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. همین امروز منتشر شد 2014تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده در سه ماهۀ چهارم سال  از آخرین تخمین

، بدون قبلسال رقم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایاالت متحده در سه ماه آخر سال نسبت به دورة مشابه 

اشتیاق اعالم کردند که سه ماهۀ کنونی جریان اصلی با  اناقتصاددان. درصد تعیین شد 2.2تجدیدنظر در سطح 

  .که همین هفته به پایان می رسد، بهبودي را از خود نشان خواهد داد 2015سال 

واقعاً مهمی که وجود داشت، اشاره نکرد و آن عبارت بود از کاهش  در این بین به تغییر و تحول اما هیچ کسی

سود شرکت ها در سه ماهۀ چهارم و افزایش خطر رکود حجم . 2016-2015رمایه گذاري طی سال س جدید

میلیارد دالري  64.5میلیارد دالر در سه ماهۀ چهارم سقوط کرد، آن هم برخالف افزایش  30.4سود، به میزان 

به دست آمده از خارج کشور باشد، به نظر می رسد که این اساساً به دلیل سقوط سودهاي . آن در سه ماهۀ سوم

این بدان معنا بود که سود شرکت ها . ارزهاي مختلف را کاهش داد ه بر حسبلدرآمد حاص ،چرا که قدرت دالر

درصد  0.8نیز  2013نسبت به  2014درصد پایین تر و در سال  0.2نسبت به همین دوره در سال گذشته، 

  .پایین تر است

تولید  در نوشته هاي قبلی استدالل کردم که سود، محرکۀ سرمایه گذاري است؛ و سرمایه گذاري است که رشد

 ،طرفداران اقتصادي کینزيدر عوض . ناخالص داخلی واقعی را در اقتصادهاي سرمایه داري هدایت می کند

خالف این زنجیرة علی و معلولی را دنبال می کنند، یعنی از نظر آن ها هزینه هاي مصرفی و سرمایه گذاري 

ین طور مقاله اي عالی از و هم )1( در این مورد به نوشتۀ قبلی من. است که به درآمد و بنابراین سود می انجامد

  .مراجعه کنید )2(تاپیا گرانادوس 

، عالئم روشنی وجود داشت که نشان می داد رشد سود شرکت هاي ایاالت متحده رو به آهستگی 2014در سال 

  .است

به سرمایه گذاري شرکت ها نیز  با کمی تأخیراستدالل من این بود که وقتی سودهاي شرکتی آهسته می شوند، 

ن بار از زمان آغاز رکود بزرگ یتسخسودها براي ن 2014در سه ماهۀ چهارم . همین ترتیب عمل خواهد کرد

اکنون همان طور . نیز همین اتفاق افتاده بود 2001پیش از این در آغاز رکود مالیم . منفی شدند 2008ژانویۀ 



گذاري تا پیش از اتمام سال جاري خواهد که نمودار زیر نشان می دهد، این به معناي یک رکود جدید سرمایه 

  .بود

  

من مشغول دنبال کردن سود شرکت ها در برخی از . و این فقط سود شرکت ها در ایاالت متحده نیست

رشد مجموع سودهاي . ام بودهاقتصادهاي سرمایه داري اصلی یعنی ایاالت متحده، بریتانیا، ژاپن، چین و آلمان 

همین موقع سال گذشته نسبت به دورة (درصد  11ده است، به طوري که از رعت رو به آهستگی بوشرکتی به س

به عالوه رشد سودهاي شرکتی از زمان پایان رکود . رسید 2014درصد در اواخر  3.2به تنها ) ابه قبل از آنشم

  .نفس می افتد از در قیاس با قبل بسیار ضعیف بوده است و اکنون به نظر می رسد که دارد ،بزرگ

  



. اي دو ماه نخست امسال بیرون آمده، همین روند را منعکس می کندود صنعتی چین نیز که امروز برارقام س

قوط کرد که بزرگ ترین کاهش از س درصد 4.2به میزان  2014دورة مشابه سال  نسبت بهسودهاي صنعتی 

  .به شمار می رود 2012اوایل 

االت متحده تا اید که نگاهی به حرکت نرخ سود دهآخرین ارقام به روز شده براي ایاالت متحده این امکان را می 

ه ام در مورد نرخ سود ها و روش هایی که در مقالهمان منابع، مقوله من بر مبناي . هم داشته باشیم 2014سال 

  .)3( به کار گرفته بودم، این تخمین را به روز کرده ام» کل اقتصاد«

با جزئیات بدانند چگونه به این نتایج رسیده ام، همین براي آن دسته کسانی که عالقه دارند به طور دقیق و 

من داده هاي خالص . استفاده کرده ام NIPAکفایت می کند که من از حساب هاي ادارة تحلیل اقتصادي 

ل و هزینه هاي جبرانی کارکنان را از جدو) یعنی تولید ناخالص داخلی منهاي مصرف سرمایه(درآمد داخلی 

براي محاسبۀ نرخ (دارایی هاي ثابت  6.1و ارقام سرمایه را از جداول شمارة  NIPAحساب هاي  1.10شمارة 

در محاسبۀ به عالوه . گرفته ام) اسبه بر حسب هزینۀ تاریخیبراي مح( 6.3و جدول شمارة ) جاري سود به هزینۀ

کاري که تقریباً . را در مخرج کسر لحاظ کرده ام) هزینه هاي جبرانی کارکنانیعنی (خود از سود، سرمایۀ متغیر 

در این جا وارد این موضوع نمی شوم که چرا در این مورد با دیگران اختالف . هیچ یک از تحلیلگران نمی کنند

؛ و باز هم گفتن این امر کفایت )وجود دارد »کارکدي. گ«از من و  اي در این مورد نوشتۀ منتشره نشده(دارم 

مخرج کسر اندازه گیري شود، تفاوتی جدي و تعیین کننده می کند که اگر نرخ سود با صرفاً داراهایی ثابت در 

  .نخواهد داشت



  

هزینۀ جاري یا هزینۀ تاریخی  چه برحسب -2014در سال االت متحده نتایج من نشان می دهد که نرخ سود ای

  .بزرگ کاهش یافت بحرانز زمان آغاز براي نخستین بار ا -ي دارایی هاي ثابت و استهالكبرا

برخالف توما (باري دیگر آن چه را که من و سایر اقتصاددانان مارکسیست ادعا کردیم در نمودار فوق، داده ها 

یعنی نرخ سود ایاالت متحده از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو، در . می کنند تأیید) پیکتی و امثال او

وجود داشت که طی آن  1965تا  1946از » ییعصر طال«یک دورة .  یک روند نزولی بلندمدت قرار داشته است

را ) دورة بحران(، اما سپس دوره اي از سقوط تند سودآوري )دست کم بر حسب هزینۀ جاري(سودآوري باال بود 

بر حسب (احیاي چشم گیر و قابل توجهی در سودآوري  1997تا  1982از . شاهد بود 82-1980تا  1965از 

وجود داشت و این همان دورة ) بر حسب هزینۀ تاریخی(ا پایان روند نزولی ، و بهبودي ناچیز ی)هزینۀ جاري

در از زمان پایان رکود بزرگ، سودآوري . وارد فاز نزولی شد ده، نرخ سود ایاالت متح1997از . استنئولیبرالیسم 

. رسیده بود 1997سال احیا شد، اما هنوز پایین تر از سطحی است که  2009مقادیر پایین آن در سال  قیاس با

  .سقوط کرد 2014و سپس در سال 

، 2014و  1946بین . وري چگونه تغییر کرده استبا این داده هاي می توانیم به طور دقیق تري ببینیم که سودآ

بر حسب هزینۀ (درصد  29و ) بر حسب هزینۀ جاري(درصد  21 ،سودآوري ایاالت متحده در بخش سرمایه داري

رخ  1965و  1946بین ) HC(ینۀ تاریخی زهم این سقوط در نرخ سود بر حسب بخش اعظ. سقوط کرد) تاریخی

به شکل عظیمی سقوط  1982و  1965، بین سال هاي )CC( هزینۀ جاري برحسب نرخ سود داد، درحالی که



احیا بر حسب  این میزانکه (، یعنی عصر نئولیبرالیسم، این نرخ احیا شد 1997و  1982بین سال هاي . کرد

  .به این سو، سوددهی وارد روند نزولی شده است 1997از ). دزینۀ جاري بیش تر بوه

  

دارایی اقالم تلزم استفاده از سمین تخمین از نرخ سود مارکسیستی، همان طور که قبالً توضیح داده ام، نزدیک تر

وقتی که از هزینۀ جاري استفاده می کنیم، در قیاس با . هزینۀ تاریخی است هاي ثابت و استهالك بر حسب

ینۀ تاریخی شاهد افت و خیرهاي بیش از حد و مبالغه شده خواهیم بود، و این به دلیل تورم قیمت هاي هز

براي این بحث که ؛ فرقی نمی کنداما روند بلندمدت . هزینۀ جاري است ت و استهالك بر حسببادارایی هاي ث

مقالۀ را شوند، نگاه کنید به ت بر حسب هزینۀ جاري و تاریخی می توانند همگابسمحا ،دورة طوالنیدر طول یک 

  .)4( »باسو. د«

نرخ سود یک اقتصاد سرمایه داري گرایش به تنزل در طول : قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس این است

منتها دوره هایی هستند که عوامل خنثی کننده اي وارد عمل می . زمان دارد و همین کار را هم خواهد کرد

بنابراین شما با یک . زمان واقعاً دستخوش سقوط نمی شودشوند، به طوري که گرایش نزولی طی دوره اي از 

سقوط جدید رو به رو می شوید، همۀ این  یک سیکل از تنزل سوددهی و به دنبال آن صعود سوددهی و مجدد

ل کسیبا یک ده در دورة پساجنگ این را نرخ سود ایاالت متح. رخ می دهددت نزولی بلندم یک فرایند ها در

اطالع بیش تر می تواند به کتاب من با  يبرا. آشکار می کند) حداقل تا حداقل بعدياز یک نقطۀ (ساله  32-36

  .نگاه کنید» رکود بزرگ«عنوان 



ارزش سرمایۀ ( تنزل خواهد کرد یش ترکیب ارگانیک سرمایهازس می گوید که نرخ سود به دلیل افقانون مارک

ایۀ متغیر، یعنی حقوق و مزایاي پرداختی به ، سریع تر از سرمماشین آالت، کارخانه و مواد خام ثابت نظیر

د یک همبستگی معکوس نیرومن. داده هاي ایاالت متحده این را تأیید می کند). ان افزایش خواهد یافترارگک

تا  1946ترکیب ارگانیک سرمایه بین سال هاي . بین ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ سود وجود دارد) -0.67(

، 1997تا  1982در دورة افزایش سوددهی، از . کردسقوط درصد  20ت و نرخ سود درصد افزایش یاف 20، 2014

و ارزان شدن ارزش ) ارزش اضافی(عوامل خنثی کننده وارد صحنه شدند، به خصوص افزایش نرخ استثمار 

د کرد عودرصد ص 13آن دوره نرخ ارزش اضافی در . سرمایۀ ثابت که منجر به سقوط ترکیب ارگانیک سرمایه شد

، دو 2014تا  1980افزایش نرخ سود از  ،محاسبات من طبق .درصد کاهش یافت 16و ترکیب ارگانیک سرمایه 

. سوم به دلیل افزایش استثمار نیروي کار در دورة نئولیبرالیسم و تنها یک سوم به دلیل تکنولوژي ارزان تر بود

  .این نیز بار دیگر قانون مارکس را حمایت می کند

سقوط کرد و  2008براي نخستین بار از زمان  2014الت متحده در سال یاادر مجموع، نرخ سود بنابراین 

رشد سود . کاهش داشت و در سه ماهۀ آخر آن منفی شد 2014مجموع حجم سودهاي شرکتی نیز در سال 

یا سال ( همۀ این ها نشان می دهد که روزها. ور قابل توجهی رو به آهستگی استط شرکت ها در جهان نیز به

سیکل اقتصادي کنونی رونق و رکود . که هست، احتماالً به پایان می رسد صورتبهبود اقتصادي، به همان ) هاي

این به آن معنا خواهد . بود 2009د آخر در اواسط نقطۀ حداقل رکو .ساله باشد 9یا  8به نظر می رسد که تقریباً 

تا  12و نقطۀ اوج پیش از رکود اغلب . خواهد بود 2018-2017بود که نقطۀ حداقل بعدي در حدود سال هاي 

 .2017-2016ماه پیش از آن است، یعنی در حدود سال هاي  18
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