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 مقدمه
ی وربهرهبه این سو، روند نزولی نرخ رشد  8002سال  بحران بزرگ جهانی هنگام از

چه وارسیدن این روند نزولی یکی از مسائل جدی مورد توجه پژوهشگران بوده است. آن 

ه در بلک ی پیشرفتهدارسرمایهکند این است که نه فقط در کشورهای می اهمیترا با

کشورهای نوظهور هم شاهد این روند نزولی هستیم. واقعیت این است که نرخ رشد 

 طوربههمین روند نزولی به میزان ناچیزی رسیده است.  آمدپیاقتصادی جهان هم در 

ی که به وربهرهرشد  گان است که عمده ترین نیروی محرکهم قبول کلی این مورد

ی تازه و هایفناورست، هم هناخالص داخلی سرانه شرط رشد تولید پیش ی خودنوبه

تحول »کند، می ( یادآوری8002) قریشی بدیع است. درعین حال، همان طور که

زمان شده و درواقع به صورت هم« یوربهرهروند نزولی رشد »و « یفناور چشمگیر

 درآمده است که باید توضیح داده شود.  ییمعما

 وان از سه دیدگاه سخن گفت:تمی کلی طوربهاین راستا  در

شان دانند و بحث اصلیمی انهفناور تحولات بدبینانی که مشکل را در ماهیت -

ای است که ابداعات امروزین در مقیاس و گونهی جدید بهفناوراین است که ماهیت 

 قیاستر با آنها روبرو بودیم قابلی پیشهاو حتی در دهه 0990ی دههچه در با آن تأثیر

 ند بهنیستند و نتوانست مؤثر ابداعات پیشین یبه اندازه جدید یهاند. این نوآورینیست

ه به صورت رشد اقتصادی بالاتر اقتصاد شد ی کلی دروربهره بهبود موجب ی خودنوبه

 (.8002گوردون، ) ددربیای

ه ند بنتوامی سازند ودورانی دیجیتال هایفناوربینانی که معتقدند خوش -

 یهاجهش تکنولوژیک درواقع همانند جهشاین یایند. بی دروربهرهیع صورت رشد سر

ا ر کامل خود طوربه آن هایآمدپیتکنولوژیک پیشین است تنها زمان لازم است تا 

ی ی در آموزش، کارآموزگذارسرمایهنشان بدهند. برای این که این اتفاق بیفتد، ما باید 

شکل م هابیشتر کنیم و در این نگاه به واقعیترا  هابالابردن میزان مهارت راستای در و

ساز نیستند بلکه برای پراکندن این ی کنونی دورانهااصلی این نیست که نوآوری

 کاری صورت گرفته است. کم هابنگاهدرمیان  هانوآوری
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ی را هم گیراندازهما مشکل  دیگرانی هم هستند که معتقدند و سرانجام، -

شاهد دگرسانی بخشی دراقتصاد  یکشورهای غربی به درجات اغلب اقتصادهای داریم. در

داری کاهش یافته و به عوض بخش ادامه طوربه، بخش صنعتی این جوامع . درایمبوده

ه بدید این جماعت،  ازبنیان روند صعودی داشته است. به این ترتیب، اقتصاد خدمت

اده ی کار سوربهرهقیق ی دگیراندازهبخش خدمات  این باشد که درمشکل رسد می نظر

شود، روی دو نکته دست می هزمیناین  مباحثی که در نیست. در یو بدون دردسر

گیرد، می قرار کنندگانمصرفمجانی در اختیار  طوربه، خدماتی که شود. اولا  می گذاشته

شود درمقابل می که پرداخت ییدوم، هم موقعیت نسبی بها یگوگل، و نکته مثلا 

ی که حال به عبارت دیگر در زمان صورت گرفته است. که در گذر یفیتیتغییراتی ک

ت به همان نسب هاشود، بهای آنمی دائمی بهتر طوربه شده تقریبا کیفیت خدمات ارایه

ای که شود تا کیفیت بالاتر را به زبان پول بیان کند. درنتیجه، ارزش اضافهنمی تعدیل

 پردازند منعکسمی بازارها این خدمات در دگانکننمصرفکه  ییبها شود درمی تولید

 شود. نمی

یکی از عوامل ی همیشه یکی از معیارها و درواقع وربهرهپذیرم که رشد می اگرچه

 شواهدی از بریتانیا یبختی جوامع در درازمدت بوده است ولی دراین مقاله با ارایهنیک

 ی ساختاریهاوجود ضعف یانهی درواقع نشوربهرهمعتقدم که مشکل روند نزولی رشد 

شکست  آمدپیهم به اعتقاد من،  هاکه وجود دارد. این ضعف بسیاری اساسی است

گذشته بوده است. هدف اصلی من دراین  یدههچهار  پردازی دردولتمردان در سیاست

 ست. هامختصر از این شکست یروایت یهئارا نوشتار

 

 نظری بازنگری مختصر -2
 یدرواقع آن تکه 8002ی، به نظر من سقوط اقتصادی و مالی سالی وررهبهپیوند با  در

 ای که از آب بیرون زده است درو همین قطعه ونی کوه یخی است که عیان شدهبیر

ا که ب ییهاطول سال که در واقع مشکلات ساختاری نظام اقتصادی حاکم را عیان کرد

منجر شده  8002به بحران سال ی مالی که سرانجام هاحباب ایجاد غیب و تشویقرت

که  این نیستنامم می چه که من یک مشکل ساختاری. آنندبود، کتمان شده بود
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ک حالت سهولت به صورت یتواند بهمی شده باشد که اقتصاد بریتانیا با مازاد تولید روبرو

 واقع وارسیدن این پرسش است کهاصلی و اساسی من به یرکودی در بیاید. نکته

ی چگونه به جریان افتاد و مورد دارسرمایهشده دراقتصادهای های تولیدمازاد

جه و این دو یهم پیوستهبه گمان من مشکل اصلی ارتباط به ؟ی قرار گرفتبرداربهره

 آن مسئله است، و منظورم از این دو وجه هم نه فقط فرایند تولید مازاد که علاوه بر

 ه درکنم کمی به این نکته اشاره ،عبارت دیگر ی از آن مازاد است. بهگیربهرهچگونگی 

ای که برای نظام اقتصادی مطلوب شده به شیوهمازاد تولید ی اگردارسرمایهیک اقتصاد 

کل نظام اقتصادی با مش ییآن صورت پویا کار گرفته نشود، درهو درواقع بهینه باشد ب

 ن نظام اقتصادی در تولیدای ییکه تواناآید می که در عمل به صورتی در شودمی روبرو

 طورهبآن چه که دیدگاه اقتصادی غالب  پیوسته با این نکته، یابد.می مازاد هم کاهش

 دار توزیع نابرابر درآمد و ثروت دراقتصاد بودکه تقریبا عمده نادیده گرفت، رشد ادامه

ز کشورهای جهان حاضر است. این نابرابری روزافزون ا یهمه ای است که درپدیده

شود می ات منفی خواهد داشت، بلکه باعثتأثیرمیزان رشد اقتصادی  فقط برجمله نه

مد این توزیع نابرابر درآ رمیان آنها که د در ویژهبهانسانی،  یی در سرمایهگذارسرمایهتا 

نوبه انسانی به یبینند، روند نزولی داشته باشد و این کاهش سرمایهمی و ثروت زیان

 ی زیر ضرب بیشتری قرار بگیرد. وربهرها روند نزولی رشد شود تمی موجب

و حتی دراکثریت  های دربعضی بخشوربهرهاز سوی دیگر روند نزولی رشد 

 توزیع درآمد و ثروت دامن نابرابری در شخود عامل دیگری است که به گستر هابنگاه

ن کارگرانی که ی در میاوربهرهچنین شکاف در زند. درنتیجه شکاف درآمدی و هممی

نی کنند، با کارگرامی ن و یا با رشد ناچیز کارییی پاوربهرهی با هابنگاهیا  هادر بخش

شود. یم ی بالاتر مشغول به فعالیت هستند بیشتروربهرهی با هابنگاهی یا هاکه در بخش

 یشود که هیچ گونه مکانیسم درونی برامی به نظرمن به این ترتیب دور تسلسلی ایجاد

تر خواهد را تنگ دور تسلسلبه حال خود رها شود این  شکستن این دور ندارد و اگر

 هم به این صورت است. دور تسلسلکرد. منظورم از این 

  



 

 
 

 یفساحمد  5

 

انسانی  یسرمایه نییدستمزد واقعی پا           نییی پاوربهره

 ترنییپا یوربهره  ترکم

 
دراقتصاد  ویژهبهولی ی اقتصاد حاکم است هاهمه عرصه اگرچه این مناسبات در

در  هک است شدیدتر خواهد بود که از جمله به این دلیل ش احتمالا  آمدپیبنیان خدمت

شود یم که موجب یفرایند انسانی بسیار برجسته است و یبخش خدمات، نقش سرمایه

 ی خواهد داشت. آمدپیتر بشود چنین انسانی کم یتا سرمایه

تری تازه تر وبدیع آلاتماشینکلی بیشتر شود و  طوربهی گذارسرمایهالبته اگر

گسترش  لازم برای هاییسیاست در نبود ،تا میزان تولید بیشتر شود کارگرفته شوندهب

 شودیم ، نتیجه آنشدهتر ارزش تولیدو توزیع بهینه اقتصاد آفرینی درظرفیت اشتغال

ی ورهرهب -ازای هرکارگربه کنند، تولیدمی بهتری کار آلاتماشینکه وقتی کارگران با 

 ود تای باعث شوربهرهنیست رشد  درنبود سیاست لازم بعیدلی و یابدمی افزایش -کار

 یوربهرهدست آمده از رشد منافع به عین حال اگر لازم کاهش یابد. در تعداد کارگران

 پویای اقتصاد صرفی غیرهابخش دربرای بهبود توان تولیدی یک بخش خاص،  در کار

و اگربرای مقابله با نابرابری روزافزون  هم رقابتی باشد، شود، و اگر شرایط بازار

 هم درواقعیت ناچار هابنگاهدر آن صورت،  و مفید به اجرا دربیایند، مؤثری هاسیاست

ه ب تری کمهای را به صورت قیمتوربهرهشوند تا بخشی ازمنافع ناشی از بهبود می

اهند ع بیشتری خوبنتیجه خانوارها و کسب وکارها منا در .ندکنمنتقل  کنندگانمصرف

تر بیشتر خودرا به صورت تقاضای کل بیش ییو این توانا ندکناقتصاد هزینه  داشت تا در

 یوربهرهبهبود  آمدپیکه البته  - کل یآورد که در کنار بیشتر شدن عرضهمی در

 ابد و اقتصاد در سطح بالاتریشود تا سطح زندگی عمومی بهبود یمی باعث - خواهد بود

ی هاتواند درفعالیتمی ع ایجاد شدهبالبته که بخشی از این منا از رفاه به تعادل برسد.

ی شود. آن ارتباط اساسی که باید برقرار شود، رابطه گذارسرمایهآفرین بدیع اشتغال

ن، ایجاد اقتصاد است. به اعتقاد م ی و رشد میزان واقعی دستمزد دروربهرهبین رشد 

  :د خواهد کردایجاوستگی حداقل دو منفعت اضافی پیاین 
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شاهد رشد سالم در تقاضای کل خواهیم بود یعنی تقاضای اضافی  -0

ی وربهره حاصلکه  شودمی مالی تأمیندرواقع با درآمد بیشتر کارگران 

 بیشتر خودشان است. 

کنند، می تر و بهتر کارکردن را لمسکارگران که نتایج سخت -8

 ند. کن ی کوششوربهرهبیشتری خواهند داشت که برای بهبود بیشتر  ینگیزها

به  ییکه ارزش به نسبت بالا ییتقاضای کل استوار و حرکت به سوی تولید کالاها

زمان با آن هم .ی مختلف خواهد شدهاباعث رشد اشتغال در بخش ازای هر واحد دارند

که درآن علت اساسی  وردآپویا درمی ییسمرشد هم خود را به صورت مکانروبهروی بهره

خواهد  تأثیرکل این فرایند  که از جانب عرضه بر ی استوربهرهرشد  ،رشد تقاضا

خواهد آمد. درست ت به صورت رشد بالاتر اقتصادی درنهای این مجموعه درگذاشت. 

 اغلب اقتصادهای ی ناکافی باشد، یعنی وضعیتی که درگذارسرمایهبرعکس وقتی 

  :ناگوار روبرو خواهیم شد آمدپیی با آن روبرو هستیم با دو دارایهسرم

د و کنمی ترتکنولوژیک را کم یتوسعهو تر رشد ی کمگذارسرمایه -

ن آ آمدپی در تر شده وکم هابنگاهمنابع درون  یدرنتیجه تخصیص بهینه

 د. اهد شتری روبرو خومراتب کمهی هم اگرکاهش نیابد به رشد بوربهرهمیزان 

تر این است که پراکندن ی کمگذارسرمایههای آمدپییکی از  -

 نوبه باعثشود که بهمی تری مختلف کمهابنگاهمیان  ی و ابداعات درفناور

ی هابنگاه شماریاندک شود که شاهدمی یوربهرهتوزیع  کنونی تداوم الگوی

ی هابنگاهون در ی تنبل هستیم که درهابنگاه تعداد کثیری سوپراستار و

یارانه به  ه کمکداریم که بهم ی زامبی هابنگاه یتنبل هم یک زیرمجموعه

 دهند.می اشکال مختلف به زندگی خود ادامه

ها برای مدت طولانی و عدم وجود آمدپیخاطر تداوم این باید اضافه کنم که به

رای ه آنها بپرداختن بشرایط کنونی  ها، دربه آنپردازان سیاست مؤثرالعمل عکس

 هادار نابرابریخصوص با رشد ادامهبه .چندان ساده و سرراست نیسترفع شان 

د شد. این شکاف روزافزون در عمل به ین تنگناها هر روزه دشوارتر خواهحل ا

کند. می ی تازه را محدودهایفناورکند که منافع ناشی از می صورت ترمزی عمل

است که یک اقتصاد ضعیف موجب کاهش درست  کلی این هم احتمالا  طوربه
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 های و پراکندن این نوآوریفناوری لازم برای رشد هاامکانات و حتی تدارک انگیزه

شواهدی از اقتصاد بریتانیا شماری  ازکنم با استفاده می ، سعیادامهخواهد شد. در 

 از این مسائل را بیشتر بررسی کنم.

 

 ی در بریتانیاوربهره« معمای» -3

چند مشکل  بای در بریتانیا وربهره« معمای»برای درک و توضیح کوشش  در

بپردازیم. اولین مشکل این است که به  هااساسی روبرو هستیم که ابتدا باید به آن

« معما»هشگران وجود ندارد که وقتی از رسد توافقی بین ناظران و پژومی نظر

 رند. برای تنریروای اشاره داچیست و به چه مسئله انگویند منظورشمی سخن

تر ی دربریتانیا به کموربهرهکنیم میزان می مشاهده»( معما این است که 8002)

( 8002) ( و اشنایدر8002(. هلدین )3ص.« ) اش سقوط کرده استاز روند تاریخی

عنی هستیم ی اقتصاد ی دروربهرهتوزیع  یگانهن باورند که ما شاهد الگوی دوای بر

نبل ی تهابنگاهای از بعد زنجیره استار داریم وپیشرو یا سوپر یهابنگاه ییاز سو

 ( در8002) خیلی جدی متفاوت است. هلدین طوربهشان یوربهرهکه رشد 

داشتن نگاه نییی تنبل در پاهابنگاهکند تا نقش می این نکته تمرکز اش بربررسی

. هم زیاد است هانگاهبمعتقد است که تعداد این نوع  ی را نشان بدهد ووربهرهرشد 

ی وربهرهاین باور است که روند نزولی نرخ رشد  ( بر8002) اشنایدر ،به عوض

ی وربهرهدرصد بالای توزیع  82است که در  هاییبنگاهبه خاطر  یمتمابه تقریبا 

 هستند در پایینیکه در بخش  هاییبنگاهکند که می هستند، و حتی اضافه

ی بیشتری وربهرهن نرخ رشد آایسه با پیش از های پس از بحران درمقسال

 (. 00) ص  اندداشته

کنند می ای مطرحی تازهها«معما»شان ( دربررسی8002) برایسون و فورث

چرا این همه طول کشید تا نرخ رشد اقتصادی »کشند که می و این پرسش را پیش

این است که چرا دیگر هم « معمای»(. از سوی دیگر 2ص. ) «در بریتانیا احیا شود

 العمل متفاوتی نشانعکسبه این رکود ی پیشین هامقایسه با رکود کار در بازار

 داد؟
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با توجه به میزانی که پس از رکود میزان تولید در بریتانیا کاهش یافت، دالفین 

را  سؤالو این  کشندمی دیگر پیش« معماینیمه»هم یک  (8002) و هتفیلد

ن درعیم کاهش بیشتر سطح اشتغال چه بوده است؟ کنند که دلیل عدمی مطرح

ه این یک معما نیست بلکه ب تنهانهبرای برایسون و فورث  دانیم که اتفاقا می حال

 قوت ینظر آنها کاهش ناچیز در میزان اشتغال و احیای با سرعت آن درواقع نقطه

غال در شتکنند که میزان امی یادآوری . این محققینو مثبت اقتصاد بریتانیاست

 رفت و اضافه از سطحی که قبل از رکود وجود داشت بالاتر 8008فصل سوم سال 

واقع حتی یک سال پیش از آن که تولید احیا  در» این بیشتر شدن کنند کهمی

کند که می بررسی همان دوره ادعا ( در8002(. هلدین )3ص. ) اتفاق افتاد «شود

ل میزان ورشکستگی حداق»داد، می فزایشاگر بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را ا

 این ورشکستگی بیشتر هم این بود که یشد. و بعلاوه نتیجهمی درصد بیشتر 00

اش در سطح اقتصاد رفت که هزینهمی میلیون فرصت شغلی از دست 0.2حدود 

افتاد احتمال می (. اگر این تغییرات اتفاق02)ص  بودمی کلان بسیار چشمگیر

ی بین یک تا دو درصد رشد بیشتری داشته باشد و وربهرهط نرخ داشت که متوس

میلیون فرصت شغلی را برای یک  0.2پردازان پولی باید آیا سیاست» دهدمی ادامه

 کردند؟ صادقانه به شما جوابمی ی قربانیوربهرهتا دو درصد رشد بیشتر در 

 (02)ص.  «دادمنمی دهم که من اگاهانه چنین کاری را انجاممی

از سطح تولید  تردهند که سطح اشتغال بسی سریعمی شواهد موجود نشان

این وضعیت به گمان من  آمدپیهای پس از بحران بزرگ جهانی احیا شد. درسال

ی کاهش وربهرهشد رکه همان گونه که اتفاق افتاد میزان روشن است و آن این

آن گونه که  - باشد« عمام»یک  این من براین باورم که نه این که خواهد یافت.

  بود که به اجرا درآورده بودند. هاییسیاست آمدپیبلکه درواقع  - شودمی ادعا

ی درون اقتصاد بریتانیا باشد، این واقعیت دارد وربهرههرچه که مشکل توزیع 

بین بریتانیا و کشورهای مشابه، برای نمونه آلمان، فرانسه و هلند یک شکاف که 

 طوربهکنند که می ( برآورد8002) جود دارد. دولفین و هتفیلدی ووربهرهجدی 

(. ناگفته روشن است 3ص. ) درصد متغیر است 38تا  83متوسط این شکاف بین 

توجهی برای بریتانیا در های قابلآمدپیی کار، وربهرهکه وجود این شکاف در 
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 یوربهرهکاف دارد. درعین حال باید توجه را به یک ش المللبینتجارت  یعرصه

 چیزی استی واقعی و وربهرهجا شکاف بین این دیگر هم حلب کنیم و منظورم در

 82ی سالانه در وربهره رشد متوسط یعنی –ی وربهرهکه اگر روند تاریخی رشد 

 یافت، وضعیت دربریتانیا به چه صورت درمی ادامه - 8002سال قبل از سال 

(. 3همان، ص ) کنندمی درصد برآورد 02دل آمد وجود دارد. این شکاف را معامی

م ی را پر کنیوربهرهبه اعتقاد من تردیدی وجود ندارد که اگر نتوانیم این شکاف 

آن صورت، بهبود سطح زندگی برای اکثریت کسانی که در این اقتصاد زندگی  در

ای روبرو خواهد شد. شکافی که در میان کنند با مشکلات عدیدهمی و کار

تر است و برای مثال بزرگ هممختلف اقتصاد وجود دارد حتی از این یهابخش

 33ی در فرانسه و وربهرهاز متوسط  درصد 82ی در بخش صنعت، وربهرهشکاف 

 (8002) (. اولتون3همان، ص .) تر استآلمان کم ی دروربهرهدرصد از متوسط 

ه ریتانیا اشاره کنم کتوانم به بمی یک مورد افراطی عنوانبه»کند که می یادآوری

صفر  آن تقریبا  ی کار دروربهرهمیزان رشد  8002در ده سال پس از بحران سال 

ایم و درحال حاضر حالی که در این مدت شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده بوده، در

شده افزایش در نیروی کار و ساعات کاردرصد است و شاهد  4.4هم میزان بیکاری 

درصد  9 حدود کثری که درگذشته به آن رسیده بود الانهستیم که از میزان حدا

 ثابت به بخش صنعتی مربوط ی تقریبا  وربهره(. بخشی از این 24ص ) «بیشتراست

 این رونق نسبی های اخیر رونق نسبی داشته است ولیسال در شود که از قرارمی

که  مولدیی مونتاژ نه فرایندهای صنعتی هاعمده با بیشتر شدن کارخانه طوربه»

 (. 4، ص 8002بری، )اتفاق افتاد  «کنندمی تولید ییارزش بالا

های پس از بحران بزرگ سال آمده در بریتانیا دربه نظر من تغییرات پیش

بحران  که به ییهادر سال اقتصاد بریتانیا تحولاتی است که در آمدپیمالی جهانی 

ت درسالهای قبل از بحران، میان این تحولا رسیم صورت گرفته است. درمی بزرگ

این کشور اتفاق  داری بود که درجدی و ادامه ییزداصنعترشد بخش مالی و 

 – که در بخش مالی لندن انجام گرفت هاییرفرم - بیگ بنگ آمدپیافتاد. در

ی هاپیش گرفتن سیاست کل اقتصاد شکل گرفت. با در مالی بر یسرمایه یسلطه
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بازارهای مالی باعث شد که بخش صنعتی  الای پوند درنسبت بپولی خاص، ارزش به

به صورت  نوبهی از دست بدهد که بهالمللبینبازارهای  اش را دربریتانیا توان رقابتی

ی ی این الگوی تازههادر آمد. یکی از ویژگی ییزداصنعتی یفرایند سرعت گرفته

عمل به نابرابری  فقط باعث رشد نابرابری شد بلکه دررشد هم این بود که نه

دربخش  0920کارگری که در سال  3کلی، از هر  طوربه روزافزون وابسته بود.

ده بود، یعنی بخش صنعت نباقی ما تنها یک کارگر 8002 کردند، درمی صنعت کار

دوسوم نیروی کارش را در طول این مدت از دست داد. این واقعیت دارد که  حدود

 طوربهایم ولی اندکی رونق در این بخش بودههای پس از بحران شاهد سال در

 یفاصله توجه نبود. درکلی این رونق چه از نظر حجم و چه از نظر مقیاس قابل

دست  درصد از نیروی کارش را از 33 بخش صنعتی حدودا  8000و  8000بین 

درصد آن احیا شد ولی درست  2، تنها 8002تا  8000های طول سال در داد و

از طریق ایجاد مشاغلی با سطح مهارت » رفتمی انتظار چه که احتمالا برخلاف آن

بخش صنعتی بریتانیا بدون این که ظرفیت تولیدی خود را »و اضافه کنم « ناچیز

طح مهارت نازل ایجاد کرده توجهی افزایش داده باشد، مشاغلی با سقابل طوربه

که همان طور که هلدین  (. به این ترتیب، تعجبی ندارد4، ص. 8002بری، « )است

ماه گذشته تنها  24 میزان رشد دستمزد واقعی در»ه کند کمی ( یادآوری8004) 

کنم که درواقع این روند می (. و من اضافه4)ص. « در سه ماه منفی نبوده است

امکان داده است تا نسبت سرمایه به کار  هابنگاهنزولی دستمزد واقعی است که به 

 بدهند. از سوی ام مورد بازبینی قراررتی که دربالا اشاره کردهدر تولید را به صو

از  ییرسد که در کل اقتصاد بریتانیا شاهد ظهور یک روند قهقرامی دیگر به نطر

ده شای از مشاغل ایجادمنظر ساختار اقتصادی هستیم به این معنی که بخش عمده

توجه نیست و به قابل شانییافزابوده است که میزان ارزش هاییواقع دربخش در

که متوسط دستمزد  ندایجادشد هاییبخش دراین مشاغل تازه همین خاطر هم 

ت باشد ی کار ثابوربهرهن است. البته وقتی نرخ یینسبت بسیار پاواقعی در آنها به

کامل به این وابسته است که ساعات کار کرده  طوربهو افزایش نباید، افزایش تولید 

ت وقشوند و یا از کسانی که پارهمی ن که افراد تازه ای استخدامافزایش یابد، ای

شود ساعات بیشتری کار می خواسته ساعتی دارندهستند و یا قراردادهای صفر
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مدت حتی ممکن کار البته در کوتاه یکنند، درواقع فرع قضیه است. این شیوه

 لگوی رشدی کهیقین برای درازمدت، چنین ااست به نظر جذاب هم بیاید ولی به

 .تدوام نیسی را کنار گذاشته است پایدار و قابلوربهرهدرواقع کوشش برای رشد 

اگر این فرایند ادامه یابد، برای این که رشد اقتصادی پایدار بماند باید شاهد 

ن برای بهبود ییی پاوربهرهجای ایجاد مشاغل با اساسی باشیم و به یتغییر

این اعتقادم  م. به همین خاطر، برییی نماگذارسرمایهاند ی آنها که شاغلوربهره

ی گذارسرمایهی احیای هاپردازان باشد شیوهچه که باید مورد توجه سیاستکه آن

م انجام ی مولد لازگذارسرمایهمولد در اقتصاد بریتانیاست. البته اضافه کنم که اگر

 لی خارج باشد، ضروریپردازان معواملی که از کنترل سیاست آمدپی نگیرد ولی در

نین ی مولد چگذارسرمایهی کار باید افزایش یابد، درشرایط فقدان وربهرهبشود که 

 پذیر خواهد شد و این دقیقا  کاری تنها با بیکارکردن بخشی از کارگران امکان

 8002تا  0992بین  یفاصله کاریست که در بخش صنعتی بریتانیا اتفاق افتاد. در

درصد افزایش یافت، و این درحالی است  3عت در بریتانیا، فقط تولید در بخش صن

دولفین و ) درصد کاهش یافته بود 30ها میزان اشتغال که در طول همین سال

وارسی تحولات پس از بحران بزرگ در بریتانیا، به چند  (. در2، ص. 8002هتفیلد، 

شاهد رکود وضعیتی که پس از بحران بزرگ،  پرسش اساسی باید پاسخ داد. در

نیروی انسانی خود را بیشتر از آنچه که  هابنگاهایم، چرا اقتصاد بوده عمیقی در

تصاد ی رونق اقهاجوانه اولین که تعدیل کرده بودند، تعدیل نکردند؟ و بعلاوه همین

با سرعت فرایند استخدام دوباره را شروع کردند؟ چرا یک  هابنگاهبرزد، چرا  سر

با یک رشد پرقدرت در اشتغال و کاهش چشمگیر درنرخ تولید  رونق نسبی در

ی کار وربهرهبیکاری همراه شد درحالی که در موارد رکود پیشین، شاهد رشد 

 به ماهیت بحران بزرگ جهانی مربوط هابخشی از پاسخ به این پرسش ایم؟بوده

 جنگ دوم جهانی، اغلب زمانی اتفاق های پس ازسال ی رکود درهاشود. دورهمی

به  شهایآمدپیکه گرفتند می پیش ی انقباضی درهاسیاست هاافتاد که دولتمی

بار بینی بود. ولی بحران بزرگ جهانی اینقابل پیش هابنگاهمقدار زیادی از سوی 

ی مالی هاییبهای دارا ناگهانی حباب موجود در طوربهکه  پیش آمدبه خاطر این 
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چه ناظران اقتصادی از آن اشآفرینرکودهای آمدپیشد و به همین خاطر  منفجر

تر بود. بعلاوه بعید نیست عوامل دیگری هم بسیار بزرگ کردندمی و مالی برآورد

  به بیکارکردن گسترده دست نزدند: هابنگاهکه چرا  بوده باشند مؤثر

اند چون ممکن است نتوانند نیروی آینده نگران یدرباره هابنگاه -

 بازار د درنمایندارند تا حایگزین کارگران بیکارشده  کار ماهری را که لازم

 پیدا کنند. 

 یعنی بیکارکردن و استخدام دوباره - تعدیل نیروی کار یهزینه اگر -

ن پذیر شود. ایزیاد باشد احتکار نیروی کار ممکن است از نظر مالی توجیه -

کار  ولید وی خاص در پیوند با تهاوضعیتی که نیاز به مهارت در ویژهبهنکته 

نیاز به ی موردهایک بنگاه مد نظر باشد یا این که کسب این مهارت

 . شودمی تر، جدیی زیاد نیازمند باشدگذارسرمایه

 هاییرکود آغاز شد، دولت هم سیاست 8002سال  مورد بریتانیا، وقتی در در

ه مشوق وبندر پیش گرفت تا بتواند میزان اخراج کارگران را به حداقل برساند که به

 تغییر کرد و ها، سیاست8000شد. از سال  هابنگاه یوسیلههب احتکار نیروی کار

 د برتوانها میکانالی که این سیاستاما و آمد سیاست ریاضت اقتصادی به اجرا در

کل  بر تقاضای هاات منفی این سیاستتأثیری اثرات منفی بگذارد با وربهرهرشد 

به بیکاری  احتمالا  هاشرایط متفاوت این سیاست در(. TUC ،8002کند )می عمل

باعث شد تا کاهش در  هاشود ولی نظر به این که این سیاستمی بیشتر منجر

ل امکان داد تا سطح اشتغا ییتوجه باشد، درنتیجه از سومیزان واقعی دستمزد قابل

هش ی کاروبهرهبه همین خاطر، رشد  نسبت در سطحی بالا باقی بماند و دقیقا  به

این مبنا، و  ادامه یافت. بر 8004واقعی تا پایان سال  رکود در سطح دستمزد یابد.

براساس این روایت، رکود دستمزد واقعی و حتی روند نزولی آن درواقع مشوق 

به  بیشتری استفاده کنند به نسبت شد تا در فرایند تولید از مقدار کارِ هابنگاه

ه ی کارگرانی کوربهرهیشتر شرایط را برای بهبود ی بگذارسرمایهجای این که با 

 ( نشان دادند که در8004پسوآ و ون رینان ) دراستخدام دارند بهبود ببخشند.

ی بزرگ هابنگاهسرمایه برای  یهزینه 8008قبل از بحران بزرگ تا سال  یفاصله

ه یانی کوچک و مهابنگاهسرمایه برای  یافزایش یافت. میزان افزایش در هزینه



 

 
 

 یفساحمد  03

سرمایه و کاهش در دستمزد واقعی باعث شد  یدهنفزای یبود. هزینه حتی بیشتر

 در هااهبنگتا نسبت سرمایه به کار در فرایند تولید کاهش یابد. به عبارت دیگر، 

تر سرمایه نسبت کمنسبت بیشتر کار و به همین روال بهعمل با استفاده از میزان به

لید را اداره نمایند. عوامل دیگری هم بود که به کوشیدند تا سطح مشخصی از تو

انعطاف، روزافزون از قرارداد کاری قابل یاین وضعیت کمک کرد. استفاده

ان تر از میزکم حتی –ن ییکه با درآمدهای پاساعتی، و کارگرانی  قراردادهای صفر

کنند، باعث شد می برای خودشان کار - سطح کشور حداقل مزد برای زندگی در

ن کلی، کنفدراسیو طوربهنی باقی بماند. ییمیزان دستمزد واقعی در سطح پا تا

بریتانیا  کند که درمی ( برآورد2 ، صTUC ،8002) ی کارگریهاسراسری اتحادیه

حتی از  و کنندمی کار -ناامن اشتغال –میلیون نفر دراین شرایط  3.8بیش از 

ایم، یعنی تعدادشان بودهدرصد افزایش در آن  82به بعد شاهد  8008سال 

، IPPRی عمومی )هاپژوهشی سیاست یسسهؤهزار نفر بیشتر شده است. م200

 دکه در مشاغل ناامن بودنرا تعداد کارگرانی  8000( برای سال 009، ص 8002

طول  کنیم که درمی این اساس، مشاهده کند و برمی هزار نفر برآورد 022تنها 

اوه علایم. گونه کارگران در بریتانیا بودهشدن اینبرابر 09شاهد  8002تا  8000

بازارها شد. و  کار در یشدن عرضه براین تغییرات، مهاجرت زیاد هم باعث بیشتر

فقط موجب شد تا دستمزد واقعی کسانی که تازه کار نه یبیشتر شدن عرضه

ش دستمزد کسانی که از پی بگیرد بلکه حتی برمنفی  تأثیرشوند می استخدام

ار ی کوربهرهنتیجه موجب شد که بهبود  شاغل بودند هم اثر مشابه گذاشت و در

میان کارگرانی  در»شدند که  ( متذکر8003) چندان مهم نباشد. بلاندل و دیگران

در همان شغل خود باقی مانده بودند،  8000و  8000های که در طول سال

درصد 08یعنی مزد دند )مزد و یا حتی کاهش روبرو ش ت سطح پولیاسوم با ثبیک

درصد  20»حتی کاهش یافت( و برای  این کارگران از درصد 80ثابت ماند و مزد 

کلی میزان  طوربه(. 2ص. « )اهش میزان واقعی دستمزد بودیمکارگران شاهد ک

حدود ده درصد کاهش  8008و  8009ر ساعت کار بین ازای هواقعی دستمزد به

ن احتمال را مطرح کرد که حتی وقتی که میزان توان ایمی (.30همان، ص یافت )
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ه یابنده بواقعی کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات روند نزولی دارد میزان دستمزد

دهد که بتواند تعداد بیشتری از کارگران خود را در مقایسه با می بنگاه امکان

 یدوره در. اشتغال نگاه بدارد چنان دروضعیتی که این روند کاهنده وجود ندارد هم

 زدند میزان متوسطمی دست به اخراج کارگران هابنگاهرکودهای پیشین همین که 

رسد که روند نزولی می گرفت ولی در این موقع به نظرمی ی روند افزایشیوربهره

چنین واقعیت دارد که میزان واقعی دستمزد این فرایند را متوقف کرده است. هم

 ترین عملکردهای نظام بازار که شومپیتریکی از عمده روند نزولی دستمزد واقعی بر

 شماری و باعث شد تاات مخربی گذاشت تأثیرنامیده بود هم « انهدام خلاق» آن را

بررسی ما از  دهند. اگرمی چنان به فعالیت و زندگی ادامهمولد همی غیرهابنگاه از

 آن در ت باشدروند نزولی میزان واقعی دستمزد ایفا کرده است درسنقشی که 

توان در همین سطح کنونی اشتغال میزان می ی احیا شودگذارسرمایه صورت اگر

گونه که ی را به سطحی که قبل از بحران بزرگ وجود داشت رسانید. همانوربهره

ی روبهره« معمای» عنوانبهچه که ایم که آناین عقیده ایم ما برتر هم گفتهپیش

 اقتصاد این یک مشکل ساختاری در یواقع نشانه درشود می در بریتانیا مطرح

وزه چندین ح تر درمراتب گستردهفعالیت به به کار و است که رفعش نیاز کشور

اقتصاد بریتانیا صورت گرفته و  ساختاری در که یک تغییر ماین باور من بردارد. 

ت. شده اس ن دگرسانییی پاوربهرهی بالا به اقتصادی با وربهرهاز یک اقتصاد با 

 أثیرتشود هم می نوع قرارداد اشتغالی که به کارگران داده چنین براین تغییر هم

دهد می چه که کارگرش انجامبه آن ییگذاشته است. به گمان من اگر کارفرما

کند که کارفرما خواهد می منطق عامیانه حکم ،ارزش بگذارد و قدرش را بداند

 کارگر را کار ی ازگیربهره - رالعماگرنه مادام - کوشید تا با یک قرارداد درازمدت

 قراردادهایشرایطی که در بریتانیا داریم،  برعکس دربرای خود تضمین نماید. 

دهد و به همین دلیل به نمی موقت به کارگر یک منبع پایدار و مطمئن درآمدی

 در عین حال وقتی گذارد. درمی اقتصاد اثرات ناگوار نظر من برتقاضای کل در

اهی در آن نشیند درواقع نگمی مییاقتصادی قرارداد موقت به جای قرارداد دا

 واقع ارزش زیادی برای کاری که کارگر انجام کار درپنهان شده است که صاحب

ی وربهرهقراردادهای موقت بر  آمدپی( 8002) دهد قائل نیست. لیسی و مالومی
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 های منفیآمدپیی کار وربهرهشد ر کار را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که بر

 خصوص در پیوند با کارگران ماهر بیشتر است. منفی به آمدپیخواهد داشت و این 

 نگریم رشد مشاغل آزاد و کارهای پاره وقت درمی وقتی به اقتصاد بریتانیا

سه سال پس از  رشد قرارداد کاری صفر ساعتی را مشاهده خواهیم کرد. در کنار

 وقتی که نتوانسته بودندکارگران پاره کند که شمارمی ( اشاره8003) ، رابرتز8000

ها آن شمار هزار نفر بیشتر شد و به همین نحو 400بکند حدود  وقت یپداتمام کار

می داشته باشند یدادند قرارداد دامی موقتی داشتند ولی ترجیح که قراردادهم 

توجهی هم از بیکاری داد قابلتع هاهزار نفر افزایش یافت و در کنار این 000

 هزار 290بودند،  ماه بیکار 08تعداد کسانی که بیش از  کشند.می درازمدت عذاب

به این سو بیشترین میزان  0992 زدرصد از کل بیکاران که ا 32.0نفر بود، یعنی 

هزار رسید  920هزار نفر بیشتر شد و به  30میان جوانان هم  آن بود. بیکاری در

 822درصد رشد به 33جا هم بیکاری درازمدت در میان جوانان با حدود این و در

 TUC های بعد هم تداوم یافت.هزار نفر بالغ شد. این تحولات نامطلوب در سال

 20 کارگرانی که قرارداد صفر ساعتی دارند از ( متذکر شد که شمار9، ص 8002)

 4.2حدود  8002 . درافزایش یافت 8002 هزار نفر در 200به  8002هزار نفر در 

افزایشی معادل  ینشانه 8002مقایسه با  میلیون نفر مشاغل آزاد داشتند که در

اصطلاح مشاغل آزاد دارند میلیون نفر از کسانی که به 0.2یک میلیون نفر است. و 

تر است. درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که از سوی دولت تعیین شده کم

اندکی بیشتر از  8002دهد که در می نشان (8009) ملیآمار  یآمارهای اداره

 ییهاآننفر هزار  280کردند که از این تعداد می وقت کارپاره طوربهمیلیون نفر 2.8

 8009وقت پیدا بکنند. ولی وقتی به اواخر بودند که نتوانسته بودند کار تمام

 2.4درصد افزایش به  02کردند با می وقت کارپاره طوربهرسیم، کل افرادی که می

هم کسانی بودند که نتوانسته  هزار نفر 902میلیون نفر رسید که از این تعداد 

 42نرخ افرایشی معادل  8002وقت پیدا کنند که در مقایسه با بودند کار تمام

تری نییی پاوربهرهمتوسط  طوربهمشاغل آزاد آید که می نظربه درصد داشته است.

کافی کار  یتوانند به اندازهنمی وقت کهحو است کارهای پارهدارد و به همین ن
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ر در اطمینانی مستتبکنند و کارگرانی که قرارداد صفر ساعتی دارند به دلیل بی

 انسانی یتوجهی سرمایهعمل قادرنیستند که مقدار قابل این نوع قراردادها هم در

 تحول شود. ی بالاتر موربهرهتوانند به صورت می انباشت کنند که

مورد بریتانیا، به گمان من سه عامل موجب شد تا شاهد یک دگرسانی  در

 ینیعنی ا ییمنظورم از این دگرسانی قهقراباشیم و  در ساختار اقتصاد ییقهقرا

نسبت بالا به صورت اقتصادی درآمده است که ی کار بهوربهرهکه از اقتصادی با 

یری گکنم که این مباحث به قبل از همه اشارهاگرچه سطح اشتغال در آن بالاست )

ن است. ییعمده درآن پا طوربهی کار وربهرهشود( ولی می ویروس کرونا مربوط

 این سه عامل عبارتند از:

 میزان دستمزد واقعی ثابت و حتی در مواردی کاهش یابنده -

 پذیری بازار کارانعطاف -

 حاکمیت و مدیریت بنگاه یتغییر در شیوه -

اروپا  یخروج از اتحادیهپرسی همه آمدپیکه در هم بیشتری  اطمینانیبی

 را تشدید کرده است.  اتاین مشکلایجاد شد 

این عوامل هم این است که در فرایند تولید، کار به نسبت سرمایه  کلی آمدپی

شی حتی وقتی تقاضا روند افزای چشم مدیران مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. در

د و کننمی کنند این که یا کارگران بیشتری استخداممی ندارد، کاری که مدیرا

 وقت و یا دارای قرارداد صفرساعتی ارایهبیشتری به کارگران پارهیا ساعات کاری 

 انعطاف این نظام مدیریت تولید به نظر جذاب دهند. درواقع، از یک نگاه قابلیتمی

تواند پایدار باشد نمی گودرازمدت به گمان من این ال مدت و درآید ولی در میانمی

 و این بخشدمی ن تداومییی پاوربهرهی مولد به گذارسرمایهناکافی بودن و نیست. 

خواهد  ات منفیتأثیر هم هابنگاهبنگاهی و بین مکانیسم بر تخصیص منابع درون

 گذاشت.

آورد این الگو این خواهد بود که من در این مقاله معتقدم که بهترین دست

اقتصاد سطح اشتغال بالا خواهد بود ولی  تر هم گفتیم دره که پیشگونهمان

ن است و به همین خاطر میزان رشد اقتصادی هم ناچیز خواهد بود ییی پاوربهره
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اند ولی به زیر خط فقر کسانی که اگرچه شاغل شمار هم هاآمدپیو در کنار این 

 افزایش خواهد یافت. هم سقوط خواهند کرد

 8002دی که سرانجام به صورت بحران بزرگ مالی سال آن روایت اقتصا

 بود ولی بخش هر روز محوربود که در وجه عمده اگرچه مصرف ییدرآمد، الگو

شد. درواقع معتقدم که الگوی می مالی تأمینستانی تری از مصرف با وامافزون

 یاساس یک پروژه بر اقتصادی که سرانجام به بحران بزرگ مالی دگرسان شد

ری گزاره ضرودو پیش هم این الگو برای تداومکه های پونزی بنا شده بود بزرگ وام

  :بود

 وام ساده و زیاد باید فراهم باشد. -

 طوربهشود باید می ها پرداختازای این وامای که بهبهره -

 گیرندگان پونزی بتوانند دوام بیاورند. ن باشد تا وامییتوجهی پاقابل

صورت ظهور به اگزاره که وجود نداشته باشد، حالا یهرکدام از این دو پیش

و یا به صورت افزایش در نرخ بهره،  (credit crunch) «یبوست اعتباری»یک 

همان چیزی است که در سال  شود که این الگو فروبپاشد و این دقیقا می باعث

 «طرح پونزی»دهی را به صورت یک وام یچه که این شیوهآناتفاق افتاد.  8002

است که تا زمان ظهور بحران  ییاین الگو یترین حلقهآورد و درواقع ضعیفمی در

ضعیف  ی. و این حلقهکامل در اغلب کشورها وجود داشت طوربه 8002بزرگ سال 

برای  و ی مولدگذارسرمایهها نه برای ای از این واماین است که بخش عمده هم

شد اقتصاد پایدار درازمدت بشود تواند موجب رمی انه کهفناوری هاتشویق بدعت

های اخذ شده مالی مصرف اخذ شده بودند. به عبارت دیگر، وام تأمینبلکه برای 

گیرنده یک جریان درآمدی و یا درآمد بیشتر ای هزینه نشدند که برای وامبه گونه

 تأمیناصل و فرع وام اخذ شده را با این درآمدهای اضافی  دایجاد کنند که بتوان

 مالی تأمینبرای  کنندگانمصرفها از سوی وام یعوض بخش عمده در. دکنمالی 

در بخش  عمدتا  و ی موجودهاییی بیشتر صرف شد و یا صرف خرید داراهاهزینه

باب گیری حنوبه موجب شکلروی مستغلات به تمرکز بیشتر بر مستغلات شد.

 گرفتند هم هابنگاهقیمتی در این بخش شد و حتی وام بیشتری که شماری از 
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یکی  خودکه این هم گشت بازارها  عمده صرف بازخرید سهام خودشان در طوربه

های آمدپیایجاد حباب قیمتی دربازارهای سهام است. البته از  در مؤثراز عوامل 

 ستانیبه وام کنندگانمصرفتشویق  مستغلات در یندهفزایی هامخرب قیمت

بودن « مندثروت»فتن قیمت مسکن، احساس کاذب با بالا ر بیشتر نباید غفلت کرد.

من  به گمان تر کرد.واقع بزرگ ستانی بیشتر شد و مشکل را حادتر و درمشوق وام

ادی ن اقتصییی شکل بگیرد که از رشد پادور تسلسلموجب شد تا این سازوکار 

ی کاف وشود تا تقاضای کل در اقتصاد کافی نباشد می شود، که موجبمی شروع

 فیی مولد اثرات منگذارسرمایه رایب هابنگاهنبودن تقاضای کل به نوبه بر اعتماد 

 دهد. می ن خود را نشانییگذارد که خود به صورت رشد اقتصادی پامی

شد علت رکننده بد نیست اشاره کنم که برای تکمیل این تصویر غمگین

ح توان توضیمی مولد ناکافی یگذارسرمایهبا تا حد زیادی ی کار را وربهرهنزولی 

گر وه اآید. بعلامیدر هم نیینسبت پاداد که درضمن به صورت رشد اقتصادی به

ی کار، روبهرهولیبرالی پیروی کنیم با نرخ رشد نزولی بخواهیم از منطق اقتصاد ن

اهد درنتیجه، ش .دفاع نیستمیزان دستمزد واقعی هم قابل کوشش برای افزودن بر

 یحالتبه صورت  نده در مواردی هستیم کهعی ثابت و حتی کاهدستمزد واق

. با دستمزد واقعی ثابت، کرده استپیدا  هم نظری« توجیه» آمده ودر« طبیعی»

 دوریا باید این رکود درازمدت را بپذیریم و یا باید  .ی موجود محدودندهاانتخاب

یدی که من یکی ترد شودمی مالی تأمینکه با قرض را آغاز کنیم دیگری از مصرفی 

 اتفاق افتاد.  8002ش دقیقا همانی خواهد بود که در سال آمدپیندارم که 
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