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 اقتصادی با رشد ناچیز سطح اشتغال طور کلی به گمان من درست است که وقتی دربه

ه وری کار اگر روند نزولی نداشتنسبت پایدار و رشدیابنده دارید، درآن صورت، بهرهبه

گذاری مولد را به و اگر کمبود سرمایه توجهی نخواهد داشتلرشد قاب باشد مطمئنا  

این مجموعه اضافه کنیم برای من روشن نیست که چرا شماری از همکاران پژوهشگر 

گیرد، چه گذاری مولد انجام نمیگویند. وقتی سرمایهسخن می« وریمعمای بهره»از 

گذاری مولد کافی مایهوری وجود دارد؟ وقتی سرسطح بهرهپایین بودن معمایی در 

صف شود و حتی با این ونمی تربیشاقتصاد  ارزش در گیرد، ظرفیت تولیدانجام نمی

عید ضعیف باشد ب -یین پا واقعی دستمزد سطح خاطر به جمله از –اگر تقاضای کل 

منفی  ینوبه به صورت یک انگیزهپدیدارشود که به هم نیست که ظرفیت مازاد تولیدی

به  یتربیشعلاوه همین که کارگران گذاری مولد اثر خواهد گذاشت. بهبرای سرمایه

 گذاری مولدشوند و همین که رشد میزان اشتغال از میزان رشد سرمایهکار گرفته می

هر کارگر روند  ازایبهدرآن صورت، روشن است که میزان سرمایه  ،شودمی تربیش

است  ایکننده، هم عامل محدودیا کاهندهکند. میزان دستمزد واقعی ثابت نزولی پیدا می

کند، که بدون تردید برتصور مدیران از سودآوری که رشد تقاضای کل را محدود می

گذاری مولد انجام نگیرد )بنگرید به سرمایه تاشود گذارد و باعث میمنفی می تأثیر

از زمان »( درست باشد، 5102« )بنگاه آینده»(. اگر پیشنهاد 5102بانرجی و دیگران، 

طور مطلق ثابت بوده و درمقایسه با دیگر وری در بریتانیا بهبحران مالی، میزان بهره

بریتانیا از  وری درمتوسط بهره 5112(. در سال 2 )ص.« کشورها کاهش یافته است

های اقتصادی و توسعه سازمان همکاری وری درمیان کشورهای عضومتوسط بهره

OECD 9  درصد افزایش یافت.  02این شکاف به  5102درسال بود ولی  ترکمدرصد

 51درصد از میزانش در آلمان و  52هرساعت کاری،  ازایبهوری بریتانیا، بهره در

 (. 2بود )همان، ص  ترکمدرصد از فرانسه 

یعنی پس از  -این است که دردنیای پس از برگزیت بحث اصلیدراین مقاله، 

 به میزانی که پیش از دربریتانیا وری کارشد بهرهاحیای ر -ی اروپااتحادیهخروج از 



 

 
 

 احمد سیف 3

ه گونه که دولت وعداهمیتی حیاتی یافته است چون آن و حتی فراتر از آن بود 5112

 «تجارت آزاد»جهان، مذاکراتی صورت بگیرد و قراردادهای  یدهد قراراست با بقیهمی

یا خواهد دن یبا بقیه تجاری بریتانیا با آنها امضا شود که اساس مبادلات اقتصادی و

دولت به این وعده وفا کند درآن صورت، موقعیت  بود. ناگفته روشن است که اگر

ناگفته روشن است  کند.اهمیتی استراتژیک پیدا می نسبی بریتانیا در مقایسه با دیگر رقبا

اگر بهبود  -وری کار وجود داردکه این موقعیت به خاطر شکافی که در میزان بهره

 تواند موقعیت مطلوبی باشد. نمی -نیابد

ن آ برگزیت، و برای توفیق در به باور من برای آماده شدن برای دنیای پس از

ه ترین تغییراتی کای از عمدهکنم خلاصهکارهای زیادی باید صورت بگیرد. سعی می

 باید انجام بگیرد به دست بدهم.

 یداریک بنگاه سرمایه یی شیوه مدیریت و ادارهاولین کار به گمان من درباره

گذشته، عملکرد مطلوب یک بنگاه به این صورت تعریف  یدهه چهاراست. در طول 

براین  چنین ادعاشده است که میزان بازده سهام در پایان یک فصل باید بهینه شود و هم

داران است. سازی ارزش دارایی سهاماصلی و اساسی مدیران بهینه یاست که وظیفه

ر دیگ تا شوددهیم، این ترکیب موجب میدیگر قرار میدو را درکنار یک وقتی این

 و وندها کنارگذاشته شگیریاز تصمیم یداریک بنگاه سرمایه یاداره ان درنفعذی

منافع درازمدت و اهداف درازمدت ، مدت بنگاهی منافع کوتاهعلاوه با مبالغه دربارهبه

و  ثباتبه ادعاها ندارم ولی واقعیت این است که کاری . شونداین میان قربانی می در

مدت مورد درواقع به خاطر منافع آتی و کوتاه درازمدت مدت و درمیان در پایداری

 هم داری. به نظر من حتی از دیدگاه منافع درازمدت نظام سرمایهاندگرفته غفلت قرار

مالکیت  تربیشی د. با جدایاین تغییر، تغییرمطلوبی نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیر

بنگاه،  یاداره یمقوله در «جنتیا -پرینسیپال» یشدهاز مدیریت و ظهور مشکل شناخته

 .اندبرای تخفیف این مشکل ارایه شده« پاداش به صورت سهام»و « انتخاب سهام»
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ظاهر این بدعت توانست آن مشکل را تخفیف بدهد ولی به اعتقاد من در اگرچه به

 وقتی این منافعتری ایجاد کرد. داری مشکلات پردامنهی بنگاه سرمایهاداره یشیوه

کنیم که خرید سهام خود به صورت گیریم مشاهده میمدت را در نظر میکوتاه

خود را مدیریت و درواقع « بهای سهام»استراتژی اصلی مدیران درآمده تا بتوانند 

کند که برای برآوردن انتظارات ی( یادآوری م5102ند. لازونیک )کن« کاریدست»

ه ها دلار کتریلیون»در پیوند با بازده بالای سهام در پایان هر فصل  استریتوال

های مولد، ابداعات فناورانه و ایجاد اشتغال دراقتصاد امریکا توانست در فعالیتمی

. )ص« کاری در قیمت سهام صرف خرید سهام خود شدبرای دست گذاری شودسرمایه

دیران م« پاداش سهام»و « انتخاب سهام»هم گفته بودم از طریق  ترپیشطور که (. همان2

ند تا منابع گیرگیران نهایی در این مؤسسات هستند تصمیم میبنگاه که درواقع تصمیم

 گیرمیمتص داخلی بنگاه صرف خرید سهام بشود و ناگفته روشن است که همین مدیران

وان عنز افزایش موهومی بهای سهام هستند چون سهامی که بهمندان ادرواقع اولین بهره

د داشت. به سخن دیگر، به گمان من در ی خواهتربیشبهای  اندپاداش دریافت کرده

 گیرند. ها بین دو نیروی متناقض تحت فشار قرار میجا بنگاهاین

داران و بازده سازی ارزش دارایی سهامسو فشار برای بهینهاز یک -

 ر پایان هر فصل.سهام د

که  باید، میتربیشسازی و رقابت از سوی دیگر، درشرایط جهانی -

کنندگان کاهش شده از سوی خود را برای مصرفبهای کالاها و خدمات ارایه

 بدهند. 

ممکن است در  -یعنی خرید سهام خود -تخصیص منابع درونی بنگاه یشیوه

 -یروولی بدون تردید درپیوند با دومین ن پیوند با اولین نیرو در این شرایط مفید باشد

خواهد آوردی نیقین هیچ دستبه - کردنیعنی شرایط رقابتی شدیدتر ناشی از جهانی

 داشت. 
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کننده از عنوان مصرفمدت بهکوتاه در البته بلافاصله باید اضافه کنم که حتی اگر

 و کارمند، یکعنوان یک کارگر مند شویم، تردیدی نیست که بهاین وضعیت بهره

زیان روبرو خواهیم شد.  دار در درازمدت، باعنوان سهامکننده و در نهایت بهعرضه

میریم ولی تردیدی نیست که درازمدت ما همه می کینز در یگفتهواقعیت دارد که به

مدت تمرکز نماییم درنهایت به این صورت منابع کوتاه آید تا برفشاری که وارد می

جاست که حتی گذاری مولد درازمدت لطمه خواهد دید و اینرمایهدرمی آید که س

زیان خواهد نیز د، کنگذاری مولد درازمدت غفلت میدار بنگاهی که از سرمایهسهام

 دید.

 یهادههطول  داریم که رشد دستمزد واقعی روند نزولی دارد. در بریتانیا، خبر در

درصد  0.9به  0991 یدههبرای سال بود  درصد در 5.9متوسط رشد  0921و  0921

به این  5101درصد رسید و سرانجام از  0.5به  5111 یدههکاهش یافت و بعد در 

، ص 5102دهد )بنگاه آینده، درصد کاهش نشان می 1.0سو شاهدیم که درواقع سالی 

5.) 

توان بریتانیا را با تغییر ساختاری اقتصاد می گذاری مولد دربخشی از کاهش سرمایه

دتا  عم دار بخش صنعتی و رشد بخش خدمات کهوضیح داد، یعنی روند نزولی ادامهت

ی دارد. ولی درعین حال، فشار برای ترکمبری هایی است که سرمایهفعالیت شامل

ل هم یکی از دلای ایمکردهبررسی  اختصاربهمدت آن گونه که رسیدن به اهداف کوتاه

کارگران در  ترکممراتب به مشارکت چنینهمدستمزد واقعی و  ناصلی ثابت ماند

ی رمایهها و سروزترین فناوریهها در این کشور است. علاوه بر استفاده از ببنگاه یاداره

هبود برای ب - گذاری در بالابردن سطح مهارت کارگرانیعنی سرمایه -تربیشانسانی 

ارکت مششده و  برقراررابطه وری و رشد دستمزد واقعی وری باید بین رشد بهرهبهره

گذاری کارگران در مدیریت بنگاه در بریتانیا بهبود پیدا کند. تردیدی نیست که سرمایه

ی ورمولد ناکافی و برکنار ماندن کارگران از مدیریت بنگاه خود را به صورت بهره



 سوی اقتصاد پسانولیبرالی در بریتانیابه 6 

واقع مصیبت عظیمی کردن، بهدر عصر جهانی ویژهبه پایین کار نشان خواهد داد که

گذاری مولد ناچیز هم مشکلات و پردازان باید بپذیرند که سرمایهبود. سیاستخواهد 

درازمدت از توان و پایداری رشد اقتصادی  کند و هم درمدت ایجاد میب کوتاهیمصا

فقط کاهش ولی در درازمدت، نه دهدمدت، تقاضای کل را کاهش میکوتاه کاهد. درمی

امل شود که این عمی ترکمتولیدی اقتصاد هم یابد، که ظرفیت تقاضای کل ادامه می

 کم را تشدید خواهند کرد.  گذاری مولدِمصیبت سرمایه

آمدهای نابرابری روزافزون که موجب تشدید رکود جا لازم است به پیاین در

آمدهای نابرابری روزافزون این است که شود هم اشاره کنم. یکی از پیدرازمدت می

شود که برخلاف های بالایی مینصیب خانوارهای دهک رآمدهااز د تریفزایندهسهم 

نهایی  میلی به مصرف این درآمدها دارند چون ترکمهای پایینی درآمدی تمایل دهک

 یدهگیرکنننسبت بسیار پایین است. با توجه به وضعیت دلشان بهبه مصرف

ند خانوارهای ثروتم ی که از سوی اینتربیشانداز اقتصاد، پس گذاری مولد درسرمایه

مولد اقتصاد بشود بلکه وارد بخش مالی  یشود نه این که وارد چرخهپذیر میامکان

شود که درآمد متحول میکم یبه خانوارها تربیشبه صورت قرض  درنهایت شده و

رف ها برای تأمین مالی مصبا توجه به روند نزولی رشد دستمزد واقعی به این وام اتفاقا 

گذاری مولد دولتی هم روند مندند. هم در بریتانیا و هم در امریکا سرمایهخود نیاز

مولد  گذارینزولی داشته است. نکته ای که جالب این است که این روند نزولی سرمایه

طور بریتانیا و امریکا، درشرایطی اتفاق افتاده که برای نزدیک به ده سال نرخ بهره به در

 یباقی مانده و بانک مرکزی هر دو کشور هم برنامهمصنوعی در سطح بسیار نازلی 

ها تاند. ممکن است این سیاسای برای تزریق منابع پولی به بازارها را اجرا کردهگسترده

ید تنها به چنین هدفی نرساجرا درآمده باشد ولی نهگذاری مولد بهبرای کمک به سرمایه

درآمد و از سوی دیگر، عامل  بدهیبلکه مشوق افزایش مصرف تأمین مالی شده با 

این اقتصادها ادامه  های زامبی به فعالیت خود دربنگاه موجب شد تا مهمی بود که

هایی هستند که درشرایط عادی قادر به های زامبی هم بنگاهبنگاه بدهند. منظورم از



 

 
 

 احمد سیف 7

 اشدطور مصنوعی در سطح بسیار پایینی بحیات نیستند مگر این که نرخ بهره به یادامه

 چنان وام بگیرند. ای همعلاوه آنها بتوانند با شرایط سهل وسادهو به

شان از اقتصاد بریتانیا معماهای دیگری بررسی ( در2، ص 5102) بریسون و فورث

« ود؟احیا ش چرا زمان زیادی طول کشید تا رشد اقتصادی در بریتانیا»کنند، مطرح می

مقایسه با رکودهای پیشین چرا بازار  ه دردوم هم این است ک یعلاوه، معمای تازههب

العمل العمل متفاوتی نشان داد؟ اما در پاسخ این که چرا عکسکار به رکود عکس

ماه گذشته رشد  22 در»( اشاره کرد که 2، ص 5102بازارکار متفاوت بود هلدین )

ه ک است شود اینچه روشن میآن«. میزان واقعی دستمزد تنها در سه ماه مثبت بود

های پیش تری دارد و به سالدرازدامن یروند نزولی دستمزد واقعی درواقع تاریخچه

 گردد. به سخن دیگر من براین باورم که دربرمی 5112از بحران بزرگ مالی سال 

اقتصاد بریتانیا ما یک مشکل ساختاری جدی داشتیم که منجر به فرایندی شد که 

له باید اضافه بلافاص ولید به نفع کار متحول شد.فرایند ت موقعیت نسبی کار وسرمایه در

 یسال گذشته، استفاده 21های کارگری در کنم که با زیرضرب قرارگرفتن اتحادیه

کارگران از  رتبیشی مندعنوان بهرهاز نیروی کار درتولید ضرورتا  به تربیشنسبت به

دفاع از منافع کارگران، یافته در شده نبود، چون در نبود یک نهاد سازمانارزش تولید

و عامل توان از دعلاوه میبهمیزان واقعی دستمزد و شرایط کاری ضرورتا  بهبود نیافت. 

  :العمل متفاوتی نشان بدهدکار عکس ب شدند تا بازاروجدیگر هم نام برد که م

با رکودهای پیشین تفاوت ماهوی داشت.  5112بحران مالی سال  -

های کارگری ش دستمزد یا قدرت زیادی اتحادیهجا علت بحران افزایاین در

قط فنبود. واقعیت امر این است که این بحران در شرایطی پیش آمد که نه

های کارگری هم روند رشد دستمزد واقعی نزولی بود بلکه قدرت اتحادیه

های سیاست یداری پیشرفته هم درنتیجهدر اغلب کشورهای سرمایه

 ولی داشت.ها روند نزضدکارگری حکومت
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به این خاطر  5112برخلاف رکودهای پیشین بحران مالی سال  -

 آور بخش مالی در سه یا چهارکه حباب مالی ناشی از رشد حیرت پیش آمد

 گذشته ترکید. یدهه

پس از ترکیدن این حباب و آغاز بحران مالی که اندکی بعد به صورت رکود بزرگ 

 یو اندکی پس از آن هم، برنامه« قتصادینجات ا» یهای گستردهدرآمد شاهد برنامه

چه که به صورت ترمزی جلوی ایم. به گمان من، آنریاضت اقتصادی گسترده بوده

طور ریاضت اقتصادی گسترده بود که به یرشد تقاضای کل را گرفت درواقع، برنامه

ریاضت  یطول برنامه طبقات کم درآمد به اجرا درآمد. البته در یعمده از کیسه

لب طور مصنوعی بسیار پایین حفظ شد بلکه اغبه یفقط سیاست نرخ بهرهاقتصادی، نه

داری به سیاست تزریق پول هم مبادرت سرمایه یهای مرکزی در کشورهای عمدهبانک

ی که وجود داشت و رکود بزرگی که ایجاد شده بود تربیشاطمینانی ورزیدند. ولی بی

نیفتد و  آن به جریان که به اقتصاد تزریق شد در تربیشموجب شد تا این منابع پولی 

ا گذاری مولد که پیش از آن ناکافی بود ب، باعث شد تا سرمایهتربیشاطمینانی این بی

م های پس از بحران هفقط بحران مالی بلکه سیاستی روبرو شود. نهتربیشکاهش 

ین ع جلب کند و در ای از منابع مالی بخش دولتی را به خودبخش عمده تاباعث شد 

 Credit) بانک مرکزی انگلستان، یبوست اعتباری هایکوشش یحال با وجود همه

crunch) ین ا یکنار همه در و کوچک ادامه یافت. اگر متوسطهای ویژه برای بنگاهبه

 طور مصنوعی در سطح نازلی حفظ شدای که بهها به سیاست معیوب نرخ بهرهسیاست

 یها نرخ واقعی بهره )درواقع میزان تورم دررفتهی از این سالابرای بخش عمده -

مطرح  ترپیشهایی که هم توجه کنیم پاسخ شماری از پرسش - نرخ بهره( منفی بود

پردازی سیاست ،های پس از بحرانسال ام روشن خواهد شد. به اعتقاد من درکرده

 دیگریکا ی سیاستی متناقض بو اجرا گرفت تأثیراقتصادی به میزان ناسالمی از سیاست 

« تصادینجات اق» یآمد برنامهعنوان مثال در بریتانیا، دولت که در پی. بهگرفت کارهرا ب

جتناب برای ا شده بود - برای مثال بانک سلطنتی اسکاتلند -ها مالک شماری از بانک
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ق ت، مشوداشآمدهای منفی میبار افزایش بیکاری که برای دولت پیآمد زیاناز پی

 د.ش -کوچک و متوسط های ویژه بنگاهبه - مواجهه با بدهکاران ها دربردباری بانک

و  دکرها عمل میطور نابرابری علیه همین بنگاهیبوست اعتباری هم به عین حال، در

 یهچهای ریز و میانه هستند که درواقع بخش طولانی دنبالدست برقضا همین بنگاه

منابع  اگرچه طور که اشاره کردم،کنند. هماناشغال می رابریتانیا  روری کار دتوزیع بهره

گرفت، ولی بردباری ها قرار نمیگذاری مولد دراختیار این بنگاهتازه برای سرمایه

ها ولت، بانکد شد. البته علاوه برشان تشویق میها برای جلوگیری از ورشکستگیبانک

ا به این هاگرچه بانک داشتند. به عبارت دیگربردباری خود منفعت  این سیاستِ هم در

ه را به حداقل برسانند شدهای سوختپیوند با وام خواستند زیان خود درترتیب می

های واقع طالب آن باشند، ولی درعمل به ظهور و گسترش بنگاهبدون این که به احتمالا 

در همان بخش طولانی  ایهای زامبی هم زیرمجموعهالبته این بنگاه .زامبی کمک کردند

 اتتداوم حی وری کار در اقتصاد کشور هستند. به این ترتیب،دنباله توزیع بهره

 افزود. وری کارهای زامبی هم به روند نزولی رشد متوسط بهرهبنگاه

شود ممکن است شاهد یک درنگ زمانی طور کلی هروقت که رکود ظاهر میبه

ها اشیم. ممکن است مدتی طول بکشد تا بنگاهبعدی ب یهم پیوستههبین رویدادهای ب

وری بگیرند و مادام که در این وضع هستیم، متوسط بهره تصمیم به تعدیل نیروی کار

د و کننکردن کارگران می کاریها شروع به بروند نزولی خواهد داشت. همین که بنگاه

شود. متوقف می ورییابد، معمولا  روند نزولی متوسط بهرهرکود هم اندکی تخفیف می

ی دارند ورشکست شده از بازار ترکموری هایی که درمقایسه با دیگران بهرهبنگاه

رد و گیدر اقتصاد انجام می هابین بنگاه شوند و بازتخصیص منابع موجودحذف می

های با بازده بالاست. بازده به بنگاههای کموسوی حرکت منابع هم از بنگاهسمت

. به نظر یابداقتصاد افزایش می اخراج کارگران میزان بیکاری در اتردیدی نیست که ب

 خبر .، کل این فرایند در بریتانیا بسیار کوتاه بود5112آمد بحران سال پی رسد که درمی
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گیرکننده داریم که بلافاصله پس از شروع بحران بیکاری افزایش یافت ولی اندکی غافل

میزان کاهش بیکاری  قتصادی متوقف شد،همین که روند نزولی رشدا است کهاین 

 (.5105بود )بلاندل و دیگران  تربیشمراتب از سرعت رشد تولید دراقتصاد به

احتکار » یگزارهاین وضعیت باعث شد که شماری از پژوهشگران در بریتانیا پیش

ها را پیش بکشند، یعنی با وجود کاهش در میزان تقاضا برای تولیدات، بنگاه« کار

 به این کاهش تعدیل نکنند.  واکنش در را یم گرفتند که نیروی کار خودتصم

 تریشبمراتب رفت بهچه که انتظار میجا شاهدیم که میزان رشد اشتغال از آناین در

 ی بودیم و به همین خاطرترکممراتب بود، و به همین خاطر شاهد ورشکستگی به

شد. این مجموعه به گمان من نشان  ترکمرفت میزان بیکاری هم از آنچه که انتظار می

 دندرا تضعیف کرده بو« سازی نیروهای بازارپاک»پردازی عملکرد که با سیاست دهدمی

. تداوم این وضعیت از نقش سیاست سخن گفته بودم ترپیشجاست که این -

دهد و تنها راه وری خود را نشان میناخواه به صورت نرخ رشد نزولی بهرهخواه

تر گذاری مولد است تا با تخصیص بهینهرفت از این وضعیت هم رشد سرمایهنبرو

ولد البته گذاری مباشیم و این سرمایه تربیشوری منابع درون بنگاه بتوانیم شاهد بهره

 که انجام نگرفت.

 شد تاگرفت موجب مینامید اگر انجام میمی« انهدام خلاق»چه شومپیتر آن را آن

هایی نگاههای با بازده پایین و رشد بحذف بنگاه .ها بهبود یابدن بنگاهتخصیص منابع بی

تصاد اق وری درکه بازده بالایی دارند در آن صورت خود را به صورت رشد متوسط بهره

ا جوارسی کردم این فرایند در این اختصاربه ترپیشطور که نشان خواهد داد. همان

 اتفاق نیفتاد. 

بنگاه برای  یهاگری( در حساب5102لی دستمزد واقعی )هلدین، دار نزوروند ادامه

داد.  از کار در برابر سرمایه تغییر تربیش ینفع استفادهدهی تولید، وضع را بهسازمان

های پردازی ضد اتحادیهدهه سیاست چهاراگر به روند نزولی دستمزد واقعی، حدود 

ین ا سویه برقابلیت انعطاف یککه درعمل موجب شد تا  -کارگری را اضافه کنیم



 

 
 

 احمد سیف 00

یعنی درواقع شرایط برای اخراج کارگر وقتی شرایط بازار تغییر  -بازارها حاکم شود

تعدیل پایین آمد و این مجموعه باعث  یدرنتیجه هزینه -د وتر شکند سهل و سادهمی

از  رتیشب یهم در استفاده -هاگیران دربنگاهیعنی تصمیم -شد تا حتی ذهنیت مدیران

 کار در مقابل سرمایه دستخوش دگرگونی شود. 

، اقتصاد است و به همین خاطر گذاری مولد درچه باید اتفاق بیفتد رشد سرمایهآن

باید گسترش پیدا بکند. تا بتوان به  ناملموسو  ملموسهای گذاری در داراییسرمایه

 پاسخ مناسب داد و درایم شماری از مسائل و مشکلاتی که دراین مقاله به آن پرداخته

هم ی بااند و وقتمرتبط دیگریکها به گذاریشان کوشید. من معتقدم که این سرمایهرفع

گذاری اقتصاد خواهند شد. سرمایه وری و کارآیی دربهره افزایشافتند موجب اتفاق می

تر تر و یا فرایند تولیدی فناورانههای پیچیدهبه صورت ماشین ملموسهای دارایی در

انش طور کلی دثمربخش از این ابزارهای پیچیده و به یاستفاده یشود. لازمهمنجر می

های . این مهارتاست تربیشهای های تازه و مهارتشود، مهارتای که ایجاد میتازه

عنوان مثال ، بهناملموسهای دارایی در تربیشگذاری تنها با سرمایه تازه هم

گذاری برای بهبود میزان مهارت کارگران ی و مشخصا  سرمایهگذاری در کارآموزسرمایه

اقتصاد انجام بگیرد، گذشته از  ها درگذاریتواند تحقق یابد. اگر این نوع سرمایهمی

چه که ها با آنناهمخوانی میزان مهارت یمنافعی که درپی خواهد داشت، هزینه یهمه

شود باعث می چنینهمیابد و اهش میکهم اقتصاد ضروری است،  یبهینه یبرای اداره

ی به گذاروری متوقف شود که درصورت تداوم سرمایهفقط روند نزولی رشد بهرهتا نه

های کردن، با توجه به رقابتصورت روند صعودی در بیاید که در عصر جهانی

دیگری که باید مورد  یتر شده است. حوزهی که وجود دارد از همیشه مهمتربیش

 چنینمهگذاری برای گسترش دیجیتال کردن و پردازان قرار بگیرد سرمایهیاستتوجه س

رای بطور جدی های تازه دراقتصاد است و باید بهکارگیری فناوریهکاستن از موانع ب

شرایط کنونی حاکم برجهان، دسترسی  برداشت. درهایی گام موجود کاستن از موانع
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وفیق پرسرعت یکی از ضروریات ت اینترنتو به خصوص  اینترنتداشتن گسترده به 

 -یدهای ناشی از تغییر فرایند تولتحمل کردن هزینهدر بازارهاست. دولت باید برای قابل

 پیشقدم باشد. درحالی که همه این مسائل -های تولیدیروزترین شیوههیعنی پذیرش ب

ای توفیق در اجر جد براین باورم که یکی از موانع اساسیاند، بهبسیار مهم و اساسی

و کاهنده است که برخلاف ادعایی که در  ز، تداوم دستمزد واقعی ناچیهااین سیاست

این گیرد. درهای اقتصادی را میشود، جلوی احیای فعالیتبعضی از محاقل تکرار می

 کنم.کند اشاره میراستا حداقل به دو کانال که از آن طریق این تنگنا عمل می

و یا کاهنده، بر تقاضای  زستمزد واقعی ناچیتردیدی نیست که د -

 یهبه صورت یک ضد انگیزنوبه بهگذارد و ات مخرب میتأثیرکل در اقتصاد 

رسد یم آید. به نظرگذاری مولد درمیها برای سرمایهتصمیمات بنگاه قوی بر

بنگاه به فروش محصولی که قراراست با  شود اگرکه گاه فراموش می

سری  واقعآن صورت، به تولید شود امیدوار نباشد، در تربیشگذاری سرمایه

گذاری مولد را انجام سرمایه بندد و اصلا کند را دستمال نمیکه درد نمی

 دهد. نمی

ام این دستمزد واقعی پایین و هم اشاره کرده ترپیشطور که همان -

 یستفادها کاهنده با تغییر موقعیت نسبی کار و سرمایه در فرایند تولید به نفع

 شود.رفت ساختاری در اقتصاد میاز کار، درواقع قوه محرکه یک پس تربیش

ین اقتصادی رفته جانشوری پایین رفتهاصل، اقتصادی با بهره در این ترتیب،به

 .تر بودبالانسبت به وری کارشود که در آن بهرهمی

ه گذشت سال 21ی هاآمد سیاستطور مشخص در مورد اقتصاد بریتانیا، در پیبه

 رهای کاراصطلاح بازاپیش گرفتن سیاست به های کارگری، و دربرای تضعیف اتحادیه

و د ش ترالعمل به تحولات دربازار هم سهل، تعدیل نیروی کار در عکس«پذیرانعطاف»

نده این وضعیت ناهنجار را کاهتردیدی نیست که دستمزد پایین و  .ترهم کم هزینه

شود، خواهد کرد. وقتی نرخ رشد تقاضای کل دراقتصاد نزولی میمراتب تشدید به
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ادی احیای اقتص فرایند کندی .گمان نرخ رشد احیای اقتصادی هم کندتر خواهد شدبی

اشت و به همراه گذآمدهای ناگوار خواهد از سویی برسطح درآمدها و رشد درآمدی پی

 secular)درازمدت رکود کهشود یابنده باعث میگذاری مولد کاهشسرمایه

stagnation)   ما  اگر گر شود. از سوی دیگرطبیعی جلوه وضعیتبه صورت

راستار های سوپوجود یک اقتصاد دوبخشی را بپذیریم یعنی وجود بنگاه یگزارهپیش

 آن صورت مکانیسمی برای گسترش نابرابری وری کم، درهای تنبل و با بهرهو بنگاه

آن صورت  های زامبی را اضافه کنیم دربنگاه یمجموعهزیر شود. اگرایجاد می هم

داری به صورت سرمایهاقتصادهای اصلی  وری درتعجبی ندارد که روند رشد بهره

های بسیار جدی ای کند بوده است. بدون درپیش گرفتن برنامهمیدکنندهون

 گذاری مولد برای کاستن از این شکافی که وجود دارد تردیدی نیست کهسرمایه

توان انتظار داشت اقتصادی است که در آن رشد درآمد ناچیز است و آمدی که میپی

کاهنده، و نابرابری روزافزون خواهیم بود که به تعبیری نه اگر  ،وری ثابتشاهد بهره

ویکم های اول قرن بیستدهه دگرگونی قهقرایی ساختاری، یعنی در تأییدی است بر

بپذیریم که  ایم. اگرآن بوده ای اول قرن بیستم درهدهه ایم که دربه جایی رسیده

ت در آن نسبت بالاسآن به وری درهایی هستند که رشد بهرههای سوپراستار بنگاهبنگاه

 شود که شکافهای تنبل موجب میوری در بنگاهبهره ترکممراتب صورت، رشد به

زان رشد تر برای میهنابرابری گستردبر تر شود و ناگفته روشن است که موجود بزرگ

که  عواملیبرای شناخت و رفع حالی که باید  آمد منفی خواهد داشت. دراقتصادی پی

در عین حال این  به اقدام عملی دست زدشود گذاری مولد ناکافی میموجب سرمایه

ایین در وری پبهره های تنبل و بانکته هم اهمیت زیادی دارد که بررسی کنیم چرا بنگاه

 کنندهای تازه و دانش مدرن این همه با کندی عمل میکارگیری فناوریبه پذیرش و

های اساسی ( معتقدند که علت5102) ها فعال نیستند. فورمن و ارسزاگو دراین حوزه

این وضعیت یکی کمبود میزان رقابت در بازار و دیگری هم عدم پویایی بازار است 
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کنند هایی که در بازارهایی فعالیت میبنگاه گذارد.منفی می تأثیروری رشد بهره که بر

ی رتکممراتب ها رقابت کم است برای بالابردن بازدهی تحت فشارهای بهآن که در

 تربیش بیند تا برایآن رقابت کم است تولیدکننده نیازی نمی بازاری که در در هستند.

کردن  تربیشتوانند برای یها ماین بازارها بنگاه در و ی تولید بکاهدکردن سود از هزینه

قیمت تولید بیفزایند. این را هم باید اضافه  از دست دادن بازار بر یسود بدون واهمه

 بینییشپومپیتر آن گونه که ش« انهدام خلاقانه»کنم که وقتی رقابت ناکافی باشد فرایند 

از  نییع -شد عمل نخواهد کرد و درنتیجه بهبود در تخصیص منابع بین بنگاهیمی

 افتد. اتفاق می تندربهافتد یا های با بازده بالا اتفاق نمیهای با بازده پایین به بنگاهبنگاه

ها در شرایطی که با آن روبرو هستیم پردازیاین باورم که در مرکز سیاست بر

فتد، طور که باید اتفاق نیداشته باشد. اگر این مهم آن قرارباید وری کار احیای رشد بهره

فتد، افتد و یا حتی اگر اتفاق بیدرازمدت یا اتفاق نمی میزان رشد اقتصادی در در بودبه

انتظار  آمدها این است که برپایدار نخواهد بود. به این ترتیب، یکی از پی

شود گذارد و عامل دیگری میات منفی میتأثیری آینده ها دربارهگیرندگان بنگاهتصمیم

گذاری مولد عمل خواهد کرد. به این ترتیب سرمایه راه مانعی برسر صورتکه به

ی آن پ تواند تشدید شود و درگذاری مولد تنها میشرایط بحرانی در پیوند با سرمایه

ی گذاروری با روند نزولی شدیدتر روبرو خواهد شد. به اعتقاد من سرمایهرشد بهره

اری به نحو مطلوب دجوامع سرمایه ای است که باید از سوی دولت درمولد مقوله

ول راستایی متح داری درمدیریت شود در غیر این صورت روایت نولیبرالی از سرمایه

نامم. این تله چگونه عمل وری پایین میبهره یتسلسل تله خواهد شد که آن را دور

 خواهد کرد؟

روزکردن هو یا ب گذاری مولد برای بهبود مهارت کارگران اتفاق نیفتدوقتی سرمایه

جام کافی ان یآلات و ابزارهای کاری به همین دلیل اتفاق نیفتد و یا به اندازهاشینم

ایند تولید فر از کار در تربیش ینگیرد در آن صورت، تنها راه افزودن بر تولید استفاده

ودن رسد، افزچه در نگاه اول به نظر میپیشرفته، برخلاف آن هایداریاست. در سرمایه
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کار در فرایند تولید چندان ساده و سرراست نیست. از سویی رشد بر کمیت نیروی 

علاوه شاهد پیرشدن جمعیت موجود هم هستیم. البته جمعیت چندان زیاد نیست و به

د وانتهای باز در پیوند با مهاجرت نیروی کار میدر پیش گرفتن سیاست دروازه

سیاری از ب وپولیسم دردهد ولی رشد ناسیونالیسم و پتاحدودی این مشکل را تخفیف 

این صورت اگر  حل احتمالی را مسدود کرده است. دراین راه کشورها عملا 

هر واحد کار افزایش نخواهد  ازایبهگذاری مولد انجام نگیرد میزان سرمایه سرمایه

در آن صورت، بدون تردید،  .یافت و حتی احتمال دارد که روند نزولی هم داشته باشد

یابنده به صورت نرخ رشد اقتصادی کم خود را نشان خواهد کاهش وری ثابت وبهره

تر داد. تداوم نرخ رشد پایین با روند روزافزون افزایش نابرابری این موقعیت را وخیم

 ترکیک ملی به میزانی که در گذشته هرساله بزرگ یخواهد کرد. به سخن دیگر، اندازه

ابرابر قطعات این کیک ملی که همانند شد رشد نخواهد کرد ولی به عوض، توزیع نمی

 آوردهایدستادامه خواهد یافت. به اعتقاد من این روایت از کندمیگذشته رشد ن

ز ا درونی برای شکستن این دورتسلسل ندارد و اگر یداری نولیبرالی مکانیسمسرمایه

گذاری هامر سرمای فعالانه دولت در یی مداخلهوسیلهعمدتا  به - بیرون از این نظام

لسل به تس ترکردن این دورتواند با تنگکاری وارد نیاید تنها می یبه آن ضربه -مولد

 زندگی خود ادامه بدهد. 

د رسی شرایط کنونی ما درجریان است به نظر میهایی که دربارهبحث و جدل در

ب یچه به صورت شرایط کنونی درآمده غاکه نگاهی به تاریخ و فرایند تاریخی آن

 توضیح بدهم.  یکم زمینهت. اجازه بدهید در این اس

این روایت نولیبرالی، نظام اقتصاد  ام درطور که در جای دیگر بحث کردههمان

 المللی دستخوش دگرسانی جدی شده است. بین

ناگهان بهاز بازشدن بازارها در اقتصاد جهان،  شادمان ،دار در غربسرمایه یطبقه

نامحدود  یبا عرضه - چین و هندوستان ویژه دربه - انکرد که در شرق جه« کشف»
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 -قشر تر دربه شماری از اقتصادهای کوچک« کشف»این سپس هستیم.  کار روبرو

 رتقسیم کار د یالگوی تازه گاهآنداده شد و  تعمیمهم  -ویتنام، اندونزی، بنگلادش

 اقتصاد جهان شکل گرفت. 

ت آن به دیگر بازارهای جهان تولید ارزان در این اقتصادها و صادرا -

یدات در تول و تقسیم کار تازه ای که به یک تعبیر شاهد دگرسانیگونهبه

 ایم. صنعتی در اقتصاد جهان بوده

داری از سوی دیگر، همین صادرات ارزان، دراقتصادهای سرمایه -

بت ارزان نسمصرف بالا و به -امریکا و بریتانیا طور مشخص درپیشرفته، به

 پذیر ساخت.کانرا ام

ان چنکه البته هم -کندی دلار چاپ میتربیشاین فرایند، امریکا مقدار هر چه  در

 یتر تراز تجارافزون روزو به این ترتیب کسری هر -انی استدرعمل واحد پول جه

راه رشد بخش مالی، یک  کند. با کنار زدن موانع موجود برسرخود را تأمین مالی می

اندازی مازاد صادراتی این کشورها جریانبه یتر هم وظیفهبزرگ مراتببخش مالی به

  :را به عهده گرفت با دو هدف مشخص

 د تا فعالان بخش خصوصی درکناز سویی شرایطی ایجاد  -

با  ار تر خودافزون روزغربی بتوانند مصرف هر یپیشرفته هایداریسرمایه

 ند. کنستانی تأمین مالی وام

ای به جریان بیفتد که همیت، این منابع به گونهبه همان میزان باا -

خود  یالمللی کسری بودجهستانی از بازارهای بینها هم بتوانند با وامدولت

 ند.کنرا تأمین 

 «تحرک سرمایه»همراه و به« مزایای رقابتی»تحت شرایط « تجارت آزاد»اما تداوم 

شماری از اقتصادهای تولید ارزش و تعدیل اشتغال در  فرایند به صورت تعدیل

 د. دردر آم - طور مشخص در امریکا و در بریتانیاهم بهباز - داریسرمایه یپیشرفته

انس شطور مشخص، اگر کارگران بیکارشده در بخش صنعت، خوشاین دو اقتصاد به
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این کار  -گذاری مولد ناکافیسرمایه یبوده کار دیگری یافته باشند، ازجمله در نتیجه

شود نین میقتی این چو دستمزد پایین. وری پایین و طبیعتا بوده است با بهرهبخشی  در

 شود. شکاف ایجادشدهکل در اقتصاد مخدوش می یبین تقاضای کل و عرضه« تعادل»

ازم های دیگری لاین جوامع پر شود و یا تعدیل های دولتی دریا باید با افزایش هزینه

این جوامع، حداقل در ده سال گذشته  اول درحل است که به آن خواهم رسید. راه

پذیر نبود، چون دراغلب این کشورها شاهد اجرای سیاست مخرب ریاضت امکان

که ت اسدرواقع رکودی دیگر  هم افزایش بیکاری و . اما تعدیل دیگرایماقتصادی بوده

 باید اتفاق بیفتد.

تند. در پیش گرفپردازان اقتصادی استراتژی دیگری رسد که سیاستبه نظر می

های مالی فرارویید و درنهایت جای بازنگری شرایطی که به ظهور و گسترش حباببه

ها در وجه عمده به این صورت درآمد، سیاست 5112به صورت بحران مالی جهانی 

اتژی ند. البته به این استرکنرا با حباب دیگری جایگزین « حباب»که آن  بازنگری شد

 .اندیات دانشگاهی سیاست پولی غیرسنتی هم نام گذاشتهتازه، درشماری از ادب

پردازان به ترکیدن حباب شاخص نزدک در سال العمل سیاستبرای مثال عکس

ند نکهایی درآمد که آن حباب را با حباب دیگری جایگزین به صورت سیاست 5110

مالی در  یایهبردن منافع سرمای برای پیشهای تازهاین فرایند شیوه و چنین کردند. در

ستانی برای تأمین مالی یعنی وام -های پونزیپیش گرفته شد و آن هم تشویق وام

جهان اعمال شده بود  ای که برجمله برای حفظ تقسیم کار تازهبود که از مصرف

ای های فریبندهضروری بود. به اعتقاد من مهم نیست که این استراتژی را به چه نام

هایی که برمبنای زهکشی ارزش استوارند، حباب تولید یاستگذاری کنیم، ولی سنام

-5112طور که در سال ترکد همانکنند و حباب هم براساس تعریف دیر یا زود میمی

 ایم.شاهد بوده 5112
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ایم حبابی است که دربازارهای سهام به این سو شاهد بوده 5112حبابی که از سال 

وضعیتی که میزان  تصادی ناچیز است و دراند. در شرایطی که رشد اقایجاد کرده

های ولی عمدتا  با جریان یافتن پول سودآوری در بخش واقعی اقتصاد تعریفی ندارد

درونی  ای از منابععلاوه با تخصیص بخش عمدهشده به اقتصاد به این بخش و بهتزریق

دهد شان میی مراکز روندی رانها به خرید سهام خود، شاخص بهای سهام در همهبنگاه

 که با روند تغییرات بخش واقعی اقتصاد قابل توضیح و تبیین نیست. 

ای که در آن هستیم ایجاد یک بانک به اعتقاد من برای بیرون آمدن از این مخمصه

ولد های مگذارینیابت از سوی عموم، سرمایهگذاری دولتی ضروری است که بهسرمایه

 تریشبگذاری این اعتقادم که با سرمایه جد بربه .کندمدیریت میدراقتصاد را اجرا و 

نقش آموزش و کارآموزی برای کاستن از شکاف مهارتی که وجود  و بهبود آموزش، در

همان  . بهکردوری کار را تضمین زد تا بتوان رشد بهرهدست به اقدام عملی  باید دارد

ث د واقعی است تا باعوری و رشد دستمزمیزان بااهمیت برقراری رابطه بین رشد بهره

ها بشود. درضمن باید براین نکته تأکید کنم که این تداوم و پایداری این سیاست

ه اجرا آمیز بطور موفقیتاقتصاد به فرد درمنطور پراکنده و توان بهها را نمیسیاست

 ایداقتصاد دیگر، ب هر درآورد. به همین دلیل معتقدم که برای مثال در بریتانیا و یا در

تر هرچه برجسته حضورسال گذشته لغو و شرایط برای  21های ضد کارگری سیاست

ه نوببهواحدهای تولیدی فراهم شود. این  ها وهای کارگری در مدیریت بنگاهاتحادیه

 جاگیرکردن منافع ناشی از رشد هم درهای لازم برای همهمهم است که باید سیاست

پیش گرفتن اهداف مشترک و پذیرش این  پیش گرفته شود و چنین کاری بدون در

ترش ین بخش جمعیت گستربیشاش در میان ای دلپسند است که منافعاصل که توسعه

ریتانیا، شرایط کنونی در ب ایم درهم گفته ترپیشطور که . همانناممکن است یافته باشد

ار هم ن کغیرممکن است و ای وری کار تقریبا رشد بهره بدون افزودن بر تربیشرشد 

نیروهای درگیر فرایند تولید غیرممکن و حتی  یبدون همکاری و همراهی همه

ل برای بالا بردن کیفیت مشاغ تاگویم غیرعملی است. به این ترتیب، لازم است می
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 ،بدون بهبود کیفیت مشاغل چونپردازان دست به اقدام بزنند ایجاد شده هم سیاست

چنان به ها هموعده یهمه رغمهع سرابی است که بوری کار در واقادعای بهبود بهره

تر ماند. این مهم است که مشوق همکاری هرچه گستردهصورت یک سراب باقی می

 ویم.بش رفتن از این وضعیت بحرانی که در آن هستیمحاد مختلف مردم برای برونآ

 ههای موجود چگونترین سطح بررسی کنیم که انرژی و خلاقیتگسترده باید در

برداری تواند به بهترین صورت برای تخفیف مشکلات عمومی مورد استفاده و بهرهمی

رورت شود ضوری کار بهبود کیفیت کاری که ایجاد میقرار بگیرد. برای بهبود بهره

وری و باعث رشد بهره اندتازه و جدید بسیار مهم هایدارد. واقعیت دارد که تکنولوژی

اقتصادی چون  گرفت که در مهم را هم در نظر ین نکتهولی باید ای .شوندکار می

 روی کارنی و همکاری محور، کیفیت و تمایلبخش خدمات است بریتانیا، که اقتصادی

که  لمشاغ وری هم نقشی اساسی دارد. بهبود کیفیتبهره« معمای»حل  برای تکمیل و

ت باید ضروری که بهنیاز دارد و تضمین تمایل و همکار تربیشگذاری مولد به سرمایه

سال گذشته  21به صورت اصلاح نهادها دربیاید و ازجمله لغو قوانینی است که در این 

کوشش  بردن شبرعلیه منافع کارگران به تصویب رسیده است. به باور من برای پی

 و همکاری مشارکتین حد ممکن تربیشوری مان برای افزایش نرخ رشد بهرهعمومی

این هدف با مختصات نهادی موجود ناهمخوان  .ارمندان لازم استازسوی کارگران و ک

. که لازم است تغییر یابند یباید به صورت ی موجوداست و روشن است که این نهادها

کی ها یبنگاه یکارگران در هیأت مدیره ینماینده حضور گویم که پذیرشاشاره میبه

 هایی است که باید برداشت. از اولین قدم

وری، بهره« معمای»اصطلاح ر این مقاله مورد نظر من بود این که این بهچه دآن

ت روای یبرخلاف ظاهر مشکلی است که ریشه در ساختار معیوبی دارد که با سلطه

ه روگمن موافقم ککنولیبرالی براقتصاد جهان جاری شده است. دراین راستا با پاول 

 مدت و درولی در میان« نباشدچیزی  وری اصلا بهره»مدت ممکن است در کوتاه
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به این ترتیب به اعتقاد من این اساسی است که «. وری یعنی همه چیزبهره»درازمدت 

قدام درستی مدیریت شود اچه که لازم است تا این مقوله بهپردازان باید به هرآنسیاست

ن حاد جامعه از آآ یند. چون واقعیت این است که اگر این مشکل حل نشود، همهکن

 تریشبآمدهایش برروی یک گروه از گروه دیگر البته ممکن است پی .ثر خواهند شدأمت

اش نصیب همگان خواهد شد. بد آمدهای منفیباشد ولی واقعیت دارد که پی ترکمیا 

سال گذشته در  21قوانین ضد کارگری  ینیست اشاره کنم وقتی خواستار لغو همه

ای ندارم که شرایط به همان صورتی دربیاید که در بریتانیا هستم درعین حال، علاقه

اختاری تغییر س جهان و با وجود داشت. به عبارت دیگر معتقدم که با تغییر 0921 یدهه

 با ای دربیایند کههای کارگری هم باید به شکل و صورت تازهاقتصادی جهان، اتحادیه

ی یکی از مباحث اساسخوانی داشته باشد. اگر چه این درست است که ین وضعیت هما

های الگوی بدیلی است آوردشرایط کنونی دست های کارگری دردر دفاع از اتحادیه

 ها با ناکامی وعرصه یدر همه م که تقریبا نیداکار گرفته شد و میهکه به جای آن ب

شده  ترکممراتب سال به 21این  ایم. متوسط رشد اقتصادی درشکست روبرو شده

آور کشورها شاهد رشد هراس یهمه نبود و در جاگیرصادی همهاست، رشد اقت

وری کار هم اگر روند نزولی ایم و رشد بهرهنابرابری در توزیع درآمد وثروت بوده

ارگری ک هاینیافته حداقل متوقف شده است. دقیقا  به همین دلایل، معتقدم که اتحادیه

  :دنبند باشیدو هدف پا این کنونی باید در صدر وظایف خویش به

ی کارگیری تکنولوژها به بهکوشش برای ایجاد شرایطی که بنگاه -

 تازه تشویق شوند.

 ویژه کوشش برایکوشش برای بالابردن میزان مهارت کارگران و به -

 پرکردن شکاف مهارتی که وجود دارد. 
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 گیریخلاصه و نتیجه

 شودمطرح می« وریهمعمای بهر»ادبیات اقتصادی تحت عنوان  چه که دربرای حل آن

ای از گیر نبودن آن مجموعهنرخ رشد اقتصادی پایین و همه معضلعلاوه مقابله با هو ب

ی اقتصادهای اگرچه این مشکل در مورد همهباید به اجرا دربیاید.  هاسیاست

 به نکاتی تر در پیوند با اقتصاد بریتانیااندکی مشخص ،داری پیشرفته صادق استسرمایه

 کنم:میاشاره 

گذاری مولد ناکافی یک مشکل بسیار اساسی است مشکل سرمایه -0

طور که اشاره شد و باید با جدیت برای تخفیف و رفع آن کوشید. همان

علاوه تواند مفید باشد. بهگذاری دولتی دراین راستا میایجاد یک بانک سرمایه

گذاری مولد هم یههای مالی خود برای تشویق سرمادولت باید از سیاست

 های مالیاتیانگیزه یجا منظورم ارایهاین طور مشخص، درد و بهکناستفاده 

اندکی های هدفمند برای تخفیف تنگناهای اقتصادی است. به پروژه

های کوچک و های مشخصی برای تشویق بنگاهتر، باید برنامهمشخص

 گذاری تدوین و اجرا شود. به سرمایه توسطم

ی موجود در پیوند با مهارت کارگران که یکی از تنگناهای تنگنا -5

طور جدی بررسی و برای رفع بریتانیاست باید به هم محل کار و تولید درم

 نقش بررفت از این مشکل های برونوارسی و دریافت راه درآن اقدام شود. 

ی هاو محدودیتکه باید احیا  -تأکید دارم  های کارگریتوجه اتحادیهقابل

 .ندشوسال گذشته لغو  21مصوب در 

های کارآموزی روند که آموزش در محل کار و دوره دانیممی  -5

های کارگری اول باید از سوی اتحادیه ینزولی دارند و این مشکل در وهله

وند شها تعیین های مناسب برای رشد و گسترش این برنامهبررسی شده و راه

ایی های بریتانیی که در شماری از بنگاهتاجرا دربیایند. یکی از مشکلاو به
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ی توجه نیست و حتها قابلآن مهارت دربا که تقاضا برای کاراست داریم این 

کنند بریتانیا کار می توجهی از کسانی که درشود که بخش قابلبرآورد می

دارند. به اعتقاد من این یکی از « مهارت زیادی»کنند، نسبت کاری که میبه

یعنی  دنکنهای کارگری باید برای رفع آن فعالیت ت که اتحادیههایی اسحوزه

بررسی جوانب  ها اقدام کرده و باراستای بهبود عملکرد بنگاه باید در

 ها را شناسایی کرده برای رفع آن بکوشند. گوناگون کمبود مهارت

ام روشن است که باید به بازبینی از شواهدی که تاکنون ارایه کرده -2

پولی ومالی دولت با هدف تدوین آنها برای رفع شماری از  هایسیاست

رسد که بخش د. درحالی که به نظر میکرام اقدام مشکلاتی که برشمرده

های مختلف اقتصاد بریتانیا به تغییرات نرخ بهره ها و بخشای از بنگاهعمده

نگاه داشتن  تداوم سیاست پولی غیرسنتی و ،حساسیت لازم را ندارند

ت سیاسرسد نظر نمیبهاین سطح نزدیک به صفر  نرخ بهره درمصنوعی 

 معقولی باشد. 

نادرست است که بانک مرکزی بریتانیا در این شرایط، به گمان من  -2

قتصاد ا میزان نقدینگی در تداوم سیاست تزریق پول و افزودن بر چنان برهم

گذاری مولد قدینگی به سرمایهاصرار بورزد درحالی که برای هدایت این ن

 های مالیکاری هستیم. به همان میزان مهم، باید سیاستوضوح شاهد کمبه

 در گذاری دولتیدولت هم مورد بازبینی قراربگیرد و این روند نزولی سرمایه

گذاری ایهسرم تنها باید متوقف شود بلکه باید برای افزودن برها نهزیرساخت

 اسب اتخاذ شوند. های متندولتی سیاست
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