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تقویت رشذ بهره وری
ًَؽتِ كریستين الگارد ،هذیزػبهل فٌذٍق ثیي الوللی پَل)(IMF

هَعغِ عزهبیِ گذاری آهزیىب )(AEI
 14فزٍردیي هبُ 1396
فجح ثخیز .اس هؼزفی پز هحجتتبى عپبعگشارم آرتَر ٍ اس ربًت هَعغِ عزهبیِ گذاری آهزیىب ثزای ایٌىِ ایي فزفت را در اختیبر ثٌذُ لزار دادیذ وِ در
خقَؿ اّویت ثْزُ ٍری هطبلجی را ػزك وٌن تؾىز هی وٌن.
اس ًظز ثٌذُ ،عبختوبى  AEIرذیذ ،هحل هٌبعجی ثزای هذاوزات هب اعت .چزا؟ ثِ ػلت ٍرَد هذیزیت هتفىز آرتَر ثزٍوظ ٍ تین ٍی در ثغیبری اس هغبئل
التقبدی ٍ ثِ دلیل آدرط رذیذ ؽوب – ثلَار هبعبچَعت .1789
در عبل  ،1789لبًَى اعبعی  U.S.ثِ ّوِ یبدآٍری وزد وِ دٍلت ثبیذ ثِ ؽْزًٍذاًؼ خذهت وٌذ .هي یمیي دارم وِ ایي ؽبهل تمَیت ثْزُ ٍری هی
ؽَد وِ لطؼب دراهذ ؽْزًٍذاى را افشایؼ هی دّذ.
رؽذ ثْزُ ٍری ،ثخؼ هْوی اسایي داعتبى اعت ،چزا وِ هْوتزیي عزچؾوِ دراهذ ثبالتز ٍ افشایؼ اعتبًذاردّبی سًذگی در دراسهذت اعت ٍ ثِ هب ایي
اربسُ را هی دّذ وِ ثِ طَر لبثل هالحظِ ای ویه التقبدی را گغتزػ دادُ ٍ ثزای ّوِ تىِ ّبی ثشرگتزی را ایزبد وٌین.
ثزای هخبل ،در حبل حبضز ،یه وبرگزهؼوَلی آهزیىبیی فمط در حذٍد ّ 17فتِ وبر هی وٌذ تب عطح دراهذ ٍالؼی عبالًِ اػ در عطح یه وبرگز هؼوَلی
در عبل  1915ثبؽذ.
هب چٌیي پیؾزفتی را در ثغیبری اس وؾَرّب ؽبّذ ثَدُ این .در حمیمت ،ثیؾتز ثِ ػلت تَاًبیی هب در وٌتزل لذرت ثْزُ ٍری ،ثیلیَى ّب ًفز در عزاعز
رْبى اس سًذگی ّبی ثْتز ،عبلن تز ٍ طَالًی تز لذت هی ثزًذ.
اهب ایي هحزن وبهیبثی ثِ ػلت حقَل ًتبیذ هٌفی ثزای رؽذ ٍ دراهذ وِ ثز طزف وزدى آى ّب ثغیبر دؽَار اعت ،درعبل ّبی اخیز روَد داؽتِ اعت.
ثب در ًظز گزفتي ایي هَضَع ،هیخَاّن ثِ عِ ًىتِ اؽبرُ وٌن:
-

روَد ثْزُ ٍری تب چِ اًذاسُ رذی اعت؟

-

چِ چیشی هبًغ ًؾز تىٌَلَصی ٍ ًَآٍری هی ؽَد؟

-

التقبد ثبیذ چِ عیبعت ّبیی را رْت تمَیت رؽذ ثْزُ ٍری در پیؼ گیزد؟

 -1ركود بهره وری
اربسُ ثذّیذ اٍل خجزّبی خَة را ػٌَاى وٌن .ثِ ًظز هی رعذ وِ ًَآٍری تىٌَلَصیىی عزیغ تز اس ّویؾِ در حبل پیؾزفت ثبؽذ ،اس اتَهجیل ّبی ثذٍى
راًٌذُ گزفتِ تب رثبت ّبی ٍویل ٍ ارگبى ّبی عِ ثؼذی چبح ؽذُ ثذى اًغبى.
خجز ًِ چٌذاى خَة ایي اعت وِ هب هی تَاًین پیؾزفت ّبی تىٌَلَصیىی را در ّوِ رب ثِ رش در آهبر ٍ ارلبم ثْزُ ٍری ثجیٌین.
در دِّ اخیز ،روَد ّبی سیبدی در خزٍری اًذاسُ گیزی ؽذُ ّز وبرگز ٍ ثْزُ ٍری ول -وِ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى همیبعی ثزای اًذاسُ گیزی ًَآٍری در
ًظز گزفتِ ؽَد -هؾبّذُ ؽذُ اعت .ثزای هخبل ،در التقبد ّبی پیؾزفتِ ،رؽذ ثْزُ ٍری اس هیبًگیي  1درفذ لجل اس ثحزاى ثِ  0.3درفذ رعیذُ اعت.
ایي رًٍذّ ،وچٌیي ثغیبری اس وؾَرّبی ًَظَْر ٍ در حبل تَعؼِ اس لجیل چیي را تحت تبحیز لزار دادُ اعت.

حتی لجل اس ثحزاى التقبدی رْبًی ،رؽذ ثْزُ ٍری در ثغیبری اس التقبدّبی پیؾزفتِ اس لجیل ایبالت هتحذُ آهزیىب در حبل روَد ثَد ٍ پظ اس ثحزاى،
یه روَد ؽذیذتز ثِ خقَؿ در لبرُ ارٍپب ثِ ٍرَد آهذ.
هب گوبى هی وٌین وِ اگز رؽذ ثْزُ ٍری ول ،رًٍذ پیؼ اس ثحزاى خَد را طی وزدُ ثَد ،اهزٍس  GDPول در التقبد ّبی پیؾزفتِ  5درفذ ثبالتز رفتِ
ثَد ]2[ .وِ ثب افشٍدى یه صاپي دیگز ٍ -ثیؾتز -ثِ التقبد رْبًی ثزاثزی هی وٌذ.
یه دِّ دیگز اس رؽذ ثْزُ ٍری ضؼیف ،افشایؼ اعتبًذاردّبی سًذگی رْبًی را ؽذیذا تحلیل هی ثزد .رؽذ ضؼیف تز هی تَاًذ ّوچٌیي پبیذاری
ارتوبػی ٍ التقبدی ثؼضی وؾَرّب را ثب دؽَار تز وزدى وبّؼ ًبثزاثزی ثیؼ اس اًذاسُ ٍ حفظ ثذّی ّبی ؽخقی ٍ ٍظبیف ػوَهی ،ثِ خطز ثیبًذاسد.
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جریان های مخالف

در لجبل ایي هَضَع  ،عیبعت گذاراى ثبیذ فؾبرّبیی وِ هبًغ ًَآٍری ٍ ًؾز تىٌَلَصی هی ؽًَذ را ّذف لزار دٌّذ .چِ چیشی هبًغ ثْزُ ٍری هی ؽَد؟
حذالل عِ رزیبى هخبلف هْن ،هبًغ رؽذ ثْزُ ٍری هی ؽًَذ:


اٍلیي هَرد ،پیز ؽذى روؼیت در اوخز التقبدّبی پیؾزفتِ اعت .تحمیمبت ًؾبى هی دّذ وِ هْبرت ّبی وبرگز تب عي هؾخقی افشایؼ

یبفتِ ٍ پظ اس آى ثب احزات هٌفی ثز ًَآٍری ٍ ثْزُ ٍری رٍ ثِ وبّؼ هی رٍد ،اگزچِ ایي هَضَع ّوچٌبى هَرد ثحج ثبلی هی هبًذ]3[.


دٍهیي رزیبى هخبلف ،روَد تزبرت رْبًی اعت .هب اس تحمیمبت هؼتجز هی داًین وِ تزبرت ،ؽزوت ّب را تؾَیك هی وٌذ تب در تىٌَلَصی

ّبی رذیذ ٍ ؽیَُ ّبی وغت ٍ وبر وبراهذ تز عزهبیِ گذاری وٌٌذّ .وچٌیي ثِ اؽتزان گذاری تىٌَلَصی ّبی رذیذ در عزاعز هزسّب را تؾَیك هی
وٌذ .ووجَد درخَاعت رْبًی ٍ افشایؼ تذریزی هحذٍدیت ّبی تزبرت در عبل ّبی اخیز هٌزز ثِ روَد رؽذ تزبرت ؽذُ اعت .در ػَك ،ایي ثِ ثْزُ
ٍری ٍ اعتبًذاردّبی سًذگی توبم ؽْزًٍذاى آعیت رعبًذُ اعت.


عَهیي رزیبى هخبلف ،هیزاث حل ًؾذُ ثحزاى هبلی رْبًی در ثزخی التقبدّبی افلی اعت.

یبدداؽت هجبحخِ وبرهٌذاى رذیذهبى -وِ هب اهزٍس آى را ػٌَاى هی وٌین -تبویذ هی وٌذ وِ هَضَع هیزاث ،یه فبوتَر ضزٍری اعت ]4[ .ثزخالف
روَدّبی التقبدی هؼوَلی ،ثحزاى ّبی ؽذیذ التقبدی ،فذهبت ثی پبیبًی را ثز ثْزُ ٍری ولی ٍارد هی وٌٌذ.
ایي را در گذؽتِ ؽبّذ ثَدین ٍ هزذدا پظ اس ثحزاى هبلی عبل  ،2008آى را در ثغیبری اس وؾَرّب ثِ ٍیضُ در ارٍپبی رٌَثی دیذین.
یه فبوتَر افلی ،احز ثحزاى اػتجبری ثز ؽزوت ّبیی ثَد وِ ثب هیشاى ثبالی ثذّی ٍارد ثحزاى ؽذًذ .اوخز ایي ؽزوت ّب ًبچبر ؽذًذ وِ دارایی ّبی
خَد را ثِ حزاد گذاؽتِ ٍ عزهبیِ گذاری ًبهؾَْد ٍ فیشیىی خَد را ثب آحبر ثی پبیبى ثز ثْزُ ٍری وبّؼ دٌّذ.

 -3تقویت رشذ بهره وری
ایي ّب ٍ عبیز رزیبى ّبی هخبلف ثِ ایي هؼٌی ّغتٌذ وِ هب هی تَاًین عیبعت ّبی لذرتوٌذی را ػولی وٌین تب هطوئي ؽَین وِ ًغل ثؼذ ثْتز خَاٌّذ
ثَد.
چیشی وِ رٍؽي اعت ایي اعت وِ هب ثِ ًَآٍری ثیؾتز ًیبس دارین ًِ ووتز .فؾبرّبی ثبسار ثِ تٌْبیی لبدر ثِ دعتیبثی ثِ ایي پیؾزفت ًیغتٌذ ،سیزا اختزاع
ٍ ًَآٍری ثِ ًَػی هتؼلك ثِ ػوَم اعت .ثزای هخبل ،تىٌَلَصی تلفي ّبی َّؽوٌذ ثِ هیشاى چؾوگیزی اس ثَدرِ دٍلت عَد ثزدُ اعت -اس ایٌتزًت
گزفتِ تب ؽجىِ ّبی ثی عین ٍ GPS ،ففحبت لوغی .در ّویي سهبى ،هَاًغ هختلف درارزای عیبعت ّب ،هبًغ ًَآٍری هی ؽًَذ.

اس ایي رٍ ،هب در  IMFثز ایي ثبٍرین وِ توبم دٍلت ّب ثبیذ ثزای آساد وزدى اًزصی وبرآفزیٌی الذاهبت ثیؾتزی اًزبم دٌّذ .آى ّب هی تَاًٌذ ثب ثزداؽتي
هَاًغ غیز ضزٍری ٍ لَاًیي دعت ٍ پب گیز ،عزهبیِ گذاری ثیؾتز در تحقیالت ٍ فزاّن آٍردى هؾَق ّبی هبلیبتی ثزای تَعؼِ ٍتحمیمبت ،ثِ ایي
هَضَع دعت پیذا وٌٌذ(R&D).
تحلیل ً IMFؾبى هی دّذ وِ اگز التقبدّبی پیؾزفتِ  R&Dخقَفی را ثِ طَر هیبًگیي  %40افشایؼ هی دادًذ ،هیتَاًغتٌذ در دراس هذتGDP ،
خَد را تب  5درفذ افشایؼ دٌّذ]5[.
ثزای تؾَیك عزهبیِ گذاری ٍ ریغه پذیزیً ،یبس اعت وِ دٍلت ّب ًؾبًِ ّبی رٍؽٌی را اس عیبعت التقبدی آیٌذُ ارائِ وٌٌذ .عزهبیِ گذاری ّبی
ػوَهی ثب ویفیت ثبال در تحقیالت ٍ آهَسػ ٍ R&D ،سیز عبخت ،ؽبهل ًوًَِ ّبی ایبالت هتحذُ آهزیىب هی تَاًٌذ ثب تغزیغ عزهبیِ گذاری خقَفی
ّوشهبى ثب تمَیت ثْزُ ٍری ٍ پتبًغیل التقبدی ثِ فزاّن آٍردى آى ًؾبًِ ّب ووه وٌٌذ .ثِ طَر هؾبثًِ ،ؾبًِ ّبی هزتجط ثب عیبعت هبلیبتی هی تَاًٌذ
لذرت پیؼ ثیٌی عزهبیِ گذاراى را ثْجَد ثخؾٌذ.
ػالٍُ ثز ایي ،هي اعبعب ثبٍر دارم وِ تمَیت تزبرت ثِ ػٌَاى هحزن رؽذ گغتزدُ ،ػذم لطؼیت را وبّؼ دادُ ٍ ثْزُ ٍری را تمَیت هی وٌذ.
در ارٍپب ،دٍلت ّب هی تَاًٌذ ثب تغْیل ثذّی وبرخبًِ اس طزیك تزاسًبهِ ّبی ثبًىی ،عَسى ثْزُ ٍری را ربثزب وٌٌذ .ایي ػول ثِ دٍر اس وبرخبًِ ّبی
دارای ثْزُ ٍری ون ٍ سیز دعت ؽزوت ّبی رَاى ٍ پزرٌت ٍ رَػ ،عزهبیِ گذاری رذیذ وبرخبًِ را تؾَیك وزدُ ٍ تخقیـ عزهبیِ را ثْجَد هی
ثخؾذ.
در وؾَرّبیی وِ تؼذاد سیبدی پٌبٌّذُ دارًذ ،یىپبرچِ عبسی وبرگزاى هْبرز ثِ طَر هَحز در رؽذ ٍ هیشاى ثْزُ ٍری ،ثِ ًیزٍی وبر رَاى ٍ پَیبتز ووه
هی وٌذ]6[.

نتيجه گيری
یه ًىتِ ًْبیی ایي اعت وِ هب هی داًین وِ دعتبٍردّبی تىٌَلَصی ،تزبرت ٍ افالحبت عبختبری ثب اس دعت دادى ؽغل ّب در ثخؼ ّبی در حبل
وَچه ؽذى ّوزاُ ثَدُ اعت .الجتِ تغییزات عبختبری ّوَارُ ثب رؽذ التقبدی ّوزاُ ثَدُ اعت .اهب ّن اوٌَى ثب افشایؼ ًبثزاثزی التقبدی در ثغیبری اس
وؾَرّب ،ؽبّذ هؾىالت التقبدی ػویك ٍ هؾىالت ارتوبػی در ثزخی هٌبطك هحزٍم ّغتین .ایي هَضَع در ثیي وبرگزاى ثب هْبرت ووتز وِ ثِ طَر
ًبهتٌبعجی اس ٍضؼیت ضؼیف فیشیىی ٍ رٍاًی ،اس دعت دادى ؽغل ٍاس ّن پبؽی خبًَادُ رًذ هی ثزًذ ،آؽىبر اعتّ ،وبى وغبًی وِ اس آًچِ ؽوب ،آرتَر،
آى را "وغز ؽأى" هی ًبهیذ ،رًذ هی ثزًذ.
اٍلیي گبم ثحزاًی ،حوبیت اس چٌیي وبرگزاًی اس طزیك ثزًبهِ ّبی آهَسؽی هَرد ًظز ،آهَسػ هْبرت ّب ٍاًگیشُ ّبی اؽتغبل اعت .یه اٍلَیت دیگز،
تزْیش هزذد عیبعت ّبی دراهذی ٍ عیغتن ّبی هبلیبتی اعت -ؽبهل ًوًَِ ّبی داخلی ایبالت هتحذُ آهزیىب وِ در آى ّب اس افشایؼ هبلیبت ثز دراهذ
حوبیت وزدُ این.
ػالٍُ ثز توبم ایي ّب ،هب ثِ تحصيالت بهتر و بيشتر ًیبس دارین .هب گوبى هی وٌین وِ روَد دعتیبثی ثِ اهىبًبت آهَسؽی در التقبدّبی ًَظَْر ٍ
پیؾزفتِ ،رؽذ ثْزُ ٍری وبر را اس دِّ  ،1990عبالًِ  0.3درفذ وبّؼ دادُ اعت .در حمیمت ،تحقیالت ٍ آهَسػ ،الذاهبت عیبعتی ولیذی رْت
افشایؼ رؽذ ثْزُ ٍری ٍ وبّؼ ًبثزاثزی ّغتٌذ .رؽذ پبیذار ٍ فزاگیز ثیؾتز احتوبال ّوبى چیشی اعت وِ "هب ،هزدم" اس عیبعت گذاراًوبى اًتظبر دارین.
اربسُ ثذّیذ یبداٍری وٌن وِ در عبل  ًِ 1789تٌْب ؽبّذ تقَیت لبًَى اعبعی ،ثلىِ ؽبّذ آغبس اًمالة فزاًغِ ًیش ثَدین .امروز ،ما شاهذ یک
انقالب تکنولوشیکی هستيم كه بهره وری بيشتر و استانذاردهای زنذگی بهتر را نویذ می دهذ.
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