ﻓﺼﻞ دوم
ﺳﻮدآوری ،اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  ۲.۱ﺗﺎ  ۲.۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،در دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﯾﻌﻨـﯽ از آﻏـﺎز دﻫـﻪ  ۱۹۸۰ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ )اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ،ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸـﻮر اوﻟﯿـﻪ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ،
ژاﭘﻦ( ،ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎرآوری ﮐـﺎر و
ﻣﺰدﻫــﺎی واﻗﻌــﯽ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه ،ﯾــﺎ ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر ،ﯾﮑــﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬــﺎی ﺑﻨﯿــﺎدی
دوره ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳــﺖ .ﻫﻤــﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ در دوره اول ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ ،ﯾــﺎ ﻫﻤــﺎن دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻨﺰی )ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ  ،(۱۹۷۳ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً رﺷﺪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺟﺪول  ۲.۱اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۸ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ:
آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۲اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۶ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ:
آﻣﮑﻮ
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ﺟﺪول  ۲.۳اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ۱۵ -ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه ﻳﻮرو :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ
) ۲۰۱۶ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۴ژاﭘﻦ :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۸ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۵ژاﭘﻦ :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۶ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮕﻮ
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر »ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ
رﮐﻮدی« )ﻣﻨﺪل (۱۹۹۵ ،ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ دﻧﯿﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
kandokav.com
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) ،( Sur/Vﯾﮑﯽ از دو ﺟﺰء ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺳﺖ .ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ

»ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«) (C /Vﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ) (Cﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ)(V
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ وارد ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
=

=ﻧﺮخ ﺳﻮد

در آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد) (Rﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ) (PROFﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ
):(K
=(K)= R
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﺎرﮐﺲ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از ﮐﺴـﺮ آن ﺑﺨـﺶ از ارزش ﮐـﻪ در ﻫـﺮ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﯿﺸـﻮد؛ ارزش ﻣـﻮاد ﺧـﺎم ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل( .اﯾـﻦ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﺸـﮑﻠﯽ اﯾﺠـﺎد
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻨﯽاش ﺻـﺮﻓﺎً اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد )ﯾـﺎ »ﺳـﻮدآوری«( ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺨـﺮج
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻟﻪ

= Rرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
×

را ﻣﯿﺘــﻮان ﻫﻤﭽــﻮن ﺗﻘﺮﯾــﺐ ﻧﺴــﺒﺖ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿــﺮ

ﻧﺴــﺒﺖ

ﻓﺰاﯾﻨــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﻧــﺮخ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر )

=R

داﻧﺴــﺖ .اﮔــﺮ

( ﻧﯿــﺰ ﻓﺰاﯾﻨــﺪه ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﻧﺴــﺒﺖ

 ،ﮐــﻪ ﺑــﻪ

ﻋﻨﻮان »ﻧﺮخ ﺑﺎرآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،را ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻘﺮﯾـﺐ ﺑـﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ارﮔﺎﻧﯿـﮏ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ) ( در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓــﺖ .ﮐــﺎﻫﺶ »ﺑــﺎرآوری ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣﻌــﺎدل اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ارﮔﺎﻧﯿــﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ) (
اﺳﺖ.
دادهﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮدآوری )ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﺼـﺎد(
ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  ۲.۶و  ۲.۷و  ۲.۸و  ۲.۹ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪهاﻧﺪ ﺣـﺎوی ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳـﻮدآوری ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﻟﺒﺨـﻮاﻫﯽ ﺳـﺎل ) ۱۹۶۰و
ﺑﺎز ﺑﻄﻮر دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮر ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ( اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
اﺿـﺎﻓﻪ
اﺳﺖ .از اﯾـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺳـﺎل  tﻣﻌـﺎدل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺳـﺎل )(t-1اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ اﺳﺘﻬﻼک )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه(.
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ﻣﯿﺸﻞ ﻫﻮﺳﻮن )ﻫﻮﺳﻮن (۲۰۱۰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿـﺪ ّﻗﺘﯽ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۹۶۰ﮐـﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻮدآوری را ﺑـﺮای
ﭼﻬـﺎر اﻗﺘﺼــﺎد ﻋﻤــﺪه – ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه آﻣﺮﯾﮑــﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿــﺎ  -ﺑـﺮ اﺳــﺎس آﻣﺎرﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﻫــﺮ
ﮐﺪام ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻫﻮﺳﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑـﺎ آﻣﺎرﻫـﺎی
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اروﭘــﺎ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﺴــﯿﺮ ﺣﺮﮐــﺖ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد در ﻫـﺮ ﮐﺸــﻮر ﻣﺸــﺎﺑﻪ آﻣﺎرﻫــﺎی ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اروﭘﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧــﺎﻃﺮ ﻣــﺎ ﺗــﺮﺟﯿﺢ دادﯾــﻢ در اﯾﻨﺠــﺎ از اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اروﭘــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺎل  ١٩٦٠ﺳﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺤﺮاف دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻣﻠـﯽ از دادهﻫـﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن آﻣـﺎر اروﭘـﺎ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ذﺧﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره
ﺷﺪ :ﺑﺎ ﮐﺎﺳـﺘﻦ اﺳـﺘﻬﻼک ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓـﺰودن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾـﺪ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ،ﺧﻄـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ
ِ
ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺎی اوﻟﯿـﻪ،
ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﻮﺷـﺪن
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ.
ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫــﺎی  ۲.۶و  ۲.۷و  ۲.۸و  ۲.۹ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ از اواﺧــﺮ دﻫــﻪ  ۱۹۶۰ﺑــﺎرآوری ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ) (۱۵رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺪول  ۲.۶اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :ﻧﺮخ ﺳﻮد)ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ  ،۱۰۰از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ  .(۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
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ﺟﺪول  ۲.۷اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ  :۱۵ -ﻧﺮخ ﺳﻮد )ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ  ،۱۰۰از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ،(۲۰۱۸ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ درﺻﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﺎ  (۲۰۱۸ـ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۱۹۹۰ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻰ .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۸اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ :۱۵-ﻧﺮخ ﺳﻮد)دوره  ۱۹۶۱ﺗﺎ  ۱۹۷۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،(۱۰۰ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ)ﺑﻪ درﺻﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﺎ  (۲۰۱۶ـ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ ۱۹۹۰
ﻣﻨﺒﻊEuropeanEconomy, StatisticalAnnex, Spring 2017 :

ﺟﺪول  ۲.۹ژاﭘﻦ :ﻧﺮخ ﺳﻮد )ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،(۱۰۰ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ
درﺻﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﺎ  (۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
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ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد ژاﭘـﻦ ﻧﯿـﺰ ﻣﯿﺒﯿﻨـﯿﻢ .اﻣـﺎ از اﺑﺘـﺪای دﻫـﻪ  ۱۹۸۰ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ،اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد در دوره ﭘـﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ .ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در اﯾﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه و در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
) (۱۵از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤـﯽ رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در ﺳـﺎل  ۲۰۰۸از
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .در ژاﭘﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﯾﮏ ﺳﺎل زودﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۸از ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ  ۲۰۰۰ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ .در ﻫـﯿﭻ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻗـﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ رﮐﻮد ﺑﺰرگ ﺳﺎل  ۲۰۰۹را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﻃﻮل ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻧﯿﺰ اداﻣـﻪ دارد
اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎﯾﺶ
)اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﻘﺮ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻏﯿﺮه( اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣـﺎ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ داده اﺳـﺖ:
ﻧﺮخ ﺳﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ) (۱۵در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد از ﺳـﺎل ۱۹۶۰
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  ۲.۶ﺗﺎ  ۲.۹ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ )ﮐﻪ ﻣﺎ در واژﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﯽ
آن را اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ( و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽاﻧــﺪ .در اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه و اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ )۱۵
ﮐﺸﻮر( از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ  ،۱۹۸۰اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد :رﺷـﺪ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
از رﺷــﺪ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﻋﻘــﺐ ﻣﯿﻤﺎﻧــﺪ .ﻫﻤــﯿﻦ روﻧــﺪ را در ﻣــﻮرد ژاﭘــﻦ ﻧﯿــﺰ در دوره زﻣــﺎﻧﯽ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺷــﺎﻫﺪﯾﻢ .و
ﻫﻤـــﺎﻧﻄﻮر ﮐـــﻪ ﻣﻨﻄﻘـــﯽ اﺳـــﺖ و اﻧﺘﻈـــﺎر ﻫـــﻢ ﻣﯿـــﺮود ،رﺷـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ در ﻫـــﺮ ﺳـــﻪ ﻗﻄـــﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد از رﺷﺪ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ و ﺑﻄـﻮر
ﺧﺎص ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ .واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ اﻧﺤـﺮاف را ﻧﻤﯿﺘـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺧﻄـﺎی اوﻟﯿـﻪ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﮑﺲ در ﺳﺎل  ١٩٦٠اﻧﮑﺎر ﮐﺮد؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘـﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﺪول  ۲.۱۰و  ۲.۱۱و  ۲.۱۲ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﻧﺤـﺮاف را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .دادهﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﻧﻤــﻮدار ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

را ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ .ﻣــﺎ ﻣــﺎزاد ﺧــﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ) Net operating

 (surplusﮐـــﻞ اﻗﺘﺼـــﺎد را ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﻧﺰدﯾﮑﺘـــﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬـــﻮم آﻣـــﺎری ﺑـــﻪ ارزش اﺿـــﺎﻓﻪ ﻣـــﻮرد اﺳـــﺘﻔﺎده ﻗـــﺮار
دادهاﯾﻢ .ﻣﺎزاد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد)ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه( ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺳـﻮد ﮐـﻞ )ﯾـﺎ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ( ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات و ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰودن ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ ،وﻟـﯽ ﭘـﯿﺶ آﻧﮑـﻪ ﺳـﻮد ﮐـﻞ
ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﺑﻬـﺮه و ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷـﻮد؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﺳـﻮد ﮐـﻞ در ﻗﺎﻟـﺐ
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اﺷـــﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔـــﯽ درآﯾـــﺪ ﮐـــﻪ در واژﮔـــﺎن ﻣـــﺎرﮐﺲ» ،ﺳـــﻮد ﺻـــﻨﻌﺘﯽ« ﻣـــﯽﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑـــﻪ ﺧـــﻮد ﺑﮕﯿـــﺮد .ﺑـــﺮای
»اﻧﺒﺎﺷــﺖ« ،ارزش ﺧـ ِ
ـﺎﻟﺺ )ﭘــﺲ از ﮐﺴــﺮ اﺳ ـﺘﻬﻼک( ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﻴﮑﺲ اﻓــﺰوده ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ از ﭘــﯿﺶ
ﻣﻮﺟﻮد را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﺟﺪول  ۲.۱۰اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ /اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۱۱اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ : ۱۵-ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ /اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ،۲۰۱۸ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  .۱۹۹۰ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
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ﺟﺪول  ۲.۱۲ژاﭘﻦ :ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ /اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
در ﻧﻤــﻮدار  ۲.۱۰ﻣﯿﺒﯿﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ در ﻣــﻮرد اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه از ﻣﯿﺎﻧــﻪ دﻫــﻪ  ۱۹۸۰ﻧــﺮخ ﺳــﻮد دﯾﮕــﺮ ﻫﻤﮕــﺎم ﻧــﺮخ
اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ.ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻧﻤــﻮدار ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

از  ۲،۵۱در ﺳــﺎل

 ۱۹۸۵ﺑﻪ  ۴،۱۲در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﻣﯿﺮﺳﺪ .در دﻫﻪ  ۱۹۹۰اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲،۷۴) ۲۰۰۰در اﯾـﻦ ﺳـﺎل(
ﮐــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در اداﻣــﻪ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ،ﻧﯿﻤــﻪ دوم دﻫــﻪ  ۱۹۹۰در اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه ﺑــﺎ
وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم دوره ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﻧﺴـﺒﺖ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﻄـﻮر ﺛﺎﺑــﺖ رﺷـﺪ ﮐــﺮده و در ﺳـﺎل  ۲۰۰۷ﺑــﻪ  ۳،۵۷رﺳـﯿﺪه اﺳــﺖ .در رﮐـﻮد ﺳــﺎل  ۲۰۰۹و ﺳــﺎل

ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ۱۰،۵۵ :ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۲۰۰۹و ۱۱،۵۱

ﺑﺮای ﺳﺎل .۲۰۱۰
ﺻﻌﻮدی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺮخ در دوران رﮐﻮد ﻋﺎدی اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳـﻘﻮط ﻣﯿﮑﻨـﺪ .وﻟـﯽ وﻗﺘـﯽ
رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧـﺮخ را در ﺳـﺎﻟﻬﺎی رﮐـﻮد در ﻣﯿﺎﻧـﻪ دﻫـﻪ  ۱۹۷۰و ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ رﺷـﺪ آن در دوره رﮐـﻮد
ﺑﺰرگ  ۲۰۰۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دوره ﮐﯿﻨﺰی و دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال در ﮔـﺮاﯾﺶ ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ) (۱۵ﻧﻤـﻮدار  ۲.۱۱ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در دﻫـﻪ ۱۹۸۰

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮی در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ﭘـﺲ از دﻫـﻪ  ۱۹۸۰در ﺳـﻄﻮح
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ در دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿـﺎن  ۲،۰۴و  ،۲،۵۵در دﻫـﻪ  ۱۹۸۰ﻣﯿـﺎن  ۲،۸۴و ۴
در دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﯿﺎن  ۳،۰۵و  ۴،۷۱و در دﻫﻪ اول  ۲۰۰۰ﻣﯿﺎن  ۴و  ۷،۵۹در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۳ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۱،۴۵ﻣﯿﺮﺳﺪ.

kandokav.com

Kandokav 9

29

فصل دوم :سودآوری ،انباشت و سرماﯾه صنعتی

ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﻧﻤــﻮدار  ۲.۱۲ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ ،در ژاﭘــﻦ ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در دوره  ۱۹۹۵-۱۹۸۰ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ

دوره ﻗﺒﻠــﯽ ،ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ دﻫــﻪ  ۱۹۷۰اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺻــﻌﻮد اﯾــﻦ ﻧــﺮخ در ﻣﯿﺎﻧــﻪ دﻫــﻪ ۱۹۹۰
ﺑﮕﻮﻧــﻪای اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻧﺎﭼــﺎر ﺷــﺪﯾﻢ از ﺳــﺎل  ۲۰۰۷ﻣﻘﯿــﺎس را در ﻧﻤــﻮدار ﺗﻐﯿﯿــﺮ دﻫــﯿﻢ .اﯾــﻦ ﻧــﺮخ در ﺳــﺎل
 ۲۰۰۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۲۹۳،۴۸رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻧـﺎﭼﯿﺰ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ اﺳـﺖ.
در دوره  ۲۰۱۲-۲۰۰۹اﯾــﻦ ﻧــﺮخ ﻣﻨﻔــﯽ اﺳــﺖ ﭼـﺮا ﮐــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﻴﮑﺲ ﻣﻨﻔــﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﻴﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ در ژاﭘﻦ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از آن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ)ﺑﯿﻦ  ۲۱،۶۱و .(۳۸،۹۵
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻨﯿﺎدی دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﻢ:
.１ﻧــﺮخ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ )

( اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ ﭼـﺮا ﮐــﻪ رﺷــﺪ ﺑــﺎرآوری ﮐــﺎر ﺑــﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺰدﻫــﺎی واﻗﻌــﯽ

اﺳﺖ.
.２ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اروﭘﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد از دﻫﻪ  ،۱۹۷۰ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ آن ﺳﺮاﺳـﺮی
ﺑــﻮد – اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ – ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﺑﻬﺒــﻮد ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﺣﺮﮐــﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

.３ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،درﺟــﻪ »ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ« ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺑـﻪ ﻧــﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﻪ وﺿــﻮح
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻫﻤﮕـﺎم ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ را ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑـﻪ

روﺷــﻨﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ .ﺳــﻮد اﻣــﺮوز ﻣﻮﺟــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻓــﺮدا ﻧﻤــﯽﺷــﻮد:
ادﻋــــﺎی ﻣﺨــــﺎﻟﻒ ﺻــــﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤــــﺎن ﻫﻠﻤــــﻮت اﺷــــﻤﯿﺖ در ﻋﻤــــﻞ ﺧﻼﻓــــﺶ ﺛﺎﺑــــﺖ ﺷــــﺪ و »از
ﺧﻮدﮔﺬﺷــــﺘﮕﯿﻬﺎی ﺳﻮﺳــــﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳــــﯽ« ﻓﻘــــﻂ ﻣﻨﺠــــﺮ ﺑــــﻪ ﺗﻀــــﻌﯿﻒ اﺗﺤﺎدﯾــــﻪﻫﺎی ﮐــــﺎرﮔﺮی،
دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺧــﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ﺷــﺪ؛ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی
آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
.４و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﺸـﻮد،
ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴـﺘﺮده ،ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑـﯽﺛﺒـﺎت و ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ  ،و ﻓﻘـﺮ )ﻫﻤـﺎﻧﭽﯿﺰی ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮ ﺑﻮردﯾـﻮ »اﺳـﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻨﻌﻄﻒ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ( ﺑﺪل ﺑﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺻﻠﯽ دوران ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺷﺪهاﻧﺪ.
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آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر اﯾـﻦ آﻣﺎرﻫـﺎ را زﯾـﺮ ﺳـﻮال
ﺑﺒﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﮑﺎف ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن ارزش اﺿﺎﻓﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد.
اﮔــﺮ اﯾــﻦ ﺷــﮑﺎف ﻓﺰاﯾﻨــﺪه را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ﻗــﺎدر ﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺤ ـﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ را ﺑــﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻓﺮض ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺌﻮری ﺑﺤﺮان ﻣﺎرﮐﺲ ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣـﺎرﮐﺲ (۱۹۹۱ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺧـﻮد ﻣـﺎرﮐﺲ ﺗﺌـﻮری ﺑﺤـﺮان را در
ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ از آﺛـﺎر ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿـﺎن ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﭘﺮﺷـﻤﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان
درﮐـــﯽ ﮐﻠـــﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﻬـــﺎی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿـــﺪا ﮐـــﺮد در ﺳـــﻪ ﺟﻠـــﺪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ و دﯾﮕـــﺮ آﺛـــﺎر او ،ﺑﺨﺼـــﻮص
ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ )ﻣﺎرﮐﺲ (۱۹۷۳ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺼﻞﻫـﺎﯾﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺮای درک ﺗﺌـﻮری ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اول ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ درﺧﻮری ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﺪه ،ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ درک ﻣﺎرﮐﺲ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درﮐﯽ ﺗﮏﻋﻠﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺗﻮﻣﺒﺎزوس.(۲۰۱۴ ،
ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل آﻧﭽﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت اﻟﺰاﻣـﺎً ﺑـﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ اﺷﺎره ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺳـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن اﺳﺎﺳـﯽ اﺷـﺎره دارد.
اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ:
.１ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽM-C …P…C’-M’ :
ﭘــﻮل ) (Mﺑــﺎ ﺧﺮﯾــﺪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ )وﺳــﺎﺋﻞ ﻣــﺎدی ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر (C :ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ ) (Pﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸــﻮد.
ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﮐــﻪ در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣﺼــﺮف ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ ﻧﯿــﺰ ﻫﺴــﺖ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪی ﺑــﺎ ارزﺷــﯽ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ)’ - (Cﭼـﺮا ﮐــﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ اﺳــﺖ -از آﻧﭽـﻪ ﺧﺮﯾــﺪاری ﺷــﺪه ﺑـﻮد ) (Cﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﯿﮑﻨــﺪ.وﻗﺘــﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓـﺮوش ﻣﯿﺮﺳـﻨﺪ ﺑـﻪ ﭘـﻮﻟﯽ )’ (Mﻣﻌـﺎدل ارزش ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ارزش
اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ارزش اﺿﺎﻓﻪ=M’-M
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑـﺮای ﺳـﺎده ﮐـﺮدن اراﺋـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ در اﺑﺘـﺪا ﻓـﺮض ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻣـﺪار ) M-Cو ’(C’-M
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن رخ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
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از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﺪار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر در درون اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﯽ ﻣﯿـﺎن  Mو ’ Mﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﻞ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻞ »ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ« اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾﯽ ارزش ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
.１ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ:

)(

…

)(

P…C’-M’-

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺸﻮد ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ارزش وﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ )ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر( ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی ارزش اﺿﺎﻓﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯿﺮﺳﺪ از ﻣﺪار ﺧـﺎرج ﻣﯿﺸـﻮد .در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﭘـﻮل ) (Mﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ) Pﻧﻬـﺎﯾﯽ( ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺧﺮﯾـﺪاری ﻣﯿﮑﻨـﺪ ) (Cﺣﺎﻣـﻞ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳـﯿﻊ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آﭘﻮﺳـﺘﺮوف
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه )

)(

( و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ )

)(

( ﻻزم اﺳـﺖ .آﭘﻮﺳـﺘﺮوﻓﻬﺎ ﺑـﻪ دو

دﻟﯿﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﺮﺑﻮﻃﻨـﺪ؛ دوم ،ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)

)(

>  .( ′ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ:
ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯿﺮﺳﺪ – ارزش اﺿﺎﻓﻪ =- P

)(

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
.２ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ:

)(

…

)(

…

)(

C’-M’-

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪار وﻗﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزش ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻ )’ (Cرا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﺪار را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ در
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ آﭘﻮﺳـﺘﺮوف در ﭘﺮاﻧﺘـﺰ ﻧﯿﺴـﺖ .اﻣـﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺴـﺘﺮده آﭘﻮﺳـﺘﺮوف در
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ )

)(

( ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارزش آن ،ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ارزش ﮐﺎﻻی اوﻟﯿﻪ )’ (Cﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ از ﻧﻈــﺮ ﻣــﺎرﮐﺲ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﻪ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾــﯽ،
اﻧﺒﺎﺷــﺖ و ﺗﺤﻘــﻖ ارزش .اﯾــﻦ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓﻫــﺎ ﺑــﻪ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴــﺘﻪاﻧﺪ .رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐــﻢ و ﺑــﯿﺶ ﻋــﺎدی
ﻣﺴﺘﻠﺰم »ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ« آﻧﻬﺎﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘـﻖ ارزش
زﯾﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨـﯽ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد زﯾـﺎدی ﺑـﺎﻻ ﺑﺎﺷـﺪ( ،ﻣﺜـﻞ ﺑﺤـﺮان ) ۱۹۲۹ارزش اﺿـﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ
ﺳــﺮﻋﺘﯽ ﮐــﻪ اﻧﺘﻈــﺎر ﻣﯿــﺮود ﺑــﻪ ﭘــﻮل ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻧﺸــﻮد( ،ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾــﯽ ﮐﻨــﺪ ﺷــﺪه و ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ
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اﻧﺒﺎﺷﺖ را ﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ،ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ و ﻧـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺤـﺮان اﺳـﺖ )دوﻣﻨـﯽ و
ﻟﻮی.(۲۰۱۱ ،
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،اﮔـﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺣﺎﺻـﻞ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓﻫﺎﺳـﺖ ،ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﺸــﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾــﻦ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓﻫــﺎ ﯾــﺎ ﺑﻌــﺎرت دﯾﮕــﺮ از ﺿــﺮب اﻓﺘــﺎدﮔﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ .از ﺿــﺮب اﻓﺘــﺎدﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺿﺮبآﻫﻨﮓﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻣــﺎرﮐﺲ ﺑــﻪ وﺿــﻮح در ﭼﻬــﺎر ﻓﺼــﻞ ﻧﺨﺴــﺖ ﺟﻠــﺪ دوم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻫﻤﭽــﻮن »از
ﺿﺮب اﻓﺘﺎدﮔﯽ« اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺑـﺮای دﻧﺒـﺎل ﮐـﺮدن دﻗﯿـﻖ ﺑﺤـﺚ او ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻪ ﻣـﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮد ﻣـﺎرﮐﺲ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣـﺪار را ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖﻫـﺎی  Mو  Cو ﻏﯿـﺮه ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺣﺎوی ﭘﻨﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ .اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ آن را ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارد.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اراﺋـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ :ﻫـﺮ ﻣـﺪار ﺣـﺎوی ﭘـﻨﺞ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرتﻫـﺎ اﻣـﺎ ﻫﻤﮕـﯽ
ارزش ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧــﺪ ﺑﻠﮑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺳــﻪ ﺗــﺎ از آﻧﻬــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻨــﺪ .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎ ﺣــﺬف ﻋﺒــﺎرات ﻏﯿﺮﻓﻌــﺎل
ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازM-C …P…C’…M’ :
اﻣــﺎ  Cدر اﯾــﻦ ﻣــﺪار ﻧﻘــﺶ ﮐــﺎﻻ را ﻧــﺪارد ﭼ ـﺮا ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ ﻓﻌﻠــﯽ ﻓﺮوﺧﺘــﻪ ﻧﻤــﯽﺷــﻮد ،ﺑﻠﮑــﻪ ﺻــﺮﻓﺎً ﻧﺸــﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد  Mاوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺧﺮﯾـﺪ وﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎیدﯾﮕـﺮ و از ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ) (Cدر ﻣﺪار ﻣﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺣﺬف ﮐـﺮد .اﻣـﺎ ’ Mرا ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺣـﺬف ﮐـﺮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ’ Cاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪﻧﺶ ﺑـﻪ ﭘـﻮل .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از
’) Mو ﻧﻪ ﺗﻤﺎم آن( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﯿﮑﻨـﺪ اﻣـﺎ ﻧـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﺪار ﺑﻠﮑـﻪ در ﻣـﺪار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎرت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دو ﻣﺪار دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﺎﻻ را ﮐـﻪ در ﻫـﯿﭻ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﻪ ﻣـﺪار ﻓﻌـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﻧﺸـﺎن دﻫـﯿﻢ )ﺑـﺮای ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﭘﯿﭽﯿـﺪه
ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آﭘﻮﺳﺘﺮوﻓﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ(.
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ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻌﺎل
ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
’M…P…C
’M-C…C’-M
P…C’-M
P…C’-M’-C…P
C’-M…P
’C’-M’-C…P …C
ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮورت دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻟﻨﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در
ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ’ Mﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ) Mﺑﺪون آﭘﻮﺳﺘﺮوف
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ( .در اﯾﻦ دو ﻣﺪار ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ’ Mﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ’ Cاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﻮل ،در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آﭘﻮﺳﺘﺮوف در ﭘﺮاﻧﺘﺰ
در ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ:
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
’M-C…C’-M
)(

)(

…

)(

…

)(

’P…C’-M…

)(

C’-M’-

ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻌﺎل
’M-C…P…C’-M
)(

)(

…

)(

…

)(

’P…C’-M…

)(

C’-M’-

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﺮﺧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺪار وﯾـﮋه آن ﺷـﮑﻞ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ و
وﺟــﻮد ﻫــﺮ ﮐــﺪام از اﯾــﻦ ﻣــﺪارﻫﺎ ﺷــﺮط ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ ﮐــﻞ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ اﺳــﺖ؛ ﭼــﺮﺧﺶ ﯾــﮏ ﺷــﮑﻞ ﻓﻌــﺎل
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨــﺪه ﭼــﺮﺧﺶ اﺷــﮑﺎل دﯾﮕــﺮ اﺳــﺖ .ﺷــﺮط ﻻزم ﮐــﻞ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﺑــﻮﯾﮋه ﺑ ـﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﺪار ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﺟـﺰاﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺮاﺣﻞ و اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺪار ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ ﻃـﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐـﻪ داﺋﻤـﺎً در ﺣـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸـﻮد؛ ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ دارد ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ دﮔﺮﮔــﻮن ﻣﯿﺸــﻮد .ﺑﺨــﺶ ﺳــﻮم
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﻀـﻮر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺪار اﺳﺖ) .ﻣﺎرﮐﺲ ،۱۹۹۲ ،ص(۱۸۴ .
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،ﯾــﺎ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻣــﺎرﮐﺲ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴــﺪ ،اﯾــﻦ »اﻧﺘــﺰاع در ﻋﻤــﻞ« )ﻣــﺎرﮐﺲ،
 ،۱۹۹۲ص (۱۸۵.ﻓﺮاﯾﻨـــﺪی اﺳـــﺖ ﭘﯿﻮﺳـــﺘﻪ ﮐـــﻪ در آن اﺷـــﮑﺎل ﻓﻌـــﺎل ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت »اﺷـــﮑﺎﻟﯽ ﺳـــﯿﺎل ﮐـــﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽﺷﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻟﯽﺷـﺎن اﺳـﺖ«)ﻣـﺎرﮐﺲ ،۱۹۹۲ ،ص (۱۸۴.ﭘﺪﯾـﺪار ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻣـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺪار ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻔﺮد ،و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼـﻮرت اﻓﻘـﯽ )ﻫﻤﭽـﻮن دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ
ﯾﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل( ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی )ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل( ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺗﻮاﻟﯽ اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮد .در دورهﻫﺎی ﺑﺤﺮان،
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﺎ از ﺿـﺮب اﻓﺘﺎدﮔﯽﺷـﺎن ،ﺧـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻣﯿـﺎن ﺳـﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻣﯿــﺎن ﻧــﺮخ ﺳــﻮد و ﻧــﺮخ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟــﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨــﺪﮔﯽ زﯾــﺎدی در اﺧﺘﯿــﺎر ﻃﺒﻘــﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﮐــﻞ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه ﻣﻘــﺪار ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﮐﻤﺘــﺮی را در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻣــﺎ وﺟــﻮد ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ زﯾــﺎدی ﻫﻨــﻮز ﭼﯿــﺰی را ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻧﻤــﯽدﻫــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ﻣــﯽﺗــﻮان ادﻋــﺎ ﮐــﺮد ﮐــﻪ
ﺑﺨﺸــﯽ از ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺑــﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ،ﺑــﻮﯾﮋه ﮐﺸــﻮرﻫﺎی در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،ﻣــﯽﮔﺮﯾــﺰد ﺗــﺎ در آﻧﺠــﺎ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷــﻮد .ﺑــﺪون ﺷــﮏ اﯾــﻦ اﺗﻔــﺎﻗﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻗﺎﻟــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧــﺎرﺟﯽ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ذﺧﯿـﺮه ارزی ﺧـﻮد در ﺟﻬـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮده )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﻮرد ﭼـﯿﻦ( و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ اﻗﺴـﺎط ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﻪ( ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﺪه
و ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ )ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ( ،ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﺑﺨﺸــﯽ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﺳــﻬﻢ ﻣﺰدﻫــﺎ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﯿﮑﻨــﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﻧﺴﺒﺖ
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