
در ادامه بحث رابطه اختلف درامدها و سطح تحصیلت، در مقاله زیر، ساندرو اسکوکو به ارائه نظریات خ��ود

در این مورد می پردازد. وی یک اقتصاددان س�وئدی اس�ت ک�ه در گذش�ته مش�اور اقتص�ادی تع�دادی از

وزرای سوسیال دمکرات در دوره ه�ای مختل�ف ب�وده اس�ت. ا س�کوکو در ح�ال حاض�ر، اقتص�اددان  ارش�د

اندیشگاه« آرنا ایده» می باشد.

نابرابری تقصیر فن آوری نو نیست
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بحث در مورد اینکه چرا اختلف درامدها در طی سی سال گذشته افزای�ش ی�افته، همچن�ان بش�دت  خ�ود

باقی است. خیلی خلصه می توان گفت  نئولیبرال ها ترجیح می دهن�د ک�ه افزای�ش اختلف در آم�د را ب�ا

دلیل غیر سیاسی  توضیح دهند.

به گفته انها، تحول درامدها از جمله با تفییر فناوری مرتبط اس�ت ک�ه بخ�اطر ان، مهارت ه�ای س�اده کم�تر

م�ورد تقاض�ا ب�وده و در ن�تیجه، در آم�د (انه�ا) س�قوط ک�رده اس�ت. در ح�الی ک�ه تحص�یل کرده ها  جش�ن

می گیرند، بیکاران  کم مهارت از بیکاری و فقر  رنج می برند.

برانکو میلنویچ، پروفسور اقتصاد،  دس�ته های مختل�ف درام�دهای هم�ه س�اکنین جه�ان در ط�ی س�الهای

  را ترکیب نموده است. معمول  افراد بر اساس ملیت ها تقسیم می گردند، اما در اینجا فقط ب��ر۱۹۹۸–۲۰۰۸

مبنای در آمد و بدون درنظر گرفتن محل زندگی تقسیم شده اند.

اگر ما کارگران جهان غرب – و طبقه متوسط پایین (که همچنان بطور نسبی  در جه�ان، ثروتمن�د محس�وب

می شوند) را در نظر بگیریم، در طی بیست سال گذشته برای آن ها همان قدر ب�د پی�ش رفت��ه اس��ت ک��ه

۱۹۸۰برای فقیرترین ده درصد جهان غرب. کارگران غ�رب- و طبق�ه متوس�ط از ه�ر دو ط�رف بع�د از ده�ه 

عقب مانده اند. هم ثروتمندترین های (جهان) و وهم طبقه متوس�ط چی�ن، در آم�د خ�ود را بی�ن ش�ش ت�ا



هشت برابر افزایش داده اند.

 در صدک های مختلف توزیع جهانی درامد۲۰۰۸ و ۱۹۹۸: تغییر در آمد واقعی بین ۱ نمودار 

توضیح: محور عمودی درصد تغییر در در آمد واقعی، ب�ر اس�اس قیم�ت ث�ابت بین الملل�ی دلر را نش�ان

می دهد. محور افقی م�وقعیت درص�دی در توزی�ع در آم�د جه�انی را نش�ان می ده�د. م�وقعیت درص�دی

% به دو گروه۵ ، با افزایش پنج تایی، را نشان داده شده است، در حالی که بالترین ۹۵  تا ۵(صدک) از 

 قرار دارند.۹۹ و ۹۵% و  آن هایی که بین صدک های ۱تقسیم می گردد: بالترین 

 صدک پنج��اه)، و ب��الترین۸۰توضیح مترجم: در نمودار بال، طبقه متوسط چین بیشترین رشد، 
 
% (تقریبا

۱ 
 
% رشد در آمد داشته اند.۶۰% ،  تقریبا

آیا این تحول غم انگیز وابسته به پیشرفت فناوری است؟ این س�ئوال مهم�ی اس�ت، چ�را ک�ه مب�ارزه ب�ا



پیشرفت اقتصادی هم احمقانه و هم ناامیدکننده است. اما اگر ما به  این تحول  به مثابه نتیجه  سیاست

نئولیبرالی-بازارهای مالی بدون محدودیت، سیاست های خصمانه ضد اتحادیه ای و کاهش های مالیاتی

 امیدوارکننده اس�ت ک�ه ب�ر علی�ه چنی�ن
 
و انتقالتی -  بنگریم،  هم امکان پذیر و هم بطور نسبی، تقریبا

تحولی باشیم.

بسیاری، بر اساس فرضیه فناوری استدلل می کنند که راه حل  مشکل، سرمایه گذاری هر چ��ه بیش��تر در

آموزش و پرورش است. دلیل بسیار زیاد و خ�وبی ب�رای س�رمایه گذاری در آم�وزش و پ�رورش وج�ود

 راه حل   افزایش چشمگیر ن�ابرابری درام�دها نیس�ت. ای�ن بزرگ�ترین ثروتمن�دان
دارند، اما این احتمال 

هستند که بقیه را پشت سر گذاشته اند و نه طبقه متوسط تحصیل کرده.

: در آمد متوسط مردان با رتبه کارشناسی یا بالتر۲ نمودار 



همان طور که پاول کروگمن، برنده جایزه نوبل اشاره می کن�د، فرض�یه فن�اوری در واق�ع مبتن�ی ب�ر ای�ن

است که بطور نسبی وضع تحصیل کرده ها خوب است، اما در آمد انان در طی پانزده سال گذشته ک��اهش

داشته  و یا  دچار رکود گشته است.

 توس�عه۱۹۴۵–۱۹۸۰یک نکته دیگر که در تض�اد ب�ا فرض�یه فن�اوری می باش�د ای�ن اس�ت ک�ه در ط�ی دوره 

، بس�یار۱۹۸۰–۲۰۱۵تکنولوژی، بر اساس اینکه  هر کارگر  چق�در می توان�د تولی�د نمای�د،  نس�بت ب�ه دوره 

سریع تر پیش رفت.

توسعه فناوری که اقتصاددانان اندازه می گیرند، در واقع دست در دست  کاهش نابرابری در آمدها پیش

رفته است. با توجه با آمار، این فرض�یه می بایس�تی  س�روته ش�ود: فن آوری ض�عیف منج�ر ب�ه افزای�ش

نابرابری در آمد می گردد.

توضیح سیاسی، از این پارادوکس رنج نمی برد.  ه�م طرف�داران کین�ز و ه�م نئولیبرال ه�ا در ای�ن م�ورد

  اج�را ش�ده اس�ت ب�ه افزای�ش ن�ابرابری منج�ر خواه�د۱۹۸۰توافق داشتند که سیاستی که پس از ده�ه 

گشت. آنچه که آن ها را از هم جدا می کرد این بود که آیا چنین امری مطلوب بود یا نه.

در واقع می بایستی در این مورد ص�لح و تواف�ق وج�ود می داش�ت، ام�ا اکن�ون نئولیبرال ه�ای امروزی�ن

می خواهند توضیح آن را با چیزی غیرسیاسی عوض کنند. چرا؟ احتم�ال   ای�ن ک�ار س�اده ای نیس��ت ک�ه

مطلوب بودن افزایش   اختلف در آمد را  در شرایطی به فروش رساند  که هم صندوق بین المللی پول و

هم سازمان  همکاری اقتصادی و توسعه هشدار می دهند که سطح اختلف کنونی مخل رشد است.

بنابراین باید توضیح (پدیده نابرابری) هم باید غیرسیاسی ب��وده و ه�م اینک�ه سیاس��تمداران نتوانن��د

کاری در مورد آن انجام دهند. اما آن ها بهتر است یک کاندید بهتر از فن�اوری ب�رای توض�یح  ای�ن ام�ر

بیابند. اینکه این موضوع مربوط به قدرت و سیاست اس�ت ه�م ان�وقت و ه�م ام�روز محمتل ت�ر اس�ت ت�ا

توسعه سریع فن آوری.

نا، شماره سه، سال  ۲۰۱۵برگرفته از نشریه آر 
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