
 
  
 

 
 

  كمبود نيروي كار در انگلستان

  » آغاز شكار پيشخدمت

حمل و نقل، كشاورزي، صنعت، 

و اين امر به  از گزند اين كمبود در امان نمانده

ين ئويژه در بخش هايي كه عادت به اين داشته اند كه روي نيروي كار اروپايي با دستمزد پا

ي است كه »برگزيت«از به نظر دولت، اين مشكلي گذرا و ناشي 
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كمبود نيروي كار در انگلستان

آغاز شكار پيشخدمت 

TRISTAN DE BOURBON  

  ، نشر فرانسوا بورن،»بوريس جانسون، يك اروپايي ناراحت«نويسنده كتاب 

٢٠.  

حمل و نقل، كشاورزي، صنعت،  . ان دچار كمبود نيروي كار است

از گزند اين كمبود در امان نمانده ي ديگربسياري از بخش ها

ويژه در بخش هايي كه عادت به اين داشته اند كه روي نيروي كار اروپايي با دستمزد پا

به نظر دولت، اين مشكلي گذرا و ناشي .  حساب كنند، بيشتر است

  .اقتصاد انگلستان را آزاد خواهد كرد

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

 
 

  

» 
  

TRISTAN DE BOURBON- PARME:        نويسنده

نويسنده كتاب   

٠٢١پاريس،   

  شهباز نخعي:        برگردان

  

  

ان دچار كمبود نيروي كار استاز بهار گذشته انگلست

بسياري از بخش ها... رستوران داري و

ويژه در بخش هايي كه عادت به اين داشته اند كه روي نيروي كار اروپايي با دستمزد پا

حساب كنند، بيشتر است

اقتصاد انگلستان را آزاد خواهد كرد



 
  
 

 
 

اين مرد پنجاه و چند .  ماه گذشته، زندگي آقاي هيول كالرك در جهت بهبودي دگرگون شده است

: دوسال پيش به دوست دخترم گفتم

سال پيش، حقوق اين  ١٠، از حدود 

در تارنماهاي ترتيب دهنده 

ترك مي  مالقات به زنان مي گفتم كه راننده هستم، بهانه اي مي يافتند و ظرف چند دقيقه محل ديدار را

ماه پيش، او  ٦از .  »...تلخكامي من از اين بابت باعث شد ادعا كنم كه خلبان خطوط هواپيمايي هستم

امروز به من گفته مي شود كه يك قهرمان 

حقوقم افزايش يافته و .  دنيا را تكان مي دهم

دريافت مي كنم، ) هزار يورو

سال گذشته بي سابقه بوده  ٢٠چنين چيزي در 

زمينه اين بحران از .  ستخوش كمبود جدي راننده وسايل نقليه سنگين شده است

آقاي راد مك .  كه اين يك حرفه رويايي نيست

درپي تصميم موسسات حمل و نقل به استخدام 

ين، كه موجب كاهش حقوق ها شد، اين حرفه در طول چند دهه جذابيت خود را از 
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ماه گذشته، زندگي آقاي هيول كالرك در جهت بهبودي دگرگون شده است

دوسال پيش به دوست دخترم گفتم«: ساله ساكن حومه دوردست شمال لندن، با لبخند به ياد مي آورد كه

، از حدود "و شروع كنم، راننده وسيله نقليه سنگين نخواهم شد

در تارنماهاي ترتيب دهنده  هنگامي كه: مي آمد و به ويژه به نظر خيلي ها شغلي خيلي بد

مالقات به زنان مي گفتم كه راننده هستم، بهانه اي مي يافتند و ظرف چند دقيقه محل ديدار را

تلخكامي من از اين بابت باعث شد ادعا كنم كه خلبان خطوط هواپيمايي هستم

امروز به من گفته مي شود كه يك قهرمان «: ديگر نيازي به اين دغلبازي ندارد و چنان كه توضيح مي دهد

دنيا را تكان مي دهمهستم و هنگامي كه صبح براي كار كردن از بستر برمي خيزم، 

هزار يورو ٦٠حدود (هزار ليره استرلينگ  ٥٠با چند ساعت اضافه كاري در سال 

چنين چيزي در .  »بود) هزار يورو ٤٨حدود (هزار ليره 

ستخوش كمبود جدي راننده وسايل نقليه سنگين شده استانگلستان از بهار گذشته د

كه اين يك حرفه رويايي نيستهمه كنشگران اين بخش مي دانند 

درپي تصميم موسسات حمل و نقل به استخدام «: كنزي، مسئول راهبرد انجمن حمل و نقل جاده اي مي گويد

ين، كه موجب كاهش حقوق ها شد، اين حرفه در طول چند دهه جذابيت خود را از 
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ماه گذشته، زندگي آقاي هيول كالرك در جهت بهبودي دگرگون شده است ٦در 

ساله ساكن حومه دوردست شمال لندن، با لبخند به ياد مي آورد كه

و شروع كنم، راننده وسيله نقليه سنگين نخواهم شداگر قرار باشد از ن"

و به ويژه به نظر خيلي ها شغلي خيلي بد كار كم بود

مالقات به زنان مي گفتم كه راننده هستم، بهانه اي مي يافتند و ظرف چند دقيقه محل ديدار را

تلخكامي من از اين بابت باعث شد ادعا كنم كه خلبان خطوط هواپيمايي هستم.  كردند

ديگر نيازي به اين دغلبازي ندارد و چنان كه توضيح مي دهد

هستم و هنگامي كه صبح براي كار كردن از بستر برمي خيزم، 

با چند ساعت اضافه كاري در سال 

هزار ليره  ٤٠درصورتي كه قبال 

  .است

  

انگلستان از بهار گذشته د

همه كنشگران اين بخش مي دانند .  ديرباز تكوين مي يافت

كنزي، مسئول راهبرد انجمن حمل و نقل جاده اي مي گويد

ين، كه موجب كاهش حقوق ها شد، اين حرفه در طول چند دهه جذابيت خود را از ئروپايي ها با دستمزد پاا

  .»دست داد



 
  
 

 
 

 Abbey Logistic( ساكن سنت هلنز، شهري ،

در اين همه .  بودند ٢٠١٥ژوئن  

من فكر مي «: او مي گويد.  

از اين رو ما نفس .  باعث رفتن بسياري از رانندگان اروپايي خواهد شد، اما چنين نشد

هزار راننده جاده اي در  ٣١٦

  .هزار راننده اروپايي ديگر نيز به اين تعداد اضافه شد

درحالي كه «: او ادامه مي دهد.  يابد

ما فكر مي كرديم كه دوراني پيچيده را پشت سر گذاشته ايم و رفتن اروپايي ها در يك بازه زماني چند ساله 

كاميون ما  ٣٥٠درصد از  ١٠در حال حاضر، 

درصدي حقوق از  ٢٠راننده هاي ديگر، با وجود افزايش 

بين (هزار ليره استرلينگ 
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Abbey Logistic(»تداركات اَبي«همه مردم مانند آقاي استيو گرانيت، مدير 

 ٢٣منتظر يك شوك در فرداي همه پرسي  كوچك بين منچستر و ليورپول،

.  درصد از انگليسي ها به خارج شدن از اتحاديه اروپا رأي دادند

باعث رفتن بسياري از رانندگان اروپايي خواهد شد، اما چنين نشد

٦، حدود ٢٠١٦طبق اعالم دفتر ملي آمار، در پايان ژوئن 

هزار راننده اروپايي ديگر نيز به اين تعداد اضافه شد ٦، ٢٠٢٠در پايان ماه مارس .  

يابدهمه گيري كورونا باعث شد كه بدترين نگراني هاي آقاي گرانيت تحقق 

ما فكر مي كرديم كه دوراني پيچيده را پشت سر گذاشته ايم و رفتن اروپايي ها در يك بازه زماني چند ساله 

در حال حاضر، : انجام خواهد شد، همه گيري كورونا اثري نابود كننده داشت

راننده هاي ديگر، با وجود افزايش  ن در نگهداريمتوقف شده چون راننده ندارد و م

هزار ليره استرلينگ  ٥٠تا  ٣٥اكنون حقوق راننده ها بين .  آغاز سال جاري، دچار مشكل هستم

  .»است) 

   افزايش ناگهاني دستمزدها
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همه مردم مانند آقاي استيو گرانيت، مدير 

كوچك بين منچستر و ليورپول،

درصد از انگليسي ها به خارج شدن از اتحاديه اروپا رأي دادند ٥١.١پرسي 

باعث رفتن بسياري از رانندگان اروپايي خواهد شد، اما چنين نشد "برگزيت"كردم كه 

طبق اعالم دفتر ملي آمار، در پايان ژوئن .  »تي كشيديمراح

.  انگلستان كار مي كردند

  

همه گيري كورونا باعث شد كه بدترين نگراني هاي آقاي گرانيت تحقق 

ما فكر مي كرديم كه دوراني پيچيده را پشت سر گذاشته ايم و رفتن اروپايي ها در يك بازه زماني چند ساله 

انجام خواهد شد، همه گيري كورونا اثري نابود كننده داشت

متوقف شده چون راننده ندارد و م

آغاز سال جاري، دچار مشكل هستم

) هزار يورو ٥٩تا  ٤١٢٠٠

  

افزايش ناگهاني دستمزدها

  



 
  
 

 
 

هزار  ٥٤، سيزده هزار راننده اروپايي و 

عالوه بر بازنشستگي هاي قابل پيش بيني 

دوران همه گيري را پيش نزديكان خود باشند، بسياري از رانندگان 

رد كردن چنين .  خود را با يك خودرو تحويل خريدهاي سوپر ماركتي به خانه ها عوض كرده اند

سختي  ي بهموقعيتي دشوار است چون تحويل كاال در مسيرهاي محلي و ساعات كار داراي انعطاف بيشتر

اه آوريل اين امر تا جايي پيش رفت كه قانوني جديد، كه از م

 و تقريبا همه رانندگان را واداشت

كه حقوق بگير شوند، در حالي كه موقعيت خودكارفرمايي آن از ميزان عوارض اجتماعي پرداختي آنها 

آزمايش براي دريافت گواهينامه 

هم وضعيت ناشي از اين عوامل را 

يم اروپا نمي ، هيچ فرد مق٢٠٢١س از اول ژانويه 

ته بودند استخدام شود زيرا هيچ اجازه كاري براي اين حرفه، كه 

سوپرماركت ها ديگر نمي توانستند قفسه هاي 

اوت به  ٢٤ي مك دونالد، چنان كه در اعالميه 

 »ايجاد اشكال در زنجيره تداركات

مرغ ... گروه ناندو، كه تخصص آن فروش مرغ ادويه زده است، كار خود را به دليل كمبود
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، سيزده هزار راننده اروپايي و ١٩-ت كوويدماه پس از نخستين قرنطينه ملي اعمال شده به عل

عالوه بر بازنشستگي هاي قابل پيش بيني .  راننده انگليسي كار رانندگي وسايل نقليه سنگين  را رها كرده اند

دوران همه گيري را پيش نزديكان خود باشند، بسياري از رانندگان  و بازگشت اروپايي هايي كه مي خواستند

خود را با يك خودرو تحويل خريدهاي سوپر ماركتي به خانه ها عوض كرده اند

موقعيتي دشوار است چون تحويل كاال در مسيرهاي محلي و ساعات كار داراي انعطاف بيشتر

اين امر تا جايي پيش رفت كه قانوني جديد، كه از م.  كار مي كاهد و دستمزد هم بيشتر است

و تقريبا همه رانندگان را واداشت اجرايي شد، از جذابيت شغل رانندگي جاده اي از جنبه مالي كاست

كه حقوق بگير شوند، در حالي كه موقعيت خودكارفرمايي آن از ميزان عوارض اجتماعي پرداختي آنها 

آزمايش براي دريافت گواهينامه  هزار ٤٠به عالوه، .  مي كاست) دربرابر حمايت اجتماعي بسيار كمتر

هم وضعيت ناشي از اين عوامل را » برگزيت«در نهايت، .  در دوران همه گيري لغو شد

س از اول ژانويه تشديد كرد، زيرا به موجب مقررات مهاجرتي اعمال شده پ

ته بودند استخدام شود زيرا هيچ اجازه كاري براي اين حرفه، كه كمبود آنهايي كه رف

  .ين تشخيص داده مي شد، صادر نشده بود

سوپرماركت ها ديگر نمي توانستند قفسه هاي .  ، كمبود رانندگان جاده اي ديده شد

ي مك دونالد، چنان كه در اعالميه رستوران هاي زنجيره ا.  همه قسمت هاي خود را پر كنند

ايجاد اشكال در زنجيره تداركات«طور موجز توضيح داده شد، برخي از انواع غذاها را از منوي خود به دليل 

گروه ناندو، كه تخصص آن فروش مرغ ادويه زده است، كار خود را به دليل كمبود

  .ن مرغ هم دچار كمبود نيروي انساني شدندتوليد كنندگا
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ماه پس از نخستين قرنطينه ملي اعمال شده به عل ١٥

راننده انگليسي كار رانندگي وسايل نقليه سنگين  را رها كرده اند

و بازگشت اروپايي هايي كه مي خواستند

خود را با يك خودرو تحويل خريدهاي سوپر ماركتي به خانه ها عوض كرده اندنيز كاميون 

موقعيتي دشوار است چون تحويل كاال در مسيرهاي محلي و ساعات كار داراي انعطاف بيشتر

كار مي كاهد و دستمزد هم بيشتر است

اجرايي شد، از جذابيت شغل رانندگي جاده اي از جنبه مالي كاست ٢٠٢١

كه حقوق بگير شوند، در حالي كه موقعيت خودكارفرمايي آن از ميزان عوارض اجتماعي پرداختي آنها 

دربرابر حمايت اجتماعي بسيار كمتر(

در دوران همه گيري لغو شد وسايل نقليه سنگين

تشديد كرد، زيرا به موجب مقررات مهاجرتي اعمال شده پ

كمبود آنهايي كه رفتوانست براي جبران 

ين تشخيص داده مي شد، صادر نشده بودئداراي كيفيت پا

  

، كمبود رانندگان جاده اي ديده شد٢٠٢١از آغاز تابستان 

همه قسمت هاي خود را پر كنند

طور موجز توضيح داده شد، برخي از انواع غذاها را از منوي خود به دليل 

گروه ناندو، كه تخصص آن فروش مرغ ادويه زده است، كار خود را به دليل كمبود.  حذف كردند

توليد كنندگا.  تعطيل كرد



 
  
 

 
 

بحران اقتصادي اي كه هواداران ماندن در اتحاديه اروپا در زمان كارزار همه 

اقتصاد انگلستان شروع به ازهم پاشيدن كرده 

و همه گيري يكي از فاجعه بارترين اشتباه هاي موسسات 

توقف توسعه و آموزش در بسياري از حرفه ها كه به 

داده  رخ -ين را مي پذيرفتندئكه از قبل آموزش ديده و دستمزدهاي پا

، موسسات انگليسي ناگزيرند كه 

ثروتمندتر ها، مانند گروها هاي بزرگ 

مي كوشند با كمبود نيروي كار مقابله 

آقاي مك كنزي تأكيد مي كند كه انجمن حمل و نقل جاده اي از اين وضعيت ناگوار استفاده نموده و خواهان 

ويي به وضعيت اجازه كار موقت براي رانندگان خارجي اي شده كه كيفيت الزم براي پاسخگ

واسي كوارتنگ، وزير امور موسسات در بيانيه اي خطاب به 

با اين .  »مي تواند راه حلي موقت و كوتاه مدت باشد

در انگلستان كار مي كنند با آينده اي 

من مطمئنم كه شما به اهميت استفاده از 

و شيوه اي كه سياست هاي مهاجرتي مان بايد درنظر بگيرند واقفيد و به موازات آن 

  .»تضمين اين كه كارگران انگلستان سزاوار داشتن شغل هاي مناسب هستند موافقيد
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بحران اقتصادي اي كه هواداران ماندن در اتحاديه اروپا در زمان كارزار همه .  

اقتصاد انگلستان شروع به ازهم پاشيدن كرده : پرسي اعالم مي كردند، به نظر مي رسيد كه محقق شده است

و همه گيري يكي از فاجعه بارترين اشتباه هاي موسسات » برگزيت«از نزديك تر،  اما، با نگاه كردن

توقف توسعه و آموزش در بسياري از حرفه ها كه به : سال پيش را آشكار كرد ٣٠

كه از قبل آموزش ديده و دستمزدهاي پا -دليل امكان جذب كارگران اروپايي

، موسسات انگليسي ناگزيرند كه  اروپا اكنون، به دليل ناتواني در دسترسي به نيروي كار بازار واحد

ثروتمندتر ها، مانند گروها هاي بزرگ اين درحالي است كه حتي .  در شيوه عملكرد خود تجديدنظر كنند

مي كوشند با كمبود نيروي كار مقابله توزيع كه با پرداخت دستمزد بيشتر به كاركنان موسسات كوچك 

  .كنند، نيز قادر به ادامه اين مزايده دستمزدها نيستند

آقاي مك كنزي تأكيد مي كند كه انجمن حمل و نقل جاده اي از اين وضعيت ناگوار استفاده نموده و خواهان 

اجازه كار موقت براي رانندگان خارجي اي شده كه كيفيت الزم براي پاسخگ

واسي كوارتنگ، وزير امور موسسات در بيانيه اي خطاب به اوت، ك ٢٧در .  »

مي تواند راه حلي موقت و كوتاه مدت باشد«پذيرفت كه صدور اين اجازه ها 

در انگلستان كار مي كنند با آينده اي شماري از كارگراني كه «حال، او اعالم كرد كه درپي همه گيري 

من مطمئنم كه شما به اهميت استفاده از «: و افزود» نامطمئن روبرو شده اند و بايد منابع شغلي تازه اي بيابند

و شيوه اي كه سياست هاي مهاجرتي مان بايد درنظر بگيرند واقفيد و به موازات آن 

تضمين اين كه كارگران انگلستان سزاوار داشتن شغل هاي مناسب هستند موافقيد
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.  آشكار شد نتيجه عملكرد

پرسي اعالم مي كردند، به نظر مي رسيد كه محقق شده است

اما، با نگاه كردن).  ١(بود 

٠و دولت هاي انگلستان از 

دليل امكان جذب كارگران اروپايي

اكنون، به دليل ناتواني در دسترسي به نيروي كار بازار واحد).  ٢(بود 

در شيوه عملكرد خود تجديدنظر كنند

توزيع كه با پرداخت دستمزد بيشتر به كاركنان موسسات كوچك 

كنند، نيز قادر به ادامه اين مزايده دستمزدها نيستند

  

آقاي مك كنزي تأكيد مي كند كه انجمن حمل و نقل جاده اي از اين وضعيت ناگوار استفاده نموده و خواهان 

اجازه كار موقت براي رانندگان خارجي اي شده كه كيفيت الزم براي پاسخگ«صدور 

»ي را داشته باشنداضطرار

پذيرفت كه صدور اين اجازه ها  انسازمان كارفرماي

حال، او اعالم كرد كه درپي همه گيري 

نامطمئن روبرو شده اند و بايد منابع شغلي تازه اي بيابند

و شيوه اي كه سياست هاي مهاجرتي مان بايد درنظر بگيرند واقفيد و به موازات آن نيروي كار ملي خودمان 

تضمين اين كه كارگران انگلستان سزاوار داشتن شغل هاي مناسب هستند موافقيدبا راهبردهاي ما براي 



 
  
 

 
 

رانندگان خودرو در انگلستان كه نگران كمبود بنزين بودند، به 

ضوع جايگاه هاي فروش بنزين روآوردند و نشان دادن اين امر در شبكه هاي تلويزيوني موجب تشديد مو

زنجيره هاي تداركاتي، كه از پيش هم تحت فشار بود از هم 

بنزين ديگر به جايگاه هاي فروش نرسيد، صف هاي انتظار در سراسر كشور بيشتر و بيشتر شد و 

او به طور قطع .  شدبوريس جانسون، نخست وزير به سرعت وارد عمل 

، محبوبيت خود را ٢٠٠٠به ياد مي آورد كه آنتوني بلر، نخست وزير اسبق در شرايطي مشابه در نوامبر سال 

كاميون داران و كشاورزاني كه از افزايش بهاي سوخت ناراضي بودند، راه 

از اين رو، نخست وزير و .  

اكتبر بر نكاتي  ٦كنگره حزب محافظه كار در 

و براي پاسخگويي به آن » راه افتادن اقتصاد است

استفاده «و » ين نگهداشتن دستمزدها نيست

تأسيسات و دستگاه هايي كه به از مهاجرت براي اجتناب از سرمايه گذاري روي افراد، قابليت ها، تجهيزات، 

» اعتياد«در همان كنگره، دومينيك راب، معاون نخست وزير از 

گفتماني كه آقاي جرمي ُكربين رهبر پيشين 

  .  آن را داشت
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رانندگان خودرو در انگلستان كه نگران كمبود بنزين بودند، به .  يك ماه بعد، وزير ناگزير از تسليم شد

جايگاه هاي فروش بنزين روآوردند و نشان دادن اين امر در شبكه هاي تلويزيوني موجب تشديد مو

زنجيره هاي تداركاتي، كه از پيش هم تحت فشار بود از هم .  شد و اضطراب بدل به هراس از كمبود شد

بنزين ديگر به جايگاه هاي فروش نرسيد، صف هاي انتظار در سراسر كشور بيشتر و بيشتر شد و 

بوريس جانسون، نخست وزير به سرعت وارد عمل .  غرش خشم عمومي به گوش رسيد

به ياد مي آورد كه آنتوني بلر، نخست وزير اسبق در شرايطي مشابه در نوامبر سال 

كاميون داران و كشاورزاني كه از افزايش بهاي سوخت ناراضي بودند، راه در آن زمان، 

.  بنزين را مسدود كردندهاي دسترسي به پااليشگاه ها و جايگاه هاي فروش 

  .هزار اجازه موقت براي رانندگان صادر كرد

كنگره حزب محافظه كار در  پايانبا اين حال، آقاي جانسون به مناسبت سخنراني خود در 

راه افتادن اقتصاد استعمدتا مربوط به رشد و «تنش هاي تداركاتي 

ين نگهداشتن دستمزدها نيستئنيازي به استفاده معمول از اهرم مهاجرت كنترل نشده براي پا

از مهاجرت براي اجتناب از سرمايه گذاري روي افراد، قابليت ها، تجهيزات، 

در همان كنگره، دومينيك راب، معاون نخست وزير از .  درستي نيست

گفتماني كه آقاي جرمي ُكربين رهبر پيشين .  انتقاد كرد» به نيروي كار خارجي ارزان و بي كيفيت

آن را داشت بيان حزب كارگر، كه تجسم جناح چپ آن بود، در گذشته جسارت
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يك ماه بعد، وزير ناگزير از تسليم شد

جايگاه هاي فروش بنزين روآوردند و نشان دادن اين امر در شبكه هاي تلويزيوني موجب تشديد مو

شد و اضطراب بدل به هراس از كمبود شد

بنزين ديگر به جايگاه هاي فروش نرسيد، صف هاي انتظار در سراسر كشور بيشتر و بيشتر شد و .  گسيخت

غرش خشم عمومي به گوش رسيد

به ياد مي آورد كه آنتوني بلر، نخست وزير اسبق در شرايطي مشابه در نوامبر سال 

در آن زمان، .  از دست داده بود

هاي دسترسي به پااليشگاه ها و جايگاه هاي فروش 

هزار اجازه موقت براي رانندگان صادر كرد ٥شهردار پيشين لندن، 

  

با اين حال، آقاي جانسون به مناسبت سخنراني خود در 

تنش هاي تداركاتي .  تأكيد كرد

نيازي به استفاده معمول از اهرم مهاجرت كنترل نشده براي پا«

از مهاجرت براي اجتناب از سرمايه گذاري روي افراد، قابليت ها، تجهيزات، 

درستي نيست كار» آنها نياز است

به نيروي كار خارجي ارزان و بي كيفيت«موسسات 

حزب كارگر، كه تجسم جناح چپ آن بود، در گذشته جسارت



 
  
 

 
 

بحراني كه از آن غفلت كرده بود را توجيه كند، مانع از 

، موسسات در جستجوي ٢٠٢

هايي كه بخش . و يك ركورد بود

دستمزد كمتري مي پرداختند و ادامه كارشان وابسته به بكارگيري كارگران اروپايي بود، بيشتر تحت تأثير 

هزار در خدمات درماني و سالمت 

در محله مركزي و پر رفت و آمد 

پيشخدمت خوش پوش به حدود 

مت يافتن پيشخد«: او مي گويد

رقيبان ما براي خوردن غذا به اينجا مي آيند تا كاركنان ما را 

آنها در پايان غذا، كارت ويزيت خود را به پيشخدمت هايي كه نظرشان را جلب كرده اند 

  .»"مي پردازم

عالوه بر پيشخدمت هايي كه .  اين سرآشپز انگليسي با نزديك به دومتر قد، به اين وضعيت جديد مي خندد

استخدام افراد جديد هم مشكل 

به ويژه دستمزد تصميم مي گرفتند، امروز كاركنان 
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بحراني كه از آن غفلت كرده بود را توجيه كند، مانع از  پس از وقوع،ه دولت امكان داد 

٢١در پايان سپتامبر .  اين نشد كه كل زنجيره توليد و توزيع از آن اثر پذيرد

و يك ركورد بود ٢٠١٩هزار تن بيشتر از سپتامبر  ٢٧١ميليون كارگر بودند كه 

دستمزد كمتري مي پرداختند و ادامه كارشان وابسته به بكارگيري كارگران اروپايي بود، بيشتر تحت تأثير 

هزار در خدمات درماني و سالمت  ٣٢هزار در صنعت،  ٢٩هزار شغل در بخش ساختمان، 

  .هزار در هتل و رستوران داري بالتصدي مانده بود

در محله مركزي و پر رفت و آمد  -ينژاپ/پرويي – اي جردن اسكلير، سرآشپز رستوران چوتوماته 

پيشخدمت خوش پوش به حدود  ٣جلوي او، .  اعالم شد» رستوران آغاز شكار پيشخدمت

او مي گويد.  ميز اشغال شده توسط مشتريان در ايوان رستوران خدمت مي كنند

رقيبان ما براي خوردن غذا به اينجا مي آيند تا كاركنان ما را  خوب چنان دشوار شده كه چند هفته است

آنها در پايان غذا، كارت ويزيت خود را به پيشخدمت هايي كه نظرشان را جلب كرده اند 

مي پردازمبراي كار پيش من بيا، حقوق بيشتري ": مي دهند و نجوا كنان مي گويند

اين سرآشپز انگليسي با نزديك به دومتر قد، به اين وضعيت جديد مي خندد

استخدام افراد جديد هم مشكل در تاالر رستوران كار مي كنند، او در نگهداشتن آشپزها و شيريني پزها و 

به ويژه دستمزد تصميم مي گرفتند، امروز كاركنان تاكنون كارفرماها درباره شرايط كار و 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

 
 

  

ه دولت امكان داد اين پيام با آن كه ب

اين نشد كه كل زنجيره توليد و توزيع از آن اثر پذيرد

ميليون كارگر بودند كه  ١.١

دستمزد كمتري مي پرداختند و ادامه كارشان وابسته به بكارگيري كارگران اروپايي بود، بيشتر تحت تأثير 

هزار شغل در بخش ساختمان،  ١٧: قرار گرفتند

هزار در هتل و رستوران داري بالتصدي مانده بود ٣٧و 

  

اي جردن اسكلير، سرآشپز رستوران چوتوماته به گفته آق

آغاز شكار پيشخدمت«: سوهوي لندن

ميز اشغال شده توسط مشتريان در ايوان رستوران خدمت مي كنند ١٠

خوب چنان دشوار شده كه چند هفته است

آنها در پايان غذا، كارت ويزيت خود را به پيشخدمت هايي كه نظرشان را جلب كرده اند .  زيرنظر بگيرند

مي دهند و نجوا كنان مي گويند

  

اين سرآشپز انگليسي با نزديك به دومتر قد، به اين وضعيت جديد مي خندد

در تاالر رستوران كار مي كنند، او در نگهداشتن آشپزها و شيريني پزها و 

تاكنون كارفرماها درباره شرايط كار و «: و مي گويد دارد



 
  
 

 
 

از .  »و تهديد مي كنند اگر شرايط كار به مقدار زياد بهتر نشود آن را ترك مي كنند

 ١٦.٥تا  ١٤(ليره استرلينگ  ١

ي كنوني )يورو ٢٣.٦تا  ١٦.٥

  .همچنين، كاركنان به مزايايي جديد و انعطاف بيشتر در ساعات كار دست يافته اند

معرفي » برگزيت«اين افزايش دستمزدها، كه به ترغيب آقاي جانسون بوده، و به عنوان يكي از سودهاي 

شده، چندان موجب خوشحالي كساني نمي شود كه اميدوار بودند خروج از اتحاديه اروپا، مقررات اجتماعي را 

از اين جمله، آقاي دوبال مك .  سبك تر نموده و به تبديل انگلستان به يك آزمايشگاه ليبرال منجر مي شود

او از اين خشنود است .  ديشكده ليبرال است

، اقتصاد انگلستان را سرپا و ٢

ساله در زماني شد كه اقتصاد بي رمق شده 

 افزايش دستمزد بدون رشد توليد

 -در بهترين حالت موجب افزايش بيكاري و در بدترين حالت سبب تشديد چرخه در حال ظهور قيمت

براي موسسات و اقتصاد قابل تحمل است؟  

: نخستين پاسخ را به اين شكل مي دهد

براي ) يورو ١١٧٩٠٠(هزار ليره استرلينگ 
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و تهديد مي كنند اگر شرايط كار به مقدار زياد بهتر نشود آن را ترك مي كنند

١٤به  ١٢، دستمزدها دوبار، از ٢٠٢١زمان بازگشايي رستوران ها در آوريل 

٦(ليره استرلينگ  ٢٠تا  ١٤بار ديگر بين  سب نوع كار و

همچنين، كاركنان به مزايايي جديد و انعطاف بيشتر در ساعات كار دست يافته اند

اين افزايش دستمزدها، كه به ترغيب آقاي جانسون بوده، و به عنوان يكي از سودهاي 

شده، چندان موجب خوشحالي كساني نمي شود كه اميدوار بودند خروج از اتحاديه اروپا، مقررات اجتماعي را 

سبك تر نموده و به تبديل انگلستان به يك آزمايشگاه ليبرال منجر مي شود

ديشكده ليبرال است، يك ان»اقتصاد و كسب و كار مركز پژوهش

٢٠٠٤آمدن اروپايي هاي شرقي پس از  گسترش اتحاديه اروپا در سال 

ساله در زماني شد كه اقتصاد بي رمق شده  ٥اين امر موجب رونقي .  هزينه دستمزد را در حداقل نگهداشت

افزايش دستمزد بدون رشد توليد«: ي دولت مخالف است»نادرست و خطا« او بدون شگفتي با راهبرد

در بهترين حالت موجب افزايش بيكاري و در بدترين حالت سبب تشديد چرخه در حال ظهور قيمت

  .»دستمزد مي شود كه تنها يك ركود مي تواند به آن پايان دهد

براي موسسات و اقتصاد قابل تحمل است؟  در وراي اين نظر، آيا سياست دستمزدي مورد ترغيب دولت 

نخستين پاسخ را به اين شكل مي دهد »كاستلمد پولتري«آقاي ريچارد نيكلس، مسئول عملكرد مرغداري 

هزار ليره استرلينگ  ١٠٠به دليل كمبود نيروي كار ماهر، ما در تابستان امسال 
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و تهديد مي كنند اگر شرايط كار به مقدار زياد بهتر نشود آن را ترك مي كنندجاي آنها را گرفته اند 

زمان بازگشايي رستوران ها در آوريل 

سب نوع كار ورحدر ساعت ب) يور

همچنين، كاركنان به مزايايي جديد و انعطاف بيشتر در ساعات كار دست يافته اند.  افزايش يافته است

  

اين افزايش دستمزدها، كه به ترغيب آقاي جانسون بوده، و به عنوان يكي از سودهاي 

شده، چندان موجب خوشحالي كساني نمي شود كه اميدوار بودند خروج از اتحاديه اروپا، مقررات اجتماعي را 

سبك تر نموده و به تبديل انگلستان به يك آزمايشگاه ليبرال منجر مي شود

مركز پژوهش«ويليامز، بنيانگذار 

آمدن اروپايي هاي شرقي پس از  گسترش اتحاديه اروپا در سال «كه 

هزينه دستمزد را در حداقل نگهداشت

او بدون شگفتي با راهبرد.  »بود

در بهترين حالت موجب افزايش بيكاري و در بدترين حالت سبب تشديد چرخه در حال ظهور قيمت

دستمزد مي شود كه تنها يك ركود مي تواند به آن پايان دهد

  

در وراي اين نظر، آيا سياست دستمزدي مورد ترغيب دولت 

آقاي ريچارد نيكلس، مسئول عملكرد مرغداري 

به دليل كمبود نيروي كار ماهر، ما در تابستان امسال «



 
  
 

 
 

قطعه كردن و بسته بندي مرغ ها سرمايه گذاري كرده ايم، 

اما نمي دانيم اين دستگاه چه زماني تحويل داده مي شود چون در اين بخش همه اين كار را مي كنند و از 

آقاي جاناتان پورتز، استاد اقتصاد دانشگاه 

بخش هايي كه بيشترين آسيب را ديده اند هتل و رستوران داري، بارها و غيره 

اين محدوديت، من نمي دانم كه 

اين در حالي است كه با توجه به 

، مهميز افزايش )درصد ميزان مصرف

اين قطع جريان بازرگاني، .  به پيكر توزيع كنندگان مي خورد

به دليل اين «به اين ترتيب، هراس اقتصاد از اين است كه 

ند، و در كه نتوانسته اند از افزايش دستمزد برخوردار شو

  .»كه فكر مي كنند از آن بهره برده اند 

كارگران بخش .  درصد افزايش يافته است

) درصد +٤.٩(رستوران داري و خرده فروشي  با 

و بخش مالي با ) درصد+ 

درصدي ثبت شده  ٥.٢با اين همه، تورم 
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قطعه كردن و بسته بندي مرغ ها سرمايه گذاري كرده ايم،  خريد يك دستگاه ساخت آلمان جهت تسهيل

اما نمي دانيم اين دستگاه چه زماني تحويل داده مي شود چون در اين بخش همه اين كار را مي كنند و از 

  .»اين رو انتظار مي تواند طوالني باشد

آقاي جاناتان پورتز، استاد اقتصاد دانشگاه .  در عين حال، همه توانايي يا امكان سرمايه گذاري را ندارند

بخش هايي كه بيشترين آسيب را ديده اند هتل و رستوران داري، بارها و غيره «: كينگز كالج لندن مي گويد

اين محدوديت، من نمي دانم كه به دليل .  هستند كه امكان رشد توليدشان در كوتاه مدت محدود است

اين در حالي است كه با توجه به .  »باالرفتن قيمت ها نشودچگونه اين افزايش دستمزدها مي تواند منجر به 

درصد ميزان مصرف ٤٥(غذايي  -وابستگي كشور به واردات، به ويژه محصوالت كشاورزي

به پيكر توزيع كنندگان مي خوردقيمت حمل و نقل و هزينه هاي مربوط به آن، 

به اين ترتيب، هراس اقتصاد از اين است كه .  هزينه صنعت زدايي كشور را آشكار مي كند

كه نتوانسته اند از افزايش دستمزد برخوردار شو شود يع سبب فقيرشدن بقيه مردمي 

كه فكر مي كنند از آن بهره برده اند  شودمحدوديت افزايش دستمزد واقعي كساني 

درصد افزايش يافته است ٧.٥، در انگلستان دستمزد ها ٢٠٢١و اوت 

رستوران داري و خرده فروشي  با  -و هتل) درصد+ ٤.٤(، ساختمان با 

+ ٨.٧(كمترين سهم از اين افزايش را داشته اند، درحالي كه بخش خدمات با 

با اين همه، تورم .  برندگان بزرگ اين افزايش دستمزد ها بوده اند

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

 
 

خريد يك دستگاه ساخت آلمان جهت تسهيل

اما نمي دانيم اين دستگاه چه زماني تحويل داده مي شود چون در اين بخش همه اين كار را مي كنند و از 

اين رو انتظار مي تواند طوالني باشد

  

در عين حال، همه توانايي يا امكان سرمايه گذاري را ندارند

كينگز كالج لندن مي گويد

هستند كه امكان رشد توليدشان در كوتاه مدت محدود است

چگونه اين افزايش دستمزدها مي تواند منجر به 

وابستگي كشور به واردات، به ويژه محصوالت كشاورزي

قيمت حمل و نقل و هزينه هاي مربوط به آن، 

هزينه صنعت زدايي كشور را آشكار مي كند

يع سبب فقيرشدن بقيه مردمي وزتتورم، باز

محدوديت افزايش دستمزد واقعي كساني  بموج عين حال

  

و اوت  ٢٠١٩بين ماه اوت 

، ساختمان با )درصد+ ٢.٧(صنعت با 

كمترين سهم از اين افزايش را داشته اند، درحالي كه بخش خدمات با 

برندگان بزرگ اين افزايش دستمزد ها بوده اند) درصد+ ١٢.٥(



 
  
 

 
 

پس از كسر افزايش (واقعي دستمزد 

اين در حالي است كه .  تبراي مشاهده وضعيت واقعي سطح زندگي انگليسي ها تعيين كننده اس

سترلينگ معادل ليره ا ٥٢١( 

.  پيش از بروز ناگهاني بحران مالي بود

سال، امكان درك علت عدم محبوبيت راهبرد اعالم شده 

خوش بيني همه جانبه او موجب جذب آراء عرصه انتخاباتي 

  .شده است ستارمر دچار انحراف به راست

https://ir.mondediplo.com/2020/03/article3386.html

 

Cf. l’étude de Stephen Nickell et Jumana Saleheen, «
on occupational wages : evidence from Britain
décembre 2015. 
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دستمزد .  در طول همين بازه زماني، اين افزايش دستمزد را خنثي كرده است

براي مشاهده وضعيت واقعي سطح زندگي انگليسي ها تعيين كننده اس

 ٢٠٢١داده ها شادماني آفرين نيست چون دستمزد هفتگي متوسط ماه اوت 

پيش از بروز ناگهاني بحران مالي بود مي رسد كه ٢٠٠٨تنها به سطح دستمزد ماه فوريه 

سال، امكان درك علت عدم محبوبيت راهبرد اعالم شده  ١٣پسروي سطح زندگي بسياري از مردم در طول 

خوش بيني همه جانبه او موجب جذب آراء عرصه انتخاباتي .  ممكن مي سازد

ستارمر دچار انحراف به راستحزب كارگر آقاي كر ا انگلستان در زماني شده كه

  ٢٠٢٠، لوموند ديپلماتيك، مارس » برگزيتي براي هيچ

https://ir.mondediplo.com/2020/03/article3386.html 
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در طول همين بازه زماني، اين افزايش دستمزد را خنثي كرده است

براي مشاهده وضعيت واقعي سطح زندگي انگليسي ها تعيين كننده اس) قيمت ها

داده ها شادماني آفرين نيست چون دستمزد هفتگي متوسط ماه اوت 

تنها به سطح دستمزد ماه فوريه ) يورو ٦١٤

پسروي سطح زندگي بسياري از مردم در طول 

ممكن مي سازدتوسط نخست وزير را 

انگلستان در زماني شده كه

  

برگزيتي براي هيچ«مقاله  -١
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The impact of immigration 
», Bank of England, Londres, 

  


