
  
. اثر استاوروس تومبازوس اسـت» بحران جهانی و بازتولید سرمایه«کتاب  مقدمهآنچه در برابر دارید 

از » مقـوالت زمـان در کاپیتـال«دکتری خود را با تزی با عنـوان . در قبرس است ۱۹۶۰تومبازوس متولد 
زبـان فرانسـه و بـه  ۱۹۹۴نخسـت در سـال که تحت همين عنـوان  فرانسه گرفته است ۸دانشگاه پاریس 

کمیتـه حقیقـت دربـاره بـدهی «وی یکی از اعضـای . به زبان انگلیسی منتشر شده است ۲۰۱۴در سال 
بـود و در حـال حاضـر مـدرس اقتصـاد سیاسـی در دپارتمـان علـوم اجتمـاعی و سیاسـی دانشـگاه » یونان

گلیسـی توسـط نخست بـه زبـان ان ۲۰۱۹در سال » بحران جهانی و بازتولید سرمایه«کتاب . قبرس است
شدو انتشارات سیلپس پـاریس  انتشارات پالگریو منتشر و سپس توسط خود وی به زبان فرانسه ترجمه

ایـــن کتـــاب علیـــرغم حجـــم نـــاچیز آن تحلیـــل جالـــب و منحصـــربه فـــردی از بحـــران . آن را منتشـــر کـــرد
به زودی در قالـب » بحران جهانی و بازتولید سرمایه«کتاب . به ما ارائه میدهد داری نولیبرال سرمایه

در ايــن . همــراه بــا مقدمــه نویســنده بــر ترجمــه فارســی اثــر منتشــر خواهــد شــد» کنــدوکاو«شــماره ویــژه 
  .ارائه داده استرا هاى بعدى  مقدمه نويسنده در واقع توضيح مختصرى از بحث فصل
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در ایـــاالت متحـــده آغـــاز و ســـپس در سراســـر دنیـــا، بـــه خصـــوص در  ۸-۲۰۰۷داری کـــه در ســـال  بحـــران جهـــانی ســـرمایه
داری  یافته گسترده شد صرفاً بحران بانکها و بخش مالی نیست بلکه بحران سـاختاری عمیـق سـرمایه اقتصادهای توسعه

داری هرگـز بـه شـکل کلـی و انتزاعـی وجـود نداشـته  سرمایه. داری نولیبرال است بطور دقیقتر این بحران سرمایه. است
داری  قــوانین عمــومی و تــاریخی ســرمایه. بلکــه همــواره شــکلی مشــخص و معــین، یعنــی تــاریخی، بــه خــود گرفتــه اســت

همین به ما اجـازه میدهـد . رفتارهایی نشان میدهند که از نظر تاریخی پایدار نیستندهمیشه خود را در قالب قواعد و 
بـه  ۱۹۸۰جدیـدی دارد کـه از دهـه » وجه تنظیم«نیز اشاره به » نولیبرالیزم«. بندی کنیم داری را دوره یهکه عصر سرما

، »بازارهـا خـود را تنظـیم میکننـد«نولیبرال بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه  »آیین«با این که . تدریج تحمیل شده است
» نـوع دیگـری از تنظـیم«کمتـر نیـز خـود  »ِتنظـیم«یـا » تنظـیم«فقـدان :  نـولیبرالی شـد» تنظـیم«نمیتوان منکر وجـود 

  .کینزی که در دوره سی ساله پس از جنگ جهانی دوم حاکم بود خیلی فرق دارد» تنظیم«است که با 

در فواصل زمانی نسبتاً منظم  کهای است رایج  که پدیدهاست » بحرانهای ادواری«یا  ،»بحران«ظور مارکسیستها از من
را همان امـواج بلنـد انقبـاض » بحران ساختاری«نویسندگان متعددی . است» بحرانهای ساختاری«افتد، و یا  اتفاق می
هـای بهبـود و رشـد  انـد کـه در آنهـا دوره تعریـف کرده )لـیگذاری و افـت رشـد ناخـالص داخ افت نرخ سرمایه(اقتصادی 

  ). ۱۹۹۵مندل، (دوباره ضعیفتر و رکودهای ادواری شدیدترند
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اش دوره تـاریخی نسـبتاً  خود مارکس فقط بحرانهای ادواری را بررسی کرده اسـت چـرا کـه مسـئله امـواج بلنـد کـه الزمـه
چرخـه (» چرخـه صـنعتی«مارکس بحرانها را در بسـتر . مطرح شدداری است تنها پس از مرگ او بود که  طوالنی سرمایه

یـا » چرخـه کنـدارتیف«ای است که ژوزف شـومپیتر نـام آن را در مقابـل  این همان چرخه. زمانه خود بررسی کرد) کوتاه
ای اسـت کـه در  چرخه صنعتی از نظر مـارکس دوره ده سـاله. یا چرخه کوتاه گذاشته است» جوگلرچرخه « ،چرخه بلند

گذاری شـده و فعالیـت اقتصـادی در مقـاطع مختلـف چرخـه در  مقطعی از آن مقادیر قابل توجهی سرمایه ثابت سرمایه
  . نوسان است

مارکس برای توضیح دادن مقاطع مختلف چرخه صنعتی تحلیل خود را بر مکانیزم مبارزه طبقات بنا میکنـد؛ بـر اسـاس 
بطـور خیلـی . مبارزه خودجوش و بالواسطه طبقات که نشاندهنده تـوازن قـوای اجتمـاعی در هـر مقطـع از چرخـه اسـت

سـطح دسـتمزدها کـه اثـر مثبتـی بـر نـرخ سـود دارد، خالصه میتوان گفت در مقطع خروج از بحران ادواری، پایین بودن 
 بـه» مـازاد«کـاهش ایـن . ترغیـب میکنـد» مـازاد جمعیـت صـنعتی«شرکتها را به افزودن بر سرمایه در گـردش و جـذب 

باالتر و همچنین جایگزینی بخشی از سرمایه متغیِر مزدهای زنی کارگران برای تحمیل  چانه تقویت تقاضا و افزایش توان
بـه ایـن خـاطر اسـت کـه از نظـر مـارکس دوره . انجامـد با سرمایه ثابت و تجدید سرمایه ثابـت کهنـه شـده میدر گردش 

خیلــی پیشــتر از آنکــه کالبــد ســرمایه ثابــت مســتهلک شــود : چرخــه صــنعتی تــابعی از زمــان گــردش ســرمایه ثابــت اســت
  . منجر به جایگزینی آن میشود» استهالک روحی«

یا تولید مازاد » داغ کردن اقتصادی«منجر به رشد اقتصادی زیاد و در نهایت  ایه ثابتگذاری گسترده در سرم سرمایه
نرخ سـود بـه بحـران ادواری و افـزایش بیکـاری کاهشـدر ادامـه، . و رشـد اقتصـادی را ضـعیف میکنـد شـده  ارزش بازاری

بـه ایـن ترتیـب . مزدهـا و افـزایش نـرخ سـود میشـودمنجـر بـه کـاهش »  ش ذخیـره صـنعتیارتـ«بـزرگ شـدن . انجامد می
رش بر نرخ سود مقاطع مختلـف ياثتبه طور خالصه، مبارزه طبقاتی به واسطه . چرخه صنعتی به نقطه شروع بازمیگردد

  .)۱۹۷۶مارکس، ( بحران، بهبود، داغ کردن و غیره: چرخه صنعتی را تعیین میکند

یا امواج بلند (با این که مارکس به بحران ساختاری . است بنا شده ی مارکستفسیر ما از بحران کنونی بر تئوری اقتصاد 
نپرداخت و با این که در آثارش معرفی منسجمی از تئوری بحران پیدا نمیکنـیم، امـا نقـد اقتصـاد سیاسـی او، ) انقباضی

دی برای فهـم بحرانهـای معرفی شده ابزار ابرزشمن سرمایهبه عبارت دیگر تئوری ارزش و سرمایه که در سه جلد کتاب 
  . ادواری و ساختاری و از جمله بحران جهانی کنونی است

سـرمایه «که به تحلیـل ) ۱۹۹۲مارکس، ( سرمایهدر ادامه به طور دقیقتر نشان خواهیم داد که چهار فصل اول جلد دوم 
پرداخته شده و همینطور » الگوهای بازتولید سرمایه«اختصاص دارد، فصلهای دیگر همان جلد که در آنها به » صنعتی

اند، بــرای فهــم  کــه در فصــلهایی از جلــد ســوم پرداختــه شــده» ســرمایه پــولی«و » ســرمایه صــنعتی«تحلیــل رابطــه میــان 
  . ندا بحران کنونی ضروری

بـه ایـن  ۱۹۸۰در بحثهای مارکسیستی پیرامون بحران، آنجایی که به رونـد نزولـی نـرخ سـود و ایـن پرسـش کـه آیـا از سـال 
ایـن کـه نـرخ سـود دارد هـر : ای وجود دارد که به آن توجه الزم نشده است طرف نرخ سود افزایش یا کاهش یافته، نکته

به عبارت دیگر یک نرخ انباشت مشخص از سرمایه ثابت، بـه نسـبت  .چه بیشتر از نرخ انباشت سرمایه فاصله میگیرد
هــای قبــل، نیازمنــد نــرخ ســود بیشــتری اســت، یــا یــک نــرخ ســود مشــخص نیازمنــد نــرخ انباشــت کمتــری نســبت بــه  دوره
  ).۲۰۱۰، ۲۰۰۸هوسون، (های قبل است دوره
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ارزش	اضافهنسبتاین اختالف که روند صعودی 
	خالص	در	سرمایه	ثابت ارزش	اضافهنسبتیا  گذاری سرمایه

د از نظـر نـبه خوبی آن را نشان میدهانباشت
  .بحران کنونی است همچنین ما کلید فهم الگوی بازتولید سرمایه در دوران نولیبرال، نقش سرمایه پولی در آن و 

ره نولیبرال نـرخ سـود افـزایش یافتـه اسـت امـا با این که ما هم مثل خیلی از مارکسیستهای دیگر بر این نظریم که در دو 
را از نرخ سود به اختالفی که باالتر به آن اشـاره شـد معطـوف کنـیم میتـوانیم از وارد شـدن در بحـث خیلـی   وقتی توجه

فنی و پیچیده پیرامون محاسبه ارزش موجودی سرمایه ثابت که عنصر اصلی جدل پیرامون مسیر نرخ سـود از ابتـدای 
میتــوانیم بــا دنبــال کــردن مســیر ارزش اضــافه طرحــی از الگــوی نــولیبرال بازتولیــد . وده اســت، پرهیــز کنــیمبــ ۱۹۸۰دهــه 

  . سرمایه ارائه داده و عدم انسجام درونی آن را که به بحران کنونی انجامیده است نشان دهیم

و جلـــــب آن بـــــه رونـــــد صـــــعودی ) بـــــه آن پرداختـــــه شـــــده ســـــرمایهکـــــه در جلـــــد ســـــوم (رفـــــع توجـــــه از نـــــرخ ســـــود 

ارزش	اضافهنسبت
	خالص	در	سرمایه	ثابت به نظر میرسد این بخش در خیلـی از . است سرمایهنیازمند توجه ویژه به جلد دوم   گذاری سرمایه

ایم؛  کـرده ای نیـز بـه سـرمایه پـولی توجـه ویـژهدر ایـن کتاب .تفسیرهای مارکسیستی از بحران کنونی فراموش شده اسـت
بلکـه بـه عنـوان  بـه آنهـا اشـاره شـده سـرمایهسرمایه پولی نه به عنوان یکی از سه مدار سرمایه صنعتی که در جلد دوم 

و شـیوه ترکیـب آن بـا سـرمایه مولـد  )از آن صـحبت کـرده اسـت سـرمایهکه مارکس در جلد سوم (واحدی ظاهراً مستقل 
آسیب میرساند نیست، » اقتصاد واقعی«که به » عضوی انگلی«سرمایه پولی صرفاً . در دوران نولیبرال) ۱۹۹۱  مارکس،(

سـرمایه پـولی هـم در بهبـود نـرخ اسـتثمار از . دوران نـولیبرال اسـتسـرمایه در بلکه بخشـی اساسـی از الگـوی بازتولیـد 
  .ای داشته است کننده به اینطرف و هم در تسریع آهنگ تحقق ارزش نقش تعیین ۱۹۸۰سالهای 

سـودآوری، انباشـت و بـارآوری «در فصـل دوم بـا عنـوان . و موخره شامل شش فصل اسـت مقدمهین کتاب با احتساب ا
رشـد کـرده و ایـن ى واقعىمزدهـابا استفاده از آمارهـای رسـمی نشـان میـدهیم کـه بـارآوری کـار بـا آهنگـی تنـدتر از » کار

نـرخ سـود رشـد کـرده امـا نـرخ انباشـت  ،نیـروی کـار در نتیجـه افـزایش اسـتثمار . معادل رشد استثمار نیـروی کـار اسـت
هـای قبـل حساسـیت  گذاری در سرمایه ثابت نسـبت بـه دوره سرمایه. سرمایه ثابت با رشد نرخ سود همراه نشده است

نـرخ . آوری داشته و در نتیجه میان منحنی نـرخ سـود و منحنـی نـرخ انباشـت فاصـله افتـاده اسـت کمتری به رشد سود
رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ انباشت پیروی کرده و از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در موج بلند انبسـاطی پـس 

  . از جنگ پایینتر است

انـد  به این خاطر که روش محاسبه ارزش ذخیره سرمایه ثابت مورد مجادله بوده و همانطور که برخـی نویسـندگان گفته

ارزش	اضافهنسـبتما در ایـن کتـاب رشـد  به نرخ سود بگذاردمیتواند اثر مهمی روی محاس
از آنجـایی . ایم را بررسـی کـرده انباشت

د ا مــاز : کــه اطالعــات آمــاری دربــاره ارزش اضــافه موجــود نیســت مــا در ایــن کتــاب از مفهــومی نزدیــک اســتفاده میکنــیم
هــا نیــز موجــود اســت، همــان چیــزی گذاری خــالص در ســرمایه ثابــت، کــه در آمار  ســرمایه. اســتثمار در مجموعــه اقتصــاد

ارزش	اضافهنسـبتبـه اینطـرف  ۱۹۸۰از سـالهای . مینامید» انباشت سرمایه ثابت«مارکس که  است
دائمـاً افـزایش یافتـه و  انباشت

  . کند را تاييد مىاختالف میان نرخ سود و نرخ انباشت وجوداین افزایش 

آیـا چنـین چیـزی ممکـن اسـت کـه نـرخ سـود از . موقع ارائه ایـن اطالعـات آمـاری بـه اولـین مشـکل تئوریـک بـر میخـوریم
داری وارد یکی از عمیقترین بحرانهای تـاریخ  به این طرف رشد کرده باشد اما با وجود این اقتصاد سرمایه ۱۹۸۰سالهای 
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قطعـاً مـارکس  عمـده ضـرورتاً ناشـی از سـقوط نـرخ سـودند؟ که همـه بحرانهـای گفتهداری شده باشد؟ چه کسی  سرمایه
سـقوط نـرخ سـود ممکـن اسـت نـه علـت بحـران . تئوری بحران مارکس تئوری تکوجهی نیست. چنین چیزی نگفته است
  . بلکه حتی پیامد آن باشد

مـدار  سـه سـرمایهمـارکس در چهـار فصـل اول جلـد دوم . اصـلی اسـت آهنگ حتی مفهـوم سـرمایه ترکیبـی از سـه ضـرب
ما در اثـر دیگـری نشـان . مدار سرمایه پولی، مدار سرمایه مولد، مدار سرمایه کاالیی: سرمایه صنعتی را معرفی میکند

آهنگ انباشـت را نشـان  مربوط است، مدار دوم ضـربارزش افزايىآهنگ  که مدار اول به ضرب) ۲۰۱۴تومبازوس، (دادیم 
داری تناسبت نسـبی میـان ایـن سـه  الزمه رشد سرمایه. شان میدهدآهنگ تحقق ارزش را ن میدهد و سومین مدار ضرب

  . آهنگ است و اختالف زیاد یکی از اینها با دو تای دیگر موجب بروز بحرانهای اقتصادی میشود ضرب

از کنـد شـدن  ۱۹۷۰بحـران سـالهای . سیسـتم تعریـف کـرد» گژآهنگـی ارگانیـک«بحرانهای اقتصـادی را میتـوان همچـون 
آهنگ  نشات میگرفت در حالی که بحران کنونی ریشه در کند شدن ضرب) سقوط نرخ سود( افزايى  ارزشآهنگ  ضرب

در سیسـتم ایجـاد » کژآهنگـی«با اینکه علت بحران در این دو مـورد متفـاوت بـود، امـا هـر بـار چنـان . تحقق ارزش دارد
  . الص داخلی خود را نشان دادکرد که بالفاصله رکود شدید و اثرات بلندمدت آن در نرخ رشد تولید ناخ

یـا ( بـا توجـه بـه اینکـه در دوره مـورد بررسـی ارزش اضـافه : از بررسی اطالعات آماری پرسش دیگـری نیـز مطـرح میشـود
جـا رفتـه اسـت؟ گذاری شـده اسـت، ایـن ارزش اضـافه ک هـر چـه کمتـر در قالـب سـرمایه ثابـت سـرمایه) »سود صنعتی«

  و نرخ انباشت را چگونه میتوان توضیح داد؟  بعبارت دیگر افتراق میان نرخ سود

در دوره نـولیبرال . است» مصرف خصوصی، سهم مزد در تولید ناخالص داخلی، و الگوهای بازتولید«عنوان فصل سوم 
کشـور  ۱۵در مجموعه . فاصله میان مصرف خصوصی و سهم تعدیلشده مزد در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است

حـالی کـه در  ای نـزول کـرده اسـت در  سهم دستمزد به نسبت مصرف خصوصی به طـور قابـل مالحظـهاول اتحادیه اروپا 
ــاالت متحــده ســهم  ــه طــور ای ــه مقــدار کمــی کــاهش یافتــه امــا مصــرف خصوصــی ب مزدهــا در تولیــد ناخــالص داخلــی ب

در حـالی ی کاهش یافتـه در ژاپن، سهم مزد در تولید ناخالص داخلی به مقدار زیاد . ای افزایش یافته است مالحظه قابل

	مصرف	خصوصینسبتدر هر سه مورد . که مصرف خصوصی افزایش یافته است
  . بزرگتر شده است  سهم	دستمزد

نگـاه میکنـیم متوجـه  ۸-۲۰۰۷تـا آغـاز بحـران  ۱۹۹۰انـداز از سـالهای میانـه دهـه   بـدهی خـانوار و پستغييـرات در وقتی به 
در قالــب (انــداز خــانوار  توجهی افــزایش یافتــه در حــالی کــه پس بطــور قابــلمیشــویم کــه در ایالــت متحــده بــدهی خــانوار 

کشور اول اروپا به مقـدار نـاچیزی کاسـته  ۱۵اندازها در  در همین دوره از پس. است هکم شد) درصدی از درآمد خالص
داز خــانوار انــ تنهـا در ژاپــن اسـت کــه هـم بــدهی و هـم پس. توجهی رشـد کــرده اســت و بــدهی خـانوار بــه طـور قابــل شـده

  . کاهش یافته است

ثابـــت   ای کـــه در قالـــب ســـرمایه ایـــن مشـــاهدات تجربـــی مـــا  را بـــه ایـــن نتیجـــه میرســـاند کـــه بخشـــی از ارزش اضـــافه
گذاری نشده برای مصرف به خانوارهای طبقه کارگر قرض داده شده است و به این ترتیب بدهی آنها را افزایش  سرمایه

بررسی در ژاپن بدهی خانوار افزایش نیافته است صرفاً به این معنی است که بخشی  این که در دوره مورد. داده است
. از ارزش اضــافه کــه در آن کشــور تولیــد شــده بــه کشــورهای دیگــر، بــه خصــوص بــه ایالــت متحــده، منتقــل شــده اســت

د کمتــر بــه دارنــ صــادرات خیلــی بیشــتری نســبت بــه واردات و از ایــن موازنــه تجــاری مثبتــیکشــورهایی مثــل ژاپــن کــه 
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بـه ایـن خـاطر اسـت . شان متعادل و یا منفی است اند تا کشورهایی که تراز تجارت خارجی بازارهای داخلی خود وابسته
بخشی از ارزش اضافه تولیـد شـده . دوره مورد بررسی بدهی خانوار افزایش نیافته استکه در آلمان نیز مانند ژاپن در 

به این خاطر است که بـه . بخصوص کشورهای جنوب اروپا منتقل شده است در این کشور به دیگر کشورهای اروپایی،
  . توجهی داشت تا پیش از آغاز بحران رشد قابل ۲۰۰۰عنوان مثال تولید ناخالص داخلی یونان در سالهای دهه 

پیشـتر . نـیمعالوه بر ایـن، مـا در ایـن فصـل الگـوی بازتولیـد سـاده و الگـوی بازتولیـد وسـیع را از نظـر مـارکس معرفـی میک
فـرو  دوره از بازتوليـدایم کـه ایـن الگوهـا نمیگوینـد کـه سیسـتم پـس از چنـد  بطور مفصل توضیح داده) ۲۰۱۴تومبازوس، (

شـرایطی کـه ). ۱۹۹۲منـدل، (خواهد پاشید یا این که بدون هیچ بحران مهمی در بلندمدت به کارکرد خود ادامه میدهد
بـرای آنکـه سـرمایه . تعادل سیستم را حفظ میکنند در فراینـد تحقـق ارزش، یعنـی مـدار سـرمایه کـاالیی تعیـین میشـوند

  . ای بتواند خود را بازتولید کند این شرایط باید کم و بیش رعایت شوند اجتماعی بدون بحران عمده

بـدهی کـارگران بـه . رده را در تئوری مارکس توضـیح میـدهیمدر ادامه با وارد کردن بدهی کارگران الگوی بازتولید گست
شـده بازتولیـد  الگـوی تصحیح. این معنی اسـت کـه بخشـی از ارزش اضـافه در قالـب وام بـه کـارگران منتقـل شـده اسـت

بــدهی مصــرف را : گذاری و تولیــد در ابتــدا در ســطحی بــاالتر در تعادلنــد گســترده نشــان میدهــد کــه مصــرف و ســرمایه
گذاری مولـــد، اشـــتغال و یـــا مـــزد دارد و بـــه تولیـــد بیشـــتر  کنـــد و افـــزایش مصـــرف اثـــر مثبتـــی روی ســـرمایهتقویـــت می

  . انجامد می

اى کـه  اضـافهارزش  بـه دليـلمقـادیر وام فقـط : اما ساختمان این الگـو ناپایـدار اسـت و از همـان آغـاز تـاریخ انقضـاء دارد
ای به دوره دیگـر بیشـتر میشـود نیـز افـزایش  ای که از دوره بهرهق از طريافزایش نمیابند بلکه بصورت وام درآمده است 

  . یابد سهم بهره پرداختی خانوارهای کارگری از مزد آنها روز به روز افزایش می. یابند می

ابعاد رشد چنین الگویی آنجا متوقف میشود کـه مـزد خـالص آنقـدر کـم میشـود کـه دیگـر بازتولیـد نیـروی کـار بـا ادامـه 
بـه قابلیـت » بازارهـا«ایـن الگـو پـیش از آنکـه موعـد قطعـی آن برسـد، همینکـه . پرداخت اقساط و بهره وام ممکن نیست

نتیجه بحران اقتصادی در آغاز خـود را در قالـب بحـران مـالی و در . تادیه وامها از مزدهای آتی تردید کنند، فرومیپاشد
  . خصوصی غیرقابل تادیه نشان میدهدهمچون انباشت بدهیهای 

مقادیر عظیمی از تقاضای آتی مزدبگیران به زمـان » انتقال«سیستم مالی دوران نولیبرال از طریق افزایش بدهی امکان 
ای دچـار مخـاطره  سهم مزد واقعی مزدبگیران برای مصرف را بطور فزاینـدهاقساط این بدهیها . حال را فراهم کرده است

تـازه بـه ایـن . همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم نرخ انباشت مثل قبل رشد نـرخ سـود را همراهـی نمیکنـد. کرده است
ر نتیجـه نـرخ انباشـت گذاری کمتـر و د نکته نیز باید توجه که اگر شرایط اعطای اعتبار تسهیل نشده بود میزان سرمایه

ترکید؛ که اگر  ۲۰۰۸عظیمی ساخت که در سال » حباب«بعبارت دیگر سرمایه پولی . از این که هست نیز کمتر میبود
 .بود ۲۰۰۸نمیترکید نرخ انباشت و رشد اقتصادی خیلی کمتر از آن چیزی میبود که پیش از بحران 

ــولی مطــرح  ــاره ســرمایه پ چــرا ســرمایه پــولی بــدون گــرفتن ضــمانتهای معتبــر از : میشــوددر اینجــا پرســش دیگــری درب
  گیرندگان به این سادگی قرض داده است؟ وام

بانکهــای . نــام دارد بــه ایــن پرســش پرداختــه اســت »ســرمایه پــولی، ســرمایه موهــوم و ســرمایه ســمی«فصــل چهــارم کــه 
زدایـــی شـــده در دوران نـــولیبرال مشـــتقات مـــالی ســـاخته و در  منـــدی از سیســـتم مـــالی مقررات گذاری بـــا بهره ســـرمایه

بطــور دقیقتــر، مشـتقات مــالی حاصــل ادغــام تعــدادی وام و تبــدیل آنهــا بــه اوراق . بازارهـای مــالی آنهــا را مبادلــه کردنــد
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ـــروش باشـــدبهـــاداری اســـ ـــل ف ـــازار قاب ـــی: ت کـــه در ب ـــا پشـــتوانه رهن ـــا پشـــتوانه )MBS(اوراق قرضـــه ب ، اوراق قرضـــه ب
ناپــذیر در گســتره وســیعی از  بــه ایــن ترتیــب خطــر قرضــهای تادیه). ABS(، اوراق قرضــه بــا پشــتوانه دارایــی)CDO(بــانکی

ما از سیستمی کـه در آن فـرض . ر میرسیدپخش شده و از این نظر معقول به نظ) پورتفولیو(سبد سهام گذاران و  سرمایه
نشدن قرض را میپذیرد وارد سیستمی شـدیم کـه بـا فـروش ایـن ریسـک در قالـب  بر این بود که قرضدهنده ریسک تادیه

مشتقات  مالی ظاهراً آن را از خـود قـرض جـدا میکنـد، طـوری کـه دیگـر کیفیـت قـرض نیسـت کـه بـرای بانکـداران مهـم 
  . هر چه بیشتر برایشان جذابتر شده است است بلکه کمیت آن است که

ادغـام چنـدین : فرض بر این بود کـه ایجـاد محصـوالتی جدیـد از مشـتقات مـالی شـکلی از مـدیریت ریسـک مـالی اسـت
عـالوه بـر ایـن . ناپذیر و ریسک مجموعه را بـرای قرضـدهنده کمتـر میکنـد مالی ضرر قرضهای تادیه هقرض در یک مشتق

گذری ایـن قـروض  بانـک سـرمایه. وش مشتقات مالی این ریسک را به جای دیگری انتقال دهدقرضدهنده میتواند با فر 
گذاری  صـندوقهای سـرمایه. را ضمانت کرده یا آنها را از قرضدهنده اولیه میخرد و از آنها اوراق مـالی جدیـدی میسـازد

)hedge fund (همـان صـورت و یـا در قالـب اوراق مـالی  گذار  این اوراق را خریده و آنها یا به و دیگر  موسسات سرمایه
به جـای » دیگری همگانی«اما انتقال دائمی ریسک به این . به دیگران میفروشند) با ضمانت آخرین فروشنده(جدیدی 

مدیریت عقالنی ریسک بر تیرگی سیستم مالی افزوده و ریسک را از فرد به جامعه، از خصوصی به سیستم، و از محلـی 
  . یعنی همه ما، یعنی سیستم جهانی» دیگری همگانی«این . تقل میکندبه ملی و جهانی من

بحران مالی نخست در ایاالت متحده در بازار مشتقات مـالی داراییهـای غیرمنقـول آغـاز شـد ولـی بـه سـرعت بـه تمـام 
 و اوراق مبادلـــه ریســـک) ABS(بخشـــهای مشـــتقات مـــالی ســـرایت کـــرد؛ از جملـــه بـــه اوراق قرضـــه بـــا پشـــتوانه دارایـــی

بحـران از ایـاالت متحـده بـه . ، که همچون نوعی بیمـه بـرای قرضـدهندگان عمـل میکنـد)Credit Default Swap(نکول
  . یافته سرایت کرد ای و دیگر مناطق جهان توسعه بریتانیا و از آنجا به اروپای قاره

لگوی بازتولید نولیبرال اسـت تنیدگی سیستم مالی با استثمار و اینکه چطور این سیستم عضوی از ا برای فهمیدن درهم
برای مارکس سرمایه پولی بخشی از سرمایه صـنعتی اسـت . ناپذیر است مطالعه تحلیل مارکس از سرمایه پولی اجتناب

دار صــنعتی  کنـد بایـد بــه سـرمایه» خلــق«بـرای آنکـه پــولی کـه قرضـدهنده قــرض میدهـد بهـره . و واحـدی مجـزا نیســت
بـه . گذاری کنـد این پـول را همـراه بـا سـرمایه پـولی خـودش بـه طـور مولـد سـرمایه دار صنعتی باید سرمایه. منتقل شود

و بهـره فقـط بخشـی از سـود .در مـدارهای سـرمایه صـنعتی اسـت  M فقـط بخشـی از مجموعـه پـول m عبـارت دیگـر، 
  . صنعتی است

را کـه بیـانگر بخشـی )  امسـه(دار صـنعتی اوراق مالکیـت  سرمایه. برای سهامدار نیز به همین صورت باید استدالل کرد
ایـن اوراق بـه سـهامدار اجـازه میدهنـد کـه بخشـی از سـود صـنعتی را . از سرمایه صـنعتی اسـت بـه سـهامدار میفروشـد

از نظر مارکس سـود . این سود به مانند بهره فقط بخشی از سود صنعتی است. این همان سود سهام است: مطالبه کند
کـه (ارزش اضافه به معنی سودی که پس از پرداخت بهره و سود سهام : ستارزش اضافه ا» صور«صنعتی شامل تمام 

  . در شرکت باقی میماند) نیز نامیده میشود» سود شرکت«
دار صنعتی پول خودش و پـولی  سرمایه. دارد» زندگی دوگانه«ای میداند که  مارکس سرمایه موهوم را هر نوع سرمایه

خودش بـه » دفتر کل«قرضدهنده معادل مبلغی که قرض داده را در . یکندکه قرض گرفته را تبدیل به سرمایه مولد م
گذاری  یک بار به عنوان بخشی از کل پول سـرمایه: دو بار وجود ندارد در واقع ولی این پول. عنوان دارایی ثبت میکند

یم مثـل سـهام یـا قـرض مسـتق(دهنـده  این مـانع نمیشـود کـه ارزش دارایـی قرض. و بار دوم جدای از این پول)  M(شده 
اش، بطـور  در بازارهـای ثانویـه، بـه نسـبت حرکـت بازارهـا و فراتـر از ارزش واقعـی) وقتی به مشتقات مالی تبدیل میشود
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سـرمایه «که عبارت است از سرمایه موهوم به تـوان دو،  میتـوان را ارزش » آماس«یا » انبساط«این . موهوم رشد کند
  .نامید» سمی

در  ٬شـود مىملغی  هاى خصوصى ويا بدهى )۲۰۱۲مانند یونان ( هاىدولتى بدهیناپذير  تاديه بخشبه همین صورت وقتی 
  . شده استاین ارزش تایید » سمی«واقع خصلت 

سـرمایه پـولی عبـارت اسـت از بهـره و سـود » سـود«. سرمایه پولی همچون واحدی ظاهراً مستقل ارزشی تولیـد نمیکنـد
دار صـنعتی قـرض  بـه سـرمایه) با واسـطه بانکهـا(یا غیرمستقیم ) خرید سهم(م سهام از سود صنعتی، وقتی بطور مستقی

آوری  میدهد، بهره مزدها وقتی بـه کـارگران قـرض میدهـد، بهـره مالیاتهـایی کـه دولـت بـرای پرداخـت بـدهی خـود جمـع
ولـی . ه شـودگذاری مولد و مصرف خصوصـی اسـتفاد سرمایه پولی ارزشی واقعی دارد که میتواند برای سرمایه. میکند

تولید کند؛ این ارزش سمی میتواند اثری خیلی » ارزش سمی«در عین حال میتواند به صورت موهوم نیز بزرگ شده و 
  .جدی بر اقتصاد واقعی بگذارد

از پـیش مشـخص » ارزش سـمی«استدالل میکنیم که حجـم ایـن » اندازهای اقتصادی سیاستها و چشم«، مپنجدر فصل 
سیاستهای اقتصادی که در مواجهه با بحران اجرا شـدند تـا جـای ممکـن جلـوی . جتماعی استنیست، بلکه محل نزاع ا

  . را گرفتند» سرمایه سمی«از دست رفتن ارزش 
ای در تـاریخ اقتصـاد  یافته در مواجهه با بحران دست به اجرای سیاست پولی بیسابقه بانکهای مرکزی کشورهای توسعه

ایـن رقـم خـود را در افـزایش داراییهـای ایـن بانکهـا . رد دالر به اقتصاد تزریق کردنـدرقم نجومی چندین هزار میلیا. زدند
داری ایالـت متحـده، بانـک مرکـزی اروپـا و بانـک ژاپـن،  فقط سه تا از مهمتـرین بانکهـای مرکـزی، یعنـی خزانـه. نشان داد

 ۳۰۰۰مقـدار داراییهـای خـود را از  ۲۰۱۷تـا  ۲۰۰۷عمدتاً با بازخرید بدهیهای حکومتی و دیگـر اوراق بهـادار، بـین سـالهای 
  . میلیارد دالر رساندند ۱۳۰۰۰میلیارد دالر به 

های دولتـی، مشـتقات مـالی، سـهام و  قرضـه(با افزایش مصنوعی تقاضا برای انواع داراییهای مـالی » تسهیل کّمی«این 
ه بـدهی دولتـی در بازارهـای اولیـه یـا بانکهـای مرکـزی بـا خریـد اوراق قرضـ. قیمت اوراق بهادار را باال نگه داشـت) غیره

یـک راه دیگـر بـرای تسـهیل . ایـن اوراق جلـوگیری کردنـد  ارزش شدن ثانویه قیمت اوراق بهادار را باال نگه داشته و از کم
 . کّمی عبارت است از ملغی کردن بخشی از بدهی دولت

این سیاسـت پـولی جلـوی فروپاشـی سیسـتم مـالی را گرفـت و یـورو را در اروپـا نجـات داد امـا منجـر بـه خـروج از بحـران 
نگاه میکنیم متوجه میشـویم کـه نـرخ سـود در  ۲۰۰۹وقتی به آمارهای رسمی موجود برای دوره پس از رکود بزرگ . نشد

یـز فراتـر رفتـه امـا شـکاف میـان نـرخ سـود و نـرخ انباشـت، و این دوره بهبود پیدا کرده و حتی از سطوح پیش از بحران ن

ارزش	اضافهنسبتهمینطور 
گذاری در سـرمایه ثابـت از سـطوح پـیش از رکـود  سـرمایه. اسـت نیـز در همـه جـا بیشـتر شـده انباشت

ت نظـار . این اولین بار در دوره پس از جنگ است که آهنگ انباشـت تـا ایـن حـد کنـد میشـود. خیلی عقبتر مانده است
. سفت و سختتر بر بانکها و تثبیت یـا در برخـی مـوارد کـاهش بـدهی خانوارهـا آهنـگ انباشـت سـرمایه را کـاهش دادنـد

تر این که بارآوری کـار  از همه نگرانکننده. کرده استتولید ناخالص داخلی با سرعتی کمتر از دوره پیش از بحران رشد 
نـرخ رشـد سـاالنه بـارآوری کـار معـادل نـیم . ای شـده اسـت سـابقه یافته با دچـار کنـدی کـم در هر سه قطب جهان توسعه

  . درصد است
اسـتفاده از . ستون اصلی سیاست پـولی بانکهـای مرکـزی در ایـن دوره نـرخ بهـره واقعـی صـفر و حتـی منفـی بـوده اسـت

ایـن . دمنفـی دارد کـه باعـث شـده بانکهـای مرکـزی در آن تجدیـدنظر کننـ» اثـرات جـانبی«نرخهای بهره صفر یـا منفـی 
سیسـتم سـنتی بانکـداری . سیاست سیستم بانکداری سنتی را که بر تبـدیل سـپرده بـه وام اسـتوار اسـت تهدیـد میکنـد
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گذاری را توصـیه نمیکننـد و حتـی سـپرده را بـه  امروزه اما میبینیم کـه برخـی بانکهـا سـپرده. گذاری است مشوق سپرده
  .در نظر میگیرند» هزینه«عنوان 

ت نرخ بهره صفر یا منفی صندوقهای بازنشستگی را نیز تهدید میکند، چرا که باعث کاهش و حتی عالوه بر این، سیاس
صـندوقهای بازنشسـتگی قانونـاً موظفنـد بخشـی از داراییهـای . منفی شدن نرخ بهره واقعی اوراق قرضه دولتـی میشـود

دار شدن حبابهای جدیـد در حـوزه این سیاست همچنین باعث پدی. گذاری کنند خود را در ارواق قرضه دولتی سرمایه
 . اموال غیرمنقول و بازار سهام است

اما مشکل این است که . برگشت» عادی«خود بانکهای مرکزی امروز میپذیرند که در مورد سیاست پولی باید به وضع 
چنـان . ای نیسـت ای طـوالنی شـده بـه وضـع عـادی کـار سـاده ای که بـه طـور بیسـابقه» العاده وضعیت فوق«بازگشت از 

تغییرجهتـی بــر سیاسـتهای مــالی نیـز اثــرات مخربــی میگـذارد چــرا کـه منجــر بــه بـاال رفــتن نرخهـای بهــره روی بــدهیهای 
حتــی بانکهــای مرکــزی نیــز امــروزه قبــول دارنــد کــه حرکــت بــه ســمت سیاســتهای پــولی کمتــر انبســاطی . دولتــی میشــود

 .میتواند اثرات خیلی بدی روی فعالیتهای اقتصادی بگذارد
یـورو پـول . حران جـاری در یونـان و کشـورهای جنـوب اروپـا و ایرلنـد نشـاندهنده مشـکالت سـاختمان حـوزه یـورو اسـتب

یافتگی متفــاوتی را وادار بــه رقــابتی  واحــدی اســت کــه در یــک سیســتم سیاســی نامناســب اقتصــادهایی بــا ســطح توســعه
 . افسارگسیخته میکند

صـرف از . اند ظر سیاسی ادغام شـده باشـند از نظـر اقتصـادی ادغـام شـدهکشورهای حوزه یورو خیلی بیشتر از آنکه از ن
بلکـه بایـد سیاسـتها و سـازوکارهای . بین بردن پولهای ملی برای تثبیت کردن نرخ ارز در یک اتحادیه پولی کافی نیست

  .تعبیه کرد که پول جدید را کاربردی و بادوام بسازد
. یـورو در نظـر گرفـتحوزهی جنـوب اروپـا و ایرلنـد را بایـد بـه عنـوان بحـران از این زاویه بحـران یونـان و دیگـر اقتصـادها

سیاستهای ریاضتی سالهای اخیر در اقتصادهای جنوب اروپـا در بلنـد مـدت تـوازن قـوا را تغییـر داده و شـرایطی ایجـاد 
و نتیجـه  نیسـتکه دیگر امکان بازگشت به نرخهای رشد پیش از دوران یـورو در اقتصـادهای جنـوب اروپـا ممکـن  کرده

 . این فرایند هر چه باشد به هم نزدیک شدن اقتصادهای حوزه یورو نخواهد بود
خصات بحـران را نیـز چارچوبهای مقرارتی کینزی را دگرگون کرد و با این کار مش ۱۹۸۰سیاستهای نولیبرالی از آغاز دهه 

بحـران کنـونی ناشـی از کنـد شـدن سـاختاری آهنـگ تحقـق . ناشـی از سـقوط نـرخ سـود بـود ۱۹۷۰بحران دهه : تغییر داد
بحران کنونی، که خطر تورم منفـی هـر لحظـه وجـود دارد، بحـران . ارزش است افزایی ارزش در مقایسه با آهنگ ارزشگ

 .حرانی که در آن همیشه خطر تورم وجود داشتاست؛ ب ۱۹۷۰پاسخ نولیبرالی به بحران دهه 
یعنــی تــالش میکنــیم در مواجهــه بــا واقعیــت بــه تــدریج . حرکــت میکنــیم» مشــخص«بــه » انتــزاع«از نظــر روش، از 

ــیم ــد را در آن وارد کن ــن مواجهــه ایجــاد میکن ــیش رو . دشــوراییهایی کــه ای ــای آن اســت کــه در فصــلهای پ ــه معن ــن ب ای
و غیـره را پـیش از » مشـتقات مـالی«، »بـدهی دولتـی«، »بـدهی خصوصـی«، »ود سهامس«، »بهره«مفاهیمی همچون 

  .وارد تحلیل نخواهیم کردمعرفى شده باشنددر فرایند استداللمان   شان آنکه بطور مشخص در جای منطقی
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