نرخ سود امریکا از  8491تا 5182
مایکل رابرتز  /برگردان :آرام نوبخت
ادارۀ تحلیل اقتصادی ( )BEAوابسته به وزارت بازرگانی امریکا اخیر ًا تخمین هایش را از سرمایۀ ثابت خالص
در اقتصاد این کشور به روزرسانی کرده و به این ترتیب فرصتی برای محاسبۀ نرخ سود بنا به تعریف مارکس
در امریکا تا سال  5102فراهم آمده است.
من تقریباً یک سال پیش در نوشته ای چنین محاسباتی را تا سال  5102انجام داده بودم و دسامبر سال پیش
نتایج این داده ها را به این صورت جمعبندی کردم:
«اول؛ روند نزولی درازمدت نرخ سود امریکا از سال  0422تأیید می شود و به علاوه بنا به محاسبات مختلف،
سوددهی نزدیک به سطوح حداقلی پساجنگ است .دوم؛ علت اصلی این تنزل بلندمدت به روشنی افزایش
ترکیب ارگانیک سرمایه است ،بنابراین توضیح مارکس دربارۀ قانون گرایش نزولی نرخ سود نیز تأیید می شود.
سوم؛ سوددهی بنا به اکثر محاسبات ،اواخر دهۀ  0441پس از بهبود "نئولیبرالی" به اوج رسید .از آن زمان
به بعد نرخ سود امریکا ثابت یا رو به تنزل بوده است .و چهارم؛ سوددهی از حدود سال های 5105-5101
مجدداً کاهش خود را آغاز کرده .و در نهایت ،کاهش نرخ سود امریکا اکنون راه را برای کاهش مقادیر مطلق
سود باز کرده است».
اکنون که همۀ داده های  5102را در اختیار داریم ،این نتایج را به کمک آندرس آکسلسون از سوئد مورد
تجدیدنظر قرار داده ایم .آندرس یک کتابچۀ راهنمای دمدستی و بسیار مفید تهیه کرده است که هرکسی می
تواند برای انجام محاسبه و رسیدن به همین نتایج از آن استفاده کند .به علاوه آندرس داده های  5102را هم
بررسی کرده است.
نتایجی که سال قبل به دست آمد تا حدود بسیار زیادی بلاتغییر باقی می مانند .در نوشتۀ سال قبل من نرخ
سود را با استفاده از فرضیات و روش های اندرو کلیمن در کتاب «شکست تولید سرمایه داری» به روز کردم.
اندرو کلیمن نرخ سود را فقط برای بخش شرکت ها محاسبه و از هزینۀ تاریخی دارایی های ثابت خالص در
مخرج کسر نرخ سود استفاده می کند .من هم از همین روش او استفاده کردم ،منتها با کمی تغییرات جزئی.

به این صورت که ضمن حفظ همان هزینۀ تاریخی دارایی های ثابت ،استهلاک را بر حسب هزینه های جاری
محاسبه کردم .اگر این موارد جنبۀ تکنیکی دارد ،شما را برای توضیح بیش تر به منابع این مقاله و نوشته های
قبلی وبلاگ و همین طور کتابچۀ راهنمای آندرس ارجاع می دهم .به علاوه در کتاب اخیرم زیر عنوان «بحران
بلندمدت» ،ضمیمه ای ویژه دربارۀ محاسبۀ نرخ سود آمده است.
به هر حال نتایج نرخ سود شرکت های امریکا به این شکل به نظر می رسد.
نرخ سود بخش شرکت های امریکا (کلیمن و رابرتز) بر حسب درصد

نرخ سود شرکت های امریکا طبق محاسبۀ کلیمن از اواخر دهۀ  0491به یک نقطۀ حداقل در سال 5110
کاهش یافت و سپس به نظر می رسد که بهبود یافته است .اما می توان گفت که نرخ سود امریکا از اواخر
دهۀ  0491کم و بیش باثبات بود .محاسبۀ من با قدری ناچیز جرح و تعدیل ،یک تنزل بسیار ممتد را از دهۀ
 0491یا همان «دورۀ نئولیبرالی» تا رسیدن به ثبات نشان می دهد .هر دو محاسبه نشان می دهند که از
 0449نرخ سود شرکت های امریکا لااقل ثابت (همراه با نوسانات ادواری) بوده است .به هر رو ،نرخ سود

شرکت های امریکا تقریب ًا  01درصد پایین تر از چیزی است که بعد از جنگ جهانی دوم بود و  51درصد پایین
تر از دهۀ .0491
با این حال من ترجیح می دهم که با پیروی از فرمول معروف مارکس به صورت  ،S/c+vبه کل ارزش
اضافی ایجادشده در اقتصاد نسبت به سرمایۀ به کار گرفته شده نگاه کنم که شاخص بهتری برای تعیین
سلامت اقتصادی سرمایه داری است .بنابراین با استفاده از کلّ تولید ملی ،دارایی های ثابت و هزینه های
جبرانی کارکنان به عنوان سرمایۀ متغیر ،محاسبه را به «کلّ اقتصاد» تعمیم می دهم .در نمودار زیر نتایج
محاسبه ،با استفاده از هزینه های تاریخی یا جاری دارایی های ثابت ،بر حسب داده های جدید تا  5102آمده
است.
نرخ سود امریکا (کل اقتصاد)

نمودار فوق نشان می دهد که نرخ سود امریکا در کل چهار فاز دارد :عصر طلایی سودآوری بالا پس از جنگ
که سال  0492به اوج رسید؛ سپس بحران سوددهی در دهۀ  0491که در رکود سال های  95-0491به حداقل

رسید؛ بعد عصر نئولیبرالی بهبود یا لااقل تثبیت سوددهی آغاز می شود که کم و بیش سال  0449به اوج رسید.
تفاوت محاسبه بر حسب هزینۀ تاریخی ( )HCبا محاسبه بر حسب هزینۀ جاری ( )CCدر این است که نقطۀ
حداقل سوددهی عملاً اواخر دهۀ  0491قرار می گیرد (مانند محاسبۀ کلیمن)؛ و این که محاسبه بر حسب
هزینۀ جاری همیشه حرکت صعودی یا نزولی نرخ سود را به مراتب بالاتر نشان می دهد.
آن چه دربارۀ داده های به روز  5102جالب به نظر می رسد این است که نشان می دهد نرخ سود سال ،5102
فارغ از این که از کدام محاسبه استفاده شود ،پایین تر از سال های ( 5119 ،5105اوج سیکل قبلی) و 0449
(اوج نرخ سود بنا به اکثر محاسبات) است .بنابراین در حال حاضر یک فاز نزولی در نرخ سود وجود دارد .نظر
به کاهش مقدار مطلق سود در سال کنونی ،می توان انتظار کاهش بیش تر نرخ سود را در سال  5109داشت.
بعداً در جایی که نگاهی به محاسبات سوددهی بانک مرکزی امریکا خواهیم داشت به این موضوع باز می
گردم.
می توانیم حرکت نرخ سود را به این صورت جمع بندی کنیم ( = 0نقطۀ مبدأ):
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بنابراین بین سال های  0429و  ،5102نرخ سود امریکا بسته به این که دارایی های ثابت را به هزینۀ تاریخی
( )HCبرآورد می کنید یا هزینۀ جاری ( 55 ،)CCالی  00درصد سقوط کرد .بین سال های  0492و 0495
این نرخ  50الی  09درصد کاهش یافت؛ اما از  0495تا  01 ،0449الی  01درصد بالا رفت؛ و از 0 ،0449
درصد و از سال  2 ،5119الی  9درصد پایین تر است.
پیش از بروز هر یک از رکودهای اقتصادی امریکا از زمان رکود بزرگ سال  ،92-0492کاهشی در نرخ سو
د-دستکم به مدت یک سال و اغلب تا سه سال پیش از رکود -وجود داشته است ( = 0نقطۀ مبدأ).
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سال گذشته این تغییر نرخ سود را با تغییرات ترکیب ارگانیک سرمایه (دارایی های ثابت تقسیم بر هزینۀ جبرانی
کارکنان) و نرخ ارزش اضافی (سود تقسیم بر هزینۀ جبرانی کارکنان) مقایسه کردم .مجدداً این کار را برای
سال  5102انجام دادم که قانون سوددهی مارکس را تأیید می کند .یعنی این که با افزایش سریع تر ترکیب
ارگانیک سرمایه نسبت به نرخ ارزش اضافی ،نرخ سود کاهش خواهد یافت و برعکس.

در طول کل دوره (از  0429تا  ،)5102نرخ سود  01درصد (بر حسب هزینۀ تاریخی) کاهش یافت ،در حالی
که ترکیب ارگانیک سرمایه  29درصد و نرخ استثمار  5درصد افزایش یافتند.

بانک مرکزی امریکا داده هایی ارائه می کند که به واسطۀ آن می توانیم تخمینی از نرخ سود امریکا و حتی
به روزتر (تا اواسط  )5109به دست بیاوریم .با این حال محاسبۀ بانک مرکزی امریکا تنها بخش شرکت های
غیرمالی را پوشش می دهد و به  0491برمی گردد .در نتیجه برای محاسبۀ مارکسیستی باید خالص مازاد
عملیاتی (سود) را بر مجموع دارایی های غیر مالی و هزینه جبرانی کارکنان تقسیم کنیم .این محاسبه هم
اساساً همان روندهای بلندمدتی را تأیید می کند که در محاسبه با درنظر گرفتن کل اقتصاد نشان داده شده
است.
نرخ سود بخش شرکت های غیرمالی امریکا (محاسبۀ بانک مرکزی)

جالب تر این که محاسبۀ بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ سود برای شرکت های غیر مالی ،از  5105و
به خصوص از  5102کاهش پیدا کرده است.
بنابراین همان طور که در ابتدای این نوشته گفتم ،نتایج اصلی نوشتۀ سال پیش به قوت خود باقی هستند .آن
چه داده های  5102اضافه می کند این است که نرخ سود امریکا (با هر محاسبه ای) در سال  5102سقوط

کرد و اکنون تقریباً  0درصد پایین تر از سال  5105است .مقادیر مطلق سود شرکت های امریکا نیز از اوایل
 5102رو به کاهش بوده اند و اکنون نیز هستند.
تغییر نرخ سود بخش شرکت های غیرمالی امریکا در هر سه ماهه نسبت به سه ماهۀ
مشابه سال قبل خود (محاسبۀ بانک مرکزی)

نرخ سود امریکا احتمالاً امسال هم باید مجدداً کاهش یافته باشد و این کاهش طبق داده های بانک مرکزی
در حال شتاب گرفتن است.
 2اکتبر 5109

