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عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

اروپايي عمالً مكجب كاهش بيش از پيش سرعت رش و افازايش

بحران مالي  /سياستهاي رياضت ماالي  /رشا اتصااا ي /
سياستهاي انبساطي  /ناابرابري رآما ها  /سياساتهااي ضا

بيكاري ميشك  .آنكصا همچني به افزايش نابرابريهاي رآم ي

ا واري  /بحااران ب ا هي ولاات  /ثابااتكنن ا هاااي دك كااار /

به عنكان مخربتري ويژگاي "جهاانيشا ن مصكاي بار بخاش

صنعتز ايي  /مح و سازي افزايش سصمز ها  /ات امات حمايات

مالي" اشار و را كارهايي را براي اصاالح سياساتهاا ر جهات

رآم ي

تكجاه بااه نقاش ثبااات ر افازايش مااارا ،سارمايهگااراري ر
ظرفيتهاي مكل  ،اشصغالزايي و كاهش ناابرابري رآما ي ارا اه

چکيده

ميكن .

گزارش تجارت و تكسعه سال  2102آنكصا بر ا اماه تايثيرات
مقدمه

بحران مالي سالهاي  2112و  2112ميال ي بر اتصاا جهاني و
حصي احصمال بازگشت بحران تيكي ار  .آنكصا علت اصالي ايا

اتصاا جهاني همچنان تحت تيثير بحاران ماالي ساالهااي

وضع را ناتكاني كشكرهاي تكساعه يافصاه ر بازگشات باه مساير

 2112و  2112ترار ار و هنكز نصكانسصه است باه شاراير رشا

عا ي رش  ،كاهش رش ر كشكرهاي ر حال تكسعه بزرگ ،ع م

هه تبل بازگر ؛ شرايطي كه به طكر داص به رش اجصمااعي و

اصالح ج ي بخش مالي اتصااا و اتخااس سياساتهااي كاالن

مايكار  ،و اتااتااً

اتصاا ي ر كشكرهاي ر حال تكسعه كما

اتصاا ي محصاطانه و حصاي ر برداي ماكار ضا مكل ماي انا .

همي رش فزاين

بحران منطقه يكرو ،اروپا را با دطر ركك اتصاا ي روبهرو كر و

كه تكانست به احياي مج اتصاا جهااني پاا از عباكر از او

اي

ر حالي است كه سياستهاي رياضات ماالي ر كشاكرهاي

بحران كم
1

كن  .اي

ر بردي كشكرهاي ر حال تكسعه بزرگ بك
ر حالي است كه اماروز سارعت رشا ر
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همان كشكرها نيز كاهش يافصه و اتصاا جهاني بار يگر ر دطر
ترار گرفصه است.

داكص اصكل بنيا ي طراحي سياستهاي اتصااا ي ر ساط
ملي و ترتيبات نها ي حمايتكنن

شاي بصكان علت اصلي اي وضع را ناتكاني كشكرهاي تكساعه

ر سط بي المللي است.

به طكر داص ،ر حالي كه جهانيش ن و تحكالت فنااوري و

يافصه ر بازگشت به مسير عا ي رش برشمر  ،اماا سارايت ايا

تعامل ميان آنهاا برنا گان و بازنا گان مخصلااي اشاصه اسات،

وضع به ساير كشكرها هم به همي ان از حا ز اهميات اسات .ر

تيثيرات مناي آنها بر تكزيع كلي رآم ها ر بسياري از كشاكرها

كشكرهاي ر حال تكسعه نيز عليرغم بهبك ي شاكنن  ،بخاش

را تنها ميتكان با تكجه به مجمكعه سياستهاي مصخر ر حاكز

مااالي هنااكز اصااالح نشا (و حصااي ماايتااكان گااات نشاااني از

اتصاا كالن ،ماليه و بازار نيرويكار ،به رسصي رك كار  .ايا

عباارتگيااري از بحااران ادياار هاام ر آن ي ا نماايشااك ) و

سياستها مكجب افزايش و باالمان ن بيكاري و عقب افصا ن رش

سياستهاي كالن اتصاا ي ر بهصري بر اشت ،محصاطاناه و ر
بردي مكار حصي ض مكل هسصن  .ر اي شراير ،كشاكرهاي ر
حال تكسعه به سخصي بصكانن سرعت رش دك را حاظ كنن  ،چاه
رس به اينكه به رش جهاني كم

كنن .

مالي ،همان بهبك آهسصه اتصاا ي هم ر دطر آسيب پاريري از
ترار ار و اي

رآم هاي هميشگي [ ]0به ي

رص باالي هرم رآم ي شا

است .نه جهاني ش ن و نه پيشرفتهاي فناوري ضارورتاً مكجاب
آنگكنه شيات ر تكزيع رآم ها نميشكن كه به سك ثروتمنا ان

ر اياالت مصح نيز به علت رهم تني گي ش ي نظاامهااي
اوضاع اروپا است .كل اروپا ر دطر ي

سااصمز ها از رش ا بهاار وري و نهايص ااً انصقااال طبقااه صاااحبان

تمام شك و فقرا و طبقه مصكسر را از ابزارهاي الزم باراي بهباك
اسصان ار هاي زن گيشان محروم ساز  .برعكا ،با سياستهااي

ركاك اتصااا ي شا ي

ملي و بي المللي مناسبتري كه اهميت حياتي تقاضاي كل براي

ر حالي است كه اتصاا برداي كشاكرهاي ايا

تشكيل سرمايه ،تحكل سادصاري و پكيايي رش را مكر تكجه ترار

منطقه طي چن ي سال ادير سير نزولي اشصه اسات .ر هار و

ه  ،اشصغالزايي تسريع دكاها شا  ،ناابرابري كااهش دكاها

مكر  ،تالش ها باراي غلباه بار بحاران كناكني اساسا ًا معطاكا

يافت ،و ثبات اتصاا ي و اجصماعي الزم تضمي دكاه ش .

سياستهاي رياضت مالي همرا با تكصيه باه "انعطاااپاريرتر"
سااادص بازارهاااي نياارويكااار بااك اساات و ايا

ر عماال بااه

مح و يت سصمز ها و حصي ر برداي ماكار كااهش شا ي آن

 .1بهبود اقتصاد جهاني :ناهمگن و شکننده
بهبك اتصاا ي پا از بحاران ماالي و اتصااا ي جهاان ر

انجامي است .اما ايا سياساتهاا احصمااالً باه جااي تحريا

اوايل سال ميال ي  2112ناهمگ و شكنن بك است .ر حالي

سرمايهگراري و ايجا شغل ،مكجب كاهش بيشصر سرعت رشا و

كه بردي كشكرهاي ر حال تكسعه به مساير رشا بازگشاصهانا ،

افزايش بيكاري دكاه ش  .از سكي يگر ،همانطكر كه ر مكر

بيشصر كشكرهاي تكسعه يافصه به ويژ با تكجه به ا امه تالشهاي

سياستهاي اصالح سادصار ر سي سال گرشصه شاه باك ايام،

بخش داكصي براي كاهش ب هيها ،افازايش عا م اعصماا ر

اي سياستها نيز مكجب تقكيت رون افزايش نابرابري دكاه ش

ميان دانكارها باه علات بااال باك ن ساط بيكااري و همچناي
ولتها ر جهات رفاع زو هنگاام كساري

كه دك از آشكارتري ويژگيهاي مخرب جهانيش ن مصكاي بار

تالشهاي شصابز

بخش مالي است.

بك جه دك  ،همچنان وضعيت مبهمي ارن  .تاميمگيران جهاني،

ب ي ترتيب ،تغيير اساسي جهتگيري سياستهاا باه ساكي

از جمله كشكرهاي گرو  ،21هنكز به رويكر روشني براي عباكر

شناسااايي نقااش افاازايش ثاباات مااارا و ساارمايهگااراري ر

از اي بالتكلياي حاكم بر اتصاا جهاني و بازگر ان ن كل جهاان

ظرفيااتهاااي مكلاا  ،باار مبناااي انصظااارات رآماا ي مطلااكب

به مسير رش ست نيافصهان .

جمعيتهاي شاغل و انصظاارات تقاضاايي متبات كارآفرايناان ،از

اتصاا جهاني ر اوادر سال  2100به ش ت تضعيف ش و ر

ضرورت تام بردكر ار ميگر و اي دك مسصلزم تج يا نظار ر

نيمااه اول سااال  2102هاام بااا دطاارات بيشااصري روبااهرو ش ا .

پيشبيني ميشك رش تكلي نادالص ادلي جهاان كاه ر ساال

 3/5رص باتي بمان  .عامل اصلي اي رش باال باك ن تقاضااي

 2100هم كاهش يافصه بك  ،ر سال  2102با كاهشي بيشصر ،باه

ادلي است كه دك نصيجه افزايش سصمز هاي واتعي و اعصبارات
بخش داكصي بك است .كشكرهاي مصع ي باه ودايم شا ن

ح و و و نيم رص برس .
با وجك بهبك ناچيز تكلي نادالص ادلي ر اياالت مصحا و

وضع محير بيروني ،باا سياساتهااي ضا ا واري [ ]2از جملاه

حصي رش كمي بيشصر آن ر ژاپ  ،افصاا كل كشكرهاي تكساعه

افزايش مخار عمكمي و اتخاس مكاضع انعطاااپاريرتر ر حاكز

يافصه با تكجه به ركك ي كه فعالً گريبان اتحا يه اروپاا را گرفصاه

سياستهاي پكلي ،واكنش نشان ا ان  .اي كشاكرها از فضااي

است ،احصماالً ر سال  2102تنها كمي بيشصر از ي

سياسااصي ايجااا ش ا باار اثاار افاازايش رآم ا هاي عمااكمي و

رص رشا

دكاه كر  .اي ركك ر منطقه يكرو مصمركاز اسات؛ جاايي كاه

سياستهاي فعال ماالي شاامل ما يريت جرياان سارمايههااي

مقامات تاكنكن نصكانسصهان را حل تانعكنن اي براي ع م تاكازن

دارجي بهر جسصهان  .ر نصيجه اي ات امات ،نرخ سرمايهگاراري

ادلي و مشكالت ناشي از ب هيهاي برهمانباشصه ايا كشاكرها

ر اي ا كشااكرها رون ا ي افزايشااي اشااصه و ناارخ بيكاااري بااه

ارا ه كنن  .اتخاس سياست رياضت بالشار ،،داك ماانع بازگشات

ر هههاي ادير رسي است.

پايي تري سط

ر آفريقا نيز ر اثر ا امه سياستهاي انبساطي ر ر منطقاه

رش پاي ار اتصاا ي ش است .واتعيت اي است كه با تر شا ن

آفريقاي سيا (زيار صاحرا) و بهباك وضاع اتصااا ر آفريقااي

شراير اتصاا ي ر اروپا اصالً ور از انصظار نيست.

شمالي پا از پايان ادصالفات ادلي ر ساال  ،2100نارخ رشا
 .2تقاضاي داخلي و باال بودن قيمت محصوالت

افزايش يافصه است .افزايش نسبي تيمت كاالهاي اوليه به بهباك

اوليه ،عامل اصلي رشد در كشورهاي در حال

تكازن بيروني و مالي انجامي و به بسياري از اي كشكرها امكاان

توسعه و اقتصادهاي در حال گذار بوده است

ا ياا

ر حالي كه كشكرهاي تكسعه يافصه همچناان باه ساخصي ر

سلسااله اتاا امات محاارك مااالي را اتخاااس كنناا .

سرمايهگراري ر زيرسادتها و منابع طبيعي نيز ر جهت حمايت

تالشان بار يگر ر مسير بهبك اتصااا ي تارار گيرنا  ،انصظاار

از هزينهكر و رش ادلي عمل نمك .

ميرو نرخ رش تكلي نادالص ملي ر كشكرهاي ر حال تكساعه

آسيا عليرغم آنكه همچنان از باالتري نارخ رشا برداكر ار

و اتصاا هاي ر حال گرار ر سط تابلتكجهي يعني باه ترتياب

است ،كاهش نسبي رش را تجربه كار اسات .باه طاكري كاه

پنج و چهار رص باتي بمان  .ر واتع بيشصر كشاكرهاي ر حاال

انصظار ميرو نرخ رش تكلي ناداالص ادلاي ر ايا منطقاه از

تكسعه تكانسصهان به وضعيت پيش از بحران بازگر ن و اي بيش

جهان از  6/2رص ر سال  2100با ان كي كاهش باه  6رصا

از هر چيز نصيجه اتخاس سياستهاي انبساطي ر طرا تقاضا بك

ر سال  2102برسا  .كشاكرهاي مصعا ي ر ايا منطقاه _ از

است .براي نمكنه ،چي تكانسصه است تنها باا كاهشاي نااچيز ر

جمله چي  ،هن وسصان و تركيه _ تحت تيثير مناي كاهش تقاضا

نرخ رش كلي ر مقايسه با انصظارات تبلي و ب ون مح و يت نرخ

ر كشكرهاي تكسعه يافصه و همچني سياستهاي ساختگيراناه

رش سصمز هاي واتعي ،از كااهش شا ي ماازا حسااب جااري

پكلي مصخر دك ر سال  2100براي جلكگيري از افزايش تكرم و

جلكگيري كن ؛ و اي

ر حالي است كه آلمان عليرغم مازا تابل

تيمت اراييها ترار گرفصن  .البصه اي كشكرها با ر نظار گارفص

مالحظه نصكانست مانع ركك اتصاا ي شك .

شراير نامطلكب اتصاا جهاني ،به ت ريج مقاررات پاكلي داك را

رش مارا بخش داكصاي و ساصمز ها نياز ر عملكار

آسانتر كر ن و بسياري از آنها به سياستهاي ض ا واري روي

بهصر بسياري از كشكرهاي ر حال تكسعه ديل بك است .انصظار

آور ن  .رش اي منطقه اساساً بر افزايش مسصمر رآم دانكارها و

ميرو نرخ رش تكلي نادالص ادلي كشكرهاي آمريكاي التاي

شيات از تقاضاي دارجي به تقاضاي ادلي و همچناي بار بااال

و رياي كاراييب ر سال  ،2102با وجك كاهشي نسبي ،ر ح و

بك ن سط سرمايهگراري مبصني بك است.
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انصظار ميرو اتصاا هاي ر حال گارار ر ساال  2102نارخ

كاهش سه رص ي تكلي نادالص ادلاي باك  .از آن پاا نياز،

رش باالي  4رص ي دك را حااظ كننا  .ايا وضاعيت كاامالً

كسري حساب جاري ثابت مان و رش تقاضاي ادلي كن باك

مرهااكن پكيااايي اتصاااا اعضاااي گاارو كشااكرهاي مسااصقل

است .به عالو  ،دطر عما پايش روي جهاان ايا اسات كاه

مشصركالمنافع ( )CISاست .ت رت طرا تقاضاي ادلاي عامال

سياستهاي رياضت مالي شصابز و افراطي ممك است تا اوايل

اصلي رش ر اي كشكرهاست كه دك معلاكل مناافع حاصال از

سال آين رش را به ش ت مصيثر ساز  .افزايش وابسصگي اروپا باه

رابطه مبا له و/يا ارسال پكل نيرويكار شاغل ر داار از كشاكر

صا رات ،مشكل بزرگتري فرا روي بهبك اتصاا جهااني اسات.

بك است؛ و البصه ر اي ميان ،بهبك وضع ر بخاش كشااورزي

مازا دارجي آلمان امروز تنها ان كي كمصر از ور پيش از بحران

نيز نقش مهمي اشصه است.

است .تاكنكن تسمت عم مازا آلمان با كسري يگر كشكرهاي
اروپا جبران ش است .ر عي حال بحران كنكني مكجب كاهش

 .3آهستگي افزايش تجارت جهاني
رش تجارت جهاني پا از بهباك ي تابالمالحظاه ر ساال
 ،2101تا  5/5رص ر سال  2100كاهش يافت و انصظار ميرو

رآم ها و وار ات ميشك  ،و ر حالي كه بيشصر كشكرها به نبال
افزايش رتابتپريري دك هسصن  ،مكتعيت دارجي اتحا ياه اروپاا
ممك است به سمت مازا ي تابلمالحظه شيات كن  .ر عمال،

ر سال  2102حصي بيشصر كاهش ياب  .عليرغم افزايش نسبي ر

تمامي كشكرهاي اي منطقاه ر تاالشانا از طرياص صاا رات،

اياالت مصح و ژاپ طي نيمه اول سال  ،2102حجم تجارت ر

بحران را پشت سر گرارن و اي ميتكان مانعي ج ي پايش روي

اكتر كشكرهاي تكسعه يافصه _ به ويژ ر منطقه يكرو _ به سط

رش كلي اتصاا جهاني ايجا كن و افصها را براي كشكرهاي ر

داك ر پاايش از بحااران بازنگشااصه اساات .ر مقايسااه ،تجااارت

حال تكسعه تير تر از پيش ساز .

كشكرهاي ر حال تكسعه از پكيايي بيشصري بردكر ار بك اسات؛

از بحران ر اروپا عمكماً با عنكان "بحران ب هي ولات" []3

هرچن رش آن حصي ر اي كشكرها هم با كاهشي چشامگير ر

يا ميشك  .ر بردي از اي كشكرها ،پا از آغاز بحاران ،وضاع

سال  ،2100تنها شش تا هات رص باك  .البصاه ر ايا مياان،

اعصبارات عمكمي به ش ت وديم ش و نرخ بهر افازايش يافصاه

بردي صا ركنن گان كاالهاي اوليه اساصتنا بك نا و تكانساصن باا

است .با اي حال باي گاات وضاع اعصباارات عماكمي ر بيشاصر

بهر گيري از منافع حاصل از رابطه مبا له ،وار ات دك را با نرخ-

كشكرهاي منطقه يكرو اصالً وديمتر از يگار كشاكرهاي تكساعه

هاي و رتمي افزايش هن  .ايا كشاكرها ر واتاع از افازايش

يافصه همچكن ژاپا  ،بريصانياا و ايااالت مصحا نيسات .ر ايا

تيمت كاالهاي اوليه سك بر ن كه طي ساال  2100و نيماه اول

كشكرها عاي ي حاصل از اوراق ترضه تا ح رككر هااي تااريخي

سال  2102ر ح رككر هايي تاريخي باال مان  .با اي حال ،بايا

كاهش يافصه است .به طكر كلي ،ودامت وضع اعصباارات عماكمي

گات كه نشانههايي از ناپاي اري ش ي اي تيمتهاا وجاك ار ،

ر كشكرهاي تكسعه يافصه اساساً معلكل عملكر "ثابتكنن هاي

به طكري كه پا از به او رسي ن تيمتها ر ما هااي ابصا ايي

دك كار"[ ]4و "طرحهاي كم

مالي"[ ]5به مؤسسات مالي پا

سال  ،2100شاه رون كاهشي آنها بك ايم.

از شكك اوادر سال  2112است؛ هرچن ش ت ودامات وضاع ر

 .4خطر نزول مجدد اقتصاد جهاني پس از بهبود

آن زمان ،طرحهاي كم

مالي را كاامالً مكجاه ساادصه باك  .ر

عي حال ،اي ضرورت اتخاس "اسصراتژيهايي براي درو "[ ]6از

مكانع اصلي بهبك و بازگشات تعاا ل باه اتصااا جهااني ر

محركهاي مالي و براي تتبيت سريع ماالي ،طرفا اران بساياري

كشكرهاي تكسعه يافصه مصمركز ش است .ر ميان اي كشاكرها،

پي ا كر است .ر نصيجه" ،رياضت اتصاا ي" ر سرتاسر منطقه

اياالت مصح كه همچناان بااالتري كساري حسااب جااري را

يكرو باه تاانكن طالياي تبا يل و مكجاب اتخااس سياساتهااي

اراست ،ر سال  2112به علت كاهش تابلتكجه وار ات ،شااه

سختگيرانه صرفهجكيي مالي به ويژ ر كشكرهاي جناكبي ايا

سصرس دك هكشمن انه ر جهت بازگر ان ن اتصااا باه مساير

منطقه ش است ،چني ات امي نه تنها ميتكان ر عمل ض مكل

رش و كم

باش  ،بلكه براي دك يكرو همچكن سمي كشن و براي بقيه نيا
هم مضر باش .

به ايجا تكازن ر حسابهاي جاري اسصاا كنن .

تمركااز مجاا سياسااتگااراران كشااكرهاي تكسااعه يافصااه

افزايش كسري مالي ر كشكرهاي اروپاايي ناه ريشاه بحاران

عليالخاكص ر اروپا بار "اصاالحات ساادصاري" نياز مكجاب

منطقه يكرو ،بلكه ر واتع تنها از جمله نشانههاي آن است .تاااوت

تيرگي بيشصر افصهاي پيشرو براي بهبك وضاع اتصااا جهااني

چشمگير سصمز ها و تيمتها و ر نصيجه ايجا و عميصتار شا ن

ش است .اي

ر حالي است كه منظكر اصلي آنها از اصاالحات

ع م تكازن تجاري ميان كشكرهاي منطقاه ،علات اصالي اداصالا

سادصاري غالباً همان آزا سازي بازارهاي نيرويكار ،شامل كاهش

ش ي نرخ بهر وامهاي بلن م ت ر اتحا يه اتصاا ي و پاكلي []2

سصمز ها ،تضعيف چانهزني جمعي و افزايش بيش از پيش تااوت

اروپا است .اي ع م تكازنها تيقاً زماني شروع باه شاكلگياري و

سصمز ها ميان بخشهاا و بنگاا هاا اسات .اماا منطاص چناي

افزايش كر كه مهمتري ابزار مقابله با آنها _ يعناي تغييار نارخ

اصالحات سادصارياي صحي نميباشا زيارا صارفاً مبصناي بار

ارز _ يگر ر ادصيار كشكرها نبك  .حال كه بسياري از كشاكرهاي

مالحظات اتصاا در است و به ابعا كالن-اتصاا ي بازارهااي

مهم معصق به جلكگيري از اسصاا از سياستهاي مالي ش ان و با

نيرويكار و تعيي

سصمز ها تكجهي نميكن  .تمركز بر اي ناكع

تكجه به ناكارآم ي آشكار مجمكعاه سياساتهااي پاكلي ،كااربر

اصالحات ميتكان ر شراير كنكني كه بيكاري ر حال افزايش و

ابزارهاي سياسصي غيرمعمكل ضروري است.

تقاضاي بخش داكصي ر حال كاهش است ،دطرناك باش  .به
عالو  ،بازگر ان ن تكازن به اتصاا به چني شكل نامصقاارني كاه

 .5اصالحات ساختاري ديگر جايگزين استراتژي

بار تع يالت را تنها بر شانه كشاكرهاي بحارانز اروپاايي تارار

رشد نيستند

مي ه كه از كسري حساب جاري رنج ميبرن  ،نهايصاً به كاهش

به طكر كلي ،الزم است نقش سياست مالي هم ر كشكرهاي

رش منطقه دكاه انجامي .

تكسعه يافصه و هم ر كشكرهاي ر حال تكسعه و اتصااا هاي ر
حال گرار از ي

 .6ضرورت احياي مجدد اصالالحات در حکمرانالي

ي گا كالن-اتصاا ي پكيا مكر باازبيني تارار

گير  .فضاي مالي ،مصغيري عم تاً رونزا است كه به مجمكعهاي

جهاني

از گزينههاي سياسصي و تكاناييهاي نها ي وابسصگي ار  .به طكر

ساز وكار گرو بيست كه ر سال  2112شاكل گرفات ،تاكان

داص ،سياستهاي كالن-اتصاا ي كه مكجب تتبيت رش تكليا

دااك را از ساات ا اساات .اياا گاارو علاايرغاام تاا اوم

نادالص ادلي و پايي مان ن نرخ بهر ميشاكن  ،مايتكاننا ر

ناهماهنگيهاي ناشي از ساصه بازي ر نرخ ارز ،نصكانسصه است نظام

تيمي فضاي ماالي الزم و ساصيابي باه ساط تابال تحملاي از

پكلي جهان را اصالح كن  .نظاام ماالي باي المللاي نياز همچناان

ب هيهاي عمكمي ماي باشن  .روش است كه فضاي ماالي چاه

اصالح نش باتي مان است .هرچن بحران مكجب شا ضارورت

ر سط جهاني و چه ر سط منطقاهاي باه طاكر برابار تكزياع

ايجا بنياني ام تر براي نظام مالي بي المللي مكر تكجه ترار گير ،

نش است ،اما كاهش تقاضااي ادلاي و رشا تكليا ناداالص

نظر سياستگراران ر اي مكر چن ان منسجم نبك است.

باه تتبيات اعصباارات

اكنكن به نظر ميرس فرصت طاليي از ست رفصاه اسات و

عماكمي نباك اسات .باراي اتصااا جهااني و همچناي بااراي

به اي تكصيه كه "هر بحران عم اي فرصصي است براي اصالح

روش تر كر ن افصهاي پيش روي كشاكرهاي ر حاال تكساعه،

كه نباي به ه ر رو " ،اعصنايي نش است .بحران مالي و ات امات

ضروري است كه كشكرهاي حا ز اهميت ر اتصااا جهااني ،باه

نجات مالي مكجب تمركز بيشصر بر بخش مالي ش و اي بخش

ويژ كشكرهايي كه مازا حساب جاري ارن  ،از فضااي ماالي ر

ناكس سياسي دك را بازيافصه است .كسب مناافع ككتاا ما ت باه

ادلي هرگز گزينه كارآم ي باراي كما
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جاي بهر وري رازم ت ،حصي اماروز همچناان ويژگاي بنياا ي

آن ها و نهايص ًا عقاب افصاا ن نارخ رشا ساصمز ها از نارخ رشا

رفصارهاي جمعي ر بخش مالي است .اي دطر واتعي وجاك ار

بهر وري رخ ا  .اي رون ر بردي كشكرها تا و هه باه طاكل

كه مؤسسات مالي و فعاليتهاي بانكي سايهاي بار يگر مكفص به

انجامي  .حال نيز كه بسياري از كشكرهاي تكسعه يافصه براي غلبه

ور ز ن مقررات شكن  .اي چيزي است كه آشاكارا مايتاكان ر

بر بحران كنكني و مك ج ي و بيسابقه افزايش بيكاري ،سياست

افصضاحات بانكي ادير مشاه كر .

مح و سازي سصمز ها را نبال ميكنن  ،اي رون احصماالً حصاي

ات ام بان ها ر كشكرهاي تكسعه يافصه به كاهش ب هيهاا،

تش ي هم دكاه ش  .اي وضع ر چن ي كشكر تكسعه يافصه باا

حصي اگر مكجه باش هم ميتكان باار يگار آثااري منااي باراي

افزايش ش ي فاصاله مياان گارو هااي باااليي و پااييني هارم

كشكرهاي ر حال تكسعه همرا اشصه باش  .اگر كاهش ب هيها

رآم ي همرا ش است.

به جاي آنكه به آهسصگي و به طكر منضبر صكرت گيار  ،تحات

ر كشكرهاي ر حال تكساعه نياز ساهم ساصمز ها از هاه

فشارهاي ناگهانياي كه ر نصيجه شككهااي ج يا ر ترازناماه

 0221به اي سك رون ي كاهش اشصه است .البصاه بايا ر نظار

بان ها منعكا ميشك انجام پرير  ،احصماالً وام هي بي المللاي

اشت كه ر بيشصر اي كشكرها ا ها به تت كشكرهاي تكسعه

بان ها نيز از اي ات امات مصيثر دكاه ش  .از اي نظر ،سصرسي

يافصه نيست .بخاش بزرگاي از جمعيات ايا كشاكرها باه طاكر

به اعصبارات تجاري اهميت داصي ميياب كه دك احصماالً مسصلزم

دك فرما به فعاليتهاي كمباز هي چكن كشاورزي و در فروشي

ات ام جهاني ج ي ي براي تضمي آسايب ن يا ن كشاكرهاي ر

مشغكلان  ،و ر نظر گرفص تمامي عكاي آنها به عناكان رآما

حال تكسعه از كاهش ش ي اعصبارات دكاه بك .

سرمايهاي ميتكان نا رست و گمرا كنن باش .

 .7افزايش نابرابري درآمدها :مشکلي سي ساله

 .8افزايش نابرابري توزيع درآمدهاي شخصي در

رياضت مالي همرا باا كااهش ساصمز ها و انعطاااپاريرتر
سادص بازارهاي نيارويكاار ،ناه تنهاا مكجاب انقبااص اتصااا
ميشك  ،بلكه همچني به افازايش ناابرابري ر تكزياع رآما ها

تمام مناطق طي دهه 1881
تكزيع رآم هاي شخاي كه نشانگر ساهم ساصمز و ساك
سرمايه ر رآم ها ،ناابرابري طبقاات رآما ي و تكزياع مجا

ميانجام و اي وضعيت آشاكارا ر برداي كشاكرها همبساصگي

رآم ها تكسر ولت است ،ر فاصله پايان جنگ جهااني وم تاا

اجصماعي را به دطر ان ادصه است .البصاه افازايش ناابرابري اصاالً

اوادر هه  0221ر بيشصر كشاكرهاي تكساعه يافصاه باه سامت

پ ي ج ي ي نيست؛ اتصاا جهاني ر سي سال گرشصه به طاكر

برابري رفصه بك  .اما طي سالهاي بع فاصلهها بيشصر ش  .نگاهي

فراگير با اي مشكل روبهرو بك است ،هرچن به نظر ميرس كه

به شادص ضريب جيني [ ]2كه نابرابري رآم ها را ميان تماامي

اي رون از آغاز هزار ج ي به اي سك ر برداي كشاكرهاي ر

گرو هاي رآم ي نشان مي ه  ،مؤي وجك چني رون ي اسات:

حال تكسعه مصكتف ش است.

از ميان  22كشكر تكساعه يافصاه ،ر فاصاله ساالهااي  0221و

نحك تكزيع رآما ها مياان ساك سارمايه و ساصمز باراي

 ،2111وضعيت تكزيع رآم هاي شخاي ر  05كشكر ودايمتار

وراني طكالني ب ون تغيير باتي مانا باك  ،اماا از حا و ساال

ش است؛ البصه پا از سال  ،2111اي رونا ر  2كشاكر تغييار

 0221به اي سك ،ر بيشصر كشكرهاي تكسعه يافصه و بساياري از
كشكرهاي ر حال تكسعه سهم سصمز ها ر كل رآم ها كاهش

جهت ا است.
ر كشكرهاي ر حاال تكساعه ،ناابرابري تكزياع رآما هاي

يافصه است .ر چن ي كشاكر تكساعه يافصاه بازرگ ،بيشاصر ايا

شخاي عمكماً آشكارتر از كشكرهاي تكسعه يافصاه و اتصااا هاي

كاهش ر سالهاي  0221تا  0225و همزمان با افزايش بيكاري

ر حال گرار است .ر ايا كشاكرها هام _ البصاه باه اساصتناي

و ر نصيجه فشارهاي وار بر كارگران و تضاعيف اتحا ياههااي

كشكرهاي آمريكاي التي _ مانن كشكرهاي تكسعه يافصه ،فاصله

رآم هاي حاصل از فعاليتهاي مالي با سارعصي بيشاصر از سااير

رآم ي ر سه هه اول پا از جنگ جهاني وم كاهش يافات.

فعاليتها رش كر .

امااا ر ور  2111-0221نااابرابري رآم ا ها عمكم ااً ر تمااامي

ر چي از سال  0221به اي سك ،رشا ساريع اتصااا ي باا

كشكرهاي ر حال تكسعه افزايش يافت .از آغاز هزار ج ي نياز،
تكزيع رآم ها ر مناطص مخصلف جهاان ر حاال تكساعه شااه

افزايش تابل تكجه نابرابري همرا بك و اي رونا پاا از ساال

رون هاي مصااوتي بك است.

 2111هم ا امه اشصه است .علايرغام افازايش ساريع مصكسار

طي هههاي  0221و  ،0221از  02كشاكري كاه ر منطقاه

رآم هاي واتعي ،سهم رآم نيرويكار ر كل رآما ها كااهش

آمريكاي التي و رياي كاراييب اطالعات مرباك ،ر مكر شاان

يافصه است و تااوت سصمز ها از جهات مخصلف بيشصر ش است:

مكجك است ،نابرابري رآم ها ر  04كشكر افزايش يافت .ارتاام

اي تااوتها را ميتكان ر فاصله رآما ها ر منااطص شاهري و

مربك ،تا سال  2111به بيشصري ح دك رسي  ،اما از آن پا ر

روسصايي ،مناطص مركزي و ساحلي ،و ميان رآم كارگران مااهر

 05كشكر از  02كشكر مكر نظر رو باه كااهش گراشات ،هرچنا

ر بردي مشاغل و كارگران غيرماهر مهاجر مشاه كار  .ساهم
ي

هنكز هم باالتر از سط سالهاي هه  0221است.
ر آفريقا نابرابري حصاي از تبال هام بااال باك و ر فاصاله

رص باالي هرم رآم ي ر كل رآم ها نيز از سال 0225

به اي سك افزايش يافصه است؛ هرچن ارتام مربك ،هناكز هام ر
مقايسه با ساير كشكرهاي جهان پايي است.

سالهاي  0221و  0225باز هم بيشصر ش ؛ اما اي افزايش كماي
يرتر از ساير مناطص جهان آغاز ش  .از  23كشاكر آفريقاايي كاه

ر منطقه اروپاي مركازي و شارتي ،تاا اوايال هاه ،0221

اطالعات مربك ،ر مكر شان مكجك است ،ناابرابري رآما ها ر

نابرابري تكزيع رآم ها پايي تر از تمامي يگر مناطص جهان بك .

 01كشكر (كاه چنا تاايي از آنهاا جازك كشاكرهاي پرجمعيات

پا از آغاز حركت اي كشكرها ر جهت گرار باه نظاام اتصااا

محسكب ميشكن ) افزايش يافات ،ر  01كشاكر رو باه كااهش

بازار ،سهم سصمز ها ر تكلي نادالص ادلي باه شا ت كااهش

گراشت ،و ر سه كشكر هم تغييري نكار  .پاا از ساال ،0225

يافت و نابرابري ر تكزيع رآم هاي شخاي با سرعصي بيشاصر از

فاصله رآم ي ر  05كشكر كاهش يافت .اكتر ايا كشاكرها ر

ساير مناطص رش كر ؛ البصه الزم به سكار اسات كاه باه هرحاال

ر حالي بك كاه همچناان از 01

سط نابرابري رآم ها ر اي منطقه همچنان پايي تار از سااير

منطقه آفريقاي سيا بك ن  .اي

مناطص جهان است.

كشكر اراي باالتري نرخ نابرابري تكزيع رآم ها ر جهان ،شش

ر تمامي مناطص ،رش نابرابري رآم ها از اوايل هاه 0221

كشكر ر منطقه آفريقاي سيا بك ن .
ر آسيا كه نابرابري تكزيع رآم هاي شخاي عمكماً پايي تر

به اي سك با افزايش تمركاز ثاروت ر طبقاات بااالي رآما ي

از ساير مناطص ر حال تكسعه جهان است ،ارتام مربك ،به تااوت

همرا بك است .مالكيت اراييهاي مالي و واتعي نه تنها منبعي

رآما ها ميااان تمااامي گاارو هاااي رآما ي و همچنااي سااهم

است براي كساب رآما  ،بلكاه مكجاب تساهيل سصرساي باه

گرو هاي بااليي هرم رآم ي ر كل رآم  ،از اوايل هاه 0221

اعصبارات و مشاركت ممصاز ر تاميمگيريهاي سياسي ميشاك .

به اي سك كاهش افزايش يافت .باالتري ناابرابري باه وياژ ر

ر بسياري از كشكرهاي ر حال تكساعه ،تمركاز مالكيات زماي

هن وسصان مشاه ميشك  .ر فاصله  0221تا  ،0225ر ميان 2

نقش ويژ اي ر اي ارتبا ،ار  .اي تمركاز باه طاكر دااص ر

كشكر منطقه شرق و جنكب شرتي آسيا هم كه اطالعات مرباك،

آمريكاي التي كه نابرابري رآم ها هم باالست ،زيا است .ايا
ر حالي است كه تمركز مالكيت زمي

ر مكر شان مكجك است ،نابرابري رآم هاي شخااي ر هاات
كشكر افزايش اشت .پا از سال  2111نيز به جز چن كشكر ر

ر آسياي شرتي و جناكب

شرتي و ر منطقه آفريقاي سيا نسبصاً پايي است.

جنكب شرتي آسيا ،رش نابرابري ر شرق آسيا ا امه يافات ،البصاه
سرعت اي رش كمصار باك  .ر بساياري از كشاكرهاي آسايايي
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 .8آيا افزايش نابرابري درآمدها امري ناگزير

نسبصاً ماهر ر مقايسه با هر و گرو كارگران بسيار مااهر و غيار

است؟
تغيير ر وضعيت تكزيع رآما ها طاي ساه هاه گرشاصه باا
سرعت گرفص جريانات تجاري و مالي ،گسصرش شبكههاي تكلي
بي المللي و تحكل سريع تكنكلكژيكي به ويژ به علات پيشارفت
ر فناوريهاي اطالعات و ارتباطات همرا بك است .اي شراير
مكجب شكلگيري اي تلقاي عماكمي شا اسات كاه افازايش
نااابرابري رآما ها بااه طااكر ناااگزير محاااكل جااانبي تحااكالت
سادصاري ناشي از جهانيش ن و تحكل تكنكلكژيكي يا حصي پيش
شرطي باراي آنهاسات .اماا واتعيات ايا اسات كاه تحاكالت
سادصاري ر سرتاسر ترن گرشصه رخ ا است كه ر بساياري از
ور هاي آن سط نابرابري رآم ها باه طاكر تابال مالحظاهاي
پايي تر بك است.
رست است كه طي چن هه گرشصه آزا سازيهاي تجااري
و مااالي و افاازايش مشاااركت كشااكرهاي ر حااال تكسااعه ر
رنجير هاي بي المللي تكلي و همچناي

اراي مهارتهاي مصااوت _ يعني كاهش تقاضا باراي كاارگران

ر تجاارت باي المللاي

محاكالت كاردانهاي مكجب تسريع جهاني ش ن گر ي اسات.
به عالو  ،ممك است پيشرفتهااي صاكرت گرفصاه ر كااربر
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ر هههاي اديار ،از تحاكالت
تكنكلكژيكي ر مراحل ابص اييتر تكسعه اتصاا ي ساريعتار باك
باش  .اما نباي فرامكش كنيم كه جهان طي هههاي پيشي نياز
شاه افزايش سريع بهر وري بك است ،و اي

ر حالي باك كاه

ر آن وران تااااوتهاااي مكجااك ر رآما ها هماارا بااا ايجااا
مشاغل ج ي كافي كاهش يافت.
 .11تحول ساختاري و استراتژيهاي شركتها در
كشورهاي توسعه يافته
ر كشكرهاي تكسعه يافصه كاه ر هاههااي  0221و 0221
وار ور عا ي " صانعتز اياي" [ ]2شا ن  ،تحاكل ساادصاري
تحت تيثير رش سريع بخش مالي و تاا حا و ي پيشارفتهااي
صكرت گرفصه ر فناوريهاي اطالعاات و ارتباطاات و همچناي
افزايش رتابت از سكي كشكرهاي ر حال تكسعه باك اسات .ر
بردي كشكرها ،اي شراير با شيات تقاضا به سامت نيارويكاار

ماهر _ همرا بك است .از اواسر هه  ،0221سارعت افازايش
وار ات از كشكرهاي ر حال تكسعه عم تاً به علات بارونمارزي
كر ن [ ]01تكلي ر كشكرهاي تكسعه يافصه بيشصر ش است.
افزايش اي گكنه تغيير مكان فعاليتهاي تكلي ي ،نه فقار از
افازايش تااالشهاااي كشااكرهاي ر حاال تكسااعه بااراي جاارب
سرمايهگراري مسصقيم دارجي ناشاي مايشاك  ،بلكاه همچناي
نصيجه تغيير روزافزون ر اسصراتژي شركتها ر كشكرهاي تكسعه
يافصه است .تيكي بر بيشينه سازي منافع براي سهام اران ،م يران
شركتها را به تمركز بر سك هي ككتاا ما ت و افازايش ارزش
سهام شركتهاي دك ر بازار بكرس وا اشصه است .اي رويكار
مكجب تغيير رويه شركتها ر پاسخگكيي به فشارهاي رتابصي ر
شرايطي ش است كه نرخ بيكاري هم باالست .آنهاا باه جااي
نگا به افصهاي بلن م ت و تالش ر جهت ارتقاي بيش از پيش
فناااوري تكليا و همچنااي تركيااب محاااكالت دااك از طريااص
سرمايهگراري و نكآوري براي بهبك بهر وري ،به طكر فزاينا اي
بااه باارونماارزي كاار ن فعاليااتهاااي تكليا ي و انصقااال آن بااه
سرزمي هايي ر كشكرهاي ر حال تكسعه و اتصاا هاي ر حاال
گرار كه سصمز ها پاايي اسات و باه تاالش ر جهات كااهش
هزينه واح نيرويكار ادلاي از طرياص "مح و ساازي افازايش
سصمز ها" [ ]00مصكي بك ان  .ضعيف باك ن تا رت چاناهزناي
كارگران به علت ته ي ات هميشگي احصمال بيكاري كاه مكجاب
تقكيت مكاضع كارفرمايان ر مقابل كارگران ش است ،اتخاس اي
گكنه اسصراتژيها را آسانتر سادصه است .ايا رونا باا افازايش
نابرابري سصمز ها ر ميان كارگران اراي مهارتهاي مصااوت و
همچني

ر ميان كارگران اراي مهارتهاي مشاابه ر مشااغل

مصااوت همرا بك است.
 .11عوامل ساختاري و كالن  -اقتصادي مالثرر بالر
نابرابري در كشورهاي در حال توسعه
افزايش نابرابريها ر مناطص مخصلف جهان ر حال تكسعه و
ر اتصاااا هاي ر حااال گاارار را ماايتااكان ر شااراير مخصلااف

تكسعهاي آنها مشاه كر  .ر بردي ماكار از جملاه ر برداي

با اي حال باي گات كه سياساتهااي كاالن-اتصااا ي و

كشكرهاي آسيايي ،اي وضيعت با رشا ساريع اتصااا ي همارا

مالي اتخاس ش به نبال باروز بحاران با هيهااي اوايال هاه

بك ؛ و ر بردي يگر همچكن كشكرهاي آمريكاي التاي طاي

 ،0221علت اصلي صانعتز اياي ر برداي كشاكرهاي ر حاال

هههاي  0221و  0221و اتصاا هاي ر حاال گارار طاي هاه

تكسعه طي هههاي  0221و  0221بك است .ايا كشاكرها ر

 ،0221ر ور هاي كسا ي يا ركك اتصاا ي رخ ا است.

اجراي برنامههاي تع يل سادصاري تحت حمايت نها هااي ماالي

بردي كشكرهاي ر حال تكسعه همچكن كشكرهاي آمريكاي

بي المللي ،ات ام به آزا سازي مالي همارا باا آزا ساازي تجااري

التي و همچني اتصاا هاي ر حال گرار طي هههاي  0221و

كر ن  ،ضم آنكه براي مقابلاه باا افازايش نارخ تاكرم و جلاب

 ،0221رون افزايش نابرابريها با "صنعتز ايي پايش از مكتاع"

سرمايهگراري دارجي نرخ بهر ادلي را هام افازايش ا نا  .ر

همرا بك  .ر اي شراير ،نيرويكار از فعالياتهااي تكليا ي ر

بيشااصر اي ا كشااكرها ،اي ا اتاا امات علاايرغاام تااالشهاااي

بخش رسمي به مشاغل كمبهر ورتر با حصالزحمههاي پايي تري
همچكن د مات غيررسمي و تكلي محاكالت اوليه انصقال يافت.

تكلي كننا گان ادلااي ر جهاات مقابلااه بااا فشااارهاي وار باار

كاهش اشصغال ر بخش صنعت ،همرا با كاهش ش ي  21تا 31

تيمتها از طرياص مح و ساازي افازايش ساصمز ها ياا تعلياص

رص ي سصمز هاي واتعي ،مكجب افزايش فاصلههاي رآما ي

كاركنااان ،مكجااب اضااافه تيمااتگااراري پااكل ملااي ،كاااهش

ر كنار تكتف رش يا حصي كاهش مصكسار رآما هاي سارانه ر

رتابتپريري تكلي كنن گان ادلي و كااهش تكليا ات صانعصي و

بردي كشكرهاي آمريكاي التي ش .

سرمايهگراري ثابت ش .

يكي از علل اي وضع اي بك كاه باراي برداي كشاكرهاي

ر بردي يگر از كشكرها همچاكن هن وساصان و بساياري از

بردكر ار از سداير غني منابع طبيعي و اراي بخش صانعت نكپاا،

كشكرهاي آفريقايي ،بخش تكلي ات كاردانهاي با چناان سارعصي

ت اوم فرآين پكيااي تحاكل ساادصاري پاا از آزا ساازي نظاام

رش نكر است كه اشصغال كاافي ايجاا كنا و بخاش اعظام

اتصاا ي ر مقابل رتابت جهاني بسايار شاكار باك  .بار داالا

جمعيت نيرويكار جرب مشاغل غير رسمي و كام رآما تر شا

كشكرهاي تكسعه يافصه ،اي كشاكرها هناكز تابلياتهااي الزم را

است ،و اي

براي نكآوري تكنكلكژيكي كه آنها را تا ر ساز از فرصتهاي به

كشاورزي مكجب كاهش رآم كشاورزان به ويژ ر آفريقا شا

ست آم

ر اثر جهاني ش ن براي ارتقاي فعاليتهاا باه سامت

ر حالي بك است كه آزا سازي تيمتهاا ر بخاش

است .واتعيت اي اسات كاه مناافع حاصال از آزا ساازي اساسااً

فعاليتهاي "سارمايه-بار"[ ]02و "فنااوري-بار" [ ]03اساصاا

نايب تجار ش است تا كشاورزان .به عالو  ،ر جاهاايي چاكن

كنن  ،كسب نكر بك ن  .به عالو  ،بر دالا كشكرهاي كم رآم

كشكرهاي آساياي جناكب شارتي و بخاشهاايي از آفريقاا كاه

ر مراحل ابص ايي صنعصيش ن ،اي كشكرها يگار از نيارويكاار

صنعصيش ن عم تاً مصكي به ا غام ر شبكههاي بي المللي تكليا

ارزان فراوان بردكر ار نبك ن و ر نصيجه چن ان نمايتكانساصن از

بااك اساات ،فعاليااتهاااي تكلياا ي و اشااصغالزايااي اساساااً ر

برونمرزي كر ن فعالياتهااي "نيارويكاار-بار" [ ]04تكسار

فعاليتهاي نيرويكار-بر و ب ون تحريا

باه تا اوم

شركتهاي كشكرهاي تكسعه يافصه بهر من شكن  .كشكرهايي كه

فرآين پكياي تعمياص صانعصي صاكرت گرفصاه اسات .ر نصيجاه،

زو تر ظرفيت تكلي صنعصي را كسب كر بك ن نيز احصماالً تحت

الگكي سنصي تخاصگراياي ر كاالهااي اولياه و "محااكالت

تاايثير مناااي افاازايش وار ات محاااكالت كاردانااهاي از يگاار

كاردانهاي منابع طبيعي-بر" ،اگر نگكييم تقكيت ش  ،ح اتل باه

كشكرهاي ر حال تكسعهاي ترار ميگرفصن كه سط

ساصمز ها

ياا كما

همان شكل حاظ ش است.

ر آنها پايي تر بك .
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 .12بهبود نسبي توزيع درآمدها پس از اواخر دهاله

 .13صنعتيشدن سريع همراه با رشد نابرابري در
آسيا

1881

ر بسااياري از كشااكرهاي آسااياي شاارتي و جنااكب شاارتي،

بهبك شراير بيروني عليالخاكص افزايش تيمت كاالهااي
اوليه و فشاارهاي ناشاي از پر ادات با هيهاا ،مكجاب كااهش

سياستهاي كالن-اتصاا ي و صنعصي حامي سرمايهگراري مكل

نابرابري رآم ها ر آمريكاي التاي و بخاشهاايي از آفريقاا و

مكجب صنعصي ش ن ساريع و تقكيات رشا اتصااا ي آنهاا ر

آسياي جنكب شرتي طي هه ادير ش است .باا ايا حاال ،باه

شراير جهانيش ن گر ي  .ر اي مناطص ،جاباهجاايي ر تكزياع

علت تااوت ر سادصارهاي روني و سياستهاي ادلي كشكرها،

رآم ا ها طااي چنا هااه ادياار بااه شا ت تحاات تاايثير ايجااا

اي بهبك همه جا يكساان نباك اسات .ر كشاكرهاي ر حاال

فرصتهاي شغلي مصع

تكسعه غني از منابع طبيعي و اتصاا هاي ر حال گرار كه تمركاز

ويژ ر بخش تكلي ات كاردانهاي بك اسات .باه هماي علات،

مالكيت زمي و منابع مع ني باال اسات ،افازايش تيمات ناات و

نيرويكار تكانسصه است از مشاغل كمبهر ور كه غالباً ر منااطص

محاكالت مع ني ميتكان مكجب افزايش نابرابري رآم ها شك .

روسصايي مسصقرن به مشاغل بهر ورتر انصقال ياب  .با عقب افصا ن

البصه برداي كشاكرهاي غناي از مناابع طبيعاي باه دااكص ر

عرضه از تقاضا براي كارگران مااهرتر ،سارعت رشا ساصمز ها

آمريكاي التي  ،تكانسصهان از سال  2112باه ايا ساك از مناافع

براي اي گكنه مشاغل از مصكسر رش سصمز ها پيشي گرفت .به

حاصل از رابطه مبا له ر جهت رش فراگير ر كال اتصااا و ر

عالو  ،آزا سازي مالي مكجب رش سريعتر رآما هاي حاصال از

نصيجه كاهش فاصلههاي رآم ي بهر بر اري كننا  .آنهاا ايا

فعاليتهاي مالي ر مقايسه با ساير فعاليتهاا شا  .از آنجاا كاه

مكفقيت را باا افازايش رآما هاي ماالي و اتخااس سياساتهااي

نابرابري رآم ها مانع رش بازارهاي ادلي ميشاك  ،حركات باه

ه فمن مالي و صنعصي كسب كر ن كه به ايجا مشاغل باكيايت

سكي كاهش نابرابري ر تكزياع رآما ها مايتكانا باه ارتقااي

ر دار از بخش كاالهاي اوليه كم

كر  .افزايش هزيناهكار

ر فعاليتهاي اراي بهر وري بااال باه

بهر وري ب ون تمركزگراياي ر بخاشهااي اراي ساصمز ها و

مالي به طكر مسصقيم مكجب اشصغالزايي ر بخشهاي عمكمي و

مهارتهاي پايي

د مات ش و به طكر غيرمسصقيم باه ايجاا مشااغل مارتبر باا

كن .

كم

ر شبكههااي تكليا منطقاهاي و باي المللاي

تكسعه زيرسادتها و همي طكر اشصغالزايي ر صنايع كاردانهاي

ر چي  ،افزايش نابرابري همچني به شاكل رشا ناابرابري

كاار  .اتخاااس سياسااتهاااي ض ا ا واري مااالي و وضااع

رآم ها و افزايش فاصله رآم ي ميان مناطص شهري و روسصايي

مالياتهاي تااع ي [ ]05بيشصر بر رآم ها نيز ر اي ميان مؤثر

ي ميشك  .به نظر ميرس كه اي وضعيت نصيجه تمركزز اياي

بك  .از سكي يگار ،بساياري از كشاكرها از افازايش رآما هاي

مالي و سياستهاي تجاري و صنعصي ،از جمله سرمايهگاراري ر

كم ا

عمااكمي ر جهاات افاازايش هزينااهكاار ر بخااش اجصماااعي
بهر بر اري كر نا  .برداي كشاكرها هام باه منظاكر مقابلاه باا
ساااصهبااازي ر جريانااات ورو ي ساارمايه و جلااكگيري از اضااافه
تيمتگراري پكل ملي ،نظام ارزي م يريت ش را اتخاس كر ن و
به كنصرل سرمايهها پر ادصن .

زيرسادتها بك است كه به مناطص ساحلي نز ي

به مسيرهاي

تجاري بي المللي تكجه بيشاصري اشاصه و تكليا سارمايه-بار و
بزرگمقياس را به تكلي ر مقياسهاي ككچ

ترجي

ا است.

از سكي يگر ،تااوت سصمز ها به رشا كلاي ناابرابري كما
كر است ،چرا كه تكزيع سصمز ها باه نااع كاارگران مااهر ر
بخشهاي اراي فناوري بااال و همچناي بخاشهااي ماالي و
د مات جابهجا ش اسات و كاارگراني كاه از منااطص روساصايي

مهاجرت كر ان ر مقايساه باا كاارگران شاهري ،ساصمز ها و

مزاياي محلياي را ايجا كنن يا معايب ادلي احصمالي را جبران

مزاياي اجصماعي كمصري ريافت ميكنن .

كنن و ر نصيجه با ابزارهاي مالي بر ساك داالص شاركتهااي
فراملي بيازاين و احصمال كاهش آن را نيز مح و سازن .

الارجي و
التقير خال
الذاري مسال
الرمايهگال
الش سال
 .14نقال
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جابهجايي توليد
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تاااميمات جهاااني شااركتهاااي فراملااي ر حااكز تكليا و

براي رك صحي علل افزايش نابرابري ،بايا تكجاه اشات

سرمايهگراري نقش مهمي ر فرآين جهانيشا ن اشاصه اسات.
اياا گكنااه تاااميمات ،محاااكالت مراحاال مخصلااف تكلياا

كه رون افزايش ناابرابري باا تغييار جهات كلاي سياساتهااي

برونسپاري ش به كشكرهاي مصااوت را ر شبكهاي فرامرزي از

اتصاا ي از هه  0221به اي سك همزمان بك است .ر بسياري

فرآين تكلي ا غام ميكن كه ا مااً نياز ر حاال تحاكل اسات.

از كشكرها آزا سازي تجاري با مقرراتز ايي از نظام مالي ادلاي

شركتهاي فراملي نكعاً از طريص انصقال بخشهايي از فناوري به

و آزا سازي حسابهاي سرمايه همرا باك اسات ،و ايا هماه

بنگا هاي دارجي وابساصه باه داك و ر واتاع تركياب فنااوري

مكجب گسصرش سريع جريانات باي المللاي سارمايه شا  .با ي

پيشرفصه دك باا نيارويكاار ارزان داارجي مكفاص باه ايا كاار

ترتيب ماليه بي الملل حياتي مسصقل يافت و به طكر فزاين اي از

ميشكن  .طي و هه گرشصه و البصاه باه علات اوضااع و احاكال

تيمي اعصبار براي سرمايهگراري واتعي يا براي جريان بي المللاي

داص ناشي از افزايش بيكاري ،جريانات دروجي سارمايهگاراري

كاال ور و به تجارت اراييهاي مالي مكجك نز يا

مسصقيم دارجي ر بردي مكاتع مكجب ايجا فشار بر سصمز ها و

نكع تجارت ر غالب مكار به كسابوكااري ساك آورتر از ايجاا

اشصغال ر بخش تكلي ات كاردانهاي ش كه اي دك به افازايش

ثروت از طريص سرمايهگراريهاي ج ي تب يل ش .

نابرابري رآم ها ر بزرگتري كشكرهاي تكساعه يافصاه كما

شا  .ايا

به طكر كلي كشكرها رويكر ت يمي م ادلهگرايانه دك را كه
بر كاهش بيكاري و نابرابري رآم ها مصمركز بك  ،كنار گراشاصن .

كر .

تحكل مرككر بر اي باور مبصني بك كه رويكار پيشاي

م ارك ر ماكر كشاكرهاي ر حاال تكساعه ،نشاانگر يا

ر حال

وضعيت مشخص نيست .اما اي مسلم است كاه سارمايهگاراري

مشكل ركك تكرمي ايجا ش

مسصقيم دارجي هرگز به تنهايي براي تغييار تاكازن ر بازارهااي

تكسعه طي نيمه وم هه  0221مكفص نباك اسات .باه هماي

نيرويكار به ناع نيرويكار شاغل ر اي يا آن طرا اي جريان،

علت كشكرها رويكر ي "بازار-پسن "تار را باه جااي آن اتخااس

كاافي نبااك اساات .شااگات آنكاه ر هاار و گاارو كشااكرهاي

كر ن كه بر حرا هرگكنه عامل ادالل ر بازار تيكي اشصه و بر

سرمايهفرست و سرمايهپرير ،از نظر سياستهاي بازار نيرويكار و

اعصقا راسخ كشكرها به كارآم بك ن ايسصاي بازارها مبصني اسات.

سصمز ها ،پاسخهاي مشابهي به افازايش سارمايهگاراري

اياا تغيياار جهاات عمااكمي مصضاام تغيياار ر سياسااتهاااي

مسصقيم دارجي مشااه مايكنايم :كشاكرهاي سارمايهفرسات

كالن-اتصاا ي بك ؛ سياست پكلي اولكيت را منحاراً به مقابله با

تالش اشصهان از طريص مقرراتز ايي از بازارهاي نيرويكار دك

تكرم ا  ،ر حالي كه كاهش بيكاري ه ا اصلي انعطااپاريرتر

تعيي

ر بسياري از كشكرهاي ر حاال

سصمز ها و شراير "اسصخ ام و ادارا " باك  .ايا

و اعمال فشار بر سصمز ها مانع رون جابهجايي تكلي به داار از

كر ن تعيي

كشكر شكن ؛ ر حالي كاه كشاكرهاي سارمايهپارير نياز تاالش

رويكر با تكيه بر نظريات ايسصاي اتصاا نئككالساي  ،بار ايا

كر ان باراي جارب سارمايهگاراري مساصقيم داارجي بيشاصر،

عقي مبصني بك كه انعطااپرير ش ن سصمز ها و رش نابرابري

بازارهاي نيرويكار دك را هرچه انعطااپريرتر كننا  .باه هماي

ر تكزيع رآم ها ميتكان با افزايش سك دالص و/ياا پااانا از

ترتيب ،ولتها اغلب تالش كر ان از طريص كاهش ماليااتهاا

كل مكجب ارتقاي سرمايهگراري شك .
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اما همرا با گسصرش فعاليتهاي مالي ،افازايش ناابرابريهاا

مالي سالهاي  2112و  ،2112به جاي آنكه مكجب تج ي نظر ر

غالباً مكجب رش ب هيها ش  ،چرا كه گرو هاي رآم ي پايي و

اي رويكر شك  ،باه تيكيا وباار بار اولكيات انعطاااپاريري

مصكسر نميتكانسصن ب ون تكسل به اعصبارات ،سط مارا دك

بازارهاي نيرويكار ر اكتر كشكرهاي تكسعه يافصه انجامي  .تنهاا

را حاظ كنن يا افزايش بخشان  .ايا شاراير باه نكباه داك باا

چن كشكر كاه بيشاصر ر آمريكااي التاي تارار ارنا  ،از ايا

افزايش رآم هاي صاحبان اراييهاي مالي ،مكجب ودامت هار

جهتگيري سياستها تبعيت نكر ن  .اي كشكرها به جااي ايا

چه بيشصر نابرابريها ش  .به عالو  ،وتصاي كاه افازايش بايش از

روش ،بر سياستهايي تمركز كر ن كه ب ون ايجاا ماانع باراي

ان از ب هيها ر نهايت مكجب بحرانهاي ماالي شا  ،ر اغلاب

رش و همگرايي اتصاا ي ر سط جهان ،مكجب بهبك وضاعيت

مكار نابرابري رش كار  ،زيارا هزيناه بحارانهاا عمكمااً تايثير

اتصاا ي فقرا و همچني ت رت چانهزني كارگران ميشكن .

نامصناسبي بر فقيرتري گرو ها اشت.
ر حالي كه اي تغيير جهت سياستها ر بيشاصر كشاكرهاي
تكسعه يافصه از اوادر هه  0221به اي سك رخ ا  ،تاكرات ج ي

ر حكز سياستهاي مالي ،تغيير جهت سياست اتصااا ي از
اوايل هه  0221به سكي اصال كميناهكار ن م ادلاه ولات و
تقكيت نيروهاي بازار مكجب حرا مكار "اداالل ر باازار"[]02

ر كشكرهاي ر حال تكسعه هم به ت ريج طي هههااي بعا ر

ر اثر مالياتبن ي ش  .ر ايا رويكار  ،تكزياع فشاار مالياات و

شكلگيري سياستهاي ايا كشاكرها تايثير گراشات .باه طاكر

تخايص هزينهكر عمكمي ،اساساً باي نه با تكجه به مالحظاات

داص ،تع ا تابل تكجهي از اي كشكرها مجبكر ميش ن شاراير

تكزيعي ،بلكه بر طبص معيارهاي كاارآيي صاكرت گيار  .بار ايا

تحميلي براي بردكر اري از كم هاي نها هاي مالي بي المللاي

اساس ،انصظار ميرفت كه وضع ماليااتهااي پاايي تار بار ساك

را رعايت كنن  ،يا آنكه به اليل يگر سياساتهااي داك را باا

شركتها و تعيي نرخ ماليات پايي تار بار رآما هاي نهاايي ر

تكصيههاي مرككر ر "اجماع واشنگص " همسك ميكر ن .

طبقات باالي هرم رآم ي ،مكجب تقكيت انگياز هاا و افازايش
منابع دك شركتها براي سرمايهگاراري شاك  .اساص الل يگار

 .16مقرراتزدايي از بازارهاي نيرويكار و
اصالحات مالياتي
ر مكر بازارهاي نيرويكار ،اي جهتگيري ج ي سياستها

براي حمايت از وضاع ماليااتهااي پاايي تار باراي گارو هااي
پر رآم تر ،عبارت بك از اينكه جابهجايي تكزياع رآما ها ر اثار
اي سياست ميتكان مكجب افزايش پاان ازها شاك  ،زيارا ايا

به معني مقرراتز ايي و ايجا انعطااپريريهاي ج ي بك  .ع م

گرو هاي رآم ي بيش از مصكسر جامعه ميل به پاان از ارنا .

تمايل كارگران به تبكل كاهش سصمز ها ،به عنكان مهامتاري

همچني گاصه ميش كه افزايش پاان ازها نياز باه نكباه داك

علت مان گاري بيكاري شنادصه مايشا  .ر محيطاي حاصال از

مكجب افزايش سرمايهگراري ميشك .

افاازايش و اسااصمرار بيكاااري ،ر كشااكرهايي كااه اتحا يااههاااي

ر بسااياري از كشااكرهاي تكسااعه يافصااه و ر حااال تكسااعه،

كارگري از ناكس بردكر ار بك نا  ،ايا نااكس كااهش يافات و ر

اي گكنه اصالحات ليبرالي مالياتها به كاهش نسبت مالياتها به

كشكرهاي يگر هم امكان تقكيت اي اتحا يهها منصااي شا  .ر

تكلي نادالص ادلي ،كاهش نرخ مالياتهااي نهاايي ،و تقكيات

نصيجه اي وضعيت ،ت رت چانهزني ر مراكرات مربك ،به تعياي

عناصااري از نظااام عكاي ا عمااكمي (يعنااي افاازايش نامصناسااب

سصمز ها به طرا كارفرمايان شيات كر  ،و افزايش ساصمز ها

فشارهاي مالياتي بر گرو هاي كم رآم تر) انجامي كه بار تكزياع

ر مقايسه با منافع حاصل از بهر وري پايي نگه اشصه شا كاه

رآم ها تيثير كاهشي اشصن  .ر كشاكرهاي تكساعه يافصاه ،ايا

اي نيز دك مكجب افزايش گسصر سهم سك حاصل از سارمايه

وضع با كاهش تابلتكجاه ساهم عكايا حاصال از ماليااتهااي

ر كل رآم ها گر ي .

مسصقيم ر تكلي نادالص ادلي همرا ش .

جاي تعجب است كه رش مج بيكااري ر جرياان بحاران

 .18شکست بازار نيروي كار و اصالحات مالي

 .17كاهش فضاي مالالي در كشالورهاي در حالال
توسعه

رش ناكافي مصكسر سصمز هاي واتعي ،همرا باا اصاالحات

اصالحات مالي ر كشكرهاي ر حال تكسعه طي هاه 0221

نامناسب مالياتي ،علل اصلي افزايش نابرابري ر بيشاصر كشاكرها

همرا با كاهش رآم هاي تعرفاهاي ر اثار آزا ساازي تجااري،

بك و ر عي حال به تحقص انصظارات ر ماكر تساريع رشا و

همچني مكجب كاهش يا تكتف رشا عكايا عماكمي شا  ،باه

كاهش بيكاري هم نينجامي است .واتعيت اي است كه هرگكنه

طكري كه ولتها احساس كر ن براي تقكيت فرآينا تكساعه و

رويكر سياسصي كه اهميت نقش تكزيع رآم ها ر رش تقاضاا و

ات ام جهت بهبك وضع تكزيع رآما ها ،بايا حاكز كاار داك را

اشصغالزايي را نا ي بگير  ،محككم به شكست است .جابهجاايي

بزرگتر كنن  .ركك جريانات سرانه كم هاي رسامي تكساعهاي

ر تكزيع رآما ها باه سامت گارو هااي پر رآما و اراي نارخ

[ ]02ر هه  0221و كاهش مطلص ش ي آنهاا ر هاه ،0221

پاان ازهاي باالتر ،به معني كاهش تقاضا براي كاالهاي تكلي ي

بر ودامت اي مشكل افزو  .ر نصيجه اي وضاع ،ر بساياري از

شركتهاست .وتصي كاه بهار وري رشا مايكنا با ون آنكاه

كشكرهاي ر حال تكسعه تيمي د مات عمكمي كاهش يافات ،و

سصمز ها نيز به همرا آن افزايش يابا  ،تقاضاا نهايصااً از تكليا

اي امر ر اغلب مكار عليالخاكص ر آفريقا و آمريكاي التي

عقااب دكاها افصااا  ،و ر نصيجااه مكجااب كاااهش بااهكااارگيري

اثرات كاهشي اشت يا مكجب ع م سصرسي گرو هاي كم رآم

ظرفيتها و سك دكاه ش  .اي وضع نيز عمكمااً ر نهايات باه

به اي گكنه د مات ش .

كاهش _ و نه افزايش _ سرمايهگراري دكاه انجامي .
پاايي تار باك ن نارخ افازايش ساصمز هاي واتعاي از رشا

كم هاي رسمي تكسعهاي پا از كاهش تا كمتري سطكح،
از اوايل هه  0221وبار رو به افزايش گراشات .باا ايا حاال،

بهر وري و افزايش ناامني شغلي ،باه طاكر سيساصماتي

سهم عظيمي از اي افزايش تنها نايب چنا كشاكري شا كاه

بيثباتي تقاضاي ادلي ميشك و به جاي كااهش بيكااري ،باه

پااا از سااالهااا ناااآرامي ادلااي بااه ت ا ريج بااه وضااع عااا ي

افزايش آن كم

ميكن  .ب ي ترتياب مايتاكان گاات اتكااي

برميگشصن  ،يا آنكه به شكل بخشش با هيهاا باه كشاكرهايي

صرا به ساازوكار باازار نمايتكانا از عا متعاا ل ر بازارهااي

ادصااص يافت كه با افزايش ب هيهاي عقبافصا مكاجه بك ن .

نيرويكار جلكگيري كن  .واتعيت اي است كاه رسات پايش از

ب ي ترتيب اي افزايش كم هاي تكسعهاي تايثير چنا اني بار

مك ج يا افازايش بيكااري ر كشاكرهاي تكساعه يافصاه _ از

بك جههاي جاري اكتر كشاكرهاي ريافاتكننا ن اشات .البصاه

مصكسر شش رص ي ر سال  2112به ح و  2رصا ر ساال

بخش فزاين اي از كم هاي تكسعهاي صرا به اشت ،آمكزش

 _ 2100سهم سصمز ها ر تكلي نادالص ادلي به پاايي تاري

يا ساير اه اا اجصماعي ميش و اي تايثيرات متبصاي بار وضاع

سط دك ر وران پا از جنگ جهاني وم نزول كر بك  .ناه

اشت .با اي حاال ،از

كاهش مصكسر سصمز ها و نه افزايش تااوت ساصمز ها چاه ر

آنجا كاه ايا افازايش ساهم اها اا اجصمااعي ر كما هااي

سط بخشي و چه ر سط بنگاهي ،هيچك ام نميتكان مكجاب

تكسعهاي مصضم كاهش سهم ادصااصيافصه به سارمايهگاراري

شك نيرويكار جايگزي سرمايه شك  ،يا بيكاري ر كال اتصااا

ر جهت رش ر زيرسادتهاي اتصاا ي و ظرفيتهاي تكليا ي

كاهش ياب  .به عاالو  ،بااال بار ن تاااوت ساصمز ها ر مياان

بااك  ،تاايثير آن باار اصااالحات سااادصاري و ايجااا مشاااغل و

بنگا ها به منظكر غلبه بر بحاران كناكني ر كشاكرهاي تكساعه

فرصتهاي رآم ي ج ي كامالً مح و بك .

يافصه هم را حل مسيله نيست ،زيرا دك مكجاب كااهش تاااوت

تكزيع رآم ها ر كشكرهاي ريافتكنن

سك ر ميان بنگا ها ميشك  .اي

مكجاب

ر حالي است كاه اتااتااً ايا

تااوت سك است كه انگيز سرمايهگاراري و پكياايي ناكآوري ر
13
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اتصاا هاي مبصني بر بازار ميشك  .اگر بنگا هاي ناكارآم نصكاننا

ظرفيتهاي تكلي ياش را ايجا كن  .ب ي ترتيب اتصاا كشاكر

كاسصي سك دك را با كاهش سصمز ها جبران كنن  ،بايا باراي

ميتكان از دطر افزايش و ت اوم بيكاري ر امان بمانا و مجباكر

ا امه حيات دك بهر وري را افزايش هن و به نكآوري بپر ازن .

نباش مرتباً باه اتخااس سياساتهااي مركانصيليساصي معاروا باه

به همي ترتيب ،بهبك احصمالي اوليه ر رتابتپريري ادلاي
كه ميتكان نصيجه اساصاا از مناافع حاصال از بهار وري باراي

"همسايهات را گ ا ك "[ ]02ست ياز تاا تقاضااي الزم باراي
مازا عرضه دك ايجا كن .

كاهش تيمتهاي صا راتي باش نيز ات امي پاي ار نيست ،زيرا بار

براي اعمال رست اي تاع  ،تع يل سصمز ها باي با نگاا

رش و اشصغالزايي ر ساير كشكرها تايثير منااي مايگارار  .باه

به آين صكرت گير  ،ب ي معني كه ر انجام آن باي باه جااي

عالو  ،اي اساصراتژي ر صاكرتي كاه كشاكرهاي مصعا ي كاه

نرخهاي جاري رش بهر وري و تكرم ر ور تبلي (يا همان نگا

تكلي كنن گانشان ر صحنه رتابت بي المللي حضاكر ارنا  ،باه

به گرشصه) به رون بهر وري و ه ا تكرمي تعياي شا تكسار

طكر همزمان آن را نبال كنن  ،عمالً مكجب كااهش ساصمز ها

مركزي براي ور بع تكجه شك  .نگا به گرشاصه

ولت يا بان

دكاه ش  .اي گكنه رويهها ميتكان بخشهاي بزرگي از جمعيت

تنها مكجب ت اوم بيشصر تكرم ب ون ساصيابي باه ساط مطلاكب

اي كشاكرها را از ساهيم باك ن ر مناافع حاصال از بهار وري

سصمز هاي واتعي دكاه شا  .پيكنا ز ن ساصمز ها باه رشا

محروم كن  .همي اسص الل ر مكر رتابتهاي مالياتي ر سط

بهر وري و ه ا تكرمي رسمي بان

مركزي ،همچني ميتكانا

بي المللي ،به داكص ر ارتبا ،با ماليات بر شركتها نيز ص ق

بان

ميكن .

ياري ه و فضاي بيشصري براي تحري

مركزي را ر انجام وظياه دك ر مكر جلاكگيري از تاكرم
سرمايهگراري و رشا

ر ادصيار آن بگرار  .ر اي ميان سازوكارهاي چاناهزناي جمعاي
 .18ضرورت تغيير جهتگيري سياستها در حوزه
دستمزدها و بازار نيرويكار

ميتكان به مكفقيت سياستهاي رآم ي كم

كن .

افزايش سصمز ها به طكر همآهنگ با رش كلي بهار وري و

تغيير الگكي تكزيع رآم ها به طاكري كاه تماامي جامعاه ر

ه ا تكرمي ،تبل از هر چياز ماانع كااهش ساهم ساصمز ها و

پيشرفت كلي اتصاا ساهيم گار  ،بايا باه مهامتاري ها ا

شكلگيري تاااوتهااي تابالمالحظاه مياان ساصمز ها باراي

سياستها تب يل شاك  .باه هماي علات اسات كاه عاالو بار

مشاغل مشابه دكاه ش  .با اي حال ،وتصي كه سهم ساصمز ها

سياستهاي پكلي و مالي حاامي اشاصغال و رشا  ،سياساتهااي

كاهش ميياب و نابرابريها مياان رآما هاي شخااي افازايش

مناسب رآم ي نيز ميتكان ر سصيابي به ساطحي از ناابرابري

ميياب  ،همانطكر كه طي هههاي ادير ر بيشصر كشكرها شاه

رآم ي كه براي جامعه تابلتبكل باشا و ر عاي حاال ايجاا

آن بك يم ،ولتها ممك است تالش كننا ساهم ساصمز ها را

افزايش ر تقاضايي كه مكجب ايجا اشصغال شك  ،نقاش مهماي

افزايش هن و نابرابريها را كاهش هن  .سصيابي به اي ه ا

اياا كن  .يكي از مهمتري ويژگيهاي هرگكنه سياسات رآما ي

مسصلزم ي

اجماع تبلي ر جامعه است ،كه مايتكانا از طرياص

باي تضمي اي امر باش كه شصاب افزايش مصكسر ساصمز هاي

فرآين چانهزني جمعي ميان اتحا يههاي مصشكل از كارفرمايان و

واتعااي و مصكساار بهاار وري يكسااان باش ا  .ر تع ا يل عااا ي

كارگران محقص گر  .ولت نيز ميتكان باا ارا اه تكصايههاا ياا

ه ا تكرمي ر نظر گرفصه شك  .چنانچاه

رهنمك هاي كلي براي تع يل سصمز ها فرآين مرككر را تكميال

سصمز ها هم باي ي

تاع اي باش كه افزايش سصمز ها ر اتصاا با رشا مصكسار
بهر وري به عالو ي

كن .

ها ا تاكرمي هامآهناگ باشا  ،ساهم

ابزارهاي يگري هم وجك ار كه مايتكانا باراي اصاالح

سصمز ها ر تكلي نادالص ادلي ثابت مايمانا و كليات نظاام

دروجي بازار به ناع گرو هاي فات ت رت چانهزني به كار گرفصاه

اتصااا ي مايتكانا تقاضااي كاافي بااراي باهكاارگيري كاماال

شك  .اي ابزارها عبارتان از ايجا فرصتهاي بيشصر اشاصغال ر

بخااش عمااكمي ،تعيااي ح ا اتل سااصمز هاي تااانكني ،و وضااع

شراير زن گي روسصاييان را بهبك بخش  .تعيي حا اتل ساصمز

مالياتهاي تااع ي كه عكاي حاصل از آن را مايتاكان صارا

تانكني و تع يل منظم آن به طكر همآهنگ با رون رش بهر وري

انصقاالت اجصماعي [ ]21بيشصر كر  .افزايش هزينهكر عمكمي باه

ر اتصاا و نرخ ه اگراري ش براي تكرم ،ميتكان بر پكياايي

منظكر تيمي كاالها و د مات اساسي و كاهش تيمت آنهاا هام

رش سرمايهگراري و بهر وري تيثير متبت اشصه باش  .اي روش،

ابزاري يگر ر اي راسصاست.

عالو بر كاهش فقر ر مياان اتشااري كاه ساصمز هاي پاايي
ريافت ميكنن  ،همچني ميتكان با رشا تقاضاايي كاه بيشاصر

 .21اقدامات حمايت درآمدي [ ]21در كشورهاي

طالب كاالها و د مات ادلي است ،مكجب افزايش اشصغال شاك .

درحال توسعه
اي

از سكي يگر ،ميزان ح اتل سصمز تاانكني و تعا يالت ور اي

سصه ادير از ات امات براي كشكرهاي ر حال تكساعه از

آن ميتكان به عنكان مرجعي مهم براي تعيي

سصمز ها ر كال

اهميت داصي بردكر ار است ،زيرا اي كشكرها احصمااالً بايش از

اتصاا عمل كن  .البصه باي پريرفت كه اعماال حا اتل ساصمز

كشكرهاي تكسعه يافصه به كاهش اساسي نابرابري رآما ها نيااز

تانكني ر اتصاا هاي اراي بخشهاي غيررسمي بازرگ شاكار

ارن  .اي كشكرها پصانسيل تابلمالحظهاي باراي افازايش رشا

است .ر اي گكنه نظامهاي اتصاا ي ،مقررات تعيي كنن ح اتل

بهر وري از طريص تقسيمبنا ي بيشاصر نيارويكاار و اساصاا از

سصمز تانكني باي از طريص تقكيت اشصغال ر بخاش عماكمي و

فرصتهاي حاصل از پيشرفتهاي تكنكلكژيكي ارن  .اي با ان

اتخاس اسصراتژيهايي براي بهبك كارآيي فعاليتهااي تكليا ي ر

معناست كه كشكرهاي مرككر به دكبي ميتكانن از طريص تكزياع

مقياس ككچ

تكميل شك .

برابر منافع حاصل از بهر وري و ر نصيجه افزايش رش تقاضاا ،از
 .21تغيير توزيع درآمدها از طريق مالياتبندي

ميزان نابرابريها بكاهن .
شكي نيست كه ر كشكرهاي ر حال تكساعه كاه همچناان

عالو بر سياستهاي مربك ،به بازار نيرويكار و ساصمز ها،

ش ي اً به تكلي و صا رات كاالهاي اوليه وابسصهانا  ،پيكنا مياان

وضع ماليات بر رآم و ثاروت ان ودصاهشا

ر طارا عكايا و

رش و ايجا اشصغال كمصر از كشكرهاي تكسعه يافصه اسات .رشا

انصقاالت اجصماعي و تيمي رايگان و همگاني د مات عماكمي ر

عملكر اي كشكرها به ش ت تحات تايثير نكساان تيماتهااي

طرا هزينهها ،ر تغيير تكزيع رآم ها نقش اساسي ارن .

جهاني كاالهاي اوليه است .به عالو ر بسياري از كشكرهاي ر

وضع مالياتهاي تااع ي ميتكانا مكجاب كااهش بيشاصر

حال تكسعه ،بخش غيررسمي اتصاا بسيار بزرگ است و مشاغل

نابرابريها ر ميان رآم هاي تابالتاارا [ ،]22ر مقايساه باا

بسيار زيا نا  .ر بساياري از ايا كشاكرها،

كاهش نابرابريها ر ميان رآم هاي نادالص شك  .تيثير داالص

اشصغال رسمي ر بخش تكلي ات كاردانهاي سهم نسبصاً كاكچكي

تقاضايي [ ]23افزايش مالياتها و هزينهكر ولت هنگامي بيشصر

ر مشاغل سصمز بگير ار و اتحا يههاي كارگري و چاناهزناي

ميشك كه تكزيع تعه ات مالياتي اضافي هرچه بيشاصر تاااع ي

جمعي نقش بسيار ككچ تري ر مقايسه باا كشاكرهاي تكساعه

گر  ،زيرا بخشي از اضافه ماليااتهااي پر اداتشا از محال

ر اي كشكرها ،سياستهاي رآما ي باراي

كاهش پاان ازهاي مالياات هنا گان ر گارو هااي پر رآما تر

بخش رسمي باي با ات اماتي ر جهت افزايش رآما ها و تا رت

تيمي دكاه ش  ،چرا كه تمايل به پااانا از ر آنهاا بايش از

دري نيرويكار فعال ر بخش غيررسامي و فعااالن ر مشااغل

گرو هاي كم رآم تر است.

دك اشصغالي ككچ

يافصه ار  .بنابراي

تجربه سه هه اول پا از جنگ جهااني وم ر كشاكرهاي

دك اشصعالي تكميل شك .
ايجا سازوكارهايي كه تيمت تكلي كنن

تكسعه يافصه ،يعني ور اي كه نرخ ماليات بر شركتها و مالياات

ر بخش كشااورزي

نهايي باالتر بك ولي سرمايهگراري هم زيا بك  ،نشان ماي ها

را به رش كلي بهر وري ر اتصاا پيكن ه  ،ميتكان به تا ريج
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كه تمايل كارآفرينان به سارمايهگاراري ر ظرفياتهااي ج يا
تكلي ي نه به سك هاي دالص ر ي

ولت سك برن  .براي نمكنه ،ر كشكرهايي كاه ساط ناابرابري

برهه زماني داص ،بلكه به

تكزيع رآم ها و ثروت باالست ،وضع ماليات بر اماالك و زماي ،

انصظارات آنها ر مكر تقاضاي آينا باراي كاالهاا و دا ماتي

كاالهاي لككا مان گار و اراييهاي مالي ميتكان منبع مهماي

بسصگي ار كه آنها ميتكانن با اي ظرفيتهاي اضاافي تكليا

براي عكاي ولت باش .

كنن  .اي انصظارات با افزايش هزينهكر عمكمي تتبيت ميشاكن
يا حصي ارتقا مييابن  ،و از طريص تيثيرات رآم ي [ ]24داك باه
افزايش تقاضاي بخش داكصي كم

مايكننا  .واتعيات ايا

ر كشااكرهاي ر حااال تكسااعه اراي منااابع طبيعااي غنااي،
رآم هاي حاصل از بهر بر اري از منابع طبيعي و منافع حاصل از
افزايش تيمت كاالهاي اوليه ،منباع مهام يگاري باراي عكايا

است كه امكان اسصاا از مالياتبنا ي و هزيناهكار ولصاي باه

عمكمي است .ر ايا كشاكرها ،ولاتهاا مايتكاننا از طرياص

منظكر كاهش نابرابريها با ون آسايبز ن باه رشا اتصااا ي،

تخاااايص مناااااانه رآماا هاي فاااروش كاالهااااي اولياااه،

احصماالً بيشصر از آن ح ي است كه معمكالً تاكر ميشاك  .وضاع

عليالخااكص ر بخاشهااي ناات و معا ن ر مياان مار م،

ماليات بر رآم هاي باال ،علايالخااكص ر گارو هااي بااالي

اطمينان حاصل كنن كه به جاي چن فعاال اتصااا ي ادلاي و

رآم ي ،از طريص تااع يتر كر ن ج ول مالياتي ،نه مكجاب از

دارجي ،كل جمعيتشان از منافع ثروت منابع طبيعي كشكر منصاع

ميان رفص مزيت مطلص گرو هاي پر رآم ميشك و نه انگيز را

ميشك  .اهميت اي امر به وياژ از آنجاايي اسات كاه پصانسايل

از يگران براي حركت به سامت طبقاات بااالتر هارم رآما ي

رآم زايي منابع طبيعاي باه علات بااال رفاص تيمات كاالهااي

ميگير  .وضع ماليات بيشصر بر رآم هاي ثابات حاصال از ساك

اساسي ،طي هه گرشصه به طكر چشمگيري افزايش يافصه است.

سرمايه ،ر مقايسه باا رآما هاي حاصال از ساك فعالياتهااي

از سكي يگر ،به نظر ميرس كه ر مكر مالياتهاي وضاع

كارآفرينانه _ بردالا آنچه كه تااكنكن ر بساياري از كشاكرها

ش بر شركتهاي فراملي و به طكر كلاي سارمايهگاراريهااي

معمكل بك است _ با تكجه به گسصرش بيش از ح فعاليتهااي

مسصقيم دارجي هم جاي اصالح زيا اسات .كشاكرهاي ر حاال

مالي عم تاً غيرمكل  ،به طكر فزاين اي مكجه به نظر ميرس .

تكسعه غالباً سعي ميكنن باا اعطااي امصياازات ماالي باه جارب
سرمايهگراري مسصقيم دارجي بپر ازن ؛ اما رتابت با ساير كشكرها

 .22در كشورهاي در حال توسعه نيالز اسالتداده از
ابزارهاي مالياتي ممکن است
مكفقيت ر رفع نابرابري رآم ي از طريص وضع مالياتهااي

ر جرب سرمايه دارجي از طريص وضاع ماليااتهااي پاايي تار،
مشكالتي را به نبال دكاه اشات .زيارا ايا سياسات مكجاب
شكلگيري ي

رون كاهش [ ]25ر مالياتها دكاه ش كاه از

تااع ي مسصلزم سط نسبصاً باالي اشصغال رسامي ر اتصااا و

آزا ي عمل اي كشكرها ر حكز مالي دكاه كاسات؛ و ايا

ظرفيت تابلمالحظه ا اري است كاه البصاه كشاكرهاي ر حاال

حالي است كه امصيازات مالياتي اوليه نيز باا گرشات زماان ارزش

تكسعه امروز فات اي ويژگيها هسصن  .با اي حال ،اي كشكرها

دك را از ست دكاه ا .

ر

(از جمله كشكرهاي كم رآم ) به طاكر باالقك مناابع يگاري ر
ادصيار ارن كه ميتكان به افزايش برابري و ر عي حال افزايش
عكاي ولت كم

 .23استداده از هزينهكرد عمالومي بالراي كالاهش
نابرابريها

كن .

ه اگراري تيص انصقاالت اجصماعي و تيمي عمكمي د مات

افزايش ماليات بر ارايي و ارث ميتكان منبعي باراي عكايا
عمكمي باش كه بسياري از كشاكرهاي تكساعه يافصاه و ر حاال

اجصماعي ميتكان به كااهش ناابرابري رآما هاي تابالتاارا

تكسعه ميتكانن از آن ،نه فقر براي كاهش نابرابريها ر تكزياع

كن  .براي نمكنه ،افزايش هزينهكر ر آمكزش ميتكان به

رآم ها و ثروت ،بلكه همچني

ر تكسعه فضاي عملكار ماالي

كم

افزايش برابري تكزيع رآم ها به ويژ ر كشكرهاي فقيرتر كم

كن  .البصه شر ،اي امر ،آن است كه فرصتهاي شاغلي تنهاا ر

تكلي كنن گانشاان رتاباتپاريري باي المللاي داك را از سات

ادصيار كساني ترار گير كه از اي آمكزشها بهر گرفصهان  .با اي

مي هن  ،بلكه افزايش ياا كااهش نارخ ارزهااي مرباك ،اسات.

حال باي تكجه اشت كه اشصغالزايي به رش كلاي پكياايي و باه

تغييرات نرخ اسمي تسعير ارزها باي منعكاكنن تغييارات نارخ

داكص گسصرش بخشهاي تكلي و د مات رسمي بسصگي ار .

تااضلي تكرم [ ]26يا تغييرات رش هزينه واحا نيارويكاار []22

برنامههاي اشصغال بخش عمكمي مانن آنچه طي ساالهااي

باش  .اي روش همچناي مايتكانا ماانع اتخااس سياساتهااي
مركانصيليسصي ر سط تجارت بي الملل شك .

ادير ر بردي كشاكرهاي ر حاال تكساعه شااه آن باك ايام،
ميتكان از طريص كاهش بيكاري ،برتراري ساط حا اتلي باراي

جنبه مهم يگر محير بي المللي روش برداكر كشاكرها باا

سصمز ها ،و ايجا تقاضا براي كاالها و د مات ادلي ،باه طاكر

جابهجايي سرمايههاي ثابت اسات .هامآهنگاي بيشاصر ر مياان

داص بر تكزيع رآم ها تيثير گرار  .اجراي اي نكع برنامهها حصي

كشكرهاي ر حال تكسعه ر جلكگيري از رتابت آنهاا ر زميناه

ر كشااكرهاي كاام رآماا و فاتاا ظرفيااتهاااي باااالي ا اري

سصمز ها و مالياتها ماي دكاه بك  .ه ا اي همآهنگي بايا

امكانپرير است و ميتكانا باا پاروژ هاايي باراي بهباك وضاع

وا اشص بنگا ها به تييي و اصل باش  :پريرش كامل برنامههاي

زيرسادتها و عرضه د مات عمكمي همرا گر  .اي برناماههاا

مالياتي ملي؛ و تع يل سصمز هاي واتعي با تكجه به اه اا ملاي

ر صكرت اجراي تيص ،همچني ميتكان به جرب كاارگران باه

ر ارتبا ،با افزايش بهر وري ملي و تحقاص ها ا تاكرمي .هار

بخش رسمي كم

وي اي اصكل مكجب شكلگياري معيااري اساصان ار ر مياان

كن .

از عكاي حاصل از افزايش مالياتها همچناي مايتاكان باه

بنگااا هاااي ادلااي دكاه ا ش ا  .اي ا معيااار مااانع محرومياات

منظكر اعطاي انكاع وام با شراير ويژ و ممصاز و حمايات فناي از

سرمايهگراران دارجي از منافع _ غالباً تابلتكجه _ اضافي حاصل

چه ر بخشهاي صنعصي ر شهرها و چاه

ر كشاكر

تكلي كنن گان ككچ

از تركيب فناوريهاي پيشارفصه و ساصمز هاي پاايي

ر بخشهاي روسصايي اسصاا كر  .تيمي ايا گكناه اعصباارات،
عالو بر كم

ميزبان دكاه ش  ،زيرا هزينه نيرويكار آنها نه همارا باا رشا
بهر وري دك آنها ،بلكه همرا با مصكسر افازايش بهار وري ر

به افازايش بهار وري و رشا رآما ها ر ايا

فعاليتها ،ميتكان ابزاري باش براي جرب كارآفريناان ككچا -

كل اتصاا كشكر ميزبان زيا دكاه ش .

مقياس و كارگران به بخش رسمي.
جمعبندي و مالحظات
 .24ابعاد بينالمللي

تمامي اي مالحظات نشاان ماي ها كاه كاارآيي عملكار

ر جهاني كه نظامهاي اتصاا ي باه طاكر فزاينا اي باازتر

فرآين هاي بازار ر ي

اتصاا باه طاكر فزاينا جهااني شا ،

ميشكن و وابسصگي آنهاا باه هام افازايش ماييابا  ،عملكار

ضرورتاً مسصلزم افزايش نابرابري مياان رآما هاي سارمايهاي و

كالن-اتصاا ي كشاكرها بايش از پايش تحات تايثير تحاكالت

نيرويكار و همچني ميان رآما هاي شخااي نيسات .رشا و

بيروني و سياستهاي ساير كشكرهاست .نكسانات ش ي ر تيمت

تكسعه فراگير مسصلزم ات امات فعال براي اشاصغالزاياي و تكزياع

كاالهاي تجاري و ناهمآهنگي ميان ارزها ميتكان مكجب ادصالل

رآماا ها و همچنااي سياسااتهاااي حمايااتگرانااه

مجاا

ر رتابت بي المللي ميان تكلي كنن گان كشكرهاي مخصلف شك .

كااالن-اتصاااا ي ،ارزي و صاانعصي اساات كااه مكجااب افاازايش

شككهاي كالن-اتصاا ي ناشي ايا مشاكالت تيمصاي ر

سرمايهگراري تكلي ي و ايجا مشاغل آبرومن گر  .بهبك تكزيع

بازارهاي ارزي ،كل اتصاا را تحت تيثير ترار مي ه و ر نصيجه

رآم ها ميتكان مكجب تقكيت كلي تقاضا ،سرمايهگراري و رشا

نميتكان ر سط بنگاهي حل شك  .را مناساب مقابلاه باا ايا

شك  ،و اي به نكبه دك مكجب تسريع رون اشصغالزايي ،از جملاه

شاااككهاااا ،ناااه كااااهش ساااصمز ها ر كشاااكرهايي كاااه

ر فعاليتهايي كه از بهر وري باال بردكر ارن و عكايا و مناافع
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اجصماعي بيشصري را به نبال ارنا  ،و ر نصيجاه كااهش هرچاه

نز ي تر باش  ،نابرابري رآم ي بيشصر است .مصرجم.
9. Deindustrialization.
10. Offshoring.
11. Wage Compression.
12. Capital-Intensive.
13. Technology-Intensive.
14. Natural-Resource-Intensive.
15. Progressive Taxes.
16. Market-Friendly.
17. Market Distortions.
18. Official Development Assistance (ODA).

بيشصر نابرابري دكاه ش .
پي نوشت
1. Rentier Incomes.

بيشصر نكيسن گان از اي عنكان باراي اشاار باه رآما هاي
حاصل از فعاليت ر بازارهاي مالي و مالكيت اراييهاي مالي ،ر
مقابل رآم هاي حاصل از فعاليات ر بخاش واتعاي اتصااا ياا
مالكيت اراييهاي واتعي متل امكال غيار منقاكل ياا تجهيازات
سرمايهاي اسصاا ميكنن  .مصرجم.
2. Countercyclical Policies.

اي سياستها ر جهت مخالف تماايالت ور اي ر اتصااا

ات امات تيمي مالي انجامش تكسر كشكرهاي تكسعه يافصاه
به منظكر ارتقاي وضع تكسعه اتصاا ي و رفاا ر كشاكرهاي ر
حال تكسعه .مصرجم.
19. Beggar Thy Neighbor.
20. Social Transfers.

عمل ميكنن  .متالً ر ور ركك اتصاا  ،سياست ض ا واري ر
جهت تحري

آن عمل دكاه كر  .مصرجم.

وجك  ،امصيازات يا منافعي كه نها هاي عمكمي به اشاخاص و

3. Sovereign Debt Crisis.
4. Automatic Stabilizer.

ه ا اي سياستها و برنامههاي اتصاا ي كاهش نكساانات
اتصاا ي ر كشكر ،ب ون م ادله ولت است .نظامهاي پر ادات
انصقالي و وضع ماليات بر رآما شاركتهاا و اشاخاص شانادصه
ش تري نمكنههاي تتبيتكنن هاي دك كارن  .مصرجم.
Bailout.
Exit Strategy.
Economic and Monetary Union (EMU).
Gini Coefficient.

ميان ثروتمن ان و فقرا كم

5.
6.
7.
8.

تغيير ياب  ،به تعياي فاصاله

ميكن  .هرچه ايا رتام باه صاار

نز ي تر باش  ،برابري رآم ي بيشاصر اسات و هرچاه باه يا

21. Income Supporting Measures.

پر ادت پكل تكسر ولت به اشخاص كم رآم يا فات رآم .
مصرجم.
22. Disposable Incomes.

رآم تابلتارا از كلي يتري شادصهااي تعياي كننا

شاداي است براي ان از گيري برابري تكزيع رآما ها .ايا
شادص كه ميتكان بي صار و ي

دانكارهاي نيازمن به كم هاي اجصماعي اعطا ميكنن  .مصرجم.

وضعيت اتصاا ي كشكرها و رآم ي است كه اشاخاص پاا از
كسر ماليات ميتكانن براي پاان از يا براي دري كاال و د مات
از آن اسصاا كنن  .مصرجم.
23. Net Demand Effect.
24. Income Effects.
25. Downward Spiral.
26. Inflation Rate Differentials.
27. Unit Labour Costs.

