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	الرواتب املنخفضة سبب ونتيجة لإلنتاجية املنخفضة  

  

	  
	  

تصاديات تغتني الدول عندما تتعلم كيف تنتج منتجات لها قيمتها في السوق لكل فرد من السكان ، لكن لألسف يبدو أن اإلق
تبع وي )انظر الرسم(مدار األربع قرون األخيرة ، فنمو اإلنتاجية قد انخفض على  -إال ما ندر-املتقدمة قد فقدت هذه القدرة 

سنويًا في الربع الرابع  ٪2.2اإلقتصاديون هذه الظاهرة إلى ركود الرواتب. فقد انخفضت إنتاجية العمال في امريكا بمقدار 
!ولكن ال نستطيع أن نقول بأنه جيد ٪6.0وكان النمو للسنة ككل أفضل بقليل  2015من  	  

	  
	  

ورث وهو اقتصادي من جامعة ن قوردن روبرت يترأسه األول. ذه املشكلة عادة ما ينقسم لثالثة أقسامالتفسير التقليدي له
تراعات وعزى ذلك إلى التطورات التقنية الحديثة حيث قال بأنها قد حدت من اإلخ !وسترن حيث يقول بأن األفكار قد نفذت منا

ًا وهذا لكهرباء والسباكة من وجهة نظر قوردن غيرت حياتنا جذريالتحويلية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ا
ى مواقع ولكننا حصلنا علوعدنا بالسيارات الطائرة " الرأسمالي بيتر ثيال وكما يقول من الثورة التقنية ، امالم يكن متوقعً

".التواصل اإلجتماعي 	  

	  
	  

ات الحديثة في مجال الذكاء الصناعي والروبوت على أية حال فالتطورات الرؤية ولكن هذه في التناقضات من العديد هنالك
نطاق  مجال البرمجة والحوسبة والذي رفع من قوة اإلنتاجية في أواخر التسعينات. اتساع من العوائدتبدو متحولة كما تبدو 



ل النامية الدو بطء اإلنتاجية يمثل مشكلة أخرى ألطروحة قوردن. فتراجع نمو اإلنتاجية لم يكن فقط في العالم الغني وإنما في
ع اإلنتاجية زيادة الكفاءة بسهولة عن طريق اعتماد التكنلوجيا لرف علىأيضًا مثل املكسيك وتركيا والتي ينبغي أن تكون قادرة 

.والتي ما زالت الدول األغنى تعتمد عليها 	  

	  
	  

مكن لوكاالت اإلنتاجية بطرق ال يومن جهة أخرى يرى بعض املتفائلني أن املشكلة في أحد القياسات. فالتقدم التقني يزيد من 
ي الناتج املحل من تطرح والتي )استخدام هائل لخدمة مجانية(. كتكلفة استخدام وسائل اإلعالم الرقمي تتبعهااإلحصاء 
 صاءالتي يصعب على وكاالت اإلحالذكية ورًا عظيمًا في جودة الهواتف وعلى سبيل املثال فإننا نشهد حاليًا تط،  اإلجمالي
 حسابها.

	  
	  

جع ومع ذلك فاألخطاء اإلحصائية تلعب دورًا ضئيالً في هذا التباطؤ. ويقدر تشاد سيفيرسون من جامعة شيكاغو أن ترا
 لكل دوالر 8400 مايقارب أو 2004تريليون دوالر من املخرجات املهدورة منذ عام  7.2اإلنتاجية قد كلف أمريكا ما يقارب 

في  التقديرات لألباح الغير محسوبة القادمة من مجال تقنية املعلومات. قدم بحث جديد يتخطى بكثير معظم وهذا. أمريكي
وق لديفيد بيرن وجون فرنالد من نظام االحتياطي الفدرالي و مارشال رينزدورف من صند -فكرية مؤسسة-معهد بروكنز 

عينات ، لحالية أسوأ من سابقتها في أواخر التسالنقد الدولي قالوا فيه أن هنالك تبريرًا العتقادهم بأن البيانات الرسمية ا
ذكية عندما كان نمو اإلنتاجية أعلى بكثير ، في الحقيقة يجب أن تكون هذه البيانات تحسنت خاصةَ وأن مصانع الهواتف ال

.والحواسيب والتي كانت مصدر صداع لإلحصائيني لم تعد في الدول الغنية  	  

	  
	  

ات ا فيشمل احتمال أن معظم اإلقتصاديات الغنية قد فشلت في نقل الناس من الشركأما القسم الثالث وهو أكثرهم إقالقً
بشكل ثابت  العتيقة والقرى الراكدة إلى تلك األكثر إنتاجية. في امريكا على سبيل املثال معدل تكوين شركات ناشئة ينخفض

ضلة ماساتشوستس للتكنلوجيا فإن هذه املع من أواخر الثمانينات وبناءً على ورقة لخورخي غوزمان وسكوت ستيرن من معهد
ط ليست مقلقة كما يبدو ، حيث وجدوا أن اإلقتصاد األمريكي اليزال ينتج النوع الصحيح من الشركات مع الكثير من خط

.النمو. ولكن لألسف القليل من هذه الشركات يظهر أنها تنمو فعال 	  

	  
	  

 مدى على ولكن. ولة عن معظم الوظائف الجديدة في القطاع الخاصالقليل من الشركات الناشئة ذات النمو املرتفع مسؤ
غير أن  املاضية هذه الشركات لم تتوسع أسرع من نظيراتها. قد تكون الضغوط التنافسية سبب في ذلك. سنة الخمسة عشر

بب األنظمة هي املتسالشركات الرابحة تميل إلى تكويم عوائدها في البنوك بدالً من استثمارها في السوق. ولهذا قد تكون 
من  في هذه املشكلة. فقد وجد جوزمان وشتيرن أن إقامة املشاريع في بعض األماكن مثل سان فرانسيسكو وماحولها أسهل

ة. أشارت غيرها مثل ديترويت. وفوق ذلك ففرض قيود على العمران يقيد نشاط الناس من األماكن الراكدة إلى تلك الديناميكي
لي من قبل تشانغ تاي هسيه من جامعة شيكاغو وإنريكو موريتي من جامعة كاليفورنيا في بيرك 1520ورقة نشرت في عام 



مقدار إلى أنه إن كان من األسهل البدء في سان فرانسيسكو وكانت تكاليف املعيشة هناك رخيصة فستزيد فرص العمل ب
.تتالشىفي حني أن العديد من املدن القريبة من تجمعات املصانع القديمة س 500٪ 	  

	  
	  

ذه الرواتب أيضًا ، ومن ه -وإن حالفنا الحظ-وتشير اإلقتصاديات السائدة إلى العديد من السبل لتعزيز نمو اإلنتاجية 
 الطرق زيادة دعم األبحاث والخروج عن السائد. ولكن البعض اآلخر من اإلقتصاديني بدؤوا يتساءلون إن كان الرابط بني

للشركات بتوظيف  املنخفضة ينطبق في كال االتجاهني. التكلفة املنخفضة ملرتبات العمال تسمح اإلنتاجية املنخفضة و املرتبات
ذبية العمال آلداء األعمال الهامشية والتي يمكن للروبوتات والبرامج عملها. اإلستثمار في أجهزة الخدمة الذاتية مثالً أقل جا

.في حال توفر عمالة رخيصة 	  

	  
	  

ملنخفضة باولو بيسوا وجون فان رينني من كلية لندن لإلقتصاد يعتقدون بأن رواتب اإلنجليز ابعض اإلقتصاديون مثل جواو 
ت شعرت والتي انحدرت خالل فترة للكساد الكبير عوضت انخفاض اإلنتاجية أثناء مرحلة اإلنتعاش الالحقة ، حيث أن الشركا

ستطاعة ة الرخيصة قد تساعدنا على تفسير كيفية ابضغط أقل للحاجة للتوفير. وفي حالة مشابهة فإن الكثير من العمال
 االقتصاد األمريكي إنتاج مجموعة غير اعتيادية من توفر الكثير من فرص العمل في حني أن نمو األجور ضعيف خالل

.السنوات األخيرة  	  

	  
	  

سية يز قدرتها التنافمن خالل السماح لإلقتصادات بممارسة عملها في سوق عمل راكد واإلعتماد على انخفاض األجور لتعز
 فإن الحكومات قد مكنت الشركات من اإلستفادة من العمال منخفضي األجور بشكل غير مسؤول. عن طريق إعطاء األولوية

.يمكن للسياسيني ركل كالً من اإلنتاجية واألجور ألعلى *ملرحلة التشغيل الكامل للوصول  

 

تستطيیع  ة  االتي  ترغب  وواالكامل:  هھھھي  حالة  يصل  إإليیهھھا  ااإلقتصادد  عند  توظظيیف  جميیع  االطاقاتت  االبشرياالتشغيیل  *
  االعمل.
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