اين "سود" است که راه را نشان می دھد

مايکل رابرتز ٢٨ ،آوريل ٢٠١١
مترجم :آرمان پويان
پرسش اينست که آيا اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری در مسير بھبود پايدار اقتصادی قرار دارند يا
خير؟ البته پاسخ به اين سؤال منوط به آنست که چگونه دو واژۀ "بھبود" و "پايدار" را معنا کنيم.
از زمان پايان رکود بزرگ در اواسط سال  ،٢٠٠٩اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری )يعنی
کشورھای گروه ھفت يا ھمان  (G7در حال تجربۀ درجه ای از رشد اقتصادی ھستند .توليد ناخالص
داخلی ) (GDPساالنه با نرخی در حدود  ١إلی  ٣درصد در حال افزايش است .حال سؤال آنست که
آيا اين رشد پايدار خواھد بود؟ يا اقتصادھای سرمايه داری مذکور مجدّداً با رکود )به عبارتی کاھش
توليد ملی( يا در بھترين حالت ،تداوم کم و بيش مستمر ھمين ميزان رشد ،رو به رو خواھند بود؟
بحث ميان کينزين ھا و مدافعين سياست ھای رياضت اقتصادی) (١ھم چنان ادامه دارد .کينزين ھا ادّعا
می کنند که رشد مصرف و اشتغال ضعيف است و بنابراين ھر گونه کاھش در ھزينه ھای دولتی و
تغيير معکوس در سياست ھای پولی ساده)) (٢نرخ پايين بھره و انتشار اسکناس( اقتصاد سرمايه را
به رکود باز خواھد گرداند" .رياضت گرايان" ا ّما در مقابل ادّعا دارند که حجم کسری بودجه و سطح
بدھی عمومی کنونی دولت ھا در اقتصادھای پيشرفته به قدری سنگين است که بھبود اقتصادی را
محدود خواھد کرد .بنابراين کينزين ھا خواھان تداوم ھزينه ھا و مخارج ھستند ،در حالی که رياضت
گرايان به عکس کاستن از ھزينه ھا را مطالبه می کنند .استراتژيست ھای سرمايه در اياالت متحده
تاکنون رويکرد ا ّول را به کار بسته اند )البته به استثنای طرفداران "تی پارتی" که بنا به داليل
ايدئولوژيک و نه اقتصادی ،خواھان معکوس نمودن اين رويکرد ھستند( .ا ّما حق با چه کسی است؟
به نظر من ھر دو ،ھم صحيح می گويند و ھم غلط .به عالوه ،در ھر دو رويکرد ،مسأله از زاويه ای
نادرست مطرح شده است ،چرا که مدافعين آن ،قوانين بنيادی حرکت سرمايه داری را نمی شناسند.
ديدگاه کلی من اينست که اقتصادھای مھم سرمايه داری پيش از ورود به رکودی ديگر ،احتماالً تا
اواسط ) ٢٠١٣يا شايد کمی بيش تر( ،با فاز صعودی رشد رو به رو خواھند بود .ا ّما من چگونه به
اين پيش بينی "شجاعانه" رسيدم؟ )آن ھم با در نظر گرفتن اين که عمدۀ پيش بينی ھای صورت
گرفته از سوی اقتصاددان متعارف از پيش بينی ھای وضعيّت آب و ھوا ھم به مراتب بدتر است(.
خوب ،ھمان طور که من در کتاب خود با عنوان "رکود بزرگ" مطرح کردم ،به گمان من وظيفۀ يک

دانشمند )من جمله اقتصاددانان که در زمرۀ دانشمندان علوم اجتماعی ھستند( اينست که داده ھای
توجه به شواھد آزمون کند .اين يعنی
تجربی را تحليل کند ،فرضيه ھايی بسازد و سپس آن ھا را با ّ
صحت و اعتبار ھر تئوری )اعم از
مطرح کردن پيش بينی ھايی که می تواند برای تأييد يا عدم تأييد ّ
فيزيکی يا اقتصادی( آزمون شود.
با اين مقدّمه ،اکنون بايد پرسيد که بھترين شاخص ھای نشان دھندۀ جھت حرکت اقتصاددھای مھم
سرمايه داری چيستند؟
توليد ناخالص داخلی ) (GDPيکی از شاخص ھای بھبود است ،GDP .با افزايش مصرف و سرمايه
گذاری ،افزايش می يابد .مصرف نيز خود تحت تأثير افزايش اشتغال و دستمزد قرار دارد .در عوض،
دستمزدھا به تمايل کارفرمايان به سرمايه گذاری در ظرفيّت باالتر توليد و استخدام بيش تر کارکنان
بستگی دارد .بنابراين سرمايه گذاری ،مصرف را در رکود و بھبود ھدايت می کند .اين موضوع در
دورۀ رکود بزرگ اخير نيز مصداق داشت .رکودی که دقيقا ً سقوط سرمايه گذاری بود و نه مصرف
)دست کم در ابتدا( .اين موضوعيست که کينزين ھا درک نمی کنند.
ا ّما چه چيزی سرمايه گذاری را کنترل می کند؟ برای مارکس ،و ھمين طور برای من ،پاسخ
"سوددھی" است .اين سود است که راه را نشان می دھد .در يک اقتصاد سرمايه داری ،که توليد
برای کسب سود صورت می گيرد و انباشت سرمايه به سوددھی آن بستگی دارد ،سود بھترين
شاخصی است که رکود و )يا( بھبود آتی را نشان می دھد .اگر سود به رشد ادامه دھد ،يعنی سوددھی
باالتر وجود خواھد داشت و بنابراين ھر بھبودی ،پايدار خواھد بود .با اين فروض پايه ،اکنون ما می
توانيم قضاوت کنيم که طی چند سال آينده ،اقتصادھای مھ ّم سرمايه داری به کدام سو حرکت خواھند
کرد .اشتباه ھر دو رويکرد کينزين ھا و رياضت گرايان اينست که آن ھا اصوالً به متغيّر اصلی سالمت
يک اقتصاد سرمايه داری ،يعنی سود و سوددھی ،نگاه نمی کنند.
پيش از رکود بزرگ ،نرخ سود در اياالت متحده به اوج رسيد و از  ٢٠٠٦-٢٠٠٥شروع به کاھش
کرد .اگر ما از تقسيم بندی ھا و تعاريف سرمايه داری استفاده کنيم ،می توانيم اين روند را بسيار
نزديک تر و دقيق تر دنبال کنيم .چرا که اين تقسيم بندی ھا برای ھر سه ماھه محاسبه و منتشر می
شود .در حالی که داده ھای مورد نياز برای تقسيم بندی ھا و تعاريف مارکسيستی ،تنھا ساالنه منتشر
می گردد .با در نظر گرفتن نسبت سود به توليد ناخالص داخلی ،می توان مشاھده کرد که سوددھی در
اياالت متحده تا پيش از آغاز بحران اعتباری و متعاقبا ً رکود بزرگ ،اساسا ً رو به کاھش بوده است.
وقتی مجموع سود رو به کاھش گذاشت ،سقوط سرمايه گذاری نيز به دنبال آن فرارسيد .اين
موضوع ،ارتباط ميان نرخ سود ،مجموع سود و بحران سرمايه داری را آشکار می کند.
اگر از ھمين شاخص ھا برای بررسی بھبود اقتصادی نيز استفاده کنيم ،می بينيم که سوددھی و
مجموع سود اياالت متحده در اواسط سال  ٢٠٠٩به حدّاقل رسيد و پس از آن به شکل بی ثبات و
افتان و خيزان احيا شد .به عالوه ،بھبود سود پس از رکود به ھيچ وجه سريع و قابل مالحظه نبوده
است .چرا که در اين رکود بزرگ ،ارزش سرمايه به مراتب بيش تر از معمول دستخوش کاھش بوده
است .دستمزد ھا ،يا ھمان سرمايۀ متغيّر )به بيان مارکسيستی( ،به واسطۀ از دست رفتن مشاغل و
پايين آوردن نرخ ھای دستمزد کاھش پيدا کرده است .به ھمين جھت ،درآمد واقعی اکثريّت خانوارھای
کارگر سقوط کرده است.
متناسب با آن ،سھم سود از توليد ملی ،جھش پيدا کرده يا به بيان مارکسيستی ،نرخ استثمار )نرخ
ارزش اضافی( باال رفته است .ضمنا ً در کنار رکود سرمايه گذاری ،ارزش سرمايۀ ثابت )دارايی ھای
ثابت انباشت شده( تنزل پيدا کرده و سرمايۀ موھوم در قالب ارزش سھام نيز به سرعت سقوط داشته

است .بنابراين در تعريف مارکسيستی نرخ سود ،يعنی نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمايۀ ثابت و
متغير يا  ،S/C+Vمخرج کسر کاھش و صورت آن افزايش داشته است.
عامل مھم برای بھبود ھمين است ،نه باالبردن ھزينه ھای مصرفی )آن گونه که کينزين ھا می
خواھند( يا کاھش سطوح بدھی عمومی و خصوصی )آن طور که رياضت گرايان طلب می کنند(.
ضمناً ،در طول دورۀ رکود بزرگ ،مصرف تا حدود ناچيزی کاھش پيدا کرد ،درحالی که سطح بدھی به
مراتب بيش تر افزايش داشت .در بھبود کنونی ،مصرف -نسبت به توليد ناخالص داخلی -به زحمت
رو به افزايش است ،در حالی که بدھی ھم چنان باالست )اين موضوع در مورد اقتصادھای اياالت
متحده ،انگلستان ،ژاپن و اکثر کشورھای اروپايی مصداق دارد( .در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه
داری ،بدھی خانوارھا )در قالب رھن ،کارت ھای اعتباری و وام و غيره( تا حدود بسيار ناچيزی
کاھش داشته است .سياست به اصطالح "اھرم زدايی") ،(٣ھنوز راھی طوالنی در پيش دارد .در بخش
شرکت ھای اقتصاد سرمايه داری ھم اثری از اھرم زدايی نيست؛ با اين وجود ،به خاطر بھبود
سوددھی و سود ،بھبود اقتصادی شروع شده و در حال حرکت است.
به ھمين علت ،افزايش سرمايه گذاری نيز آغاز شده است .شرکت ھای سرمايه داری که از رکود
بزرگ نجات يافتند )و تعداد آن ھا ھم زياد است( ،در حال حاضر با حجم زيادی از نقدينگی رو به رو
ھستند که از خالل اخراج کارگران و توقف سرمايه داری انباشت کرده اند .آن ھا ابتدا به سرمايه
گذاری دست نمی زدند )آن چه که "رکود سرمايه گذاری" يا ھمان  Capital Strikeناميده می
شود(؛ ا ّما اکنون سرمايه گذاری مجدّد را آغاز کرده اند .اگر سود به رشد خود ادامه دھد ،سرمايه
گذاری ھم شتاب خواھد گرفت .متعاقباً ،اشتغال ھم شروع به افزايش خواھد کرد .در حال حاضر می
توان اين موضوع را در اياالت متحده و انگلستان مشاھده کرد .در ھر دو مورد ،اشتغال بخش عمومی
در حال کاھش و اشتغال بخش خصوصی رو به افزايش است.
مادام که سود به رشد ادامه می دھد و سوددھی در سطحی باال باقی می ماند ،سرمايه گذاری ھم
افزاش پيدا کرده و به رشد اشتغال کمک خواھد کرد .اين موضوع ،خود نھايتا ً به افزايش درآمد
خانوار و مصرف بيش تر منجر می شود و بھبود اقتصادی "پايدار" می گردد .ما با آن چه که
"رکود Wشکل" ناميده می شود) ،(٤رو به رو نخواھيم شد) .نگاه کنيد به نوشتۀ پيشين من با
عنوان "رکود W ،شکل نخواھد بود" به تاريخ  ٢٩اکتبر .(٢٠١٠
ا ّما از نظر من ،اين بھبود "پايدار" ،احتماالً کوتاه تر و ضعيف تر از بھبود پيشين است .چرا که
سيکل سوددھی در اياالت متحده ،ھمان طور که در مطالب خود بيان کرده ام ،حدوداً  ٣٢تا  ٣٦ساله
است .در حال حاضر ،اين سيکل در فاز نزولی خود قرار دارد )از سال  ١٩٩٧به اين سو( .حتی با
وجود رونق سوددھی تا سال ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦آن ھم به خاطر اعتباراتی که به سيستم مالی تزريق
شد( ،سطح سوددھی در سال  ١٩٩٧پشت سر گذاشته نشد .سوددھی از نقطۀ حدّاقل خود در سال
 ٢٠٠٩به بعد ،بھبود داشته است)(٥؛ با اين حال به سطوح سال  ١٩٩٧يا حتی  ٢٠٠٦بازنخواھد
گشت .بنابراين رشد سرمايه گذاری ضعيف تر و آھسته تر خواھد بود .در نمودار پايينVROP ،
بيانگر نرخ سود مارکسيستی و  OCCترکيب ارگانيک سرمايه است (٦) .با انباشت سرمايه ،نھايتا ً
نرخ سود کاھش پيدا می کند .اين يک روند سيکلی است که فاز صعودی و نزولی آن ،ھر يک  ١٦تا
 ١٨سال به طول می انجامد.
يکی از عواملی که باعث می شود تا سوددھی به سطوح سال  ١٩٩٧بازنگردد ،اينست که سرمايه
داری ھنوز با حجم عظيمی از "سرمايۀ مرده" ) (Capital Deadرو به روست؛ يعنی ماشين آالت
و کارخانجات فرسوده و غيرمولد؛ نيروی کار فاقد مھارت کافی؛ به عالوه ،سرمايۀ موھوم )بدھی( که
برای بازگشت سوددھی ،بايد پرداخت گردد .بنابراين سرمايه داری آمريکا )و البته تا درجات متفاوتی،

ساير کشورھای کشورھای گروه ھفت( بايد پيش از آن که دير شود ،به "پاکسازی" اين سرمايۀ مرده
دست زنند و از سنگينی بار بدھی ھا و دارايی ھای غيرمولّد بر دوش شرکت ھا کم کنند [ھرچند
احتمال آن نمی رود که واقعا ً قادر به انجام اين کار باشند] .بنابراين رکود ديگری در افق ديد ما قرار
دارد که احتماالً از حدود سال  ٢٠١٤به بعد خواھد بود .در اين بين ،بھبودی که از سال  ٢٠٠٩آغاز
گرديده است ،تنھا به مدّت چند سال ادامه خواھد يافت.
منبع مقاله:
http://thenextrecession.wordpress.com/2011/04/28/profits-lead-the-way/
توضيحات مترجم:
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) (Austerityھستند .کينزين ھا ،ھمان طور که نويسنده در مقاله ای با عنوان "کينزين ھا در مقابل
رياضت گرايان" ) ٢٢ژوئن  (٢٠١٠توضيح داده است ،اين دو کلمه را ترکيب کرده اند و واژۀ جديد
 Austerianرا به طعنه برای توصيف اقتصاددانان راست مکتب اتريش به کار می برند .به خاطر
محدوديّت ھای فارسی ،نمی توان معادل گويا و خوبی برای آن پيدا کرد .به ھمين جھت ،به ناچار در
ادامۀ متن از معادل نه چندان جالب "رياضت گرايان" استفاده کرده ام.
) (٢سياست پولی ساده ) ،(easy money policyنوعی سياست پولی است که عرضۀ پول را
عموما ً از طريق پايين آوردن نرخ ھای بھره ،افزايش می دھد.
http://en.wikipedia.org/wiki/Easy_money_policy
) (٣اھرم زدايی ) ،(Deleverageفروش سريع دارايی ھای زيان ده و بالاستفاده ،پرداخت بدھی ھا
و امثالھم ،برای کاھش ميزان بدھی نسبت به درآمد يا سرمايه است .اھرم مالی ) (Leverageنيز
شامل مواردی مانند خريد دارايی ھای ثابت ،استقراض پول و استفاده از اوراق مشتقه می شود و می
توان آن را به صورت نسبت بدھی به درآمد )يا سرمايه( نشان داد.
) (٤رکود " "Wشکل ) Double-dip Recessionيا  (Recession W-Shapedحالتی است که
اقتصاد پس از طی رکود ،دوره ای کوتاه از رشد اقتصادی را ازسر می گيرد ،ا ّما بالفاصله پس از
اتمام اين دوره ،رکود بازمی گردد؛ از نظر تاريخی ،رکود اوايل دھۀ  ١٩٨٠در اياالت متحده از اين
توجه به داده ھای دفتر ملی پژوھش اقتصادی ) ،(NBERدر اوايل دھۀ  ٨٠دو
نوع بوده است .با ّ
رکود اقتصادی رخ داد .اقتصاد از ژانويۀ  ١٩٨٠تا ژوئيۀ ھمان سال وارد مرحلۀ رکود شد و در اين
فاصله ،نرخ رشد ساالنۀ اقتصادی طی ماه ھای آوريل تا ژوئن ٨ ،درصد کاھش پيدا کرد .سپس
اقتصاد وارد دورۀ سريعی از رشد شد و در سه ماه نخست سال  ١٩٨١با نرخ ساالنۀ  ٨.٤درصد رشد
کرد .با افزايش نرخ بھره از سوی فدرال رزرو برای مقابله با تو ّرم ،اقتصاد دوباره و اين بار در
فاصلۀ ژوئيۀ  ١٩٨١تا نوامبر  ١٩٨٢به رکود بازگشت .پس از طی اين دوره ،اقتصاد با رشد بسيار
قوی ھمراه بود.
در کنار رکود  Wشکل ،حالت ھای مختلف ديگری مانند رکود  Vشکل U ،شکل و  Lشکل نيز
تعريف شده است .برای اطالع بيش تر رجوع کنيد به:
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) (٥در حال حاضر ،ما ھنوز در فاز نزولی سوددھی ،که از نقطۀ اوج خود در سال  ١٩٩٧آغاز شده
است ،به سر می بريم .از سال  ١٩٩٧تا  ،٢٠٠١سوددھی رو به کاھش بود .به دنبال آن ،بھبود )به
شکل رونق اعتبارات( خود را نشان داد و تا سال  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ادامه يافت .برخالف ادّعای بسياری
سرين اقتصادی ،با آغاز رکود بزرگ  ،٢٠٠٨-٢٠٠٧نرخ سود به رشد خود و رسيدن به يک
از مف ّ
نقطۀ اوج جديد ادامه نداد .مسلما ً اگر نرخ سود را به شکل نسبت سود به توليد ناخالص داخلی
) (GDPاياالت متحده درنظر بگيريم ،در آن صورت اين نرخ به يک نقطۀ اوج جديد رسيده است .ا ّما
اين تعريف مارکسيستی سوددھی نيست .برمبنای تعريف مارکسيستی ،نرخ سود در سال -٢٠٠٥
 ٢٠٠٦باالتر از نقطۀ اوج  ١٩٩٧قرار نداشت .پس از آن ،در طی دورۀ عمق رکود بزرگ ،سوددھی
به يک نقطۀ حدّاقل جديد در سال  ٢٠٠٩سقوط کرد.
) (٦ھمان طور که نويسندۀ مقاله نيز اشاره کرده است ،مارکس نرخ سود را در قالب نسبت ارزش
اضافی به ک ّل سرمايه ،يعنی مجموع سرمايۀ ثابت و متغيّر ،تعريف می کند؛ بنابراين:
)R= S / C= S / (c + v
که می توان آن را به شکل زير بازنويسی کرد:
)R= (S/v) / (c/v + 1
در اين رابطه ،نسبت ارزش اضافی به سرمايۀ متغيّر ) (S/vنرخ استثمار و نسبت سرمايۀ ثابت به
توجه کنيد که در اين جا ،متغيّرھای سازندۀ
سرمايۀ متغيّر ) ،(c/vترکيب ارگانيک سرمايه می باشندّ .
نرخ سود ،از نوع متغيّرھای ارزشی ھستند و نه متغيّرھای پولی) .در نمودار فوق ،تغييرات نرخ سود
بر روی محور چپ و به صورت درصد بيان شده است(.

