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کنم و سپس فرایند انباشت  ی موھومی را تشریح می در این بحث، ابتدا مفھوم سرمایه
شيسم اوج و حداعالی فتي چه دھم تا تصویری کلی از آن ی موھومی را توضيح می سرمایه

  *.داری عنوان شده به دست دھم کاالیی در سرمایه

حدود ده سال پيش در ھمين روزھا در یکی از . کنم بحث را ابتدا با یک مثال واقعی آغاز می
ھای ایران چند شخص که دارای شھرت مالی بودند شرکتی از نوع سھامی خاص  شھرستان

ھای بسيار باالتر از  ود را با قيمتثبت کردند و سپس با اقدامات تبليغی، بخشی از سھام خ
داران اوليه یا  مدتی بعد سھام. ارزش ذاتی به عموم واگذار و بدین ترتيب سود ھنگفتی بردند

ھيئت مؤسس، با ھماھنگی یکدیگر دفاتری برای خرید و فروش و بازاریابی سھم تأسيس 
ی سھام را  قيمت روزانه. ندشان ایجاد کرد  ای برای مبادالت سھام کردند و درعمل بازار ثانویه

رشد مداوم قيمت . کردند که دایماً روندی صعودی داشت مؤسسان تعيين و به دفاتر ابالغ می
ھا تا مدتی طوالنی باعث شد که تعداد  سھم و تبليغات گسترده در سطح صداوسيما و رسانه
سھم به اما با گذشت زمان، قيمت . متقاضيان خرید بيش از متقاضيان فروش سھم باشد

 12ر200که در این اواخر ارزش سھام این شرکت به  انگيزی رسيد چنان ھای شگفت نقطه
شده در بورس و سومين  ترین بانک پذیرفته ميليارد تومان بالغ شد که مثالً در مقایسه با بزرگ

ميليارد تومان است ارزشی نزدیک  4ر600که ارزش جاری آن ) بانک صادرات(بانک بزرگ کشور 
ساز کشور  ترین شرکت ھلدینگ ساختمان ھمچنين در مقایسه با بزرگ. برابر دارد به سه

. برابر ارزش دارد 25ميليارد تومان ارزش دارد بيش از  475که ) گذاری مسکن شرکت سرمایه(
ميليون  ٢٨٠ميليارد و  ۴۶این در حالی است که با توجه به آخرین سود اعالمی شرکت که 

. رسيم واحدی برای این شرکت می ٣۵٨به درآمد ھر سھم  تومان است به نسبت قيمت
ھایش  شد و برمبنای ارزش دارایی براساس برآوردھا، اگر این شرکت در بورس مبادله می

ميليارد تومان ارزش داشت و اگر برمبنای متوسط قيمت به  2500شد حدود  گذاری می قيمت
 231وحوش  اعدتاً ارزشی در حولگذاری شود براساس ميانگين بورس ق درآمد ھر سھم ارزش
در . ایم جا با یک اختالف قيمت عجيب و غيرعادی مواجه ما در این . ميليارد تومان داشت

گذاری این شرکت بيش از  ترین برآوردھا حدود ده ھزار ميليارد تومان قيمت بينانه خوش
ای غيرواقعی ھ گذاری گذاری واقعی انجام شده است و سھام این شرکت برمبنای قيمت قيمت

ھزار ميليارد تومان در اصطالح اقتصاد سياسی  این ده. از این دست به مردم عرضه شده است
ميليارد تومانی آغاز شد  150ی  ی اوليه حرکت از سرمایه. شود ی موھومی ناميده می سرمایه

يليارد ھزار م 12ر000ميليارد تومان رسيدیم یعنی تقریباً  12ر200ای بالغ بر  اما به سرمایه
رسد  ی اوليه و ارزش کنونی شرکت است که به نظر می تومان حاصل تفاوت سرمایه

  .ی چندانی در منابع واقعی بنگاه موردبحث ندارد پشتوانه

آور یک نمونه از  انگيز و سرگيجه با این مثال تالش کردم به زبان ساده اما با اعدادی اعجاب
  .ان تشریح کنمی موھومی را در اقتصاد ایر انباشت سرمایه

ی موھومی پولی است که به مسير گردش وارد شده و  توان گفت سرمایه به طور کلی، می
کلی فاقد پشتوانه در ثروت واقعی است و به ھمين  ی کافی یا گاه حتی به فاقد پشتوانه

گذاری بعدی  ی موھومی فرایند کسب سود و تخصصيص آن در سرمایه ترتيب، انباشت سرمایه
  .زایی متناسب در بخش واقعی اقتصاد است بدون ارزش



  ی موھومی رمزگشایی از انباشت سرمایه

ی موھومی و سوداگری مالی تاریخی طوالنی دارند، اما با  ھایی مانند اعتبار، سرمایه مقوله
. یابند ای می داری اھميت فزاینده ی مناسبات سرمایه تشدید فرایند انباشت سرمایه و توسعه

رسد این است که این انباشت  اال، نخستين پرسشی که به ذھن میدر چارچوب بحث ب
ی  یعنی در ھمان مثال موردنظرمان حرکت از سرمایه. پذیرد سرمایه از چه محلی صورت می

برابر شدن آن از چه محلی تأمين  80ميليارد تومانی یعنی  12000ميليارد تومانی به  150
پرداخت سود در مثال باال بھتر است با برای شناخت مکانيسم رشد قيمت و . شده است

  .آشنا شویم» طرح پونزی«اصطالح  به

. چارلز پونزی یک مھاجر ایتاليایی به ایاالت متحد بود که سودای ثروتمند شدن در سر داشت
المللی پستی، نوعی تمبر پستی جھانی منتشر کرده  ی بين در اوایل قرن بيستم، اتحادیه

پونزی دریافت که قيمت این . ناميدند المللی پاسخ به مراسالت می این تمبر را کوپن بين. بود
را زیاد » سودآوری«پونزی امکان . شان در امریکاست بھای اسمی% 25کوپن ھا در ایتاليا 

مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود درایتاليا  او سپس. دانست
به محض . و برایش به امریکا بفرستند  ھا بخرند وپنھا خواست برایش از این ک فرستاد و از آن

ھا قابل خریدوفروش بود ولی مقررات  این کوپن. ھا کوشيد آنھا را نقد کند دریافت آن
توضيح  پونزی به دوستانش دربوستون مراجعه کرد و با. وپاگير کار را دشوار کرده بود دست
. دھد ز سه ماه دو برابر آن را پس میوعده داد که ھر وامی که به او بدھند او بعد ا موضوع

در بوستون امریکا » شرکت مبادالت اوراق بھادار«برمبنای این طرح وی بنگاھی تحت عنوان 
 50روزه سودی معادل  45گذاری  ھایی منتشر کرد که برای سرمایه نامه تأسيس و گواھی

این ارقام . ردک درصدی پرداخت می 100روزه سودی  90ھای  گذاری درصد و برای سرمایه
ھایی که پونزی منتشر کرده بود پدید  نامه انگيز سود موجی از تقاضا برای خرید گواھی حيرت
ھایی بودند که او منتشر  نامه آوردند و خریدار گواھی گذاران به دفتر او ھجوم می سرمایه. آورد
جدید  گذاران چه سرمایه بخشی آن. چيز برای مدتی خوب بود طبق معمول ھمه. کرد می
» ی مالی نابغه«شد و به چارلز پونزی لقب  گذاران قبلی پرداخت می پرداختند به سرمایه می

ی داروندارم دو دالر ونيمی بود که ته  ھمه«: ای گفت او در مصاحبه 1920در سال . داده شد
ی ی نرخ برابر شروع کردم به مشاھده… تپيد جيبم داشتم، اما در قلبم یک ميليون دالر آرزو می

خواستم  می. وکارم را آزمودم با مایه گذاشتن از خودم کسب. ارز درکشورھای گوناگون اروپایی
ھزار دالر  15نخستين ھزار دالرم . کند دیدم درست کار می. آید ببينم چه چيزی از آب درمی

. ی موھومی بسيار تکرار شده است ھایی از این دست در تاریخ انباشت سرمایه گفته» .شد
که ریيس  چنان. ھای اخير را به یاد آوردیم ھای مالی وطنی در سال ھای نابغه ت گفتهکافی اس

ی شرکت مورداشاره در باال نيز در مجمع این شرکت اعالم کرده بود که این  ھيأت مدیره
کند و قيمت سھامش باال  شرکت نخستين و تنھا و آخرین شرکتی است که ھمواره سود می

  .رود می

خوبی  نشيند، برخی محاسبات اوليه به قتی امواج جنون سوداگری فرومیاما مثل ھميشه و
ھایشان برعھده  ھای زمانه، در بنگاه دھد که ميزان تعھداتی که چارلز پونزی و پونزی نشان می

چنين . توانست پدید آورد ی چنين اوراقی می چيزی است که مبادله اند بسيار بيش از آن گرفته
خریداران برای . کند موجی از ھراس در خریداران اوراق ایجاد میھایی  ھا و استدالل بحث

آورند و پس از  شان به بنگاه ھجوم می ھای مالی ھا سھام یا برگه نامه فروش اوراق گواھی
  .شدند مدتی با واقعيت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعھداتش مواجه می

ی در ھمين واقعيت باال نھفته ی موھوم گيری و فروپاشی انباشت سرمایه رمزوراز شکل  
ی  اما انباشت سرمایه. شود ھای پونزی محدود نمی ی موھومی به شيوه البته سرمایه. است

ھای جدید جذب شده و  کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه موھومی اساساً متکی به
ش واقعی جاکه خلق ارزشی در بخ جاری و انباشته است، زیرا از آن   ھای  نيز از محل بدھی



توان انباشت سرمایه را  ھای موھومی می اقتصاد صورت نپذیرفته است تنھا از محل ارزش
 .استمرار بخشيد

  

  ھای بعد از انقالب و تحوالت آن در سال نظام مالی

ی دارندگان وجوه مازاد و کسانی است  داری ساختار پيونددھنده نظام مالی در اقتصاد سرمایه
ی نظام  ی نظام مالی با تکوین و توسعه تاریخ تکوین و توسعه. که به این وجوه مازاد نياز دارند

ی  هی آغاز سرمای در مدار انباشت سرمایه نقطه. پولی ـ کاالیی در اقتصاد پيوند تنگاتنگ دارد
. گونه تأمين شود ی اوليه چه ی نخست این است که این سرمایه در وھله  مسئله. اوليه است

گذاری از طریق سازوکار انباشت به مدد سلب  ی اوليه برای سرمایه بخشی از تأمين سرمایه
ی مناسبات  ی آغازین توسعه داری مرحله در طول تاریخ سرمایه. مالکيت صورت پذیرفته است

گيری طبقات فرادستی است که قادر به انباشت سرمایه باشند، و ھمزمان با  کلکاالیی ش
اما با . ھای دیگر اجتماعی که ناگزیر باشند در فرایند توليد کار کنند دست ساختن گروه تھی

ھای  گذاری ھا و سرمایه خصوص برای طرح ی اوليه به داری، تأمين این سرمایه ی سرمایه توسعه
ھای زیرساختاری و غيره مستلزم وجود  گذاری آھن و سرمایه ند سد و راهبزرگ اقتصادی مان

اندازھا و مازادھای کوچک را گرد آورد و پول را به نحوی  مکانيسمی است که قادر باشد پس
  .ھای مختلف سودآور توزیع شود مدیریت کند که در پروژه

یی رخ داد مشکل دیگر زا ی اوليه شکل گرفت و فرایند ارزش از سوی دیگر، وقتی سرمایه
بنابراین اگر . چه توليدشده باید به فروش برسد یعنی آن. ی تحقق ارزش اضافی است مسئله

ی وام تقاضایی به  تواند با ارائه جا تقاضای مؤثر وجود نداشته باشد نظام مالی می این
ی اوليه و  یهی تأمين سرما بنابراین نظام مالی در دو مرحله. ی قدرت خرید ایجاد کند پشتوانه

زایی و نيز تحقق ارزش اضافی به منظور استمرار این فرایند  نيز به منظور آغاز فرایند ارزش
  .کننده داشته باشد نقش تعيين

زا در اقتصاد  ی موھومی عناصری برون ھای پولی مانند سوداگری، اعتبار و سرمایه پدیده
در نتيجه، درک . اند داری سرمایهی  ناپذیر توسعه داری نيستند، بلکه بخش جدایی سرمایه
داری  در تاریخ پيشاسرمایه. ھای پولی باید در پيوند با مناسبات اجتماعی توليد باشد پدیده
بينيم اما از قرن نوزدھم به بعد است که نظام  ھای مالی را می گيری نظام ھایی از شکل نطفه

  .گيرد تر به خود می دایماً پيچيده گذارد و روندی شتابان و ی اقتصاد می مالی مدرن پا به عرصه

ھای اخير انجام داده بررسی  داری طی دھه برای نمونه، اقتصاد ایران و گذاری را که به سرمایه
انداز داشتيم و البته ھنوز ھم داریم  ما در ایران سازوکارھای سنتی که برای پس. کنيم می

. بھا مانند طال بوده است فلزات گران ای و نيز تبدیل وجوه مازاد به کاالھای بادوام و سرمایه
ی افرادی مستأصلی که گرفتار تنگنای مالی  ھای سنتی رباخواری نيز برای مراجعه شيوه

موازات آن سيستم مالی مدرن نيز با فرازوفرودھایی در  به. ھستند وجود داشته و وجود دارد
  .تری یافت ی فعاليت گسترده تدریج حوزه ی گذشته به سده

 36ی زمانی بررسی را محدود کنيم صرفاً به دوران پس از انقالب یعنی  ی این که دورهاما برا
. توان تقسيم کرد ی مختلف می این دوره را قاعدتاً به دو دوره. شوم سال گذشته متمرکز می

طول کشيد و دوم دورانی که  1368ھای پساانقالبی و جنگ که تا سال  ی بحران نخست دھه
ی  در دھه. دی و بازسازی موتور انباشت سرمایه در اقتصاد آغاز شدسياست تعدیل اقتصا

چه شاھد بودیم در چارچوب نظام بانکداری غيرربوی، تشدید اشکال سنتی  نخست انقالب، آن
اندازھای خود را  داند پس یعنی در برابر تورم، دارندگان وجوه مازاد ترجيح می. اندازی بود پس

ھایی کنند که اگرچه مصرفی بودند اما در ساختار اقتصادی آن صرف خرید طال، ارز و گاه کاال
مثالً . ھای بعد ھم ادامه داشت این فرایند در سال. رفتند ای به شمار می زمان کاالی سرمایه



فروش تلفن ھمراه و خودرو و مانند آن نيز سازوکارھای کسب سود از  ھای مانند پيش در شيوه
ھای  ھای سنتی مانند صندوق وه بر آن، برخی شيوهعال. بينيم محل وجوه مازاد را می

  .وھوای آن روزھا گسترش یافته بود الحسنه با توجه به حال قرض

. بينيم ی نخست انقالب می ھای پونزی را ھم در ھمان دھه در عين حال، نخستين موارد طرح
موجی از  آغاز شد و به دنبال خود 1360ی  در دھه» ای ھای مضاربه شرکت«موجی از تشکيل 

ھا  ھای پونزی این شرکت ی طرح مانند ھمه. ھا را دیدیم سرازیرشدن وجوه مازاد به این شرکت
گذاران  گذاران جدید سود خوبی در ابتدا به سرمایه شده از جانب سرمایه از محل وجوه جذب

دار  دادند اما بعد از مدتی که موج سوداگری فرونشست شاھد ورشکستگی دنباله قبلی می
باختگان  ھا و نيز البته انبوه مال ھا و دخالت نھادھای نظارتی برای توقف فعاليت آن شرکت این

  .بودیم

گذاری اقتصادی بر محور تعدیل اقتصادی  ی دوم که کماکان ادامه دارد، ھمواره سياست در دوره
در . تر توسعه یافت رفته بخش مالی جدید توسعه و بيش در این دوره، رفته. چرخيده است

ھا قائل شدند  تری برای تعيين نرخ سود سپرده چارچوب قانون بانکداری غيرربوی انعطاف بيش
و بورس کوچک تھران نيز که بيش از یک دھه بود که فعاليتش متوقف شده بود بار دیگر شروع 

  .به فعاليت کرد

الی به تقسيم بازارھای م. رسيم بندی عام در بخش مالی اقتصاد می از این جا، به یک تقسيم
ی تجھيز و تأمين و  ھای اقتصادی بازار پول وظيفه در تعریف درسنامه. بازار پول و بازار سرمایه
مدت و بازار سرمایه ھم ھمين وظيفه را در مورد وجوه درازمدت برعھده  تخصيص وجوه کوتاه

تر از  ھمھا و در بازار سرمایه م در این چارچوب، نھادھای مالی اصلی در بازار پول بانک. دارد
در بخش بانکی، فرایند نوليبرالی کردن بازار پول . روند ھمه بورس اوراق بھادار به شمار می

پذیر کردن تأسيس مؤسسات مالی ـ  ی ھفتاد در قالب امکان ی دھه ابتدا یعنی در نيمه
سپس در پایان این دھه نخستين بانک خصوصی امکان . اعتباری غيربانکی تجلی پيدا کرد

ھای خصوصی و  گيری فرایند تأسيس و تشکيل بانک دوران اوج 1380ی  يدا نمود و دھهفعاليت پ
در مجموع، امروز شاھد سه بانک . ھای دولتی به بخش خصوصی بودیم نيز واگذاری بانک

الحسنه، سه  بانک خصوصی، دو بانک قرض 19تجاری دولتی، پنج بانک تخصصی دولتی، 
  .بازار پول ھستيمصرافی در  444ی اعتباری، و  مؤسسه

برای این که تصویری از ميزان قدرت بخش خصوصی بانکی در اقتصاد امروز ایران در دست 
ھا بر اساس  ھای خصوصی از کل سپرده سھم بانک. کنم داشته باشيد به آمار مراجعه می

ھا از  و سھم این بانک) 1393پایان شھریور (درصد است  69.1آخرین گزارش بانک مرکزی 
ھا نگاه  ی بانک از طرف دیگر، وقتی به مجموعه. درصد است 62ت بانکی حدود تسھيال
ھای  شرکت(بينيم بلکه اصطالحاً کانگلومریاھای  کنيم در حقيقت صرفاً یک بنگاه مالی نمی می

ھا  وبيش در طيف متنوعی از بخش بينيم که کم پيکر اقتصادی را می غول) ای بزرگ چندرشته
اند، در قالب  ھای بازرگانی زیرمجموعه در بخش تجارت فعال شرکت فعاليت دارند، در قالب

ھای صرافی در بازار  اند، در قالب شرکت ھای کارگزاری و تأمين سرمایه در بورس فعال شرکت
ھای  اند، در قالب شرکت ھای ساختمانی در بازار مستغالت فعال اند، در قالب شرکت ارز فعالی

ی مھم این است که  جا به نظرم نکته اما در این. ه سر دراز دارداند و این رشت پيمانکاری فعال
تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سياسی امروز ایران تا حدود زیادی به ھمين کانگلومریاھای  به

  .پيکر منتقل شده است غول

ی فعاليت بورس اوراق بھادار و  از طرف دیگر، در بخش بازار سرمایه شاھد رشد مداوم دامنه
ھا بوده  داران این شرکت شده در بورس و شمار سھام ھای پذیرفته گسترش شمار شرکتنيز 

ی دوم این دھه با گسترش  ھای کاالیی و از نيمه با تشکيل بورس 1380ی  از آغاز دھه. است
ھای تأمين  ی فعاليت بورس اوراق بھادار با توجه به تأسيس فرابورس، انواع شرکت دامنه

گذاری در اقتصاد ایران را دارند و نھادھای نوپای  ھای سرمایه بانکسرمایه که ھمان نقش 



ی  به طور مختصر، تاریخچه. مالی شاھد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران ھم بودیم
ھای مالی  گيری حباب و شکستن حباب ای از شکل ی گذشته را در سلسله بورس در دو دھه

گيری حباب  ی شکست حباب قبلی و شکل ر فاصلهھای سکون د ھایی از دوره و مجموعه
، 85و  84شکست  83و  82، حباب 1375و شکست  1374حباب : توان خالصه کرد بعدی می

  .93و شکست امروز در سال  92حباب 

تر  خواھی بيش گيری بخش مالی یعنی سھم ی مھم و کليدی این است که قدرت اما نکته
ی توليدی و  نوعی کشمکش ميان سرمایه بخش مالی از ارزش اضافی و سود و این

داری از سویی به ھمگرایی و از  این کشمکش در تاریخ سرمایه. کند ی مالی ایجاد می سرمایه
اکنون این  ھم. سوی دیگر منجر به کشاکش و تقابل این دو بخش با یکدیگر منجر شده است

ھم با  کشاکش دو بخش مالی ـ موھومی و مولد را در اقتصاد سياسی خودمان
تواند  پرسش مھم این است که آیا امروز بورژوازی مولد می. فرازوفرودھایی شاھد ھستيم

رسد با  به نظر می. ی واقعی باشد سرمایه/ ی موھومی  ی تغيير در کشاکش سرمایه سوژه
اصطالح مولد این بورژوازی ترجيح  توجه به توازن فعلی نيروھا و ایدئولوژی غالب در بورژوازی به

ی مالی را ایفا کند و قادر به  تر در کشمکش دو جناح سرمایه ه صرفاً نقش شریک فرودستداد
  .ی تغيير نيست ایفای نقش در مقام سوژه

گيری نظام مالی  ی موھومی به شکل گيری سرمایه بنابراین در بحث در مورد عوامل قدرت
اما عوامل دیگری . می موھومی اشاره کردی مدرن به عنوان شرط الزم برای انباشت سرمایه

ھرحال، وقتی  به. ی مھم ساختارھای نظارتی است یک مسئله. ھم در این زمينه مؤثرند
گيرد باید ساختارھای نظارتی را دور بزند و دور از  ی موھومی اشکال پونزی به خود می سرمایه

و ھا  گذاری ای از مقررات در کنار آن مجموعه. وکار بپردازد چشم نھاد ناظر به کسب
ی داخلی وجود داشته است که قدرت  ی جھانی و ھمچنين در عرصه ھا در عرصه زدایی مقررات
مثالً در اقتصاد . ی اقتصاد جھانی و داخلی افزایش داده است ی موھومی را در پھنه سرمایه

ھا، قوانين جدید در مورد تأسيس مؤسسات مالی ـ  ی واگذاری گذاری در زمينه ایران، سياست
در … ھای دولتی، قانون جدید بازار اوراق بھادار، يربانکی و در ادامه تأسيس بانکاعتباری غ

  .ی موھومی فراھم ساخت مجموع محيط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایه

. گردم ی واقعی بازمی ی موھومی و سرمایه به بحثم در مورد دیالکتيک تقابل ـ تعامل سرمایه
. و ھر مکان سرمایه به دنبال به حداکثر رساندن بازده خود استطبيعی است که در ھر زمان 

گزیند؟ طبعاً ھنگامی که ميزان سودآوری در این  ی مالی را برای فعاليت برمی چه موقع حوزه
داری شاھد  ی سرمایه ما در اقتصاد کشورھای پيشرفته. تر باشد و باالتر برود بخش بيش

ی  از بخش واقعی به بخش مالی و سرمایهی ثقل  جایی نقطه ھستيم که نوعی جابه
ھای  حساب دالیل آن متعدد است و عواملی مانند آزادسازی. موھومی وجود داشته است

ھای مالی، یعنی مجموع  ھا و نوآوری زدایی سازی تا عواملی مانند مقررات سرمایه و جھانی
ترین عامل و عامل  ما مھما. توان برشمرد ی نوليبرالی کردن اقتصاد را در این زمينه می پروژه

ی  گذاری در بخش واقعی اقتصاد از اواخر دھه ی سود سرمایه بنيادی این است که حاشيه
کاھش یافته بود و برای ھمين سرمایه گریزگاھی به جز بخش موھومی برای ایجاد  1960

ی  تر بخش مالی و سرمایه گيری ھرچه بيش در اقتصاد ایران ھم شاھد قدرت. سود نداشت
چراکه به نظر . وھومی ھستيم اما این ضرورتاً به معنای تکرار روندھای جھانی نيستم

بلکه به طور . ھای سودآوری در بخش واقعی اقتصاد به ته کشيده باشد رسد پتانسيل نمی
  .تری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است بالفعل این بخش دارای سودآوری کم

کنند اما  وکار اشاره می ر به نامساعد بودن فضای کسباقتصاددانان نوليبرال در توضيح این ام
کنند که در  ھایی را پيشنھاد می جاست که برای غلبه بر این مانع سياست ی مھم آن نکته

اطمينان  وقتی عدم. ی مالی تغيير دھد تر به نفع سرمایه وکار را بازھم بيش عمل فضای کسب
ترین  دھد سيال گذار ترجيح می سرمایه ھای اقتصادی وجود داشته باشد ی سياست در پھنه
ھاست  ھا به وجه نقد بيش از سایر دارایی ھای که قابليت تبدیل آن ھا، یعنی دارایی دارایی



مثالً در حالت افراطی پولش را تبدیل به ارز یا طال بکند یا پولش را سپرده کند و یا . انتخاب کند
موھومی در ایران به سبب مجموع  ی گيری انباشت سرمایه قدرت. اوراق بھادار بخرد

گذاری در بخش واقعی را در بسياری از موارد دیربازده و با  ھایی است که سرمایه اطمينان عدم
  .سازد فرجامی نامعلوم می

این . ھا درپی حباب گيری و شکستن پی حاصل این وضعيت چيست؟ چنان که گفتم شکل
رود، از بورس  از مستغالت به بورس می: شود حباب دایم از بخشی به بخش دیگر منتقل می

گردد و این  ی بازار سوداگری روی کاالھای بادوام می شود، از بازار ارز روانه ی بازار ارز می روانه
یابد و  ی موھومی ھمچنان ادامه می ھای مختلف سرمایه پایان حرکت در حوزه ی بی چرخه

ی  آميز انباشت سرمایه جنون در فضای. آميز از سوداگری مالی است حاصل فضایی جنون
آميزی  ھای جنون گيری نمایش تر اجتماعی و شکل شدن ھرچه بيش موھومی نيز شاھد قطبی

در اینستاگرام و » بچه پولدارھای تھران«ھای اخير تحت عنوان  چه در ماه ھستيم مانند آن
  .فضاھای مجازی شاھدش بودیم

ھای مارکس در  عد است؟ پژوھشی موھومی مسا ھا برای انباشت سرمایه کدام حوزه
ی تمایز بين ارزش و قيمت به وی نظرگاه خاصی داد که از آن منظر قادر بود تشابه بين  زمينه

ھای مالی را تشخيص  ھای واقعی توليدناشده مانند زمين و دارایی مکانيسم قيمت دارایی
ھمين دليل، به . ھایی موھومی بودند بدین مفھوم که غيرقطعی بودند چنين ارزش. دھد
ی موھومی در اقتصادھا در دو بخش اصلی مالی و  ی مساعد برای انباشت سرمایه حوزه

گيری  ھای اخير دایماً شاھد ھمين شکل به ھمين دليل، در دھه. اند مستغالت جای گرفته
ھای مختلف مالی از  درپی حباب و فروریزی حباب مالی در بخش مستغالت و حوزه پی

  .ایم تصاد تا بخش مالی رسمی بودهھای غيررسمی اق بخش

ی موھومی ساخته  چه در حقيقت در ایران زمين مستعدی برای بارور شدن سرمایه اما آن
که به دام تز دولت  به دور از آن. شود ھای نفتی است که به اقتصاد تزریق می است حجم رانت
تيم، تردیدی نيست که ھای سياسی نادرست برمبنای این تز بيف تر توصيه رانتير و از آن مھم

ھای  ی موھومی در ھمبستگی مستقيم با دوره و انباشت سرمایه  ھای توسعه دوره
 1370ی  ی اول دھه توان نيمه ی اخير می در ھمين دو دھه. ھای مثبت نفتی بوده است شوک
 به ھمين دليل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات. را به خاطر آورد 1380ی  ی دوم دھه و نيمه

گيری  شود نقش مھمی در شکل نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق می
 .انجامد ی موھومی و سوداگری مالی می ی سرمایه مازادھای مالی دارد که به توسعه

  

  ی موھومی ھای انباشت سرمایه نشانه

اه ھایی را که گو ی موھومی، باید نشانه ھای انباشت سرمایه با توجه به تعریف و ویژگی
توان  ھا می ھا و نشانه برمبنای کدام شاخص. ھایی از این دست است بشناسيم انباشت

ھا کامالً  بخشی از نشانه. ی موھومی را شناسایی کرد و تشخيص داد انباشت سرمایه
ھای رشد غيرعادی برخی  نرخ: توان بدین ترتيب از آن ھا نام برد آشکار است و می

بورس اوراق بھادار، نرخ ارز، بھای برخی کاالھا، از سوی ھای اقتصادی مانند شاخص  شاخص
ی اخير در  ھای دو دھه گذاری دیگر گسترش نھادھای مالی جدید که در بحث مربوط به مقررات

). ھا مانند مشتقه(مورد خاص اقتصاد ایران توضيح دادم، و گسترش ابزارھای مالی غيرمتعارف 
ی مالی در دنيای امروز داشته باشيد فقط به یک آمار برای این که تصویری از حجم این ابزارھا

ھای کشتار جمعی  کنم حجم ابزارھای مشتقه که وارن بافت آن را در حکم سالح اشاره می
ترین برآوردھا اکنون بالغ بر ھزار تریليون دالر است و از سوی دیگر توليد  داند براساس کم می

عبارت   به. تریليون دالر برآورد شده است 77حدود  2014ناخالص داخلی کل جھان در سال 
برابر توليد ناخالص داخلی جھانی فقط اوراق مشتقه  13ترین برآوردھا  دیگر، براساس کم



ھای واقعی و  انگيز بخش ی شگفت خوبی گویای فاصله ھمين امر به. منتشر شده است
  .ی موھومی است هتر انباشت سرمای گيری ھرچه بيش موھومی اقتصاد در جھان امروز و قدرت

ی موھومی باالبودن نسبت بدھی چه در سطح ملی و چه  معيار دیگری برای شناخت سرمایه
زایی  پذیرد یعنی ارزش وقتی از محل بدھی تأمين مالی صورت می. ھاست در سطح بنگاه

ھای معوق  شود بدھی گفته می. ی کافی در منابع مالی درونی ندارد واحد اقتصادی پشتوانه
ھای معوق به کل  استاندارد نسبت بدھی. ان چھار برابر استانداردھای جھانی استدر ایر
 16ھا در سطح جھانی چھار درصد است در حالی که در ایران این نسبت به حدود  بدھی

ميليارد دالر و برآورد صندوق  80.5شود و حجم کل بدھی معوق اکنون حدود  درصد نزدیک می
به . ميليارد دالر است 402حدود  2014الص داخلی ایران در سال المللی پول از توليد ناخ بين

رکود . پنجم توليد ناخالص داخلی بدھی معوق بانکی وجود دارد عبارت دیگر معادل یک
اما عالوه بر آن بخش مھمی از این بدھی . ھای اخير قطعاً یکی از دالیل این بدھی است سال

نوعی  ھای گذشته بوده که خود به ر سالھای پرداخت آسان تسھيالت د ناشی از سياست
ی آشکار  دیگر نشانه. رود ی موھومی به شمار می ی روند انباشت سرمایه تشدیدکننده

ھا در بازارھا و نيز  گيری و شکست حباب ی دایمی شکل ی موھومی مشاھده انباشت سرمایه
جود اطالعات ھا و فسادھای مالی نوع پونزی و نيز و گسترش مواردی مانند کالھبرداری

  .نامتقارن در بازارھا است

ی گذشته  ی بخش مالی در اقتصاد جھانی، طی سه دھه موازات توسعه کنم، به خالصه می
در این بحث، . ایم ی موھومی در اقتصاد ایران بوده در مقياسی گسترده شاھد انباشت سرمایه

ھای  ترین بيماری دیی موھومی یکی از ج به طور خاص مدعایم این بود که انباشت سرمایه
سپھر سياست و متغيرھای اقتصادی،   ساختاری دراقتصاد ایران است و ضمن تأثيرپذیری از

ی خود نتایج سياسی مھمی بر  آمدھای متعددی بر اقتصاد تحميل کرده که به نوبه پی
  .بندی ساختار قدرت در اقتصاد سياسی ایران داشته است پيکره
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