تحوالت دیدگاه صندوق بین المللی پول در مورد پیامدهای
نابرابری
زهرا کریمی موغاری*1

صندوق بینالمللی پول در ژوئن  2015گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:
تصویری جهانی» 2منتشر کرد (دابال -نوریس و همکاران .)2015 ،انتشار این مقاله از سوی صندوق
بینالمللی پول که در سه دهۀ گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده
است ،با واکنش گستردهای در میان سیاستگذاران ،کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در
مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت.
در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید ،ثروت ،بهرهگیری از
امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی میشود .بخشی از گزارش نیز به مطالعۀ علل و ریشههای
نابرابری میپردازد و در قسمت پایانی ،با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده میشود که
نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس ،توصیههایی در جهت کاهش نابرابری
ارائه شده است.
در مطالعات قبلی صندوق بینالمللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد
تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است
و برای مثال ،اگر سهم  20درصد باالی درآمدی (گروههای ثروتمند) افزایش یابد ،در میانمدت
رشد تولید ناخالص داخلی كاهش پیدا میکند .در مقابل ،افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی
(گروههای فقیر) با رشد باالی  GDPهمراه است .جملۀ آغازین گزارش« :باید سالمتی جامعه را
نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت ،بلكه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروهها
بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

 *-1عضو هیئتعلمی دانشگاه مازندران
2- Dabla-Norris, Era; Kalpana Kochhar; Frantisek Ricka, Nujin Suphaphiphat, and Evridiki Tsounta (2015) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, International
Monetary Fund, Strategy, Policy, and Review Department.

افزایش نابرابری در جهان
در این کتاب نسبت به افزایش نابرابری بهشدت ابراز نگرانی و تأکید شده که نابرابریهای گستردۀ درآمدی
چالش اساسی عصر ما است .در طول دهههای اخیر در اقتصادهای پیشرفته فاصله بین فقیر و غنی به
باالترین سطح خود رسیده است .پاپ فرانسیس در یکی ازسخنرانیهای خود از وضعیت اقتصادی کنونی
به عنوان «اقتصاد محرومسازی» 1یاد كرده است .اگرچه سختكوشی و میزان تحصیالت شرط الزم در
پیشرفت تلقی میشود؛ ولی داشتن ارتباط با اشخاص خاص و تعلق به خانوادههای ثروتمند اثری جدی
در موفقیتهای اقتصادی دارد و فقدان اینگونه روابط مانعی اساسی در بهبود جایگاه اجتماعی است.
برابری همچون عدالت از ارزشهای مهم جوامع مختلف است .مردم جهان فارغ از هر نوع ایدئولوژی،
فرهنگ و مذهب به مسئلۀ نابرابری حساس هستند .نابرابری عالمت عدم امكان افزایش درآمد و کسب
فرصتها و بازتابی از پایداری شرایط نامساعد برای الیههای خاصی از جامعه است .تعمیق نابرابری
میتواند به تمركز قدرت سیاسی در دستان عدهای معدود منجر شود كه بهنوبۀ خود ،موجب استفادۀ
غیربهینه از منابع انسانی ،تضعیف بنیانهای سیاسی و كاهش ثبات اقتصادی شده است و ریسك
بحرانهای بعدی را افزایش میدهد .آسیبهای سیاسی و اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی و تأثیر
آن بر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در سطح جهان نیاز به توجه بیشتر به علل و پیامدهای
افزایش نابرابری درآمدی را موجب شده است .سیاستگذاران باید بر طبقۀ ضعیف و متوسط متمركز
شوند؛ زیرا توزیع درآمد بر رشد مؤثر است .افزایش سهم درآمد اقشار فقیر و طبقۀ متوسط از طرق
گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بر رشد تأثیری مثبت دارد.

درآمدها و فرصتها
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مباحث نابرابری ،غالباً به دو مقولۀ نابرابری درآمد (كه توسط میزان درآمد ،ثروت یا میزان مخارج
اندازهگیری میشود) و نابرابری فرصت (اختالف میان افراد بهدلیل شرایط خارج از كنترلی مانند
جنسیت ،نژاد ،محل تولد یا زمینههای خانوادگی) ارتباط مییابد .نابرابری درآمدی تركیبی از اختالف
در میزان تالش و هوش شخصی و همچنین ،تفاوت فرصتها برای هر فرد است .نمیتوان بهآسانی
نسلی آن  -جدا كرد؛ برای مثال ،درآمد والدین كه ناشی
تالش فردی را از فرصت  -بهویژه در شكل بین ِ
از تالش خود آنها بوده است ،در ایجاد فرصت تحصیالت برای فرزندان نقشی تعیینكنندهای دارد .به
همین دلیل ،راولز )1971( 2برای درك ماهیت نابرابری در كل جهان ،توزیع فرصتها و درآمد را از
لحاظ اهمیت همتراز دانسته است.
1-Economy of exclusion
2-Rawls

میزانی از نابرابری تا جاییكه مشوق و محرك افراد در رقابت ،برتریجویی اقتصادی ،پسانداز و
سرمایهگذاری برای پیشرفت در زندگی باشد ،مشكلی ب ه وجود نمیآورد؛ برای مثال ،درآمدی كه
بهواسطۀ سطح تحصیالت باالتر ب ه دست میآید ،محرك ایجاد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است؛
هرچند خود ،موجب نابرابری درآمدی میشود .نابرابری همچنین ،محركی برای نوآوری و كارآفرینی
(الزار و روزن 1)1981 ،است و بهویژه در كشورهای در حال توسعه با فراهمآوردن امكان تجمیع
حداقلهای مورد نیاز برای كسب آموزشهای باالتر و راهاندازی بنگاهها بر رشد اقتصادی اثری مثبت
دارد (بارو.2)2000 ،

تأثیر توزیع درآمد بر رشد
مطالعات اخیر صندوق بینالمللی پول در بیش از  150کشور نشان دادهاست كه نابرابری اثر منفی
بر رشد اقتصادی و پایداری آن دارد (برگ واستری2011 ،4؛ استری و همكاران .)2014 ،مهمتر اینكه
رابطهای معكوس میان سهم درآمدی ثروتمندان ( 20درصد باالترین) و رشد اقتصادی وجود دارد.
اگر سهم درآمدی 20درصد ثروتمندترین افراد جامعه به میزان  1درصد افزایش یابد ،مقدار رشد
تولید ناخالص داخلی طی پنج سال  0/08درصد كمتر خواهد شد .این امر نشانگر آن است كه مزایای
ناشی از افزایش درآمد ثروتمندان بهسمت پایین انتشار نمییابد .در مقابل ،اگر سهم درآمد  20درصد
فقیرترین افراد بهمیزان مشابه افزایش یابد ،رشد اقتصادی  0/38درصد افزایش مییابد .این رابطۀ
مثبت میان سهم درآمد قابل تصرف گروههای کمدرآمد و رشد باالتر در مورد  20درصد جمعیت
(پنجك) دوم و سوم (طبقۀ متوسط) نیز مصداق دارد .این نتایج با انجام آزمونهای بسیار قوی تأیید
شد و با یافتههای اخیر كه از چندین مرحله نمونهگیری بین كشورهای توسعهیافته بهدست آمد،
هماهنگ است). (OECD, 2014
1-Lazear and Rosen
2-Barro
3-Stiglitz
4-Berg and Ostry
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سطح پایدار و باالی نابرابری ،بهویژه نابرابری فرصتها هزینههای گزاف اجتماعی را ب ه دنبال دارد.
نابرابری شدید درآمدی میتواند به تضعیف توان ادامۀ تحصیالت و عدم وجود فرصتهای شغلی
مناسب برای افراد منجر شود .بهعالوه ،نابرابری پیامدها ،مادامیكه به رانت متکی است ،نمیتواند
موجد انگیزههای سالم باشد (استیگلیتز .3)2012 ،در چنین وضعیتی افراد انگیزه خواهند یافت تا
تنها در جهت تأمین منافع شخصی و یا دریافت حمایت گام بردارند كه نهایتاً به اتالف منابع ،فساد،
خانوادهساالری ،و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سوء میانجامد .شهروندان اعتماد خود را به نهادها
از دست میدهند و در پی آن ،انسجام اجتماعی و اعتماد میان مردم از بین میرود.
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نابرابری فزاینده در توزیع درآمد توانایی خانوارهای فقیر را برای تأمین و خدمات بهداشت و سالمتی،
كسب سرمایۀ فیزیكی و انسانی کاهش میدهد (اگیون و همكاران1999 ،؛ گالور و همكاران1)2004 ،؛
برای مثال ،نابرابری به كاهش سرمایهگذاری برای آموزش فرزندان در خانوارهای فقیر و نتیجتاً ،به تحصیل
آنان در مدارس سطح پایین منجر میشود و آنان را از رفتن به دانشگاه محروم میكند .درنهایت ،بهرهوری
نیروی كار كمتر از آن خواهد بود كه میتوانست در جهانی با برابری بیشتر فراهم آید (استیگلیتز.)2012 ،
در همین راستا ،کوراک )2013( 2دریافت كه كشورهایی با سطح باالتر نابرابری درآمدی از تحرک
بیننسلی کمتری برخوردارند و درآمد والدین عاملی تعیینكننده در میزان درآمد فرزندان است .عالوهبر
این ،تمركز فزایندۀ درآمدها میتواند به كاهش تقاضای كل و تنزل رشد بیانجامد؛ چراكه ثروتمندان در
مقایسه باگروههای درآمدی متوسط و پایین بخش كمتری از درآمد خود را خرج میكنند.
افزایش نابرابری بهواسطۀ ایجاد عدم ثبات اقتصادی ،مالی و سیاسی موجب كاهش سرمایهگذاری و در
نتیجه ،تنزل رشد میشود .شواهد بسیاری نشانگر آن است كه ثروت فزایندۀ یك گروه و درآمد اندك
3
اقشار ضعیف و متوسط از عوامل بحران است و مستقیماً بر رشد كوتاهمدت و بلندمدت اثر میگذارند.
نابرابری مفرط میتواند به تخریب اعتماد و همبستگی اجتماعی منجر شود و به تعارضات مانع
سرمایهگذاری بیانجامد .نابرابری میتواند احساس نارضایتی در میان برخی از گروهها را تشدید کند
و یا هزینۀ فرصت آغاز برخوردهای خشونتآمیز یا پیوستن به آنها را كاهش دهد (لیشباخ.4)1989 ،
نابرابری به اجرای سیاستهایی منجر میشود كه به رشد صدمه میزنند .عالوه بر عوامل مؤثر بر رشد،
نابرابری به اعمال سیاستهای ناكارآمد دولتی نیز میانجامد؛ برای مثال ،افزایش قدرت نخبگان ممکن
است به کاهش عرضۀ كاالهای عمومی منجر شود ،بر بهرهوری و رشد تأثیر منفی بگذارد و از این
رهگذر ،اقشار ضعیف بهشدت آسیب ببینند (پوتنام2000 ،؛ بورگویگنون و دسوس.5)2009 ،
نابرابری سدی در برابر كاهش فقر است .نابرابری درآمدی به روند رشد و كاهش فقر آسیب میرساند
(راوالیون .6)2004 ،رشد اقتصادی در كشورهایی كه میزان نابرابری در آنها بسیار باال است و یا الگوی
توزیع رشد بهنفع فقرا نیست ،ناكارآمد است؛ زیرا نابرابریِ بیشتر ،بخشهای وسیعتری از جمعیت
آسیبپذیر را به فقر میكشاند.
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1- Galor and Moav, Aghion, Caroli, Garcia-Penalosa
2- Corak
 -3از نظر تئوریك Ranciere(2010) ،و  Kumhofنشان میدهند كه افزایش نابرابری رسمایهگذاران را قادر میسازد تا ب ه قیمت فشار
مضاعف به كارگران ،سهام و داراییهای مالی خود را افزایش دهند .با این عمل ،نسبت بدهی به درآمد ایشان و در نتیجه ،شكنندگی مالی
افزایش مییابد و خود موجب ایجاد بحران خواهد شد.
4- Lichbach
5- Putnam, Bourguignon and Dessus
6- Ravallion

شواهد تجربی از ارتباط نابرابری و رشد
نابرابری در جهان بسیار باال است .میزان باالی نابرابری جهانی بازتابدهندۀ نابرابری شدید درآمد
سرانه میان كشورهای مختلف است كه عامل اصلی سهچهارم نابرابری در كل جهان است (میالنوویچ،1
 .)2013برخی اندازهگیریهای نابرابری جهانی روندی كاهشی را نشان میدهند كه ناشی از افزایش
سطح درآمد مردم چین و هند است .در این کشورها صدها میلیون نفر از جمعیت در دهههای اخیر
از فقر خارج شدهاند.

در اقتصادهای پیشرفته  1درصد ثروتمندترین افراد 10 ،درصد مجموع درآمد را به خود تخصیص
دادهاند ) آلواردو 3و همكاران .)2013 ،شواهد حاكی از افزایش سهم باالترین گروههای درآمدی در
چین و هند است؛ برای مثال ،سود بنگاهها به ارقام نجومی حقوق و پاداش مدیران تغییر نام داده است
ل حاضر ،هم در
كه خود تشدیدكنندۀ نابرابری است (برایتمن .)2014 ،4این الگویی است كه در حا 
اقتصادهای پیشرفته و هم در بازارهای نوظهور مشاهده میشود.
در سالهای اخیر ،درآمد قبل از مالیات خانوارهای متوسطالحال در ایاالت متحدۀ آمریكا ،انگلستان و
ژاپن ،یا كاهش داشته و یا رشد بسیار اندكی داشته است .فشار مضاعف بر طبقۀ متوسط بازتابدهندۀ
سهم کاهندۀ نیروی كار است كه منبع اصلی درآمد اكثریت خانوارها را تشکیل میدهد .در واقع،
متوسط دستمزد ،بسیار كمتر از رشد بهرهروی افزایش داشته است که ناشی از شکلگیری رانت باالی
اقتصادی است (برای مثال ،سود باال و افزایش شدید حقوق و مزایای مدیران) که به باالترین گروه
1- Milanovic
2- Piketty and Saez
3- Alvaredo and others
4- Brightman
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عموماً نابرابری در كشورهای در حال توسعه ،بسیار پایدارتر و عمیقتر ازاقتصادهای پیشرفته است .بین
سالهای  2012-1990در اقتصادهای صنعتی نابرابری درآمد (ضریب جینی) بهطور متوسط 5.25
واحد افزایش یافته؛ ولی ضریب جینی خالص (پس از محاسبۀ مالیات بر درآمد و پرداختهای انتقالی)
 3واحد باال رفته است .نابرابری فزایندۀ درآمدی در اغلب اقتصادهای نوظهور و پیشرفته از افزایش
سهم درآمد  10درصد باالی درآمدی تأثیر پذیرفته است (پیكتی و سائز .)2003 ،2در سال ،2013
درآمد  10درصد ثروتمندترین افراد جهان  9برابر  10درصد پایین درآمدی است و این وضعیت پس
از بحران مالی جهانی بسیار وخیمتر شده است)(OECD, 2014؛ اما این وضعیت در كشورهای در حال
توسعه متفاوت است .در این گروه از كشورها (از جمله چین و آفریقای جنوبی) افزایش نابرابری بهدلیل
انتقال درآمد به «طبقۀ باال» صورت گرفته است.
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درآمدی تعلق میگیرد.
عوامل متعدد در کاهش سهم درآمدی طبقۀ متوسط دخیل هستند .در اقتصادهای پیشرفته مهمترین
عامل فشار بر طبقۀ متوسط کاهش نسبت مشاغل با مهارت متوسط در مقایسه با مشاغل با مهارت باال
ِ
1
یا مشاغل فاقد مهارت است (آتور و همکاران2007 ،؛ گوس و همکاران . )2009 ،در برخی كشورهای
در حال توسعه کاهش سهم درآمدی طبقۀ متوسط بازتابی از قطبیشدن درآمدها بوده است (داكلوس
و همکاران2004 ،؛ ژانگ و كانبور2)2011 ،؛ برای مثال ،در چین ،بیش از یكسوم كل ثروت در
دستان یك درصد باالی درآمدی متمركز شده است؛ در حالی كه اكثر جمعیت كشور ،علیرغم رشد
باالی اقتصادی ،همچنان در فقر ب ه سر میبرند (هایرونگ .)2014،3اشتغال غیررسمی بسیار گسترده
و فضای اقتصادی متأثر ازتفاوتهای شدید جغرافیایی از دیگر عوامل بسیار مؤثر در شكلدهی به
نابرابری درآمدی در كشورهای در حال توسعه است.

گسترش فقر
گرچه فقر در برخی كشورها كاهش یافته است؛ اما در اقتصادهای پیشرفته رو به افزایش است .در
بسیاری كشورهای درحال توسعه ،علیرغم افزایش نابرابری درآمدی ،سهم جمعیت زیر خطفقر
كاهش داشته است .در مقابل ،دادههای جدید نشان میدهد كه از دهۀ 1990فقر در اقتصادهای
پیشرفته همواره رو به افزایش بوده است ) .(OECD, 2011طی سالهای دهۀ  1980تا  ،2011درصد
سهم درآمد نودمین صدك به درآمد دهمین صدك – روشی كه نابرابری را بر اساس  90درصد كف
جامعه اندازه میگیرد -در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ،بهویژه در ایاالت متحده و انگلستان افزایش
داشته است (آتور.)2014 ،

تمركز ثروت در جهان
در سال  ،2013كل ثروتی كه در دستان  1درصد از جمعیت متمركز شده به  110تریلیون دالر –
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یعنی  65برابر بیش از مجموع ثروت نیمۀ پایینی جمعیت جهان – بالغ میشود (فوئنتس و گاالسو،
4)2014؛ برای مثال ،یكسوم مجموع ثروت ایاالت متحده در دست  1درصد جمعیت این كشور است.
در بسیاری از كشورها كه اطالعات آنها قابل دستیابی است ،سهم  1درصد ثروتمندترین افراد به قیمت
از دست رفتن سهم  90درصد پایینی جمعیت افزایش یافته است.
نابرابری ثروت بسیار شدیدتر از نابرابری درآمد است .در اقتصادهای پیشرفته و كشورهای در حال
1- Goos
2- Duclos; Zhang and Kanbur
3- Hairong
4- Fuentes and Galasso

توسعه ضریب جینی درآمد ،بهطور متوسط از نظر اندازه ،نصف ضریب جینی ثروت است .ضریب جینی
باالتر ثروت ناشی از رشد اندک دستمزدها است كه خود موجب ناتوانی اقشار متوسط و ضعیف در
پسانداز و رغبت كمتر ثروتمندان به مصرف است .افزایش نابرابری ثروت در اقتصادهای پیشرفته،
عمدتاً ناشی از تمركز ثروت نزد ثروتمندترین افراد است (پیكتی2014 ،؛ سائز)2014 ،؛ ولی برخی بر
این باورند كه عوامل متنوعی در كشورهای در حال توسعه موجب نابرابری فزاینده ثروت بوده است؛
برای مثال ،نابرابری فزاینده درچین بهدلیل قطبیشدن ثروت بین ناحیۀ شهری و روستایی ،و در
هند در اثر نابرابری بین طبقات و كاستهای هندوستان بوده است (ژونگ و دیگران2010 ،؛ کردیت
سوئیس.)2013 ،1

نابرابری در فرصتهای بهداشتی و آموزشی

ضریب جینی آموزش ،طی  60سال گذشته در كشورهای در حال توسعه كاهشی چشمگیر داشته
است .این امر بهدلیل بهبود امكان دسترسی اقشار كمدرآمد به خدمات آموزشی بوده است (كاستلو
و همكاران .2)2014 ،علیرغم این بهبود ،پیامد گسترش دسترسی به آموزش برای اقشار کمدرآمد
خوب نبوده است؛ زیرا بودجۀ دولتی تعلق خاطر بیشتری به بخش ثروتمند دارد .در واقع ،حدود 60
درصد از فقیرترین جمعیت جوان بین سنین  20تا  24سال در منطقۀ آفریقای جنوب صحرا كمتر
از چهار سال تحصیل كردهاند؛ در حالیكه این نرخ در ثروتمندترین چارك حدود  15سال است .در
مقابل ،نابرابری آموزشی در اغلب اقتصادهای پیشرفته بهطور متوسط طی دهۀ گذشته بدون تغییر
مانده است .در برخی كشورها هزینۀ فزاینده تحصیالت دانشگاهی ،دستیابی اقشار فقیر به آموزش
دانشگاهی را محدود كرده است .در ایاالت متحده از سال  2001تاكنون هزینههای دانشگاهی بسیار
1- Credit Suisse
2- Castello- Climent and Domenech
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پیامدهای نابرابری در خدمات بهداشت و درمان در اقتصادهای در حال توسعه شدیدا ً رو به افزایش
است؛ برای مثال ،در اقتصادهای نوظهور نرخ مرگومیر نوزادان در میان فقرا دو برابر خانوارهای
ثروتمند است .ب ه همین ترتیب ،نرخ مرگومیر زنان بهطور غیرمعقولی در گروههای با درآمد اندك،
بسیار باالتر از سایر گروههای درآمدی است .نابرابری در دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت و
درمان در كشورهای درحال توسعه بسیار شدیدتر از كشورهای صنعتی است .در حالحاضر ،حتی در
اقتصادهای پیشرفته نابرابری درآمدی بهطور فزایندهای در میزان امید به زندگی انعكاس یافته است.
این امر بهوضوح در ایاالت متحده قابلمشاهده است .در این كشور میزان درآمد افراد در شاخص
ی كه در نسل پیش چنین نبوده است (آلوارادو و
امید به زندگی تأثیر تعیینكننده دارد؛ در حال 
همکاران.)2013 ،
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سریعتر از درآمد خانوارها افزایش یافتهاست (فدرال رزرو.)2014 ،

دسترسی به خدمات مالی
بیش از  80درصد بزرگساالن در اقتصادهای پیشرفته ،حداقل یك حساب بانكی دارند .این نرخ دو
برابر كشورهای درحال توسعه است .در بین كشورهای در حال توسعه نیز بزرگساالنی كه حساب بانكی
داشته و از مؤسسات مالی وام دریافت کرده باشند ،كام ً
ال مختص باالترین گروههای درآمدی است .بقیۀ
مردم به پساندازهای محدود خود برای سرمایهگذاری در آموزش یا برای کارآفرینی تکیه دارند .این
وضع نشان میدهد که نابرابری مالی و نابرابری درآمد با یکدیگر همراه هستند .در بسیاری از كشورهای
درحال توسعه خانوارهای كمدرآمد و بنگاههای كوچك بهدلیل نداشتن اطالعات مالی ،پروسههای
پیچیده و كاغذبازیهای طاقتفرسا در دسترسی به خدمات مالی با چالش روبهرو هستند .بهعالوه،
مؤسسات مالی نیز به محدود و پُرهزینه کردن منابع مالی برای گروههای كمدرآمد تمایل دارند.

عوامل مؤثر بر نابرابری
طی چهار دهۀ گذشته ،پیشرفت تكنولوژی موجب كاهش بهای تمامشدۀ کاالها و هزینۀ حمل و
بهبود قابلمالحظه در اتوماسیون صنعتی و سیستمهای مخابراتی شده است .بازارهای نوینی ایجاد و
فرصتهای جدید برای كشورها  -چه فقیر و چه ثروتمند -فراهم شده و صدها میلیون نفر از دام فقر
رهایی یافتهاند؛ هرچند بهدلیل تغییرات و سمتگیریهای تكنولوژیك و یا سایر عوامل ،نابرابری نیز
افزایش یافته است.
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با جهشهای اخیر در فناوریهای اطالعاتی نوین بهرهوری افزایش یافته است؛ لیكن بهنوبۀ خود ،به
افزایش نابرابری درآمد در میان نیروی كار نیز منجر شده است .تغییرات تكنولوژیك میتواند تقاضا
برای سرمایه و نیروی كار ماهر را ،در مقایسه با تقاضای نیروی كار با مهارت اندك و یا فاقد مهارت،
بهنحو چشمگیری افزایش دهد و موجب حذف بسیاری از مشاغلی شود که در پروسۀ پیشرفت
اتوماسیون به آنها نیازی نیست (كارد و دیناردو2002 ،1؛ عجم اوغلو .)1998 ،در واقع ،پیشرفتهای
تكنولوژیك موجب بیشترین تغییرات در میزان نابرابری درآمدی در كشورهای عضو  OECDگردیده
و طی  25سال گذشته ،تا حدود یكسوم شكاف درآمدی ایجادشده بین  10درصد باال و  90درصد
پایین را سبب شده است ) .(OECD, 2011مطالعات تجربی دربارۀشرایط اقتصادی بازارهای نوظهور
نشان میدهد كه علیرغم افزایش قابلتوجه عرضۀ نیروی كار با تحصیالت عالی شكاف درآمدی بین
شاغالن با مهارت باال و شاغالن با مهارت اندك تشدید شده است .در كشورهای توسعهیافته افزایش
1- Card and Dinardo

درآمد برای شاغالن با مهارتهای باال با تعمیق نابرابری درآمد همراه است؛ در حالیكه در كشورهای
در حال توسعه میان تعمیق مالی و نابرابری رو به گسترش همبستگی وجود دارد .این ارتباط ضرورت
ل سیاستهایی را مطرح میسازد که دسترسی همگان به بازارهای مالی را افزایش دهد.
اعما 
تجارت در اغلب كشورها بهواسطۀ ارتقاء میزان رقابت و افزایش كارایی موتور محركه رشد بوده
است .با اینحال ،تجارت در افزایش نابرابری نیز مؤثر است .در اقتصادهای پیشرفته توان بنگاهها در
بهكارگیری فناوریهایی كه موجب صرفهجویی در نیروی كار میشود ،از عوامل بسیار مهم در افزایش
ارزش مهارتهای جدید است (فینسترا و هانسون1996 ،؛ 1999؛  .1)2003بازبودن تجاری بهطور
بالقوه تأثیرات متعددی بر مزد نیروی كار فاقد مهارت در كشورهای توسعه یافته داشته است .از طرفی،
نیروی کار دارای مهارتهای باال بهواسطۀ كاهش قیمت كاالی وارداتی افزایش مزد واقعی را تجربه
کرده است (مانش و اسكاكسن.2)2009 ،

تعمیق مالی
تعمیق مالی میتواند فراهمکنندۀ منابع مالی برای دستیابی بیشتر خانوارها و بنگاهها به تسهیالت
اعتباری باشد .تعمیق مالی بههمراه سایر سیستمهای فراگیر مالی میتواند به كاهش نابرابری درآمدی
عینحال ،تخصیص منابع را بهبود بخشد؛ ولی در واقع ،افراد با دارایی و درآمد باال
منجر شود و در ِ
سهم بیشتر و دسترسی بهتری به سیستم مالی دارند (كه نهایتاً موجب افزایش مزیت مهارتی و در پی
1- Feenstra and Hanson
2- Munch and Skaksen
3- Freeman
4- Willem te Velde
5- Fingini and Gorg
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جهانیشدن بازار سرمایه میتواند به تسهیل و كارایی بیشتر در جذب سرمایه و توزیع ریسك در جهان
عینحال ،افزایش جریانهای مالی ،بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIو
كمك كند .در ِ
جریان اوراق بهادار گسترش نابرابری درآمدی را در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور در پی
داشته است (فریمن .3)2010 ،عالوهبرآن ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند مشوق تغییرات
فناوری معطوف به مهارت شود و از این رهگذر به افزایش امكان چانهزنی مزدی و نهایتاً به افزایش
آموزش برای كارگران ماهر – بهجای كارگران فاقد مهارت -منجر شود (ویلم تو ولد .4)2003 ،جریان
خروج سرمایه از اقتصادهای پیشرفته مشاغل با مهارتهای پایین را برونسپاری میكند؛ ولی برای
كشورهای در حال توسعه جریان ورود سرمایه بهصورت ایجاد فرصتهای شغلی برای مهارتهای
باال تبلور مییابد )فیگینی و گرج5)2011 ،؛ لذا تقاضا برای نیروی كار ماهر در كشورهای مقصد
سرمایهگذاری خارجی را تشدید میكند.
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آن ،افزونی سرمایه میشود) .به همین جهت ،گسترش بازار سرمایه عموماً افزایش نابرابری را به دنبال
داشته است (كالسنز و پروتی.)2007 ،

تغییرات نهادهای بازار كار
نهادهای منعطف بازار كار با بازتوزیع منابع بین بنگاههای مولد و بازسازی مجدد آنها بر پویایی اقتصاد
میافزاید .با اینحال ،انعطاف بیشتر نیز به افزایش مشكالت عدیدهای برای كارگران – بهخصوص
نیروی کار غیرماهر -منجر میشود و نقش مهمی در افزایش نابرابری دارد (آلواردو و همکاران.)2013 ،
كاهش نسبت عضویت در اتحادیههای كارگری میتواند به كاهش قدرت چانهزنی نیروی كار منجر
شود و به تشدید نابرابری مزدی بیانجامد (فردریكسن و پولسن2010 ،؛ ولكینسون و پیكتی.1)2010 ،
مطالعات صندوق بینالمللی پول (ژاموت و بیترون 2)2015 ،نشان میدهد كه كاهش نسبت حداقل
عینحال ،كاهش
مزد به میانگین مزد موجب افزایش نابرابری در اقتصادهای پیشرفته شده است .در ِ
میزان عضویت در اتحادیههای كارگری با افزایش سهم مزدهای باال همبستگی شدیدی دارد .برخی
مطالعات نیز بر نقش پراكندگی مزد و سهم فزایندۀ اشتغال نیمهوقت و موقت و اثر آن بر نابرابری درآمد
نیروی كار در اقتصادهای پیشرفته اشاره داشتهاند ) .(OECD, 2012بسیاری از سیاستهای بازار كار،
مانند اصالح قوانین حمایت از اشتغال ،اثر كمتری در ایجاد نابرابری و تأثیر بیشتر و مناقشهبرانگیزتری
بر پراكندگی درآمدها و سطح اشتغال داشته است 3.در بسیاری از كشورهای در حال توسعه تلفیقی از
شرایط سخت و انعطافناپذیر در استخدام و اخراج ،قوانین حمایت از اشتغال و سیستم تأمین اجتماعی
ناكارآمد ،سبب گسترش اشتغال غیررسمی و نابرابری مزد شده است .شواهد و نمونههای متعدد در
كشورهای مختلف نشان میدهد كه قوانین و مقررات بازار كار (مانند حداقل مزد ،وجود اتحادیههای
كارگری و فراگیری سیستم تأمین اجتماعی) تا حدی موجب بهبود توزیع درآمد میشود (كالدرون و
چانگ 2011 ,OECD،4؛.) 2009

سیاستهای بازتوزیع
عملکرد دولتها در اقتصادهای پیشرفته با اجرای سیاستهایی مانند مالیاتهای تصاعدی و
پرداختهای انتقالی موجب كاهش نابرابری میشود .با این حال ،بسیاری از كشورهای پیشرفته،
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1- Frederiksen, Poulsen, Wildinson and Picketti
2- Jaumotte and Osorio- Buitron
 -3نهادهای توانمند در بازاركار از یک سو ممکن است نرخ بیکاری را افزایشدهند و از سوی دیگر ،سبب كاهش اختالفات مزدی بین
كارگران با مهارت باال و كارگران غیرماهر میشوند و بر سهم نیروی كار در درآمد تأثیرگذارند .مجموعۀ تأثیر آن بر نابرابری درآمدی تا حدی
مبهم است و ممكن است موجب افزایش نابرابری شود یا با كاهش پراكندگی مزدی سبب كاهش آن شود و یا با افزایش سهم مزد بر نابرابری
تأثیر بگذارد.
4- Calderon and Chong

ل حاضر ،با افزایش نابرابری در درآمد خالص مواجه هستند؛ وجود شكاف گسترده در سیستم
در حا 
مالیاتی و پرداختهای انتقالی مانع از کاهش نابرابری بوده است .در برخی اقتصادهای پیشرفته ،طی
چند دهۀ گذشته ،نرخ مالیات تصاعدی برای گروههای پردرآمد پایین آمده و از اثر مالیات بر خانوارها
و بنگاههای با درآمد باال كاسته شده است (هانگرفورد .)2013 ،1پرداختهای انتقالی مشروط در
كشورهایهای در حال توسعه و همچنین ،پرداختهای نقدی جبرانی به ابزار مهمی در سمتدهی
منابع به مسیر بازتوزیع درآمد تبدیل شده است) (IMF, 2014؛ ولی تأثیر این بازتوزیع بین كشورها
كام ً
ال متفاوت است و تحت تأثیر تفاوت نرخ تصاعدی مالیات در هر كشور قرار دارد.

آموزش

نتایج پژوهش
عوامل درونزا میتوانند بر نابرابری مؤثر باشند و بر گروههای درآمدی در كشورهای مختلف آثار
متفاوتی داشته باشند .مؤلفان کتاب با استفاده از اقتصادسنجی ،عوامل تغییرات نابرابری درآمد در
نمونهای از  100كشور (اقتصادهای پیشرفته و كشورهای در حال توسعه) طی بازۀ زمانی – 2012
 1980را بررسی کردهاند .نتایج حاصل از برآورد مدل نشانگر آن است كه توزیع درآمد بهدلیل وجود
عواملی چون سهم درآمد قابل تصرف (پس از كسر مالیات) اقشار فقیر ( 10درصد پایین هرم درآمدی)
طبقۀ متوسط(صدك پنجاهم) و ثروتمندان ( 10درصد باالی درآمدی)در رشد مؤثر است .ب ه همین
دلیل ،بررسی عوامل مؤثر بر تمركز درآمدها در سالهای اخیر ،بهویژه با توجه به تغییراتی كه در سهم
درآمدی اقشار فقیر و متوسط رخ داد ضروری است.
 : Hungerford -1كاهش مالیات حقوق به افزایش درآمد قابل ترصف ،بهویژه در درآمدهای بسیار باال منجر میشود .مالیات بر سود
ال مالیاتی به آن تعلق نمیگیرد .نقل و انتقال سهام نیزدر بسیاری از اقتصادهای
رسمایه از سایر مالیاتها كمرت است و درچند كشور اص ً
پیرشفته از تخفیفات مالیاتی برخوردار هستند.
2- Mincer, Becker and Chiswick
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آموزش میتواند نقش بسیار مهمی در كاهش نابرابری درآمدی داشته باشد؛ زیرا نقش محوری درتنوع
انتخابها و یا شرایط دسترسی به اشتغال و تعیین میزان حقوق دارد و نشانگر توانمندی یا بهرهوری
باال در بازار كار است .از منظر تئوریك ،مدل سرمایۀ انسانی توزیع درآمد (مینسر1958 ،؛ بكر و
چیسویك )1966 ،2نشان میده د كه با وجود همبستگی مثبت میان نابرابری آموزشی و نابرابری
درآمدی ،دسترسی به سطوح باالی تحصیلی ،بسته به تغییر نرخ بازده آموزش ،میتواند تأثیری مثبت
یا منفی بر بر نابرابری درآمد داشته باشد .راجان ( )2015معتقد است كه « موفقیت و رفاه هرچه
بیشتر برای بسیاری از مردم دست نیافتنی است؛ زیرا امروزه آموزش خوب گذرنامۀ ثروتمندشدن است
و بیشتر مردم طبقۀ متوسط به آموزش خوب دسترسی ندارند».
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طبق نتایج حاصل از این تحقیق تأثیر جهانیشدن و تغییرات تكنولوژیك بر نابرابری بهطور كامل با
یافتههای قبلی همخوانی دارد ،بهویژه بازبودن تجاری با كاهش نابرابری مرتبط است (ولو از لحاظ
آماری این اثر معنیدار نباشد) در حالی كه پیشرفتهای تكنولوژیك و بازبودن مالی با نابرابری
درآمدی همبستگی دارند و بهوضوح ،منتفعشدن بیشتر بخشهایی با فناوری و مهارتهای باال را
نمایان میسازند .در واقع ،جهانیشدن ،نظام مالی ،و پیشرفتهای تكنولوژیك با افزایش درآمد قابل
تصرف  10درصد ثروتمندترین اقشار در تمام كشورها ارتباط مستقیم دارد.
شاخص تعمیق مالی كه با نسبت اعتبارات بخش خصوصی به  GDPنشان داده میشود ،بر نابرابری
درآمد و نابرابری خالص (پس از کسر مالیات و پرداختهای انتقالی) در كشورهای پیشرفته و كشورهای
درحال توسعه ،اثر کام ً
ال متفاوتی دارد (روین و همكاران .)2009 ،نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشانگر
آن است كه تعمیق مالی با نابرابری شدیدتر درآمدی در كشورهای در حال توسعه همبستگی دارد؛ و
بازتابی از این واقعیت است كه تعمیق مالی طی دو دهۀ گذشته تسریع شده است و از نظام مالی فراگیر
در این كشورها اثری دیده نمیشود .ارتباط منفی میان تعمیق مالی و نابرابری ناشی از اعطای اعتبارات
هنگفت به بزرگترین بنگاهها و ثروتمندترین خانوارها است .در مقابل ،در اقتصادهای پیشرفته تعمیق
مالی با افزایش كمتری در نابرابری بازاری و نابرابری خالص همراه بوده است كه بازتابی از دسترسی
راحت خانوارها و بنگاهها به اعتبارات است.
درآمد باالی نیروی کار ماهر در کشورهای صنعتی با افزایش نابرابری همبستگی دارد .در اقتصادهای
پیشرفته افزایش درآمد نیروی کار ماهر موجب تشدید نابرابری درآمدی میشود و بازتاب این واقعیت است
كه افزایش سطح تحصیالت در باالترین درآمدها تجمیع یافته است .درآمد باالی نیروی کارماهر با افزایش
قابلمالحظۀ درآمد قابلتصرف  10درصد ثروتمندترین افراد ارتباط مستقیم دارد .این اثر در كشورهای
درحال توسعه از نظر آماری معنیدار نیست .میان تفاوتهای درآمدی و میزان نابرابری مهارتها در این
كشورها همبستگی وجود ندارد .چنین شرایطی انعکاسی از تفاوتهای جدی در موجودی عوامل تولید و
ظرفیت جذب فناوریهای نوین در میان كشورهای در حال توسعه است (بیهار.1)2013 ،
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حذف مقررات حاكم بر بازار كار با نابرابری بیشتر و با سهم درآمدی  10درصد ثروتمندترین افراد
همبستگی دارد .تضعیف نهادهای كارگری و نتیجتاً ،تسهیل سازوكار بازار كار با افزایش نابرابری
بازاری همبستگی دارد .رابطۀ بین افزایش سهم باالترین گروه درآمدی و تسهیل مقررات حاكم
بر بازار كار مثبت و از نظر آماری در كشورهای مورد بررسی معنیدار است و نشان میدهد كه
انعطافپذیری بازار كار بهنفع ثروتمندان است و قدرت چانهزنی كارگران كمدرآمد را تحتتأثیر
قرار میدهد .پژوهش اخیر (جاموت و همکاران )2015 ،نتایج حاصل از مطالعات قبلی توسط
1- Behar

صندوق بینالمللی پول را در مورد همبستگی مستقیم میان تضعیف اتحادیههای كارگری و
افزایش درآمد سهم  10درصد ثروتمندترین افراد مورد تأیید قرار میدهد .در واقع ،مطالعات
تجربی بر اساس دادههای تفصیلی كشورهای عضو  ،OECDهمانند مطالعات جاموت ،نشان
میدهد كه مقررات نامناسب استخدام و اخراج ،پایینتربودن حداقل دستمزد رسمی از میانۀ مزد
درکشور و نبود اتحادیههای كارگری و در نتیجه ،قدرت چانهزنی كمتر ،همگی به تشدید نابرابری
در بازار كار منجر شده است .تأثیر نهادهای كارگری بر نابرابری اگرچه با برخی تمهیدات دولتها
كمرنگ شد؛ ولی از لحاظ آماری ،معنیدار و قابلتوجه است.

نقش دولت در کاهش نابرابری

مجموعهای از عوامل در تغییر نابرابری سهیم هستند .بر اساس نمونههایی كه طی  30سال
گذشته مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،مشخص میشود كه كاهش مقررات بازار كار ،تعمیق مالی و
پیشرفتهای تكنولوژیك ،تا حد زیادی با افزایش نابرابری درآمدی ارتباط داشته اند .جهانیشدن
(بازشدن بازارهای مالی) در تشدید این مسئله تأثیر کمتری داشته است؛ ولی نابرابری را تشدید
میکند؛ در حالی كه بهبود دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی از ضریب جینی میكاهد.
اهمیت نسبی افزایش مهارت ،جهانیشدن ،پیشرفتهای تكنولوژیك و تعمیق مالی در افزایش
نابرابری در اقتصادهای صنعتی و كشورهای درحال توسعه متفاوت است.
با توجه به اهمیت اقشار ضعیف ( 10درصد پایین جمعیت) و طبقۀ متوسط در افزایش رشد ،تغییرات
سهم درآمد این گروهها در كشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .بهطور متوسط سهم
درآمد اقشار فقیر و طبقۀ متوسط بسیار كمتر از سهم  10درصد ثروتمندترین افراد افزایش داشته
است كه تأییدی بر نابرابری فزاینده در بسیاری ازكشورها است.
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عملكرد دولت میتواند در دستیابی به برابری بیشتر مؤثر باشد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
كه افزایش هزینههای دولت به میزان  7/1درصد موجب كاهش  0/6درصدی در نابرابری درآمدی
ی كه کل هزینههای دولت جایگزین نامناسبی برای نظام
میشود (جومارد و همکاران .)2012 ،در حال 
مالیات تصاعدی است .بر اساس این پژوهش ،ترکیبی از هزینههای دولت برای کاهش نابرابری ضروری
است .بهعالوه ،جوامع سالمتر (بر اساس نرخ مرگومیر مادران) عموماً نابرابری درآمدی کمتری دارند.
هرچند نمیتوان رابطۀ علتومعلولی را در اینجا بهوضوح تصویر كرد؛ اما یافتههای اخیر حكایت از آن
دارد كه هرچه دسترسی افراد به خدمات سالمت بیشتر باشد و خدمات بهداشتی و درمانی بهطور
نسبتاً مشابه در دسترس همگان باشد ،میزان بهرهوری افزایش مییابد و در نتیجه ،عدم توازن درآمدی
كمتر میشود.
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دسترسی بهتر به آموزش (كاهش نابرابری آموزشی) بهبود دسترسی به خدمات آموزشی و سیاستهای
اجتماعی بازتوزیعی به افزایش سهم فقرا و طبقۀ متوسط از درآمد و نتیجتاً ،به پیشرفت اقتصادی
كشور منجر میشود .در مقابل ،حذف یا تضعیف مقررات بازار كار ،و پیشرفتهای تكنولوژیك بر سهم
درآمد اقشار ضعیف و طبقۀ متوسط اثر منفی دارد .این نتایج بههیچوجه تعجبآور نیست؛ زیرا همواره
فقرا در مشاغل ناایمن و سطح پایین ،و دستمزد كمتر (بیشتر در بخش غیررسمی) جذب میشوند و
از وجود مقررات حاكم بر بازار كار ،مانند حداقل دستمزد و محدودیتهای اخراج بهرهمند نمیشوند؛
سیاستهایی چون تسهیل دسترسی به آموزش و تغییر نهادهای حاكم بر بازار كار ،افراد با درآمد
تحت تأثیر قرار نمیدهد (بروكنر 1وهمكاران  .)2015نتایج حاصل از پژوهشها تصریح میكند
كمتر را 
كه سیاستهای بازتوزیعی در كاهش نابرابری مؤثر هستند و با پشتوانۀ مالیاتهای تصاعدی كارآمد،
میتوانند اثری فراگیر داشته باشند.
تفاوتهای جدی بین عوامل مؤثر بر نابرابری در اقتصادهای صنعتی و كشورهای در حال توسعه وجود
دارد كه نیازمند اتخاذ سیاستهای ویژه مبتنی بر شرایط خاص هر كشور است؛ بهویژه تعمیق مالی در
كشورهای صنعتی در افزایش سهم درآمد فقرا و طبقۀ متوسط مؤثر است؛ اما در كشورهای در حال
توسعه ،بهبود تخصیص اعتبارات و گسترش دامنۀ فراگیری مالی نقشی مؤثر بر كاهش نابرابری دارد.
سیاستهای ناظر بر كاهش شكاف دسترسی به آموزش و تغییر سازوكار حاكم بر بازار میتواند به
كاهش فشار بر افراد كمدرآمد بیانجامد .بهعالوه ،سیاستهای بازتوزیعی از طریق اعمال نظام كارآمد
مالیاتهای تصاعدی و بهبود هزینه كرد درآمدهای مالیاتی دركاهش نابرابری بسیار مهم است .روش
دیگر اندازهگیری سهم اقشار ضعیف اندازهگیری اثر عوامل مؤثر برنابرابری و نرخ فقر (درآمد كمتر از
 2دالر در روز -كادر  )2است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد كه بهبود كیفیت آموزش ،كشش
فقر نسبت به رشد اقتصادی را تغییر میدهد.
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1-Bruckner

نمودار شمارۀ  .1تغييرات سهم  10درصد كمترين درآمدها و دهك مياني
(نقاط ضریب جینی -از اواسط دهه  1980تاکنون)

بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه؛ جهانیشدن= جهانیشدن مالی =EMDC

جهانيشدن بازارهاي مالي و افزايش درآمد نيروي كار ماهر در كشورهاي صنعتي در مقایسه با
كشورهاي در حال توسعه سهم بيشتري در افزايش شكاف درآمدي بين  10درصد ثروتمندترين افراد
با فقیرترین گروهها و طبقۀ متوسط دارد .در كشورهاي صنعتي برنامههاي افزايش مهارت و ارتقاء
روزافزون سطح سرمايۀ انساني در بهبود استانداردهاي معيشت و كاهش نابرابري درآمدي اثري بسيار
مهم دارد .بهخالف تصور رایج ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که در كشورهاي درحال توسعه،
جهانيشدن اقتصاد در كاهش سهم درآمدي  10درصد پایينترين درآمد و طبقۀ متوسط اثر ناچیزی
دارد؛ ولی در برخي از كشورهای در حال توسعه منافع جهانيشدن ،بهطور بالقوه از هزينههاي آن
بیشتر است.
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منبع :صندوق بینالمللی پول 2014
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جمعبندی نهايي
سياستهاي اقتصادي كه برافزايش درآمد اقشار ضعيف ومتوسط تمركز داشته باشد ،ميتواند به
کاهش نابرابري كمك کند .افزايش دسترسي به آموزش و خدمات بهداشتی ،اجراي سياستهاي
اجتماعي هدفمند و كارا و همزمان ،اطمينانيابي از عدم فشار مضاعف نهادهاي بازار كار به اقشار
فقير ميتواند به افزايش سهم طبقۀ متوسط و ضعيف از درآمد ياري رساند .سياستگذاران باید توجه
خود را به طبقات ضعيف و متوسط متمرکز کنند .بهبود وضعیت رفاهی فقرا و طبقۀ متوسط از طریق
کانالهای درهمتنیدۀ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بیشترین تأثیر را بر رشد دارد.
طبيعي است نسخۀ از پيش آمادهشدهاي براي رويارويي با نابرابري وجود ندارد .تعيين سياستهاي
مناسب به عوامل مؤثر و شرايط اختصاصي هر كشور بستگي دارد .در اقتصادهاي پيشرفته ،سياستها
بايد بر اصالحات مبتني بر افزايش سرمايۀ انساني و مهارتها تمركز يابد و با اعمال سيستمهاي
مالياتي تصاعدي بهتری همراه شود .در كشورهاي در حال توسعه تعميق مالي همراه با سياستهاي
مالي فراگير و ايجاد مشوقهاي گوناگون در جهت كاستن از بخش غيررسمي از اهميت بهسزايي
برخوردار است .بهطور كلي ميتوان گفت که مكملبودن اهداف رشد و توزيع عادالنه درآمد نمايانگر
آن است كه سياستگذاريهايي كه هدف آنها ارتقاء متوسط سطح رفاه است ،ميتواند بر توزيع
درآمد مؤثر باشد و به رشد و رونقی فراگیر منجر شود .سياستگذاران الزم است به ضرورت مقابله با
نابرابري توجه بيشتري داشته باشند .افزايش سهم درآمدي فقرا و كاهش فشار بر طبقۀ متوسط در
رشد اقتصادي تأثیری مثبت دارد .ويژگيهاي هر كشور و ساختار نهادي و ظرفيتهای اجرایي اعمال
سياستهايی را متناسب با شرايط خاص هر كشور ايجاب ميکند.

ایجاد توازن ميان كارایی و برابری
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كاهش نابرابري درآمد نبايد به قيمت كاهش كارایي تمام شود .مطالعۀ اخير صندوق بینالمللی پول
نشان ميدهد كه ضرورتا كارایي و برابری با هم در تضاد نیستند (استري و همكاران .)2014 ،بازتوزيع
درآمد از طريق نظام مالياتی و پرداختهاي انتقالي در اکثر كشورها اثر مثبتي بر رشد دارد و تنها
در كشورهايي اين اثر معكوس است كه ميزان ماليات و پرداختهاي انتقالي شديدا ً باال است .تأثیر
بازتوزيع درآمد بر افزایش فرصتها براي خانوارهاي کمدرآمد و بر ثبات اجتماعي و سياسي هر نوع اثر
منفی بر رشد ناشی از کاهش انگیزهها را جبران میکند.
سياست مالي نقشي حياتي در ثبات كالن اقتصادی دارد و به تخفيف یا جلوگیری از بحرانهایی منجر
عينحال ،بازتوزيع درآمد سازگار با ساير اهداف
میشود که اثر شديدی بر گروههاي ضعیف دارند .در ِ
كالن اقتصادي ميتواند به افزايش سهم درآمدي اقشار فقير و طبقۀ متوسط و نهايتاً به رشد منجر

شود .سياست مالي در كشورهاي صنعتي همواره نقش قابلمالحظهای در مقابله با نابرابري داشته
است؛ اما نقش بازتوزيعي سياست مالي ميتواند با اتكا به ماليات بر ثروت و دارایي ،و ماليات بر درآمد
تصاعدي ،جلوگيري از فرار مالياتي ،و هدفگذاری بهتر حمایتهای اجتماعي هدفمند تقویت شود؛
در حالیکه هزينۀ افزایش کارایی از منظر انگیزه برای كار و پسانداز حداقل باشد .بهعالوه ،در برخي
كشورها حذف بخشودگیهای مالياتی برای گروههاي پر درآمد ،مانند كاهش ماليات بر سود سرمايه،
نقل و انتقال سهام و بهره ميتواند از نابرابری بکاهد و به كاهش نرخهاي ماليات بر درآمد نیروی کار
و به تبع آن ،افزايش رشد اقتصادي بيانجامد .در كشورهاي در حال توسعه دسترسي بهتر به خدمات
آموزش ،سالمت و بهداشت ،و تور حمایتی کارآمدتر اثري مثبت بر درآمد قابل تصرف اقشار فقير دارد
(باستاگلي و همکاران .1)2012 ،در بسياري موارد افزايش مخارج دولت باید با تالش برای افزایش
درآمد دولت ،كاهش فرار مالياتي و بستن انواع راههاي گريز از پرداخت ماليات ،و كاهش هزينههاي
غیرهدفمند (مثل يارانهی حاملهای انرژی) همراه باشد.

سياستهاي آموزشي

فراگيري مالي
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عينحال ،مكانيزهشدن مشاغل شده،
در جهاني كه تغييرات فناوري موجب افزايش بهرهوري و در ِ
افزايش سطح مهارت براي كاهش عدم تناسب درآمدها به امري حياتي بدل شده است .بهبود كيفيت
آموزش ،حذف موانع مالي برای دسترسي به سطوح باالی تحصيلی و تدوين برنامههاي كارآموزي،
همگي در شكوفايي و افزايش سطح مهارتها در بخشهای قابل تجارت و غير قابل تجارت راهگشا
است .اين سياستها ميتواند به بهبود درآمد نسلهاي آتي و تربیت افرادي تحصيلكرده بيانجامد،
كه توان تطبيق با تغييرات فناوري را دارند .در اقتصادهاي پيشرفته كه سهم افراد داراي تحصيالت
دانشگاهي و ديپلم در بين جمعيت باال است ،اجراي سياستهاي مرتبط با بهبود كيفيت تحصيالت
دبيرستاني و دانشگاهي از اهميت برخوردار است .در كشورهاي در حال توسعه كه سطح تحصيالت
پایين است ،سياستهايي كه موجب دسترسي مساوي همگان به تحصيالت ابتدایی ميشود ،ميتواند
به تشويق ،ايجاد و تحكيم سرمايۀ انساني و ايجاد فرصتهای آموزشی ،فارغ از شرايط اجتماعي–
اقتصادي افراد منجر شود (براي مثال ،كمكهاي مالي هدفمند براي تشويق حضور در مدارس ابتدايي
و يا صرف هزينۀ آموزش عمومي براي فقرا) و در نتيجه ،به كاهش نابرابري بيانجامد.
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تعميق مالي در كشورهاي در حال توسعه نيازمند تقويت سياستهاي فراگيركردن خدمات مالي
براي كاهش نابرابري است .دولتها در كاستن از مقررات دستوپاگير و حذف موانع فراگيري مالي از
1- Bastagli, Coady and Gupta

طريق ايجاد چهارچوب قانوني (براي مثال ،حمايت از حقوق وامدهندگان ،تدوين مقررات فعالیتهای
بخش خصوصی ،و نظارت بر سازوکارهاي حمايت از مصرفكنندگان) حمایت از فضاي سالم جهت
تأمین اطالعات مورد نیاز (مانند تعیین استانداردهاي تضمين شفافيت و افشا و ارتقاء سطح اطالعات
اعتباري) نقشي محوري بر عهده دارند .تجربۀ كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه سياستهايي چون
حذف فرایندهای طاقتفرساي مرتبط با تهیه و ارائۀ انواع اسناد و درخواست از بانكها براي تسهيل
مقررات افتتاح حساب بانكي در تأمين فراگيري مالي مؤثرند .همانطور كه در بحران وامهاي مسكن
در اياالت متحده مشخص شد ،گسترش اعتبارات بدون توجه كافي به ثبات مالی می تواند به بروز
عينحال ،یافتههای
بحرانی منجر شود که تأثیر شدیدی بر اقشار ضعيف و طبقۀ متوسط دارد .د ر ِ
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که تنها از طريق تزريق اعتبار نميتوان معضالت عميق اجتماعي
را حل كرد .دولتها باید بهوسيلۀ ايجاد توازن ميان احتياط و فراگيري مالي به تشويق خالقيت و
نوآوري اقدام کنند.

نهادها و سياستهاي مناسب بازار كار
سياستهاي مرتبط با كاهش ناكارآمدي در بازار كار و مقابله با موانع نهادي كه بر ايجاد اشتغال تأثیر
میگذارند ،به افراد فقير و كمدرآمد كمك ميكند؛ براي مثال ،اعالم حداقل دستمزد مناسب ،اجراي
سياستهاي فعال بازار كار در جهت تسريع تطبيق مهارت جويندگان كار و مشاغل موجود از اهميت
بسياري برخوردار است .استفادۀ بهتر از برنامههای حمایت اجتماعی درحين اشتغال به كار ميتواند به
كاهش نابرابری درآمدی كمك نمايد .افزون بر این ،سياستهايي كه از دوگانگي بازار كار كم می كند
– مثل كاهش شكاف مزد و حقوق بين شاغالن دائمي و موقت و بهويژه در ميان كارگران جوان و
مهاجران– به كاهش نابرابري ياري ميرساند .در کل ،سياستهاي بازار كار عموماً باید از تدوین قوانين
بیشاز حد و يا عدم رعايت مقررات بازار كار جلوگیری به عمل آورد .عدم اجرای صحیحی قوانين
حاكم بر بازار كار به معضالتي مانند نابرابري قدرت و مديريت نامناسب ريسك منجر میشوند که به
اقشار ضعيف و طبقۀ متوسط آسیب میرساند (بانك جهاني .)2012 ،در مقابل ،مقررات بيش از اندازه
سخت ميتواند با تخريب نهادها و ايجاد نقص در بازار كار به تضعيف كارايي و كاهش فرصتهاي
شغلي منجر شود.
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در کشورهای در حال توسعه فراگیرشدن مقررات بازار کار و ایجاد انگیزه برای کاهش اشتغال غیررسمی
یک چالش اساسی است .کارگران در این کشورها معموالً به فرصتهای شغلی مولد دسترسی ندارند
و بهصورت متناسب از منافع حاصل از رشد اقتصادی بهرهمند نمیشوند .بسیاری از کارگران غیرماهر
در تلۀ مشاغل موقت در بخش غیررسمی گرفتار شدهاند .در چنین مشاغلی ،حتی کار تماموقت برای
خروج خانوار از فقر کافی نیست .بنابراین ،ایجاد مشاغل مولد با مزد باال عاملی اساسی برای فرار از فقر

و کاهش نابرابری است .شاغالن غیررسمی باید از ابزار حقوقی ،مالی و آموزشی الزم برای دسترسی به
مشاغل بخش رسمی برخوردار باشند .افزایش فرصتهای شغلی رسمی نیز نيازمند ایجاد مشوقهای
بیشتر برای رسمیشدن بنگاهها است .سیاست کاهش مالیات و کاهش محدودیتهای مالی و قانونی
میتواند با کاهش انگیزۀ شرکتها برای انجام فعالیتهای غیررسمی ،به افزایش اشتغال رسمی منجر
شود (دابال -نوریس و اینچاست.)2008 ،1

مکملبودن اهداف رشد اقتصادی و کاهش نابرابری
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اصالحات اقتصادی که برای افزایش سطح متوسط زندگی مردم اعمال میشود ،بر نحوۀ توزیع درآمد
نیز تأثیر میگذارد .در واقع ،مقابله با نابرابری از طریق افزایش مزد نیروی کار ،برنامههای رفاه اجتماعی،
فراگیری دسترسی به منابع مالی و سیاستهای مالیاتی ممکن است .عامل اصلی در حداقلکردن
هزینههای جهانیشدن اقتصاد و تحوالت تکنولوژیک در کشورهای پیشرفته اعمال سیاست حرکت به
طرف باال بهجای شرکت درمسابقۀ حرکت بهسوی قهقرا 2است .این برنامه شامل سیاستهایی درج
هت تشویق نوآوری و کاهش مقررات مزاحمی است که رقابت و انتشار آثار تحوالت تکنولوژیک را
ناممکن میسازد؛ سیاستهایی که به هدایت واحدهای اقتصادی بهسمت تولید کاالهایی در سطوح
باالی زنجیرۀ ارزش یاری میرساند و تضمین میکند که این تغییر در تولید کاالها بهنفع همۀ مردم
است .درکشورهای درحال توسعه افرایش بهرهوری در بخش کشاورزی ،انباشت سریع سرمایه و انتقال
تکنولوژیهای جدید در بخش کاربر میتواند افزایش رشد اقتصادی را تسهیل کند و منافع حاصل از
رونق تولید بهنحو وسیعی به تمامی گروههای جمعیت منتقل شود (دابال -نوریس و همکاران.)2013 ،
رشد پایدار در کشورهای نوظهور به الگوهای متنوع رشد ،انعطافپذیری بیشتر برای انتقال منابع به
درون و بین بخشهای اقتصادی و ظرفیت بهکارگیری شیوههای تولیدی دانشبنیان وابسته است.
سیاستهای بهبود سطح مهارت نیروی کار ،گسترش زیرساختهای مورد نیاز ،تشویق نوآوری ،و
استفاده ازتکنولوژی پیشرفته ،پیششرطهای رشد اقتصادی و تضمین رونقی است که همۀ مردم از
آن بهرهمند خواهند شد.
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1- Inchauste
 -2حرکت بهسوی قهقرا ) (the race to the bottomنظریهای است که نشان میدهد کشورها برای فتح بازارهای صادراتی جهان،
ال بتوانند با چین که کمرتین
مدام هزینههای نیروی کار را کاهش میدهند .به این ترتیب ،مزد و رشایط کار در طول زمان بدتر میشود تا مث ً
مزد را میپردازد ،رقابت کنند.
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