بهره وری نیروی کار
و رشد اقتصادی

چرا بعضی کشورها رشد اقتصادی سریعی دارند و برخی کشورهای دیگر با آهنگی کند رشد می کن ند؟ چرا
طی  022سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهائی نظیر ایاالت مت حده  ،ژا پن و آل مان ده ها برا بر
شده اما بسیاری کشورهای دیگر چنین بهبودی را در تولید سرانه خود تجربه نکرده اند؟
نخستین نکته ای که باید در این رابطه مورد تو جه قرار داد  ،نرخ ر شد " تول ید نا خالص داخ لی" () GDP
است .تفاوت های اندک در نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی  ،پس از مدتی به تفاوت های چ شم گ یر در
سطح زندگی مادی کشورها منجر می گردد .اینجا با همان پدیده ای سر و کار داریم که در نرخ ب هره مر کب
با آن مواجه هستیم .اگر شما  1222تومان پول را با نرخ بهره  0درصد در سال در بانک بگذار ید  ،با نرخ
بهره مرکب (سالیانه) ،موجودی شما بعد از  02سال به  0022تو مان بالغ می شود و ب عد از  122سال به
 5007تومان می رسد .اما اگر همین  1222تو مان را با نرخ ب هره (مر کب)  12در صد در سال در با نک
بگذارید ،بعد از  02سال موجودی شما به  07074تومان می رسد و ب عد از  122سال به 210و522و11
تومان بالغ می گردد.
ت فاوت در نرخ ر شد سالیانه تول ید نا خالص داخلی(واق عی) ک شورها ن یز به ن تایج م شابهی من جر می گردد.
ک شوری که تول ید نا خالص داخ لی واق عی سرانه آن سالیانه  2در صد ر شد ک ند  ،پس از  02سال GDP ،
واقعی سرانه آن تقریبا  12برابرGDPواقعی سرانه کشوری می شود که رشد سالیانه تولید ناخالص داخ لی
واقعی سرانه آن  0در صد است و  0/7برابر کشوری خواهد شد که با  0در صد در سال ر شد می ک ند.این
امر بیانگر آن است که کشورهائی مانند چین و هندوستان که نرخ ر شدتولید نا خالص داخ لی واق عی آن ها طی
چندین سال اخیر  2تا  12درصد در سال بوده  ،با چه سرعتی ن سبت به ک شورهای دی گر در حال پی شروی
هستند .جدول  1این واقیت را به وضوح نشان می دهد.

جدول 1
تاثیر تفاوت در نرخ رشد سالیانه بر تولید ناخالص داخلی واقعی
تولید ناخالص داخلی
واقعی سرانه (دالر)

نرخ رشد  GDPواقعی
سرانه (درصد در سال)

 GDPواقعی سرانه
بعد از  02سال

 GDPواقعی سرانه بعد
از  02سال

 GDPواقعی سرانه
بعد از  122سال

2,000
2,000
2,000
2,000

 2درصد
 4درصد
 4درصد
 4درصد

2,272
4,242
4,414
2,222

4,414
2,402
20,171
42,442

144442
101,010
474,404
4,222,122

بنا بر این بررسی این مطلب که چه عواملی در نرخ رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذارند و چگو نه می توان
این نرخ را افزایش داد  ،اهمیت ویژه ای دارد.
1

*
قبل از ادامه بحث اجازه دهید در باره مفهوم " بهره وری نیروی کار" و نحوه محاسبه آن نکاتی را ذکر کنیم.
از آنجا که محور اصلی بحث ما در این فصل  ،تاثیر بهره وری نیروی کار بر ر شد اقت صادی و ن یز عوا مل
تاثیر گذار بر بهره وری می باشد  ،درک مفهوم ب هره وری ن یروی کار و ن حوه محا سبه آن اهم یت و یژه ای
دارد و برای بحث هائی که در ادامه خواهد آمد  ،ضروری است.
مفهوم بهره وری نیروی کار و چگونگی محاسبه آن
بهره وری نیروی کار مفهومی اقتصادی است که از آن برای ارزیابی سالمت و کارآئی یک اقت صاد ا ستفاده
می شود .به طور مشخص  ،بهره وری نیروی کار نشان دهنده مقدار تولیدی ا ست که تو سط یک کارگر در
یک زمان مشخص (معموال یک ساعت) تولید می شود .هرچه میزان تولید در یک ساعت کار بی شتر با شد ،
بهره وری نیروی کار عدد بزرگ تری خواهد بود .افزایش بهره وری نیروی کار نوعا به عنوان نشانه ای از
رشد و گسترش اقتصاد تلقی می شود.
بهره وری نیروی کار را می توان برای یک کارگاه یا یک کارخا نه و یا هر وا حد تول یدی یا خدماتی دی گر
محاسبه کرد .اما ارقا می که معموال در رسانه ها بیان می شود  ،مر بوط به م یانگین ب هره وری ن یروی کار
دریک ساعت در یک کشور است .با این حال فرض کنید که می خواهیم م یانگین ب هره وری ن یروی کار را
در یک کارخانه محاسبه کنیم .فرض کنید در این کارخانه جعبه عینک تولید می شود .ابتدا کل تول ید کارخا نه
را برای یک زمان مشخص محاسبه می کنیم .فرض کنید این کارخانه در سال یک میلیون عدد جع به عی نک
تولید می ک ند که هر کدام از آن ها به قی مت یک دالر فروخ ته می شوند .ب نابر ا ین ارزش کل تول یدات ا ین
کارخانه عبارت است از :
001110111 X $0 = $001110111
مرحله بعد محاسبه تعداد ساعات کاری است که پرسنل این کارخانه در سال انجام داده اند .کل ساعات کاری
که محاسبه می شود نباید صرفا مربوط به فرای ند تول ید با شد  ،بل که می بای ست فعال یت ها یاداری کارخا نه و
نیزفعالیت های مربوط به سرپرستی واحدها و مدیریت را نیز شامل گردد.در هر حال فرض کنید کلیه پرسنل
کارخانه مذکور در سال جمعا  122هزار ساعت کار کرده باشند.
حال ارزش کل تولیدات کارخانه ( 1میلیون دالر) را بر تعداد ساعات کار انجام شده ( 122هزار) تق سیم می
کنیم و عدد بدست آمده میانگین بهره وری نیروی کار در کارخانه مورد بحث ما (در یک ساعت) خواهد بود.
به عبارت دیگر :
میانگین بهره وری نیروی کار در کارخانه --------------

001110111 / 0110111 = 01

***
در مورد بهره وری نیروی کار در کشورها نیز روش کم و بیش مشابهی به کار گرف ته می شود .یاد مان
باشد که میانگین بهره وری نیروی کار در یک ک شور ن شان ده نده ارزش کاال ها و خدمات تول ید شده در
ازای هر ساعت کار انجام شده در آن کشور می باشد .بنا بر این برای محاسبه ب هره وری ن یروی کار در
0

یک کشور ،تولید ناخالص داخلی واقعی را بر کل تعداد ساعات کار انجام شده در آن کشور در سال مورد
بحث تقسیم می کنیم( .علت استفاده از تولید ناخالص داخلی واقعی  -به جای تولید ناخالص داخ لی ا سمی -
جلوگیری ازتاثیر گذاری افزایش یا کاهش قیمت کاالها و خدمات تولید شده بر بهره وری می باشد .تغیرات
در قیمت فروش کاالها و خدمات تولید شده نمی بایست بر بهره وری نیروی کار تاثیر بگذارد).
برای مثال فرض کنید تولید ناخالص داخلی واقعی یک ک شور در سال گذ شته  7تریل یون دالر بوده و کل
ساعات کار انجام شده در آن سال در آن کشور  722میلیارد ساعت بوده باشد .بدین ترت یب م یانگین ب هره
وری نیروی کار در سال گذشته در کشور مورد بحث برابر خواهد بود با :
70222022202220222 / 722022202220222 = 12

افزایش این رقم (یعنی باال رفتن میانگین بهره وری نیروی کار) معموال به معنای رشد سطح زندگی در
کشور مورد بحث تعبیر می شود.
***
اکنون که با مفهوم و نحوه محاسبه بهره وری نیروی کار آشنا شدیم  ،به بحث اصلی خود باز می گردیم .در
ابتدا چند مفهوم مهم را که در محاسبات بعدی به کارمان خواهد آ مد  ،با عالئ می ن شان خواهیم داد .به شرح
زیر :
 : Yتولید ناخالص داخلی واقعی ( یا همان  GDPکه تاثیر تورم از آن حذف شده است)
 : Jجمعیت کشور مورد نظر.
 : Nتعداد کارگرانی که شاغلند (مشغول کار هستند) .توجه داشته باشیم که "تعداد کارگران شاغل" با مفهوم
"جمعیت فعال از نظر اقتصادی" که در فصل های قبل از آن سخن گفتیم  ،تفاوت دارد.
 : Y/ Jتولید ناخالص داخلی واقعی سرانه
 :Y/ Nبهره وری نیروی کار (ارزش کاال ها یا خدماتی که تو سط هر کارگر شاغل – در یک بازه ز مانی
مشخص که معموال یک ساعت در نظر گرفته می شود  -تولید می گردد)
 :N/ Jنسبت (یا درصدی) از جمعیت کشور که مشغول به کارند (شاغلند)
***
با توجه به تعاریف فوق  ،و چند تغیر و تبدیل ساده ریاضی  ،خواهیم کوشید که مفهوم بهره وری نیروی کار
و رابطه آن با رشد اقتصادی را روشن کنیم.
Y= Y

)(1

Y = ( Y/N) X N

)(0
1

گرچه ما صرفا سمت راست معادله ( )1را به (  ) Nتقسیم و سپس بار دی گر در آن ضرب کرده ا یم  ،و در
حقیقت چیزی را تغییر نداده ایم  ،اما معادله ( )0معنای خاصی را منتقل می کند  :بر اساس معادله ( ، )0تولید
ناخالص داخلی واقعی (  ) Yبرابر است با بهره وری ن یروی کار شاغل (  ) Y/Nضرب در ت عداد کارگران
شاغل (  .) Nاین استنتاج کامال منطقی ا ست و ا صلی بدیهی را م طرح می سازد .ا گر م یانگین ب هره وری
نیروی کار در یک کارخانه تولید کننده جعبه عینک ( 12دالر) باشد  ،یعنی هر یک از پرسنل این کارخانه به
طور متوسط و در هر ساعت  12جعبه عینک یک دالری تولید کنند  ،و ا گر ت عداد پر سنل ا ین کارخا نه 72
نفر باشد ،تولید ناخالص داخلی این کارخانه  722دالر در ساعت خوا هد بود (.با فرض این که هر کارگر 2
ساعت در روز و  072روز در سال کار می کند  ،کل ساعات کارشده در این کارخا نه  122هزار ساعت و
تولید ناخالص داخلی این کارخانه در سال  1میلیون دالر خواهد بود).
حال به یک تغییر و تبدیل دیگر مبادرت می کنیم .قبال گفتیم که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را می توان
به صورت  Y/Jبیان کرد  :هرگاه این عبارت را یک بار بر (  ) Nتقسیم و سپس بار دیگر در (  ) Nضرب
کنیم  ،باز هم چیزی را تغییر نداده ایم  ،اما بار دیگر به استنتاج مفید و این بار مهم تری دست می یابیم.
)(3

)Y / J = (Y / N) X (N / J

معادله  1بیانگر رابطه ای روشنگر است .بر اساس این رابطه :
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه = میانگین بهره وری نیروی کار شاغل  Xآن بخش از جمعیت کشور که شاغل است

به عبارت دیگر  :مقدار کاالها و خدماتی که در ازای هر نفر از جمعیت کشور تولید می شود  ،برابر است با
حاصل ضرب بهره وری نیروی کار (یعنی مقدار– یا ارزش  -کاال و خدماتی که هر ن فر که کار می ک ند ،
تولید می نماید) و آن بخش از جمعیت کشور که کار می کنند.این رابطه ،بی آنکه چیزی را تغییر داده باشیم ،
نکته مهمی را به ما یادآوری می کند  :نکته این است که هرچه درصد افرادی از کل جمعیت کشور که کار می
کنند بیشتر باشد  ،و هرچه بهره وری این افراد شاغل باالتر باشد  ،تولید ناخالص داخلی واق عی سرانه ا ین
کشور عدد بزرگ تری خواهد بود.
از مطالبی که گفته شد می توان نتیجه گرفت که :تولید نا خالص داخ لی واق عی سرانه ف قط هن گامی می
تواند افزایش یابد که  :یا " ب هره وری ن یروی کار" ا فزایش یا بد  ،یا آن ب خش از جمع یت ک شور که شاغل
هستند بیشتر شود ،و یا ترکیبی از این دو صورت گیرد .دان ستن ا ین مط لب گام اول در ات خاذ سیا ست هائی
است که رشد اقتصادی سرانه  ،و به عبارت دیگر سطح ز ندگی مادی ا فراد یک ک شور را ارتقاءخوا هد داد.
اجازه دهید ابتدا به عوامل تاثیر گذار بر " نسبت افراد کشور که به کار اشتغال دارند " بپردازیم.
نسبت افراد کشور که مشغول به کارند
نسبت افراد یک کشور که به کار مشغولند  ،تابع عوامل مختلفی ا ست که ت شریح آن ها از حو صله ا ین نو شته
خارج است .با این همه تردیدی وجود ندارد که در ک شورهائی که نرخ بی کاری در آن ها باال ا ست (از جم له
کشور ما) افزایش شاغلین تاثیری آشکار در افزایش تولید ناخالص داخ لی خوا هد دا شت (الب ته به شرط آن که
بهره وری نیروی کار شاغل تنزل نکند) .اما تعداد افراد شاغل نسبت به کل جمعیت یک ک شور  ،خود تابعی
از نسبت جمعیت فعال از نظر اقتصادی می باشد" .جمع یت ف عال از ن ظر اقت صادی" در یک ک شور شامل آن
بخش از جمعیت آن کشور است که در سنین کاری قرار دارند (بر اساس تعریف نهادهای بین المللی افراد 17
0

تا  27ساله) که یا شاغلند و یا فعاال نه در ج ست و جوی کار ه ستند .با ثا بت بودن شرایط دی گر  ،هر چه
جمعیت فعال از نظر اقتصادی در یک کشور بخش بزرگ تری از جمعیت آن کشور را تشکیل دهند  ،احتمال
نسبت افرادی که به کار م شغولند بی شتر خوا هد بود .ترک یب سنی جمع یت ک شور و ام کان و تما یل ز نان به
مشارکت در فعالیت های اقتصادی  ،از جمله عوامل اصلی تشکیل دهنده جمع یت ف عال از ن ظر اقت صادی می
باشند.
جمع یت ف عال از ن ظر اقت صادی در ک شورهای پی شرفته مع موال (ا ما نه ه مواره) بی شتر از ا ین ر قم در
کشورهای در حال توسعه است.در کشورهای پیشرفته  ،نسبت افرادی که در فعالیت های اقت صادی م شارکت
دار ند در حدود  22در صد ا ست .با نک ج هانی ه مه ساله ن سبت جمع یت ف عال از ن ظر اقت صادی را برای
کشورهای مختلف محاسبه و منتشر می کند که مراجعه به آن مفید خواهد بود )1(.این نسبت در سال  0212در
نروژ  22درصد  ،در سوئیس  22در صد  ،در ا یاالت مت حده  20در صد و در کره ح نوبی  24در صد بوده
است .رقم مربوط به ایران در همان سال  00درصد بوده است .شاید عمده ترین دلیل پائین بودن ر قم مر بوط
به ایران در این محاسبات  ،سهم نازل زنان در نیروی کار ایران است.
در حقیقت نسبت زنانی که در یک کشور به فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند  ،حائز اهمیت و یژه ای ا ست
و باید اندکی بیشتر در مورد آن تا مل کنیم.واقع یت ا ین ا ست که در صد ز نانی که در ک شورهای مخت لف در
فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند ،تابع عواملی ا ست که به سرعت تغی یر ن می کن ند .م سایل فرهن گی از
جمله مهم تر ین این عوامل هستند و می دانیم که عادات و باورهای فرهنگی به ک ندی تغی یر می یاب ند .گر چه
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و فقیر  ،در صد م شارکت ز نان در فعال یت های اقت صادی باال ا ست
(مثال در کشور گابن  21درصد از زنان در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند ) اما در این قب یل ک شورها
فعالیت اقتصادی زنان عمدتا در بخش کشاورزی ( آن هم در مزارع خانوادگی و بدون دستمزد ) است .سوای
این مسئله  ،می توان گفت که میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی در کشورهای پیشرفته به میزان
چشم گیری بیشتر از کشورهای درحال توسعه است .نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک جهانی به روشنی
نشان دهنده این واقعیت است)0(.بانک ج هانی برای به د ست آوردن در صد م شارکت ز نان در ن یروی کار ،
زنانی که در سنین  17سالگی به باال هستند و به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند (یا فعاال نه در ج ست و جوی
کار هستتند) را  ،نستبت بته کل جمعیتت  17ستال بته باال در آن کشتور ،محاستبه متی ک ند .بتر استاس ایتن
محاسبات ،نرخ مشارکت ز نان در ن یروی کار در ا یران  12در صد  ،در افغان ستان  12در صد  ،در ترک یه
 02درصد  ،در ایاالت متحده  72درصد  ،در آلمان  71درصد و در کانادا  20در صد می با شد .در حقی قت
کمتر کشور پیشرفته ای را می توان یا فت که نرخ م شارکت ز نان در ن یروی کار آن ها از حدود  72در صد
کمتر باشد.
خال صه ک نیم  :ا فزایش ن سبت جمع یت ف عال از ن ظر اقت صادی  ،و از آن جم له ا فزایش در صد ز نانی که در
فعایت های اقتصادی مشارکت می کنند  ،تابع عواملی هستند که در کوتاه مدت تغییر زیادی نمی کن ند .ب نا بر
این برای تسریع نرخ رشد اقتصادی کشور نمی توان (دست کم در کوتاه مدت) به ا فزایش نرخ م شارکت در
ن یروی کار (و در نتی جه به ا فزایش ن سبت شاغلین در کل جمع یت ک شور) ام ید ب ست .در بل ند مدت ن یز ،
هنگامی که در صد م شارکت در فعال یت های اقت صادی ( خواه برای مرد ها و خواه برای ز نان ) به حدود
معینی رسید  ،فرا تر ر فتن از آن به ک ندی صورت خوا هد گر فت.این مطا لب بدان مع نی نی ست که نبا ید به
کاهش نرخ بیکاری (یا افزایش شاغلین) به عنوان عامل مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی نگریسته شود.
در حقیقت یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی دولت ها کاهش نرخ بیکاری است که عالوه بر ت سریع
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نرخ رشد اقتصادی  ،پی امدهای اجتماعی ناگوار بیکاری را نیز تخفیف می دهد .هدف از ذ کر مطا لب فوق
محدودیت تسریع رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ا فزایش ا شتغال در ک شورهائی ا ست که ن سبت جمع یت
فعال از نظر اقتصادی در آنها پائین ا ست و ر شد اقت صادی با سرعت و سهولت بی شتری از طر یق ا فزایش
بهره وری نیروی کار امکان پذیر خواهد بود.
در این رابطه یک نکته دیگر نیز نیاز به تاکید دارد .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد  ،افزایش شاغلین
تنها در صورتی به تسریع رشد اقتصادی می انجامد که بهره وری نیروی کار کاهش مشابهی نیا بد .در ات حاد
شوروی سابق تقریبا بیکار وجود نداشت  ،اما بهره وری نیروی کار در سطح نازلی قرار دا شت و د ست کم
در  02سال آخر عمر این نظام رشد اقتصادی به غایت پائین بود .می توان در کارخانه ای که برای تول ید با
ظرفیت کامل به  72نفر نیاز دارد  122 ،نفر را به کار گرفت اما این کار نه به تسریع رشد اقت صادی ک مک
خواهد کرد و نه (اگر این سیا ست در سطح گ سترده ای به ا جرا درآ ید) سطح ز ندگی مادی مردم ک شور را
ارتقاء خواهد داد.
در هر حال اگر افزایش جمع یت ف عال از ن ظر اقت صادی به ک ندی صورت می گ یرد  -و نهای تا با م حدودیت
مواجه ا ست  .-اما عا مل دی گر ت سریع ر شد اقت صادی  ،یع نی ب هره وری ن یروی کار ،با ات خاذ سیا ست های
مناسب قابل افزایش است و احتماال محدودیتی نیز برای آن متصور نیست .در حقی قت ن یز  ،ه مه ک شورهائی
که طی دو سده اخیر به سطوح ز ندگی باالئی د ست یاف ته اند،ر شد اقت صادی خود را ع مدتا مدیون ا فزایش
نرخ بهره وری نیروی کار بوده اند  .حال می توان پرسید که بهره وری نیروی کار تابع چه عواملی ا ست و
چگونه می توان آن را افزایش داد.
بهره وری نیروی کار
چه عواملی بهره وری نیروی کار را در یک کشور خاص و در یک زمان مشخص  ،تع یین می کن ند؟ مع موال
مردم عقیده دارند که باالتر بودن بهره وری نیروی کار در یک ک شور ن سبت به ک شوری دی گر ( یا ح تی یک
منطقه از یک کشور نسبت به مناطق دیگرآن کشور) ناشی از تفاوت در سخت کوشی و وجدان کاری کارگران
در کشورها یا مناطق دیگر است .واقعیت این ا ست که با ثا بت بودن عوا مل دی گر  ،فره نگ هائی که سخت
کوشی و وجدان کاری را ارج می نهند  ،شاهد بهره وری باالتر نیروی کار خود هستند .مثال باور ع مومی بر
این است که فرهنگ آلمانی سخت کوشی و دقت در کار را بسیار مهم تلقی می کند  ،در حالی که یو نانی ها یا
ایتالیائی ها در این رابطه تسامح و تساهل بیشتری نشان می دهند.
اما سخت کوشی و وجدان کاری به خودی خود نمی تواند تفاوت چشم گیردر میانگین بهره وری نیروی کار در
کشورهای مختلف جهان را توضیح دهد یا توج یه ک ند.برای م ثال  ،م یانگین ب هره وری ن یروی کار در ا یاالت
متحده  42برابر میانگین بهره وری نیروی کار در اندونزی و  011برابر ب هره وری در بنگالدش ا ست .ا ین
در حالی است که کارگران در اندونزی و بنگالدش از سخت کوشی چیزی کم ندارند .بنابر این  ،ضمن پذیرش
تاثیر سخت کو شی و و جدان کاری در ارت قاء ب هره وری ن یروی کار  ،با ید به عوا مل دی گر  ،و م هم تری ،
پرداخت که بر تفاوت بهره وری نیروی کار در ک شورهای مخت لف ( و ن یز درم یان ن سل های مخت لف در یک
کشور) تاثیر می گذارند .پس از بررسی این عوامل ،خواهیم توانست به تدوین سیا ست های اقت صادی مختل فی
که می توانند موجب افزایش بهره وری شوند ،بپردازیم.
الف-سرمایه

انسانی()2
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برای ن شان دادن تاثیر سرمایه ان سانی در ب هره وری ن یروی کار  ،از م ثالی ا ستفاده می ک نیم .فرض ک نیم دو
کارگر ( جواد و رضا) به کندن چاله برای در خت کاری ا شتغال دار ند .و سیله مورد ا ستفاده هر یک از آن ها
صرفا یک عدد بیل است .جواد  ،که در این زمینه تعلیم دیده و ضمنا چند سال به این کار اشتغال داشته و تجربه
اندوخته  ،قادر است روزانه (با  8ساعت کار)  81چاله حفر کند .رضا که در این زمینه تعلیماتی ندیده و ضمنا
تازه کار هم هست  ،می تواند در یک روز کاری ( 8ساعت) فقط  21چاله حفر کند .اگر هر یک از این دو نفر
 21ساعت در هفته کار کنند  ،بهره وری نیروی کار هر کدام (و ن یز م یانگین ب هره وری ن یروی کار هر دو
نفر) آنها را بر اساس چاله هائی که در هر ساعت حفر می کنند محاسبه کنید.
جدول 2
سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار
کارگر

تعداد چاله در هفته

ساعات کار در هفته

بهره وری نیروی کار درساعت

جواد

400

40

10

رضا

200

40

1

جواد و رضا

400

40

7/1

مالحظه می گردد که بهره وری جواد در ساعت 10چاله است و بهره وری رضا در ساعت  1چا له می با شد.
میانگین بهره وری این دو کارگر در ساعت  7/1چاله است .الزم به تاکید است که می توان بهره وری ن یروی
کار هر یک از دو کارگر مذکور و نیز میانگین بهره وری هردو آن ها را در روز  ،هف ته یا سال ن یز به ه مین
روش محاسبه نمود  ،هرچند محاسبه بهره وری نیروی کار معموال بر اساس کار انجام شده در ساعت صورت
می گیرد (.در صورت تمایل  ،می توان با محاسبه ارزش هر چاله حفر شده  ،بهره وری کارگران مذکور را به
پول تبدیل نمود).
اما چرا بهره وری جواد از رضا بیشتر است؟ پاسخ این است که جواد مدتی برای کاری که می بای ست ان جام
دهد کارآموزی کرده و ضمنا در این حرفه سابقه بیشتری دارد و به بیان دیگر از آموزش حین کار ن یز ب هره
مند بوده است .با این سوابق  ،مهارت جواد در حفر چاله برای غرس ن هال بی شتر شده و به ه مین دل یل می
تواند در یک زمان مشخص تعداد بیشتری چا له ح فر ک ند .اقت صاددانان در تب یین ا ین ت فاوت م یان ب هره وری
جواد و رضا از مقوله "سرمایه انسانی" سخن می گویند .سرمایه انسانی جواد بی شتر از ر ضا ا ست و ه مین
تفاوت  ،دلیل فزونی بهره وری جواد نسبت به رضا در مثال فوق به شمار می رود ( .با فرض یک سان بودن
سخت کوشی این دو نفر).
ستترمایه انستتانی متتواردی از قبیتتل استتتعداد  ،آمتتوزش  ،کتتارآموزی قبلتتی یتتا آمتتوزش در حتتین کتتار ،و
مهتتارت هتتای فتتردی را شتتامل متتی شتتود .بتتا ثابتتت بتتودن شتترایط دیگتتر  ،کتتارگرانی کتته ستترمایه انستتانی
آنهتتا بیشتتتر استتت ،در مقایستته بتتا کتتارگرانی کتته از ستترمایه انستتانی کمتتتری برخوردارنتتد  ،بهتتره وری
بیشتتری دارنتد .بترای مثتتال  ،بتا ثابتت بتودن شتترایط دیگتر  ،منشتی یتک شتترکت کته استتفاده از نترم افتتزار
( )Officeو کتتتار بتتتا " واژه پتتترداز"( )0را یتتتاد گرفتتتته  ،در نگتتتارش نامتتته هتتتا و گزارشتتتات اداری از
منشتتی هتتائی کتته صتترفا تایتتم کتتردن بتتا ماشتتین هتتای تحریتتر معمتتولی را یتتاد گرفتتته انتتد  ،بهتتره وری
بتتاالتری دارد  ،زیتترا هتتم ستترعت کتتار او بیشتتتر استتت و هتتم کیفیتتت کتتار بهتتتری عرضتته متتی کنتتد .و یتتا
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یتتک مکانیتتک اتوموبیتتل کتته آمتتوزش هتتای الزم را دیتتده و کتتار بتتا دستتتگاه هتتای رایانتته ای تشتتخیص
معایتتب اتوموبیتتل را فتترا گرفتتته (و بتتر ستترمایه انستتانی ختتود افتتزوده استتت)  ،قتتادر استتت تعمیتتر موتتتور
اتوموبیتتل را بتتا ستترعت ودقت تی بیشتتتراز کستتانی کتته بتتا دستتتگاه هتتای رایانتته ای متتذکور آشتتنائی ندارنتتد ،
انجام دهد.
تجربه کشوهائی نظیر آلمان غربی و ژاپن در بازسازی سریع ویرانی های جنگ دوم جهانی ن یز با تو جه به
مقوله " سرمایه انسانی " قابل تو ضیح ا ست .هر دو ا ین ک شورها در طول ج نگ صدمات شدیدی را تح مل
کردند  .اغلب شهرهای آنها ویران شدند و اکثر کارخانه ها و نیز زیرساخت های اقتصاد آنها از بین ر فت .با
این وجود  ،هر دو ک شور مذکور طی  12سال  ،نه تن ها توان ستند شهرهای و یران شده را از نو ب سازند و
کارخانه ها را نوسازی کنند  ،بلکه در همین مدت نسبتا کوتاه موفق شدند که اقت صادهای خود را به پی شرفته
ترین اقتصادهای جهان مبدل کنند .این معجزه های اقتصادی ناشی از چه عواملی بودند؟
بی تردید عوامل متعددی تحقق این نوسازی اقتصادی را میسر ساختند (از جمله کمک های مالی و اقت صادی
ایاالت متحده که عمال از آسیب جنگ در امان مانده بود و ضمنا تمایلی ندا شت که ا ین ک شورها به "اردو گاه
شرق" متمایل شوند) .با ا ین ه مه  ،اک ثر اقت صاددانان معتقد ند که ن قش ا صلی و کل یدی در ا ین مع جزه های
اقتصادی را باید به باال بودن سطح "سرمایه انسانی" در این کشورها نسبت داد .در پایان جنگ جهانی دوم ،
شهروندان آلمانی از سط وح اموزشی بسیار باالئی بر خوردار بود ند  ،ضمن آن که ا ین ک شورعالوه بر ت عداد
قابل توجهی دانشمند طراز اول  ،تعداد کثیری مهندس و کارگر فنی هم داشت .این کشور در عین حال از یک
نظام گسترده و کارآمد "کار آموزی"( )5برخوردار بود (و هنوز هم هست) که عالوه بر آ موزش های ف نی و
حرفه ای  ،آموزش در حین کار را نیز برای جوانان فراهم می ساخت .حاصل آنکه آلمان از یک نیروی کار
صنعتی ماهر برخوردار بود که بازسازی ،نوسازی و نوآوری را تسهیل می کرد.
در اوایل دهه  ، 1472این تراکم سرمایه انسانی  ،از مهم ترین عواملی بود که گ سترش ب خش صنعت
کارآمد و به لحاظ فن آوری  ،پیشرفته و پیچیده آلمان غربی را محقق ساخت .از اوا سط د هه  ، 1422آل مان
غربی به یکی از کشورهای پیشرو در صادرات کاالهای صنعتی با کیفیت باال در سطح جهان تبدیل شده بود
و سطح زندگی شهروندان این کشور در زمره باالترین سطوح زندگی در اروپا بود.
ژاپن که شاید حتی بیشتر از آلمان از صدمات جنگ دوم جهانی آسیب دیده بود  ،وضعیت کم و بیش م شابهی
را تجربه کرد .در پایان جنگ  ،نیروی کار ژاپن نیز از آ موزش باالئی بر خوردار بود که از ل حاظ م هارت
نیزد ست ک می از آل مانی ها ندا شتند .امری کائی ها  ،که در پا یان ج نگ ژا پن را ا شعال کرده بود ند  ،ن ظام
آموزشی این کشور را باز هم تقویت کردند .در حقی قت ژاپ نی ها در راه ا ندازی و ب هره گ یری از یک ن ظام
آموزش در حین کار  ،حتی از آلمانی ها نیز فراتر رفتند .ژاپنی ها نظامی را برقرار کردند که پرسنل شرکت
ها برای تمام دوره کاری خود در ا ستخدام یک شرکت باقی می ماند ند و ا ین ا مر کارفرما یان ژاپ نی را به
سرمایه گذاری های گسترده در زمینه آموزش های مهارتی کارگران خود ترغیب می کرد .نتیجه این سرمایه
گذاری ها در "سرمایه انسانی"  ،ا فزایش تدریجی و بی وق فه م یانگین ب هره وری ن یروی کار  ،به و یژه در
حتتوزه صتتنایع کارخانتته ای بتتود .از ابتتتدای دهتته  ، 1422کاالهتتای صتتنعتی ژاپنتتی در زمتتره پیشتترفته تتترین
محصوالت صنعتی جهان و کارگران ژاپنی در زمره ماهر ترین کارگران جهان به شمار می رفتند.
گرچه سطح باالی سرمایه انسانی از عوامل ب سیار م هم ر شد سریع اقت صادی آل مان و ژا پن بوده ا ست  ،ا ما
واقعیت این است که سرمایه انسانی به تنهائی نمی تواند به ارتقائ سطح زندگی مردم یک کشور منجر گردد.
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یک نمونه گویا از این واقعیت را می توان با بررسی و ضعیت اقت صادی آل مان شرقی م شاهده کرد .پس از
جنگ دوم جهانی  ،آل مان شرقی به لحاظ سرمایه انسانی وضعیتی کم و بیش م شابه آل مان غر بی دا شت  ،ا ما
این سرمایه انسانی غنی  ،هرگز نتوانست نرخ واقعی رشد اقتصادی و شرایط زندگی مردم آلمان شرقی را به
همسایه غربی اش نزدیک کند .واقعیت این ا ست که ب هره گ یری از سرمایه ان سانی  ،نیازم ند سازوکارهائی
است که در غیاب آنها رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مادی شهروندان با موا نع د ست و پاگیر موا جه
خواهد شد .نظام " اقتصاد دستوری "  ،که از جانب اتحاد شوروی به آلمان شرقی تحم یل شده بود  ،مانع از
آن بود که سرمایه انسانی این کشور به شیوه ای موثر و کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایه ان سانی را می توان پد یده ای کم و بیش م شابه سرمایه مادی (فیزی کی) – از قب یل ما شین آالت و
کارخانه ها  -تلقی کرد .سرمایه انسانی نیز  ،همانند سرمایه مادی  ،نیاز به صرف وقت  ،تالش و کو شش و
هزی نه مالی دارد .برای م ثال  ،فراگ یری ن حوه کار با برنا مه رایا نه ای " واژه پرداز" تو سط یک من شی
عالقمند  ،ممکن است نیاز به ثبت نام و شرکت او در کالس های شبانه آموزش رایانه را داشته باشد .هزی نه
شرکت در این قبیل کالس ها ،نه تن ها شهریه ای ا ست که برای ث بت نام می بای ست پردا خت گردد  ،بل که
"هزینه فرصت"( )6منشی مورد بحث  ،برای ز مانی که مج بور ا ست در کالس ح ضور یا بد و ساعاتی که
برای تمرین و مطالعه باید صرف کند  ،را نیز شامل می گردد .منف عت ح ضور در ا ین کالس ها  ،ا فزایش
حقوق و مزایائی است که با فراگیری کار با برنا مه " واژه پرداز " ن صیب من شی مورد ب حث می گردد .با
توجه به ا صل " هزی نه – منف عت"  ،ما می دا نیم که من شی مذکور ف قط در شرایطی می بای ست در کالس
آموزش یارانه ثبت نام کند که منفعت حاصل از این آموزش از هزینه های آن ( شامل هزی نه فر صت) بی شتر
باشد .بنابر این و به طور کلی انتظار ما این است که افراد هنگامی به آموزش بیشتر و فراگیری مهارت های
جدید ترغیب شوند که تفاوت حقوق و مزایای کارکنان ماهر با کارکنان فاقد مهارت های خاص  ،قا بل تو جه
باشد.
ب-سرمایه مادی

(فیزیکی)()7

بهره وری نیروی کار نه تنها تابعی از سخت کوشی  ،وجدان کاری و هم چنین مهارت های کارگران (یع نی
سرمایه انسانی آنها) است  ،بلکه به ابزار و وسایلی که در کار از آنها بهره می گیرند نیز ب ستگی دارد .ح تی
ماهرترین جراح ان نیز نمی توانند عمل قلب باز را بدون بهره گیری از ابزار و دستگاه های پیشرفته و پیچیده
انجام دهند .و البته ماهر ترین برنامه نویس رایانه نیز قادربه نوشتن ساده ترین برنامه بدون استفاده از رایا نه
نخواهد بود .ا ین م ثال ها ن شان ده نده اهم یت سرمایه مادی (فیزی کی)  ،از قب یل تجه یزات  ،ما شین آالت و
کارخانه ها  ،در بهره وری نیروی کار است .استفاده از کاالهای سرمایه ای بی شتر و کارآ مدتر  ،ب هره وری
نیروی کار را افزایش خواهد داد.
برای نشان دادن اهمیت کاالهای سرمایه ای در بهره وری نیروی کار  ،به مثال قبلی خود در مورد حفر چاله
به منظور غرس نهال باز می گردیم .فرض کنید صاحب مزرعه ای که جواد و ر ضا در آن کار می کن ند ،
یک تراکتور با بیل مکانیکی مخصوص حفر چاله خریداری می کند .فرض کنید که هم جواد و هم رضا با کار
با این تراکتور به خوبی آشنائی دارند .و باز فرض کن ید که تراک تور خر یداری شده در عرض یک روز (8
ساعت) می تواند  021چاله حفر کند .از آنجا که هر دو کارگر توانائی کار با تراک تور را دار ند  ،من طق ح کم
می کند که جواد هم چنان به حفر چاله با بیل بپردازد و رضا (که در حفر چا له با ب یل کارآئی کم تری دارد) از
تراکتور استفاده کند .بنا بر ا ین ا گر تن ها یک تراک تور خر یداری گردد  ،ر ضا با آن کار خوا هد کرد ا ما ا گر
4

صاحب مزرعه  4تراکتور خریداری کند  ،هر دو آنها با تراکتور به حفر چاله خواهند پرداخت .حال می توانیم
میانگین بهره وری نیروی کار جواد و رضا را در شرایط جدید در جدول زیر (جدول  )3نشان دهیم.
تراکتور در مثال فوق  ،نمونه ای از یک کاالی سرمایه ای است .من ظور از کاالی سرمایه ای کاالئی ا ست
که عمر طوالنی دارد و خود قبال تولید شده است و از آن برای تولید کاالها یا خدمات دیگر استفاده می شود.
کاالهای سرمایه ای شامل ماشین آالت و د ستگاه های تول یدی – از قب یل تراک تور  ،لودر و گر یدر ،خ طوط
تولید و رایانه های حرفه ای  -و نیز برخی ساختمان ها  ،نظیر کارخانه ها یا دفاتر شرکت ها می باشد.

جدول 3
سرمایه فیزیکی (مادی) و بهره وری نیروی کار
ساعات کار درهفته

تعداد چاله کارگران در ساعت
(میانگین بهره وری)

تعداد تراکتور
( سرمایه )

تعداد چاله
در هفته

صفر

400+200 = 400

40

7/ 1

1

440+400 = 1040

40

12

2

440+ 440 =1240

40
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ا ستفاده از کاال های سرمایه ای  ،مان ند تراک تور مورد ب حث ما  ،ب هره وری ن یروی کار را ا فزایش می
دهند.جدول فوق دو نکته مهم را در مورد استفاده از کاالهای سرمایه ای نمایان می سازد .نخ ست ا ین که با
تعداد معین و ثابتی از نیروی کار  ،افزودن و استفاده از کاالی سرمایه ای معموال هم کل تولید را افزایش می
دهد و هم میانگین بهره وری نیروی کار را باال می برد .در مثال فوق  ،افزودن یک تراک تور  ،تول ید (ت عداد
چاله های حفر شده) در هفته را  002عدد افزایش داد و میانگین بهره وری نیروی کار جواد و رضا را 0/7
واحد باال برد .نکته دوم اینکه با ا فزایش ت عداد یا م قدار کاال های سرمایه ای (ا ستفاده از  0تراک تور و ثا بت
ماندن تعداد کارگران) تاثیر استفاده از کاالی سرمایه ای کاهش می یابد .همانطور که در جدول م شاهده می
گردد  ،استفاده از دومین تراکتور  ،تولید هفت گی چا له را  002عدد ا فزایش داد که کم تر از  002عدد چا له
افزایش یافته با استفاده از تراکتور اول بود .میانگین بهره وری نیروی کار نیز با اضافه شدن دومین تراکتور
فقط  1واحد باالتر رفت .این امر ناشی از اصل "بازده نزولی" سرمایه ا ست .بر ا ساس ا ین ا صل  ،چنان چه
تعداد کارگران و دیگر عوامل تولید مورد استفاده ثابت بمانند  ،در آن صورت هرچه کاالی سرمایه ای مورد
استفاده بیشتر شود ،تاثیر آن بر میزان تولید کمتر خواهد بود.
از مطالبی که گفته شد می توان در مورد باال بردن ر شد اقت صادی درس هائی گر فت .در مرح له اول ،
هن گامی گه کارگران با کاال های سرمایه ای ک می به کار ا شتغال دار ند  ،ا فزایش کاال های سرمایه ای در
فرایند تولید  ،هم کل تولید را افزایش می دهد و هم میانگین بهره وری ن یروی کار را باال می برد .به ب یان
دیگر  ،در این مرحله کارگران با کاالهای سرمایه ای بیشتری کار می کنند ( با ب یل م کانیکی به جای ب یل و
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کلنگ) و در نتیجه بهره وری بیشتری دارند .اما به تدریج زمانی خواهد رسید که افزایش کاالهای سرمایه ای
(در حالی که عوامل دیگر تولید ثابت مانده اند)  ،تولید را به میزان کمتری باال می برد .به دلیل عمل کرد
" ا صل بازده نزو لی سرمایه " ،در اقت صادهائی که در آن ها م قدار کاال های سرمایه ای که در اخت یار هر
کارگراست در حد بسیار باالئی می باشد  ،تاثیر افزایش باز هم بی شتر کاال های سرمایه ای در تول ید و ب هره
وری نیروی کار،اندک خواهد بود .به ه مین دل یل  ،ا ستفاده از کاال های سرمایه ای بی شتر و پی شرفته تر در
صنعت یا کشاورزی کشوری مانند ایران  ،تاثیری به مراتب بیشتر در بهره وری نیروی کار خواهد داشت تا
افزایش مشابهی در کاالهای سرمایه ای در صنعت یا کشاورزی در آلمان یا امریکا.
هرگاه نموداری رسم کنیم که محور افقی آن " سرمایه واق عی در ازای هر کارگر"  ،و م حور ع مودی
آن " تولید ناخالص داخلی واقعی در ازای هر کارگر" را نشان د هد  ،راب طه م یان م یزان سرمایه ای که هر
کارگر با آن کار می کند و تولید سرانه هر کارگر را نشان خواهد داد .در این نمودار ک شورهائی که سرمایه
فیزیکی در اختیار هر کارگر باال است  ،تولید سرانه هر کارگر نیز باال می با شد و بالعکس .ا ما ا ین راب طه
خطی نیست .در برخی کشورها کاالهای سرمایه ای که هر کارگر با آن کار می ک ند ب سیار باال ا ست  ،در
حالی که تولید هر کارگر در آن کشور از برخی کشورهای دی گر که سرمایه فیزی کی کم تری در اخت یار هر
کارگر است  ،پائین تر است .البته وجود یک همبستگی نزدیک میان سرمایه فیزیکی مورد استفاده هر کارگر
و بهره وری نیروی کار بین همه کشورها غ یر قا بل ان کار ا ست  ،ا ما ا ین همب ستگی خ طی نی ست و در آن
استثنائاتی وجود دارد .برای مثال  ،کاال های سرمایه ای مورد ا ستفاده هر کارگر در آل مان بی شتر از ا یاالت
متحده و کانادا است  ،در حالی که بهره وری نیروی کار در کانادا و ایاالت متحده بیشتر از آل مان ا ست .ا ین
استثنائات نشانه آن است که عالوه بر کاالهای سرمایه ای  ،عوامل دیگری نیز در میزان بهره وری ن یروی
کار موثرند که البته این واقعیتی قابل انتظار است.
ج – زمین و سایر منابع طبیعی
عالوه بر مواردی که ذکر شد  ،عوامل دیگری نیز در بهره وری نیروی کار تاثیر گذارند و تفاوت بهره
وری ن یروی کار م یان ک شورهای مخت لف را تا حدودی تو ضیح می ده ند .به طور م شخص  ،عالوه بر
کاالهای سرمایه ای و دیگر عواملی که در مورد آنها سخن گف تیم  ،ت فاوت های ک می و کی فی در سایر ن هاده
های تولید نیز می توان ند ت فاوت در ب هره وری ن یروی کار بین ک شورهای مخت لف را تو ضیح ده ند .در ا ین
زمینه می توان از زمین  ،انرژی و مواد خام نام برد .زمین با کیف یت و بارور در تول یدات ک شاورزی نق شی
اساسی دارد و فرایندهای نوین صنایع کارخانه ای به شدت نیازمند انرژی و مواد خام هستند.
با ثا بت بودن عوا مل دی گر و در یک ن گرش ک لی  ،فراوا نی م نابع طبی عی مو جب ا فزایش ب هره وری
کارگرانی می شوند که از آنها استفاده می کنند .برای مثال  ،یک کشاورز قادر است در کشوری نظیر امریکا
یا استرالیا ،که ز مین بارور در آن فراوان ا ست  ،مح صولی به مرا تب بی شتر از یک ک شاورز در ک شوری
تولید کند که از نظر زمین قابل کشت در مضیقه بوده و کیفیت زمین های آن نیز نازل است .با بهره گیری از
ماشین آالت پیشرفته کشاورزی و قطعات بسیار بزرگ زمین زراعی  ،امروزه کشاورزان امریکائی از چنان
بهره وری باالئی برخوردارند که علی رغم آنکه تن ها 3در صد جمع یت ک شور را ت شکیل می ده ند  ،نه تن ها
مواد غذائی و دیگر محصوالت کشاورزی مورد نیاز امریکا را تولید می کنند  ،بل که صادرکننده بزرگ ا ین
محصوالت به کشورهای دیگر نیز هستند.
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گرچه زمین های قابل کشت و بارور در هر کشور به هرحال محدود است و امکان دادوستد بین المل لی
آن نیز وجود ندارد  ،اما بسیاری از دیگر مواد طبیعی و خام  ،از قبیل نفت و گاز و فلزات مختلف  ،قا بل داد
و ستد هستند و می توان ند از ک شورهای دی گر وارد شوند( .)8از آن جا که ا ین د سته از مواد خام قا بل مباد له
هستند  ،کشورهای مختلف  ،برای دست بابی به نرخ رشد باالی اقتصادی  ،نیازی به داشتن ذخایر عظیمی از
این مواد در داخل مرزهای خود ندارند و می توانند آنها را از کشورهای دیگر وارد کنند .در حقیقت می توان
از کشورهای متعددی نام بر د که بدون داشتن ذخایر غ نی مواد خام  ،به در جات باالئی از ر شد اقت صادی و
سطح زندگی باال برای شهروندان خود د ست یاف ته ا ند .ک شورهائی نظ یر ژا پن  ،ه نگ ک نگ  ،سنگاپور و
سوئیس از آن جمله اند .در عین حال باید تاکید شود که به همان اندازه که داشتن ذ خایر غ نی مواد خام برای
باال بردن بهره وری نیروی کار و رشد سریع اقتصادی اهمیت دارد  ،توا نائی ا ستفاده کارآ مد از ا ین م نابع ،
با بهره گیری از فن آوری پیشرفته  ،نیز مهم است.
د -فن

آوری()2

عالوه بر سرمایه انسانی  ،سرمایه مادی (فیزیکی) ومنابع طبی عی و مواد خام  ،توا نائی یک ک شور در
ابداع و بهره گیری از فن آوری های جدید و کارآمد نیز در باال بردن نرخ بهره وری نیروی کار موثر است.
برای روشن شدن این مسئله به پیشرفت و بهره گیری از فن آوری پیشرفته در صنعت حمل و نقل ا شاره می
کنیم .دو قرن پیش  ،حتی در کشوری مانند ایاالت متحده امریکا  ،اسب و گاری و کالسکه اسبی وسایل اصلی
حمل و نقل و مسافرت بودند .در سده نوزدهم اخترا عات و ا بداعات جد ید از قب یل مو تور ب خار  ،ا ستفاده از
کشتی را در رودخانه ها و ق طار راه آ هن را در خ شکی می سر ساخت و ت حولی در سی ستم ح مل و ن قل پد ید
آورد .به تدریج خطوط راه آهن سراسر ایاالت متحده را به یکدیگر و صل کرد و هزی نه ح مل مح صوالت را
به شدت کاهش داد .در سده بی ستم  ،اخ تراع اتوموب یل و سپس هواپی ما  ،و ن یز ساخت جاده های ا سفالته در
سراسر کشور و فرودگاه های متعدد  ،موجب سرعت و کاهش خطرات سفر و نیز ت نزل شدید هزی نه ح مل و
نقل بار شد .پیشرفت ه ای فن آوری بی تردید م هم ترین عا مل در تغی یرات انقال بی صنعت ح مل و ن قل بوده
است که بهره وری نیروی کار را در بسیاری از شاخه های صنعت و کشاورزی افزایش داد.
فن آوری های جدید معموال بهره وری را در صنایعی غیر از صنعتی که در آن پد ید آمد ند ن یز ا فزایش
می دهد .برای مثال  ،زمانی بود که کشاورزان فقط می توان ستند مح صوالت خود را در بازار های مح لی یا
نزدیک به مزرعه شان به فروش ر سانند .ار سال مح صوالت به بازار های دور د ست هم به ع لت نا ام نی
خطرناک بود و هم بسیار هزینه در بر داشت .امروزه  ،به برکت وجود جاده های اسفالته  ،خطوط راه آهن ،
کشتی های اقیانوس پیما و کانتینرها و کشتی های یخچال دار  ،ک شاورزان قادر ند مح صوالت خود  ،و ح تی
آسیب پذیرترین آنها را  ،در سراسر جهان به فروش رسانند .بدین ترتیب  ،بازار جهانی در دسترس آنها قرار
گرفته است .به برکت این بازار گسترده  ،کشاورزان و دامداران می توانند به تولید محصوالتی که با شرایط
آب و هوائی محیط شان سازگارند بپردازند و در این زمینه ها تخص پیدا کنند و سپس مح صوالت تول ید شده
را در بهترین بازارها به فروش رسانند .به همین ترتیب  ،کارخانجات می توانند در مناسب ترین محل مستقر
شوند  ،مواد مورد نیاز خود را از مناسب ترین بازارهای فروش خریداری کنند  ،کاال هائی را تول ید کن ند که
در آن مزیت و تخصص دارند و محصوالت تولید شده را در بازارهائی که بهترین شرایط را ارا ئه می کن ند
به فروش رسانند.مثال های فوق نشان دهنده عملکرد اصل "مزیت نسبی" هستند  )12(،اصلی که بر ا ساس آن
بهره وری کلی  ،هنگامی به باالترین حد خود می رسد که تولیدکنندگان بر فعالیت هائی تمرکز می کنند و در
آنها تخ صص می یابند که در تولید آنها نسبت به دیگران از باالترین کارآئی برخوردارند.
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می توان از پیشرفت های فن آوری متعدد دیگری نام برد که بهره وری نیروی کار را افزایش داده اند .برای
مثال ابداعات و اختراعات در حوزه ارتباطات  ،دارو و درمان و پیدایش رایانه در این زمی نه سخت کار ساز
یوده اند .همه شواهد دال بر آنند که شبکه اینتر نت تاثیر چ شم گ یری بر اقت صاد ج هان  ،هم در حوزه خرده
فروشی و هم در زمینه های دیگر ،خواهد دا شت .در حقی قت  ،اک ثر اقت صاددانان معتقد ند که ا گر قرار شود
یک پدیده به عنوان مهم ترین عامل بهبود در بهره وری نیروی کار ،و در نتیجه در رشد اقتصادی کشورها
 ،برگزیده شود  ،آن عامل  ،پیدایش فن آوری های جدید خواهد بود.
اما باید توجه داشت که پیشرفت های اساسی درعلوم پایه یا اختراعات خالقانه  ،به خودی خود و به تن هائی
موجب رشد اقتصادی نخواه ن د شد .ب هره گ یری از پی شرفت های عل می و اخترا عات جد ید در را ستای ر شد
اقتصادی  ،نیازمند کارآفرینانی( )11است که از پیشرفت های علمی برای فعالیت های اقتصادیبهره گیری کنند
و نیز مستلزم وجود فضای سیاسی و قانونی مناسبی است که ا ستفاده عم لی از دا نش جد یدرا در فعال یت های
اقتصادی تسهیل و تشویق نماید.
ه  -کارآفرینی و مدیریت
بهره وری نیروی کار تا حدودی نیز بستگی به وجود افرادی دارد که در مورد مسایلی از قبیل اینکه چه
کاالئی تولید شود و این تولید چگو نه صورت گ یرد  ،ت صمیم گ یری می کن ند .ا ین ا فراد ه مان کارآفری نان و
مدیران هستند .کارآفرینان افرادی هستند که موسسات جدید اقتصادی را راه اندازی می کنند .به برکت کاال ها
و خدمات جدیدی که به بازار عر ضه می کن ند  ،و هم چ نین به دل یل فرای ندهای نوین و شیوه های جد ید و
کارآمدتر تولیدی که در موسسات خود از آنها بهره می گیر ند  ،و جود کارآفری نان برای یک اقت صاد سالم و
پویا امری حیاتی تلقی می شود.
در اواختر ستتده نتتوزدهم و اوایتل ستتده بیستتتم  ،افترادی نظیتتر هنتتری فتورد و الفتترد استتلون (در صتتنعت
اتوموبیل)  ،اندرو کارنگی (فوالد)  ،جان د .راکفلر (نفت) و جی پی مورگان (مالیه)  ،نقشی کلیدی در توسعه
صنعت ایاالت متحده ایفا کردند – و البته در این م یان ثروت کال نی هم به د ست آورد ند .ا ین ا فراد و دی گر
اشخاصی نظیر آنها (از جمله کارآفرین معاصر و مشهور زمان ما یعنی بیل گی تز) ( )10از جا نب ب سیاری از
منتقدان  ،به لحاظ برخی از افکار و رفتار تجاری شان مورد انتقاد قرار گرفته اند که در ب سیاری موارد ا ین
انت قادات ب جا هم بوده ا ند .ا ما در ا ین واقع یت ن می توان ترد یدی دا شت که ا ین ا فراد  ،و ت عداد دی گری از
کارآفرینان برجسته سده گذشته  ،در رشد اقتصادی ایاالت متحده نقشی اساسی داشته ا ند .برای م ثال  ،ه نری
فورد انگاره " تولید انبوه"( )13را ابداع کرد و توسعه داد و از این راه هزینه تمام شده اتوموبیل را چنان پائین
آورد که خرید آن برای خانواده های معمولی امریکائی امکان پذیر شد .فورد فعالیت خود را از گاراژ منزلش
آغاز کرد (و این سنتی شد که بعدها هزاران مخترع و مبتکر امریکائی – از جمله پایه گذاران شرکت ا پل -
از آن پیروی کردند).
آموزش کارآفرینی  ،همانند فعالیت های دیگری که به خالقیت نیاز دار ند  ،کار د شواری ا ست  ،هرچ ند
که برخی از مهارت هائی که کارآفری نان بدان ها ن یاز دار ند  ،از قب یل تحل یل های مالی و بازار یابی  ،در
دانشگاه ها یا موسسات مالی قابل یادگیری هستند .تاریخ نشان می دهد که روحیه کارآفرینی همواره و در همه
جوامع وجود دارد .چالش اصلی به ماهیت جوامع مربوط می شود  ،که می بایست توانائی ها و خالقیت های
کارآفرینان بالقوه را به مسیر فعالیت های اقتصادی کارآمد سوق دهند .برای مثال  ،سیاست گزاران اقت صادی
باید مراقبت کنند که مالیات ها آنقدر سنگین نباشند و مقررات راه ا ندازی یک وا حد اقت صادی چ نان سخت و
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انعطاف ناپذیرتعین نگردند که بنگاه های اقتصادی کوچک – که برخی از آنها سرانجام به بن گاه های بزرگ
تبدیل خواهند شد – فرصت و انگیزه شروع به کار را نداشته باشند .در این رابطه عوامل جامعه شناختی نیز
مم کن ا ست تاثیر گذار با شند .در جوامعی که در آن ها فعال یت های تول یدی و ت جاری دون شخ صیت ا فراد
تحصیل کرده یا با "ا صل و ن سب" تل قی می شوند  ،احت مال ظ هور و پی شرفت کارآفری نان مو فق ب سیار کم
خوا هد بود .در ا یاالت مت حده و ب سیاری از ک شورهای ارو پائی  ،از د یدگاه اکثر یت جام عه  ،ک سب و کار
تولیدی و تجاری همواره فعالیت های قابل احترا می بوده ا ست .به طور ک لی آن د سته از جوا مع که ف ضای
اجتماعی و اقتصادی آنها مشوق کارآفرینی است و موفقیت کارآفری نان را د ست آوردی مث بت تل قی می کن ند،
در زمی نه ر شد اقت صادی و ا فزایش ب هره وری از شرایط م ساعد تری بر خوردار خواه ند بود ،به و یژه در
دورانی مانند امروز که فن آوری اهمیتی بیش از هر ز مان دی گر یاف ته ا ست .در ک شور ما ن یز ه نوز اف کار
عمومی نسبت به سرمایه داران نظر مثبتی ندارد  ،هرچند که در سال های اخیر ع باراتی نظ یر " سرمایه دار
زالو صفت" کمتر شنیده می شود.
چرا چین در قرون وسطی به جهش اقتصادی دست نیافت؟
دوران سلسله سانگ ( )10در چین ( 422تا  1052بعد از میالد) شاهد پیشرفت های قابل توجهی در فن
آوری بود .در میان اختراعات و ابداعاتی که در این دوره در کشور چین صورت گرفت می توان از ساخت
کاغذ  ،چرخ آب کشی از چاه  ،ساعت های آبی  ،باروت و(احتماال) قطب نما نام برد .با این وجود  ،حرک تی
به سمت صنعتی شدن در این کشور رخ نداد و در سده های بعد  ،این اروپا بود  ،که علی رغم آن که تا سده
سیزدهم هیچ دست آوردی مشابه چینی ها نداشت  ،به ر شد اقت صادی سریع تر و ا بداعات کار سازتر در فن
آوری دست پیدا کرد .چ را چین سده های میانه  ،ع لی ر غم د ست آورد های فن آوری قا بل تو جه  ،به ل حاظ
اقتصادی در رکود و سکون قرون وسطائی باقی ماند؟
بر اساس مطالعاتی که توسط "ویل یام بامول" ( )15اقت صاددان م شهور امری کائی صورت گرف ته  ،ا صلی
ترین مانع در راه صنعتی شدن چین دوران "سانگ"  ،نظام اجتماعی حاکم بر این کشور بود که کارآفرینی را
امری مذموم می دانست و بر سر راه آن مانع ترا شی می کرد .ت جارت و صنعت فعال یت هائی پ ست و دون
شان اق شار مح ترم و تح صیل کرده جام عه شمرده می شدند .عالوه بر ا ین  ،امپرا طور حق دا شت ا موال
شهروندان را به نفع خود مصادره کند و محل کسب و کار (تجارت خا نه یا کار گاه) آن ها را به ت صرف خود
درآورد .حق امپراطور در مصادره اموال شهروندان  ،طبعا انگیزه فعال یت های اقت صادی مردم را به شدت
کاهش می داد .بهترین و سرراست ترین راه برای دست یابی به منزلت اجتماعی باالتر ( و الب ته در ک نار آن
ثروت اندوزی)  ،شرکت در یک " کنکور" دشوار برای ورود به سلسله مراتب دیوانساالری بود که هر سه
سال یک بار توسط دولت برگزار می شد .تعدادی از شرکت کنندگان در ا ین آز مون  ،که باالترین ن مرات را
کسب می کرد ند  ،به یک سمت دول تی من صوب می شدند و مادام الع مر در دیوان ساالری عریض و طو یل
حکومت خدمت می کردند .اعضای این دیوانساالری از قدرت زیادی برخوردار بودند و اکثر آنها – عمدتا از
طریق ارتشاء و سوء استفاده از قدرت – به ثروت قابل توجهی نیز دست می یافتند.
بنا بر این تعجبی ندارد که در چین قرون وسطائی طبقه ای از کارآفرینان خالق و موفق پدید نیامد و در
نتیجه امتیازات علمی و فن آوری قابل توجهی که این کشور از آن برخوردار بود  ،به رشد اقتصادی پایداری
منجر نگشت .تجربه چین سده های میانه موید این واقعیت است که پیشرفت های علمی به خودی خود  ،و در
غیاب دیگر شرایط الزم  ،رشد اقتصادی را به دنبال نخوا هد آورد .برای آن که پی شرفت های عل می به ن تایج
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مثبت اقتصادی منجر گردد  ،می بایست از دانش به دست آمده برای تولید اقت صادی کاال ها و خدمات جد ید و
نیز ابداع شیوه های نوین و کارآمدتر تولید بهره گرفت.
گرچه کارآفرینی از اعتبار و منزلتی فراتر از مدیریت برخوردار است  ،اما مدیران – یعنی ا فرادی که
فعالیت های گوناگون و روزمره بنگاه های اقتصادی را سرپرستی می کنند – نیز نق شی پر اهم یت در تع یین
میانگین بهره وری نیروی کار ای فا می کن ند .م سئولیت های مدیران گ ستره و سیعی را در بر می گ یرد .از
سرپرست بارگیری محصوالت یک کارخانه گرفته تا باالترین مسئول اجرائی (  )16() CEOیک شرکت چ ند
ملیتی  ،مدیر نامیده می شوند .راضی نگهداشتن مشتریان شرکت  ،چک و چا نه زدن با تامین کن ندگان مواد
اولیه در باره قیمت و زمان تحویل  ،سازمان دادن به تولید  ،تامین اعتبار از بانک ها یا منابع دیگر  ،انتخاب
پرسنل برای مشاغل مختلف و انگیزه دادن به آنها برای سخت کوشی و اجرایصحیح کاری که به آن ها م حول
شده  ،همه و همه از جمله وظایفی ا ست که مدیران  ،در رده های مخت لف  ،ان جام آن ها را برع هده دار ند .و
البته روشن است که همه این کارها در بهره وری نیروی کار تاثیر آ شکار دار ند.برای م ثال  ،در د هه های
 1452و  1422مدیران ژاپنی روش های نوینی را در تولید ابداع کردند که کارآئی کارخانه های این ک شور
(و سودآوری شرکت های صاحب این کارخانه ها ) را به نحو چشم گیری باال برد .از جمله این نوآوری ها ،
سیستم انبارداری "درست به هنگام نیاز"( )17بود که بر اساس آن تامین کن ندگان  ،قط عات و مواد مورد ن یاز
هر کارخانه را درست در زمانی تحویل آن می دادند که کارخانه به آنها ن یاز دا شت .ا ین سی ستم مو جب می
شد که کارخانه ها مواد و قطعات مورد نیاز خود را در انبارهایشان ذخیره نکنند و هزینه خرید زود هن گام و
انبا رداری بی مورد را نپردازند .یکی دیگر از این نوآوری ها سازمان دادن کارگران در " تیم ها" یا گروه
های تولیدی نیمه مستقل بود که  ،در مقایسه با نظام خط تولید سنتی  ،نحوه کار کارگران را انع طاف پذیرتر
می ساخت و در عین حال مسئولیت بیشتری را به آنها تفویض می کرد .بعدها مدیران کارخانه ها در امری کا
و اروپا  ،روش های نوین مدیریتی ژاپنی ها را به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و بسیاری از آن ها
را در کارخانه های خود به کار گرفتند.
و  -فضای سیاسی و قانونی
در آنچه که تا کنون گفته ایم  ،سخنان ما بر نقش بخش خصوصی در افزایش میانگین بهره وری نیروی
کار تمرکز داشته است .اما واقعیت این است که دولت ها نیز در افزایش بهره وری نیروی کار نقش مهمی بر
عهده دارند .یکی از نقش های کلیدی که دولت ها در این رابطه می توانند ایفا کنند  ،فراهم ساختن یک فضای
سیاسی و حقوقی است که مردم را تشویق به رفتاری " تولید محور" نماید .تشویق به سخت کو شی  ،به پس
انداز و سرمایه گذاری عاقالنه  ،به تالش برای دست یابی به اطالعات و م هارت های سودمند و باالخره به
عرضه کاالها و خدماتی که مردم متقاضی آن هستند از جمله اقدامات مورد ن یاز برای فراهم ساختن ف ضای
کسب و کار مساعد به شمار می روند.
یکی از وظایف م شحص دو لت ها که برای موفق یت اقت صادی ک شورها اهم یت ح یاتی دارد  ،تدوین و
اجرای قوانین مالکیت کامل و شفاف است .حقوق مالکیت هنگامی شفاف تل قی می شود که قوانین ممل کت ،
مقررات مشخص و صریحی برای تعیین اینکه چه کسانی مالک چه م نابعی ه ستند را ( مثال با دا شتن سند و
قباله) تعریف می ک ند و ن حوه ا ستفاده و م حدودیت های مالک یت را ن یز م شخص می سازد .برای لح ظه ای
تصور کنید که در کشوری زندگی می کنید که یک دیکتاتور  ،با پ شتوانه یک ار تش و پ لیس قدرتم ند  ،قادر
است هرکار که می خواهد انجام دهد و هر مالی را که می خوا هد م صادره ک ند و از ا ین ا قدامات ا بائی هم
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ندارد .در چنین کشوری شما چه انگیزه ای دارید که زمین های زیادی را زیر کشت ببرید و یا به تولید کاالها
و خدما ت مختلف همت گمارید؟ پاسخ این سواالت روشن است .شما برای این کارها هیچ انگ یزه ای نخواه ید
داشت زیرا هرآنچه که بکارید یا تولید کنید به احتمال زیاد از دست شما گرفته خواهد شد .متا سفانه در ج هان
امروز و در بسیاری از کشورها این وضعیت به هیچ وجه خیاالت واهی نیست.
شرایط سیا سی و ح قوقی حاکم بر ک شورها از ج هات دی گری ن یز برر شد ب هره وری تاثیر می گذار ند.
کارشناسان علوم سیاسی و اقتصاددانان در مطالعات متعدد خود این واقعیت را به وضوح نشان داده ان که بی
ثباتی سیاسی عامل بازدارنده ای در راه رشد اقتصادی است .این استنتاج غیر منطقی به نظر نمی آید  ،زیرا
کار افرینان و پس انداز کنندگان تمایلی ندارند که دارائی خود را در ک شوری سرمایه گذاری کن ند که دول تی
بی ث بات دارد  ،به و یژ ه در ک شوری که م بارزه برای ک سب قدرت سیا سی با نا آرا می های اجت ماعی یا
تروریسم و یا جنگ های چریکی همراه است .از سوی دیگر  ،آن دسته از نظام های سیاسی که تبادل آزادانه
افکار و عقاید را تشویق می کنند  ،به پیدایش فن آوری ها و محصوالت جدید سرعت می بخشند و بر کیف یت
آنها می افزایند .برای مثال  ،برخی از کارشناسان تاریخ اقتصادی معتقدند که یکی از دالیل مهم نزول قدرت
اقتصادی اسپانیا  ،که زمانی یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپائی به شمار می ر فت  ،بروز و گ سترش
ن ظام جاهال نه " تف تیش عقا ید"( )18بود که هیچ ن ظر م خالفی با اف کار و آرای کلی سا را بر ن می تاب ید و بی
رحمانه سرکوب می کرد .به دلیل تعقیب و آزار متفکرانی که نظریات آنها در مورد جهان طبیعی با اصول و
تعالیم کلیسا مغایرت داشت  ،علوم و فن آوری در اسپانیا رو به قهقرا رفت و اسپانیا از کشورهای آزاد اندیش
تر نظیر هلند عقب ماند.
چرا نظام سوسیالیستی واقعا موجود  ،در نبرد اقتصادی شکست خورد؟
برای مدتی بیش از  52سال  ،یع نی از ان قالب بل شویکی سال  1415رو سیه تا فروپا شی ات حاد ج ماهیر
شوروی در سال  ، 1441بسیاری از مردم جهان  ،و به ویژه خیل عظیمی از رو شنفکران  ،معت قد بود ند که
نظام کمونیستی  ،چالشی جدی برای نظام های اقتصادی بازار محور پدید آورده و دست آخر بر نظام سرمایه
داری فائق خواهد آمد .اما به هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  ،کارنامه ناموفق اقتصادی کمونیسم حتی
از جانب سردمداران این نظام نیز مورد انکار قرار نمی گرفت .در حقیقت  ،سطح زندگی پائین تر شهروندان
ک شورهای کمونیستتی در مقایسته بتا وضتعیت زنتدگی شتهروندان کشتورهای غربتی  ،یکتی از دالیتل اصتلی
نارضایتی عمومی مردم جماهیر شوروی و تحوالتی بود که به فروپاشی نظام کمونیستی منجر گشت .حال می
توان این سوال را مطرح کرد که چرا نظام اقتصادی برنامه ریزی شده شوروی در ع مل انت ظارات اول یه را
بر نیاورد و تن به شکست داد؟
نرخ ر شد نازل اقت صادی در شوروی و دی گر ک شورهای کمونی ستی  ،قط عا نا شی از کم بود م نابع یا
ضعف بالقوه اقتصادی نبود .دست کم از سال های بعد از جنگ دوم جهانی  ،اتحاد جماهیر شوروی از نیروی
کاری با سطح آموزشی باال بهره می برد ،سرمایه قابل توجهی داشت  ،از لحاظ منابع طبیعی  ،به ویژه زمین
و حامل های انرژی  ،بسیار غنی بود  ،به فن آوری پی شرفته ن یز دستر سی دا شت .با ا ین ه مه  ،در آ ستانه
فروپاشی  ،تولید سرانه در اتحاد شوروی احتماال کمتر از یک هفتم تولید سرانه در ایاالت متحده بود.
اغلب ناظران بر این عقیده اند که فضای سیاسی و حقوقی که ساختارنظام اقت صادی کمونی ستی را شکل
می داد  ،یکی از ریشه های اصلی شکست نهائی این نظام اجتماعی بوده است .نظام اقتصادی اتحاد شوروی
و دیگر کشورهای "بلوک شرق" بر پا یه دو ا صل اسا سی ا ستوار بود ند .اول این که عوا مل تول ید ( سرمایه ،
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معا دن ،بخش اعظم زمین ها و کال همه منابعی که در تولید به کار می رفت) در مالکیت دولت بودند .مالکیت
خصوصی بر وسایل تولید (خواه توسط افراد و خواه شرکت های غیر دولتی) وجود نداشت .دوم این که اغ لب
تصمیمات مربوط به تولید و توزیع محصوالت  ،توسط یک سازمان برنامه ریزی مرکزی اتخاذ می شد و به
اجرا در می آمد .تولید و توزیع توسط افراد یا شرکت های خصوصی و بر ا ساس ساز و کار بازار ،که در
اقتصادهای سرمایه داری مشاهده می شود  ،در اقتصادهای کمونیستی جائی نداشت .در هر حال اکنون ما می
دانیم که این نظام  ،کارآئی مطلوبی نداشته است .به چند دلیل :
یک مسئله اساسی ،فقدان حقوق مالکیت فردی بود .به دلیل آنکه شهروندان شوروی نمی توان ستند ما لک
چیزی (فراتر از یک حداقل ناچیز) با شند  ،انگ یزه چ ندانی برای تالش بی شتر و یا تول ید کارآ مدتر از ن ظر
اقتصادی نداشتند .مالکا ن و مدیران یک شرکت امریکائی یا ژاپنی انگیزه نیرومندی برای کاهش هزی نه های
تولید و نیز عرضه محصوالتی که مورد پذیرش مشتریان باشند دار ند  ،ز یرا سود مال کان و ح قوق و پاداش
مدیران یک کارخا نه ب ستگی به سودآوری وا حد مذکور دارد .برعکس  ،عمل کرد مدیران کارخا نه های
شوروی عمدتا بر اساس موفقیت آن ها در تول ید کم یت مشخ صی از کاال ها ارز یابی می شد که تو سط برنا مه
ریزان دولتی (به عنوان "سهمیه" آنها) تعیین شده بود .این که کیف یت کاال های تول ید شده نازل بود و یا این که
مشتریان رغبتی به خرید کاالهای مذکور نشان ن می داد ند  ،تاثیری در ح قوق و مزا یای مدیران کارخا نه ها
ندا شت .مدیران شوروی انگ یزه چ ندانی برای کاهش هزی نه های تول ید و یا تول ید کاال های با کیف یت تر و
مشتری پسند نداشتند  ،زیرا اگر تالش مدیران در این موارد سود بیشتری عایدکارخانه می نمود  ،این سود به
خزانه دولت می رفت و مدیران و کارکنان از آن طرفی نمی بستند .ناگفته پیدا است که در ا ین شرایط جائی
برای کارآفرینی و راه اندازی بنگاه های جدید نیز وجود نداشت .در این نظام کارگران نیز از انگ یزه چ ندانی
برای سخت کو شی و د قت در کار بر خوردار نبود ند .د ستمزد کارگران رده های مخت لف  ،از ق بل و تو سط
سا زمان برنا مه ر یزی مر کزی تع یین می شد و کم یت  ،و به و یژه کیف یت  ،کاال های تول یدی و یا وا کنش
خریداران این کاالها بر دستمزد کارگران تاثیری نمی گذاشت .اخراج از کار به ع لت " کم کاری" یا تخل فات
دیگر (غیر امنیتی) امری دشوار و نادر بود و به هر حال کارگری که از کارخا نه ای ا خراج می شد  ،در
کارخانه دیگری به کار می پرداخت.
در رابطه با انگیزه مدیران برای کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفی محصوالت باید به نکته مهم دیگری ن یز
اشاره کرد .مدیران کارخانه ها در شوروی و دیگر اقتصادهای کمونیستی نه تنها انگیزه ای برای نوآوری و
بهبود ش یوه های تولید نداشتند  ،بلکه به شدت از آن گر یزان بود ند .نوآوری و تغی یر در روش های تول ید به
منظور کاهش هزینه ها و افزایش ب هره وری  ،ه مواره با نوعی ری سک ه مراه ا ست .تغیرا تی که در شیوه
تولید داده می شود  ،ممکن ا ست موفق یت آم یز با شد و به م یزان قا بل توجهی از هزی نه تول ید بکا هد و ب هره
وری نیروی کار را افزایش دهد .ا ما ا ین احت مال هم ه مواره و جود دارد که تغ یرات مذکور ناموفق از کار
درآین د .مدیران شوروی  ،هرگاه در تالش برای نوآوری به موفق یت د ست می یافت ند  ،پاداش و یژه ای ن می
گرفتند و احتماال تنها با یک تقدیرنامه از خدمت آنها تجلیل می شد .اما اگر تالش آن ها برای نوآوری ناموفق
از کار در می آمد  ،خطرات متعدد  ،از جمله بازجوئی های متعدد  ،تنزل مقام یا حتی تبعید به نقاط دورافتاده
کشور در کمین آنها بود .به همین دلیل مدیران شوروی سخت محافظه کار بود ند و ت مام سعی آن ها تبع یت از
دستورا ت و ا جرای دق یق برنا مه ای بود که از مر کز ا بالغ می شد .در اقت صادی که تالش برای نوآوری
خطرآفرین باشد  ،کاهش هزینه ها و ارتقاء بهره وری امری بعید خواهد بود .تصادفا ا ین م سئله ای ا ست که
مدیران شرکت های دولتی کشور ما نیز بدان گرفتارند.
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یکی دیگر از ضعف های اساسی نظام اقتصادی کمونیستی  ،فقدان بازارهای آزاد بود .در نظام های اقتصادی
دارای برنامه ریزی مرکزی  ،جای ساز و کار بازار را برنامه های مفصل و مملو از جزئیاتی می گیرند که
توسط سازمان برنامه ریزی مرکزی تدوین شده و به سواالتی از قبیل اینکه چه کاال هائی  ،به چه م قدار  ،و
چگونه باید تولید شوند و نیز اینکه به کجا ارسال گردند و به چه قیمتی فروخته شوند  ،پاسخ می دهد .رو شن
است که پاسخ گوئی به همه این سواالت و به عبارت دیگر تصمیم گیری در مورد جزئیات تول ید و توز یع ده
ها هزار کاال و خدمت در سرا سر یک ک شور په ناور  ،آن هم تو سط گرو هی که در مر کز نش سته و تن ها
انبوهی از آمار و ارقام را در مقابل خود دار ند  ،ا مری د شوار و شاید ناممکن ا ست و در هر حال کارآئی
چندانی نخواهد داشت.
واقعیت این است که تصمیماتی از این دست  ،یعنی پاسخ به مسایلی از قبیل اینکه چه مقدار از هر کاال
تولید گردد ،نحوه تولید چگونه سازمان دهی شود  ،به چه بازاری روانه گردد و به چه قیم تی فروخ ته شود ،
حتی برای یک شهر بزرگ کاری دشوار و پیچیده خواهد بود .ا ین ت صمیمات در ن ظام های بازار م حور از
جا نب هیچ شخص یا مر کز خا صی ات خاذ ن می گردد .ساز و کار بازار و ن قش کل یدی قی مت های ن سبی ،
سازمان دهنده اصلی در نظام سرمایه داری ا ست .در ن ظام های مبت نی بر بازار  ،تغ یرات در قی مت ها هم
اطالعات مربوط به کاالها و خدمات مورد تقاضای خریداران را به تولیدکنندگان منتقل می کند و هم به تول ید
کنندگان انگیزه می دهد که کاالها و خدمات مذکور را با کمترین هزینه و با کیفیت قابل قبول خر یداران تول ید
و به بازار عرضه کنند .در بازارهای رقابتی ساز و کار قیمت ها نه تن ها ه مه ت صمیمات مر بوط به تول ید و
توزیع را سازمان دهی می کند  ،بلکه  ،به برکت رقابتم یان تول ید کن ندگان  ،کاال ها و خدمات مورد تقا ضای
مردم با کمترین هزینه و با کیفیتی که مقبول خریداران است  ،به بازارها می رسد .در هر حال تجر به ات حاد
شوروی نشان داد که در تنظیم این روابط پیچیده و گسترده  ،برنامه ریزی مرکزی هرگز کارآئی ساز و کار
بازار را نداشته و به حیف و میل منابع و کاهش کیفیت دامن می ز ند .عار ضه دی گر تک یه بر برنا مه ر یزی
مرکزی  ،کمبود تقریبا همیشگی کاالهای مورد تقاضای مردم و کیف یت نازل کاال های عر ضه شده به بازار
است که در صف های طویل برای خرید مایحتاج عمومی و رواج ف ساد و پردا خت "زیرم یزی" به م سئوالن
فروشگاه ها در اتحاد شوروی تجلی می یافت.
پس از فروپاشی شوروی  ،ب سیاری از ک شورهای سابقا کمونی ست کار د شوار انت قال از ن ظام مبت نی بر
برنامه ریزی مرکزی به نظام مبتنی بر بازار را آغاز کردند .دگرگونی ریشه ای یک نظام اقتصادی (که می
توان آن را گ سترده ترین نمو نه " ا صالح ساختاری" نام ید) کاری د شوار و ز مان بر ا ست و ب سیاری از
کشو رهائی که در این راه قدم گذاشتند در آغاز وضعیت اقتصادی خود را نابسامان تر از پیش یافتند .بی ثباتی
سیاسی و فقدان یک نظام حقوقی نوین و کارآمد  ،به ویژه قوانین مربوط به معامالت اقتصادی  ،اغلب موجب
پیدایش موانع پیش بینی نشده و کند شدن فرایند اصالح و گذار به نظام جدید گشته است .با این ه مه  ،ت عدادی
از ک شورهای ب لوک شرق که گذار به ن ظام مبت نی بر بازار را در د ستور کار خود قرار داد ند  ،از جم له
لهستان  ،جمهوری چک و آلمان شرقی سابق  ،در گذار به نظام بازار توفیق یافته و دست کم تا قبل از ب حران
اقتصادی اخیر  ،به نرخ رشد مناسبی هم دست یافتند.
خالصه کالم  :عوامل تعیین کننده میانگین بهره وری نیروی کار
عوامل کلیدی در تعیین میانگین بهره وری نیروی کار در یک کشور را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
 -1مهارت ها و آموزش دیدگی کارگران  ،که "سرمایه انسانی" نامیده می شود.
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کمیت و کیفیت سرمایه فیزیکی (مادی) – از قبیل ماشین آالت  ،ابزار و تجهیزات و سازه ها.
کمیت و کیفیت زمین و سایر منابع طبیعی.
کارآئی و قابلیت های باالیفن آوری مورد استفاده در تولید.
تاثیرگذاری مدیران و کارآفرینی.
فضای سیاسی  ،اجتماعی و حقوقی حاکم بر جامعه.

متاسفانه  ،و به دالیل مختلف  ،نرخ رشد بهره وری ن یروی کار ( که م هم ترین عا مل در ر شد اقت صادی در
بلند مدت به شمار می رود) در کشور ما بسیار پائین است .جدول  0این واقعیت را به روشنی نشان می دهد.

جدول 0
میانگین نرخ رشد بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب آسیائی – درصد در سال
(برای دوره  1992تا )0212
دوره زمانی
نام کشور
چین
ویت نام
کره
سریالنکا
میانمار
تایلند
سنگاپور

1992 – 0212
درصد در سال
8/8
5/2
0/6
0/6
0/5
0/3
3/9

دوره زمانی
نام کشور
کامبوج
مالزی
الئوس
بنگالدش
قطر
هنوستان
کویت

1992 - 0212
درصد در سال
3/7
3/6
3/6
3/0
3/3
0/9
0/9

دوره زمانی
نام کشور
اندونزی
بحرین
عمان
هنگ کنگ
پاکستان
ایران
عربستان سعودی

1992 – 0212
درصد در سال
0/6
0/0
0/0
0/0
1/9
1/0
1/1

Source : APO Data Book 0210.Asian Productivity Organization
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 ) و کاال ها و خدماتی که دادو ستد بین المل لی آن هاTradable (  قا بل مباد له،  کاالها و خدماتی را که قابل دادوستد بین المللی ه ستند-8
. ) می نامندNon-Tradable(  غیر قابل مبادله، امکان پذیر نیست
2- Technology
10- Comparative Advantage
11- Entrepreneur
12- Henry Ford , Alfred Sloan , Andrew Carnegie , John D. Rockefeller , J.P. Morgan , Bill Gates.
12- Mass Production
14- Sung Dynasty
11- William J. Baumul
14- Chief Executive Officer (CEO)
باالترین مقام اجرائی یک شرکت
17- Just in Time
14- Spanish Inquisition
: بخش اعظم این فصل بر گرفته از کتاب زیر است
Frank, Robert .H and Bernanke, Ben S. Principles of Economics. New York. Irwin. 2004
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