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این مقاله بر مبنای فصل اول کتاب جنگ سرد  ۲اقتصاد ژئوپولتیک سرمایهداری
مالی بر علیه سرمایهداری صنعتی است.
مارکس و بسیاری از اصلللللا طلبلا میلانلهروِ همدورهاش رسلللاللت تاریخی
سللرمایهداری صللنعتی را به زوال کدللید میراو فلودالیسللم دیدند  -مالکا زمین،
بانکدارا و انحصللارطلبانی که بدو تولید ارزش واقعی از رانت اقتصللادی بهرهبرداری
میکردنلد .ولی ن جنب

رفرمیسلللتی لللکسلللت خورد .امروز بخ

مالی ،بی ه و

مستغلات ،اقتصاد جدید رانتی را بهوجود نورده و کنترل دولت را بهدست گرفته است.
هدف دورا فعلی پسلللا-صلللنعتی سلللرمایهداری مالی درسلللت جهت مخال
سلرمایهداری صلنعتی است که اقتصاددانا قر  ۹۱با ن ن نا هستند .یعنی انبا ت
ثروت از طریق لکلگیری سرمایهی صنعتی نیست بلکه ع دتاً با یوهی بهرهبرداری
از اقتصلاد رانتی اسلت .قائل لد ماایای مالیاتی برای املا ،،خصوصیکرد نفت و
مواد معدنی ،بانکداری و زیربناهای انحصلاری باع

ده است که به هاینهی زندگی و

کسلل وکار و تولید جامعه افاوده للود .بدهی روز افاو بانکی ،داندللجویی ،و کارت
اعتباری باع استث ار کارگرا

ده ،در حالیکه که هاینهی مسکن و دیگر هاینههای

زندگی بهخاطر وامهای ارزا بانکی به مردم بالا رفته است ،برای مصرف کالا و خدمات
درنمد ک تری در اختیار دارند چراکه اقتصاد دچار معضل تورم بدهی است.
جنگ سللرد امروز نبردی اسللت برای بینال للی کرد اقتصللاد رانتی از طریق
خصلوصی و مالیکرد ح لونقل ،نموزش ،بهدا ت ،زندا ها ،پلیس ،پست و تلگراف،
ارتبلاطات و دیگر بخ هایی که قبلاً در اختیار دولتهای نمریکا و اروپا بودهاند با این
هلدف که هاینههایدلللا را پایین نگهدا لللته و هاینههای سلللاختاری را به حداقل
برسانند.
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در اقتصللاد برب این نو خصللوصللیسللازی برای اینکه هاینههای بیرضللروری
اجت اعی تولید و توزیع را به حداقل برسللاند جهت حرکت سللرمایهداری صللنعتی را
برعکس کرده است .علاوه بر قی تهای انحصاری برای خدمات خصوصی ،مدیرا مالی
از طریق اهرم بدهی و پرداخت سود سهام بالا قی ت سهام را بالا نگه میدارند تا رقبای
ضعی تر را از بین ببرند.
***
اقتصلادهای نوین رانتی امروز ثروت را ع دتاً از طریق رانت انبا ت میکنند ،در
حالیکه مالی کرد  ،املا ،و انحصللار رانتی را تبدیل به وامهای بانکی ،سللهام و اورا
قرضلله میکند .اسللتفاده از اهرم بدهی ،برای بالا برد قی تها و بهوجود نورد سللود
سرمایه روی اعتبار برای این «ثروت مجازی» ،از سال  ۲۰۰۱سوخت

را بانک مرکای

از طریق تاریق پول تأمین کرده است.
مهندسی مالی در حال جاندین د مهندسی صنعتی است .بی

از  ۱۰درصد

درنملد لللرکلتهلای بارگ نمریکایی برای بالا برد ازرش اورا بهادار ک پانیها از
طریق پرداخت بهرهی اورا بهادار به سلهامدارا و بازخرید سهام اختصاص داده ده
است .خیلی از ک پانیها حتی برای خرید سهام خود ا قرض میگیرند که منجر به
بالا رفتن نسبت بدهی به دارایی ا می ود.
خانوادهها و صللنایع گرفتار بدهی به بخ

مالی ،بی ه و املا ،للدهاند .این نو

هاینهها که درنمد رانتی محسللوب می للوند دسللت اد و سللودی را که باید به کالا و
خدمات اختصلاص داده ود تقلیل داده و تقریباً توسعهی  ۵۷ساله نمریکا و اروپا را از
جنگ جهانی دوم به بعد متوق کردهاند.
این دینامیسم رانتی مخال ن چیای است که مارکس بهعنوا قوانین حاکم بر
حرکت سلرمایهداری صلنعتی توضی داد .سیستم بانکی نل ا تحت تسل بیس ار،
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ه گام با بانک رای

و ارت

در واقع از صللنایع سللنگین ح ایت مالی میکرد .اما در

جاهای دیگر ،بانکها به ندرت اباار تولید جدید را تأمین کردند .چیای که بنا بود یک
جریا دموکراتیک و بعد سلوسلیالیسلت پویا بدود به طرف فلودالیسم و یک سیستم
کاری برای پرداخت بدهی هنگفت (بدهی بیگاری) برگدت ،طبقهی مالی امروز نقدی
را بازی میکند که مالکا در دورا قرو وسطی بازی میکردند.

دیدگاه مارکس از سرنوشت تاریخی سرمایهداری:
آزاد کردن اقتصادها از فئودالیسم
سللرمایهداری صللنعتی که مارکس در جلد یکم سللرمایه للر داده بود ازهم
پا لیده اسلت .مارکس سرنو ت تاریخی سرمایهداری را اقتصادهای رها ده از میراو
فلودالیسللم میدید ،طبقهی فلودال جنگسللالاری که خراج اجارهی زمین و رباخواری
بانکی را به رعایا تح یل میکرد .او فکر کرد که سلللرمایهداری صلللنعتی که در حال
تکامل در جهت مدیریت مدر و در واقع سلوسلیالیسلم بود ،جاندین رباخواری مالی
چپلاولگر لللده و درنمللد بیر ضلللروری رانتی ،اجللارهی زمین ،بهرهی مللالی و دیگر
هاینلههای اعتباری بیر تولیدی را از بین میبرد .ندام اسللل یت ،دیوید ریکاردو ،جا
اسلتوارت میل ،جوزف پرورد و رفقای اقتصاددا کلاسیک ا این پدیده را تجایه و
تحلیل کردند ،و مارکس بح هایدللا را در جلد دوم و سللوم کاپیتال و به موازات ن
در کتاب «نظریههای ارزش اضلافی» با اقتصلاد رانتی و ریاضیات رب مرک  ،که باع
ر د تصاعدی بدهی به نرخ بالاتر از بقیهی اقتصاد می ود ،خلاصه کرده است.
در هر حال ،مارکس جلد اول کاپیتال را به بدیهیترین مدلخصهی سرمایهداری
صللنعتی یعنی :حرکت در جهت اسللتفاده از سللرمایهگذاری در اباار تولید ،اسللتخدام
کارگر دسلللت ادی برای تولید کالا و خدمات و فروش ن ها بر اسلللار ارزش اضلللافی
دسلت اد کارگر ،اختصلاص داد .با تحلیل ارزش اضللافی بهوسلیلهی تنظیم نرخ سللود،
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محلاسلللبهی هاینههای کارخانه ،تجهیاات و مواد اولیه «ترکی انداموار سلللرمایه»،
مارکس از جریا گرد لی صلحبت کرد که در ن کارفرماهای سرمایهدار دست اد به
کارگرا داده و سلللود حاصلللل را در کارخانه و تجهیاات و کارمندا سلللرمایهگذاری
میکنند (با در ،اینکه ارزش اضافی به کارگرا پرداخت ن ی ود).
سرمایهداری مالی این جریا گرد ی محوری را بین کارگر و سرمایهی صنعتی
فرسوده کرده است .بخ

مه ی از میانهی بربی نمریکا تبدیل به «ک ربند زنگزده»

لللده اسلللت .بله جلای اینکله بخ

ملالی تکلاملل کرده و سلللرمایهی مالی برای

سلرمایهگذاری در تولید را مهیا کند ،کل صلنایع ،مالی لدهاند .واقعیت این است که
بهرهبرداری مالی ،ع دتاً از طریق اهرم بدهی بسللیار سللریعتر از تولید سللود ه راه با
استخدام کارمند برای تولید کالا و خدمات است.

ائتلاف بانکها با صنایع برای ترویج رفرم دموکراتیک سیاسی
سلرمایهداری دورهی مارکس هنوز خیلی از بازماندگا دورا فلودالیسم را دربر
میگرفت که برجسللتهترین للا اجارهی طبقهی مالکا موروثی اسللت که از طریق
زمین ،ع دتاً بدو بازدهی اقتصلادی خرج خدمتکارا و تج لات می لد و سودی در
بر ندا لت .این اجارهها ریدله لا در مالیات بود .بیسلت سلال بعد از فت انگلستا
بهوسلللیلهی نورمنها  ،Norman Conquestویلیام فات دسلللتور تألی کتاب
دومادی ( )Domesday Bookرا در سللال  ۹۰۰۱برای محاسللبهی دریافتی که
بهعنوا مالیات از زمینهایی که خودش و ه راهان

تسلللخیر کرده بودند ابلار کرد.

در اثر زیادهطلبی مالیاتی اه جا ( ،)King Johnورش بارو ها ()۹۲۹۵-۹۲۹۷
و ماگنا کارتا للا ( ,Magna Cartaحقو مدنی برای مردم خود لللا ) سلللرا
جنگجو را قادر کرد که بیدلتر این اجارهها را خود لا صاح

وند .مارکس توضی

داد که سرمایهداری صنعتی از نظر سیاسی رادیکال بود چو در جستجوی نزاد کرد
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خوی

از بار ح ایت اجباری طبقهی مالکی بود که بدو هاینه یا سلرمایهی خصی

صاح درنمد بودند.
صلاحبا صلنایع برای دستیابی به بازارهای جدید باید هاینه ا را پایینتر از
هاینهی رقبا میبردند .برای رسلللید به این هدف باید ت ام اقتصلللاد را از هاینههای
فرعی تولید ،عوارض بیر ضلروری اجت اعی که بخدللی از زندگی روزمره و کس وکار
بود نزاد کنند .اجاره در اقتصاد کلاسیک بهعنوا افاونی قی ت بر ارزش هاینهی ذاتی
تعری

لده اسلت ،این هاینهی ذاتی در نهایت قابل تقلیل به هاینههای کارگر است.

کارگر تولیدکننده بهعنوا خلقکنندهی سللود تعری

للده اسللت ،درسللت بر خلاف

خدمتگاارا  ،ملازما (در لکهچیها ،سلاقی و ن پا و بیره) ،و خدمتگاارا سر سفره
که مالکا ع ده درنمد ا را صرف ننها میکردند.
للکل پارادای ی اقتصللاد رانتی ،اجارهی زمین بود که به ا للراف موروثی اروپا
پرداخت می د ،ه ا طور که جا استوارت میل ر داد ،مالکا اجارهها (و افاای
قی ت زمین را) «در خواب درو» میکردند .ریکاردو (در فصلللل دوم اصلللول اقتصلللاد
سلیاسلی و مالیات  )۹۰۹۵ا لاره کرده است که یک نو

بیه به اجارهی تفاضلی در

اجاره منابع طبیعی برخاسلته از ررفیت معاد با کیفیت بالای سنگهای ترکیبی که
بتواننلد مواد معلدنی بلا هاینله پایین را به قی تهای معادنی که با هاینهی بالا تولید
میکنند بفرو للند .نهایتاً رانت انحصللاری وجود دا للت که بدو کوچکترین توجیه
اقتصللادی و با سللختترین للرای باید به مالکا پرداخت می للد .ن اجارهها منطقاً
امل بهرهی مالی ،اجرت و جری ه بودند.
ملارکس نرما سلللرمایهداری را نزاد کرد اقتصلللاد از طبقهی زمیندارا که
مجلس اعیلا بریتانیا و مجلس اعیا کدلللورهای دیگر را کنترل میکرد میدید .این
کار احتیاج به رفرم سللیاسللی پارل ا بریتانیا را دا للت ،در نهایت مجلس عوام باید
جاندللین مجلس اعیا بدللود طوریکه مانع از ح ایت مالکا بهوسللیلهی گروههای
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فدلللار و برعلیه منافع بخ

صلللنعتی در بریتانیا بدلللود .اولین نبرد بارگ در مبارزه

برعلیه منافع زمیندارا در سللال  ۹۰۸۱با لغو قوانین ذرت به پیروزی رسللید .مبارزه
برای محدود کرد قدرت زمیندارا روی دولت در بحرا قانو اسلللاسلللی- ۹۱۹۰
 ۹۱۰۱به اوج خود رسید؛ ه ا زما که مجلس اعیا مالیات تح یلی بر زمین را رد
کردند .این بحرا با حک ی که مجلس اعیا دیگر ن یتوانند لایحهای را که در رابطه
با درنمد با د رد کنند ،حل د.

بخش بانکی بر علیه بخش املاک لابی میکند۶۴۶۱ - ۶۴۸۱ ،
امروز لللاید به نظر عجی بیاید که بخ

بانکی بریتانیا با ت ام وجود از اولین

نبرد بارگ برای به حداقل رساند اجارهی زمین ح ایت کرد .ن ح ایت که در سال
 ۹۰۹۷بعلد از خات ه جنگهای ناپللو بهوجود نمد ،محاصلللرهی فرانسللله را برعلیه
کدتیرانی بریتانیاییها به پایا رسانده و بازار بریتانیا را برای ورود بلات ارزا باز کرد.
زمیندارا بریتانیا وضلع تعرفه روی بلات وارداتی را درخواست کردند تا قی ت بلات
بالا رفته و باع ازدیاد فروش بلات ده و در نهایت ارزش اجارهی زمین بالا ب اند .اما
این هاینهی بالایی برای اقتصللاد جامعه در بردا للت .یک اقتصللاد موفق سللرمایهداری
نلاچار اسلللت این نو هاینهها را به حداقل برسلللاند .برای اینکه بازارهای خارجی را
تصلرف کرده و در واقع از بازار خودش دفا کند .ایدهی کلاسیک بازار نزاد بازاری بود
که از اقتصاد رانتی و درنمد رانتی به کل اجارهی زمین مبرا بود.
این اجاره پرداخت بهمالیاتی بود به وارثا دارودستهی زمیندارانی که بریتانیا
را در سلللال  ۹۰۱۱فت کرده بودند و دارودسلللتهی وایکینکهایی که دیگر قل روهای
اروپایی را گرفته بودند و تهدیدی به محدود کرد تجارت خارجی محسللوب می للد.
تهلدیلدی بود به طبقهی بانکدارا اروپا که بازار اصللللی لللا تأمین مالی تجارت با
حوالههای بانکی (نقدی) بود .طبقهی بانکدارا برخاسلللته از اقتصلللاد اروپا با طلاهای
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بارت لدهی قسلطنطنیه بهوسیلهی صلیبیو قدرت گرفتند .به بانکدارا اجازه داده
د که از خلاء قانونی برای پرهیا از م نوعیت بهرهخواری در مسیحیت استفاده کنند
کله دریلافت حقالع ل بابت انتقال پول از یک ارز به ارز دیگر حتی در انتقال ارز بین
دو کدور را امل می د.
حتی وام یا اعتبار محلی از خلاء قانونی «پو لل

برای رباخواری» میتوانسللت

اسللتفاده کند ،که تح یل دسللت اد برای معاملات محلی به بهانهی انتقال ارز خارجی
بود ،بیه به رکتهای مدر امروزی که از مراکا بانکی ساحلی خارجی برای فرار از
مالیات استفاده کرده و وان ود کنند که درنمد ا را در کدورهایی کس میکنند که
مطالبات مالیاتی ا پایین است.
اگر بریتانیا مرکا کارگاه صلللنعتی دنیا بود ،ثابت میکرد که برای طبقهی بانکی
ریکاردو خیلی مفید بود (ریکاردو سللخنگوی پارل انی این طبقه بود؛ امروز او را لابیگر
خطللاب میکردیم) .بریتللانیللا از تقسلللیم بینال للی کللار بهرهبرداری میکرد ،کلله
صللادرکنندهی صللنایع و واردکنندهی مواد اولیه و بذا از سللایر کدللورهایی بود که
تخصل

اولیه ا تهیهی مواد اولیه بود و به محصولات صنعتی بریتانیا وابسته بودند.

اما برای اینکه این اتفا بیفتد ،بریتانیا به کارگر ارزا احتیاج دا لللت .یعنی هاینهی
خریلد مواد بلذایی ارزا  ،کله در ن زما بالاترین بودجهی خانواده کارگر را لللامل
می للد .برای دسللترسللی به مواد بذایی ارزا باید به قدرت طبقهی زمیندار و ه ه
گروهای للبیه به ن که «نهار مجانی» للا را از طریق زمین تأمین میکردند پایا
داده می د.
امروز تصلورش مدلکل اسلت که چگونه صلنعتگرها (سرمایهدارهای صنعتی) و
بانکدارا دست در دست هم و بر علیه نریستوکراتها از رفرمهای دموکراتیک ح ایت
میکردنلد .املا به این ائتلاف در اوایل قر  ۹۱نیاز بود .البته ،رفرم دموکراتیک در ن
مقطع تا ن جایی پی

رفت که طبقهی زمیندار را پایین بکدد ،ولی از منافع کارگر
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ح ایت نکردند .تهی بود

لعارهای دموکراتیک طبقهی سرمایهدارا و بانکدارا در

انقلابهای  ۹۰۸۰اروپا ننجا ن لکار لد که خواص (صاحبا قدرت) بر علیه گسترش
دموکراسلی به تودههای مردم با هم متحد لدند ،درست بلافاصله بعد از اینکه مردم
در پایا داد به ح ایت از اجارهی زمیندارا به ننها ک ک کردند.
البته سوسیالیستها بودند که مبارزهی سیاسی را بعد از  ۹۰۸۰پیگیری کردند.
مارکس بعداً به یک خبرنگار گو للاد کرد که اولین بخ

مانیفسللت ک ونیسللت ملی

کرد اجارهی زمین بود ،ولی منتقدا اجارهی زمین «بازار نزاد» را به ت سللخر گرفت
که حاضر نددند وجود یک چیای بیه به رانت خواری استث اری در دست اد کارگر
صللنعتی را به رس ل یت بدللناسللند .ه ا طور که زمیندارا اجارهی زمین را از محل
اضلللافهتولید محصلللولات کدلللاورزی رعایا بهدسلللت مینوردند ،کارفرمایا با فروش
محصللولات تولید للده بهوسللیلهی کارگر و ارزش اضللافی سللود کسل کردند .از دید
مارکس این تولیدکنندگا بخدللی از طبقهی رانتخوار به حسللاب مینمدند ،اگر چه
مج و سیستم اقتصادی سرمایهداری صنعتی تفاوت زیادی با رانتخواری پسافلودالی
زمیندارا و بانکدارا دا ت.

ائتلاف بانکداران با املاک و دیگر بخشهای رانتخوار
بلا این زمینه که چطور سلللرمایهداری صلللنعتی در زما مارکس تکامل یافت،
میتوانیم ببینیم چطور مارکس زیاده از حد به حرکت صلللاحبا صلللنایع برای حذف
ت ام هاینههای بیر ضلروری تولید (هاینههایی که ارزش تولیدی ندا تند) خوشبین
بود .از این نظر او با دیدگاه کلاسلیک بازارهای نزاد همسو بود ،چو بازارها از اجارهی
زمین و دیگر کلهای رانتی مبرا بودند.
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امروزه جریا بال علم اقتصلللاد این مفهوم را زیرورو کرده اسلللت .در پی
دوگانهی اورولی ( )Orwellianگروههای ذینفع بازار نزاد را بهعنوا نزادی گسترش
للکلهای مختل رانتی ،حتی تا ن جاکه تخفی مالیاتی به سللرمایهدارا بای در
امللا ،،صلللنلایع نفلت و معاد (اجارهی منابع طبیعی) ،و مهمترین

به بخ

مالی

دسلت بالا (حسلاب سلاختگی «سود پرداختی به مدیریت» یک مفهوم ساختگی برای
توجیه پرداخت دست اد بابت سرمایهگذاری در سهام و اورا قرضه) توصی کردهاند.
دنیای امروز اقتصللاد کدللورها را از انوا اجارهی موروثی زمین نزاد کرده اسللت.
حدود دوسللوم خانوادههای نمریکایی خود للا مالک هسللتند (اگر چه میاا مالکیت
خانه از زما تخلیهی بارگ خانهها بهوسللیلهی اوباما پایین نمده اسللت ،که محصللول
بحرا وامهای رهنی «بنجل» و ک ک مالی بارگ به بانکها بهوسللیلهی اوباما ۲۰۹۰
 ۲۰۰۱ -بود که نرخ مالکیت خانه را از  ۱۰درصلد به  ۱۲درصد کاه

داد ).در اروپا،

نرخ مالکیت خانه در اسکاندیناوی به  ۰۰درصد رسید ،و نرخ بالا وجه مدخصهی ت ام
قاره به لل ار مینید .نمار ندللا میدهد که مالکیت خانه و ه

نین فرصللت خرید

مستغلات تجاری دموکراتیک ده است.
اما در دنیای امروز اعتبار (وامگیری) دموکراتیاه ده است ،این تنها رو ی است
که ماد بگیرها میتوانند صاح خانه وند ،در بیر اینصورت مجبور می وند که ت ام
دورا کاری للا را پسانداز کنند تا صللاح مسللکن للوند .پس از خات هی جنگ
جهلانی دوم در  ،۹۱۸۷بلانکها وام برای خرید خانه و برای سلللرمایهگذاری در خرید
مسلتغلات تجاری را مهیا کردند ،که بازپرداخت ن  0۰سال طول میکدد که در واقع
ع ر کاری خریدار خانه را دربر میگرفت.
بدو

لک بارگترین بازار بانکها مسلتغلات اسلت .وام مسلکن  ۰۰درصد وام

بانکهای نمریکایی و بریتانیایی را دربر میگیرد ،در سلللال  ۹۰۹۷وام مسلللکن نق
کوچکی دا ت ،در رایطی که بانکها ت رکا ا روی تجارت مالی و بینال للی بود.

00

مایکلهادسو /ترج هی علی اورنگ

امروز میتوا بخ

رانلت را بله ملالی ،بی ه و مسلللتغلات خلاصللله کرد .این ائتلاف

بانکداری با مسللتغلات ،بانکها را تبدیل به لابیهای بارگ حفاطت از صللاحبا املا،
در مخالفت با مالیات بر زمین کرده اسللت ،ه ا مالیات بر زمینی که در سللال ۹۰۸۰
به نظر میرسللید موج نینده با للد و ندام اسلل یت به جای مالیاتسللتانی از کارگر و
مصرفکننده و سود ن را توصیه کرده بود .در واقع وقتی که در سال  ۹۱۹۸مالیات بر
درنمد رو

د ،فق یک درصد ثروت ندترین نمریکاییها را امل می د ،که درنمد

مد ول مطالبات ا تقریباً بهت امی روی املا ،و بخ

مالی بودند.

قرنی که گذ ت این نو فلسفهی مالیاتی را زیرورو کرد .در سط ملی ،از جنگ
جهلانی دوم بله بعلد امللا ،بهخاطر دوتا هدیه تقریباً هیچ مالیاتی بر درنمد پرداخت
نکردهاند .اولیاش «اسلتهلا ،ساختگی» است ،که بعضا ن را استهلا ،زیادی خطاب
میکنند .مالکا میتوانند وان ود کنند که ارزش سلللاخت ا هایدلللا در حال پایین
رفتن اسلت ،با ادعای اینکه سلاخت ا ها با یک نرخ سللاختگی بالایی در حال فرسوده
للد هسللتند (به ه ین خاطر اسللت که دونالد ترام گفته که او عا للق اسللتهلا،
اسلت) .اما هدیه بهتر این اسلت که بهرهی پرداختها لامل تخفی مالیاتی می ود.
گرچه املا ،در منطقه خود لا

لامل مالیات هستند ولی مع ولا یک درصد ارزش

ارزیابی ده ا است که در واقع ک تر از  ۵تا  ۹۰درصد اجارهی واقعی می

ود1.

علت اساسی اینکه چرا بانکها از مالیات پایین برای مالکا ح ایت میکنند این
اسللت که هر مبلا از مالیات که گرفته ن ی للود تبدیل به بهره (برای بانک) می للود.
بانکهای مسکن در نمریکا بخ

اعظم اجارهی زمین را صاح

می وند .وقتی ملکی

به فروش گذا لته می ود و خریدارا بر سر خرید خانه با هم رقابت میکنند نقطهی
تعادل ننجاسللت که خریدار مایل اسللت ت ام ارزش اجارهی زمین را به بانک بپردازد تا
از بانک وام بگیرد .سللرمایهگذارا مسللکن تجاری هم مایلند ت ام درنمد اجاره را که
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بهدسلللت مینورند در مقابل دریافت وام به بانک بدهند ،چرا که ننها در جسلللتجوی
سرمایهای هستند که در اثر بالا رفتن قی ت (ملک) زمین بهدست مینورند.
خ مدلی بهاصلطلا سوسیالیستهای ریکاردویی در بریتانیا و ه تایاندا در
فرانسله این بود که منبع اصللی درنمد دولت ج عنوری اجاره اقتصادی زمین بود .اما
درنمد امروزه «سرمایه» ع دتاً از طریق املا ،و مالیه است که ع لاً از هر نو مالیاتی
برای ملالکلا مبرا هسلللتنلد .وقتی قی ت املا ،بالا برود یا حتی اگر با اسلللتفاده از
درنملد لللا ملللک دیگری بخرنللد مللالکللا هیچ نو مللالیللاتی برای ارزش افاودهی
سرمایه ا ن یپردازند .وقتی که مالکا فوت کنند ،بدهی مالیاتی ا محو می ود.
صلللنلایع نفلت و معلد بله ه ین ترتی از درنمد مالیاتی روی اجارهی منابع
طبیعی مبرا هسلتند .برای مدت طولانی ک ک هاینهی تخلیه به صاحبا صنایع نفت
و معلد اجلازه داد کله برای نفتی کله میفروختنلد تخفی ملالیاتی بگیرند ،که این
تخفی ننا را قادر به خریداری منابع نفتی (یا هر چیا دیگری که میخواستند) کرد.
توجیه ک ک هاینه تخلیه این بود که زمینی را که نفت از ن بردا ت ده بود بعد از
بردا للت نفت ارز لل

را از دسللت میدهد و برای اینکه به ک پانیهای نفتی ک کی

بدود تا زمینهای جدیدی را استخراج کنند ننها احتیاج به تخفی دارند .ولی در واقع
نفت و مواد معدنی که از زمین بردا لللت می لللدند هیچ ضلللرری برای تولید کننده
ندا ت .نفت و مواد معدنی را طبیعت عرضه میکند.
بخ

معاد و نفت ه نین وقتی که در خارج از نمریکا بردا لللت میکنند با

اسلتفاده از «ثبت» داراییهایدا در کدورهای دیگر ن را در بانکهای فراساحلی که
مالیاتی ندارد پسانداز میکنند تا از پرداخت مالیات خود را مبرا کنند .این ترفند ننها
را قادر میکند که ادعا کنند ت ام درنمد لللا را مثلاً در پاناما ،لیبریا و یا کدلللورهای
دیگر که مالیات بر درنمد ندارند بهدسلت نوردهاند .اگرچه کدورهای فراساحلی م کن
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اسلت واحد پولی خود ا را دا ته با ند ولی ک پانیهای نفت و معد پسانداز ا
در ننجا به دلار نمریکاست تا از نوسانات ارزی مبرا با ند.
در نفلت و معلاد ،مثلل امللا ،،سلللیسلللتم بلانکی بلا دریافتکنندگا اجاره
(رانتخوارها) ه ایسلت لدهاند ،که لامل ک پانیهایی می لود که رانت انحصاری
دریافت میکنند .اگرچه در اواخر قر  ۹۱بخ

بانکی و بی ه بهعنوا «مادر تراستها

(انحصلارگرا )» لناخته ده بودند و با ح ایت مالی که برای این تراستها بهوجود
نورند رانت انحصاری بالاتر از نرخ سود برای خود میاندوختند.
این تغییرات درنملد ،اجاره (رانت) را جذابتر از درنمد تولید صلللنعتی کرد ،که
درسلت مخال ن چیای اسلت که اقتصلاددانا کلاسیک توصیه کرده بودند و انتظار
دا لتند سلرمایهداری حرکت کند ،مارکس معتقد بود که منطق سرمایهداری صنعتی
جامعه را از میراو رانت نزاد کرده و سرمایهگذاری ملی زیرساختی بهوجود مینورد که
باع پایین نورد هاینهی تولید در سللط اقتصللاد می للود .با به حداقل رسللاند
هاینههای کارگر که کارفرما باید ن را متقبل می لد ،این سلرمایهگذاری زیرساختی
لبکههای تدلکیلاتی بهوجود مینورد که در زما مسلاعد (بعضی وقتها بهوسیلهی
انقلاب) تبدیل بهیک اقتصاد سوسیالیستی می د.
اگر چه بانکها راهراً برای ک ک به تجارت خارجی بهوسلللیلهی ملل صلللنعتی
توسعه پیدا کردند ،ع لا این بانکها تبدیل به نیرویی دند که سرمایهداری صنعتی را
تضلعی کردند ،از دید مارکسلیستی ،به جای ح ایت مالی از گردش پول -سرمایه -
پول (پول در سلرمایه سلرمایهگذار ی ده است تا سودی تولید کند و بنابراین بیدتر
پول بهوجود بیاید) ،سلیستم مالی سط بالا فرایند پول -سرمایه  -پول را تبدیل کرده
اسلللت بلله پول  -پول ،سلللاختن پول از پول و اعتبللار ،بللدو اینکلله خود را درگیر
سرمایهگذاری مل وسی بکند.
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فشار رانتخوارها روی بودجهها:
فروکش بدهی نتیجهی بالا رفتن ارزش داراییها
دموکراتیک کرد مالکیت مسلللکن بهمنالهی ن بود که مسلللکن دیگر مالک
اجلارهبگیر بلایل نبود ،ولی در واقع مالک خانه در خانهی خودش زندگی میکرد .در
رایطی که مالکیت خانه در حال گسترش بود ،خریدارهای جدید موتور حرکتی رانت
بودند که مالیات به زمین را بلوکه میکردند و بدو اینکه متوجه با ند ه ا مالیاتی
کله پرداخلت ن ی لللد بهعنوا بهرهی وام به بانکها پرداخت میکردند .این بهرهی
پرداختی بله بلانلکهلا در واقع هاینلهی اجارهی زمین به ننهایی بود که نق

مالکا

بای از املا ،ا را بازی میکردند.
قی ت املا ،بهخاطر اهرم بدهی (سرمایهگذاری از طریق قرض گرفتن) بالا رفته
است .این فرایند سرمایهگذارا  ،مدیرا و بانکدارا را ثروت ند میکند ،اما قی ت خانه
و مسللتغلات تجارتی را برای خریدارها بالا برده اسللت ،خریدارهایی که بهخاطر قی ت
بالای مسکن مجبورند وامها ی بیدتری بگیرند .این هاینه ه

نین به اجاره کنندگا

خانه منتقل می للود .کارفرماها هم در نهایت مجبور می للوند به کارگرها (کارمندا )
برای تأمین مالی ا پول بیدتری بپردازند.
کاه

داد بدهی ملی خصوصیت مت ایا اقتصاد امروزی در نمریکای

الی و

اروپا لده است ،تح یل ریاضت اقتصادی بهعنوا ک ک به بدهی ملی سهم بالایی از
درنمد فردی و لللرکتی را جذب کرده ،پول کمتری برای هاینهی کالا و خدمات باقی
میگذارد .اقتصلادی که  ۱۰درصلدش بدهکار اسلت مجبور می لود که هرچه بیدتر
بهره و هاینهی بدهیهای

را بپردازد .بخ

خصلللوصلللی و حتی دولتی مجبورند که

سهم بیدتری از درنمد ا را به وام دهندگا بپردازند.
سلرمایهگذارا مایلاند بیدلتر درنمد اجاره ا را بهعنوا بهره به بخ

بانکی

بپردازند .برای اینکه امیدوارند که اموال للا را در مقطعی به قی ت بالاتر بفرو للند.
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سللرمایهداری مدر مالی ت رکاش روی «برگدللت کامل» اسللت ،که بهعنوا درنمد
فعلی بهعلاوهی سللود حاصللل از دارایی ،و مهمتر از این از محل زمین و املا ،اسللت.
بانکها بدو توجه به ارزش مسلللتغلات وام پرداخت میکنند ،چرا که ثروت ع دتاً با
اباار ملالی (نله تولیلدی) بهوجود مینید ،بانکها با پرداخت وام بخ

مه ی از ارزش

داراییها را بهعنوا وثیقه نگه میدارند.
نمودار تغییرات سالانه در تولید ناخالص ملی و عناصر اصلی درآمد حاصل از داراییها
(استهلاک ،درآمد سهام ،اوراق قرضه ،و ارزش زمین) ،میلیارد دلار)۶۵۱۱ - ۵۱۶۱( ،

این واقعیت که ارزش افاوده داراییها ع دتاً بهوسلللیلهی قرض پرداخت لللده
اسللت ندللا میدهد که چرا ر للد اقتصللاد در نمریکا و اروپا نهسللته اسللت ،حتی در
لرایطی که ارزش سلهام و مسلتغلات بالا رفته است .نتیجهاش یک اقتصاد وابسته به
اهرم بدهی است.
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تغییرات در ارزش اقتصللادی زمین از یک سللال تا سللال دیگر خیلی بیدللتر از
تغییرات تولید ناخال

ملی است .ثروت ع دتاً از طریق درنمد دارایی در ارزش زمین،

اموال ،اورا بهادار ،اورا قرضللله و وامهای اعتباری (ثروت مجازی) بهوجود مینید تا
اینکه از پسانداز درنمد (دسلت اد ،سلود و اجاره) .وسعت درنمد از این نو داراییها
درنمد حاصل از سود و حقو کارمندا را بسیار ناچیا جلوه میدهد.
گرای

فکری این بوده است که بالارفتن قی ت زمین ،اورا بهادار و اورا قرضه

صلللاحبا مسلللکن را ثروت ندتر بکند .اما این نو بالا رفتن قی ت فق از طریق وام
بانکی میسلر می ود .ارزش یک مسکن یا یک دارایی به اندازهی میاا پولی است که
بانک به فرد قرض میدهد  -و بانکها از سللال  ۹۱۸۷نسللبت روزافاو بیدللتری را از
ارزش خانه قرض دادهاند .برای املا ،نمریکا کلاً بدهی به املا ،از ارزش واقعی املا،
ده سللال اسللت که بیدللتر بوده اسللت .ارزش در حال ترقی املا ،بانکها را تبدیل به
مدیرا ثروت ند کرده اسللت ،اما مالکا مسللکن و املا ،تجارتی را گرفتار بدهی کرده
است.
اقتصللاد مج وعاً دچار سللختی للده اسللت .هاینهی مسللکن بهخاطر بدهی در
نمریکلا بلهقلدری بلالاسلللت که اگر حتی کالاهای مصلللرفی (بذا و لبار و بیره) به
نمریکاییها را مجانی میدادند ،ننها هنوز ن یتوانسلللتند با کارگرا چینی یا بیدلللتر
کدللورهای دیگر رقابت کنند .ه ین علت اصلللی صللنعت زدایی اقتصللاد نمریکاسللت.
بنابراین این سلیاست «بهوجود نورد ثروت» از طریق مالیکرد منطق سرمایهداری
صنعتی را تضعی میکند.
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مبارزهی سرمایهداری مالی برای خصوصی و انحصاری کردن
زیرساختهای عمومی
دلیل دیگر صنعتزدایی ،بالا رفتن هاینهی زندگی بهخاطر تبدیل زیرساختهای
ع ومی به انحصلللارات بخ

خصلللوصلللیسلللت .در لللرایطی که نمریکا و نل ا از

سلرمایهدار ی صنعتی بریتانیا جلو زدند ،علت اصلی این برتری صنعتی ،سرمایهگذاری
در جادهها ،راهنهن و وسلللایل نقلیهی ع ومی ،نموزش و پرورش ،بهدا لللت ع ومی،
ارتباطات و دیگر زیرسلللاختهای بنیانی بود .سلللای و پاتا (،)Simon Patten
اولین پروفسلور اقتصاد در اولین داندگاه بازرگانی نمریکا ،زیرساخت ع وی را بهعنوا
«چهارمین اصللل تولید» ،علاوه بر کارگر ،سلرمایه و زمین ،تعری کرد .اما پاتا

للر

داد که برخلاف سلرمایه هدف از ساختن زیربنای ع ومی سودنوری نبوده است .هدف
این بود کله هاینلهی زنلدگی و تولیلد (کسللل وکار) را با مهیا کرد خدمات پایهای
ارزا قی ت برای بخ

خصوصی پایین نورده و موقعیت اقتصادیاش را بهتر کند.

بر خلاف مالیات برای ح ایت ارت

در دورا اقتصلاد پیدامدر که باری بود بر

دوش مالیاتدهندگا « ،در یک جامعهی صلللنعتی هدف از مالیات بالا برد موقعیت
صللنعتی» با بهوجود نورد زیرسللاخت بهصللورت کانالها ،راه نهن ،خدمات پسللتی و
نموزش و پرورش بود .این زیرسلللاخت «چهارمین» رکن تولید محسلللوب می لللد.
مالیاتها بدو زح ت بودند ،پاتا توضلی داد ،تا ن حد که ننها برای اصلا خدمات
ع ومی مثل ح لونقل (کانال اری  )Erieسرمایهگذاری

دند2.

مایلت این نو سلللرملایهگذاری ع ومی این بود که هاینه را پایین مینورد ،به
جای اینکه به بخ

خصلوصلی اجازه بدهد برای دسلترسلی به زیرساختهای اصلی

اجاره (عوارض) انحصللاری تح یل کند .دولتها میتوانند خدمات این زیرسللاختها را
( لامل سلرمایه) تقبل کنند ،که میتواند بهصورت هاینه بدو سود و یا حتی مجانی
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با لد ،این ک کی می لود به کارگرها و کارفرماها که صلنایع تولیدی را به کدورهای
دیگر با هاینهی کمتر صادر کنند.
پاتا توضلللی داد که در لللهرها ،ح لونقل ع ومی قی ت املا( ،و بنابراین
اجاره اقتصادی) را در مناطق دوردست بالا میبرد ،مثل کانال اری که باع
ماار بربی در رقابت با کدلاورزا

استفادهی

ل ال نیویور ،ده است .این اصل را در نواحی

حومهی امروزی نسلبت به مراکا هری اهد هستیم .توسعهی متروی لند در کنار
خ جوبیلی ( ,)Jubillee Lineو متروی خیابا دوم لهر نیویور ،،ندا داد که
خ زیرزمینی و اتوبور ع ومی میتواند از طریق ج عنوری مالیات بیدتر بر اجارهی
املا ،در مسللیر این خطو بهطور ع ومی تأمین مالی کرد .تأمین سللرمایه از طریق
وضللع مالیات میتواند ح لونقل ع ومی با قی ت یارانهای تهیه کند ،که متقابلاً باع
به حداقل رسلاند هاینهی زیرساختی اقتصادی می ود .چیای که جوزف استیگلیتا
( )Joseph Stiglitzبلهعنوا قللانو هنری جرج ()Henry George Law
ع ومیت داد .و بنابراین بهطور صللحی تر باید بهعنوا مالیات بدو بار سللنگین قانو
پاتا ( )Pattan's Lawناخته

ود3.

بر اسلار رژیم «مالیات بدو بار سنگین» درنمد حاصله در سرمایهگذاری ملی
بلهصلللورت سلللود خودش را بروز ن یدهلد ،املا هدف

پایین نورد مج و قی ت

زیرسللاختی اقتصللادی برای بالا برد رفاه ع ومی اسللت .این بهمنالهی ن اسللت که
دولتها باید اداره انحصلارات طبیعی را بهدست بگیرند ،یا حداقل ننها را تنظیم کنند.
«پلار،هلا ،فلاضلللللابهلا و مدارر باع

بهبود بهدا لللت و ذکاوت ه هی طبقات

تولیدکننده می لوند ،و بنابراین ننها قادر به تولید ارزا تر ده ،و با موفقیت بیدتری
در بلازارهلای دیگر رقلابلت کننلد» .پلاتا نتیجه گرفت« :اگر بهبود دادگاهها ،ادارهی
پسلللت ،پار،ها ،ادارهی گاز و نب ،خیابا  ،رودخانه و بندرگاهها ،و دیگر ادارات دولتی
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رفاه جامعه را بالا نبرند ،نباید بهوسیلهی دولت اداره وند» .اما رونق اقتصادی فعلی با
تبدیل مراکا زیرساختی ع ومی به ما ینهای سوددهی بهوجود

نیامد4.

بهیک معنا ،این را میتوا «خصلوصلیکرد سلودها و اجت اعی کرد ضررها»
نامید .دفا از اقتصاد مختل در این زمینه بخدی از منطق سرمایهداری صنعتی است
که در جسلللتجوی به حداقل رسلللاند هاینهی تولید و هاینهی اسلللتخدام برای به
حداکثر رساند سود است .پایهی زیرساختهای ع ومی یارانهای است که دولت تهیه
میکند.
بنجامین دیاراییلی ،نخسلللتوزیر دولت محافظهکار بریتانیا (،)۹۰۵۸ - ۹۰۰۰
این اصلل را منعکس کرده است« :سلامتی مردم واقعاً ستونی است که رضایت خاطر و
قدرتدا بهعنوا یک جامعه روی ن قرار دارد» 5.وی قانو بهدا ت و درما ع ومی
 ۹۰۵۷را بلا ح ایت دولتی ایجاد کرد ،بهدنبال ن  ،یک سلللال بعد قانو فروش بذا و
دارو و قلانو نموزش و پرورش را اجرا کرد .دوللت این خلدملات را عرضللله کرد (نه
کارمندا یا انحصارگرا بخ

خصوصی).

بله ملدت یک قر  ،سلللرمایهگذاری ع ومی به نمریکا ک ک کرد تا اقتصلللاد با
دسلللت ادهلای بالا را پیگیری کرده ،نموزش و پرورش ،بذا ،و بهدا لللت را با چنا
اسللتانداردی عرضلله کند که به بازدهی کارگر افاوده للود .هدف این بود که بازخورد
مثبت بین دسلت ادهایی که درحال بالا رفتن بودند و بازدهی کارگر که افاوده می د
بهوجود بیاید.
این نو رابطه کاملاً بر خلاف برنامهریای لرکتهای سلرمایهداری مالی است -
یعنی کاه

دست ادها ،و ه

نین کاه

سرمایهگذاری بلندمدت و توسعه و تحقیق

در حالیکه زیربناهای ع ومی خصلوصی می وند .تهاجم بیاما نولیبرالی بهوسیلهی
رونالد ریگا رییسج هور وقت نمریکا و مارگارت تاچر نخسلللتوزیر وقت بریتانیا در
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دهلهی  ۹۱۰۰کله صلللنلدو بینال للی پول از ن ها ح ایت کرد لللرو تسلللل
سرمایهداری مالی بود .صندو بینال للی پول وام را به رطی در اختیار سایر کدورها
میگذا لت که ن ها بدهیهایدا را با فروش و خصوص سازی زیرساختهای بخ
دولتی و کاه

هاینههای اجت اعی للا متعادل کنند .خدمات زیرسللاختی بهعنوا

انحصلارگرا طبیعی خصلوصی دند ،که باع بالا رفتن دید هاینههای زیرساختی
ن کدلللورها لللد ،ولی ک یسلللیو های مالی و درنمدهای بورسلللی عظی ی را در
والاستریت و لند بهوجود نورد.
خصوصیکرد بخ

انحصاری دولتی تا بحال یکی از پر منفعتترین روشهای

ج عنوری ثروت مالی لده اسلت .اما بهدا لت خصلوصی و بی هی پا کی بهت امی
بهوسللیلهی کارگر و کارفرما پرداخت للده اسللت ،نه بهوسللیلهی دولت ن گونه که در
دورا انقلاب صللنعتی صللورت گرفت .در مواجهه با هاینههای روزافاو نظام نموزش
خصوصی ،دسترسی به استخدام طبقهی متوس با بدهی داندجویی تأمین ده است.
خصللوصللیسللازی ،ک کی به رفاه و رقابتپذیری این کدللورها نکرده اسللت .در ابعاد
اقتصللادی این نو برنامهریای اقتصللادی مسللابقهایسللت برای ناول به پایین ،ولی
مسلابقهایسلت که به نفع سلیسلتم ثروت مالی در بالاترین بخ

هرم اقتصادی ده

است.

سرمایهداری مالی اقتصاد کشورها را فقیر کرده
در حالیکه چارچوب هزینه را بالا برده است
اجاره در اقتصلاد کلاسیک بهعنوا مازاد قی ت نسبت به هاینهی واقعی تعری
می لللود .بلا اسلللتفاده از این اجاره  -چه از اجارهی زمین یا اجارهی انحصلللارات با
خصللوصللیسللازی که قبلاً توضللی داده للد  -اورا سللهام ،و وامهای بانکی «ثروت
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مجازی» بهوجود نمده است .اعتبار سازی تصاعدی سرمایهداری مالی ثروت «مجازی»
را زیاد میکند ،اورا بهادار و ادعاهای ملکی طوری مدیریت می للوند که ارزش للا
به نظر بیدتر از ارزش واقعی و مل ور ا مینید.
روش اصلللی ثروت ند للد کس ل درنمد از طریق بالا رفتن ارزش اورا بهادار
روی سلهام ،اورا قرضله و مستغلات است .هر چند این ر د ارزش افاوده اهرم مالی
اقتصللادی را طوری قطبی میکند که نتیجه اش ت رکا ثروت در دسللت وامدهندگا ،
صلاحبا مسلتغلات اجارهای ،سلهام و اورا بهادار با د ،ولی در نهایت باع
ثروت اقتصاد واقعی و پرداخت به بخ

تخلیهی

مالی ،بی ه ،و املا ،می ود.

اقتصلاد پسلاکلاسلیک زیرسلاختهای خصوصی ده ،بانکداری و توسعهی منابع
طبیعی را بخدلی از اقتصاد صنعتی میداند (نه تح یل طبقهی رانتخوار) .اما نیروی
محر ،اقتصلللادهلای سلللرملایلهداری ملالی تج ع ثروت ع لدتلاً از طریق تولیدات
سلرمایهگذاری صنعتی و پسانداز یا دست اد نیست ،بلکه ماایای سرمایهای حاصل از
رانتخواری اسللت .این اسللتفادهها «سللرمایه»ای که بهطور کلاسللیک در ،للدهاند
نیسللتند .ننها درنمد سللرمایهی مالی هسللتند ،چرا که حاصللل بالا رفتن قی ت دارایی
است که با اهرم بدهی تغذیه می ود.
با متورم سلاختن قی ت مسکن و حباب بازار سهام بر مبنای اعتبار ،اهرم بدهی
امریکا ،در کنار خصلوصیسازی و مالیکرد زیرساختهای اقتصادی این کدور ن را
فراتر از توا بازار جهانی سلاخته اسلت  .چین و دیگر کدللورهای مالیندده از قی ت
بلاللای بی لههلای درملانی ،نموزش و پرورش ،و دیگر خدمات ع ومی پرهیا کردهاند.
هاینلهی بهلدا لللت ع ومی در خارج از نمریکا بهمرات پایینتر از نمریکاسلللت ،اما
نولیبرالها بهعنوا

«خدمات درمانی سلوسلیالیستی» ننها را مورد ح له قرار دادهاند،

گویی خدمات درمانی خصلوصی بر پایهی اقتصاد مالی نمریکا را مؤثرتر و رقابتنمیاتر
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کرده اسلت .ح لونقل ع ومی مالی و برای سللود لده اسللت ،نه برای اینکه هاینهی
زندگی و کس وکار و تولید را پایین بیاورد.
باید نتیجه گرفت که نمریکا تصل ی

را برای اینکه دیگر صنعتی ندود گرفته

اسلت ،اقتصلادی را انتخاب کرده اسلت که بودجهاش را از طریق رانت اقتصادی ،رانت
انحصللاری (به عبارت دیگر تکنولوژی اطلاعات ،بانک و سللرمایهگذاری سللهام) تأمین
میکند ،در حالی که صلنایع و تحقیقات و توسعه را در اختیار کدورهای دیگر گذا ته
است .حتی اگر چین و سایر کدورهای نسیایی وجود ندا تند ،هیچ راهی برای نمریکا
وجود ندارد که بتواند بازارهای صللادراتیاش را دوباره بهدسللت بیاورد .با بدهی فعلی،
تحصلیلات ،بهدا ت و درما  ،ح لونقل ،و سایر زیرساختهای خصوصی دهی مالی،
نمریکا حتی بازار داخلیاش را از دست داده است.
مسللللللهی اصللللی رقابت با چین نیسلللت ،بلکه مالیکرد نولیبرالی اسلللت.
سرمایهداری مالی سرمایهداری صنعتی نیست .عق گرد به نظامیست که بدهکار فق
برای پرداخلت بلدهی اش کلار میکند (بردگی بدهی) .بازگدلللت به رانت نلوفلودالی
اسلللت .بانکدارا امروز ه ا نقدلللی را بازی میکنند که زمیندارا در قر نوزدهم
بازی کردند .ننها از طریق ارزش افاوده سللرمایه برای املا ،،سللهام ،اورا قرضلله بر
اسللار اعتبار و بر اسللار اهرم بدهی  -که هاینهی دسللت اد للا هاینهی زندگی و
کس وکار را بالا برده -ثروتی بدو ارزش واقعی اقتصادی اندوختهاند.

جنگ سرد امروزی نبردی است از جانب سرمایهداری مالی
برعلیه سرمایهداری صنعتی
دنیای امروز با یک نبرد اقتصللادی بر مبنای اینکه چه نو سللیسللتم اقتصللادی
برقرار با للد دچار للکسللتگی للده اسللت .سللرمایهداری صللنعتی در حال باختن به
سلرمایهداری مالی اسلت که در حال تبدیل به ننتی تاش می لود  -درست به ه ا
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لکل که سلرمایهداری صلنعتی ننتیتا مالکیت پسافلودالی و بنگاههای بانکی بارتگر
بود.
در این زمینه ،جنگ سرد امروزی تضادی بین سیستمهای اقتصادی است .اساساً
یک جنگ سلرد بر سر ماهیت سرمایهداری صنعتی در امریکا و ه

نین چین و سایر

کدللورهاسللت .در نتیجه این مبارزه در للرایطی که در داخل کدللورهای اروپایی و
نمریکاسلللت ،تضلللادیسلللت بر علیه چین ،روسلللیه ،ایرا  ،کوبا ،وناوئلا نیا اسلللت که
حرکت لللا در جهت حذف دلار نمریکا از اقتصلللاد لللا و رد اج ا وا لللنگتنی و
دیپل اسلی دلار است .مبارزهایست بهوسیلهی سرمایهداری مالی مسل در نمریکا که
مبلّا دکترین نولیبرالی و فراهم کرد امتیازات مالیاتی برای اقتصلللاد رانتی ،اجارهی
زمین ،منابع طبیعی ،انحصللاری و بخ

مالی هدف اصلللیاش اسللت .این نو حرکت

لامل خصوصیسازی و مالیکرد زیرساختهای اقتصاد ،که منجر به حداکثر کرد
جذب اجاره اقتصللادی (رانت) – بهجای به حداقل رسللاند هاینه زندگی و تجارت و
تولید  -می ود.
نتیجهاش نبردی برای تغییر ماهیت سرمایه و سوسیالدموکراسی اجت اعی ده
اسللت .حاب کارگر بریتانیا ،سللوسللیالدموکراتهای اروپایی و حاب دموکرات نمریکا
ه گی سللوار بر قطار نولیبرالی للدهاند .ننها در ریاضللت اقتصللادی که از مدیترانه تا
ک ربند زنگزدهی میانهی بربی نمریکا تح یل ده است دست دارند.
سلللرملایهداری مالی کارگر را اسلللتث ار میکند ،ولی از طریق بخ

رانتی ،که

ه اما منجر به اض ل حلال سللرمایهداری صللنعتی می للود .این حرکت به مبارزهای
جهانی بر علیه مللی تبدیل لده است که این رفتار بارتگرا سرمایهداری مالی را در
حیطهی خصلوصلیسلازی (و از میا بردا تن قدرت وضع مقررات اقتصادی) محدود
میکنند .جنگ سلللرد جدید فق جنگی که بهوسلللیلهی سلللرمایهداری مالی بر علیه
سلللوسلللیالیسلللم و مالکیت ع ومی تولید بهراه افتاده ،نیسلللت ،بلکه بهخاطر ماهیت
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سلرمایهداری صلنعتی اسلت که احتیاج به مدیریت قوی دولتی و توانایی وضع مالیات
دارد تا تهاجم سللرمایهداری مالی را کنترل کند .این تضللاد جهانی پسللاصللنعتی بین
سللوسللیالیسللم که در حال تکامل از سللرمایهداری صللنعتی اسللت و فا للیسللم که
عکسالع لی رانتی اسلت برای اینکه دولت را برای عق ندلینی از سوسیالدموکراسی
بسیج کند و کنترل رانت مالی و طبقات انحصاری را بازگرداند.
جنگ سلرد قدی ی نبردی بر علیه «ک ونیسلم» بود .سوسیالیسم ،علاوه بر نزاد
کرد خودش از اجارهی زمین ،هاینهی بهره و سلود حاصللل از صنایع که بهوسیلهی
بخ

خصللوصللی تصللاح می للوند ،به مبارزهی کارگر برای دسللت اد ،محی کار و

سللرمایهگذاری بهتر در مدارر ،مراقبتهای بهدا للتی و ح ایت از خدمات اجت اعی
دیگر ،امنیلت لللغلی و بی له بیکاری نظر مسلللاعد دارد .ه هی این رفرمها سلللود
کارفرمایا را پایین مینورد .سلود پایینتر بهمنالهی این اسلت که قی ت سهام پایین
میرود و نهایتاً به پایین رفتن درنمد سرمایهداری مالی منجر می ود.
هلدف سلللرملایهداری مالی این نیسلللت که با تولید کالا و فروش ننها به قی ت
پایینتر از رقابت تبدیل به یک اقتصلاد پربار بدلود ،نظر اول به اقتصاد بینال لل اید
این بردا لت را بهوجود بیاورد که موضو رقابت و ه

د ی بین چین و نمریکاست.

درواقع موضو اصلی نبردی است بین دو سیستم اقتصادی :سرمایهداری مالی در یک
طرف و در طرف دیگر ت دنی که سعی میکند خود را از ماایای رانتی و تسلیمپذیری
به وامدهندگا نزاد کند ،با اعتقاد به این فلسللفهی اجت اعی که دولت باید قادر با للد
وقتی که گروههای متعلق به منافع خصلوصی با اع ال خودخواهانه ا به جامعه ضرر
میزنند ،ننها را کنترل کند.
د ل ن در این جنگ سلرد جدید تنها دولت سلوسلیالیسلتی نیست ،بلکه خود
دولت اسلللت ،مگر اینکه این با هدف پیدلللرفت برنامهی رانتی نولیبرال دولت به زیر
کنترل بخ

مالی دربیاید .انقلاب دموکراتیک سیاسی قر  ۹۱که ن ایندگا انتخابی
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مجلس جاندلین مجلس اعیا و وابسلتگا نریستوکراسی ارثی دند با این امر دچار
عق گرد می لوند .هدف این است که دولت مثل یک ک پانی خصوصی بهوجود بیاید
که در ن بانکهای مرکای نمریکا و اروپا در کنار فدلارهای صندو بینال للی پول و
بانک جهانی جاندین ن ایندگا انتخابی مردم بدوند.
نتیجلهاش بلهوجود نملد یلک «دولت پنها » یعنی حکومتی بیر دموکراتیک
اسلت که الیگار لی مالی جهانی ح ایت

میکند .این در واقع تعری فا یسم است

که دولت دموکراتیک را برهم می ریاد تا راه را برای بازگدت طبقات انحصاری و رانتی
ه وار کند .برندهاش بخ

لرکتی اسلت ،نه کارگر که خدماش را متوجه خارجیها

بهعنوا د ن درونی ساختهاند.
در ک بود ثروت و دارایی خارجی ،دولت کورپوریت نمریکا با توسللعهی نظامی و
خرج کرد برای زیرساختهای ع ومی کار بهوجود می نورد ،که بیدتر این مخارج به
خودیها داده می للود ،و در نهایت به بخ

خصللوصللی برای انحصللارگرانی که در

جسلللتجوی رانت و یا کارهایی که راهراً مهم هسلللتند ولی ارزش اقتصلللادی ندارند
میرسلد .در نمریکا ،ارت

با درگیری در جنگها ی خارجی خصوصی ده است مثل

( )Blackwater USA/Academiو زندا ها به مراکا سللود دهی با اسللتفاده از
کار ارزا زندانیها تبدیل گدته است.
درسلت برعکس ،چین در جسلتجوی جدایی از سیستم سرمایداری مالی است،
در واقع ه ا کاری را میکند که نمریکا برای صلنعتی دن

در اواخر قر نوزدهم و

اوایل قر بیستم انجام داد .هدف چین ،بهعنوا یک اقتصاد سوسیالیستی ،ن چیای
اسلت که انتظار میرفت سلرمایهداری صلنعتی به ن دسللت باند :اقتصاد را از درنمد
رانتی (زمینداری ،ربلاخواری بلانکی) ،ع لدتلاً از طریق برنلاملههای مالیات بر درنمد
تصاعدی روی درنمد رانت نزاد کند.
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مهمتر از ه ه ،چین بانکها را در حیطه دولتی نگهدا للته اسللت .خلق اعتبار و
پول بهوسلیلهی دولت به جای خصلوصلیسازی مهمترین قدم برای پایین نگهدا تن
هاینهی زندگی و تجارت و تولید اسلت .چین قادر بوده اسلت از طریق بخد

بدهی

به جای بسلتن رکتهای بدهکار ،از بحرا بدهی پرهیاکند ،چرا که معتقد است که
این به نفع جامعه است .در این زمینه ،چین سوسیالیستی به عاقبتی دست مییابد که
سرمایهداری صنعتی در ابتدا انتظار میرفت در برب به ن دست یابد.

خلاصه :سرمایهداری مالی بهعنوان رانتخوار
دگرسلانی نظریهی اقتصلادی داندگاهی تحت تسل سرمایهداری مالی امروزی،
نیروهای رادیکال و مترقی اقتصلاد سلیاسلی کلاسیک را که به مارکسیسم تکامل پیدا
کرده بودند ،دچار عق گرد کرده اسلت .نظریهی پساکلاسیک بخ های مالی و رانتی
را بهعنوا جاء درونی اقتصللاد صللنعتی تصللور میکند .امروزه درنمد ملی و طر های
مناسلباتی درنمد ناخالصی ملی طوری تدوین دهاند که این ذهنیت ضدیت با اقتصاد
کللاسلللیک ،بخ

مالی ،بی ه و املا ،و مدیرا بخ هایی که در جسلللتجوی رانت

هسللتند را بهعنوا بخدللی که به درنمد ملی میافااید (به جای اینکه کاه

دهد) به

حسلللاب مینورنلد .بهره ،اجارهها و قی تهای انحصلللاری ه گی بهعنوا «عایدی»
محسللوب می لللوند  -پنداری ت ام درنمد بخ های سللرمایهداری صلللنعتی در اثر
فعالیتهای واقعی اقتصلادی عاید لده با لد ،نه بهعنوا تصاح

بارتگرا از طریق

درنمد ثابت املا ،و ادعاهای مالی.
این در تضلاد با اقتصلاد کلاسلیک اسلت .سلرمایهداری مالی حرکتی است برای
پرهیا از ن چیای که مارکس و در واقع اکثریت ه دورههای

انتظارش را دا لللتند:

که سرمایهداری صنعتی به سوسیالیسم بهطور صل نمیای یا با روشهای دیگر تکامل
پیدا کند.
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ملاحظات پایانی:
تسلط بخش مالی بر صنایع ،دولت و ایدئولوژی
تقریباً هر اقتصللادی اقتصللاد مختل اسللت چرا که للامل بخ های دولتی و
خصلوصلی ،مالی ،صلنعتی ،و رانتی می لود .در درو این اقتصللاد مختل  ،مکانیسم
مالی -قرضی یعنی قرض توأم با رب مرک ر د کرده و خود را به ماایای بهرهبرداری
بهصلورت رانت وصل میکند که این ماایای پربار در تحلیل نهایی از نظر ایدئولوژیک،
سلیاسلی و نکادمیک این سلازوکار مالی  -قرضلی را محافظت میکند .این سازوکار با
سللازوکارهای سللرمایهداری صللنعتی متفاوت هسللتند ،در واقع اقتصللاد صللنعتی را با
منحرف کرد درنمد از ن بهصورت پرداخت مالی و مدتریا رانتی تضعی میکند.
یکی از ن ودهای این تضللاد چارچوب زمانی اسللت .سللرمایهداری صللنعتی برای
تولید احتیاج به بلندمدت دارد ،چرا که در برخورد با رقبا باید حرکات

توأم با تحقیق

و توسلعه و برنامهی بازاریابی با د .یعنی سازوکار محوری پول  -سرمایه  -پول را طی
کند :سلرمایه برای ساخت ا کارخانه و دیگر اباار تولید گذا ته ود ،کارگر استخدام
ده و محصولات تولیدی با سود فروخته ود.
سللرمایهداری مالی این سللازوکار را در پول  -پول خلاصلله میکند ،یعنی پول را
بللهطور خللال

از پول (حرکللتهللای پولی) در مینورد ،کلله از طریق بهره و ماایللای

سللرمایهای اسللت .للکل مالی تولید ثروت با ارزیابی املا ،،سللهام و اورا قرضلله
اندازهگیری می لود .این ارزیابی در گذ ته بر اسار جریا درنمد (اجاره یا سود) به
نرخ بهرهی روز انلدازه گیری می لللد ،اما در حال حاضلللر ع دتاً بر اسلللار ماایای
سرمایهای بهعنوا منبع اصلی درنمد است.
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با تصلاح

لرکتهای صنعتی ،مدیرا مالی ت رکا ا روی کوتاه مدت است

چرا که حقو و ماایایدللا بر اسللار ع لکرد سللال جاریسللت« .ع لکرد» موردنظر
ع لکرد در بورر اسلت .ارزش سهام ع دتاً مستقل از حجم فروش و سود هستند ،در
حال حاضللر ننها ارزش للا با پرداخت  ۱۲درصللد از درنمد للرکتها از طریق سللود
اورا بهادار و بازخرید سهام خود ا از سهامدارا بالا میرود.

6

حتی مخربتر از این بللهوجود نمللد فراینللدی یعنی پول  -بللدهی  -پول
بهوسلیلهی سلرمایه خصوصی است .ندریه ای اخیرا حساب کرده است که «بیدتر از
 ۸۰درصلد لرکتهایی که پرداخت میکنند ه

نین در ه ا سال به سرمایه ا

اضافه میکنند ،که منجر به بازخردی  0۹درصد از سهام و سود سهام ،ع دتاً از طریق
قرضگیری ،می للود» 7.این للرکتهای بارگ به ویژه للرکتهای هواپی ایی را در
مقطع کووید  ۹۱از نظر مالی کننده کرده است.
سلهام خصوصی نق

مه ی در قوی د

رکتهای بارگ بازی کردهاند ،که

هم از طریق فعالیتهای خود لللا و هم اسلللتفاده بی بند و بار از قرض بهوسلللیلهی
رکتهای بارگ بوده است .ه ا طور که نیلیین اپلبام و روزمری بات توضی دادند،
لرکتهای بارگ فعال در خریدهای خصلوصی ،با استفاده از راهن اهایی که در دهه
 ۹۱۰۰بهوجود نمد ،درنمد لا را از مهندسی مالی و قطع هاینهها بهدست مینوردند
(معاملات کوچکتر بهدنبال ک پانیهایی هسلتند که ر لد «بر نسا» دا ته با ند ،اما
در حالیکه ن ک پانیهایی که در کار سلهام خصوصی اند ادعا میکنند که سودنورند،
م کن اسلت که فق مهارتدا در ناسایی ک پانیهای با نینده خوب است و ننها را
با برنامهریای به موفقیت سو میدهند).
برخلاف بازاریابی للا  ،سللاختارهای درنمدزایی للرکتهای درگیر در سللهام
خصلوصلی طوری اسلت که حتی وقتی رکتها را ور کسته میکنند صاح درنمد
می لوند .و بقدری قدرت ند لدهاند که مدلکل اسلت بتوا چنا ح ایت سللیاسی
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بدسللت نورد که جلوی ننها را گرفت ،در للرایطی که به افراد زیادی از طریق اع ال
اسللتث اری مثل در خواسللت پول اضللافی از مردم وقتی که مطلقا انتظارش را ندارند
ضربه

میزنند8.

توضللی کلاسللیک ع لی این –فرایند چپاول برای کس ل سللود مقالهی ۹۱۱0
جرج اکرلوف و پال رومر اسلت که لر میدهند چطور « رکتها انگیاه برای اعلام
ور لللکسلللتگی بلهخلاطر سلللود بلا هاینله جامعه (بارت خاانه ملت) به جای اعلام
ور کستگی (بهخاطر ق ار خود ا برای موفقیت) دارند .اعلام ور کستگی برای سود
اتفا میافتد اگر حسابداری ضعی  ،مقرارت سهل ،یا مجازات کم بهخاطر سو استفاده
به صاحبا

رکتها انگیاه بدهد که پرداختی خود ا را بیدتر از ارزش رکت ا

در نظر گرفته و بعد قادر به پرداخت بدهی ا

ندوند»9.

واقعیتی که «درنمدهای کابذی» حاصلل از قی ت سهام میتواند در زما وقو
توفانهای مالی محو للوند ،سللرمایهداری مالی را ک تر از سللرمایهداری صللنعتی ،که
سلللرملایله اش وجود مل ور و واقعی دارد ،مقلاوم میکنلد .نمریکا اقتصلللادش را با
صنعتزدایی به دردسر بارگی انداخته است« ،ثروت مجازی» را جاندین سرمایهگذاری
مل ور کرده اسلللت ،بله عبارت دیگر ادعاهای مالی روی درنمد و سلللهام مل ور از
 ،۲۰۰۱مخصللوصللا از زما بحرا کووید در  ،۲۰۲۰اقتصللادش را متح ل «بهبود» به
لکل " "Kکرده اسلت .بازار سلهام و اورا قرضه به بالاترین ارزش ا رسیده اند تا
خانوادههای ثروت ند از ننها بهرهبرداری کنند ،اما اقتصلللاد «واقعی» تولید و مصلللرف،
تولید ناخال

ملی و مدلللابل ،برای بخ

بیر رانتی ،یعنی کل اقتصلللاد ،پایین رفته

است.
اگر پویاییهای مختل و قوانین حرکتی را که در کارند ندللناسللیم ،چطور این
اختلاف را میتوا توضللی داد؟ بردا للت ثروت بهطور روزافاونی به للکل بالا رفتن
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ارزش مالی رانتی و ادعاهای ملکی بر روی داراییها و درنمد واقعی اقتصللاد اسللت ،که
در جهت منافع جذبکنندگا رانت ،نه در جهت وسایل تولید است.
این نو سلرمایهداری مالی فق با جذب درنمدهای تصلاعدی خارج از سللیستم
میتوانلد بله حیات خودش ادامه دهد ،یا با چاپ پول از طریق بانک مرکای (افاای
ک یّلت پول) ع لی اسلللت و یا بهوسلللیلهی مالیکرد اقتصلللاد سلللایر کدلللورها،
خصوصیسازی این کدورها از طریق جاندین کرد انحصارات رانتی که سهام و اورا
بهادار صللادر میکنند با خدمات ارزا زیرسللاختی ،که از طریق ماایای سللرمایههای
اعتباری دلاری ح ایت مالی می لوند .مدلکل این نو امپریالیسم مالی این است که
اقتصلاد این کدورها را به ه ا گرانی اقتصاد نمریکا و بقیهی مراکا اقتصادی حامیا
مالیاش میکند.
ه هی سللیسللتمهای اقتصللادی در جسللتجوی بینال للی کرد خود للا و
توسعهی حاک یت ا در سراسر دنیا هستند .جنگ سرد احیا دهی امروزی بهصورت
جنگی تصلور می لود که نو سیستم اقتصادی نینده را رقم خواهد زد .این جنگ بر
علیله مللی اسلللت کله ملانع ع لکرد سلللرملایلهداری ملالی تهلاج ی و ح ایت

از

خصوصیسازی و از کار انداختن قدرت تنظیم و مدیریت دولت در اقتصاد کدور است.
برخلاف سلرمایهداری صنعتی ،هدف رانتخوار این نیست که اقتصاد را از طریق تولید
کالا و خدمات و فروش ننها با هاینهی تولید ارزا تر از قی ت رقی بازدهی اش را بالا
ببرد .پویایی سلرمایهداری مالی جهانی لد اسلت ،و در جسلتجوی این است که با
اسلللتفاده از سلللازما های بینال للی (صلللندو بینال للی پول ،ناتو ،بانک جهانی و
تحریمهای تجارتی و سلللرمایهگذاری نمریکا) دولتهای مسلللتقل را که تحت کنترل
طبقات رانتی نیستند به کنار باند .هدف این است که ه هی اقتصادهای دنیا را تبدیل
به لایههای حقو و امتیازهای موروثی سلللرمایهداری مالی کرده ،با سلللیاسلللتهای
ریاضتی ضد کارگر برای دو ید ارزش اضافه به دلار تح یل کنند.
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مقاومت سلرمایهداری صلنعتی به این فدلارهای بینال للی ضرورتاً در چارچوب
ملی گرایی اسلللت ،چرا کله احتیاج به یارانهی دولتی و قوانین برای وضلللع مالیات و
تنظیم و کنترل بخ

مالی ،بی ه و مسلتغلات دارد .اما سلرمایهداری صنعتی در حال

باختن جنگ به سللرمایهداری مالی اسللت ،که در حال تبدیل للد به د لل ناش
می للود ،درسللت ه ا طور که سللرمایهداری د لل ن زمینداری پسللا  -فلودالی و
بانکداری یغ اگر بود .سلللرمایهداری صلللنعتی نیاز به یارانهی دولت و سلللرمایهداری
زیرساختی دارد ،ه راه با قدرت تنظیم اقتصاد و وضع مالیات برای اینکه جلوی تهاجم
سللرمایهی مالی را بگیرد .در نتیجه تضللاد جهانی بین سللوسللیالیسللم (نتیجه طبیعی
تکامل سلللرمایهداری صلللنعتی) و فا لللیام طرفدار رانت اسلللت ،عکس الع ل دولت
سلرمایهداری مالی بر علیه دولتی اسلت که دست به بسیج سوسیالیستی برای محدود
کرد منافع رانتی پسا-فلودالی زده است.
در این رابطه رقابت امروزی نمریکا بر علیه چین تضللاد دو سللیسللتم اقتصللادی
اسلت .تضاد واقعی ع دتاً تضاد نمریکا بر علیه چین نیست ،اما تضاد سرمایهداری مالی
بر علیه «دولت» سوسیالیستی/سرمایهداری صنعتی است .بح بر سر این است که نیا
«دولت» از استفادهی مالی بهوسیلهی طبقه رانتخوار از طریق توسعهی مالی ح ایت
میکند یا اینکه به سللاختن اقتصللاد صللنعتی و بهوجود نورد رفاه (ع ومی) دسللت
میزند.
علاوه بر چارچوب زمانی ا  ،تضاد اصلی دیگر سرمایهداری مالی و سرمایهداری
صنعتی نق

دولت است .سرمایهداری صنعتی قصد دارد که دولت با «اجت اعی کرد

هاینله» از طریق تع یم یلارانلهای برای خدمات زیربنایی ک ک کند .با پایین نورد
هاینهی زندگی (و در نهایت هاینه حداقل دسلت اد) ،سلود بیدتری در اختیار بخ
خصللوصللی برای سللرمایهگذاری بگذارد .سللرمایهداری مالی میخواهد مراکا خدمات
ع ومی را از حیطهی ع وم در نورده و تبدیل به داراییها ی خصللوصی با درنمد رانتی
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بکند .این کل هاینهی اقتصاد را بالا برده و از دید رقابت جهانی در دنیای صنعتگرا
خودزنی محسوب می ود.
برای ه ین اسلت که اقتصلاد کدورهایی که هاینهی پایین دا ته و ک تر مالی
لدهاند ،در رأر ا چین ،از نمریکا سبقت گرفتهاند .رو ی که نسیا ،اروپا ،و نمریکا
با بحرا کووید  ۹۱بر خورد کردند این تضلاد را برجستهتر میکند .پاندمی  ۵۰درصد
صلاحبا رسلتورا ها را مجبور کرد که بهخاطر مسلائل اجاره و بدهی رستوراندا را
ببندند .اجارهندینها ،صاحبا بیکار مسکن و سرمایهگذارا در املا ،تجارتی و تعداد
زیادی از بخ

مصلللرفکننده ه

نین مواجه با رهن لللکنی یا فروش اضلللطراری

هستند ،در رایطی که فعالیتهای اقتصادی در حال سقو هستند.
چیای کله ک تر جلل توجه کرده این اسلللت که پاندمی بانک مرکای نمریکا
( )Federal Reserveرا بله یلارانه داد در جهت انحصلللاریِ یک قطبی کرد
اقتصللاد نمریکا از طریق اعتبار داد به بخ

یک درصللد یعنی بانکها ،اورا بهادار و

سهام و رکتهای بارگ کدور کدانده است ،که به ننها ک ک میکند که رکتهای
کوچک و متوسطی را که در بحرا هستند ببلعند.
یک دهه بعد از نجات بانکهای متقل بهوسللیلهی اوباما در سللال  ،۲۰۰۱دولت
فدرال توضلی داد که قصلدش ح ایت سلیستم نقدینگی بانکی و جلوگیری از نسی
دید سهامدارا  ،صاحبا اورا قرضه و سپردهگذارا بارگ بود .دولت فدرال سیستم
بانکی را ننقدر از توانایی قرض دهی اش پر کرد که بتواند با ن قی ت سلللهام و اورا
قرضللله را ح ایت کند .تاریق نقدینگی با خرید اورا بهادار دولتی یک امر عادی بود،
ولی بعد از لللرو بحرا ویرور کووید در مارر  ،۲۰۲۰دولت فدرال برای اولین بار
به خرید بدهیهای لرکتهای بارگ ،امل خرید اورا قرضهی بیارزش «بنجل» ،
دسلت زد .رییس سلابق سازما فدرال بی ه پسانداز ( )FDICیلا بلر و اقتصاددا
ادارهی خاانلله داری لورنس گوودمن مطر کردنللد ،بللانللک مرکای «اورا قرضلللهی
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پرارز لللی را که در دورا پاندمی به اورا بنجل تبدیل لللده بودند خریداری کرد»،
اینها اوراقی بودند که به سلب استفاده ی بی

از حد مدیراندا از اهرم بدهی برای

تأمین پرداخت سود سهام و بازخرید سهام خود ا به این وضع سقو

کردند10.

کنگرهی نمریکا در مقطع تصللوی ک ک مالی محدود کرد این ک پانیها را از
بکار برد درنمد اورا قرضله خریداری لده یا پرداخت به سهامدارا در نظر گرفت،
ولی تلا لی برای بازدا لتن ک پانیها از اینکار نکرد .ا لاره لد که« ،سیسکو پول را
برای پرداخت سللود سللهام به سللهامدارا بهکار برد در حالیکه یک سللوم نیروهای
کاریاش را بیکار کرد ...گاارش ک یتهی کنگرهی نمریکا متوجه للد که ک پانیهایی
که از ک کهای کنگره اسلتفاده کردند از مارر تا سپتامبر بی

از یک میلیو کارگر

را از کلار بر کنلار کردنلد» .بلر و گوودمن نتیجله گرفتنلد که «دلیلی وجود ندارد که
بازخرید بدهی لرکتهای مالی بارگ بهوسیلهی دولت فدرال ک کی به جامعه کرده
بلا لللد» .برعکس ،اع لال دوللت فلدرال «فرصلللتهای بیر عادلانه بیدلللتری برای
ک پانیهای بارگ بهوجود نورده اسلللت که با بازخرید بیدلللتر رقبا از طریق اعتبارات
سوبسید دولتی حتی بارگتر بدوند».
درنتیجه ،ننها متهم میکنند ،این ک ک مالی باع دگرگونی للکل سللیاسللی
اقتصلاد کدلور می لود« .ک ک مالی تکراری بهوسیلهی مسلولا مالی ،اول ک ک به
سیستم بانکی در سال  ،۲۰۰۰و حالا به ت ام کس وکارها در میانهی پاندمی( ،برای از
بین برد سللرمایهداری) تهدیدی بارگتر از برنی سللندرز بوده اسللت .بهرهی بسللیار
پلایین دوللت فلدرال بله نفع ارزش اورا بهلادار لللرکتهای بارگ در مقایسللله با
لرکتهای کوچک بوده اسلت» ،که باع ت رکا کنترل اقتصاد در دست رکتها با
دسترسی وسیع به اعتبارات ده است.
ک پانیهای کوچکتر «منبع اولیه بهوجود نورد

للغل و نونوری» هسللتند ،اما

به اعتباراتی که بانکها و مدللتریا بارگ للا بهرایگا در اختیار دارند دسللترسللی
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ندارند .در نتیجه ،بخ

مالی مادر ه هی تراسلتهاسلت ،اموال و ثروتهای رکتها

را مت رکا کرده و در اختیار رکتهای بولپیکر میگذارد تا رکتهای کوچکتر را
بلعیده و بازار بدهی و ح ایت مالی را به انحصار خود در بیاورند.
نتیجلهی این ت رکا ملالی که «ماهی بارگ ماهی کوچک را میخورد» نوعی از
فا لیسم مدر کورپورت دولتی است .ردیکا دزایی ن را کردیتوکراسی (دولت حامی
منلافع طبقلهی ملالی )creditocracy ،خطلاب میکنلد ،بله عبارت دیگر حاک یت
مؤسللسللاتی که اعتبار را کنترل میکنند 11.سللیسللتم اقتصللادی اسللت که در ن
زیرسلاختهای مرکای سلیاست اقتصادی را از سیاست دارا انتخاب ده بهوسیلهی
مردم و خاانهداری تصاح کرده و از ن طریق فرایند خصوصیسازی اقتصاد را کنترل
میکنند.
متن بالا برگردانی است از:
Michael Hudson, Finance Capitalism vs Industrial
Capitalism, January 2021

I provide the chart in the The Bubbles and Beyond ( Dresden:

1

2012), Chapters 7 and 8, and Killing the Host ( Dresden: 2015).
2 " The Theory of Dynamic Economics," Essays in Economic Theory
ed. Rexford Guy Tugwell (New York: 1924), pp. 96 and98, originally
in The Publications of the University of Pensylvania, Political
Economy and Public Law Series 3:2, 1892,p.96.
دولتهای نریستوکرات اروپا قوانین مالیاتیا ا را در زمانی که دولت فق یک سازما نظامی برای
دفا جامع از د نا خارجی  ،یا برای ارضای احساسات ملی در زما جنگ های تهاج ی بود توسعه
دادند .چنا دولتهایی برنامهریای اقتصادی «منفعل» دا تند ،و فلسفهی مالیاتیا ا بر مبنای
Simon Pattan on Public Infrastructureاقتصادی با بازدهی بالا نبود .جائیات را در "
and Economic Rent Capture," American Journal of Economics and
Sociology 70 (October 2011), pp. 873-903
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0
د که مفاهیم ارزش و قی ت را
از بانکدارا و بهره خطو مدلللی

با سلوسیالیسم باع

 ولی مخالفت،جرج طرفدار مالیات بر زمین بود

 دفاع.که برای تعری ک ّی اقتصلللاد رانت ضلللروری بودند رد کند

) درLibertarian( پیدللنهادی را بیاثر میکرد در لللرایطی که افکارش به جنا راسلللت لیبرترین
حرکت بود و با سرمایهگذاری دولت مخال بود ولی فق مالیات بر روی اجاره (رانت) خصوصیکنندگا
) و اقتصلادارا طرفدار صللنایع تدویقPattan(  که برعکس ن چیای بود که پاتا- را تأیید میکرد
. که بر اسار ارزش و قی ت مکت کلاسیک بود،میکردند
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