بـه  بـا اینکـه پس. رفته استبدهی خصوصی نیز باال 
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بـدهی خانوارهـا از . ونـدی صـعودی را تجربـه کـرده اسـتبحران روندی نزولی داشته، بدهی خانوارها ر 
در همـین . ه اسـترسـید ۲۰۰۸میلیارد دالر در سال  ۱۳۷۹۵به  ۱۹۹۵میلیارد دالر در سال  ۵۰۰۰کمتر از 

میلیــارد دالر، بــدهی  ۷۰۲۷میلیــارد دالر بــه  ۳۰۰۰هــای بخــش غیرمــالی از کمتــر از  زمــان بــدهی شــرکت
و بــدهی  -۲۰۰۲اش تــا ســال  علیــرغم رونــد نزولــی –میلیــارد دالر  ۵۲۷۴بــه  ۳۵۰۰فــدرال از حــدود دولــت 
  ).۲۰۰۸مواتی، نوامبر (ه استمیلیارد دالر رسید ۲۲۲۲به  ۱۰۰۰ها و ادارات محلی از حدود  ایالت

هـای  تری بـر روی فعالیـت گیرانـه های تجاری نظارت سـهل گذاری، که به نسبت بانک های سرمایه بانک
هــای مربــوط بــه مشــتقات مــالی خــارج از تــراز جــاری توانســتند  دادن فعالیــت آنهــا وجــود دارد، بــا قــرار 

هــای خـــارج از تــراز جــاری در اصـــل نــوعی سیســـتم  ایــن فعالیـــت. مراجــع نظــارتی را کـــامالً دور بزننــد
بـه عنـوان  - ٢SIVو   SPV١واحـدهای مشخصـی ماننـد  اسـاس شده است که بر  زدایی بانکداری مقررات

ــزار ایــن. ايجــاد شــده اســت -گذاری  هــای ســرمایه بــرای بانــک حقــوقی پوششــی اوراق  SIVو  SPV  اب
بـه عنـوان مثـال بـرای تخصـیص وام یـا خریـد (مدت  با ایجاد بدهی کوتاه کردندکه صادر میاى را  قرضه

بــا پشــتوانه اســناد تجــاری دارای ضــمانت دارایــی کردنــد؛  تــامين مــى )دهنــده اولیــه وام رهنــی از قــرض
)ABCP(را تشـکیل از کـل وام ها، کـه عمـدتاً بخـش کـوچکی  ین بانکهای خود ا و در نهایت با سرمایه ٣

این پوشش حقـوقی . ، منابع مالی اوراق صادره را تامین میکردند)درصد ۱و حتی  ۲معموالً زیر (میدهد
راق قرضه بـا اوراق قرضه با پشتوانه رهنی، اوراق قرضه با پشتوانه بانکی و دیگر او اينگونه ارزش اسمی 

ــی را  ــه حســاب دار  کــه صــادر کــرده پشــتوانه دارای ــى  اب ــا از آنجــا کــه ایــن  .)۲۰۰۷دون، ( دگــذار میي ام
نسـبت سـرمایه  ٬شـوند بـت مـىو ضـرر هـا ث مشتقات مالی کمتر از ارزش اسمی خود فروختـه میشـوند،

هــــا در  هــــا، کــــه بــــا ســــهم ســــرمایه خــــود بانــــک بانــــک) نقــــدینگی( بــــه ارزش ســــهام) قــــرض( اعتبــــاری
ســرمایه خــود بــه ایــن ترتیــب .مقــادیر عظیمــی پیــدا میکنــد نســبت معکــوس دارد» گذاری ســرمایه«کــل

بـه شـدت کـاهش یافتـه و ) ABCP(و ارزش اسناد تجاری دارای ضـمانت دارایـی  ها از دست رفته بانک
  ).۲۰۰۸اگلیتا، (ماند چیزی جز بدهی عظیم باقی نمی

ــ دیگــر بــدیهی بــود کــه بــازار اوراق مبادلــه ) Lehman Brothers(من بــرادرزيپــس از ورشکســتگی ل
اوراق مبادلــه ریســـک نکــول یکـــی از . نیـــز وارد دور باطــل بحــران خواهـــد شــد٤) CDS(ریســک نکــول 

موسسات مـالی و بخصـوص : بازار این اوراق اینگونه عمل میکند. های مهم مشتقات مالی است دسته
برای اعتبارات داده شده اوراق بهاداری صادر میکنند گذاری و شرکتهای بزرگ بیمه،  بانکهای سرمایه

دهنـده را در مقابـل  نقـش ایـن اوراق قـرار اسـت ایـن باشـد کـه قـرض. به نام اوراق مبادلـه ریسـک نکـول
درســت ماننــد بیمــه وســائل نقلیــه کــه خطــر و هزینــه . خطــر تادیــه نشــدن قرضــی کــه داده پوشــش دهــد

شـده وسـائل نقلیـه تقسـیم میکنـد، اوراق مبادلـه  الکـان بیمههای وارد آمده را میان همـه م تعمیر آسیب

                                                            
1Special PurposeVehicles 
2Special Investment Vehicles 
3Asset-BackedCommercial Paper 
4CreditDefault Swap 
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ریسک نکول نیز قرار است خطر و خسارات احتمالی مرتبط با اعتبارات داده شده را میـان مالکـان ایـن 
. دهنـدگان خطـر و خسـارات را میـان یکـدیگر تقسـیم میکننـد اوراق تقسیم کند؛ بـه عبـارت دیگـر قـرض

ای  هـیچ شـرکت بیمـه وسـائل نقلیـه: وشن بودنش خصلت بدیعی نیز داردبازار این نوع بیمه، جدای نار 
تحـت پوشـش بیمـه  )هـزار دالر ۲۰ مـثالً(ی را بیشـتر از ارزش آن هـزار دالر  ۱۰پیدا نمیشود که اتوموبیـل 

مـثالً اتوموبیـل ( توانـد اتومـوبیلی کـه مالـک آن نیسـت را بیمـه کنـد عالوه بر این، کسی نمـی. قرار دهد
دهنـدگان را در برابـر خطـر تادیـه نشـدن  با اوراق مبادله ریسک نکول، کـه قـرار اسـت قـرض ).همسایه را
عـالوه بـر ایـن، . توان بیشتر از مقدار اعتبار داده شـده را بیمـه کـرد گیرندگان بیمه کند، می قرض قرض

نمونـه بـه عنـوان . کـه الزامـاً صـادرکننده آن نیسـتیم بخـریمرای قرضـی توان اوراق ریسـک نکـول را بـ می
گذاری بـدون آنکـه اوراق قرضـه دولتـی یونـان را در اختیـار داشـته باشـند  های سرمایه برخی از صندوق

بـه عبـارت . اقدام بـه خریـد و فـروش اوراق ریسـک نکـول بـدهی ملـی یونـان در بازارهـای ثانویـه کردنـد
اقتصـاد «منطـق در نظـر گرفتـه میشـوند خـود تحـت » بیمـه«دیگر، با اینکه این اوراق بـه عنـوان نـوعی 

بـــه ورشکســـتگی افتـــاد، آن  ز من بـــرادر یوقتـــی شـــرکت لـــ .)۲۰۰۸شـــاوانیو، ( عمـــل میکننـــد» کـــازینویی
بــا ارزش خیلــی (موسســات مــالی کــه بــرای بــدهی ایــن شــرکت اوراق ریســک نکــول صــادر کــرده بودنــد 

  .های دولتی شدند برای نجات خود نیازمند کمک) بیشتری از مقدار بدهی آن

سیستم پرهرج و مرج دیگری، در این هرج و مرج مالی نیز هر تغییر کوچک و یـا نـاچیز درست مثل هر 
 ۲۵بـانکی را  وقتـی فـدرال رزرو ایـاالت متحـده نـرخ بهـره بین. تواند پیامدهای عظیمی داشته باشد می

 ـ امــا در آن ســر زنجیــره قرض. ای رخ نــداد هــیچ اتفــاق عجیــب و غیرمنتظــرهداد صــدم درصــد افــزایش 
ـــارات مصـــرفاضاســـتقر  ـــا اعتب ـــارات مســـکن ی ـــرخ بهـــره اعتب ـــل توجـــه ن ـــزایش قاب ـــس از اف ـــده، ، پ  کنن

در سـال های دریافتی را بپردازنـد  توانستند اقساط وام به سختی می ۲۰۰۵گیرندگانی که در سال  قرض
 ناپـذیر  هـای تادیه و از آنجـایی کـه رشـد وام. دیگر قادر به بازپرداخـت اعتبـارات دریـافتی نبودنـد ۲۰۰۷

ارزش بــازار ) ۲۰۰۸ســوروس، ( مســکن منجــر بــه افــزایش عرضــه در بــازار مســکن امــالک میشــود، حبــاب
مسکن ترکید و همراه با آن کـل هـرم اعتبـاری، بـازار اوراق ریسـک نکـول، مشـتقات مـالی و انـواع اوراق 

بـرای های مرکزی  تالش بانک. موهوم فروپاشیدبه عبارت دیگر تمام جهان ارزشهای  ؛قرضه سقوط کرد
بـه معنـی پـذیرش رسـمی  ۲۰۰۷اوت سـال  ۹سیستم مـالی خصوصـی در ) دولتیبا پول (احیاء نقدینگی 

  .بحران بود

. مشتقات مالی را به عنوان روش عقالنی مدیریت ریسک مالی معرفی میکردنداقتصاددانان نولیبرال 
دی ریسک را همـان شناختی مشترک میان همه آنها این بود که بطور ضمنی مدیریت انفرا  خطای روش

امــا آنچــه ممکــن اســت بــرای یــک شــرکت خصوصــی . گرفتنــد مــدیریت اجتمــاعی ریســک در نظــر مــی
ــه نظــر برســد مــی» مــدیریت عقالنــی« ــی، غیرمســئوالنه و حتــی  ب توانــد در ســطح اجتمــاعی غیرعقالن

گذاری  سـرمایههـای  ها را بـه بانـک ریسـک موجـود در ایـن قرضـه ،دهنـدگان اولیـه قـرض. بار باشد فاجعه
گذاری ایــن اعتبــارات را خریــده و آنهــا را در قالــب مشــتقات مــالی  هــای ســرمایه انتقــال میدهنــد؛ بانــک
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گذاری این اوراق را خریده و آنها را به  های سرمایه گذاری و دیگر بنگاه صندوقهای سرمایه. میفروشند
فروشـند و ایـن چرخـه بـه  ه مـیهمان صورت یا در قالب مشتقات مالی جدید با پشتوانه مشـتقات اولیـ

، بجـای مـدیریت عقالنـی »دیگـری عـام«این انتقال دائمی ریسک به . همین صورت ادامه پیدا میکند
، از خصوصی به سیستمی و از محلی به ملی و جهانی تبـدیل اجتماعی به  یریسک، آن را از شکل فرد 

  . همه ما هستیم، یعنی همان سیستم جهانی» دیگری عام«. میکند

شناختی صرفاً خطایی اپیستمولوژیک نیست، بلکه منافع مـادی طبقـه  دون تردید اندیویدوالیزم روشب
ناشی شده باشـد کـه مـارکس » نابینایی سیستماتیک«و از  نبودهآگاهانه  حاکم را میپوشاند، حتی اگر 

  . کرده استبررسی » فتیشیزم کاال«آن را در چارچوب 

 نیانجامیـدسـابقه در سیسـتم مـالی  شده فقـط بـه بحرانـی بـی زدایی مقررات شیوه عملکرد سیستم مالیِ 
شــده  زدایی سیســتم مــالی مقــررات. بلکــه طرحهــای بازتولیــد ســرمایه را نیــز دچــار بحرانــی عمیــق کــرد

هـایی کـه ایـن رشـد بـر آنهـا اسـتوار بـود بهـای الزم حفـظ  حبـاب. بخشی از رشد اقتصادی نـولیبرال بـود
؛ )افزایـــی بـــود آهنگ ارزش آهنگ کنـــدتر از ضـــرب هرچنـــد ایـــن ضـــرب( آهنگ انباشـــت بودنـــد ضـــرب
زیـادی  ،درآمـد نـولیبرالیِ  ناشی از توزیـِع  ارزِش  تحقق پایدارِ  آهنگِ  آهنگی که در مقایسه با ضرب ضرب

  . سریع بود

ایجـاد کـرد کـه شـرایط » ای سـازنده«شده طـرح بازتولیـد پرهـرج و مـرج امـا  زدایی سیستم مالی مقررات
. دنمو  هایی که بر آن بنا شده بود را سست می برای تحقق ارزش ایجاد میکرد اما همزمان پایهمناسبی 

سیستم مالی بطور روزافزونی نسبت به تغییرات جزئی حساس شد؛ تغییراتی همچون افزایش نـاچیزی 
  . های بازار امالک های مرکزی یا کاهش ظاهراً ناچیزی در قیمت در نرخ بهره بانک

هـای تخصصـی اقتصادسـنجی از همـان آغـاز آن را  بـود کـه مـدل احتمـالىسقوط قیمت در بـازار امـالک 
ای  سال گذشـته بـود، دوره ۲۰های آنها عمدتاً بر اساس اطالعات  بینی نادیده گرفته بودند چرا که پیش

 ۲۰۰۸سـال همـانطور کـه آلـن گرینسـپن در . که در آن هیچ روند نزولی در بـازار امـالک ثبـت نشـده بـود
گذاری در نظر گرفته شد که بخش قابـل تـوجهی از  اینبار جایزه نوبل اقتصاد برای مدل قیمت«: گفت

این پارادایم جدید مدیریت ریسک برای . تواند توضیح دهد های بازارهای مشتقات مالی را می نوآوری
ن خاطر که اطالعاتی کـه اما کل بنای فکری آن در تابستان گذشته فرو ریخت، به ای. ها حاکم بود دهه

مـدلهای مـدیریت ریسـک بـر آنهـا اسـتوار بودنـد فقـط دو دهـه گذشـته را پوشـش میدادنـد، یعنــی دوره 
  .») ۹.، ص۲۰۰۸کمیسیون نظارت و رفرم حکومتی مجلس نمایندگان ایاالت متحده، . (خوشبینی را

نــه فقــط تــا حــد زیــادی عامــل انبســاط  پرخطــر در بــازار مســکن» هــای مــدیریت ریســک مــدل«امــا ایــن 
تر در بــازار کاالهــای  اعتبــاری در ایــن بــازار شــدند بلکــه همــین اثــر را در بــازار اتوموبیــل و بطــور گســترده

ای کـه بـرای خریـد آن بـه  یابد همـان وثیقـه در تئوری، وقتی قیمت ملک افزایش می. مصرفی گذاشتند
به این خـاطر بـود کـه . و یا برای هدف دیگری استفاده کردکار رفته را میتوان برای گرفتن اعتبار دیگر 
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مشـتقات : بحران در بازار مشتقات مـالی مسـکن بـه بحرانـی در تمـامی بازارهـای مشـتقات تبـدیل شـد
  . مالی به یکدیگر وابسته بودند

بنــدی سیســتم مــالی حــول اقــدامات  تحلیــل مــارکس از ســرمایه پــولی بــرای فهــم بهتــر چگــونگی صــورت
  .اند، ضروری است طرح بازتولید نولیبرالیاز انه و اینکه چرا این اقدامات بخشی استثمارگر 

بـا ایـن . در تحلیل مارکس سرمایه پولی واحـدی مسـتقل نیسـت بلکـه بخشـی از سـرمایه صـنعتی اسـت
دار صـنعت قـرض داده دارای خصـلتی  او بـه سـرمایهکـه ) m(حال، از منظر مالـک سـرمایه پـولی، پـولی 

بـرای تکثیـر ایـن پـول . است که باعث میشود در طـول زمـان خـود بـه خـود تکثیـر شـود »فیزیکی)متا(«
بـه  mدر ایـن حالـت : فقط کافی است که آن را در حساب بانکی که به آن بهره تعلـق میگیـرد قـرار داد

m’  دهنــده بــرای آنکــه بهــره  امــا در واقــع  قــرض. تبــدیل میشــود چــرا کــه بهــره بــه آن اضــافه شــده اســت
منتقل شود که ایـن پـول را همـراه بـا پـول » فعالی«دار  باید از طریق سیستم بانکی به سرمایه» بسازد«

در مـدارهای ســرمایه  Mصـرفاً بخشـی از   mبـه عبـارت دیگـر . گذاری کنـد خـود بطـور مولـدی سـرمایه
  . صنعتی است، و بهره چیزی نیست جز بخشی از سود یا ارزش اضافه صنعتی

سـهام میخـرد بکـار  صـنعْت  دارِ  سـرمایه پـولی کـه از سـرمایه صـاحبهمین استدالل را میتوان در مورد 
او پول خـود را بـا سـند مالکیـت بخشـی از سـرمایه صـنعتی معاوضـه میکنـد و دارای حـق دریافـت . برد

ســود ســهام نیــز ماننــد بهــره چیــزی جــدا از ســرمایه امــا . ســود ســهام: بخشــی از ســود صــنعتی میشــود
 ها، و  د صــنعتی شــامل تمــامی زیرمجموعــهبــرای مــارکس ســو . صــنعتی نیســت بلکــه بخشــی از آن اســت

سودی که پس از پرداخت بهره و سـود سـهام (سود شرکتی یعنی : ، ارزش اضافه میشود»صور«تمامی 
در اصـل همـان قـرض مسـتقیم ) بازار اولیـه(فروش سهام جدید در بازار سهام ). در شرکت باقی میماند

تـوان قـرض غیرمسـتقیم بـه حسـاب آورد چـرا کـه  در حالی که قرض از طریق سیستم بانکی را میاست 
  . گیرنده عمل میکند دهنده و قرض بانک در این میان همچون واسطه میان قرض

. از این رو برای مارکس مسئله مقـدار کـم یـا زیـاد سـرمایه پـولی در مقایسـه بـا سـرمایه صـنعتی نیسـت
مایه پــولی چیــزی نیســت جــز بخشــی از ســرمایه صــنعتی کــه همزمــان در قالــب مقــدار کــم یــا زیــاد ســر

دار  در دفتر حسابرسی دومی کـه متعلـق بـه سـرمایهظاهر شده و عالوه بر این » مستقل«سرمایه پولی 
  . دارای بهرهٔه یعنی مالک سهام یا سرمای: دیگری است نیز ثبت میگردد

گذاری  مصـرف خصوصـی، سـرمایه: سود صنعتی سه مقصـد دارد ،صنعتفعال در دار  از منظر سرمایه
). هـای بـانکی کـه بـه آن بهـره تعلـق میگیـرد، و غیـره در سهام، در حساب(گذاری نامولد  مولد و سرمایه

در فلسفه قدیم یونان، یعنی دیدن کـل » تئوری«اما اقتصاد یک سیستم است و منظر انفرادی الزاماً با 
در واقـع سـود صـنعتی . اسری برای فهم کارکرد سیستم، همخـوانی نـداردو داشتن دیدی سر » تصویر«

بخشــی از ســود خــود را در  Aوقتــی صــنعتگر . گذاری مولــد و مصــرف ســرمایه: دو مقصــد بیشــتر نــدارد
قرض میدهد و او  این پول را بطـور  Bانداز میکند، بانک پول او را به عنوان مثال به صنعتگر  بانکی پس
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 را میخـرد Bدر بازار اولیه سهام صنعت  Aوقتی صنعتگر . گذاری میکند  سرمایهمولد در صنعت خود 
کـه  Bمیدهـد و صـنعتگر  B، در واقع پـولش را بـه صـنعتگر )سهام جدید عرضه میکند Bوقتی صنعت (

در ایــن : گذاری میکنــد را افــزایش دهــد ایــن قــرض را در صــنعت خــود ســرمایه» خــود«قصــد دارد پــول 
عت نسود سـهام بپـردازد، کـه در واقـع بخشـی از سـود صـنعتی صـ Aباید به صنعتگر  Bحالت صنعتگر 

  . خودش است

یا از هر صنعتگر دیگری در بازار ثانویه سـهام بخـرد؛ بـه عبـارت دیگـر اگـر  Bاز صنعتگر  Aاگر صنعتگر 
ام کند، ایـن بـه معنـی آن اسـت کـه کـس دیگـری دارد سـه» گذاری سرمایه«پول خود را در بازار سهام 

میشـود ) و عمـدتاً بـازار اوراق قرضـه(همان مقدار پولی که از یک در وارد بازار ثانویه سهام . فروشد می
البتـه تـا جـایی کـه سـوداگران . از در دیگر خارج میشود چرا کـه وقتـی کسـی میخـرد دیگـری میفروشـد

ــه ــول در گــردش در بازارهــای ثانوی ــد، بخشــی از پ ــا ســهام دیگــری بخرن ــه  ســهام میفروشــند ت » دام«ب
همــانطور کــه رودولـــف . افتــد و در ایــن حالــت فقـــط بــه افــزایش ارزشـــهای موهــوم منجــر میشـــود می

سـازد، امـا سـود  سوداگری ارزش جدیـدی نمـی بودهیلفردینگ پیشتر به خوبی این نکته را متوجه شده 
ثانویـه در سوداگری در بازارهـای . جمع صفر است سوداگری یک بازی با حاصل: سازد جدیدی نیز نمی

  :دوانی ندارد بندی در مسابقه اسب اصل فرقی با شرط

هــای مختلفــی کــه خریــداران و فروشــندگان در یــک زمــان معینــی دارنــد منجــر بــه زیــان بــرای  ارزیــابی«
داری  مایهو ایـن بـا سـود سـرسود یکی زیان دیگری است؛ . ای دیگر میشود ای و منفعت برای عده عده

دار بـه معنـی زیـان  ند کـامالً متفـاوت اسـت، چـرا کـه سـود طبقـه سـرمایهمیک که فعالیت تولیدی مولد
داری عــادی انتظــار نــدارد بــیش از ارزش  طبقــه کــارگر نیســت؛ چــرا کــه طبقــه کــارگر در شــرایط ســرمایه

  ).۱۳۶. ، ص۱۹۸۱هیلفردینگ، (» نیروی کار خود دریافت کند

  ’m – m :صرفاً عبارت است ازارزش  افزاییِ  فرایند ارزش ،از منظر خریدار و فروشنده اوراق قرضه

در ایـن . را تکثیـر کنـد هـا قـادر اسـت بطـور جـادویی خـود بانـکپول در دنیای خیالی بازارهای بـورس و 
، که در آن ارزش بدون واسطه کـار انسـانی و یـا مصـرف نیـروی کـار خلـق ٥»بکرزایی«جهان متافیزیکی 

  ).۲۰۱۶شنه، ( میگذارد» سرمایه موهوم«ای ظاهر میشود که مارکس نام آن را  میشود، پدیده

ای است که به عنوان دارایی در بیش از یک دفتر حسابرسـی  از نظر مارکس سرمایه موهوم هر سرمایه
ســرمایه موهــوم اســت چــرا کــه از همــان آغــاز بــه عنــوان ارزشــی مســتقل از  از ایــن رو ســهامْ . ثبــت شــود

  .سرمایه صنعتی که به آن وابسته است پدیدار میشود

                                                            

5
parthenogenesis 
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دار صـنعت عرضـه کـرده و بـه فـروش میرسـاند، بیـانگر ارزش  با این حال، با این کـه سـهامی کـه سـرمایه
موهوم است چرا که دو بار به عنوان دارایی پدیدار میشود، اما کم و بـیش در اصـل بـه سـرمایه واقعـی 

از  ارزش آنهـانسـبی » اسـتقالل«مربوط میشود؛ اما خرید و فـروش سـهام در بازارهـای ثانویـه منجـر بـه 
از آنجـا کـه برخـی از . دو میشود ایجاد ارزشی موهوم به توان غالباً  سرمایه واقعی که به آن مربوطند و 

رضـايت  ،سوداگران فکر میکنند که میتوانند سهام را بـا قیمتـی بـاالتر از قیمتـی کـه میخرنـد بفروشـند
جـدای . ای که به آن مربـوط اسـت بخرنـد که سهام را به قیمتی باالتر از ارزش واقعی سرمایه دهند مى

داننــد بلکــه فقــط  ای را کــه ســهام بــه آن مربــوط اســت نمــی از ایــن، ســوداگران ارزش واقعــی ســرمایه
ن افــزایش تقاضــا بــرای ســهام منجــر بــه افــزایش قیمــت آنهــا و همــراه بــا آ. تواننــد آن را تخمــین بزننــد مــی

  . میشودارزش موهوم به توان دو تمامی پورتفولیوهایی که از این سهام دارند 

اوراق قرضه، مالک سـهام یـا اوراق /در عالم نظر این امکان وجود دارد که با باال رفتن قیمت بازار سهام
 ۳یــا  ۲هــای رونــق، وقتــی تولیــد ناخــالص داخلــی  در دوره. قرضــه بطــور موهــوم بــر ثــروت خــود بیافزایــد

درصد  ۲۰یا  ۱۵یابد، ارزش موهوم برخی سهام یا اوراق قرضه ممکن است تا   رصد در سال افزایش مید
بـا خریـد کاالهـای اما همین که تعداد زیادی از مالکـان ایـن اوراق تصـمیم بگیرنـد . در سال افزایش یابد

د شـده و بـه هــوا بـه تـوان دو دو  واقعـی دارایـی خـود را بـه پـول واقعــی تبـدیل کننـد، ایـن ثـروت موهــومِ 
اوراق قرضه، به نسـبت تقاضـای موجـود بـرای ایـن اوراق ناگهـان بـه /از آنجا که عرضه این سهام. میرود

یابد قیمت آنها سقوط کرده و ثروت موهوم با همان سهولتی که ایجـاد شـده بـود بـه  شدت افزایش می
اوراق / ارزش موهــوم ســهامبخــاطر الگوهــای تقلیــدی کــه در رفتارهــای بــازار وجــود دارد، . هــوا میــرود

ای کـه عرضـه و  بسـته بـه انتظـار بازگشـت سـرمایه: قرضه، دستخوش نوسانات چرخشی شدیدی اسـت
  . میشود) عمدتاً پایینتر از ارزش واقعی آن( تقاضا را تعیین میکند، ارزش موهوم دچار تورم و تنزل

بخصوص وقتـی فراتـر از ارزش واقعـی نامند،  می »اثر ثروت«با این حال، سرمایه موهوم از طریق آنچه 
. اش کند، آنچه اقتصاد واقعی نامیده میشود را تحت تاثیر قرار میدهـد میرود که قرار است نمایندگی

وقتی سرمایه موهـوم منبسـط میشـود منجـر بـه اتخـاذ تصـمیماتی میشـود کـه بـرای مثـال روی مصـرف 
ــا درآمــد متوســط کــه از کــا: خصوصــی اثــر میگذارنــد رگران مســتقل تشــکیل شــده، وقتــی یــک خــانوار ب

هـا تـرجیح میدهـد  اش در حال افزایش است، بعـض وقـت  بیند که ارزش موهوم سهام و اوراق قرضه می
کـه افـزایش موهـوم ارزش سـهام و اوراقـش بـه او وعـده داده از را » سـودی«برای مصرف قـرض کنـد تـا 

  . دست ندهد

شـکلی ظـاهراً تحلیـل وی از سـرمایه پـولی همچـون  تـر  حاوی بهره و بطـور کلـی تحلیل مارکس از سرمایهٔ 
بـا وجـود . بـه یکـدیگر پیونـد میدهـد را داران بر سازوکارهای اعتباری تاکید میکند کـه سـرمایه ،مستقل

این، در زمان ما، و بطور دقیقتر در دوران نولیبرال، شکل دیگری از سـرمایه پـولی وجـود دارد کـه بـرای 
وقتــی ســرمایه پــولی بعنــوان اعتبــار بــرای مزدبگیــران اســتفاده . فهــم بحــران کنــونی خیلــی مهــم اســت

در ایـن . ی نیسـت بلکـه بخشـی از مـزد اسـتمیشود، بهـره دیگـر بخشـی از سـود یـا ارزش اضـافه صـنعت
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مورد، سرمایه پولی از طریق اعتبار منجر به افزایش قدرت خریـد کـار مـزدی در زمـان کنـونی شـده امـا 
تر از آنچه در زمـان  قدرت خرید را در ابعادی گسترده(قدرت خرید آن را برای زمان آتی کاهش میدهد

، چـرا کـه مزدبگیـر )هـره واقعـی صـفر یـا زیرصـفر باشـدحال افزایش داده کاهش میدهد مگـر آنکـه نـرخ ب
بهــره روی بــدهی از طریــق بازپرداخــت بــدهی منجــر بــه افــزایش . بایــد بــدهی خــود را بازپرداخــت کنــد

ای کـه در فراینــد اسـتثمار نیــروی کـار ایجــاد شـده اســت  بـه ارزش اضــافه .داران میشــود درآمـد سـرمایه
 اضــافه میشــود» اســتثمار مسـتقیم«نــرخ بهـره نیــز همچـون  ،بـه نــرخ اسـتثمار. بهـره نیــز اضـافه میشــود

بــه ایــن . ؛ ایــن اســتثمار مســتقیم از مصــرف مولــد نیــروی کــار حاصــل نشــده اســت)۲۰۱۳الپاویســتاس، (
بازتولید نیروی کار را در زمان حال، مستقل از بازتولید آن ترتیب به نظر میرسد که سرمایه حاوی بهره 

  . در زمان آینده، تسهیل میکند

به عبارت دیگر، در دوره نولیبرال از یک طرف نرخ استثمار طبقه کارگر افـزایش یافتـه و از طـرف دیگـر 
ــا بــه عنــوان اعتبــار بــه طبقــه کــارگر داده شــود» آزاد«بخشــی از ارزش اضــافه  بــه ایــن ترتیــب . شــده ت

میشـود، محصول اضـافه اجتمـاعی دیگـر فقـط از حاصـل اسـتثمار نیـروی کـار در فراینـد تولیـد تشـکیل ن
سـرمایه پـولی در بازتولیـد نیـروی کـار حاصـل » گذاری سـرمایه«کـه از طریـق را ای  بهرهبلکه باید به آن 

  .میشود نیز افزود

، حـق انباشـت شـده برداشـت از انباشـت شـده ناپـذیرِ  های تادیه بدهی ادازدیاما در شرایطی که بخاطر 
هــای عــادی بــه خطــر افتــاده و  و یــا وام )ABS(اوراق قرضــه بــا پشــتوانه دارایــیمزدهــای آتــی در قالــب 

ها برای ضمانت کافی نیست، این حقـوق بـدل بـه حقـوق موهـوم بـه تـوان دو، یـا در  های این وام وثیقه
موهـوم بـودن ایـن حقـوق جـدای از حیـات ظـاهراً مسـتقل . میشـوند» سرمایه سـمی«زبان بازار بدل به 

  .ی نیستندآنها بخاطر این نیز هست که نماینده هیچ ارزش واقع

هـای موهـوم یـا  ها برای نجـات سیسـتم مـالی در اصـل تـالش آنهـا بـرای نجـات ایـن ارزش دخالت دولت
دهنـدگان  ها را تا جای ممکـن بـه مالیات ها برای این کار تالش میکنند این هزینه است؛ دولت» سمی«

لکــه در نبــرد هــا از پــیش معلــوم نیســت ب ایــن ارزش» یتممســمو «بــا وجــود ایــن، درجــه . انتقــال دهنــد
دولتی که به آن دولت رفاه گفته میشود هر چه . طبقاتی است که به عنوان یک مسئله مطرح میشود

های تهیدسـت جامعـه بزرگتـر و بزرگتـر میشـوند؛  بیشتر سازوکارهای رفاهی خود را از دست داده و الیه
  . تحقوق انباشته شده بر دستمزدهای آتی اس» مسمومیت«این تنها راه کاستن از 

جریــان  انهمــان اقتصــاددان. اســت» منعطفــی«نــولیبرالیزم در واقــع در اصــول خــود ایــدئولوژی خیلــی 
ــافع فــردی نهادهــای مــالی  ــد کــه من ــرین نحــوه حفاظــت از ســهام«حــاکم کــه معتقــد بودن داران و  بهت

هــا  از حکومــت، وقتــی الزم آمــد بــه هــیچ وجــه تردیــدی بــه خــود راه ندادنــد کــه »های آنهاســت ســرمایه
. داران و ســهام آنهــا را نجــات دهنــد بخواهنــد کــه بطــور هماهنــگ بــا اســتفاده از منــابع عمــومی، ســهام
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ایـن اولـین بـار نبـود و (برخی از این نهادهای مالی آنقدر بزرگ بودند که نمیشد گذاشت سـقوط کننـد 
  :گفتمی ۲۰۰۸خود گرینسپن در سال ). آخرین بار هم نخواهد بود

های مـالی نیازمنـد حمـایتی  هـا و دیگـر واسـطه شـدید رشـد اقتصـادی، بانـک برای احتراز از کند شـدن«
برنامـه . خواهند بود که فقط از راه جایگزین کردن بدهی خصوصی بـا بـدهی ملـی تحقـق خواهـد یافـت

میلیارد دالر در نظر گرفته شده اسـت، بـرای ایـن  ٧٠٠ای که برای آن  های در خطر، برنامه نجات دارایی
کمیسـیون نظــارت و رفـرم حکــومتی مجلـس نماینــدگان ایـاالت متحــده، ( »خواهـد بــودمنظـور مناســب 

  ).۸.، ص۲۰۰۸

های  هـا و دیگـر واسـطه میلیـارد دالری چیـزی نبـود جـز مرحلـه اول نجـات بانـک ۷۰۰البته برنامـه نجـات 
همانطور که در فصل بعـدی خـواهیم دیـد در ده سـال گذشـته هزینـه ایـن . های عمومی مالی با دارایی

  .نجات را دیگر نه با واحد شمارش میلیارد بلکه با چندین تریلیون دالر میتوان حساب کرد

وقتـی دولـت : باشـد» سـمی«همانطور که تجربه اخیر یونـان نشـان داد حتـی بـدهی ملـی نیـز میتوانـد 
قادر نباشد بدهی خود را بازپرداخت کند نگه داشتن بـدهی ملـی بجـز نگـه داشـتن ارزشـی موهـوم بـه 

سـاده ایـن  بطـور اش  معنـیبدهی ملـی ٦»کوتاه کردن« دو چه معنی دیگری میتواند داشته باشد؟توان 
اســت کــه ماهیــت موهــوم بخشــی از ارزش اوراق قرضــه دولتــی بــه رســمیت شــناخته شــده و قســمت 

  .بدهی حذف میشود» سمی«

از بــه عبــارت دیگــر حــق برداشــت . اوراق قرضــه دولتــی حــق برداشــت از پرداخــت مالیــات آتــی اســت
همچنــین میتــوان گفــت کــه اوراق قرضــه . دارانه آتــی اســت و درآمــد ســرمایه  ٧دســتمزد ناخــالص آتــی

آن توانـــایی » واقعـــی«دولتـــی چیـــزی نیســـت جـــز ســـرمایه موهـــوم بـــه تـــوان دو، چـــرا کـــه تنهـــا وثیقـــه 
در . است های مادی تر از وثیقه»واقعی«اما در غالب اوقات قدرت سیاسی . بازپرداخت دولت است

نــولیبرال، اوراق قرضــه دولتــی هــر چــه بیشــتر معــادل حــق برداشــت از دســتمزدهای آتــی اســت تــا  دوره
شــرایطی را » ســازی جهــانی«ایــن تــا حــد زیــادی بــه ایــن خــاطر اســت کــه . دارانه آتــی درآمـدهای ســرمایه

ها برای جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی بر سـر مالیـات رقابـت کـرده و  ایجاد کرده که در آن دولت
تر  سـرمایه خیلـی سـاده. افزاینـد این هدف از مالیات بر سرمایه کاسته و بر مالیات بر کـار مـزدی می با

دارانی کــه بواســطه چنــین  ســرمایه. از کــار مهــاجرت میکنــد، بــدون نیــاز بــه پاســپورت و اجــازه اقامــت
ق برداشـت از انداز میکنند میتوانند آن را بـرای داشـتن حـ های مالی نولیبرالی پول خود را پس سیاست

  . پرداختهای مالیاتی به اوراق قرضه دولتی تبدیل کنند

بـا دخالـت ) و دیگـر اوراق قرضـه(همانطور که در فصـل بعـدی خـواهیم دیـد، ارزش اوراق قرضـه دولتـی 
چنین دخالتی چه معنی دیگری . یافت» نجات«های مرکزی در بازارهای اولیه و ثانویه  سابقه بانک بی

                                                            
٦)haircut ( مترجم.پشوانه وام در نظر گرفته شده بودکوتاه کردن فاصله بين قيمت روز و قيمتى که براى يک دارايى در محاسبه به عنوان 

7Future gross wage and future gross capitalist income 
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حـوزه یـورو و  یپـانزده کشـور اتحادیـه اروپـا ،د جز اینکه بـدهی ملـی ایـاالت متحـدهمیتواند داشته باش
میتوان ارزش بـدهیهای میشده؟ » کوتاه «ژاپن قابل دوام نبوده و به این خاطر باید با هزینه اجتماعی 

گذاری و بانکهــا را کــه نــه فقــط قابــل دوام نیســت بلکــه نامشــروع و در مــواردی  صــندوقهای ســرمایه
یکـی از علـل . هـای بازنشسـتگی ، امـا نـه بـدهی ملـی صـندوق)۲۰۱۱شـنه، ( کـرد کوتـاه غیرقانونی است، 

بهانــه رقابــت جهــانی هــای غیرقابــل دوامــی کاســتن از مالیــات ســرمایه بــه  بوجــود آمــدن چنــین بــدهی
های اجتمـاعی انجامیـده  است، همان رقابتی کـه بـه بحـران کنـونی و انباشـت ویرانـه» افسارگسیخته«

  . است

های اخیر ناشی از افزایش بـدهی ملـی نیـز هسـت، امـا عمـدتاً  افزایش چشمگیر سرمایه موهوم در دهه
ســرمایه حــاوی بهــره، ســهام، انــواع مشــتقات مــالی، ( ناشــی از رشــد دیگــر اشــکال ســرمایه پــولی اســت

یک سـرمایه پـولی میتوانـد در چنـد شـکل ظـاهر شـود؛ بـه عبـارت دیگـر میتوانـد در چنـد دفتـر .). غیره
سـازد کـه  گذاری مشـتقه مـالی مـی بـه عنـوان مثـال وقتـی یـک صـندوق سـرمایه. حسابرسی ظـاهر شـود

پشــتوانه ســرمایه  اش مشــتقه مــالی دیگــری اســت، بعبــارت دیگــر وقتــی یــک ســرمایه موهــوم پشــتوانه
بــرای بانــک از طریــق در نظــر : موهــوم دیگــری میشــود، دارایــی اصــلی بــه ایــن ترتیــب تکثیــر شــده اســت

گذاری کــه ایــن  هــای ســرمایه بــراى صــندوق هــای اعتبــاری بــرای مشــتریانش؛  گــرفتن اعتبــار روی کــارت
وارد مــى ر حسابرســی در دفــات )ABS( اوراق قرضــه بــا پشــتوانه دارایــیبــه عنــوان انــد و  قــروض را خریده

ــــانکى کــــه  ؛شــــوند ــــراى ب ــــه ریســــک نکــــول و ب صــــندوق  ادر کــــرده اســــت و صــــ )CDS( یاوراق مبادل
بـه ایـن خـاطر اسـت . بخـردآن را  بايـد گذاری برای پوشش دادن اوراق قرضه بـا پشـتوانه دارایـی سرمایه

جهـانی برابـر بـود در حـالی های در قالب سرمایه پولی تقریباً با تولید ناخـالص  دارایی ۱۹۸۰که در سال 
  ). ۲۰۱۳شنه، ( شدندها چهار برابر تولید ناخالص جهانی  این دارایی ۲۰۱۰که در سال 

ای در  های اخیـر نقـش دوگانـه زدایـی از سیسـتم مـالی در دهـه های مالی همراه با مقررات رشد فعالیت
  :سه قطب اقتصاد جهانی ایفاء کرده است

ایـن تحـرک بیشـتر، از  سرمایه پولی و شدیدتر شدن رقابت ناشی از بخاطر افزایش تحرک  نخست اینکه
هـا  سـرمایه پـولی بـه دنبـال سـودآورترین فعالیـت. مزدهای واقعی به نفع سـود کاسـته شـدسرعت رشد 

ایـن . حـاکم کـرده کـه نیازمنـد نرخهـای سـود بـاالتری اسـت» انضباط مولد«رفته و به این ترتیب نوعی 
ازهای اجتماعی نادیـده بودند کاسته شده و نینهایی که به حد کافی سودآور  باعث شد که از فعالیت

 انـد  رشـد کـرده در بخـش خـدمات در طـول دوران بعـد از جنـگ جهـانی دومکـه ی ينیازها گرفته شوند؛
بخشی که از نظر رشد بـارآوری و از ایـن رو رشـد ، به عبارت دیگر به سمت .)، آموزش، وغیرهبهداشت(

  ).۲۰۰۸هوسون، ( کمتری داردسودآوری تحرک 

 بـر مـزد از تولیـد ناخـالص ملـی مدتی اثر منفی روند نزولی سهم دوم اینکه سرمایه پولی توانست برای 
ســرمایه پــولی ایــن کــار را بــا افــزایش بــدهی خانوارهــای کــارگری و بــا . مصــرف خصوصــی را جبــران کنــد
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ــ د از بهــره و ســود ســهام صــنعتی افــزایش مصــرف خصوصــی آن دســته از خانوارهــایی کــه توانســته بودن
 بود،» تحقق سرمایه«آمدن بر مشکل  چنین اقداماتی که هدف از آنها فائق. مند شوند انجام داد بهره

داری نــولیبرال خــود آن را ایجــاد کــرده و مــدیریت کــرد، شــرایطی را ایجــاد کــرد کــه  مشــکلی کــه ســرمایه
د، هـر چنـد بـا نرخهـایی خیلـی نبه رشد خود ادامه ده بتوانند انباشت سرمایه و تولید ناخالص داخلی

  . پس از جنگ جهانی دوم »ِطالئی«کمتر از نرخهای رشد دوران 

شــده بودنــد توانســتند بــه اشــکال مختلفــی بــر ثــروت خــود  منــد آن عــده کــه از درآمــدهای بــاال بهره
مالکیــت در دوران ایــن پدیــده مناســبات . امــالک غیرمنقــول، ســهام، اوراق قرضــه و غیــره: بیافزاینــد
به عبـارت دیگـر، نـابرابری ثـروت نسـبت بـه دوره پـس از جنـگ بـه . پس از جنگ را وارونه کردصعودى 

سـابقه  های بـی نابرابری. سهام تبدیل شد امالک و جریان درآمد یا سود ساالنه به. شدت افزایش یافت
مـالی بـا صـعود نـابرابری در همـه رشد سرمایه . سابقه در ثروت شد های بی در درآمد منجر به نابرابری

بلکـه از سـالمت و امیـد بـه نـه فقـط از نظـر درآمـد و ثـروت  ؛ نابرابریسطوح حیات اجتماعی همراه شد
همــانطور کــه . محیطــی، کیفیــت زمــان آزاد زنــدگی، آمــوزش، قــرار داشــتن در معــرض خطــرات زیســت

  . اند میدانیم اینها دو روی یک سکه

نده ثروت شرایطی را برای ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت تا سـالهای منتهـی نابرابری فزایبا وجود این، 
هـای خانوارهـای کـارگری و بطـور  ادامـه بازپرداخـت بـدهی: علـت آن سـاده اسـت. به بحران ایجـاد کـرد

هـای مشـابه بـه آنهـا تضـمین  کلی مصرف خصوصی آنها را میتوان با فـروش امـالک غیرمنقـول و دارایـی
انـداز آنهـا  وی مصرف خصوصی اثر بگـذارد؛ مشـابه همـان اثـری کـه کـاهش نـرخ پساین میتواند ر . کرد

 هــا معمــوالً ســاالنه نیســت بلکــه در بلندمــدت صــورت میگیــرد بازپرداخــت وام. میتوانــد داشــته باشــد
سـاله  ۳۰گیرنـده در دو یـا سـه سـال اول دوره  های مسکن؛ در این حالـت قـرض برای وام ۳+۲۷یا  ۲۸+۲(

  .)پردازد ساط کمتری میبازپرداختنش اق

های اجتماعی به دنبال رشد سـرمایه پـولی افـزایش یافتنـد سـرمایه صـنعتی را  این واقعیت که نابرابری
در واقعیــت، بــه . عمــدتاً انتزاعــی ذهنــی اســت» ســرمایه پــولی«مفهــوم . از مســئولیت مبــری نمیکنــد

سـرمایه پـولی غالبـاً شـکلی . ندرت میتوان سرمایه پولی و سـرمایه صـنعتی را در شـکل نـاب آنهـا یافـت
ای اسـت کـه بـا آن  میشـود؛ بـه عبـارت دیگـر، شـیوه» اجتماعی«ی در قالب آن است که سرمایه صنعت
اگـر . دار میشـود دارانه بر وسائل تولید تبدیل بـه مالیکـت جمعـی طبقـه سـرمایه مالکیت فردی سرمایه

هــای  صــنعت را بگشــاییم، در آن ســهام دیگــر صــنایع، شــرکت فعــال در  دار  دفتــر حسابرســی یــک ســرمایه
  . مشاهده خواهیم کردنیزها و غیره را  گذاری، بانک سرمایههای  تجاری، صندوق

دار صنعت آن را مدیریت میکند واقعـاً بـه چـه کسـی  اگر بخواهیم پیدا کنیم سرمایه مادی که سرمایه
دار مشـخص بلکـه بـه تعـداد دیگـری از  تعلق دارد متوجه میشویم که این سرمایه نه تنها به این سرمایه

های بیمه و  ها، شرکت گذاری، بانک های سرمایه صنعتگران دیگر، صندوق: دارد داران نیز تعلق سرمایه
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دار  بـه کـارگرانی کـه بـرای همـین سـرمایه –البتـه در ابعـادی کـوچکتر  –در مواردی ایـن سـرمایه . غیره
این واقعیت که مزدبگیران معموالً مالک تعـداد نسـبتاً کمـی سـهام یـا دیگـر . کار میکنند نیز تعلق دارد

اش کـرد دامـن میزنـد؛  راق بهادار هستند به آشفتگی ایدئولوژیکی کـه در دوارن مـا میتـوان مشـاهدهاو 
  . پروراند ای که ایدئولوژی نولیبرالی آن را حفظ کرده و می آشفتگی

 نسـبتاز این رو نادرست است اگر بخواهیم اختالف فزاینده میان نرخ سود و نرخ انباشت، یا افزایش 
ارزش	اضافه

	خالص اگـر . ای که سرمایه پولی تصاحب میکنـد توضـیح دهـیم را با افزایش سهم ارزش اضافه گذاری سرمایه
گذاری میکنـد بـه ایـن خـاطر  هـای تولیـدی سـرمایه کمتر و کمتـر در فعالیـت فعال در تولید  دار سرمایه

بـه . ود نـداردبه دست آورد وج» قابل قبولی«های جدیدی که در آن بتوان نرخ سود  است که فعالیت
را در سـهام صـنایع » خـود«ای از ارزش اضـافه  دار نوعی بخـش فزاینـده این خاطر است که این سرمایه

رشــد بهــره و ســود . گذاری میکنــد گذاری ســرمایه هــای ســرمایه هــا و در صــندوق دیگــر، در ســهام بانــک
اختالف میان نـرخ سـود و ( سهام به عنوان بخشی از ارزش اضافه نه علت اختالفی که به آن اشاره شد

این واقعیت که آن بخشی از ارزش اضافه که پس از پرداخت بهـره . بلکه عارضه آن است) نرخ انباشت
همـراه بـا انباشـت سـرمایه افـزایش ) یعنی سـود شـرکتی( و سود سهام برای شرکت تولیدی باقی میماند

: یـن اخـتالف شـدند را تغییـر نمیدهـدبه هیچ عنوان عللی کـه منجـر بـه ا) ۲۰۱۱دومنی و لوی، ( یابد می
داری که بهره و سود سهام میپردازد بهـره و سـود سـهام دریافـت میکنـد چـرا کـه از ابتـدا  همان سرمایه

گذاری کنــد تــا بتوانــد بخــش  تصــمیم گرفتــه اســت ارزش اضــافه کمتــری در صــنعت مولــد خــود ســرمایه
به این خاطر است که علیرغم . گذاری کند همانده از ارزش اضافه را در قالب سرمایه پولی سرمای باقی

گسترش چشمگیر فعالیتهای بورسی، امـروزه مالیـه در شـکل خـالص آن، آنطـور کـه در دوران شـکوفایی 
امـروز سـرمایه مولـد بـه همـان : بعد از جنگ وارد فعالیتهای مولد میشد، وارد فعالیتهای مولد نمیشود

). ۲۰۰۰دومنــی و لــوی، ( میشــود فعالیتهــای مــالیوارد مقــداری کــه مالیــه وارد فعالیتهــای مولــد میشــد 
با ایـن . ساخته شده است» حباب«تکنولوژی جدید مالی نه برای تامین مالی تولید بلکه برای ساختن 

بـا انتقـال تقاضـای آتـی بـه : ها خالی نیستند، بلکه همچون ماشـین زمـان عمـل میکننـد حال، این حباب
  .اندازند حل طرح بازتولید نولیبرالی را به تاخیر می بلزمان حال آشکار شدن تضادهای غیرقا

. روایتی انتزاعـی اسـت) وجود دارد» مالیه«تر در مورد  یا بطور کلی(روایتی که در مورد سرمایه پولی 
تر میتوان گفت که امروزه درجه تداخل سرمایه مولـد و سـرمایه پـولی نسـبت  در سطح تحلیل مشخص

نــام تــداخل ســرمایه پــولی و ســرمایه  ۱۹۱۰رودولــف هیلفردینــگ در ســال . بــه قبــل خیلــی بیشــتر اســت
با این حال، سرمایه مالی زمان او حاصـل تـداخل سـرمایه صـنعتی . گذاشت» سرمایه مالی«صنعتی را 

در زمان ما سرمایه بانک فقـط یکـی از اجـزاء سـرمایه پـولی متنـوعی اسـت کـه نهادهـای . ها بود و بانک
های بازنشستگی را نیـز  های بیمه و صندوق گذاری، شرکت های سرمایه صندوقنسبتاً جدیدی از قبیل 

در زمـان مـا سـرمایه مـالی حاصـل وحـدت سـرمایه صـنعتی و ایـن سـرمایه پـولی . در خود جای میدهـد
  . متنوع است
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نیـز اثـر » اقتصـاد واقعـی«روی » بحـران مـالی«به همـین خـاطر اسـت کـه امـروزه بیشـتر از گذشـته هـر 
آنچـه فروپاشـید عبـارت . بـه خـودی خـود فرونپاشـید »سیستم مالی« ۲۰۰۸-۲۰۰۷ر سالهای د. میگذارد

ــر ان ــود ب ــود از کــل طــرح بازتولیــدی کــه مبتنــی ب صــال پیشــرفت اقتصــادی در معنــی محــدود آن از فب
  .پیشرفت اجتماعی؛ طرح تولید نابرابری اجتماعی

. مرکـزی سیسـتم را نجـات دادنـدهـای  هـا و بانـک هـای اقتصـادی دولـت البته درست است که سیاست
ای تحت تاثیر قـرار دادنـد  طرح نولیبرالی بازتولید را به گونهها  پرسش اما این است که آیا این سیاست

  . ای کوتاه یا بلندمدت از رشد بدون رکود عمده را تجربه کند یا نه که بتواند دوره
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