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شناسیم در قرن نوزدهم می« سوسیالیسم»به نام  چهآنای از اگرچه بخش عمده

هیچ دولتی  -کوتاهی در پاریس یجز تجربهبه –تمام قرن  شکل گرفته است ولی در

هایی ی از قرن بیستم، دولتابخش عمده عکس درادعای سوسیالیستی بودن نداشت. به

به  ایم.نامیدههم می« کمونیستی»و حتی « سوسیالیستی»وجود داشتند که آنها را 

 آمداعتقاد من، سوسیالیستی نامیدن این کشورها و سرانجام دردناک این تجربه پی

توجهی از طلبانه داشت و موجب شد تا بخش قابلهای ترقیباری برای نهضتفاجعه

  «.سوسیالیسم تجربه شده و شکست خورده است»تیجه بگیرند که کارگران ن

شد، اگر نامیده می« سوسیالیسم»چه که درطول قرن بیستم، آن

شماری از کشورهای اروپای غربی نبوده باشد، کشورهایی را « دموکراسیسوسیال»

 . اندشدهلنین اداره میایلیچ های ولادیمیر ای دیدگاهشد که با اصول پایهشامل می

شناسیم، دموکراسی میهای سوسیالعنوان دولتبه چهآناز سوی دیگر، 

واقع یک  اقتصادی مختلط و منظورم از مختلط هم در یکشورهایی بودند با برنامه

ملی  که چهآنبخشی از صنایع بود. دست برقضا،  کردنملی یچین شدهدست یبرنامه

به ساده  که گرفتار بحران شده بودند. اگر گرفتدربر میشد اغلب هم صنایعی را می

 :هدف عمده و اساسی داشت دموکراسی مجاز باشم، این پروژه دوسوسیال یکردن پروژه

 حفظ و گسترش نهاد دولت -

 داریحفظ مناسبات تولیدی سرمایه -

هایی داری دوگانه بود. دربخشآمد این پروژه داشتیم یک سرمایهچه در پیآن

داری دولتی های دیگر، سرمایهصوصی مسلط بود و در بخشداری بخش خسرمایه

داری بخش خصوصی به سه ارزش اضافی تولید شده در بخش سرمایه - داشتیم. مازاد

 شد:قسمت تقسیم می

 د. آمشد و به صورت انباشت بیشتر سرمایه درمیگذاری میبخشی سرمایه -

 شد. داران میبخشی هم صرف تأمین مالی مصرف سرمایه -

 شد. سود نصیب دولت می عنوان مالیات برسرانجام بخشی هم به و -

شده رسد، همین منطق در واحدهای ملینظر میچه در نگاه اول بهبرخلاف آن

یکی ازدلایل  ها سودآوری دشوار بود و اتفاقا  هم جاری بود. البته در بعضی از شاخه
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بودند هم سود به سه بخش  شان هم همین بود. ولی در آن گروهی که سودآورکردنملی

  :شدتقسیم می

 شد.گذاری میبخشی که سرمایه -

 آمدبخشی که به صورت مالیات در می -

این مؤسسات  دارانی بود که یا درو رانت سرمایه سرانجام بخشی هم سود -

شد که اوراق دارانی میشده سهام خریده بودند یا به صورت بهره نصیب سرمایهملی

 ه و دولت به آنها مقروض بود. دولتی داشت یقرضه

اکم ها حاین سال یتوزیع مازاد، باید اشاره کنم که تولید کالایی در همه علاوه بر

ود. ب ی برای مدیریت تولید نه نیاز انسان، بلکه نیاز بازارپردازسیاستبود. منطق تولید و 

ربازار انجام شده هم عمدتا  از طریق خرید و فروش و مبادلات دتوزیع محصولات تولید

شده با کالاشدن نیروی کار روبرو گرفت. چه در بخش خصوصی و چه در بخش ملیمی

زد ازای دستمشوند و نیروی کارشان را بههستیم. یعنی کارگران زن و مرد استخدام می

 فروشند. می -دولت بودشده ملیکه در بخش  -انه به کارفرمایا حقوق هفتگی و ماه

مصرفی که دراختیار عوامل اقتصادی است یب، با درآمد قابلمصرف هم به این ترت

فروش نیروی کار  یمصرف هم نتیجهاین درآمد قابل یشود و بخش عمدهتعیین می

 به کارفرمایان است. 

 دموکراسی این بود که با مداخلهتوان گفت که هدف اصلی سوسیالطور کلی میبه

داری بدهد. یکی از به سرمایه« دوستانهانسان»و حتی « انسانی» یدر بازار تصویر

دموکراسی شد این بود که با حفظ منطق سرمایه وفیق سوسیالتعواملی که موجب عدم 

آمدهایش را انسانی بکند. از سوی تا پی داری کوشیده بودو منطق مناسبات سرمایه

هانی جدموکراسی این بود که نظامی توفیق سوسیالدیگر، به باور من عامل دیگر عدم

داری جهانی بودند کوشیدند حالی که بخشی از سرمایه نبود. شماری از کشورها در

 ولی منطق، اندکی متفاوت باشد شان،ملی یمحدوده آمدهای این نظام اقتصادی درپی

ها را به بازنگری مجبور کرد داری بسیاری از این دولتمردان و دولتبازار جهانی سرمایه

ی دارها هم کوشیدند سرمایهدموکراتجایی رسیدیم که سوسیال و سرانجام درعمل به

کنند.  مدیریت -کارگر ییعنی به زیان طبقه -مدیریت استرا به تنها صورتی که قابل
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هایی که دموکراتابهامی ندارد که سوسیال به همین خاطر است که به گمان من اصلا 

 رنگ باخت کارگر یان به طبقهشهایقدرت وعده در در قرن بیستم به قدرت رسیدند

ها درآمدند. از مشارکت در پیشبرد و به صورت مدافعان خجالتی امتیازها و نابرابری

 گویم. های امپریالیستی دیگر چیزی نمیجنگ

شود، کردن آغاز میکه موج تازه و بدیعی از جهانی 0791 یاز اواسط دهه

شود. میتران در فرانسه و تونی می تررنگدموکراسی از همیشه کمهای سوسیالوعده

مانه ز این عصر و دموکراسی درآمیزی از سرانجام سوسیالهای درسبریتانیا نمونه بلر در

راستی شان قادر به کار و دسترا که رقبای محافظه چهآنقدرت حتی  هستند که در

سال گذشته  41انجام نبودند انجام دادند. با توجه به تحولاتی که دراقتصاد جهانی در 

که است به دست بدهم این « راه سوم»شاهد بودیم، اگر بخواهم تعریف مختصری از 

های بخشی از نیروهایی که در چپ جنبش در جهان بودند به فعالیت در میان بخش

رویی اند. به این ترتیب، اگر نیمیانی متمایل شده و در واقع به این اقشار میانی کوچ کرده

درمیان  چهآندارد و دیگری هم در راست، درنتیجه  جایگاه چپ قرارباشد که هنوز در 

 است.« راه سوم»آورد این دو سر بر می

این انتقال به میان البته بدون علت و دلیل نبود. مدافعان راه سوم معتقدند 

 جای مقابله با آن بایدناپذیر در نتیجه کشورها، بهکردن فرایندی است اجتنابجهانی

رفته و بکار بگیرند. هدف کشورها هم باید این باشد که از بازارهای مالی رو به آن را پذی

ان تعامل جه یجهانی بیشترین بهره را ببرند و برای این کار نه فقط باید با بقیه رشد

 We“ اصطلاحایم. بهوکار آمادهبکنند، بلکه باید به همگان اعلام شود که ما برای کسب

are open for business”  
 ایم.ان شنیدهپردازسیاستتکرار این عبارت را از های اخیر بهدر سال

البته که این آماده بودن و آماده شدن مقدماتی دارد که باید انجام بگیرد. دنیا 

ک و مانند که چابآمیز، تنها بازیگرانی باقی میدنیای رقابت است و در یک بازی رقابت

 فرز باشند. 

کنم اد و به دنیا چند و چندین ایراد اساسی دارد که سعی میاین نگاه به اقتص اما

 ها و کشورها یعنی چی؟به شماری از آنها بپردازم. ولی ابتدا چابک و فرز بودن ملت
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سرمایه کاسته شود چون در  صلاح است که از مالیات برکاستن از مالیات و  -

، ا نکشیدسرمایه ر« ناز»گر مراتب بیشتری دارد. امقایسه با کار سرمایه قابلیت تحرک به

 !روددر می« سرمایه»ب خ

 زدایی از بازارهای مالی.مقررات -

در غیر این صورت قدرتمندان صاحب زر  -های مالیجدی نگرفتن بزهکاری -

 ر باشد.تگیرند زرشان را به جایی ببرند که از این خبرها نباشد یا کمزور تصمیم می و

ها، شاید عجیب به نظر برسد، درعمل ن دادنادعاها و در باغ سبز نشا یبا همه

واقع الگوی  جهان، در در شرایط کنونی حاکم بر« راه سوم»ولی، بهترین الگوی 

جا واضعان این این تفاوت را دارد که در این« راه سوم»های مالیاتی است. اما بهشت

 آیدهایی که پیش میپذیرکردن ناهنجاریدهند که برای تحملالگو وعده می

 گیریم.های رفاه اجتماعی هم در پیش میسیاست

راه »منتشرکردند مختصات  0771ای که در بیانیه تونی بلر و گرهارد شرودر در

دست دادند. عدالت اجتماعی، و پویایی اقتصادی، رهانیدن خلاقیت به اختصاررا به« سوم

ها موافق نبود ولی توان با این وعدهوپاگیر. به دشواری میو نوآوری از بندهای دست

ها در واقعیت زندگی به چه آمد این وعدههای زندگی باید دید که پیهمانند دیگر جنبه

دانم مشکل اصلی در مختصات این نگرش به دنیاست یا این که آید. نمیصورتی در می

ام، کردن باعث شده است تا همان طور که پیشتر هم اشاره کردههای جهانیمحدودیت

 مینه،زوار بهشت مالیاتی در بیاید. در این در عمل به صورت یک الگوی نمونه این الگو

کنم از بریتانیا چند نمونه بدهم. اگرچه دولت تونی بلریکی از نمادهای سعی می

ی های زندگبرخورد به واقعیت این نگاه به سیاست و اقتصاد بود، ولی در یبرجسته

الت اجتماعی تضعیف شد و عمدتا  به صورت رفته ادعای رسیدن به عددیدیم که رفته

نگاهی تازه به دنیای تجاری دگرگون شد. باید اقرار کنم که مشاهدات من عمدتا  به 

شود که به رهبری تونی بلر و بعد گوردن بریتانیا مربوط می رفتار حزب کارگر نوین در

صورت گرفت ترین چرخشی که سال در حکومت بودند. به نظر من عمده 01براون برای 

جهت یک نگاه کلی به  کارگر در یرفته از حمایت از طبقهرفته« راه سوم»این بود که 

بالابردن میزان تحمل اجتماعی متحول شد. به عبارت دیگر،  حقوق بشر به طور کلی و
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سیاست بر مبنای هویت به جای سیاست طبقاتی نشست. مسائل عمدتا  فراطبقاتی در 

ری طور کلی و یا نابرابها، نژادپرستی بهگرایان، ترانسجنس، همپیوند با زنان، سیاهان

های مربوط به آن به حاشیه رفت. به نظر جنسیتی عمده شد و تقابل طبقاتی و مقوله

کافی این  یاندازهبه این بود که اگر بتوانند« راه سوم»پردازان آید که هدف ایدهمی

تی یعنی تقابل طبقا -« آن بازی قدیمی»توانند می خود همراه کنند، احتمالا   ها را باگروه

م هزیادی  های بزرگ را کنار بگذارند و به مقدارها و شرکتکارگر علیه بانک یطبقه

ود زی در انتخابات سراسری خینه و بنیان انتخاباتی برای پیروکنار گذاشتند، و یک زم

یت ای با موفقری تازه برای دورهگیایجاد نمایند. هم درامریکا و هم در بریتانیا این جهت

اند. ناگفته های انتخاباتی تونی بلر و یا کلینتون احتمالا  از این دستههمراه شد. موفقیت

روشن است که بررسی و کوشش برای تخفیف مسائل و مشکلات ساختاری نظام 

 گرفت.  قرار« هاموفقیت»داری تحت الشعاع این سرمایه

ممکن است در سیاست بر مبنای « راه سوم» تازه، گیریمتأسفانه با این جهت

ود، های اساسی خی کسب کرده باشد ولی رفته رفته با غفلت از پایهیهاهویت موفقیت

ت آور ثروگرایی حیرتآور نابرابری شد بلکه شاهد تمرکزنه فقط شاهد افزایش هراس

 ین فرایندی استکنون سابقه نداشته است. اتیم که از زمان جنگ جهانی اول تاهم هس

آمد بحران ناشی از ویروس کرونا حتی تشدید که متأسفانه هنوز ادامه دارد و در پی

 شده است.

 پخت تنها کسانیدست« راه سوم»ها شایع است برخلاف باوری که در میان بعضی

که  نقشی نبود اگرچه او حتی کتابی تحت همین عنوان نوشت. از زچون آنتونی گیدن

 اند نباید غافل ماند. گیری این نظرگاه ایفا کردهدیگران در شکل

 کردن عمدتا  بردو ستون استوار است. تر هم گفتم که راه سوم در عصر جهانیپیش

 توان رقابتی ملی -

 We are :دهدتعامل با دیگران مهم است که خود را دراین عبارت نشان می -

open for business. 
ی باشد برای موفقیت دراین عرصه باید اگر توان رقابتی ملی این همه اساس

 کافی بزرگ هستند تا بتوانند یاندازههایی که بهملی داشت. یعنی شرکت« قهرمانان»

کردن از خود در برابر دیگران دفاع کنند. بلافاصله باید اضافه کنم در این جنگل جهانی
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ه نیاز که بن پیششود، همیکه ادعا می چهآنرسد یا برخلاف چه به نظر میبرخلاف آن

 گیرد.شود با نیازهای اقتصاد داخلی در تناقض قرار میکردن مربوط میعصر جهانی

داری، این اعتقاد یعنی حداقل از اواخر قرن نوزدهم حتی درمیان مدافعان نظام سرمایه

همخوان است ا انحصاری ناقص با رفاه عمومی ناجدی پدیدار شد که ساختار انحصاری ی

باید از ظهور و پیدایش انحصارها جلوگیری کرد بلکه باید با تدوین و اجرای تنها و نه

راه »ها از سوی مدافعان قوانین مؤثر برفعالیت آنها نظارت کرد. هر دوی این دیدگاه

واقع نادیده  زیر ضرب قرارگرفت. تمایل به غفلت از قوانین ضد انحصار و در« سوم

درازدامنی دارد. پیش  یرقابت در آن تاریخچه گرفتن ساختار بازار و به خصوص میزان

ن اندکی روش امی ساختار کنونی بازار بنویسم تا نکتهای دربارهاز آن ولی چند کلمه

کردن به چه سرانجام اسفباری رسیده در عصر جهانی« راه سوم»گیری که پی شود

ط بتی نباشند، شرایداری هم قبول دارند که وقتی بازارها رقااست. حتی مدافعان سرمایه

شود که اقتصاد را به زیان اکثریت مطلق مردم ولی به نفع جویی فراهم میبرای رانت

 کند. خوار متحول میاقلیت ناچیزی رانت

-01، صص 6102ی تمرکز بازارها درامریکا پژوهش کرده است )میچل که درباره

 یوسیلههخوریم بکه میاز آبجوهایی  %91»( مشاهدات جالبی دارد و اشاره دارد که 7

کند و سوم شیر مصرفی درامریکا را پردازش میشود، یک بنگاه، یکدو بنگاه عرضه می

ل شود. در مسائبنگاه عرضه می چهار یوسیلههشود باز گوشت گاوی که مصرف می 11%

 %47بود اکنون به  %09تنها  0771 های بزرگ که درمالی، میزان دارایی دراختیار بانک

شروع کار یک »کند ( اضافه می01دراین شرایط، میچل )همان، ص «. سیده استر

 0791های در طول سال»و به همین خاطر « بنگاه تازه از همیشه دشوارتر شده است

و  «های نوآمده به بازار تقریبا نصف شده استشماره بنگاه یمتوسط سالانه 6100تا 

 1«کننده استهم نگران به بعد هم چشمگیر و 6112میزان کاهش از »

                                                      
1 https://ilsr.org/wp-
content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-

SmallBusiness.pdf 

https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-SmallBusiness.pdf
https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-SmallBusiness.pdf
https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-SmallBusiness.pdf
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بازار عمده  01این بهتر نیست. هشت تا از  ی اقتصاد بریتانیا هم وضع ازدرباره

ی نترنت، و تلفن دستیبازارهای تلفن ، ا هستند. در شدت متمرکزکنندگان بهمصرف

شرکت است. در بازار حساب جاری بانکی، و در  چهاراز بازار در کنترل  %11بیش از 

درصد است و  91سوپرمارکت بزرگ بیش از  چهاربانک و  چهارهم سوپرمارکت س

  1درصد است. 21شرکت بیش از  چهارته هم سهم یسرانجام دربازار گاز و الکتریس

داری هم وقتی بازارها به این ترتیبی که بیان حتی براساس مبانی اقتصاد سرمایه

دهند به دست اهی که میهای رفنباشند، هیچ کدام از وعده« رقابتی»اصطلاح شد، به

 نخواهد آمد.

ه راستی به چها با هم در حال رقابت هستند این سخن بهیم ملتیگواما وقتی می

 ال ساده تاریخ درازدامنی دارد.ؤمعناست؟ این س

دانشگاه نورث وسترن شیکاگو  بین دو اقتصاددانی که در 0711ی اوایل دهه در

سکن ی مبرسر بالابودن اجاره ،و چارلز تایباوت یر برنشتایندادند، میاقتصاد درس می

های شیکاگو بحث درگرفت. برنشتاین که پیرو نظریات فریدمن بود در یکی از محله

دانست ولی تایباوت دیدگاه دیگری داشت که اگرچه با زیادی اجاره گناه را از دولت می

نظر برنشتاین، ی مورد آمدهای چشمگیرتری داشت. در منطقهآغاز شده بود ولی پی

آموزش از  گذاری درعلت زیادی اجاره به این خاطر بود که در آن منطقه برای سرمایه

شد و این مالیات بیشتر به صورت تری دریافت میمراتب افزونمستغلات مالیات به

آمد. برنشتاین شاکی بود که برای من که فرزند ندارم، مدارس بیشتر در می یاجاره

بالاتر را باید بپردازم. تایباوت ولی  یین منطقه اهمیتی ندارد ولی اجارهمجهزتر و بهتر ا

ای طقهتوانی به منبیشتر را بپردازی می یکرد که مجبور نیستی این اجارهاستدلال می

این باور بود که خانوارها با بررسی  مکان کنی. تایباوت برکمتری دارد نقل یکه اجاره

 بیشتر را بپردازند. در یازای آن اجارهگیرند بهتصمیم میمنافع ناشی از مدارس بهتر 

تئوری »ی کوتاهی نوشت تحت عنوان تایباوت مقاله ،ی کوتاهی پس از آن مباحثهفاصله

                                                      
1http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-

not-competition.pdf 

http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf


 

 
 

 احمد سیف 9

 1ی اقتصاد سیاسی منتشر شد.نامهدر فصل 0712که در « های محلیناب هزینه

او به صورت یکی از  باعجله نوشته شده یکرد که همین مقالهتایباوت تصور نمی

شوم های منتشرشده در صد سال گذشته دربیاید. وارد جزئیات نمیترین مقالهپرارجاع

تر تایباوت براساس بدعتی بود که ساموئلسون چند سال پیش یولی گوهر اصلی مقاله

های خرید عادت این اساس، اگر گذاشته بود. بر« شدههای عیانارجحیت»در پیوند با 

های رفتاری آن آن اساس ارجحیت توانیم برکننده را وارسی کنیم مییک مصرف

شده های عیانارجحیت یکننده را مشخص کنیم. اگرچه پژوهشگران از مقولهمصرف

گرفتند ولی نتوانسته بودند آن را برای برای بررسی رفتار مصرف کنندگان بهره می

که ود بوت کرد و نوآورانه بود این بگیرند. کاری که تایبا بررسی خدمات دولتی هم بکار

ه های دولت مرکزی استفادتوان از این ایده برای ارزیابی سیاستنشان داد که اگرچه نمی

های محلی با دولت مرکزی تفاوت دارند. از سویی یک ها و حکومتکرد ولی شهرداری

ت لی پرداخبرای خدمات عمومی داریم و از جانب دیگر مالیاتی که باید درسطح مح بازار

ایالت شما با  ص در هرطور خاامریکا به درمناطق مختلف امریکا تفاوت دارد. در و شود

های مختلف و خدمات گوناگون عمومی روبرو هستید. به ادعای ترکیبی از مالیات

واقع  های مختلف درایالت توانند با بررسی این ترکیب درتایباوت مصرف کنندگان می

که دوست دارند ساکن کدام ایالت باشند. به این ترتیب، خدمات دست به انتخاب بزنند

های بهتر درواقع همانند کالاهای مصرفی دیگر هستند و عمومی، مدارس بهتر، خیابان

آنهاست. بسته به این که کیفیت مدرسه برای شما چقدر « قیمت»ها هم درواقع مالیات

ی های محلاین ترتیب، دولت گیرید و بهآن اساس تصمیم می اهمیت داشته باشد بر

ابت دیگر رقها، با یکتوانند براساس مقبولیت این ترکیب، خدمات عمومی و مالیاتمی

 کنند.

سال بعد از  01البته در زمان نگارش این مقاله، توجه چندانی به آن نشد. ولی 

ها بنگاهای آغاز شد دربررسی این که وقتی به های تازهبحث 0727انتشار این مقاله، در 

                                                      
1 Tiebout, C (1956), “ A Pure Theory of Local Expenditure”, Journal 

of Political Economy. 
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ر زدایی مالی که دتر و یا مقرراتشود، مثل مالیات کمهایی داده میو ثروتمندان انگیزه

آمدهایش کنند، پیدیگر منتقل می یشان را از یک منطقه به منطقهآن سرمایه ینتیجه

ی گزارهبه چه صورتی در خواهد آمد؟ این مباحث درفرایند تحول خود به صورت پیش

 یای تثبیت نشده است ولی مقالهدرآمد که اگرچه هنوز مقوله« های ملتپذیررقابت»

ین ا گرفت. البته اغلب اقتصاددانان بر تایباوت به صورت خیلی جدی مورد توجه قرار

الیات نرخ م نکته توافق دارند که رقابت در بازارها چیز خوبی است ولی آیا رقابت برسر

شود که عمل موجب می هم خوب است یا در و یا استانداردهای بهداشت محیط زیست

 سقوط کنیم؟ -یعنی حداقل استانداردها -درنهایت همه به قعر

کردن به نحو احسن استفاده کنیم امکانات جهانی با توجه به این باور که باید از

رقابت هم هستیم،  آنها در عین حال، با و بعلاوه اگرچه با بقیه تعامل داریم ولی در

« ومراه س»شود تا بهترین الگوی درصفحات پیشین اشاره کردم موجب می طور کههمان

ه های مالیاتی باشد. البتشرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهان، درواقع الگوی بهشت در

ه هایی کپذیرکردن ناهنجاریدهند که برای تحملمدافعان این الگوی معیوب، وعده می

گیریم. بررسی مورد به مورد در پیش میهای رفاه اجتماعی هم آید سیاستپیش می

این یادداشت بیرون است ولی این که  یکنند، از حوصلهاین که در عمل دقیقا  چه می

سازد تا برای این کار وکار آماده ایم ضروری میبه همگان اعلام کنیم ما برای کسب

 ها بایدها هم این است که میزان افزایش دستمزدباشیم ویکی از پیش شرط« آماده»

کنترل شود. به اعتقاد من تصادفی نیست که اقتصاددان ارشد بانک مرکزی بریتانیا، 

ماه گذشته رشد میزان واقعی دستمزد  94 در»که  کند( اشاره می4، ص 6104هلدین )

بحران بزرگ مالی  یتوان یقهبه عبارت دیگر، اگرچه می «.تنها در سه ماه مثبت بود

اقع و دربریتانیا  دستمزد واقعی در یاین روند کاهنده تفاقا  را گرفت ولی ا 6111سال 

 6111های پیش از بحران بزرگ مالی سال تری دارد و به سالدرازدامن یتاریخچه

این مبنا،  ادامه یافت. بر 6104واقعی تا پایان سال  رکود در سطح دستمزد. گرددبرمی

واقع مشوق  آن در یکاهندهاساس این روایت، رکود دستمزد واقعی و حتی روند  و بر

ای این بیشتری استفاده کنند به ج به نسبت ها شد تا در فرایند تولید از مقدار کاربنگاه

د وری کارگرانی که دراستخدام دارنگذاری بیشتر شرایط را برای بهبود بهرهکه با سرمایه

قبل از بحران  یفاصله ( نشان دادند که در6104ون رینان )پسوآ و  بهبود ببخشند.



 

 
 

 احمد سیف 00

های بزرگ افزایش یافت. میزان افزایش سرمایه برای بنگاه یهزینه 6106بزرگ تا سال 

 یبود. هزینه حتی بیشتر متوسطهای کوچک و سرمایه برای بنگاه یدر هزینه

 ا نسبت سرمایه به کارسرمایه و کاهش در دستمزد واقعی باعث شد ت ییابندهافزایش

نسبت عمل با استفاده از میزان به ها دردر فرایند تولید کاهش یابد. به عبارت دیگر، بنگاه

نسبت کمتر سرمایه کوشیدند تا سطح مشخصی از تولید بیشتر کار و به همین روال به

ون زروزاف یند. عوامل دیگری هم بود که به این وضعیت کمک کرد. استفادهکنرا اداره 

ین یانعطاف، قراردادهای صفرساعتی، و کارگرانی که با درآمدهای پااز قرارداد کاری قابل

 کار خودشان برای -کشور سطح در زندگی برای مزد حداقل میزان از کمتر حتی –

کلی،  طورینی باقی بماند. بهیمیزان دستمزد واقعی در سطح پا تاکنند، باعث شد می

کند که ( برآورد می1 ، صTUC ،6109) های کارگرییهکنفدراسیون سراسری اتحاد

ی حت کنند ومی کار -ناامن اشتغال –میلیون نفر دراین شرایط  1.6دربریتانیا بیش از 

 211ایم، یعنی تعدادشان درصد افزایش در آن بوده 69به بعد شاهد  6106از سال 

، IPPR ،6101های عمومی )پژوهشی سیاست یهزار نفر بیشتر شده است. مؤسسه

هزار  021تنها  دکه در مشاغل ناامن بودنرا تعداد کارگرانی  6101( برای سال 017ص 

شاهد  6109تا  6101طول  کنیم که دربراین اساس، مشاهده می .کندنفر برآورد می

 ایم.برابرشدن این گونه کارگران در بریتانیا بوده 07

ان کارگرانی که در طول می در»( متذکرشدند که 6101) بلاندل و دیگران

ت سطح اسوم با ثبدر همان شغل خود باقی مانده بودند، یک 6100و  6101های سال

 درصد60درصد ثابت ماند و مزد 06پولی مزد و یا حتی کاهش روبرو شدند )یعنی مزد 

درصد کارگران شاهد کاهش میزان  91»حتی کاهش یافت( و برای  ازاین کارگران

ازای هر ساعت طور کلی میزان واقعی دستمزد به(. به1ص. « ) واقعی دستمزد بودیم

 (10) همان، ص  .ده درصد کاهش یافت حدودا  6106و  6117کار بین 

 اروقت درکننگریم رشد مشاغل آزاد و کارهای پارهوقتی به اقتصاد بریتانیا می

ان مالی پنج سال پس از بحررشد قرارداد کاری صفر ساعتی را مشاهده خواهیم کرد. 

 ارک وقتی که نتوانسته بودندکارگران پاره کند که شمار( اشاره می6101رابرتز ) جهانی،

 هزار نفر بیشتر شد و به همین نحو آنها که قرارداد 411د حدود نبکن داپیوقت تمام
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هزار نفر  011دادند قرارداد دائمی داشته باشند هم موقتی داشتند ولی ترجیح می

ند. کشتوجهی هم از بیکاری درازمدت عذاب میها تعداد قابلر کنار اینافزایش یافت و د

درصد از  12.0نفر بود، یعنی  هزار 170بودند،  ماه بیکار 06تعداد کسانی که بیش از 

سو بیشترین میزان آن بود. بیکاری درمیان جوانان هم به این 0779 کل بیکاران که از

جا هم بیکاری درازمدت در میان این رسید و در هزار 721هزار نفر بیشتر شد و به  11

هزار نفر بالغ شد. این تحولات نامطلوب در  699درصد رشد به  11 جوانان با حدودا 

که شمار کارگرانی  کنداشاره می( 7، ص 6109) TUCهای بعد هم تداوم یافت. سال

افزایش  6102ر درهزار نف 101به  6112هزار نفر در  91که قرارداد صفر ساعتی دارند از

 6112مقایسه با  میلیون نفر مشاغل آزاد داشتند که در 4.1 حدود 6102 یافت. در

 اصطلاحمیلیون نفر از کسانی که به 0.9افزایشی معادل یک میلیون نفر است. و  ینشانه

مشاغل آزاد دارند درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که از سوی دولت تعیین شده 

اندکی بیشتر  6112دهد که در ( نشان می6107) آمار ملی یارهای ادارهکمتر است. آم

هزار آنهایی بودند  261کردند که از این تعداد وقت کار میطور پارهمیلیون نفر به 9.6از 

رسیم، کل می 6107وقت پیدا بکنند. ولی وقتی به اواخر که نتوانسته بودند کار تمام

میلیون نفر رسید  1.4درصد افزایش به  02کردند با ار میوقت کافرادی که به طور پاره

دا وقت پیهم کسانی بودند که نتوانسته بودند کار تمام هزار نفر701که از این تعداد 

درصد داشته است. مشاغل آزاد  41ایشی معادل زنرخ اف 6112کنند که در مقایسه با 

ارد و به همین نحو است تری دینیوری پاطور متوسط بهرهآید که بهمی به نظر

کافی کار بکنند و کارگرانی که قرارداد صفر  یاندازهتوانند بهوقت که نمیهای پارهگرکار

اطمینانی مستتر در این نوع قراردادها هم درعمل قادرنیستند ساعتی دارند به دلیل بی

وری هرهتواند به صورت بانسانی انباشت کنند که می هایمهارتتوجهی که مقدار قابل

تمزد دس-ینیوری پابهره یشاهدیم نوعی تله چهآنبه عبارت دیگر،  بالاتر متحول شود.

اختصار اشاره کردم ولی روشن است که هایی که بهناهنجاری یین است. با همهیپا

ه بریتانیا ک -اروپا یحتی دراتحادیه«. وکار آماده استبرای کسب»واقع اقتصاد بریتانیا به

توان به راحتی و به ارزانی بریتانیا نمی -ندماه پیش یکی از اعضای آن بودتا همین چ

ریتانیا که در ب چهآنکارگران را از کار بیکار کرد و حتی عدم امنیت شغلی به گستردگی 

 گویم. ها دیگر چیزی نمیداریم، نیست. ازکاستن چشمگیر از مالیات برشرکت
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 کردن یکدر عصر جهانی« راه سوم« »فقنسبت موبه»اجازه بدهید از یک اقتصاد 

 واقعی هم بدهم. ینمونه

ین ترلوکزامبورگ کشور کوچکی بین فرانسه، آلمان و بلژیک و یکی از فعال

بهشت »عنوان یک های مالیاتی جهان است. البته مدت مدیدی است که بهبهشت

 یگر هیچکند و معروف است همین که پولی به اینجا برسد دفعالیت می« مالیاتی

لکه شود بالمللی توجهی نمینه تنها به قوانین بین شود و اصولا پرسشی مطرح نمی

قابلیت »تان بخواهد شواهد زیادی وجود دارد که حتی قوانین خودشان هم تا دل

المللی مالی بود که تر رسوایی بینبه بعد کم 0721ی دههطور کلی از دارد. به« انعطاف

 شی ایفا نکرده باشد.لوکزامبورگ در آن نق

 که علاوه بر -شرکت دولتی نفت فرانسه -رسوایی مالی کمپانی الف  در

های سری به احزاب سیاسی فرانسه در واقع بازوی مالی دولت فرانسه برای پرداخت

ای حال توسعه و پیشرفته بود لوکزامبورگ نقش برجسته کشورهای در پرداخت رشوه در

های عجیب و غریب برداریبرنی مادوف که به خاطر کلاه داشت. مفسد معروف اقتصادی،

هایش را از فعالیت یسال زندان محکوم شده است بخش عمده 011مالی به 

 کرد.لوکزامبورگ اداره می

 دانیماسناد لوکزامبورگ شد می هایی که پس ازپس از افشاگری 6104البته در 

به شماری از بزرگترین  PWCسی حسابر یمؤسسهکه این بهشت مالیاتی با همدستی 

های فراملیتی، برای مثال، والت دیزنی، برادران کاخ، پپسی، آیکیا، دویچه بانک، شرکت

مالیاتی کمک کرده است )البته  جی پی مورگان چیس برای عدم پرداخت مالیات و فرار

 کمپانی دیگر هم هست(.  111ست شامل فهراین 

که اکنون هست، ژان کلود یونکر  چهآن معمار اصلی دگرسانی لوکزامبورگ به

وزیر این کشور نخست 6101تا  0771طول  و بعد در داراییوزیر  0717است که از 

دانیم که از اروپاست. البته می یحال حاضر هم رئیس کمیسیون اتحادیه ربود و د

همراه بریتانیا و سوئیس نقش مؤثری در خنثی کردن لوکزامبورگ به 0711ی دهه

 های مالیاتی داشت. اروپا برای مقابله با بهشت یهای اتحادیهامهبرن
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این که برچه اساسی این جوامع های مالیاتی هم جالب است. این روایت بهشت

کردن در عصر جهانی« راه سوم»چه از شوند، ساده و سرراست است و با آناداره می

پرسش نکنید، سرتان را بیندازید های روزمره، زیاد در فعالیتخوانی دارد. ام همگفته

. شور با خطر روبرو شودپایین و کارتان را انجام بدهید. کاری نکنید که بخش مالی آف

 شکنیبزنید، وقتی موارد قانون هرکاری هم که لازم است انجام بدهید، قوانین را دور

ازم لین، شتر دیدی ندیدی، و خلاصه هر کاری که یعیان است سرتان را بیندازید پا

صر ع بالایی داشته باشد چون در« توان رقابتی»است انجام بدهید تا مرکز مالی شما 

مند بهره« امکانات»باشید و از این « توانمند»کردن، مهم است در این عرصه جهانی

 شوید. 

به دنیا و دیگران اعلام کنید همه چیز تمیز است و قانونی و کارها  عین حال، در

م نهایت اعلا گیرد و درمام و با احترام کامل به مقررات انجام میپذیری تبا مسئولیت

 نیستید. « بهشت مالیاتی»کنید که یک 

ه های مالیاتی شناخته شده و ناشناختبهشت یهمه پیوند با وکم تفاوتی دربا بیش

 عنوانی لوکزامبورگ هم صادق است. اما بهشاهد این ادعاها هستیم. همین نکته درباره

 درلوکزامبورگ از نظر Mutual Fund« صندوق مشترک»از خروار، بخش ی مشت

است.  ترتحت این عنوان در امریکا داریم، کوچک چهآناندازه و حجم کارها تنها از

ناگفته روشن است که نظام دادرسی و دادگاهی لوکزامبورگ تنها برای مدیریت این 

ند کمینکفایت  -واقع هستبهکه لوکزامبورگ  چهآن -ها در یک شهر کوچکفعالیت

این بخش انجام  انتقالات مالی گسترده که در نقل و ند برتواروشن است که نمی و

ند. عدم کننظارت  خواهندتوانند و نه میقضا نه می ند. دست برکگیرد نظارت می

 ی این مراکز است. بترقا« توان»نظارت بخشی از 

تبدیل : حوزه عمده فعالیت کرده است طور عمده در دوها یونگر بهگذر سال در

بارزه انگاری در مزدایی نئولیبرالی، سهلشور، مقرراتلوکزامبورگ به یک بخش مالی آف

رقابتی ملی. از سوی دیگر با استفاده « توان»م مالی و کوشش برای افزودن بر یبا جرا

 افاصله اضافه کنمهای اجتماعی رفاهی و البته بلاز منابع ایجادشده برای اجرای برنامه

وان خبینی راه سوم به شرحی که رفت، همبا جهان ،ی عمل کاملا  متناقضکه این شیوه

د پیون این است که در کردن درعصر جهانی در« راه سوم»است. ضعف ساختاری دیدگاه 
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با کشورهای بزرگ این الگو قابلیت اجرایی ندارد. به همین خاطر دیگرانی که همانند 

جدید  امریکا و تونی بلر و حزب تا این الگو را پیاده کنند، کلینتون در یونگر کوشیدند

 اند. یونگر موفق نبوده یکارگر در بریتانیا، به شیوه

دان کردن چنعصر جهانی بلافاصله باید اضافه کنم که درک مکانیسم راه سوم در

 دشوار نیست. 

کردن هانیتبدیل اقتصاد کشور به یک بهشت مالیاتی برای توفیق در عصر ج

ه المللی را داشته باشید و البته کضروری است تا سهم بیشتری از نقل و انتقالات بین

توان به دنیا اعلام کرد پذیری درسطح ملی است. یعنی نمیآن هم رقابت نیروی محرک

ستانی با دیگران ی مالیاتایم و درها باز است ولی در حوزهوکار آمادهکه ما برای کسب

ی پیوند با دیگر مسائلی که دربالا درباره همین نکته است دررقابت نیستیم. قادر به 

راه ( »مردان )یا زنانبریتانیا به آنها اشاره کردم. و ناگفته روشن است که وقتی سیاست

گویند روشن است که عوامل اقتصادی مورد توجه آنها از آمادگی خود سخن می« سوم

انی های جههای فراملیتی و بنگاهیت، بلکه شرکتنه کارگران یا اکثریت مطلق جمع

 پذیرانعطاف»کار گرفته برای جلب توجه آنها هم، کاستن از مالیات، ههستند. ابزارهای ب

 پیوند با علی چپ زدن در یزدایی گسترده و خود را به کوچه، مقررات«کار کردن بازار

م برای برچیدن م مالی است. منطق این رویکرد هم این است که به جای اقدایجرا

ازند و بپرد« رقابت»های مالیاتی، شماری از کشورها کوشیدند با این کشورها به بهشت

 ناگفته روشن است که اگر شرایط در برمودا، و یا جزایر کیمن و لندن مشابه هم باشد،

 پیش روشن است.های فراملیتی هم ازانتخاب شرکت

امریکا، وضعیت آنها در مقایسه با اما درپیوند با کشورهایی چون بریتانیا و 

لوکزامبورگ تفاوت اساسی دارد. به سخن دیگر نه فقط شاهد بهبود سطح زندگی 

 هستیم. شانایم و نیستیم بلکه شاهد تعمیق شماری از تنگناهای اقتصادیعمومی نبوده

ام کردن مطرح کردهدرعصر جهانی« سومراه »عنوان که به چهآنبه باور من تداوم 

راستای رسیدن به  کنیم که داریم درجب شده است تا دراقتصاد جهان مشاهده میمو

 کنیم و اینشده است حرکت میالگویی که در آن بخش مالی آزاد ولی تجارت کنترل

 سوی فروپاشی است. به نظرم حرکت به -اگر درک من درست باشد -الگو
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ان جهان پردازسیاست 0767العمل به بحران بزرگ سال از نظر تاریخی، در عکس

ای داری به این نتیجه رسیده بودند که باید برای نظارت بربخش مالی قواعد ویژهسرمایه

یکی از آن اقدامات بود که در  0711 در تیگلسا -ند. تصویب قانون گلسکنتدوین 

های بازی فعالیتکرد که حق ندارند بخش سفتهف میظبخش بانکداری بانکها را مو

گذاری های خود مخلوط کنند. به عبارت دیگر بانکداری سرمایها دیگر فعالیتبانکی را ب

به جنگ جهانی  0711ی دههدار و بانکداری تجاری از هم جدا شدند. بعد که رکود ادامه

امریکا( برتون وودز ) در –که هنوز جنگ جهانی تمام نشده بود  0744دوم منجرشد در 

ها در این مذاکرات هم جان مینارد گروه اروپایی رهبر کردند که اتفاقا  کنفرانسی برگزار

 ند.نکالمللی ایجاد شد برای مدیریت اقتصاد جهان سه نهاد بین کینز معروف بود. قرار

 مدتالمللی پول، برای مدیریت جریانات پولی کوتاهصندوق بین -

 برای مدیریت جریانات پولی درازمدت ،بانک جهانی -

 یالملل. البته کنگرهرای مدیریت تجارت بینالمللی تجارت بسازمان بین -

ر زمان با آن دو نهاد دیگالمللی تجارت را تصویب نکرد و درنتیجه همامریکا سازمان بین

تون کنندگان کنفرانس برای ازمشارکتتشکیل نشد. البته دو سه سال بعد بخش عمده

تصویب کردند و  یا گات را «قرارداد عمومی تعرفه و تجارت»وودز در ژنو جمع شدند و 

 سازمان تجارت جهانی تغییر نام داد. به  0771ی این گات در اواسط دهه

اصلی که در کنفرانس برتون وودز مورد توافق قرار گرفت عدم تحرک  ینکته

ز به مراتب ناچیتر گفته باشم حرکت سرمایه از یک میزان بهود. یا اگر دقیقبسرمایه 

کشور نیاز داشت. به گمان من علت اصلی این توافقی که  ی ویژه از بانک مرکزیاجازه

صورت گرفت تا تحرک سرمایه محدود شود به احتمال زیاد تحت تأثیر عقاید کینز بود 

بود که اگرحرکت سرمایه نامحدود باشد  این باور که همیشه با آن مخالف بود. کینز بر

برای  ی دنبال کند وطور مؤثرتواند هدف رسیدن به اشتغال کامل را بهدولت نمی

ی کند. فرض کنید دولت برای تشویق پردازسیاسترسیدن به آن بکوشد و 

 کوشد نرخ بهره را درگذاری بیشتر در صنایع برای ایجاد اشتغال بیشتر میسرمایه

مالی به سرزمین دیگری که  یاقتصاد کاهش دهد. اگرخروج سرمایه آزاد باشد سرمایه

برو مالی رو یگریزد و درنتیجه کشور با کمبود سرمایهدر آن نرخ بهره بالاتر است می

شود که از جمله ممکن است باعث کاهش ارزش پولی ملی بشود و دولت در عمل می
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مجبور شود نرخ بهره را افزایش بدهد. به سخن دیگر، اجرای سیاست اقتصادی 

ت بخواهد لتر کینز باور داشت که اگر دواندکی کلیگفته باید متوقف شود. یا حتیپیش

ت که این کار این اس یهایی به نفع اکثریت مطلق جمعیت در پیش بگیرد، لازمهبرنامه

 یبازانه باید محدود شود چون در غیر این صورت سرمایههای سفتهفعالیت یدامنه

راه رسیدن به این اهداف خرابکاری خواهد کرد. کینز اگرچه مدافع تجارت آزاد  مالی در

دانست ولی با مبادلات مالی و با سوی درگیر تجارت می دو بود و آن را به نفع هر

که خوانیم او می شدت مخالف بود. ازمالی به یسرمایه یبازانههای سفتهفعالیت

ها زیان نرسانند. ولی بازان ممکن است به صورت حباب به جریان عادی بنگاهسفته»
های از فعالیت یشود که بنگاه به صورت یک حباب در جریانموقعیت موقعی جدی می

و های یک کازینآمد فعالیتسرمایه در یک کشور پی یآید. وقتی توسعهقماری در می
های البته توافق 1.«گیردشود آن موقع است که باید گفت کارها به بدی انجام میمی

ی کلینتون، زیرآب کنار گذاشته شد و حتی در دوره 0791ی برتون وودز از اوایل دهه

و آن را لغو کردند. امروز در اغلب کشورهای جهان  ندرا هم زد ستیگلا -قانون گلس

هایی که در این چند ی افشاگریهیچ مانعی برسر تحرک سرمایه نیست و با وجود همه

تر نشدند بلکه مناطق بیشتری کم« های مالیاتیبهشت»تنها سال اخیر شده است، نه

 هایبهشت»آور گسترش مدهای هراسآاند. پیپیوسته« های مالیاتیبهشت»به این 

در  چهآناساس  براما براقتصاد جهان باید به جای خویش بررسی شود. « مالیاتی

 ام، من به آینده اقتصادی جهان خوشبین نیستم. صفحات پیشین نوشته
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