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 کیدهچ

ادعاها اقتصاد جهان  یهمه بیش از ده سال از بحران مالی اقتصاد جهان گذشته است. با

از روند  چناننرخ رشد هم داریسرمایه کشورهای پیشرفته حال و روز خوشی ندارد. در

اش کمتر است و در کشورهای نوظهور هم شاهد کاهش نرخ رشد هستیم. از تاریخی

 وریبهرهکاهش نرخ رشد  یکنندهشاهد روند نگرانجوامع هم  یهمه درسوی دیگر 

 رچه بروندی که پیش از بحران مالی اقتصاد جهان شروع شده بود. آن ؛کار هم هستیم

ش با افزای کار وریبهرهنرخ رشد  ییابندهکه روند کاهشاست افزاید این ها مینگرانی

زمان شده است. این مجموعه به طور کلی همبختی بهثروت و نیک ی ونابرابری درآمد

هبود خود به بهخودب فناورانهتوان و نباید فرض کرد که پیشرفت این معناست که نمی

شد. دراین مقاله بحث خواهیم  کار منجر خواهد وریبهرهعملکرد اقتصادی و رشد بیشتر 

چنین وری کار و همرشد اقتصادی، رشد بهره یتری به مقولهجانبهکرد که باید نگاه همه

ه گذشت یچه که در چهار دههباید برخلاف آن اقتصادی نابرابری داشته باشیم. رشد

 بود، رشدی فراگیرنده و جامع باشد.

 سطح مهارت کارگران و افزودن برگذاری بیشتر در بهبود ما خواهان سرمایه

آمدهای رشد چنین بحث خواهیم کرد که پیاقتصاد هستیم. هم درهای مولد دارایی

وری کار باید نصیب کارگران شود تا بتوان برشماری از مشکلات ساختاری کنونی بهره

 غلبه کرد. 

 

 وری کار و روند افزایشی نابرابریرشد بهره روند نزولی. 1

پوند  میلیارد 90317تولید ناخالص داخلی در بریتانیا از  8102تا  0791ی هابین سال

طول  (. در0سه برابر شده است) افزایش یافت یعنی حدوداً میلیارد پوند 810112به 

( با 8)یش از دو برابر افزایش داشته استب وری نیروی کار هم تقریباًها، بهرهاین سال

 (. از سوی دیگر3درصد کاهش یافت) 2داخلی  این وصف، سهم کار از تولید ناخالص

به  0791درصد در  9ها از تولید ناخالص داخلی از درصدیداریم که سهم یک خبر

ها دانیم که سهم ده درصدی(. به همین نحو می.افزایش یافت) 8103 درصد در 0.12

که  ستهم از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. آیا این تغییرات به این معنا
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بریتانیا هستند و حتی  ترین بخش نیروی کار درها پربازدهدرصدیها و دهدرصدییک

 ای از عوامل دریدهچپی یاند؟ یا این که مجموعهتر هم شدهپربازده ،در طول این مدت

 کنند.آمدهایی تولید میکارند که چنین پی

ادعاها  یست. با همهگذشته ا 8112بحران بزرگ مالی جهان در  بیش از ده سال از

 یکشورهای پیشرفته وروز اقتصاد جهانی تعریفی ندارد. میزان رشد اقتصادی درحال

تر است و در کشورهای نوظهور مراتب کماش بهچنان از روند تاریخیداری همسرمایه

کاهش  شاهد نزولی شده است. دو مشکل دیگر هم داریم. ما اقتصادی هم روند رشد

ز اش به قبل اهم هستیم که اگرچه سابقه وری نیروی کاری در رشد بهرهاکنندهنگران

وری کار احیا رشد بهره گردد ولی با بحران بزرگ تشدید شد. اگربحران بزرگ برمی

 یها انگیزهآمد آن بنگاهپی کم خواهد بود و در انتظارمورد نشود، میزان رشد اقتصادی

توان به اشاره گفت که ما درواقع با یک ت. میگذاری خواهند داشتری برای سرمایهکم

هستیم که  روبرودائمی کردن رشد ناچیز درآمدها  -وریدور تسلسل رشد ناچیز بهره

میزان رشد اقتصادی از روند  تاشود ش برتقاضای کل موجب میامنفی آمدهایبا پی

ن است حولات ایتر باقی بماند. یک موضوع وابسته به این تتر باشد و کماش کمتاریخی

وری کار با افزایش و در بهترین حالت بدون تغییرماندن نابرابری که کاهش در رشد بهره

 طور کلی هم زمان شده است. آیا این دو مقولهی بهبختنیکگسترده در درآمد، ثروت و 

 عوامل اند و یا ازدیگر مربوطوری نیروی کار و افزایش نابرابری با یککاهش بهره -

ها در واقع این مقاله بحث خواهیم کرد که این مقوله گیرند؟ درمی تأثیر همسان

ید دیگر را نه فقط بازتولاند و یکدیگر مربوطای از مسائلی هستند که به یکزنجیره

. به گمان ما کاهش در نرخ کنندتری بازتولید میکنند که حتی در مقیاس عمیقمی

گذاری از جمله سرمایه - گذاری مولده سرمایهوری کار به این خاطر است کرشد بهره

چنین دراین مقاله بحث خواهیم کرد روند نزولی داشته است. هم - در تحقیق و توسعه

بری تر شدن نابراوری کار و کمهای مطلوب، رشد بهرهکارگرفتن سیاستهکه در صورت ب

خی، م که از دیدگاه تاریداری اتفاق بیفتد. البته اشاره کنیتواند در اقتصاد سرمایهمی

 -ابریوری و کاهش نابریعنی افزایش بهره -این باور بود که این دو هدف اقتصاد سنتی بر

(. ما این دیدگاه را قبول 0792دیگر تناقض دارند و جمع شدنی نیستند ) اوکون، با یک
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ددی عهای دانشگاهی متتوجه و پژوهشنداریم. البته اضافه کنیم که شواهد آماری قابل

با رشد اقتصادی در درازمدت تناقض  درواقع دهد نابرابری بیشترداریم که نشان می

 هایی پیداکنیم که ضمنکند تا راهدارد. در نتیجه به گمان ما اهمیت روزافزونی پیدا می

 دوگانه بین یبه میزانی که قبل از بحران بود، رابطه حداقل وری کاراحیای رشد بهره

وری خود را به شود و در نتیجه، بهبود بهره و مزد بیشتر هم برقراروری بیشتر بهره

ن تریصورت مزد بیشتر برای کارگران نشان بدهد. احیای رشد میزان واقعی مزد، عمده

دار در تقاضای کل را کاهش داده و برمیزان رشد تواند رکود دامنهعاملی است که می

زاید. بیف -مراتب کمتر استاش بهتاریخیها از متوسط روند سال دراین که –اقتصادی 

ین نکته ا البته اضافه کنیم که با توجه به مشکلات دیگری که با آنها روبرو هستیم بر

اصطلاح رشد سبز باشد، یعنی با منافع بهداشت داریم که این رشد باید به تأکیدهم 

ل بیشتری تقاضای ک ها،محیط زیستی در تناقض و تقابل قرار نگیرد. با توجه به این نکته

وری بیشتر کار بهره یوجه عمده با درآمد بیشتر که خود نتیجه شود، درکه ایجاد می

تواند رشد پایداری باشد. این رابطه را شود و به همین دلیل، میاست تأمین مالی می

اقتصاد  بر 8112کنیم که قبل از بحران بزرگ سال در تناقض با مناسباتی مطرح می

مزد، دستخاطر رکود در رشد میزان واقعی م بود و در اغلب کشورها، بهجهان حاک

 ید. دانیم سرانجام به کجا رسشد که میتأمین مالی می ستانیواممصرف بیشتر تنها با 

وری کار و افزایش ما علت اصلی کاهش نرخ رشد بهره ینظر به این که به عقیده

یاستی س اقتصاد است، درنتیجه هر ناکافی درتر و تقاضای کل گذاری کمنابرابری سرمایه

ثرات دیگر ایک وری کار شود و یا از میزان نابرابری بکاهد برکه باعث بهبود رشد بهره

هایی برای فراگیری رشد اقتصادی و کارگیری سیاستهمثبتی خواهند داشت. ب

ما  انچنین برای پایداری رشد اقتصادی با توجه به بهداشت محیط زیست، به گمهم

چون  .ترشدن نابرابری را رفع خواهد کردوری و کمتقابل احتمالی بین رشد بهره هر

تر گیرد و همین طور با کمرشد بیشتر از سویی با نیازهای طبیعت در تناقض قرار نمی

 خوان است. هم نیزانسانی ما  یکردن نابرابری با نیازهای جامعه

کنیم. در بخش دوم با نگاهی به خش ارایه میب پنجاین مقدمه، این مقاله را در  با

 وری وبه دست خواهیم داد از تکامل مقوله بهرهای خلاصه اندنوشتهآن چه که دیگران 

گذاری ناکافی را بررسی چنین سرمایهاین بخش هم ه و درتگذش یدهه چهارنابرابری در 
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 آن خواهد پرداخت. دررشد  در مؤثروری کار و عوامل بهرهه خواهیم کرد. بخش سوم، ب

کنیم وری و افزایش نابرابری را بررسی میرشد بهرهروند نزولی بین  یرابطه چهاربخش 

ار کداخت که به نظر ما باید در دستورهایی خواهیم پرو همین طور به بررسی سیاست

دهیم و از به دست میای خلاصهها قرار بگیرد. و سرانجام در بخش پایانی هم دولت

 گیری خواهیم کرد. مطرح شده نتیجه مباحث

 

 ؟اندنوشتهدیگران چه  -2
دهند که یکی ازعوامل اصلی بهبود سطح زندگی در تئوری اقتصادی و تاریخ گواهی می

وری نیروی کار است. از طرف دیگر، به خاطر جمعیت داری رشد بهرهجوامع سرمایه

بالابردن سطح  وری کار درهداری، بهبود و رشد بهرثابت و پیر درکشورهای سرمایه

و  0721بین »( متذکر شد که 07، ص 8107شود. بل )تر میزندگی از همیشه مهم

ها و از آن بالاتر درجمعیت جهان به میزان کمی افزایش یافت و ساله 11سهم  8111

 این نسبت تقریباً  8121و  8111شود که بین سال ولی برآورد می رسید %01به  %2از 

اگرچه بعضی از کشورهای درحال » از آن گذشته،«. برسد %80به  %01ود و از دوبرابر ش

رشد از کارگران جوان دارند، تان، درحال حاضر نیروی کار روبهتوسعه، برای مثال هندوس

 ییافتهولی سرعت پیری جمعیت دراین کشورها هم از آن چه در کشورهای توسعه

طور بالقوه (. به9.، ص 8107فودا،   «ر استشدیدت ارکنونی در گذشته اتفاق افتاد بسی

مورد کشورهایی که با جمعیت ثابت و یا پیری جمعیت روبرو هستند این امکان  در

حال توسعه اندکی  عملی وجود دارد که با مهاجرت نیروی کار جوان از کشورهای در

 یا، جوّیتانویژه در امریکا و براین مشکل را تخفیف بدهند. ولی دراغلب این کشورها، به

ورها این کش سیاسی کنونی اجازه نخواهد داد که چنین سیاستی در شرایط کنونی در

برگزیت، احتمال زیادی وجود دارد که تحرک نیروی کار پسا اعمال شود. در بریتانیای

و درنتیجه، کوشش برای افزودن بر  از دیگر کشورها به این کشور بیشتر محدود شود

شتری پیدا خواهد کرد. درنتیجه، مگر این که شاهد تغییری بی ی کار اهمیتوربهره

چنان مشکل سیاست این کشورها باشیم، جمعیت ثابت و پیر هم اساسی در

 مؤثر هایبتوان با درپیش گرفتن سیاست وپاگیری باقی خواهد ماند. البته اگردست
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ابت و جمعیت ث یوری کار را تسریع کرد، بعید نیست که بتوان با مقولهروند رشد بهره

ه چه کتری مقابله شود. درست در مقابل این نیاز، آنمؤثرآمدهایش به نحو پیر و پی

 ی کار در اقتصاد جهانورکه متوسط نرخ رشد بهره استکند اینتر میمشکل را اساسی

کند که این روند محدود به ( یادآوری می303، ص 8109روند نزولی دارد. جونز )

بلکه روندی جهانی است. اشاره کنم اگرچه روند نزولی نرخ  تنیسمشخصی  یمنطقه

( ولی در .، ص 8101ها پیش آغاز شده است )بیلی و مونتلبانو، وری از سالرشد بهره

 یمؤسسهبسیار جدی و اساسی بوده است ) .811وری کار از امریکا نزول نرخ رشد بهره

وری این روند نزولی بهره ( معتقد است که8102(. ززه پانسکی )8109کینزی، مک

ی دههداری از سرمایه یدر اقتصادهای عمده -ازای هر ساعت کاریعنی تولید به -کار

های پس از بحران بزرگ این روند تشدید شد و به شرایط و در سال»آغاز شد  0711

، ص 8102(. به اعتقاد دلفین و هتفیلد ) 3ص « ) از نظرتاریخی ناگوار کنونی رسیدیم

 دارد.  مشکل اساسی وجود وری کار دربریتانیا دوبهره یدرپیوند با مقوله( 3

درصد  38تا  83به میزان  -اعت کارهر سازای بهتولید  -ورییک شکاف بهره -

 بین بریتانیا و کشورهای مشابه، آلمان، هلندو فرانسه وجود دارد. 

نچه که وری و آدرصد بین سطح کنونی بهره 09وری معادل یک شکاف بهره -

های قبل از بحران مالی توانست باشد اگر به متوسط رشدش در سالوری میسطح بهره

سال پیش از سال  82وری سالانه در داد، وجود دارد. دراینجا متوسط رشد بهرهادامه می

 اند. داده را مدنظر قرار 8119

 -مورد درسه 8119تا  0790های دهند که در طول سالدلفین و هتفیلد ادامه می

های وری کار بوده ایم ولی در سالشاهد نزول بهره 0727، و .072، .079های سال

وری کار ، بهره8103تا  8119طور مشخص تر در فاصله پس از بحران بزرگ مالی، و به

 .810و میزان رشدش در سال  8103و 8108، 8117، 8112سال نزولی شد،  .در 

 (. 2بود )همان، ص  % 118هم تنها 
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دانیم که اگرچه سطح ( می07-81، صص 8109براساس آمار دولتی بریتانیا )

ری ودراز بهره یاین دنباله اگر»هست، ولی اقتصاد در بالاترین سطح خود  اشتغال در

پایین ادامه یابد، سطح رشد اقتصادی، سطح دستمزدها و سطح زندگی نزول خواهد 

( که مشخصاً به بررسی 8102عمر )( و همچنین تیلر و 8102، 8109هلدین )«. کرد

دوی این هر وضعیت در بریتانیا و امریکا پرداختند، این دوگانگی را تأیید کردند که در

اصطلاح بخشی که به – وری یک بخش ساکن وایستا داریماقتصادها، ما از نظر بهره

 در وریو یک بخش پیشرو و پویا که میزان رشد بهره - وری کار درآن نازل استبهره

، 8107، قریشی و درویس، 8109قریشی، ) ها درمیان بالاترین سطح جهانی استآن

کنند که ( اضافه می8102(. تیلر و عمر )8102و اشنایدر،  8101اندروز و دیگران، 

در  %11به  0771در  %9.امریکا از  وری پایین، درهای با بهرهسطح اشتغال در بخش

( گزارش کرده است 8102) ی بریتانیا، رولندبارهرسیده است. به همین نحو در 8101

مع جسر»های کوچک و میانه است و بعلاوه اشتغال در بخش خصوصی در بنگاه %11که 

و  8101 یهای تازه شغلی که در بخش خصوصی بریتانیا در فاصلهاز کل فرصت 93%

 بر تأکید( ضمن 8102(. هلدین ).)ص « ایجاد شد دراین بخش بوده است 8109

وری کار دربریتانیا به این سو، بهره 8112از »شود وری کار متذکر میاهمیت رشد بهره

 یقطهناست که « شدهگم یدهه» (. به گمان او، این یک.)ص « ثابت مانده است تقریباً

 یتوان تصور کرد. در حالی که بین کشورهای پیشرفتهپایانی هم برای آن نمی

 واقع وریتانیا این مشکل بهب در»دی وجود دارد، ولی ات مشترک زیاداری نکسرمایه

، 8102) (. دلفین و هتفیلد8همان، ص « ) براساس معیارهای تاریخی هم جدی است

سقوط  %119درواقع  8109و  8119وری کار بین کنند که بهره( یادآوری می.0ص 

ن گمان دلفیهای اقتصادی را جداگانه بررسی کنیم، به بخواهیم بخش کرده است. اگر

ز ا %33از فرانسه و  %89بخش صنعتی دربریتانیا،  وری کار درو هتفیلد، متوسط بهره

، ACAS (8102(. احتمالا به خاطر این کاهش است که 3همان، ص.تر است )آلمان کم

، شکاف عملکرد نسبی اقتصاد در 8103و  8119های ( معتقد است که بین سال8ص. 

 %07بود به  %7که تنها  9 گروهسط عملکرد در کشورهای بریتانیا درمقایسه با متو

 افزایش یافته است.
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داند، عامل اصلی را به صورت مشکلاتی در تراوش فناوری می ( ظاهرا8102ًهلدین )

هستند در منحنی  جهان ها درها در میان بهترینیعنی در حالی که شمار کمی از بنگاه

ی هایدرازی هم از بنگاه یآنها، دنباله کار در وری متوسطها براساس بهرهتوزیع بنگاه

 توجهی هم ندارد. علاوه بررشد قابل آنها ناچیز است و در وری کاروجود دارد که بهره

تر به آن اشاره کردم، هلدین شکاف سومی هم معرفی وری که پیشدو شکاف بهره

 د دارد و معتقد است کهها وجووری بالا و دیگر بنگاههای با بهرهکند که بین بنگاهمی

 ( این8102) وری در بریتانیا ازدیگر کشورهای بیشتر است. اشنایدراین شکاف بهره

پذیرد ولی به گمان او، رشد نازل وری را میدوبخشی بودن توزیع بهره یگزارهپیش

تری ار بالاوری کهایی است که بهرهطور کلی به خاطر بنگاهبه بریتانیا تقریباً وری دربهره

طولانی  یوری کار در دنبالهدرواقع، بهره»دهد که دارند. او حتی فراتر رفته و ادامه می

در  «های پس از بحران بیشتر ازگذشته رشد داشته استها درسالمنحنی توزیع بنگاه

بعدی  %82های برتر بوده، و بنگاه %82در  وری عمدتاًنزول نرخ رشد بهره»حالی که 

بعدی نرخ رشدشان  %82رخ رشدشان درقبل از بحران داشته، ولی نرخ رشدی معادل ن

( که وضعیت 8102) (. فورمن و ارسزاگ00-01صص ) «از گذشته بیشتر بوده است

راستی های ما بهکنند که یکی از یافتهاند ادعای مشابهی مطرح میامریکا را بررسی کرده

ک ی های بزرگ دری دربنگاهگذارای از کاهش سرمایهبخش عمده»که کننده است گیج

 ی( وجود این دنباله8102) «مرکز برای شهرها»(. 9)ص.  «صنعت صورت گرفته است

های قولهبعضی از م شان برولی تمرکز اصلی پذیردرا می هاطولانی در منحنی توزیع بنگاه

شود. نظرشان این است که بخش طولانی مربوط می یساختاری است که به این دنباله

وری پایین هستند عرضه طولانی با بهره یهایی که دراین دنبالهای از بنگاهدهعم

شان پایین است و هم این که وریبهره»که  کنندگان خدمات بازرگانی محلی هستند

دیگرشان این است  ی(. نکته0جا ص همان« )ندارند وریامکان زیادی برای بهبود بهره

نون کمانده از زمان رکود تاهای عقبپیشرو این بنگاههای وری بین بنگاهکه شکاف بهره

 کند. اینوری اضافه میبهره« معمای»ای به عد تازهبیشتر شده است و این بررسی بُ

ای هم دارد و با عد منطقهوری در بریتانیا بُبهره« معمای»شود که پژوهش متذکر می

شکاف  این باورند که وه براین گر ،بخش جنوب شرقی انگلیس با دیگر مناطق یمقایسه

(. با توجه به 01همان ص ) وری بین این دومنطقه از زمان رکود بیشتر شده استبهره
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ری و ومعتقد است که برای مقابله با مشکل بهره «مرکز برای شهرها»این خصوصیات، 

های درگیر صادرات تمرکز کنیم. با توجه وری در بنگاهبهبود آن باید برای بهبود بهره

های درگیر صادرات در سرتاسر وری لازم است عملکرد تمام بنگاهبهرهای منطقهعد به بُ

گرفته شود.  کارهشان بهای تازه برای بهبود عملکردو راه د بازبینی قرار بگیردربریتانیا مو

 هاوری در بعضی از رشتهی امکانات محدود برای رشد بهرهچه در این بررسی دربارهآن

، دربخش 8109تا  0771ی شود که در فاصلها این واقعیت تأیید میآمده است ب

بیش از دو  وریانفورماتیک و ارتباطات بهره کامپیوتر، ابزارهای الکتریکی، یکنندهتولید

وری در صنایع شیمیایی و دارویی برابر افزایش یافته است. درطول همین مدت بهره

 صنایع غذایی و بخش مسکن میزان ی که دربیش از سه برابر افزایش یافته است در حال

 وری دربخش سرگرمی و خدمات تفریحی مشابه رشد بهره در بود و %8افزایش تنها 

( این 8102) های کارگری(. سازمان سراسری اتحادیه3همان جا، ص بود )واقع منفی 

کند افه میداند و اضوری روبرو هستیم را مردود میبهره« معمای» با ایده که در بریتانیا

آمدهای اقتصادی سیاست توانند پیدهد که پیروان آن نمیاین ایده درواقع نشان می»

 چنین نیاز به کوشش برای رشد اقتصادی، بهبودریاضت اقتصادی را دریابند و هم

 شودگونه استدلال می(. در این بررسی این80 )ص «کننددرآمدها و اشتغال را درک نمی

وری بهره یتر نتیجهیابنده و یا رشد اقتصادی کمزد واقعی نزولکه نه این که دستم

خصوص وری پایین در واقع معلول سیاست ریاضت اقتصادی و بهن باشد بلکه بهرهیپای

در گذشته هروقت رکودی «. آمدهای زیان بار آن بر تقاضای کل در اقتصاد استپی

این  آمد، ولیمیبیکاری در آمد، تقاضای کل ناکافی به صورت میزان بیشترپیش می

تر و برای همساز شدن با رشد اقتصادی کم -یعنی دستمزد واقعی - بار، بهای کار

تر از مشکل مدت( دیدگاه اندکی دراز8109) تر تعدیل شد. تیلیتقاضای کل کم

 هایپذیرد بحران مالی جهانی روندحالی که می در دهد ووری در بریتانیا ارایه میبهره

از  وریولی رشد بهرهپیش از بحران را تشدید کرده ولی معتقد است که روند نز موجود

آغاز شد. با توجه به دیدگاه تیلی  -0791 یدههحداقل  -از بحران مالی های پیشسال

داند در آن صورت تنها مقابله با آنچه که پس از که این مشکل را مشکلی درازمدت می

مقابله با این مشکل کافی نخواهد بود چون این روند بحران مالی جهانی پیش آمد برای 
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نزولی را که پیش از آن آغاز شده است متوقف نخواهد کرد. درنتیجه، به بیان تیلی یک 

پژوهش  در( .3، ص.8102ارزیابی و بازنگری ساختاری و اساسی لازم است. اولتون )

رشد سریع مهاجرت به »د است که معتقدر بریتانیا، « وریمعمای بهره»ی خود درباره

بریتانیا همراه با رشد تقاضای صادراتی که پس از رکود بزرگ پیش آمد درواقع معمای 

ریتانیا... ب پذیرانعطافکار  بازار»به باور اولتون، «. ح خواهد دادوری بریتانیا را توضیبهره

ای هدر دیگر کشور»در حالی که « تر باشدجا پذیرفتنیباعث شد که مهاجرت در این

(. در 3همان ص « )تری داردمراتب کمی بهپذیرانعطاف، بازار کار ی اروپااتحادیهعضو 

کار رو به  یشرایطی که عرضه این شرایط اگر تقاضا برای صادرات کاهش یابد، در

ازای هر شود چون میزان سرمایه بهسهم سرمایه می شدن ترافزایش است باعث رقیق

وری کار خود را نمایان صورت کاهش در رشد میزان بهره یابد که بهکارگر کاهش می

اید گذاری بسازد. ناگفته روشن است که برای تصحیح این وضعیت ناهنجار سرمایهمی

این کار هم این است که تقاضا برای صادرات  یاحیا شود و به ادعای اولتون لازمه

که  برگزیت بعید است پرسیهمهثباتی بیشتر ناشی از افزایش یابد. با توجه به بی

دن تنها پایان بخشی»کل باشیم ولی اولتون معتقد است مدت شاهد حل این مشدرکوتاه

( معتقد 8102) (. تنریرو38همان ص « ) به سیاست ریاضت اقتصادی کافی نیست

وری به میزان بهره»بریتانیا یعنی وضعیتی که در آن وری در است که معمای بهره

این راستا به دو  (. در3ص ) «در پیش از بحران بود رسیده است چهتر از آنسطحی کم

ثباتی دوم، بی گذاری ناکافی که ادامه یافت وشود. اول سرمایهعامل اشاره می

این باورند  ( بر.00الف ص  .810ی برگزیت. بارنت و دیگران )أیافته به خاطر رافزایش

ثنایی طور استبه» بحران بزرگ به این سوبریتانیا از زمان  وری کار درکه میزان رشد بهره

یح کوشند این وضعیت را توضو با پیش کشیدن چند پرسش می« بسیار کم بوده است

 بدهند. 

عوامل ادواری پیوسته به وضعیت »میزان از این روند نزولی را با چه  -

 توان توضیح داد؟می «تقاضای کل
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پیوند  دار درهناشی از علل ریش»چه میزان از این روند نزولی هم  -

 ؟«با بحران مالی است

 عامل دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد.  جا دواین در

ر غی یسرمایه فیزیکی و در یسرمایه گذاری درروند نزولی سرمایه -

 لمسعینی و غیر قابل

مولد به مولد و یا کمخصیص معیوب منابع از واحدهای غیرت -

 تر هستند.واحدهایی که مولد

تر از آن درصد کم 81بریتانیا  وری کار درکند که بهره( اشاره می8102)هالدین 

بود. البته اضافه کنیم که یافت، میحدی است که اگر روند تاریخی رشد ادامه می

 نوری کار به ناکافی بودمحققان دیگری هم در وارسیدن روند نزولی نرخ رشد بهره

، 8102، بانرجی ودیگران، 8102تنریرو،  ،8107فودا، اند )گذاری اشاره کردهسرمایه

کوشیم این ادعا را بررسی کنیم ولی پرسشی که (. درصفحات آتی می8102رامزدن، 

 که چرا بایداست باید به آن پرداخت و به نظرمن جواب ساده و سرراستی هم ندارد این 

 ؟گذاری چنین شکافی پدیدار شده باشدبین روند تاریخی و وضعیت کنونی سرمایه

( که این موضوع را در پیوند با اقتصاد امریکا بررسی .، ص 8101جونز و فیلیپون )

اند به این نتیجه رسیدند که با وجود این که میزان نرخ بهره بسیار نازل بود ولی کرده

کنند که نسبت خالص ها بسیار ناچیز است و حتی اضافه میگذاری بنگاهسرمایه

 38بیش از  0777تا  0791 یعملیاتی که در فاصلهگذاری به خالص مازاد سرمایه

کاهش یافته است. به اعتقاد  %8112به  8102و  8111بین سال  یفاصله درصد بود در

این دو پژوهشگر با توجه به میزان سودآوری و شرایط بازارهای مالی میزان 

صلی که ها بسیار ناچیز است و شاهد ناهمخوانی هستیم. عامل اگذاری بنگاهسرمایه

 یشود تا انگیزهتوان به آن اشاره کرد کمبود رقابت در بازار کالاهاست که باعث میمی

 دهد چرا فرایند برونگذاری کاهش یابد که در عین حال توضیح میبنگاه برای سرمایه
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جان و ضعیف بود. آنها آمدهای بحران به این صورت بیآمدن اقتصاد امریکا از پی

 هایبررسی کنند و درمدت هم توجه میبستگی به اهداف کوتاهچنین به رشد دلهم

دلبستگی بیشتر به  -عامل داری بین این دواز نظر آماری معنی یآماری خود رابطه

این  اساس کنند. برگذاری ناکافی هم پیدا میتر و سرمایهمدت و رقابت کماهداف کوتاه

شان مدت را نتر به اهداف کوتاهتر و دلبستگی بیشپژوهش متغیرهایی که رقابت کم

را توضیح « Qگذاری در مقایسه با ارزش کمبود سرمایه از %21حدود »دهند می

جا یعنی نسبت بین ارزش یک بنگاه هم در این Qدهند. معترضه اضافه کنم که این می

( که همین مقوله 39، ص 8109گوتیرز و فیلیپو ) .در بازار و ارزش دفتری همان بنگاه

بیشتر  بازار و تمرکز اند به نتایج مشابهی رسیدند، یعنی کاهش رقابت دربررسی کردهرا 

 8111 یهای اولیهاقتصاد است و از سال گذاری دردر بازارها عامل اصلی کمبود سرمایه

طور کلی پژوهشگران براین گمان هستند که تمرکز بیشتر در بازار و آغاز شده است. به

تمند بسیار قدر یهای تازه به آن به صورت یک ضدانگیزهبنگاهتر وارد شدن ریسک کم

، بل و تاملینسون، 8107بارکلی، ) دهدگذاری و میل به نوآوری را کاهش میسرمایه

(. 8109، کوره و چیچیوا، 8107، سابلیک و تراچر،8107، ده لوکر و دیگران، 8102

گیرند که تقاضای ن نتیجه میشا( در پژوهش32، ص 8101بوسیره و دیگران ) 

یشتر، اطمینانی بگذاری است البته بیسرمایه گذار برتأثیرترین عامل انتظار عمدهمورد

تر مراتب کمشان بهتأثیربیشتر سرمایه هم به جای خویش اثر دارند ولی  یو هزینه

است و به همین دلیل از دیدگاه این پژوهشگران احیای تقاضای کل و افزایش آن باعث 

( معتقدند که کمبود 8102گذاری پر شود. بانرجی و دیگران )تا شکاف سرمایه شودمی

نین چرایط اقتصادی و همش یی آیندهاطمینانی بیشتر دربارهگذاری را با بیسرمایه

ذاری گتوان توضیح داد. به نظر این پژوهشگران سقوط سرمایهانتظار سود مینرخ مورد

ی بود که در تقاضای کل اتفاق افتاد و البته این به خاطر کاهش عمدتاً 8112در سال 

ی للالمبینی پول هم هست )صندوق المللبینای است که مورد پذیرش صندوق نکته

(. البته این پژوهشگران درضمن معتقدند که با معمایی در اینجا روبرو 8102پول، 

 زاره بابسیار پایین و دسترسی سهل و گسترده ب یهستیم چون با وجود نرخ بهره

گذاری این همه کمبود دارد؟ به اعتقاد این سرمایه، روشن نیست چرا سرمایه

های مطلوب برای پژوهشگران ناهمخوانی بین شرایط مطلوب مالی و فرصت
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 گذاری دارندهای مطلوبی برای سرمایههایی که فرصتگذاری وجود دارد. بنگاهسرمایه

عکس تری به این منابع دارند و بهسی کمشان کافی نیست و هم دسترهم منابع داخلی

اطمینانی های مطلوب را ندارند. بیهایی که با این تنگناها روبرو نیستند این فرصتبنگاه

ارند. ی دمؤثرجا نقش بسیار ی تقاضا در آینده در اینویژه دربارهنسبت به آینده و به

گذاری های به سرمایعلاقه یعتاًی تقاضا در آینده مطمئن نباشند طبهایی که دربارهبنگاه

داری های سرمایهاقتصاد امریکا همانند دیگر اقتصاد های فیزیکی ندارند. دردر سرمایه

این  ها که ازکنونی، شرایط اخذ وام بسیار سهل و ساده شده است ولی بسیاری از بنگاه

وان ر افزودن بر تگذاری به منظوکنند این منابع را نه برای سرمایهامکانات استفاده می

کنند. بانرجی و دیگران تولیدی خود که درواقع صرف بازخرید سهام خود در بازار می

ر تواند کمبود منابع مالی دگذاری نمیگیرند که علت کمبود سرمایه( نتیجه می8102)

میزان سود در »کنند که ی مهمی را مطرح میداری باشد و نکتهکشورهای سرمایه

( و بیشتر 90ص « )گذاری استی سرمایهبرندهدرحال حاضر، عامل پیش آینده، نه سود

گذاری در شرایط ی آن درواقع علت اصلی کمبود سرمایهاطمینانی دربارهشدن بی

( متذکر 8102المللی پول )بینگذاری، صندوق ی شکاف سرمایهکنونی است. درباره

شدت داری بهشرفته سرمایهگذاری ثابت خصوصی در کشورهای پیسرمایه»شود که می

کنون و از آن زمان تا %82 طور متوسط حدوددر طول بحران مالی کاهش یافته است، به

ها، ی سیاستاطمینانی دربارهبی (. علاوه بر000ص ) «ایمشاهد بهبودی در آن نبوده

 یشود درواقع عوامل ایجادکنندهضعف کلی وضع اقتصادی و موانع مالی گفته می

ت پرداختن به ضعف کلی وضعی» کنند کهاضافه می نامطلوب کنونی هستند ووضعیت 

 همان،) گذاری بخش خصوصی اهمیتی اساسی دارداقتصادی برای احیای رشد سرمایه

 گذاری بخش خصوصی در( کمبود سرمایه8109(. داتلینگ و دیگران )000ص 

امریکا  پا ادواری و دراش در اروعلت»کنند که و اضافه میتأیید  ثابت را یسرمایه

و شکافی که »شروع شد  8111سال  از درامریکا، این کمبود حدوداً«. ساختاری است

کاهش یافته  هاها رقابت در گذر سالآن در صنایعی است که در وجود دارد عمدتاً 

ود شبا اقتصاد امریکا مطرح می(. عامل ساختاری دیگری که در پیوند 087ص « ) است

ی پول، المللبینصندوق ست درامریکاست )دراجرای قوانین ضدترا کاری دولتکم
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ای به دست کنندهیوسأ( روایت م8102) ACAS(. درپیوند با بریتانیا، 087، ص 8102

وری کار هایی که در آن میزان دستمزد و میزان بهرهکند که بخشدهد و اشاره میمی

برخورد به  انیا دارند و دردر تولید ناخالص داخلی بریت پایین است سهم بیشتر

یق وری را به تعوهای مشوق بهرهگذاریها هم انجام سرمایهسابقه، بنگاهاطمینانی بیبی

 اند و البته که فراوانی کار ارزان هم دراین تصمیم مددکارشان بود. کوز و دیگرانانداخته

د دهنشان میگذاری در کشورهای نوظهور تمرکز کردند و ن( روی کمبود سرمایه8109)

 یدهندهداری بودیم. بخشی از علل توضیحشاهد کاهش ادامهسو به این  8101که از 

این وضعیت ناهنجار در کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در واقع 

چنین روند داری و هممدت در کشورهای پیشرفته سرمایهآمدهای رکود طولانیپی

گذاری جهان، گزارش سرمایه) قتصاد جهانی استگذاری مستقیم در انزولی سرمایه

 (.8، ص 8102

اری گذی برای سرمایهآمدهای منفی بسیار جدتردیدی نیست که بحران بزرگ پی

 یگذاری دربریتانیا تاریخچه( ولی کمبود سرمایه8101الکساندر و ابرلی، داشته است )

 -د سال پیش از بحرانیعنی چن -8112( درسال .، ص.8111تری دارد. گیو )درازدامن

مقایسه با سطح  بریتانیا در گذاری درسرمایه یها در حوزهمصارف بنگاه»شد متذکر 

به این ترتیب، «. به این سو بوده است 0712ترین میزانش از سال درآمد در جهان در کم

عنی ی -گذاریهرگونه کوششی برای پایان بخشیدن به این کاهش درازمدت در سرمایه

باید  -گذاری در بریتانیا وجود دارده بین روند تاریخی و میزان واقعی سرمایهشکافی ک

د. کنهای پیش از بحران شده است بررسی که باعث این کاهش در سال را هم عواملی

ی دههداری از کشورهای سرمایه یعمده علاوه برکاهش درازمدت نرخ سودآوری در

ر بازارها رقابت ناکافی و تمرکز بیشتر د( 8107و  8101رابرتز، به این سو، ) 0711

 گذار برتأثیر( به گمان من عوامل مهم 8109، قریشی، 8101جونز و فیلیپون، )

شود گذاری ناکافی موجب میگذاری هستند که باید بررسی شوند. چون سرمایهسرمایه

 بر های تازه هم با مشکل روبرو شود این مجموعهتر از فناوریگسترده یتا استفاده

مراتب گذارد و درنهایت به صورت نرخ رشد اقتصادی بهفرایند نوآوری و بدعت هم اثر می

(. بعلاوه به اعتقاد 8107بهار و فودا، ) شودتواند باشد نمودار میتر از آن چه که میکم

ی از موارد و اتفاقاً خود رفع نخواهد شدخودیمن مشکل ناکافی بودن رقابت در بازارها به
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های تازه قواعد مربوط به شود. فناوریبازار هم رفع نمی« یئنامر»های دست ه بااست ک

حال حاضر، با تمرکز چشمگیر دربازارها روبرو  در بازارها را تغییر داده است. ما رقابت در

ک اقتصاد دوبخشی داری هم شاهدیم که درواقع یهای سرمایههستیم و دراغلب اقتصاد

، قریشی، 8102، کولتون، 8101دیگران،  ، آندروز و8102هلدین، شکل گرفته است )

فروشی و بازارهای ی مرگ خردهاش دربارهی تصویرسازی( درباره8102(. ینگ )8109

ه ب توجهیفضای مجازی جزییات قابل امریکا، از چگونگی رشد تجارت در فیزیکی در

فضای  رت دراز کل تجا %3.آمازون درحال حاضر »دهد دهد و ادامه میدست می

، بوکفیس(. گوگل، آمازون، و 33)ص « مجازی دراقتصاد امریکا را در کنترل خود دارد

، IPPRاختیار دارند ) از کل درآمد ناشی از تبلیغات در اقتصاد جهانی را در %11بیش از 

 گیری است که درهمگانی در حال شکل یرسد که توافق(. به نظر می11، ص 8102

 داری آن چه شاهدیم این است:رگ سرمایهاغلب اقتصادهای بز

 های سوپراستارهای پیشرو یا بنگاهبنگاه -

بسیاری از بازارها مسلط  از کل، که بر %2ها، حدود تعداد به نسبت کمی از بنگاه

ای هم های افسانهای زیاد است و سودشان از بازار هم به نحو آزاردهندههستند و سهم

ها را توانند قیمتب قدرت و توان در بازار هستند که میبرند. آنها به قدری صاحمی

ها از دست دادن مشتری افزایش بدهند. حداقل بخشی از قدرت این بنگاه یبدون واهمه

این  در بازار و تمرکز بیش از حد دراین بازارها ناشی از فناوری دیجیتالی است. در

مثبت جانبی ناشی از شبکه  آمدهایتوجهی پیفناوری تولیدکنندگان از میزان قابل

آمدهای مثبت ناشی از شبکه هم یعنی این که یک شوند. منظورم از پیبرخوردار می

ه کننداش در ذهن مصرفشود، ارزشکالا، وقتی که از سوی تعداد بیشتری مصرف می

شود. درضمن ساختار هزینه در ایجاد سکوهای نرم افزاری و خدمات آنلاین بیشتر می

 کند. دلیلآمدگان عمل میراه تازه ی است که به صورت یک مانع جدی برسرابه گونه

 یآوری زیاد است ولی هزینههای ثابت به طرز هراسهم این است که هزینه این امر

ه کرده باشم که همین ک تأکیدخواهم براین نکته معادل صفر است. می نهایی، تقریباً

ردن آن ک تراید، گسترش و بزرگرا تحمل کرده ثابت یپلاتفرمی را ایجاد کرده و هزینه

 زیادی نخواهد داشت. یپلاتفرم هزینه
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های تنبل که در منحنی توزیع های غیر پیشرو، درواقع بنگاهبنگاه -

اقتصاد بخش طولانی قسمت تحتانی این منحنی را اشغال  وری دربهره

 کنند. می

ی هاهم تحت عنوان بنگاه های تنبل، بخشیگران درمیان بنگاهبعضی از پژوهش

وری کند. شکاف در بهرهکنندکه موقعیت را برای بررسی دشوارتر میزامبی اضافه می

، OECD 8109بنگرید به ) ها و رشد آن بسیار چشمگیر استکار درمیان این بنگاه

 های پیشرو و(. اگر این دوگانگی را بپذیریم، یعنی وجود بنگاه8101اندروز و دیگران، 

 از مشکلی دربیاوریم که داریم های تنبل درآن صورت احتمال این که بتوانیم سرهبنگا

 رش آن درگستنه کیفیت فناوری موجود بلکه عدم شود. یعنی مشکل احتمالاًبیشتر می

هاست. دراین صورت، آن چه که باید رویش تمرکز کنیم بررسی بنگاه یمیان همه

ت.  هاسبنگاه وری درمیان فعالان اقتصادی وعواملی است که درواقع مانع گسترش فنا

شدت چه که به( پیشنهاد کرد آن8102) به دنبال چنین نگاهی به وضعیت، هلدین

مورد نیاز است ایجاد زیربنای لازم برای گسترش فناوری است تا گسترش آن با 

 (.8 دگی و سرعت بیشتری انجام بگیرد )صگستر

ه شان بیشتر است بلکوریتنها بهرهنه استارهای سوپرهای پیشرو یا بنگاهبنگاه

رشد  متفاوت یهمین شیوه یابد و اتفاقاًشان با سرعت بیشتری هم افزایش میوریبهره

ر های تنبل را هر روزه بیشتهای سوپراستار و بنگاهوری است که شکاف بین بنگاهبهره

م تر است و هنسبت کمبه های تنبلوری بنگاهطور که اشاره شد، هم بهرهکند. همانمی

تر است. به این ترتیب، به این روایت، مراتب کمبه - اگر رشدی باشد - نرخ رشدش

 گسترش فناوری وجود دارد. البته باید به این مشکل اصلی رفع مشکلاتی است که برسر

ترشدن این چنین هرچه بزرگشدن رقابت، و همترنکته هم توجه کنیم که با کم

ین ا های نوآمده به بازار هم روند نزولی یافته است. دروپراستار، تعداد بنگاههای سبنگاه

-01، صص 8101ی تمرکز بازار درامریکا پژوهش کرده است )راستا، میچل که درباره

خوریم دو بنگاه که میرا از آبجوهایی  %91»( مشاهدات جالبی دارد و اشاره دارد که 7

از  %21کند و شیر مصرفی درامریکا را پردازش میسوم د، یک بنگاه، یککنعرضه می
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شود. در مسائل مالی، بنگاه عرضه می چهار یوسیلههشود بگوشت گاوی که مصرف می

 %7.بود اکنون به  %09تنها  0772های بزرگ که در میزان دارایی در اختیار بانک

یک بنگاه شروع »کند ( اضافه می01دراین شرایط، میچل )همان، ص «. رسیده است

تا  0792 هایدر طول سال»و به همین خاطر « تازه از همیشه دشوارتر شده است

 و« نصف شده است های نوآمده به بازار تقریباًبنگاه ی شمارمتوسط سالانه 8100

و به این ترتیب،  «کننده استبه بعد هم چشمگیر و هم نگران 8111میزان کاهش از »

اقتصاد امریکا و  وری درد که علت اصلی مشکل بهرهبه گمان من، احتمال زیادی دار

بازارها کاهش یافته است. سازوکاری که این عامل  انگلیس این باشد که میزان رقابت در

ی سرمایه تر درگذاری کمتر دربیاید هم سرمایهوری کمتواند به صورت بهرهمی

 ثلاًلمس )مهای غیر قابلفیزیکی، و حتی داده یانسانی و سرمایه یلمس، سرمایهقابل

 یبه آن سرمایه که معمولاً  یزی استچطور کلی دانش( یعنی آناطلاعات و به

گویند. اگر این ادعا راست باشد، در آن صورت روشن است که بنیان میدانش

م اش هآید که علتوری در بنگاه درمیتر به صورت رشد کمتر بهرهگذاری کمسرمایه

های موجود است. از سوی دیگر، دی گسترش و پراکندن فناورینوآوری ناکافی و کن

ها ایفا کندکردن تخصیص منابع درمیان بنگاه بازارها هم با نقشی که در تر دررقابت کم

جا انتقال منابع تولیدی این شود. منظورم دروری میشدن رشد بهرهترکند موجب کممی

 ر وبهاشان بالاست. )وریبه آنها که بهرهوری پایین دارند هایی است که بهرهاز بنگاه

رقابت در بازار کم باشد، تعداد  یروشن است وقت(. 8107، بل و دیویس، 8107فودا، 

 شود.تر میکم عتاً یورشکست بشوند هم طب ندیفرا نیدرا دیهایی که بابنگاه

 ایبخش عمده یکنندهحرف اصلی ما دراین مقاله این است که علت اصلی و تعیین

تصاد اق گذاری مولد درایم کمبود سرمایهاز مشکلاتی که در صفحات پیش وارسی کرده

سال گذشته  1.کارآمدی که در خاطر، به جای الگوی معیوب و غیر است. به همین

محور، آن هم مصرفی که با بدهی تأمین مالی -الگوی رشد مصرف کارگرفته ایم، یعنیهب

نی این الگوی معیوب با یک الگوی رشد شود در این مقاله مدافع جایگزیمی

نین چهستیم. برای این که بتوانیم به این هدف برسیم، هم محور -گذاری مولدسرمایه

مدافع دولت فاعلی هستیم و منظورمان از دولت فاعلی هم دولتی است که نه فقط برای 
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د تا کنیکند، بلکه به این دلیل مداخله متصحیح شکست بازار در بازارها مداخله می

ند و بتوا دهد عملکرد بازار را برای رسیدن به اهداف عمومی خود تغییر یشکل و شیوه

 ویژه الگویبه محور به گمان ما-بدهید. این الگوی رشد کنآمدهایش را هم کنترل پی

د، گذاری مولشود، برای سرمایهای است چون بخش اساسی قرضی که ایجاد میفایدهبی

زان رشد می تواند برانسانی نیست که می یاوری، و یا بهبود سرمایهو برای پیشبرد فن

ری وات مثبتی بگذارد و دراین راستا، با بهبود رشد بهرهتأثیراقتصادی دردرازمدت 

 ستانیوامآور وجه عمده، این رشد هراس موجب پایداری رشد اقتصادی هم بشود. در

شان ی موجود قادر به تأمین مالیکه با درآمدها - برای تأمین مالی مصرف عمدتاً 

ها، مثل خرید خانه و یا در پیوند با بنگاه -های موجودیا برای خرید دارایی - نیستند

شود ای تولید نمیکدام از این موارد، هیچ ارزش تازههیچ خرید سهام خود شده است. در

ستان را بیشتر ستان یک جریان درآمدی ایجاد نماید یا جریان درآمدی وامکه برای وام

این الگو، درعمل ظهور و  یبکند که بتواند اصل و فرع وام را کارسازی کند. نتیجه

های مالی است که دربازارهای مختلف شکل گرفته است و حباب ترشدن حباببزرگ

)حباب سهام  8110طور که در سال هم طبق تعریف دیر یا زود خواهد ترکید همان

مسکن( ترکیدند و در پیوند با دومی، اقتصاد جهان گرفتار )حباب  8119فناوری( و در 

نا تر ویروس کروبحران عمیقی شد که حتی تا زمان پیدایش این بحران عجیب و عمیق

ایم. البته بلافاصله بیفزاییم که این الگوی بوده آمدهایش درگیرچنان با پیهم

ت و نیاز باید یک الگوی کنیم، به ضرورمحور که از آن دفاع می -گذاری مولدسرمایه

وری هم باشد و البته که کوشش ما برای احیای رشد بهره -طبیعت دوست -رشد سبز

های مناسب پولی ومالی برای کاستن از نابرابری روزافزون هم همراه باید با سیاست

ها با فراگیرکردن منافع رشد اقتصادی در خدمت پردازیباشد تا این مجموعه سیاست

 یدار قرار بگیرد. اقتصادی پا

 

 وریمعمای بهره -3
رخ نیازمندیم تا ن توافق همگانی وجود دارد که به دلایل گوناگون درحالی که شدیداً

وری اغلب اقتصادهای جهان نرخ رشد بهره وری کار از همیشه بیشتر باشد، دررشد بهره
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ورهای کش به شدت نزولی شده است. درحالی که ممکن است در جزییات اختلافاتی بین

وری بهره« معمای»عنوان اش بهکلیت مختلف وجود داشته باشد ولی به این فرایند در

، 8109، هلدین، 8101، گلدین و دیگران، 8102کنند )سززیپانسکی، اشاره می

(. 8101، کالیگاریس و دیگران، 8102، الستنر و دیگران 8102اشکنازی و ارهل 

به  اندرا بررسی کرده OECDوری در کشورهای ( که بهره8109گوان و دیگران )مک

نبل های تهای سوپراستار و بنگاهمجموعه ی بنگاه این نتیجه رسیدند که علاوه بر دو

چنان به فعالیت ادامه ه هماند کهای زامبی نامیدهای داریم که آن را بنگاهما زیرمجموعه

 ها از اواسطدر این نوع بنگاه شدهکار گرفتهههای آنها منابع بد. براساس یافتهدهمی

های زامبی را این ( بنگاه0، ص 8107روند افزایشی داشته است. تریسی ) 8111 یدهه

هایی گیرند، یعنی وامها وام با یارانه میهایی که از بانککند که بنگاهگونه توصیف می

یشتر به هیلات بهایی که با تسکه تا مدتی لازم نیست چیزی به ازایش بپردازند و یا وام

 .810کند که در سال ضافه میو ا یابدمشتریانی که گرفتاری مالی دارند تداوم می

 این دسته جا وجود داشتند در ی اروپااتحادیههایی که دراز کل بنگاه %01 حدود

 یکند که برای مدت( بنگاهی را زامبی تعریف می8، ص 8107) KPMGگیرند. می

و بعلاوه برآورد  دکنرا با سود جاری خود تأمین مالی  ای خودهتواند بدهیطولانی نمی

بندی قرار این دسته های انگلیسی دراز بنگاه % .0تا  2کند که درحال حاضر بین می

( معتقد 0، ص8107) ها بسیار پایین است، تریسیاین بنگاه وری درگیرند. چون بهرهمی

 روی ای برشود، اثر کاهندهها مین بنگاهها که باعث بقای ایدادناست که این نوع وام

آمد نیا خواهد داشت. این پیبریتا وری درگذاری و کل بهرهتولید کلان، سرمایه

شود چون گیرد و بیشتر میهای زامبی شدت میدهنده با تداوم حیات بنگاهکاهش

خصیص بازت کند و در نتیجهها برسر راه انهدام خلاق کارشکنی میتداوم حیات این بنگاه

وری بالایی دارند اتفاق هایی که بهرهوری پایین به بنگاههای با بهرهمنابع از بنگاه

های زامبی درعین حال باعث های با یارانه به بنگاهافتد. وامافتد یا کم اتفاق مینمی

 فرایند بر و ور باقی بماندهای بهرهدهی به بنگاهتری برای وامشود تا منابع کممی

های کنندگان وامترین عرضهگذارد. عمدهمنفی می تأثیراقتصاد  گذاری مولد درمایهسر

هایی هستند که خودشان در وضعیت مالی مناسبی نیستند و به با یارانه درواقع بانک
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دهند تا شاید آنها بتوانند تر از نرخ بازار بازهم وام میگیرندگان گرفتار خود کموام

ها دهی این است که بانکند. توجیه این نوع وامکنا تأمین مالی های پیشین خود ربدهی

ا کوشند آنهشده برخورد کنند میهای بد و سوختدرواقع به جای این که از روبرو با وام

 گیرندگان گرفتارسرانجام بتوانند از وضعیت دررا تمدید کنند به این امید که شاید وام

( 39، ص 8107(. تریسی )8107دیگران، آچاریا و ) حال ورشکست شدن دربیایند

باید  زند وهای غیر زامبی لطمه نمیهای زامبی به بنگاهگیرد که وجود بنگاهنتیجه می

گیری موافق نیستند )گوویا و بلافاصله اشاره کنم که محققان دیگر با این نتیجه

 (. 8102اوسترهولد، 

هایی نیستند که بتوانند ی بنگاههای زامب( بنگاه8102از نگاه گوویا و اوسترهولد ) 

ن و ادامه دادند چو دستگاه زنده استمانند که با دوام بیاورند، آنها درواقع به بیماری می

شان این است که آمد وجودیشرایط عادی دوام بیاورند، پی در توانندها نمیاین بنگاه

ابت تر کردن بازار، رقغیابد. بعلاوه، از کانال شلووری درسطح کلی اقتصاد کاهش میبهره

رند. گیکنند و جلوی عملکرد فرایند انهدام خلاق شومپیتری را میموجود را مخدوش می

دهند که ایه می( شواهدی ار8102( گوویا و اوسترهولد )8107) برعکس ادعای تریسی

وان و کبینند. مکهای زامبی زیان میزامبی از فعالیت و حضور بنگاههای غیرکه بنگاه

بار آمدهای زیانپرداختند پی OECDهای زامبی در ( که به بررسی بنگاه8109) یگراند

ده در شکنند منابع تلفهای غیر زامبی را تأیید و اشاره میبنگاه های زامبی بربنگاه

تر باشد، و به تبع آن رشد گذاری کمشود میزان سرمایههای زامبی موجب میبنگاه

 وری دراقتصادچنین تخصیص سرمایه برای بهبود بهرهو همشود می تراشتغال هم کم

 بیند. این کشورها صدمه می

در اقتصاد بازاربنیان، انتظار این است که نیروهای بازارهای رقابتی باعث شود تا 

ور کلی طیا به های که عملکرد مناسبی ندارند یا عملکرد خود را بهبود ببخشند وبنگاه

رشکست شوند(. البته واقعیت دارد که این فرایند که شومپیتر از بازار خارج بشوند )و

گیرد، تعدیل ساختاری که صورت می ینامیده بود، درنتیجه« انهدام خلاق»آن را 

آمد عمومی هم بدون پی یبرای مالیه های اجتماعی خواهد داشت و احتمالاًهزینه

ها یاین ورشکستگ یدرنتیجه ها از بازار و بیکاری بیشترنخواهد بود. خروج این بنگاه

شود تا درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد درحالی که در عین حال موجب می
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رسد به نظر میهای دولت برای تأمین مالی بیکاری بیشتر افزایش خواهد یافت. هزینه

، ظهور و حتی رشد و گسترش 8112های پس از بحران بزرگ جهانی سال در سالکه 

پردازی صورت گرفته هایی بود که در سیاستآمد انتخابی درواقع پیهای زامببنگاه

ها متفاوت پردازیاست. اگرچه ممکن است در کشورهای مختلف جزییات این سیاست

صنوعی طور مبه یدستانه با نرخ بهرههایی چون سیاست پولی گشادهباشد، ولی سیاست

 است.  شده، به این فرایند مساعدت کردهپایین نگه داشته

وری شوند تا متوسط بهرههای تنبل که موجب میتوجهی بنگاهعلاوه برتعداد قابل

ل های تنبهای زامبی هم در میان بنگاهبنگاه یتر باشد، این زیرمجموعهاقتصاد کم در

وری در سطح بنگاه با شود تا تفاوت در بهرهکند و باعث میاین فرایند را تشدید می

صاد های زامبی برای اقتای که بنگاهشمگیری روبرو باشد. کانال عمدههای بسیار چتفاوت

نابع م یبهینهد داشت، به خاطر تشویق تخصیص غیرباری خواهنآمدهای زیانکشور پی

 (. 8101کالیگاریس دیگران، ) آن است در

تر شدن توجهی از پژوهشگران هم مشکل را کمقابل بالاخره اشاره کنم که شمار

ه های زامبی در اقتصاد کوجود بنگاه دانند، و این فرایندی است که بای میارپویایی تج

شود، تشدید شده وری میهرهتر بگذاری و درنتیجه رشد کمترشدن سرمایهموجب کم

شود به خاطر (. گفته می8109، قریشی، 8101، بارکای، 8102فورمن و ارسزاگ، است )

وان کمک) های نوپا روند نزولی داردبنگاه شمار بازار، دربسیاری از کشورها شلوغ بودن

 های غیر مولد که معمولاً( و درنتیجه ترکیب این عوامل، بنگاه2، ص 8109و دیگران، 

و دهند شان ادامه میچنان به زندگیشوند، همبازارها اخراج می رقابتی از یک جوّ در

 وری دران متوسط بهرهشود که میزمولد موجب میهای غیراین تداوم زندگی بنگاه

های مولد هم محدود نماید ها را برای بنگاهتواند فرصتباشد و حتی می تراقتصاد کم

د، تر باشبریتانیا از کشورهای دیگر اندکی وخیم )همان(. اگرچه ممکن است شرایط در

داری هم شاهد وضعیت سرمایه یولی واقعیت دارد که در دیگر کشورهای پیشرفته

 (، الستنر و، )امریکا8109کنزی، جهانی مک یستیم )بنگرید به مؤسسهمشابهی ه
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 ادعای کمپانی فردا فرانسه(. اگر) 8102)آلمان(، اسکنازی و ارهل،  8102دیگران، 

وری در بریتانیا ثابت از زمان بحران مالی میزان مطلق بهره»اعتماد باشد، ( قابل8102)

( این پژوهش 2ص. ) «ندش نزولی بوده استمانده و درمقایسه با دیگر کشورها، رو

 ازایتولید به - وری در بریتانیا، متوسط بهره8119سال  کند که درچنین اضافه میهم

 8102تر بود ولی این شکاف در کم OECDوری در از متوسط بهره %7تنها  - کارگر هر

تر کار حتی وخیمهر ساعت ازای بهوری افزایش یافت. موقعیت درپیوند با بهره %02به 

از  %31از آلمان و  %32ازای هر ساعت کار وری بهاست یعنی شکاف بین متوسط بهره

 (.8،ص..810چنین بنگرید به سیسون، ، هم2همان، ص ) تر استامریکا کم

های زامبی را توضیح خواهد عاملی که به اعتقاد من به میزان زیادی پایداری بنگاه

های غیرمعمول پولی است )البریزیو و دیگران، سیاست درازمدت از یداد استفاده

ای پایین است و برای مدت طولانی طور مسخرهای که به(. استفاده از نرخ بهره8107

یگر د - های غیر مولددرواقع ورشکستگی بنگاه - باعث شده که نقش پاکسازی رکود

چنان به زندگی بی هممولد و زامهای غیرنتیجه، بسیاری از بنگاه کند و درعمل نمی

یابد، به اعتقاد من این بسیار نازل ادامه می یدهند. تا زمانی که این نرخ بهرهادامه می

 چهها مجاز باشم آنهای زامبی هم ادامه خواهند داشت. اگر به خلاصه کردن نکتهبنگاه

گوناگون  یلآمد رکود میزان تولید کاهش یافته ولی به دلاکه در پی است اتفاق افتاد این

خوان اند، با میزان کاهش تولید همرکود از کار بیکار شده تعداد کارگرانی که به خاطر

وری کار خود را نشان داده است. آمد به صورت سقوط بهرهدر نتیجه، پی .نبوده است

گذاری هم به این سرانجام کمک البته اضافه کنم که وضعیت بسیار نامطلوب سرمایه

ش یعنی کاه - گذاری ناکافی شاهد سطحی شدن سرمایهآمد سرمایهپی نکرده است. در

( 8102مدیران ) ی(. مؤسسه8103پسوا ووان رینان، ) ایمهم بوده نسبت سرمایه به کار

ر وری پایین به این خاطهایی با بهرهطولانی از بنگاه یکند که این دنبالهیادآوری می

ود کارگیری فناوری موجههای مدیریت و بشیوهپیش آمده است که فرایند اتخاذ بهترین 
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گذاری ناکافی از سویی بسیار کند بوده است. به نظر این پژوهشگران دلیل سرمایه

تر بود و از سوی دیگر، وجود ظرفیت مازاد رشد اقتصادی کم اطمینانی بیشتر وبی

ند که کنمیپیشین ایجاد شده بود. حتی به این نکته اشاره  یتولیدی که در طول دهه

 چهچه که لازم است و آنگذاری ناکافی حل شود و شکاف بین آناگر مشکل سرمایه

میلیارد  891تواند سالی تر بشود، تولید ناخالص داخلی بریتانیا میگیرد کمکه انجام می

وری (. به این ترتیب، محرک اصلی برای تشویق رشد بهره1همان، ص بیشتر بشود ) پوند

دیدگاه گلدین و دیگران  (. از9همان، ص در مدیریت و در فناوری است ) اریگذسرمایه

تر و بیشتر شدن شکاف در گذاری کموری را با سرمایه( روند نزولی رشد بهره8102)

( .810توان توضیح داد. سیسون )های تنبل میهای سوپراستار و بنگاهوری بنگاهبهره

 وری مشکلاگرچه رشد ناچیز بهره» افزایددهد و میتری به دست میولی تحلیل جدی

اقتصاد بریتانیا برای چندین دهه بود ولی توافق عمومی وجود دارد که این مشکل بسیار 

ها و ی بنگاهاداره یشیوه یهای عمیقی است که درضمن به مقولهجدی و دارای ریشه

است « نگری مدتکوتاه»وجه عمده مشوق  شود که درنظام مالی موجود هم مربوط می

(. با توجه به سیاست 0ص. اچیز درافراد و فناوری شده است )گذاری نکه موجب سرمایه

گذاری که قرار بود مشوق سرمایه -داشتن نرخ بهرهیعنی پایین نگه -پولی غیرمعمول

اعث ب های زامبی احتمالاًتر کردن عمر بنگاهبشود، ولی این چنین نشد و حتی با طولانی

گذاری بیشتر کاهش یابد. دستمزد واقعی ثابت هم عامل دیگری شد که هشد تا سرمای

ر کارگیری میزان بیشتری سرمایه، مقداهفرایند تولید به جای ب ها شد تا درمشوق بنگاه

ار بود ازای کآمدش کاهش میزان سرمایه بهند که پیکنبیشتری از نیروی کار استفاده 

توضیح  ( در.810) کمتر شود. بارنت و دیگرانوری و درنهایت موجب شد که رشد بهره

کنند که به خاطر کاهش گزاره اشاره میدسته پیش وری به دواین کاهش نرخ رشد بهره

آمدهای بحران بزرگ تر است به پیسختدر تقاضای کل و دیگری هم که اندکی جان

وری د بهرهکند که این کاهش نرخ رشاول استدلال می یگزاره. پیشاستجهانی مربوط 
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موقتی است و همین که شرایط کلی اقتصاد بهبود پیدا کند، و رشد تقاضای کل آغاز 

بینانه موافق نیستم چون شود، این روند معکوس خواهد شد. من با این ادعای خوش

عین حال، به خاطر  تر است. درگذاری به گمان من بسیار جدیعلل کمبود سرمایه

حداقل  ها تصمیم گرفته باشند کهته بعید نیست بنگاهیافاطمینانی گسترشحضور بی

یان های موجود در منزنند تا بتوانند مهارتدست شرایط کنونی به تعدیل نیروی کار  در

اضافی استخدام دوباره وقتی تقاضای  یکارگران را حفظ کرده باشند و در ضمن از هزینه

شود ر علنی و بدون ابهام اعلام نمیطویابد اجتناب کرده باشند. اگر چه بهکل افزایش می

داند که با هیچ وری در بریتانیا را عاملی زودگذر میاین دیدگاه معمای بهره ولی در

جا شود. اگر این دیدگاه را اندکی گسترش بدهیم به اینعامل ساختاری مربوط نمی

اد د را ایجواقعیت امر این ظرفیت تولیدی مازا اقتصاد در رسیم که رکود درازمدت درمی

جا هم من با این وارسیدن موافق نیستم چون درواقع رشد اشتغال این کرده است. در

وضوح نافی این توضیح ادواری در پیوند با کاهش های اخیر بهسال در اقتصاد بریتانیا در

 -بریتانیا با احتکار نیروی کار وری کار دراین کشور است. به گمان من دررشد بهره

ی طور روزافزونروبرو نیستیم بلکه به -کنند شماری از محققین ادعا میگونه که آن

اقع شوند. به اعتقاد من این دروکار گرفته میهتعداد بیشتری کارگر در فرایند تولید ب

رفت ساختاری در اقتصاد بریتانیاست. بد نیست اضافه کنم پیدایش نوعی پس ینشانه

 سطح اشتغال در .810پایان سال  در»شد  ( متذکر8101) طور که کولترکه همان

نیروی کار و از  %9318میلیون نفر، یا  30بریتانیا به بالاترین حد خود رسیده بود، یعنی 

. )ص «به آن رسیده بود، یک میلیون بیشتر بود 8112حداکثری که در پیش از بحران 

 توانستند بهکارگیری کارگر نمیهها با سطح موجود بدهد بنگاه( که نشان می079

تقاضایی که برای کالا یا خدمات آنها وجود داشت پاسخ بدهند که این ازجمله شامل 

شدند ولی بیکار نشده بودند. به این باید بیکار می شود که احتمالاً کسانی می یهمه

 شود. احتکار کارگر هم نفی می یگزارهترتیب، به نظر من پیش
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ی آمدهای بحران بزرگ جهانط با ساختار، این به پیمرتب یگزارهاما در پیوند با پیش

گزاره شاقتصاد گذاشته است. این پی ظرفیت تولیدی در ی که برتأثیرکند و ربط پیدا می

ه اعتبار، بها بنگاهتر آمد بحران بزرگ، بعید نیست با دسترسی کممدعی است که در پی

ها مایل بنگاهت ،ت کلی اقتصاد کلانه کلی به وضعییه و نگافزاینداطمینانی موجود و و بی

ر شده بود که تعهدات بیشت کاهش یافته باشد چون برایشان دشوارتر گذاریبه سرمایه

ر گونه که دگذاری ناکافی درترکیب با رشد اشتغال همانو درازمدت بپذیرند. سرمایه

مبود کنیست  بعیدکار کاهش یابد. ازای بهبالا اشاره کردیم، باعث شد تا میزان سرمایه 

ای باشد که باعث شد اعتبارات که پس از بحران بزرگ پیش آمد فشار افزوده

ه جا باید اشاره کنم که نباید از نقشی کاین گذاری بیشتر به تعویق بیفتد. درسرمایه

ه بلوندل بنگرید ب) روند نزولی میزان واقعی دستمزد در این فرایند ایفا کرد غفلت کنیم

یعنی  -ایگذشته، روند نزولی غلظت اتحادیه یدهه چهار. در طول (8103و دیگران، 

از میزان رشد دستمزد واقعی  -های کارگری بودندشمار کارگرانی که عضو اتحادیه

اهش مراتب بیشتر شود. کی آن بهپذیرانعطافمراتب بیشتر بود و حتی موجب شد که به

شود کارگران را با قراردادهایی یهای کارگری شرایطی فراهم آورد که منفوذ اتحادیه

 یحالی که بازنده مراتب بیشتری برای کارفرما داشت درکار گرفت که انعطاف بههب

تر شد و هم میزان دستمزدی اش کماین میان، کارگر بود که هم امنیت شغلی اصلی در

شویم یم کرد کاهش یافته بود. اگر این تغییرات را در نظر بگیریم، متوجهکه دریافت می

کنند، بعید نیست میزان دستمزد ( اشاره می8108طور که مارتین و راوتون )همان

وری ها درآمده باشد که مشاغل با بهرهواقعی پایین درواقع به صورت مشوقی برای بنگاه

تأیید این  بخش خدمات ایجاد کرده باشند. در پایین، دستمزد واقعی پایین در

( 081الف، ص  .810دیگران ) بارنت و یگفتهکنم که به گیری بد نیست اشارهنتیجه

سال پس از بحران بزرگ، میزان متوسط دستمزد  12.، یعنی 8108در فصل اول سال »

تر بود ولی اگر روند تاریخی را در نظر کم %119بود  8112واقعی از میزانی که در سال 
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کنند که گران اضافه می(. بارنت و دی12)ص  «شودمی %01 بگیریم این شکاف حدوداً

وری باشد، گیری بهرهاگرچه بخشی از این کاهش ممکن است به خاطر خطای اندازه

ر تر دگذاری کمتصمیمات استراتژیک بود. سرمایه یولی بخش اعظم کاهش نتیجه

چنین و هم - در فناوری - ناشدنیهای لمسگذاریو همین طور سرمایه آلاتماشین

 هایی از بنگاهتوجهقابلها باعث شد تا تعداد بین بنگاه تخصیص منابع مخدوش

من هم این درست است که  شان ادامه دادند. به اعتقادغیرمولد دوام آورده و به زندگی

وری های فناورانه، بخشی از افزایش رشد بهرهگذاری بیشتر و پیشرفتعلاوه بر سرمایه

ولد مهای غیرها باشد یعنی بنگاههنگاتواند ناشی از بازتخصیص منابع بین بهم می

لد های موها به بنگاهشوند و از بازار خارج خواهند شد و منابع از این بنگاهورشکست می

 واه برناخمنتقل خواهد شد. به این ترتیب، هر عاملی که این فرایند را کندتر کند، خواه

 ات منفی خواهد گذاشت. تأثیروری رشد میزان بهره

وری روایت متفاوتی دارند. به اعتقاد ی معمای بهره( درباره8102) سقریشی و دروی

آور فناوری بودیم چه از نظر گذشته، شاهد رشد حیرت یاین دو محقق، دو دهه

ف، شاهدیم که در کشورهای صگسترش عرضی و چه از دیدگاه سرعت ولی بااین و

وری روند ن رشد بهرهداری و همین طور در کشورهای نوظهور میزاسرمایه یپیشرفته

های بررسی خود قریشی و درویس به ابداعات دیجیتالی، نظام نزولی داشته است. در

اشینی ها و هوش مروبات یکامپیوتری بسیار پیچیده، و تلفن دستی و عملکرد گسترده

 وجود واقعیت این است که با ،کنند. با این همهبخش خدمات اشاره می در صنعت و در

ذاری در گویژه سرمایهگذاری بهها، سرمایهو سود به نسبت بالای بنگاه ستانیوامارزانی 

 و چنین بنگرید به دیزنیهمداری بسیار ضعیف بوده است )طور دامنهثابت به یسرمایه

گذاری را توضیح توان این کمبود سرمایه(. به گمان من با دوعامل می8103دیگران، 

 داد. 
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ش بازارها کاه داری پیشرفته شاهدیم که میزان رقابت درایههای سرمدراغلب اقتصاد

طور ایم پویایی در عملکرد بازار بهتر هم اشاره کردهطور که پیشچنین همانیافته و هم

هبود گذاری برای بجدی کاهش یافته است که به گمان من بر تمایل بنگاه برای سرمایه

 وری اثرات منفی خواهد داشت.بهره

شود. کردن اقتصاد مربوط میتر است و به فرایند مالیبه گمان من اساسیعامل دوم 

 شود بلکه معتقدمبخش مالی محدود نمی یجا تنها به اندازهاین شدن درمنظورم از مالی

 رشود هم اثداری مدیریت میوار سرمایهای که یک بنگاه نمونهکردن بر شیوهکه مالی

وی نامم با الگمی« مدیریتی بنگاه»الگوی ه را که من گذاشته است. دراین راستا، آن چ

ی دهه( تا اواخر .810) لازونیک یگفتهجایگزین شده است. به« مالی مدیریت بنگاه»

حفظ کن و »ی اصول اساسی تخصیص منابع در بنگاه براساس ایده 0791

مات لا و خداستوار بود. هدف اصلی بنگاه دراین نظام این بود که کا« گذاری کنسرمایه

وری تولید نماید، برای این که سود خود را بیشینه کند. برای بیشتری با حداکثر بهره

فقط رسیدن به این هدف، بنگاه باید بخش عمده و اساسی درآمد و سود خود را نه

برای این که بتواند ظرفیت تولیدی خود را افزایش کند گذاری بلکه سرمایه« حفظ»

گذاری با هدف اساسی تولید ارزش تدوین ی و تصمیمات سرمایهبدهد. استراتژی تجارت

شد درآمد بنگاه بیشتر شود، و سهم بیشتری از بازار را به دست شدند که موجب میمی

بیاورد. با توجه به درازمدت بودن این اهداف، همکاری و اشتراک در منافع برای تضمین 

هایی که در آن داشت. حوزه آمیز این استراتژی اهمیتی اساسیو تداوم موفقیت

شد که برای رسیدن به این ای انتخاب میگرفت، به گونهگذاری صورت میسرمایه

توسعه  تحقیق و فناوری و در مهارت کارگران، در اهداف درازمدت مفید باشند، در

« گذاری کنسرمایه حفظ کن و»آمد نهایی الگوی (. پی091، ص 8102)متزوکیتو، 

شود و نرخ رشد تر میکیک اقتصاد ملی بزرگ یوشن خواهد بود. اندازهر بدون ابهام و

تری نصیب سرمایه بشود، هنوز مراتب بیشتری خواهد داشت و حتی اگر بخش بزرگبه
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جود شود. نه فقط وکیک به حدی است که سهم کار هم از این تولید بیشتر می یبقیه

ان هم قبول داشتند که میزان دستمزد های کارگری پذیرفته شده بود بلکه مدیراتحادیه

وری آنها در محل کار ارتباط مستقیم داشته باشد. واقعی کارگران باید به میزان بهره

کوچک کن و توزیع »این الگو با الگوی تخصیصی  0791 یدهه های پایانیولی از سال

 ،سازی سودجای بیشینهو به جایگزین شد. هدف اساسی بنگاه هم تغییرکرد« کن

ان و راه رسیدن به این دارسهامسازی ارزش ای ابداع شد. بیشینهمقولات تازه

سازی هم از سویی تعدیل نیروهای کار است و از سوی دیگر هم توزیع سود بین بیشینه

ه تر به آن اشارای که پیشگذاری به شیوهصاحبان سهام به جای حفظ آن برای سرمایه

انان مکتب شیکاگو، عملکرد مطلوب و دلخواه بنگاه هم ثر از دیدگاه اقتصاددأکردم. مت

فصل تعریف شد. با این نگاه تازه به  به صورت بالاترین بازده هر سهم در پایان هر

سازی نیروی کار شاغل و بعد توزیع مدیریت بنگاه، هدف عمده و اساسی بنگاه، کوچک

ی الگو دار زیادی برمازاد بین صاحبان سهام شد. این استراتژی جدید مدیریت به مق

ها اهبنگ یس و مرئوس استوار بود. هدف عمده ای که مرئوسین، یعنی مدیرانئتئوری ر

کردن ان است و هدف واحد هم بیشینهدارسهامسا، یعنی دارند خدمت به منافع رؤ

مدت جا به بعد، منافع کوتاهاست. از این - یعنی بهای سهام - های آنهاارزش دارایی

ت کند. روشن اسگذاری را مشخص میراتژی بنگاه و حتی نگاه به سرمایهاست که است

لطمه خواهد دید  - که برای نتیجه دادن به زمان نیاز دارد -های مولدگذاریکه سرمایه

است. کمپانی فردا « زهکشی ارزش»بلکه « تولید ارزش»نه  شودو آن چه اساسی می

رفت تصاد بریتانیا را بررسی و برای بروناق گذاری ناکافی درسرمایه ی( مقوله8102)

رد پذیکمپانی این است که میاین آغاز پژوهش  یکند. نقطههم راههایی پیشنهاد می

این راستا یک مشکل اساسی و خیلی جدی داریم و اگرچه پاسخ مثبت  بریتانیا در در

ود، مددکار نب پرسیهمهپس از  یسالهثباتی ناشی چندی اروپا و بیادیهحبه خروج از ات

 8101ئن ژو پرسیهمهدارتر از بریتانیا اندکی ریشه گذاری ناکافی درولی مشکل سرمایه
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شود ولی روشن است که ازدیدگاه کمپانی است. اگرچه از عبارات متفاوتی استفاده می

 یاست البته شیوه« مالی مدیریت بنگاه»فردا مشکل اصلی و اساسی درواقع الگوی 

که  کندآید که شکوه میمیزارش کمپانی فردا به این صورت درع درگبیان این موضو

ی حاکم گذارسرمایهضد های بریتانیا یک فرهنگ شدیداً گیری بنگاههای تصمیمدراتاق»

مدت و متمرکز بر منافع کوتاه گذشته، فرهنگ یدر طول دهه»( و 2)ص.  «است

 ها در اینگیری بنگاهمیمهای تصاتاق گذاری و ریسک گریزی عمومی برسرمایهضد

ها تشدید یران داراییهای مدمملکت پیدا شده و گسترش یافته است که با نقش و انگیزه

فرهنگ »ه خوانش من، آن چه کمپانی فردا (. ب1همان، ص « )شده است

 بیشینه کردن ارزش سهام است. یخواند درواقع حرکت در راستامی« گذاریضدسرمایه

ها مقبولیت ه برای بیشینه کردن بهای سهام دراین سالهایی کیکی از شیوه

هاست که به این ترتیب، ای یافته است خرید سهام خودی از سوی بنگاهکنندهنگران

تر شوند. پیشی موهومی برای سهام باعث بالارفتن بهای آن مییدرعمل با ایجاد تقاضا

 تی که پیش آمد بخشی ازتحولا یس و مرئوس اشاره کردم و اضافه کنم درئبه تئوری ر

شود به صورت سهام واحدی است که در آن کار حقوقی که به مرئوسین پرداخت می

خواهند کوشید تا بهای  توان ادعا کرد که درعمل حتماًکنند. به این ترتیب، میمی

عین حال،  و در -چه که الگوی مالی مدیریت بنگاه طالب استآن -برود سهام بالا

مانند چون بخشی از حقوق خویش را که به صورت سهام یب نمینصخودشان هم بی

 بازار بهای بیشتری خواهد داشت.  دریافت خواهند کرد، در

امریکا به صورت  مدیر ارشد در 211درصد از کل پرداختی به  28، 8102درسال  

شگفتی ندارد که  (. به این ترتیب،2، ص 8101سهام و سهام انتخابی بود )لازونیک، 

کاری خواهند زد و  دست به هر قیمت سهام در بازار مدیران ارشد برای افزودن براین 

ها هم استفاده از منابع بنگاه برای بازخرید سهام خود ترین شیوهمؤثرالبته که یکی از

ه شود. ناگفته روشن است کبنگاه است که به این ترتیب، تقاضای مصنوعی ایجاد می
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 شود تا قیمتری برای بنگاه ندارد ولی باعث میچنین کاری اگرچه هیچ منفعت دیگ

شویم که در طول ارچوب است که باخبر میاین چ سهام آن دربازار بیشتر بشود. در

درصد از کل درآمدهای خود  .2امریکا،  بنگاه برتر در 211، 8108تا  8113های سال

سهام  درصد دیگر هم به صورت سود 39را صرف بازخرید سهام خود کرده بودند و 

گذاری مولد یا افزایش حقوق کارگران و درنتیجه، آن چه برای سرمایه .پرداخت شد

ای این دو منظور درصد بر7توجهی نبود، یعنی تنها کارمندان باقی مانده بود، مقدار قابل

پژوهش در  (0، ص 8107(. لازونیک و دیگران )8، ص .810لازونیک، ماند. )باقی می

ن رفتار پیشی یهای امریکایی به همان شیوهشوند که بنگاهمیمتذکر  یتراندکی جدید

 211بنگاه بزرگ از کل  11.، 8102تا  8117 هایطول سال کنند که درو اضافه می

واقع سهام خود را برای فروش به عموم  که در 211پی  اس اند شاخصبنگاه حاضر در 

درصد از کل  28اند، که دهتریلیون دلار صرف بازخرید سهام خود کر . ،کنندعرضه می

درصد کل سود، را به  1.تریلیون دلار هم، یعنی  310سود آنها در این مدت است و 

گذاری مولد یا افزودن چه برای سرمایهاند و درنتیجه آنصورت سود سهام پرداخت کرده

 درصد سود آنهاست. در 2ماند تنها دستمزد کارگران و کارمندان باقی می حقوق و بر

لی کل منابع داخ»ه رفتار هستیم و گزارش شده است ک ییتانیا هم شاهد همین شیوهبر

 درصد در 01شود از بنگاه که صرف بازخرید سهام خودی و پرداخت سود سهام می

، ص 8102کمپانی فردا، ) «زمان کنونی رسیده است درصد در 11به  0791ی دهه

03.) 

 - رایطی نزدیک به اشتغال کامل باشدداری درشظاهر وقتی یک اقتصاد سرمایهبه

باید  -امریکا و انگلیس شاهد بودیم یعنی وضعیتی که پیش از بحران ویروس کرونا در

 خاطرگذاری وجود داشته باشد. از سوی دیگر بهها و امکانات فراوانی برای سرمایهفرصت

های لاقتصاد باید جذاب باشد ولی درسا وجود اشتغال کامل، سطح تقاضای کل در

ایم. پرسش اساسی این است که چرا گذاری نبودهاخیر، شاهد این گونه رشد سرمایه
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های امریکایی، بازخرید سهام خودی و پرداخت سود های انگلیسی همانند بنگاهبنگاه

گذاری بر بهای سهام خود ترجیح تأثیرعنوان سازوکاری برای سهام بیشتر را به

زخرید سهام خودی، چیزی غیر از کوششی نامعقول دهند؟ واقعیت این است که بامی

چه اندازی به نیروهای بازار و افزودن بربهای سهام نیست. به خوانش من، آنبرای دست

 برابر استراتژی مبتنی بر جا شاهدیم درواقع یک استراتژی متفاوت دردر این

ید ارزش دیگر، تولتولیدی بنگاه است. به سخن  توان رقابتی و گذاری و افزودن برسرمایه

شود و این هرچه باشد مدت تاخت زده میدرازمدت، با زهکشی ارزش در کوتاه در

 ان باشد.دارسهامتواند به نفع منافع درازمدت اقتصاد درکلیت آن و حتی همین نمی

 هایسال گذشته را بررسی کنیم تردیدی نیست که شماری از سیاست ده اگر

طور به یه تزریق پول، و یا دوران بسیار طولانی نرخ بهرهدرپیش گرفته شده، برای نمون

های آماری که داریم نه مشوق شواهد و داده یمصنوعی نازل براساس همه

گذاری بیشتر مبادرت گذاری بخش خصوصی شد و نه بخش دولتی به سرمایهسرمایه

ازل ن پردازی هم این است که علت اساسیکرد. به گمان من، علت این شکست سیاست

 گذاری نه کمبود منابع داخلی بود و نه بالابودن نرخ بهره و درنتیجه، کاملاً بودن سرمایه

توانست باشد. برای چه که شد نمیآن ها چیزی جزآمد این سیاستروشن بود که پی

گونه نسفانه ایأافتاد که متمقابله با وضعیتی که وجود داشت، دو اتفاق دیگر باید می

 نشد.

پذیرفتند که ارجحیت دادن مندان باید میردازان و قدرتپسیاست -

 -مستقل از علل افزایش بهای سهام - به بیشینه کردن بهای سهام در بازار

 گرفت. باید مورد بازبینی قرار می
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شد تا تضمین کند که مفیدی اتخاذ می و مؤثرهای باید سیاست -

گذاری مولد ارزش هسوی سرمایوواقع منابع مالی را به سمت بخش مالی در

 اقتصاد هدایت خواهد کرد.  در

« معمای»ی گزارهدست است که من با پیش اساس مجموعه شواهدی از این بر

ی کاف یگیرد یا به اندازهگذاری مولد انجام نمیوری همراه نیستم. وقتی سرمایهبهره

ع شده است، وری قطبین دستمزد واقعی و رشد بهره یوقتی رابطه گیرد وانجام نمی

 توان انتظار داشت. آمدی است که میترین پیوری طبیعیروند نزولی نرخ رشد بهره

 

 ورینابرابری و بهره -.
زولی ایم که روند ناین عقیده ایم ما برمباحثی که درصفحات پیشین ارایه کرده علاوه بر

طول  ارد. درعد نهادی هم دداری یک بُسرمایه یاقتصادهای عمده وری دررشد بهره

 این اقتصادها، ما شاهد تضعیف نهادهای موجود در یهمه گذشته، در یدهه چهار

آمدهای ایم. یکی از پیهای کارگری، بودهطور مشخص اتحادیهپیوند با بازار کار، به

وری و رشد دستمزد واقعی بین رشد بهره یتضعیف نهادهای کارگری این بود که رابطه

مال دارد این قطع رابطه بین این دو درعمل به صورت دستمزد قطع شد. اگرچه احت

 تواند یکی از عوامل کاهش نرخیابنده دربیاید ولی معتقدیم که میثابت و حتی کاهش

 تمرکز کنیم، سامنر و بلوند شواهد موجود در بریتانیا بر وری هم باشد. اگررشد بهره

 ای اشتغال دربریتانیا با یکی ازنسبت بالشوند که سطح به( متذکر می8. ص، 8102)

طولانی  ی نسبتاًاو دنباله OECDوری درمیان کشورهای عضو بهره هایترین میزانکم

زمان شده است. یکی از وری پایین و مشاغل با مهارت ناچیز همهایی با بهرهاز بنگاه

ر دهای کارگری، برای کارگران دلایل این وضعیت این است که با تضعیف اتحادیه

برای  حداقل مزد»سیاست  بر تأکیدمشاغل با مهارت ناچیز و با دستمزد پایین دولت با 

ها درآمده است. درضمن برای آن« اتحادیه»صورت اولین و آخرین  درواقع به« زندگی
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گذشته، روشن است که رشد اقتصادی کشور  یدههچهار با توجه به رشد نابرابری در 

چند سال گذشته که شاهد افزایش  یرنده نبوده است. درهم در طول این مدت رشد فراگ

ت نکرده است. واقعیت این اس اشتغال و کاهش بیکاری بودیم این وضعیت کلی تغییر

های کارگری راستای دلسرد کردن اتحادیه ها دراین سال یهمه که سیاست دولت در

رنگارنگی که داده  هایوعده یکار بوده است. برخلاف همه انعطاف بازار و افزودن بر

وری پایین، و این سیاست درعمل به صورت اقتصادی با بهره یشد نتیجهمی

ترشدن اقتصاد آمیزشرایطی که با رقابت خصوص دردستمزدهای پایین درآمد که به

 تر از فاجعه نیست. هستیم، چیزی کم کردن روبروی جهانینتیجه جهان در

( 8119) توزیع درآمد، لوی و تمین دی برآمدهای نهادهای اقتصابررسی پی در

 های پس از جنگ دوم جهانی درامریکا مباحث اقتصادی عمدتاً کنند که درسالاشاره می

ارچوب پیشنهادی ی درجریان بود. بعلاوه، براساس چهای کارگروحوش اتحادیهحول

 بت بالانسمالیات تصاعدی و حداقل دستمزد بهپس از قرارداد دیترویت پذیرفته شد که 

ر توزیع تلازم است تا منافع ناشی از رشد اقتصادی را عادلانه« یبختنیکاشتراک »برای 

ه تنها به رسمیت شناخته شد بلکوری نهنماید. تعدیل دستمزد با توجه به افزایش بهره

ه هاست کآمد این توافقدر پی هم ضروری بود و هم این که عادلانه ارزیابی شد. احتمالاً

یعنی میزان  –وری کار درامریکا متوسط بهره 0793تا  07.2 یکه در فاصله شاهدیم

درصد افزایش یافت و درطول همین مدت میزان  7119هر ساعت کار، ازای بهتولید 

(. به عوض برای 7، ص 8109بیونز و بلر،درصد بود ) 7013دستمزد واقعی هم افزایش 

، 8119ایم، لوی و تمین )کارگری بوده هایای که شاهد تضعیف نهادهای اتحادیهدوره

وری کار بهره 8112و سال  0721سال بین سال  82کنند که در ( گزارش می0ص. 

 درصد رشد داشت ولی افزایش میزان متوسط دستمزد کارگران در90در بخش تجارت 

وری کار چهارپنجم رشد بهره درصد بود. به سخن دیگر، تقریباً .0طول این مدت تنها 
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ین مدت هیچ منفعت مادی برای کارگران نداشته است. از همین آمارهای ساده دو در ا

 :توان گرفتنتیجه می

های کارگری مشخص دوم که با تضعیف اتحادیه یطول دوره در -

درصد  31 اول حدوداً یمقایسه با دوره وری کار درشود میزان رشد بهرهمی

 کاهش یافته است.

بازارها به  وری بیشتر درقتی بهرهمهم دیگر این که و یو نکته -

وقتی که دستمزد متوسط کارگران به  آید ونمیصورت درآمد بیشتر در

یقین یابد، بهوری حاصل شده افزایش نمیبهره افزایشی که در یاندازه

از رشد  مراتب بیشترشان بههایی هستند که دستمزد یا حقوقگروه

بین دستمزد واقعی  یودار اول، رابطهنم شان افزایش یافته است. دروریبهره

کنیم و در نمودار دوم مشاهده می 07.2-0792 یوری را برای دورهو بهره

بین  یوضوح روشن است که رابطهدهد بهرا نشان می 0792های پس از سال

 وری و دستمزد واقعی قطع شده است. رشد بهره
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 ه ام. ( استخراج کرد8109منبع: آمارها را از گوردون ) -

 

 
 منبع: همان
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یکا ای مختص امروری پدیدهاین بریدگی رابطه بین رشد دستمزد واقعی و رشد بهره

داری هم اتفاق افتاد. اوگوچیونی و سرمایه ینبود بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته

 بین یفاصله اند متذکر شدند که دری کانادا پژوهش کرده( که درباره8101) دیگران

 1117هرساعت کار تنها ازای بهمتوسط رشد سالانه دستمزد واقعی  .810و  0791

 0108وری کار سالی طول همین مدت متوسط رشد بهره درصد بود درحالی که در

وری هیچ سال بیش از سالی یک درصد از رشد بهره 32درصد بود. به عبارت دیگر برای 

رگران ته باید اشاره کنم اگرچه کامیزان دستمزد واقعی نداشته است. الب مثبتی بر تأثیر

مند نشده بودند ولی موقعیت کارگران با دستمزدهای بسیار وری بهرهمیانی از رشد بهره

بالا و به همین نحو دستمزدهای بسیار پایین اندکی متفاوت بود و دستمزد واقعی آنها، 

د سان با رشویژه دستمزد کارگرانی که در صدر توزیع درآمدی بودند شاهد رشدی همبه

ی از وضعیت درامریکا صورت گرفت (. بررسی مشابه02همان، ص ) وری بودبهره

ایم چه پیشتر از آن سخن گفتههای آنها با آن(. یافته8102بنگرید به بیونز و میشل، )

درصد رشد داشت ولی  9818وری کار بهره .810تا  0793 یفاصله خوان بود. درهم

درصد بود یعنی 812.رشد متوسط دستمزد واقعی تنها طول همین مدت، میزان  در

میزان دستمزد واقعی  وری دردرصد از رشد بهره 31 کنیم که حدوداًمشاهده می

شده انعکاسی ندارد. جالب این که در طول همین مدت میزان دستمزد یک پرداخت

ود تر بمراتب بیشوری بهدرصد افزایش یافت که از میزان متوسط بهره 019ها درصدی

تنها  0793ها از کل دستمزد پرداختی که درو به همین خاطر موجب شد تا سهم آن

مورد بریتانیا،  (. در03همان، ص ) افزایش یابد 8103درصد در  0318درصد بود به  112

متوسط  8101تا  0798طول  ر( نشان دادند که د01، ص 8103نن )پسوآ و ون ری

فته است ولی درطول همین مدت، متوسط رشد درصد افزایش یا .00وری کار بهره

میزان  وری اثری بردرصد از رشد بهره 8.درصد بود، یعنی  98دستمزد واقعی تنها 

درصد  81ها از درآمد از درصدیامریکا، سهم یک دستمزد پرداختی نداشته است. در

 رگاه به این حد نبوده است. دهم فزونی گرفت که در بیش از یک قرن گذشته هیچ

درصد  1جا هم از این تر بود ولی درها اندکی از امریکا کمدرصدیبریتانیا، سهم یک

همان، افزایش یافت ) 8112زرگ مالی سال درصد قبل از بحران ب02به  0797درسال 

 (.08ص 
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بررسی روند نزولی میزان دستمزد واقعی  ( بر8-.، صص .810) گرگ و دیگران 

 ، میزان واقعی دستمزد هفتگی حدود8112دارند که از می در بریتانیا تمرکز کرده اظهار

کنند. بیکاری، توضیح آن استفاده می درصد کاهش یافته است و از سه عامل در 2

وکارها و بریدگی رشد دستمزد از رشد گذاری ناچیز در کسبدستمزد پایین و سرمایه

 8117تا  8112 گذاری ازگران میزان سرمایهی این پژوهشوری کار. براساس یافتهبهره

وری نصیب یک یا ای از منافع رشد بهرهدرصد کاهش یافت و بخش عمده .0بیش از 

(. درپیوند با رابطه بین دستمزد و .همان، ص ) توزیع دستمزدها شد ها دردو درصدی

ماندگی دستمزد واقعی از عقب 8113از سال  رسد که حدوداًوری، به نظر میبهره

وری از دستمزد واقعی از رشد بهره یشده باشد ولی جدا شدن میانه وری شروعبهره

، 8109) (. شویلنوس و دیگران09-07همان، صص آغاز شده بود ) 0771ی اواسط دهه

 .810و  0772 یفاصله در OECD ( همین مقوله را در میان کشورهای عضو2-1صص 

از این کشورها سهم دستمزد  دوسوم ها این است که درگیری آناند. نتیجهبررسی کرده

تولید ناخالص ملی روند نزولی داشته و بعلاوه نسبت دستمزد میانه به متوسط  از

این  یهمه در – دهدعنوان شاهدی که نابرابری دستمزدی را نشان میبه - دستمزد

کشورها به استثنای دو کشور کاهش یافته است. شکاف بین متوسط دستمزد واقعی و 

ظهور پیدا کرده و بعد روند افزایشی  0771های ی میانه از اواخر سالدستمزد واقع

 یک(دار ) همان، بنگرید به نمو داشته است

 

 هایی برای مقابله با این مشکل دوگانه. سیاست5
گانه وکه برای تخفیف این مشکل داست کنیم این  تأکیدآن  ای که باید براولین نکته

ت نیس مؤثرتنها مفید و بازار ماندن نه« یئای نامرهدست»هیچ کار نکردن و به امید 

یک  یهارای جامعه است. با پردازی کلان درسطح سیاست گریزی دربلکه نماد مسئولیت

کنیم برای مقابله با نابرابری روزافزون و گانه، سعی میبندی کلی از این مشکل دوجمع

ی مشخصی سخن بگوییم که هاوری از سیاستدرکنار آن روند نزولی میزان رشد بهره

 باید در پیش گرفته شوند. 
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چه که از سوی ایم به اعتقاد ما آنطور که درصفحات پیشین بحث کردههمان

داری واقع مشکل بسیارپیچیده و ریشهشود بهوری نامیده میبهره« معمای»پژوهشگران 

. با بزنیمدست پردازی است که باید درسطوح مختلف برای مقابله با آن به سیاست

های پذیریم که درکنار بنگاهوجود یک الگوی دوگانه را می یگزارهپیشاندکی تسامح ما 

وری و رشد آن در این های تنبل هم داریم که میزان بهرهپیشرو یا سوپراستار ما بنگاه

ل، ما های تنبطولانی بنگاه یاین دنباله های اساسی دارد. دردیگر تفاوتدو گروه با یک

شکی پز یهای زامبی هم داریم که اگر به استفاده از یک استعارهبنگاه یزیرمجموعه یک

 ستگاهددر اینجا مجاز باشیم معقتدیم شبیه به بیمارانی هستند که در واقع با کمک 

وری در وجه مشکل بهره دهند. برای این که این دواند و به فعالیت خود ادامه میزنده

 تر بیان شود بد نیست اشاره کنیم کهداری اندکی عیانمایهسر یاقتصادهای پیشرفته

به یک  .811و  0771های در طول سالسال  درصد در 8از وری رشد متوسط بهره

وری رسیده است. میزان رشد بهره 8101تا  .811 هایسال سال در طول درصد در

سال بود  د دردرص3بیش از  8103و  8110های سال یفاصله های سوپراستار دربنگاه

 112های تنبل تنها اهوری در بنگدر حالی که در طول همین مدت متوسط رشد بهره

(. به اعتقاد ما عامل اصلی بروز این مشکلات x، ص8107بل و درویس، درصد بود )

هاست که از پیش از بحران بزرگ این اقتصاد گذاری مولد دردرواقع ناکافی بودن سرمایه

صندوق ) بود، اگرچه بحران این روند نزولی را تشدید کردآغاز شده  8112سال 

(. درتوضیح وضعیت رکودی کنونی 8101، جونز و فیلیپون، 8102ی پول، المللبین

 گذاری مولد دودسته عوامل بررسی شدند. سرمایه

 داری پیشوار سرمایهاداره یک بنگاه نمونه یتغییری که در شیوه -

مدت درذهن مدیریت اهمیت ف کوتاهآمد که باعث شد رسیدن به اهدا

گذاری مولد درازمدت غفلت بیشتری پیدا بکند و به همین دلیل از سرمایه

 شد.
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مدت در ذهنیت مدیران عامل دومی که موجب شد تا منافع کوتاه -

داری اهمیت بیشتری پیدا بکند، روند نزولی وار سرمایهیک بنگاه نمونه

، ص .810میتو، داری است )سرمایهقتصادهای عمده درازمدت نرخ سود درا

کرده است که « متقاعد»رسد صاحبان سرمایه را ( که به نظر می01

گذاری در فناوری تازه برای جایگزین کردن نیروی کار درفرایند تولید، سرمایه

ز، رابرتای در پی نداشته باشد )شدهممکن است سودآوری مطمئن و تضمین

8107.) 

های پس از بحران بزرگ به این ند نزولی نرخ سود درسالالعمل مدیران به روعکس

 دهند که نیروی کار خود را حفظ کنند و اگرها ترجیح میصورت در آمد که بنگاه

 یشرایط بازار تغییر کند که به تولید بیشتری نیاز باشد، نیروی کار بیشتری را با ارایه

الف، دلفین و هتفیلد،  .810و  .810بارنت ودیگران، ) کار بگیرندهقراردادهای موقت ب

8102.) 

اری دبخش مولد ارزش دراقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری درسهم سرمایه

های کارگیری نیروی کار و دربخشهگذاری بیشتر در بکاهش یافت و درواقع با سرمایه

ین یم اکمتر مولد اقتصاد جبران شد. به عبارت دیگر، آن چه که در این اقتصادها شاهد

بازانه گذاری سفتهثابت روند نزولی دارد ولی سرمایه یگذاری در سرمایهکه سرمایهاست 

خرید وفروش سهام و اوراق قرضه، روند افزایشی داشته است  -ی موهومیو در سرمایه

کنیم نشان که خودش را به صورت حباب قیمتی که در بازارهای مالی مشاهده می

وضیح توان تشرایط کنونی با تکیه برمبانی اقتصاد نمی رونق بازار سهام را در دهد.می

د تر است و رشداد یعنی روشن نیست در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی از همیشه کم

 ظبهای سهام دربازار، روند افزایشی خود را حف چراوری کار هم روند نزولی دارد بهره

د گذاری مولد بعیتر در سرمایهتی نرخ سودآوری کمکنیم که حکرده است. ما اضافه می
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 های مالی باشد چون بازدهدارایی گذاری درسرمایه یکنندهنیست یکی از عوامل تشویق

 شود. طور نسبی بیشتر است بلکه زودتر هم نقد میآن نه فقط به

ا شخصم -های پولی غیرمعمولایم استفاده از سیاستهمان گونه که پیشتر هم گفته

طور مصنوعی در سطحی و حفظ نرخ بهره به -استفاده گسترده از سیاست تزریق پول

گذاری در بسیار پایین و حتی در مواردی نزدیک به صفر اگرچه مددکار سرمایه

گذاری مولد را کدرتر ی موهومی شد ولی دورنمای سرمایههای مالی و درسرمایهدارایی

که با وجود رونق بازارسهام در اغلب اقتصادهای  ای که قابل بررسی است اینکرد. نکته

چنان پایین است. و بعلاوه، گذاری مولد همداری پیشرفته، ولی سودآوری سرمایهسرمایه

گذاری مولد ناچیز، هم نرخ رشد اقتصادی بسی کمتر از آن از جمله به خاطر سرمایه

وری خ نازل رشد بهرهرود و هم نرچیزی است که از روند تاریخی نرخ رشد انتظار می

های اقتصاد العمل به بحران بزرگ مالی، درهمه بخشکار ادامه یافته است. د رعکس

توجه این که اکثریت مشاغل از دست شاهد بیکارشدن کارگران بودیم ولی نکته قابل

وری بالا متمرکز بود و درضمن، عمده کسانی که شغل شان رفته درصنایع مولد و با بهره

ت داده اند کارگران تمام وقت و درموارد زیادی جوانان بودند. و اما وقتی که را از دس

آوری داشت درواقع کارگران با بهبود وضعیت اقتصادی آغاز شد، آن چه رشد حیرت

، و کارگران پاره وقت بودند که درواقع جایگزین کارگران تمام 0قرارداد موقت، شغل آزاد

که رکود بزرگ موجب بیکاری شان شده بود ) دولفین وقت با قرارداد دائمی شده بودند 

سال  9( متذکر شد که در بریتانیا، درطول 8101(. الیس ) .8، ص 8102و هتفیلد، 

هزار فرصت شغلی دربخش صنعت از دست رفت. علاوه  32212گذشته، درمجموع 

ره ( اشا7، ص. 8109) TUCبرتغییر کمی باید به جنبه دیگر تغییرات هم توجه کنیم. 

                                                      

در اینجا این « شغل آزاد»ین توضیح الزم است که منظور از ا 1
 صورتی که است کارش را به هر« آزاد»  واقعبهنیست که کارگر 

د پسندد انجام بدهد. درواقع، دراین جا منظور کارگران با قراردامی
کسانی که دارای  عنوانبهموقتی هستند که از نظر حقوقی 

شوند تا بعضی از امکانات می شغل آزاد هستند طبقه بندی
حقوقی که در اختیار کارگران تمام وقت وجود دارد شامل حال 

 آنان نشود. 
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کاری دارند به این سو تعداد کسانی که قرارداد موقت و ناامن 8100کند که ازسال می

میلیون نفر دربریتانیا رسیده  318درصد بیشترشده و به  89هزار نفر، یا  111بیش از 

هزار تن بود  91تنها  8111است. تعداد کسانی که قرارداد صفرساعتی دارند درسال 

، حدودا 8101هزار نفر رسیدند. درسال  201ه کارگران به گوناین 8101ولی در سال 

 312که تنها  8111بریتانیا شغل آزاد داشتند که از میزانش در سال  میلیون نفر در 12.

میلیون از  019توجه این که قابل یمیلیون نفر بود یک میلیون نفر بیشتر است. نکته

یین کرده کمتر عزندگی که دولت ت دارندگان مشاغل آزاد درآمدشان از حداقل مزد برای

 918از  8119دانیم که در سال ( می8107آمار ملی ) یاست. براساس آمارهای اداره

کسانی بودند که علت نفر هزار  181کردند، وقت کار میطور پارهمیلیون نفری که به

دانیم که یمکنند.  وقت پیداشان این بودکه نتوانسته بودند کار تماموقتاصلی کار نیمه

میلیون نفر  .21وقت به نزدیک تعداد افراد دارای مشاغل پاره 8107پایان سال  در

یعنی رشد  - هزار نفر 702علاوه هدرصد افزایش است و ب 01 یدهندهرسیده که نشان

اند کار کسانی هستند که چون نتوانسته -مقایسه با وضعیت پیشین درصدی در 2.

ط طور متوسکنند. کارگران مشاغل آزاد بهمی وقت کارر پارهطووقت پیدا کنند بهتمام

 کنند و کارگرانیکافی کار نمی یوقت به اندازهتری دارند و کارگران پارهوری کمبهره

 یوری خود سرمایهتوانند برای بهبود بهرهکه قرارداد صفرساعتی دارند درعمل نمی

 ند. کنانسانی بیشتری انباشت 

دازان قرار پراقتصاد بریتانیا باید مورد توجه سیاست یاداره که در یکی از مشکلاتی

های بریتانیایی است. برای تخفیف مختلف در بنگاه یهابگیرد عرضه و تقاضای مهارت

ور طتوجهی نیاز داریم که باید در بخش آموزش بهگذاری قابلاین مشکل به سرمایه

ا کارگرانی با مهارت لازم تربیت طور مشخص صرف شود تکلی و بخش کارآموزی به

 های مشخصهای کلی که باید اجرا شود اجرای برنامهعنوان بخشی از سیاستشوند. به

چنین باید علل اصلی و اساسی روند گیرکردن منافع رشد اقتصادی است و همبرای همه

های مشخص برای کاستن اجرای سیاست نزولی رشد اقتصادی هم بررسی شود. علاوه بر

های دیگر در پیوند با فرایند کار و بهبود حوزه از نابرابری روزافزون درآمدی، باید در

هایی است که از نظر جا حوزههای لازم انجام بگیرد. منظورمان در اینتولید هم اقدام
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ارزیابی وضعیت خود مورد توجه  ی اوست و دربختنیکیک شهروند در واقع بخشی از 

دورنمای اشتغال، رضایت از کار،  :موارد اشاره کنیماین یم به توانگیرد. میمی قرار

چنین همبستگی اجتماعی. تردیدی نیست که آمدهای آموزشی و بهداشتی و همپی

 یکنندهچنین معکوس کردن روند نگرانوری و همبدون علاج روند نزولی رشد بهره

ین کدام از اتوان به هیچمیچنین نابرابری در توزیع ثروت، نرشد نابرابری درآمدی و هم

 اهداف رسید. 

وری و کاهش میزان نابرابری کردیم که بین رشد بهرهطور سنتی گمان میبه

ا ر گزارهپیشهای متعددی نادرستی این ولی پژوهش ،بستانی وجود دارددرآمدی بده

ان پردازتس(. سیا8109، قریشی، 8103، برگ، 0792بنگرید به اکون، اند )نشان داده

باید در نظر بگیرند که تحولات تکنولوژیک هم ساختار اقتصاد را تغییر داده و هم قواعد 

ها دستخوش دگرگونی شده است. البته تغییرات متعدد دیگری هم رقابت بین بنگاه

طور که صورت گرفته است. ماهیت کار هم از این تغییرات در امان نمانده است. همان

ال طور دائمی در حبه ها ثابت نمانده و تقریباًاضا برای مهارتایم تقتر اشاره کردهپیش

طور این حوزه به های دولت دربوده است. درپیوند با مهارت در بریتانیا سیاست تغییر

ها مهارت یعرضه پردازان برطور عمده توجه سیاستکلی چندان موفق نبود چون به

کافی در نظر  یها را به اندازهتتمرکز کرده و درواقع وارسیدن تقاضا برای مهار

 یها وجود دارد نه فقط عرضهاند. برای حل مشکلاتی که در پیوند با مهارتنداشته

ها به همان اندازه بااهمیت است. بسیاری از کارفرماها و ها که تقاضا برای آنمهارت

گذاری رمایهکافی و لازم س یهای کارآموزی به اندازهبرنامه ها در بریتانیا دربنگاه

طور هایی که دارند بهمهارت ها ازتوجهی از همین بنگاهکنند و حتی شمار قابلنمی

سوم کند که یک( برآورد می018، ص 8102) IPPRکنند. بخش استفاده نمیثمر

چه لازم دهند بیشتر از آنکنند، برای کاری که انجام میکسانی که در بریتانیا کار می

ه کاست دیگری که باید به آن توجه شود این  یوزهحرت دارند. است شایستگی و مها

این دوران  بازارها شد و آن را تشویق کرد. در توان مشوق رقابت سالم درگونه میهچ

پردازان باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در بازار نظامات دیجیتالی سیاست

راستار های سوپفعالیت بنگاه یتوجه به شیوهاجرا در بیاورند. با و به نندی ایجاد کمؤثر

تر شده است. به گمان من شان از همیشه مهماین مقررات و ضرورت تدوین و اجرای
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مقررات ادغام و  یپردازان باید همهاین که سیاست شواهد کافی وجود دارد مبنی بر

 در پوشش کمک به هاتا ادغام بنگاه بدهند ها را مورد بازبینی قرارخرید و فروش بنگاه

کنندگان در بازارها شکل نگیرد. به باور من در هر موردی که با کارآیی به زیان مصرف

ی ساختار بازار بررس آمدهایش را برپی پردازان بایدشویم سیاستها مواجه میادغام بنگاه

 ند. بعلاوه باکنو چنانچه ادغام موجب تمرکز بیشتر در بازارها شود، از آن جلوگیری 

رشد در میزان تمرکز آمد آن گذشته و در پی یدهه چند ها درتوجه به رشد ادغام بنگاه

 0، ص 8101یلیپون جونز و ف 39، ص 8109بنگرید به گوتیرز و فیلیپون، در بازارها )

( 8102، بل و تاملینسون 8109، کورفه و گیچووا 8101، بارکای 8109 اوتور و دیگران

 طور جدیغفلت روبرو شده بود باید به ها بااین سال در اجرای قوانین ضدتراست که

ایالات  ( که به بررسی وضعیت در8101مورد ارزیابی قرار بگیرد. بلونیجن و پیرس )

ها موجب دهد که ادغام بنگاهپژوهش ما نشان می»اند که حده پرداختند متذکر شدهمت

الی که هیچ شاهد از سود به صورت چشمگیری افزایش یابد در ح یشده تا حاشیه

(. 3ص. )« وری بهبود یافته باشدایم که میزان بهرهنکرده قبولی پیدالحاظ آماری قابل

اقتصاد جهان  اند که شاهد یک تغییرساختاری در( مدعی8101اندروز و دیگران )

د افزایند که در فراینکنند و میشدن همه چیز اشاره مییایم و از جمله به دیجیتالبوده

ها کارگیری این تکنولوژیهکارگیری تکنولوژی جدید به وضوح شاهدیم که سرعت بهب

وند ر های جدیدداریم که فرایند تشکیل بنگاه کندتر شده است. از سوی دیگر خبر

ها از بازار هم کاهش یافته است )قریشی، علاوه سرعت خروج بنگاههنزولی دارد و ب

دسترسی نابرابر به سرمایه آن و خروج از به بازار ورود  یمقوله (. علاوه بر7، ص 8109

ک های کوچتواند یکی از عوامل رشد پایین باشد چون دسترسی نداشتن بنگاههم می

گیرد. اگر لازم باشد باید قوانین وری بالا به سرمایه جلوی رشد آنها را میولی با بهره

ا نیازهای بگیرد تا ب ی کامل قرارمورد بازبین رقابت در بازارها ضدتراست و قوانین حاکم بر

خوانی داشته باشد. این مهم است که بازارها در شرایط دیجیتالی کنونی هم

 ند:کنبازارها توجه ویژه مبذول  های جدید درفناوری آمد ناگوارپردازان به دو پیسیاست

 شود.همه چیز می ی رقابت صاحب تقریباًبرنده -

 رهابازا انحصار طبیعی درایجاد شبه -
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های سوپراستار با توجه به موقعیت شان در بازارها عمل روشن است که بنگاه

بازار برسر راه  کنند، یعنی برای حفظ و حتی بهبود موقعیت مسلط خود درمی

کند که بین رشد ( اشاره می8109کنند. قریشی )آمدگان موانع مختلف ایجاد میتازه

ین پذیرش ا شکاف چشمگیری وجود دارد و با های سوپراستار و بقیهوری در بنگاهبهره

رسد به این سرانجام تمایل دارد که مشکل اصلی را نه فناوری بلکه دوگانگی به نظر می

ه، اگر داند. درنتیجها میبنگاه یپذیرفتن و بکارگیری تکنولوژی تازه از سوی بقیه در

 رعی بشود که برساین نگاه درست باشد در آن صورت توجه اصلی باید صرف رفع موان

چه جا آناین ها وجود دارد. درکارگیری این فناوری تازه درمیان بنگاههراه پذیرش و ب

ردازان پکه احیای رقابت در بازارها باید در صدر اولویت سیاستاست این  یابداهمیت می

آن رقابت  دهد درصنایعی که در( ادامه می7، ص 8109این اقتصادها باشد. قریشی ) در

های درگیر کارگیری آن از سوی بنگاههناکافی است، پذیرش تکنولوژی جدید و ب

ها بیشتر و متوسط رشد وری هم در میان بنگاهتر است و شکاف بهرهنسبت کمبه

 تر است. وری هم به نسبت کمبهره

راستی بسیار سو رشد میزان واقعی مزد بهبه این 8112مورد بریتانیا، از سال  در

نسبت بسیار قوی بوده است. اگرچه کمیت اشتغال مهم است ولی رشد اشتغال بهناچیز 

شود و باید بهبود کیفیت ولی به همان اهمیت کیفیت مشاغلی است که ایجاد می

شود جد مورد بررسی قرار بگیرد. برای بهبود کیفیت مشاغلی که ایجاد میمشاغل هم به

های زی اهمیت حیاتی دارند. اگر برنامهکارآمو گذاری بیشتر در آموزش و درسرمایه

 انسانی، در یسرمایه کارآموزی و آموزشی دردسترس باشد با افزودن بر یگسترده

 ایم که این اهدافاین عقیده د شد. ولی برنوری کار خواهنهایت موجب رشد بیشتر بهره

که در د رسانینتیجه مرا به این  حصول نیستند و این ماهای فردی قابلبرمبنای برنامه

گیرد صورت بباید اصلاحات اساسی کنند نهادهایی که در پیوند با بازار کار فعالیت می

د و به ها پایدار باشباشند. برای این که این سیاست مؤثرتا برای عصر دیجیتالی آماده و 

اهداف مشترکی که بین صاحبان صنایع و صاحبان نیروی کار وجود دارد برسد باید 

اند سال گذشته به تصویب رسیده 1.گارگری که در  یاتحادیه های ضدّاستسی یهمه

ی که باید برامهم است ها فراهم شود. لغو شده و زمینه برای گسترش فعالیت اتحادیه

زد و این دست های درگیر به اقدام عملی گروه یرسیدن به اهداف مشترک بین همه
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ود و بهب مشترکی بختنیکتر، و اهداف مشترک باید براساس رشد اقتصادی بیش

نیروهای درگیر برای رسیدن به  یوری کار استوار باشد. همکاری و همگامی همهبهره

و  هایی که وجود داردگیری از مهارتاین اهداف مشترک اساسی است تا با بهره

 یزمینهای که ایجاد خواهد شد بتوانیم مشاغلی با کیفیت بهتر که پیشهای تازهمهارت

ت ایم تردیدی نیستر هم گفتهطور که پیشوری کار است ایجاد کنیم. همانبهبود بهره

وری اند و استفاده از آنها موجب بهبود بهرهمدرن بسیار مهم و اساسی هایفناوریکه 

داشته باشیم که در بریتانیا ما یک اقتصاد بخش  یادخواهد شد ولی درضمن بد نیست به

ران کارگ یاین نوع اقتصادها کیفیت کار بشر و تمایل و علاقه رخدمات محور داریم و د

وری هم اهمیت زیادی دارد. به نظر ما یکی از به همکاری بیشتر برای حل مشکل بهره

رایند عهد دقیانوسی از ف یکه براساس برداشت است مشکلاتی که در بریتانیا داریم این

ر ناچیز است. یعنی این دیدگاه غالب مدیریت واحدها بسیا کار، درگیری نیروی کار در

دانیم که شراکت ولی امروزه می .کنند و کارگران کاراست که مدیران مدیریت می

ه کنندوری کار اهمیتی اساسی و تعیینکارگران در مدیریت واحدها برای بهبود بهره

که  تواقعیت این اس وری در اقتصاد بریتانیا باشدبهره« معمای»دارد. هرچه که مشکل 

حل آن هم به کوشش این مشکل کلی و سراسری است و پذیرش این اصل که راه

 شانس ترین میزان همکاری بین نیروهای مختلف بستگی دارد،همگانی و گسترده

ت وجه خواهان بازگشهیچبهتری برای موفقیت خواهد داشت. باید اضافه کنیم که که به

تیم. چون از آن زمان تا کنون هم دنیا وجودداشت نیس 0791ی دههبه اوضاعی که در 

تغییر کرده است و هم ساختار اقتصاد بریتانیا اصلا آن چیزی نیست که در گذشته بود. 

عمل  یفناورانه شیوه یسازی و تغییرات گستردهکنیم که فرایند جهانیحتی اضافه می

واقع ایجاد رد های کارگریاقتصاد را هم تغییرداده است. منظورمان از احیای اتحادیه

خوانی داشته باشند. از یک سو، واقعیت این است نهادهایی است که با این شرایط هم

ها مینهز یهمه کارگرفته شد، درههای کارگری بکه الگوی بدیلی که با سرکوب اتحادیه

 1.باری داشته است. متوسط رشد اقتصادی در این آمدهای فاجعهشکست خورده و پی

وت توزیع درآمد و ثر تر بود. نابرابری دراز روند تاریخی رشد اقتصادی کممراتب سال به

تر، فرایند رشد ها مهماین یتر شده است و از همهآفریناز همیشه ناگوارتر و مشکل
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هم اگرمعکوس نشده باشد حداقل به حالت ایستا درآمده است. این  وری کاربهره

 یاتحادیهعلاوه خروج بریتانیا از هازی و بسآمد جهانیمجموعه در شرایطی که در پی

اقتصادی خواهد بود و ضروری  یبا آن روبرو خواهیم بود حرکت به سوی یک فاجعه اروپا

 پردازان اقتصادی درزد. به اعتقاد ما سیاست دست است برای تغییر آن به اقدام عملی

ار صادی که در آن نیروی کبریتانیا با دو انتخاب دشوار روبرو هستند. یا برای ایجاد اقت

 بخش   این اقتصاد   یابد و دروری بهبود میدر مدیریت واحدها هم نقش دارد، و بهره

محور، با بهبود میزان رشد و شراکت منافع ناشی از آن در میان اکثریت مطلق خدمات

 دهند کهمردم، نظام اقتصادی پایداری خواهیم داشت و یا به وضعیت کنونی ادامه می

وری به نسبت پایین، و دستمزدهای پایین و کوشش برای این که صادی است با بهرهاقت

 چشمگیر در بیاید. « بهشت مالیاتی»یک به صورت 

امور و در مدیریت بنگاه،  یشدن کارگران در ادارهپذیریم که بدون درگیراگر می

ش باید نقوری به سرانجام مطلوب نخواهد رسید، درآن صورت کوشش برای بهبود بهره

( 8109های کارگری را در کل این فرایند به رسمیت شناخت. بارث و دیگران )اتحادیه

ویت عضاند که بیشتر شدن اند به این نتیجه رسیدهکه اقتصاد نروژ را بررسی کرده

ها شده است و ادامه هوری کار در سطح بنگاها باعث بهبود بهرهکارگران در اتحادیه

دهد که هریک درصد افزایش در عضویت کارگران در نشان می نتایج ما»دادند که 

 «درصد افزایش یابد 012تا  019وری کار بین شود بهرههای کارگری باعث میاتحادیه

که از  8119سال  تر، یک سند دولتی در بریتانیا در(. حتی از آن هم جالب82)ص. 

دهد که د نشان میرکمنتشر  -آن زمانی که بود - تجارت و صنعت یخانهوزارت

ها حضور آن های کارگری درشواهدی وجود دارد که واحدهایی که اتحادیه»

ها هم مشوق پیوستن چشمگیرتری دارند امکانات کارآموزی بهتری دارند و اتحادیه

شان افزایش وریاند که باعث شد بهرههای آموزشی شدههزارها کارگر به این برنامه

وری سالانه (. منافع ناشی از بهبود بهره88، ص 8119نعت، وزارت تجارت و ص« )یابد

در پانوشت شود و میلیون پوند برآورد می 0033میلیون تا  91.به بیان پولی سالی 

تا  .31وری سالی بین که برآورد منافع ناشی از بهبود بهره»همان سند آمده است که 

مل به منافع ناشی از وجود العو بعد در عکس« برآورد شده است میلیارد پوند 0118

شود این سند دولتی برآورد می میلیارد پوند 01های کارگری که سالی بیش از اتحادیه
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وح وضبه -هر چه باشد -که این یک برآورد تخمینی است ولی میزانش»کند اشاره می

)همان، ص « واقع چشمگیر استوری بهدهد که منافع ناشی از بهبود بهرهنشان می

88 .) 

 ویژه اصلاحاتی که باید در نهادهای بازارها و بهبه اعتقاد ما عدم پذیرش این واقعیت

وری و میزان دستمزد واقعی چنین تداوم بریدگی بین رشد بهرهکار صورت بگیرد و هم

های سیاسی و اقتصادی شدت گرفته و به صورت یک مشکل شود تا نارضایتیموجب می

شده دوباره وصل نشود، درآن صورت کوشش برای قطع یهاساسی دربیاید. اگر این رابط

ود تر کوشش برای بهباندکی کلی ها وبنگاه یدرگیر کردن کارگران در مدیریت و اداره

های لازم برای همکاری و همگامی وری موفق نخواهد شد چون کارگران فاقد انگیزهبهره

به است. جانراتی اساسی و همههستند. به باور ما تغییراتی که باید صورت بگیرد تغیی

ر هایی که دسیاستدر رسمیت بشناسد و های کارگری را بهدولت باید نقش اتحادیه

. از دکن بازبینیها شده اجرا درآمده و موجب تضعیف نقش اتحادیهسال گذشته به 1.

های کارگری هم باید خود را با شرایط موجود تطابق بدهند و سوی دیگر، اتحادیه

تا، این راس وری کار تمرکز نمایند. درای برای بهبود بهرهعنوان وسیلهخود به برنقش

های تازه یفناورویژه باتوجه به باید برامکانات خویش برای آموزش و کارآموزی به

های کنیم که در مورد اقتصاد بریتانیا توجه اصلی اتحادیه تأکیدخصوص باید بیفزایند. به

ی بیشتر کارگیربه ها درتوان مشوق بنگاهد که چگونه میباشه این نکت کارگری باید بر

های کارگری باید نقش خود را در تکنولوژی دیجیتال شد، به عبارت دیگر، اتحادیه

دن ند. برای رسیکنهای تازه درفرایند تولید و در محل کار ایفا ایجاد تقاضا برای مهارت

ارد های تازه وجود دکارگیری تکنولوژیهب به این هدف، باید برای رفع موانعی که برسر

چه لازم است داشتن یک نگاه بدیع به چگونگی رسیدن به زد. آندست به اقدام عملی 

جامعه  در اینکه  است اقتصاد مولد و درضمن سطح زندگی بالاتر برای اکثریت کسانی

نتخاب ی اراستایم این که هیچ کار نکنیم بهتر هم گفتهند. پیشکنکار و تولید می

ایم تنها تداوم اقتصادی است با گونه که گفتهآمدش همانای نیست چون پیسنجیده

 برابری، سطح یمقوله آمد این الگو بروری ایستا و مزد پایین. پیرشد ناچیز و بهره

بنگرید به تیلور و عمر ) بار خواهد بودزندگی کارگران، و حتی توان مالی دولت فاجعه
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شواهد حاکی است که  ی(. دربریتانیا که همه8102و اسپریفیکو،  کامبی، مک8102

آید با دو انتخاب محور در میاقتصادش هرچه بیشتر به صورت اقتصادی بخش خدمات

 صریح روبرو هستیم.

سطح مهارت آنها برای رسیدن  تولید، و بر یاداره مشارکت کارگران درایش فزا آیا بر

ه به طور کلی اقتصادی کبالا و به تبع آن دستمزد بالا و بهوری به اقتصادی مولد با بهره

 کنیم؟شود، تمرکز مینفع اکثریت اداره می

ایم سال گذشته کرده 1.چه که دراین سری به آنکه با خیره است انتخاب دوم این

دهیم و شاهد کاهش تدریجی سطح زندگی و به حالت طبیعی درآمدن رکود ادامه می

 اهیم بود. ساختاری فعلی خو

اما در پیوند با انتخاب اول، برای رسیدن به این سرانجام، ناگفته روشن است 

طور مشخص برای بالابردن سطح لمس، بههای غیر قابلگذاری در داراییسرمایه

نه سفاأها اهمیتی حیاتی دارد. متی مدیریت بنگاهچنین تغییر در شیوهها و هممهارت

درصد از 019که تنها  8102قیق و توسعه در بریتانیا درسال گذاری در تحمیزان سرمایه

تولید ناخالص داخلی بود برای رسیدن به اهدافی که در پیش داریم، بسیار نازل است. 

ی اتحادیهگذاری از متوسط کشورهای عضو پول واحد دردانیم که این میزان سرمایهمی

سعه ق و تودر امریکا در تحقی تر است و اندکی بیش از نصف میزانی است کهکم اروپا

ی حیاتی باید عنوان یک مقوله(. به01، ص. 8102بنگاه آینده، شود )گذاری میسرمایه

گذاری در تحقیق و توسعه افزایش یابد. الگوی بدیلی که در پیش داریم، میزان سرمایه

ت های لازم صورت نگیرد، در آن صورت، در بهترین حالگذارییعنی چنانچه سرمایه

شاهد تداوم همین الگوی فعلی خواهیم بود. این الگو هم اقتصادی است با رشد از نظر 

وری پایین و مزد پایین و با شمار روزافزونی از کارگرانی که با تاریخی ناچیز، با بهره

دولتی که ناچار است به منابع درآمدی از طریق  چنان فقیرند و باوقت هموجود کار تمام

. درحالی که در یک اقتصاد بخش کندشدن مراکز مالی لندن تکیه  «بهشت مالیاتی»

تری در فرایند تولید دارد و به همین مراتب مهمانسانی نقش به یخدمات محور، سرمایه

دلیل باید برای انباشت بیشتر این نوع سرمایه اقدام کرد. واقعیت این است که در اقتصاد 

گذاری بیشتر جز ازطریق سرمایهبه وریمحور، رشد و بهبود بهرهبخش خدمات

حصول نیست. حتی فراتر رفته معتقدیم که دولت باید از انسانی قابل یدرسرمایه
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انسانی  یگذاری بیشتر در بهبود سرمایهها به سرمایهابزارهای مالیاتی برای تشویق بنگاه

زی برای بهبود های درازمدت آموزشی و کارآموهایی که برنامهاقدام نماید. یعنی بنگاه

ه که مند شوند. البتسطح مهارت کارگران دارند باید از این تسهیلات مالیاتی دولت بهره

نظام  های بنیادی باید درچنان این است که برای بهبود مهارتدولت هم یوظیفه

دانشگاهی -های ضروری برونخصوص آموزشد و بهکنگذاری آموزشی کشور سرمایه

 روند اهمیت فراوانی دارد. بریتانیایی که به دانشگاه نمی برای نیمی از جوانان

کار هابزارها ب ای ازمجموعه (Secular stagnation)برای مقابله با رکود درازمدت

 هایکه دراغلب اقتصاد - داشتن نرخ بهرهطور مصنوعی پایین نگاهگرفته شد. به

 گسترده از ینین استفادهچو هم - داری غربی نرخ بهره نزدیک به صفر استسرمایه

. اعتبارات در اقتصاد افزایش یابد یسیاست تزریق پول به بازارها که باعث شد تا عرضه

پردازند از جمله این مقوله است چه که در ادبیات اقتصادی جریان اصلی به آن نمیآن

رده کار بگیرند ادعا کهبار ریاضت اقتصادی را بخواستند سیاست زیانکه وقتی که می

 هایی ازتواند بخشنمی که هزینه کند و به همین خاطر« پول ندارد»لت بودند که دو

عین حال،  ولی در .دکنهای دولتی را تأمین مالی گذاریخدمات عمومی و حتی سرمایه

ز ا یدرواقع بانک مرکزی در بسیار -زمان با همین ادعاها، بانک مرکزی بریتانیا و هم

عتبار توجهی پول و اناگهان توانستند مقادیر قابلبه -ین شکلکشورهای دیگر هم به هم

طور مستقیم به بازارهای مالی تزریق شد. برای بریتانیا کل پول د که بهکننتازه تولید 

میلیارد پوند  392بیش از  .810تا  8112طول  ای که از این مجرا تزریق شد درتازه

مشکل اصلی اقتصادی، که درواقع کمبود  (. با غفلت از8، ص 8102بان و دیگران، بود )

 شدت ناکافی، تزریق حجمگذاری مولد بهچنین سرمایهتقاضای کل در اقتصاد بود و هم

 گذاری مولد تمایلها به سرمایهحالی که بنگاه عظیمی از منابع مالی تازه به بازارها در

ن شد. ای -برای مثالبازارسهام  -های مالیشدن بهای دارایینداشتند تنها موجب متورم

ها، اگرچه برای رفع مشکل اساسی و ساختاری اقتصاد مفید نبود ولی مجموعه سیاست

دانیم که با دمیدن در تنور نابرابری روزافزون، همان مشکلات ساختاری را الان می

آمدهای توزیعی سیاست تزریق پول ( که پی82، ص 8102تشدید کرد. بان و دیگران )

شود که ثروت برآورد می»اند که شده اند متذکررا بررسی کرده .810-8112طول  در
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حالی که ثروت  پوند بیشتر شده است در 3111ده درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها 

 «.هزار پوند افزایش یافته است 321ترین بخش جمعیت، ده درصد غنی

هان و گذشته است و اقتصاد ج 8112بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال 

 طور کهاند و همانآمدهای آن سقوط خلاص نشدهچنین اقتصاد بریتانیا هنوز از پیهم

علاوه همراتب کمتر از روند تاریخی آن است و بایم نرخ رشد اقتصادی بهتر هم گفتهپیش

شاهد رشد بدهی خانوارها نیز ن هم پایدار نیستند و ییمراتب پاهای بهحتی همین نرخ

داری پیشرفته داریم ها هستیم و آن چه که در اغلب کشورهای سرمایهدولت ها وبنگاه و

گونه که کینز درواقع رشد حبابی دربازارهای سهام است. تردیدی نیست که همان

روی اهداف  درازمدت ما همه خواهیم مرد ولی واقعیت دارد که تمرکز بر گفت درمی

مدت و د برای رسیدن به اهداف میانگذاری مولشود تا ازسرمایهمدت موجب میکوتاه

آمدهای فاجعه بار نخواهد بود. البته که باید به درازمدت غفلت شود و این بدون پی

 داری با توان رقابتیوار سرمایهمدت را وارسی کرد تا یک بنگاه نمونهدقت اهداف کوتاه

 ویژه غفلتو بهبازار بماند ولی واقعیت این است که غفلت از اهداف درازمدت  کافی در

آفرینی بنگاه در درازمدت کاهش شود تا ظرفیت ارزشگذاری مولد موجب میاز سرمایه

داریم  برخاین راستا،  تواند به نفع سهام داران باشد و نیست. درو این البته که نمی یابد

درصد تولید ناخالص  07ثابت از  یسرمایه گذاری ناخالص دردر بریتانیا سرمایهکه 

کاهش یافت و اگرچه پس از آن  .810درصد در  .0 به حدود 0771ی دهه ی درداخل

سال پیش  81چه که در چنان از آنهم» درصد رسید ولی 09اندکی افزایش یافت و به 

(. برای سلامت اقتصاد و برای رشد کیک 00، ص 8102)بنگاه آینده، « تر استبود کم

ر اسرع وقت معکوس شود. البته وارسیدن کننده دملی ضروری است که این روند نگران

د رواین مقاله فراتر می این که جزییات اجرای این سیاست چه باید باشد، از موضوع

 زییات تدوین و اجرا شوند. جهر اقتصاد این  یچون باید با توجه به مختصات ویژه

 یهمه وری منجر شود ولیتواند به بهبود بهرهاگرچه اصلاح نهادهای بازار کار می

ایم رفع نخواهد کرد. حداقل دو دسته مسائل دیگر اختصار برشمردهکه بهرا مشکلاتی 

 هم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. 

های وری، یعنی وجود بنگاهتردیدی نیست که این دوگانگی در توزیع بهره

وامل از عها یکی ها و بنگاههای تنبل و رشد ناچیز در بعضی بخشسوپراستار و بنگاه
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(. از سوی دیگر OECD 8109، 8101اقتصاد است )اندروز و دیگران،  رشد نابرابری در

شود چون شمار این وضعیت نابرابر موجب تداوم و حتی گسترش نابرابری می

 یزینهه تواند از پس کنند نمیهای تنبل کار میتوجهی از کسانی که دراین بنگاهقابل

ار ناچند و درنتیجه بهکنابردن میزان مهارت خود استفاده آموزش و کارآموزی برای بال

به  گذاری مولدمانند. البته اگر سرمایهوری پایین و مزد پایین باقی میی بهرهدر تله

هبود وری و برسد که تناقضی بین بهبود بهرهی کافی صورت نگیرد به نظر میاندازه

کند که اگر بانک ادآوری می( ی01، ص 8109اشتغال وجود خواهد داشت. هلدین )

ا ب شد که احتمالاًشدت کاهش نداده بود نتیجه این میمرکزی بریتانیا نرخ بهره را به

ها ورشکست درصد از بنگاه 01شدیم ولی وری روبرو میبهره یدرصد 8تا  0رشد 

تواند شد. البته این ادعای هلدین میمیلیون نفر می 012شدند که باعث بیکاری می

تر نزیاهای کمایم راهتفصیل بحث کردهطور که در این فصل بهت باشد ولی هماندرس

گذاری مولد وری وجود دارد و آن هم تشویق سرمایهدردسرتری برای بهبود بهرهو کم

 سهولتاش افزایش یافته باشد بهدر اقتصاد است. چون اقتصادی که توان تولیدی

د و به همین وصف مشاغل موجود را حفظ کند. به تواند مشاغل با کیفیت بالا ایجامی

در  وریی بهبود بهرهترین شیوهشلخته -بیکارکردن کارگران –نظر ما انهدام مشاغل 

مدت و درازمدت اگرچه ساده است ولی در میان و داری استیک اقتصاد سرمایه

 کند. وجه کارساز نیست و مشکلات را رفع نمیهیچبه

درصد از  02 گذاری حدودسط کل سرمایهمتو .810سال  در ی اروپااتحادیه در

تر بود و حتی در بعضی از کشورهای عضو میزان کاهش از این کم 8119میزانش در 

(. درامریکا، میزان خالص انباشت 0، ص 8102گذاری اروپا، بانک سرمایه) هم بیشتر بود

سال  ص داخلی بود دردرصد تولید ناخال 08بیش از  0721ثابت که درسال  یسرمایه

(. این 8، ص 8101کینسی، جهانی مک یمؤسسه) درصد کاهش یافت .به  .810

 باریآمدهای زیانواقع بسیار چشمگیر است و برای کل اقتصاد پیمیزان کاهش به

مدت، تقاضای کل شود که درکوتاهگذاری ناکافی و کم باعث میخواهد داشت. سرمایه

تر، این که توان تولیدی اقتصاد در درازمدت کاهش آن مهمگرفتار رکود شود ولی از 

 یابد. می
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رفت های موردنظری که برای بروندر این قسمت بد نیست به آخرین بخش سیاست

خاطر پیچیدگی و عمق ایم بهتر هم گفتهاز این وضعیت لازم است بپردازیم. پیش

اری دوار سرمایهنمونه مشکلاتی که داریم ضروری است که نقش دولت در یک اقتصاد

مورد بازبینی اساسی قرار بگیرد. نگاه سنتی به نقش دولت که در ضمن مورد تأیید 

داری دولت نقش اساسی اش در که درسرمایهاست اقتصاددانان کینزگرا هم هست این 

 گیری، که نظامشود و از جمله، این نتیجهمقابله با موارد عدم توفیق بازار خلاصه می

تواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند. به این ترتیب، کینزگراها براین باورند نمیبازار 

ی که اگر قبل از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل، درشرایطی میران تقاضای کل با عرضه

گونه مکانیسم درونی کل برابر باشد، در آن صورت اقتصاد درحال تعادل بوده و هیچ

دن به اشتغال کامل نخواهد داشت. در این صورت گفته برای حرکت در راستای رسی

 های دولتی، اقتصادهزینه د و با افزودن برکنشود که دولت باید در اقتصاد مداخله می

را به اشتغال کامل برساند. نگاه ما به اقتصاد این است که درشرایطی که ما هستیم و 

ت ای به نقش دولنگاه تازه باشیم،به خاطر پیچیدگی تنگناهایی که با آن روبرو می

 ضروری شده است. 

که  واقعیت این استاشت محیط زیستی را کنار بگذاریم، اگر مسائل مربوط به بهد

مراتب داری در چند دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی بهی سرمایهدر اقتصادهای عمده

ایم. ها بودهی نابرابری در آنکنندهچنین رشد نگرانتر از روند تاریخی آن و همکم

تا کنون شاهد افزایش  0791 یشناسیم که از اواسط دههاقتصادی را در جهان نمی

این کشورها، وقتی با روند تاریخی  یهمه چشمگیر نابرابری در آن نبوده باشیم. در

وری کار هم روند نزولی داشته است و به این ترتیب، کنیم میزان رشد بهرهمقایسه می

ندگی کنونی در درازمدت هم امیدی نیست. نابرابری روزافزون حتی به حفظ سطح ز

های اجتماعی درآمده است )فرانسه، شیلی، در بسیاری از کشورها به صورت ناآرامی

لبنان(. ممکن است در شماری از کشورها شاهد اندکی افزایش در میزان دستمزدهای 

برای چندین دهه میزان  ( ولی8107اگوست  03واقعی بوده باشیم )بنگرید به گاردین، 

دستمزد واقعی ثابت مانده و حتی درمواردی کاهش هم یافته است. تفکیک دستمزد 

داری اتفاق افتاده اقتصادهای عمده سرمایه یهمه در وری کار تقریباً واقعی از رشد بهره
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ا راستهای سوپر استار هم خبرداریم که میزان دستمزد واقعی هماست و حتی در بنگاه

 (.8109یابد )قریشی، وری افزایش نمیرشد بهرهبا 

ازار، توفیق بدولت دربازارها برای تصحیح عدم یمداخله این اعتقادیم که علاوه بر بر

دولت در بازارها هم باید تغییر کند چون مشکلات و مسائلی که امروزه  یکیفیت مداخله

های از همیشه هستند و به شیوهدارتر تر و ریشهمراتب پیچیدهها روبرو هستیم بهبا آن

ور مح -نوآوریچه اکنون به آن نیازمندیم یک الگوی رشد . آنیستحل نسنتی قابل

ها برای این که با مشکل رو به رشد گسترش نابرابری -است که باید فراگیرنده هم باشد

 تبیشتر به بهداشت محیط زیس یو هم باید پایدار باشد تا باعث لطمه -له نمایدبمقا

چه راستایی باید باشد این  برای تشخیص این که این جهت گیری تازه دولت در نشود.

 برای مداخلات دولت در کارترین دستورعمده»( بسیار راهگشاست 0781اه کینز )دیدگ

شود که از های مربوط میبلکه به حوزه دهندهایی نیست که افراد هم انجام میحوزه

، یعنی اخذ تصمیماتی که اگر دولت اتخاذ نکند هیچ نفوذ افراد خارج است یمنطقه

ی کینز تر این نکته(. و از آن هم جالب00)ص. « کس دیگری هم اتخاذ نخواهد کرد

موضوع مهم برای دولت این نیست که همان کارهایی را بکند »در همان منبع است که 

ام بدهد بلکه دولت باید دهند و آن را اندکی بهتر و یا بدتر انجکه افراد دارند انجام می

 (00)ص. « گیردانجام بدهدکه درحال حاضر از سوی دیگران انجام نمی کارهایی را

کینز  چه کهتصادکنونی به آنگذاری مولد دراقبه اعتقاد ما، کمبود چشمگیر سرمایه

سال پیش نوشت بسیار نزدیک است. برای این منظور معتقدیم که باید یک  011 حدود

شده که گذاری ایجاد شود با این هدف مشخص و تعریفسرمایهبانک دولتی 

رساند که درنهایت دهد و میزانش را به سطحی میهای مولد را انجام میگذاریسرمایه

، مازوکیتو 8102، مازوکیتو و پنا 8102فارلین، موجب رشد بیشتر اقتصادی بشود )مک

شنهاد بر دو عامل زیر استوار (. توجیه و توضیح اقتصادی این پی8102فارلین، و مک

 :است

علاوه هاند و بثباتذات بیداری بازارها بهوار سرمایهاولاً در یک اقتصاد نمونه

شود، کند، وقتی که اقتصاد گرفتار رکود می( یادآوری می0731طور که کینز )همان

د ضعیت حاتوان یک وآن را می»تمایل دارد برای مدت طولانی در وضعی بماند که  بازار
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طبیعی خواند بدون این که بازار هیچ تمایلی به بهبود و رهایی با فعالیت درسطح نیمه

(. به عبارت دیگر هیچ کاری 029)ص. « از این وضع و یا سقوط کامل نشان بدهد

به  (secular stagnation ) شود تا رکود درازمدتنکردن دراین وضعیت باعث می

نهان پ ای است که از نگاه تیزبین کینزو این هم نکتهصورت یک حالت طبیعی دربیاید 

ع طبیعی ت بلکه وضیک وضعیت بینابینی نه وضعی اسفناک و یا مورد رضای»نمانده بود 

 (.029همان، ص « )ما خواهد شد

 8112بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال  8181به اعتقاد ما اکنون در سال 

بازار مسائل و « یئنامر»های ایم تا دستصبرکردهکافی  یگذشته است و به اندازه

چه داریم درواقع دور تسلسل فلاکت است مشکلات را تخفیف بدهند ولی با این همه آن

ه است. اکنون دیگر زمانش شدداری حاکم که در بسیاری از این اقتصادهای سرمایه

این  در یم.بزندست اساسی برای شکستن این دور تسلسل  یرسیده است که به اقدام

د سطح کلان و ایجا گیری تازه برای اقتصاد درراستا معتقدیم که دولت باید به جهت

ین فرایند، ا کنونی اقدام نماید. در یهای بسیار پیشرفتهپیوند با تکنولوژی صنایع تازه در

، منظورمان مشاغلی با باشد هدف اصلی و اساسی باید ایجاد مشاغل با کیفیت بالا

 تواند مشکل تقاضای کلالا و به همان نسبت دستمزد واقعی بالاست که میوری ببهره

بتوانیم اقتصادی داشته باشیم که در آن تقاضای کل بالاست و  د. اگرکنناکافی را رفع 

وری بهره یشود که خود نتیجهاین تقاضای کل با دستمزد واقعی بیشتر تأمین مالی می

د است درآن صورت، بعید نیست حتی بخش مالی اقتصا نیروی کار در ییافتهافزایش

تر از همیشه نگران ثبات اقتصادی باشد و به این بیش و هم دراین راستا متحول شود

جا های پونزی در اینهای پونزی نبیند. منظورم از وامصورت کنونی خود را نیازمند وام

ه گونبدهکار هیچشوند و برای هایی است که برای تأمین مالی مصرف پرداخت میوام

ها را بپردازد و به این ترتیب، شود که بتواند اصل و فرع واممنبع درآمدی ایجاد نمی

 ها جلوی نزول بیشتر تقاضای کل را بگیرند ولی درابتدا ممکن است این وام اگرچه در

درشرایطی که میزان دستمزد  -فرع یمدت و درازمدت بازپرداخت اصل به اضافهمیان

توجهی نکرده است موجب بروز و تداوم رکود دراقتصاد خواهد شد. و البته بلتغییر قا

، شاهد روند افزایشی 8112حتی پس از بحران سال  - های اخیردانیم که درسالمی

 ایم. های پونزی بودهاین نوع وام در
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البته اضافه کنیم که با وجود این نگاه تازه به نقش دولت منکر نقش سنتی دولت 

توفیق معتقدیم که مداخلات دولت برای تصحیح عدم حیح عملکرد بازار نیستیم وصدر ت

ولت که د است کنیم ایناند و باید انجام بگیرند. آن چه پیشنهاد میچنان مهمبازارها هم

چنان این نقش را هم دارد که با مداخلات خود دربازارها به آنها شکل هم بدهد. اگر هم

هم  ارتوفیق بازکفایت انجام بگیرد معتقدیم که موارد عدمبهدرستی و این عملکرد به

تر به یک مورد اشاره کرده بودیم البته اشاره کنیم که اگرچه پیش -کاهش خواهد یافت

 توفیق بازارها بسیار گسترده اند. ولی موارد عدم

های لازم در پیش گرفته شود تا بخش مالی اقتصاد این اساسی است که باید سیاست

در خدمت رشد اقتصادی پایدار، فراگیرنده و باثبات انجام دهد. نظامی که  اش راقشن

ظامی تواند نهای درازمدت توفیق نداشته است نمیگذاریتاکنون در تأمین مالی سرمایه

 یگزارهپیشمطلوب و یا پایدار باشد و باید متحول شود. به اعتقاد ما تحول بخش مالی 

وری که ما از آن سخن عملی نظام مالی خواهد بود و این بهرهرسیدن به بازده بالای 

اسی گوید تفاوت اسوری بخش مالی میولیبرالی از بهرهییم با آن چه که اقتصاد نگومی

تواند در دولت می یی نقش بازبینی شدهها دربارهدارد. جزییات اجرای این سیاست

توان از کشورها می یهمه ولی معتقدیم در کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد

به  ستانیوامدهی و استفاده از اعتبارات مالیاتی برای هدایت این هدفمندکردن وام

توان درراستای شده استفاده کرد. حتی میپیش ارزیابیهای خاص و ازگذاریسرمایه

ورمان از این نهادها، مؤسسات ظویژه هم اقدام کرد و من یدهندهایجاد نهادهای وام

تر کردن شکاف جنسیتی و یا رفع دسترسی ناکافی برای کم ای هستند که مشخصاًلیما

کوچک و متوسط به امکانات بانکی و  یهاها به اعتبارات، و حتی واحدها و بنگاهاقلیت

ند. البته این کنکارگیری تکنولوژی جدید درفرایند تولید فعالیت میهچنین تشویق بهم

ای نبهجاانه به نظر بیایند، ولی از سویی تعمیق بحران همهاهداف ممکن است بلندپرواز

 یکه با آن روبرو هستیم بسیار جدی است و به همان اندازه با اهمیت، امکانات بالقوه

 نهایت است. آن چهبی برای مقابله با مشکلاتی که داریم هم تقریباً  8181ما در سال 

ی جمعی برای ی سیاسویژه ارادهسیاسی و به یکه کمبود داریم درواقع یک اراده

استفاده از این امکانات بالقوه برای تخفیف این مسائل و مصائب است. البته بلافاصله 
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هم هوری و نابرابری روزافزون موضوعاتی باضافه کنیم که وضعیت رکودی رشد بهره

عث اجمله بایم نابرابری روزافزون ازم گفتهتر هطور که پیشنامربوط نیستند. همان

درآمد نتوانند به آن میزانی که لازم است در آموزش و در کسب شود خانوارهای کممی

آمدش بر گذاری نمایند و به این ترتیب، تردیدی نیست که پیی انسانی سرمایهسرمایه

ری گذارشد اقتصادی منفی خواهد بود. و اگر به این وضعیت اضافه کنیم که سرمایه

گیرد در آن صورت این دو عامل عملاً در ترکیب با ی انجام نمیی کافمولد هم به اندازه

جب تر موگذاری مولد کمچنین سرمایهانسانی و هم یتر سرمایهدیگر انباشت کمیک

وری شدت بگیرد که موجب تشدید تنگناها خواهد شود که روند نزولی رشد بهرهمی

خود را  8112بزرگ مالی سال  آمدهای بحرانشد. برای این که بتوانیم سرانجام از پی

تری به سامان برسد، ضروری است ثباتی کموضعیت اقتصادی ما با بی خلاص کنیم و

ها قرار بگیرد. برای رسیدن به های دولتکه مقابله با نابرابری روزافزون در صدر برنامه

 هپردازان پذیرفته شود که این توزیع دوگاناین اهداف این هم باید از سوی سیاست

سیار وری بهای تنبل که میزان رشد بهرهای طولانی از بنگاهوری یعنی وجود زنجیرهبهره

های زامبی را هم داریم که درواقع همانند شان بنگاهناچیزی دارند و تازه در میان

کشند، یکی از نفس می« کمک دستگاهبه »ها بیمارستان یرفتههای از دستمریض

 هرروز زند. این واقعیت که شماردامن میها نابرابریعواملی است که به گسترش 

شود ی انسانی خود بیفزایند، درعمل باعث میتوانند بر سرمایهتری از مردم نمیافزون

 ها به صورتتا شکاف مهارتی که وجود دارد بیشتر شود و البته که کمبود این مهارت

اس منطق عامیانه هم این درست شود. به گمان ما حتی بر اسوری پایین نمایان میبهره

در حال تغییر است،  است که درشرایطی که تکنولوژی با این سرعت دائماً

پردازان باید امکانات لازم را فراهم بیاورند تا کسانی که درراستای استفاده از سیاست

 هابهینه از آن یهای لازم را برای استفادهها قرار است کار بکنند مهارتاین تکنولوژی

گذاری در آموزش و در کارآموزی عملی نیست. داشته باشند و این کار بدون سرمایه

ود. شتر میی دربازارهای کار کمجایهجاب یها انجام بگیرد هزینهگذاریاگر این سرمایه

در نهایت، معتقدیم اگر نظام کنونی را به حال خود رها کنیم آن چه که اتفاق خواهد 

 دار سطح زندگی خواهد بود.ادامه افتاد تنزل تدریجی ولی

  



 

 
 

 احمد سیف 57

 گیرینتیجه -9
ن ای گیری کلی ممکن است. اول،ایم پنج نتیجهچه در این فصل بررسی کردهاز آن

آمد تفکیک میزان وری و میزان مشاغل درواقع پیروایت تناقض موجود بین رشد بهره

د وری بایبهبود بهره دست آمده ازوری از میزان واقعی دستمزد است. منافع بهرشد بهره

های مختلف در اقتصاد به جریان بیفتد، بخشی از آن باید به صورت دستمزد به صورت

 تر برایبالاتر به کارگران پرداخت شود و بخشی دیگر هم خود را به صورت بهای کم

نشان بدهد تا خود را کنند وکارها مصرف میکالاها و خدماتی که خانوارها و کسب

اختیار داشته باشند. وقتی تقاضای کل  وکارها منابع مالی بیشتری درکسبخانوارها و 

تیجه وری است بیشتر شود، نبهبود بهره یبه این ترتیب با دستمزد بالاتری که نتیجه

 دیابوری هم ادامه میشود و هم زمان رشد بهرهشود که میزان اشتغال بیشتر میاین می

، سینگانو، 8100ؤسسه جهانی مککینسی، ، م8107، بل 8100برگ و اوستری، )

هم هایی بهوری و روند صعودی نابرابری مقوله، روند نزولی رشد بهره(. ثانیاً.810

لات گیرند. ثالثاً، بدون مداخدیگر اثر میدیگر اثر گذاشته و از یکیک اند و برپیوسته

جزای مختلف اقتصاد از سوی دولت برای تغییر این فرایندهای موجود، ا اساسی در

توانند خود را با شدت و حدت بیشتری بازتولید الگوی اقتصادی معیوب کنونی تنها می

وری و روند بهره ، با توجه به علل مشترکی که موجب روند نزولی رشدنمایند. رابعاً

چنین کوشش برای وری و همشود کوشش برای بهبود رشد بهرهصعودی نابرابری می

اند و بر یکدیگر اثرات مثبت هم پیوستههای بهرشد هم مقولهفراگیرکردن فرایند 

 ، به خاطر پیچیدگی وضعیتی که در آن هستیم، نقش دولت درخواهند داشت. خامساً 

ی طور که قریشنظر قرار بگیرد چون همانید از اساس مورد بازبینی و تجدیداقتصاد با

های مند، به سیاستهای هوشعصر ماشین»اند ( یادآوری کرده8102و درویس ) 

 (.)ص. « هوشمند هم نیازمند است
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