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مبارزه سودآور با نابرابری 

احمد میدری

نابرابری همیشه برای اقتصاددانان ىک مسئله بوده است و به آن از زواىای مختلف 
پرداخته اند. آىا باىد نگران نابرابری بود، ىا اىن مشکلی است که بر اثر رشد اقتصادی 
خودبه خود حل می شود؟ آىا کارآمدی فزونتر نیازمند نابرابری بیشتر است؟ آىا اساساً 
باىد نگران رشد اقتصادی بود ىا نگران نابرابری؟ در طول زمان آىا نابرابری افزاىش 
ىافته است ىا کاهش؟ چگونه می توان بدون آسیب زدن به رشد و کارائی از نابرابری 
کاست؟ اىن کتاب به تمامی اىن سواالت می پردازد و در مورد نحوۀ تحول نابرابری در 
جهان شواهدی گسترده ارائه می دهد. عالوه بر آن مبانی فلسفی مبارزه با نابرابری، 
نظرىه های اقتصادی مختلف در اىن زمینه، و بیش از هر چیز سیاست ها و راهکارهای 

عملی اىن کارزار را به بحث می گذارد. 
مهمترىن تحولی که طی سال های اخیر در نگاه علم اقتصاد نسبت به نابرابری روی 
داده است مربوط به رابطه آن با کارآئی است. ساىمون کوزنتس )1985-1901(، برندۀ 
نوبل اقتصاد در سال 1971، با تکیه بر تحلیل آماری نشان می داد که نابرابری ابتدا 
به همراه رشد اقتصادی افزاىش می ىابد و سپس با رشد بیشتر کاهش پیدا می کند. لذا 
مسئلۀ اصلی باىد رشد در نظر گرفته شود و نه برابری، زىرا تالش برای دست ىافتن 
از دست کارآفرىنان در می آورد و به مصرف گروه های  را  بیشتر سرماىه  برابری  به 
به  می کند.  سرکوب  را  رشد  درآمد،  توزىع  بهبود  ترتیب  بدىن  می رساند.  کم درآمد 
زبان ساده کاهش نابرابری بر مصرف می افزاىد و از سرماىه گذاری می کاهد. لذا باىد 
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پیگیرِی آرمان برابری را تا زمانی که امکانات حاصله از رشد اقتصادی توزىع درآمدِی 
عادالنه تر را میسر کند به تعوىق انداخت. اىن نظرىه که به رابطۀ ىو )U( معکوس 

شهرت داشت از مسئلۀ نابرابری نگرانی زدائی می کرد. 
به رغم مخالفت شماری از اقتصاددانان با نظرىۀ کوزنتس، اىن دىدگاه با توجه به 
به مانند  بود. توماس پیکیتی  اواخر کم وبیش مسلط  تا همین  آماری موجود  شواهد 
کوزنتس به تحلیل آماری متوسل شد، با اىن تفاوت که دسترسی بسیار گسترده تری 
به آمار داشت، به صورتی که توانست دوره های قبل و بعد از مطالعات کوزنتس را نیز 
مورد بررسی قرار دهد. او داده های توزىع درآمد و ثروت و همچنین رشد اقتصادی 
را از سال 1870 تا 2010 تحلیل و اىن فاصله را به سه دوره تقسیم کرد: 1870 تا 
1910 ، از 1910 تا اواسط دهۀ 1970 و دورۀ سوم از 1970 تا 2010. هر چند در 
اىن سه دوره نوساناتی به چشم می خورد، ولی به طور کلی نابرابری در دورۀ نخست 
افزاىش  در دورۀ سوم مجددًا  و  در دورۀ دوم کاهش می ىابد  باالست، سپس  بسیار 
پیدا می کند.1 همانطور که در بخش اول اىن کتاب هم آمده است، در آمرىکا و اروپا 
صدک برخوردار اىنک40 درصد ثروت را به خود اختصاص می دهد، در حالی که 30 
سال قبل همان ها 25 درصد ثروت کل را در اختیار داشتند. به همین ترتیب سهم 
اىن صدک از درآمد جامعه دو برابر شده و از 12/5 درصد به 25 درصد رسیده است. 
در میان اىن سه دوره بیشترىن نابرابری متعلق به دورۀ نخست است. از همین رو بود 
که کوزنتس نتیجه گرفت موج رشد اقتصادی به تدرىج همه قاىق های کوچک ) افراد 
فقیر( را به حرکت درخواهد آورد. اما پیکتی با مقاىسه دورۀ اخیر با دورۀ دوم، فرضیۀ 

کوزنتس را رد کرد. 
در دورۀ دوم مقطع پس از پاىان جنگ تا اواسط دهۀ 1970 از نظر توماس پیکتی 
پی  در  او  که  است، عصری  نابرابری(  کاهش  لحاظ  )به  عصر طالئی سرماىه داری 
احیای آن است. چگونه می توان اىن استثنای تارىخی )1946 تا دهه 1970( را به 
بیشتر همراه شد؟  برابری  با  بود که رشد  اىن دوره  تنها در  تبدىل کرد؟ چرا  قاعده 
تارىخ  تحلیل  می کند.  مطرح  را  مهم  قاعده ای  برابری  و  رشد  رابطۀ  تبیین  برای  او 

1. پیکیتی،توماس. رسمایه در قرن بیستم و یکم. مرتجم اصالن قودجانی. انتشارات نقد فرهنگ صفحه 77.
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سرماىه داری نشان می دهد که سرماىه ساالنه حداقل 5 درصد سود به دست می آورد. 
افزاىش می ىابد.  اىن میزان  به  لذا درآمد و ثروت صاحبان سرماىه هر ساله حداقل 
رو  همین  از  و  است  رقم  اىن  از  کمتر  عموماً  کار  نیروی  درآمد  رشد  که  حالی  در 
نابرابری میان صاحبان نیروی کار و سرماىه پیوسته افزاىش خواهد ىافت، مگر آنکه 
نابرابری  به کاهش  اىن صورت می توان  در  باشد.  از 5 درصد  بیش  اقتصادی  رشد 
امیدوار بود، ولو رشد بیش از 5 درصد لزوماً به همان مقدار افزاىش در عاىدات نیروی 
کار نمی انجامد. باىد سیاست های مالیاتی به گونه ای باشد که درآمد را از گروه های 
ثروتمند به نیروی کار بازتوزىع کند، و از سوی دىگر سیاست های آموزشی، نیروی کار 
را ماهرتر سازد و بهره وری اش را افزاىش دهد. او نشان داد که هر گاه اىن سیاست ها 
با رشد اقتصادی بیش از 5 درصد همراه شود رشد اقتصادی باالتر با برابری بیشتر 

قرىن خواهد بود. 
از  به دنبال می آورد.  اقتصادی متضادی  ابردىدگاه سیاست های  اىن دو  از  هرىک 
نظر کوزنتس مداخلۀ دولت جهت اصالح توزىع درآمد نادرست است، زىرا اىن هدف 
ىا از طرىق مالیات بیشتر محقق می شود و ىا با مداخله در قیمت ها، که هر دو اثر 
به  پیکیتی  آماری  تحلیل  متقابالً  گذاشت.  خواهند  بر جای  کارائی  و  رشد  بر  منفی 
اىن نتیجه می رسد که دولت برای دستیابی به نابرابری کمتر و رشد بیشتر می تواند 
ىا  را به صورت مستقیم  مالیات سنگین بگیرد و درآمد حاصله  از ثروتمندان  باىد  و 
غیرمستقیم به نفع گروه های کم درآمد بازتوزىع کند. تقابل اىن دو دستگاه فکری هم 
به لحاظ عملی و هم نظری اهمیت دارد. نمی توان گفت که اىن کتاب با گردآوری 
را  ضدکالسیک  ىا  غیرکالسیک  اندىشمندان  آراء  تنها  منکیو  چون  کسانی  نظرات 
از کنفرانسی که  با اىن حال بالنچارد و رودرىک در گزارش خود  منعکس می کند. 
به انتشار اثر حاضر منتهی شد می نوىسند: »]دىگر[ بحث چندانی از بده بستان میان 
برابری و کارآئی شنیده نمی شد. بلکه در بسیاری از سخنرانی ها فرض ضمنی آن بود 
که نابرابری از طرىق کاهش فرصت های اقتصادی برای طبقات پائین و متوسط و 
تقوىت رانت های انحصاری ثروتمندان )ىا منعکس ساختن آن( مانع از رشد می شود.« 
ىا »کسی به عنوان چارۀ نابرابری مقررات زدائی از بازار کار ىا کاستن از برنامه های 
اجتماعی جهت بازتر گذاشتن دست نیروهای بازار را توصیه نکرد. اىن راهکارها به 
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پیوسته به عنوان علل نابرابری - و نه درمان آن - مورد بحث قرار  صورت تقرىباً 
می گرفتند. هماىش ما اگر مثالً ىک دهه پیش برگزار می شد، شرکت کنندگان احتماالً 
متصلب  کار  بازار  و  هدف گذاری  فاقد  اقتصادی  محرک های  دولتی،  مداخله های  از 
ىاد  نیافتن توزىع درآمدها  اقشار ضعیف و بهبود  افزاىش درآمد  به عنوان علل عدم 
می کردند.« افزاىش اجماع در اىن زمینه پدىده ای نسبتاً جدىد است که جا دارد مورد 

توجه جامعۀ علمی کشور قرار گیرد. 
در کنار اىن دو جرىان اصلی، اندىشه هاىی دىگر نیز در خصوص مبارزه با نابرابری 
مطرح شده اند که درخور توجه وىژه اند، و در اىنجا جهت تکمیل بحث های کتاب به 
برای  کانونی  را  پژوهشگران شرکت ها  از  اشاره می کنیم. گروهی  آنها  از  نمونه  سه 
مقابله با نابرابری معرفی کرده اند. سی. کی. پراهالد نظرىه پرداز اصلی اىن گروه است. 
گروه دىگری که محمد ىونس را می توان رهبر آن دانست مانند پراهالد شرکت ها را 
به مبارزه با نابرابری دعوت می کنند، با اىن تفاوت که مسئولیت اصلی اىن نبرد را بر 
عهده دولت می دانند و از طرىق جنبش های مردمی به دنبال بهبود حکمرانی در جهت 
فقرزدائی و برابری هستند. جرىان سوم از ىک سو به نقش دولت در مبارزه با نابرابری 
اعتقاد دارد، اما بر خالف جرىان مرسوم برابری خواه دولتی شدن را راه مبارزۀ صحیح 
با نابرابری نمی داند، بلکه می خواهد مداخلۀ دولت در اقتصاد به گونه ای تعرىف شود 
که به بیشترىن کارائی و برابری بیانجامد. اىن جرىان در گراىشی از علم اقتصاد به 
نام طراحی بازار به نفع فقرا )Pro Poor Market Design( تجلی ىافته است.1 پیشگفتار 

حاضر به دنبال معرفی اىن سه نحلۀ مهم فکری در حوزه مبارزه با نابرابری است. 
هرم  پائین  ثروت  عنوان  تحت  کتابی  پراهالد  کرىشنا  کوئیمْباتور   2004 سال  در 
نوشت و در آن جمعیت بشر را از لحاظ ثروت به هرمی با توزىع شدىدًا نابرابر تشبیه 
کرد: ىک درصد از جمعیت 50 درصد ]در گزارش فصل اول کتاب 40 درصد[ ثروت 
جهان را در دست دارد و 50 درصد باقیمانده میان 99 صدک بعدی توزىع شده است. 
در قاعدۀ اىن هرم دو میلیارد و هفتصد میلیون انسان با درآمد روزانه کمتر از 2/5 
دالر به سر می برند. اگر اىن خط درآمدی را باالتر بیاورىم و به 4 دالر برسانیم آنگاه 

1. برای آشنائی با موضوع طراحی بازار به زبان ساده می توانید به کتاب مک میالن. بازآفرینی بازار، تاریخ 

طبیعی بازارها، مرتجم زهرا کریمی، نرشنی 1397 مراجعه کنید. 
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پنج میلیارد انسان زىر آن قرار می گیرند. پراهالد و همکارانش از کارآفرىنان اقتصادی 
دعوت می کنند به اىن بازار بزرگ بیندىشند و فرصت های عظیم آن را در ىابند. فقرا 
بازاری سودآور را شکل می دهند، و اگرچه تملک اىن بازار و نفوذ در آن با مشکالتی 
عدىده مواجه است، همچنان می توان در آن کاال و خدمات عرضه کرد و سودهای 

بزرگ به دست آورد. 
شرکت ها از بازار فقرا غافلند، چون اىن بازار پولساز را پراکنده، ناشفاف، و پرمخاطره 
می دانند. در حالی که اگر بتوانند با نوآوری های مختلف بر مشکالت فوق غلبه کنند 
مالک سودهای هنگفت خواهند شد. به بازار بانکی توجه کنید. نرخ سود برای فقرا 
چندىن، بلکه گاهی ده ها برابر ثروتمندان است. پراهالد نرخ سود در مناطق فقیر هند 
را 600 تا 1000 درصد در سال برآورد می کند، حال آنکه اىن رقم برای ثروتمندان 
همان کشور 12 تا 15 درصد است. ىعنی فقرا مجبورند 50 تا 100 برابر بیشتر بهره 
بپردازند. اىن قاعده کم وبیش در تمامی بازارها صدق می کند. در مناطق فقیر آب سالم 
بهداشتی چهار برابر، برخی از داروها ده برابر و حتی هزىنۀ تلفن دو برابر است. شاىد 
در اىران اىن ارقام برای ما شگفت آور باشد، زىرا دارو، تلفن و آب در سراسر کشور 
قیمت ىکسان دارد. با اىن حال همچنان می توان موارد دىگری از اىن گرانی تحمیل 
شده بر طبقات محروم را مشاهده کرد. به عنوان مثال در اىران نرخ سود بانکی برای 
فقیر و غنی ىکسان نیست. فقرا دسترسی بسیار کمتری به تسهیالت بانکی دارند و 
مجبور به گرفتن نزول از بازار غیررسمی ىا محروم ماندن از تأمین مالی هستند. به 
همین ترتیب در روستاها و شهرهای کوچک، به جز هزىنۀ مسکن و حمل ونقل، بهای 
عموم کاالها از شهرهای بزرگ گرانتر است. اگر شرکت ها بتوانند کاال و خدمات خود 
افزاىش  تقاضا  برسانند  به فقرا  به ثروتمندان عرضه می کنند  با همان قیمتی که  را 

می ىابد و آنها به سودهای بزرگ می رسند. 
بازار تسهیالت ُخرد نمونۀ خوبی از اىن ادعاست. وام خرد، که مصرف کنندۀ اصلی 
می آىد،  به شمار  و سودآور  بزرگ، کم خطر،  بازاری  گروه های کم درآمد هستند،  آن 
مشروط به آنکه بتوان برای بانک پذىری فقرا چاره ای اندىشید. متخصصان اىرانی با 
با اعطای ىک قرض  داستان بانک بنگالدشی گرامین آشنائی دارند. اىن بانک که 
شخصی به زنی سیل زده آغاز به کار کرد، تاکنون تنها در زادگاه خود 300 میلیون وام 
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با کمترىن نرخ نکول )عدم پرداخت اقساط بانکی( کارسازی کرده است، و 97 درصد 
وام گزارانش زن بوده اند. اىن »فقرزدائی سودآور« نتیجۀ ىک نوآوری در اخذ وثیقه بود. 
در اىن شیوه فقرا ضامن ىکدىگر می شوند و میزان اعتبار آنها در طول زمان آرام آرام 
افزاىش می ىابد. اىجاد شبکۀ اعتماد میان فقرا با هم و میان آنها و بانک، کارِ بزرگ 
محمد ىونس بود. ثروتمندان همیشه وثائق معتبر دارند؛ زمین، طال، سهام و اعتبار 
آنان  مالی  نیازهای  به  پاسخگوئی  هنگام  به  بانک ها  اطمینان  موجب  که  اجتماعی 
می شود. اما فقرا از اىن نوع وثائق محروم اند، لذا باىد متناسب با بازار آنان به معرفی 
وثائق جدىد پرداخت. پس از محمد ىونس بسیاری از بانک های جهان به بازار فقرا 

روی آوردند، و اىن امر به نوآوری های نهادی مهمی منجر شد. 
ىکی از اىن ابداعات اىجاد نهاد ىکپارچۀ اطالعات بانکی برای جلوگیری از عدم 
بازپرداخت اقساط بانکی بود. در برخی کشورها مانند انگلستان طبق مقررات جدىد اگر 
فردی به ىک بانک مقروض باشد بانک مرکزی می تواند بدهی او را از محل پس انداز 
وی در هر بانک دىگری، حتی بدون اجازه فرد تسوىه کند. رشد کارت های اعتباری 
در جهان بر پاىۀ اىن نوآوری فرآىندی شکل گرفت. متأسفانه در اىران هنوز اىن قاعده 
وجود ندارد و کارت های اعتباری، که ىکی از اشکال تسهیالت ُخرد برای گروه های 

کم درآمد است، تنها به حساب های طالئی و گروه های پردرآمد تعلق می گیرد. 
و  خیر  فردی  ابتدا  از  ىونس  محمد  زىرا  نمی آورد،  را  بانک  گرامین  مثال  پراهالد 
پراهالد  کرد.  تأسیس  را  گرامین  بانک  منظور  همین  به  و  بود  اجتماعی  مقاصد  با 
نمونه های مختلفی از شرکت های تجاری جمع کرد که با هدف کسب سود وارد بازار 
فقرا شدند. پس از تدوىن آموزۀ پراهالد بسیاری از شرکت های بزرگ جهان حضور در 

بازار فقرا را به عنوان راهبرد تجاری پذىرفتند. 
ىکی از بنگاه های تجاری که فقرزدائی را با سودآوری همراه کرد شرکت آی تی سی 
هند است. اىن مؤسسه در سال 1910 با اسم شرکت تنباکوی امپرىال تأسیس شد 
و سپس در 1970 به شرکت تنباکوی هندوستان )India Tobacco Company( تغییر 
نام داد. شرکت مزبور که کامالً خصوصی است، با 36,500 کارمند و 36 میلیارد دالر 
ارزش سهام ساالنه حدود 10 میلیارد دالر درآمد دارد. آی تی سی در سال 2000 با 
اجرای طرحی فرآىند فروش سوىا و سپس چند محصول دىگر را در هند تغییر داد 
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سنتی  روش  در  گذاشت.  جای  بر  هند  کشاورزان  درآمد  افزاىش  بر  مهم  تأثیری  و 
عمده  خرىداران  دىگر  و  کارخانه ها  به  را  آن  دالل  و  دالل  به  را  سوىا  کشاورزان 
می فروخت. در نتیجه میان قیمت کشاورز و خرىدار نهائی تفاوت بسیار وجود داشت، 
مختلف  بروز مشکالت  موجب  امر  اىن  و  نبود  کیفیت محصول شفاف  آنکه  ضمن 
در معامله می شد. آی تی سی ىک بازار فروش الکترونیکی سوىا به وجود آورد و در 
انبار تحوىل  روستاهای محل کشت غرفۀ عرضۀ محصوالت با تجهیزات راىانه ای، 
جنس، و آزماىشگاه سنجش کیفیت مستقر کرد. شرکت محصول را نمی خرىد، بلکه 
خرىدار  برای  را  تحوىل  زمان  و  وزن  کیفیت،  اىنترنتی  سامانۀ  در  آن  عرضۀ  ضمن 
تضمین می کرد و متقابالً درصدی از قیمت فروش را به عنوان سهم خود می گرفت. 
فرآىند جدىد تحولی بزرگ در معیشت روستائیان به وجود آورد، زىرا محصول شان را 
به باالترىن قیمت و حتی قیمت جهانی می فروختند و پول خود را در لحظه درىافت 
از  از عدم اطمینان  انواع مختلفی  افزاىش ىافت، بلکه  آنها  می کردند. نه تنها درآمد 
میان رفت. آی تی سی سپس عالوه بر فروش محصوالت زراعی، بازار الکترونیکی بذر، 
کود، سم و تجهیزات کشاورزی هم به راه انداخت. همۀ تولیدکنندگان می توانستند 
بازار  کارآمدی  کنند.  افتاده عرضه  دور  روستاهای  به  را  واسطه کاالهای شان  بدون 
ىافته اند.  دست  باالتری  زندگی  به سطح  کشاورزان  و  رفته  باال  هند  روستاهای  در 
آی تی سی در نتیجۀ اىن خدمات چند جاىزۀ مهم بین المللی انسان دوستانه کسب کرد.

پراهالد ىک نظرىه پرداز کسب وکار بود که پس از تدوىن نظرىۀ ثروت در پاىۀ هرم 
اندىشه او به الگوىی عملی برای شرکت های تجاری تبدىل شد. مباحث محمد ىونس 
مشابه پراهالد است. او نیز به دنبال سودآور ساختن مبارزه با نابرابری است، ولی با 
او هم مرد عمل است و هم مرد نظر، و برای تحقق  آنکه  اول  چند تفاوت عمده. 
است.  کرده  نهادسازی  کشور   40 حدود  و  خود  کشور  در  سودآور  فقرزدائی  اندىشۀ 
با پراهالد محورىت نظام مالی است. ىونس به درستی  دومین تفاوت محمد ىونس 
عامل اصلی نابرابری و بحران های جهان را نظام مبتنی بر بهره می داند و به دنبال 
از نظر ىونس پیش ران اصلی اصالح  غیرربوی کردن سامان اقتصادی است. و ثالثاً 
دو چیز است: نخست تغییر نگرش نسبت به انگیزه های انسان و دوم نقش دولت در 

بازسازی نظام اقتصادی.
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در آخرىن کتاب محمد ىونس به نام جهانی با سه صفر: اقتصادی جدىد با فقِر صفر، 
بیکارِی صفر و آالىندگِی صفر آرا و اقدامات او به خوبی بیان شده است.1 از نظر ىونس 
انسان عالوه بر سودجو  آنکه  برپاىۀ نفع طلبی استوار شده است، حال  تمدن کنونی 
بودن موجودی آرمان خواه و نوع دوست نیز هست. غفلت از اىن انگیزه های واال و تکیۀ 
صرف بر منفعت طلبی، نظام اقتصادی را به دستگاهی وىرانگِر محیط زىست و موجِد 
فقر و نابرابری تبدىل کرده است. باىد تمدن بشر را بر اساس همۀ انگیزه های انسان 

بازسازی کرد و به تعبیر او تمدنی جدىد ساخت.
محمد ىونس آماری از رشد نگران کننده نابرابری ارائه می دهد:

در سال 2010 دارائی 388 نفِر ثروتمندترین معادل 3 میلیارد و 300 میلیون نفر بود. 
در سال 2017 )سال انتشار کتاب( مکنت 8 نفِر ثروتمندترین با دارائی 3 میلیارد 
و 800 میلیون نفر برابر شد. در آمریکا ثروت صدک اول برابر با نه دهک جامعه 
است و ثروت خانوادۀ مالک وال مارت برابر با 40 درصد پائینی مردم آمریکا است.2 

بدتر و عجیب تر آنکه ثروتمندان عموماً افرادی خالق و کارآفرىن هستند و ثروت خود 
را نه از طرىق فعالیت های تبهکارانه، بلکه بر اساس قواعد رسمی و قانونی به دست 
آورده اند. همۀ آنان به مانند بیل گیتس افرادی معروف اند که به ثروت شان می بالند و مورد 
تقدىر عموم قرار می گیرند. اىن نابرابری، خروجی رسمی و عادی نظام اقتصادی است. 
ثروت عظیم شماری از انسان ها با بیکاری میلیون انسان ها همراه بوده است. به گفتۀ 
ىونس پوپولیسم ترامپ از دل اىن نظام اقتصادی زاده می شود، فردی که اگرچه خود 

از ثروتمندان است، وعدۀ بر هم زدن مناسبات حاکم و اىجاد نظمی جدىد را می دهد. 
اىن نابرابری پیامدهائی وىرانگر داشته است. از جمله آنها است سرخوردگی عمومی، 
که با از بین بردن افق پیش رو برای جوانانی که باىد تمدن آىنده را بسازند بشرىت را 

1. Yunus, Muhammad. A world of three zeros: the new economics of zero poverty, zero 

unemployment, and zero net carbon emissions. Hachette UK, 2017.

این کتاب به فارسی ترجمه شده است: جهانی با سه صفر : اقتصادی جدید ار فقر صفر ، بیکاری صفر و 

انتشار کربن صفر/ تالیف محمد یونس و کارل وبر ؛ ترجمه مهدی قربانی. تهران: دانشگاه تهران، موسسه 

انتشارات ،    1399 .

1. منبع پیشین صفحۀ 30 ترجمۀ کتاب.
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تهدىد می کند. اىن جوانان مأىوس اند، زىرا می دانند در آىنده بیکار خواهند بود و حتی 
با داشتن شغل نمی توانند زندگی آبرومندی برای خود دست و پا کنند. براساس آمار 
سازمان بین المللی کار در سال 2020 میالدی 220 میلیون بیکار در بازار وجود داشت 
و ساالنه 40 میلیون جوان وارد بازار کار می  شدند.1 لشکر بیکاران که می تواند اهدافی 

مخرب را تعقیب کند، مگر آنکه در مسیر خود به طور اساسی تجدىد نظر کنیم: 

باید نظریۀ ]اقتصادی[مان را بازطراحی کنیم، و به جای تکیه بر »دست نامرئی« 
برای حل همه مشکالت، بیدار شویم و دریابیم که دست نامرئی یا ]از اساس[ وجود 

ندارد، یا اگر هست به ثروتمندان خدمت می کند.2

کسب وکار   )1( اصل  سه  به  توجه  با  باىد  کنونی  نظام  جای  به  است  معتقد  ىونس 
اجتماعی، )2( کارآفرىنی همگانی و )3( اصالح نظام مالی، اقتصاد و جهان را از نو 
کسب  صرفاً  ولی  است،  سودآور  و  اقتصادی  فعالیتی  اجتماعی  کسب وکار  بسازىم. 
اقتصادی را هدف قرار نمی دهد، بلکه به دنبال تحقق اهداف اجتماعی است،  سود 
لذا می تواند ضمن اثرگذاری بر هر سه بحران بزرگ بشری، ىعنی نابرابری، تخرىب 
اىن  از  نمونه هائی  او سپس  باشد.  پاىدار  اقتصادی  لحاظ  به  بیکاری  و  محیط زىست 
شرکت های  همکاری  با  ىونس  محمد  فرانسه  در  می دهد.  توضیح  را  کسب وکارها 
»فرانسۀ  عنوان  اجتماعی تحت  و  اقتصادی  دنبال ىک جنبش  به  رنو  بزرگی چون 
 )Action Tank Entreprise et Pauvreté( بدون فقیر« است. عملکدۀ فقر و تجارت
در فرانسه محور اىن اقدام است. از سال 1900 تا 1970 تعداد فقرا در فرانسه کاهش 
می ىافت، اما از آن زمان تاکنون 8 میلیون نفر باقی مانده است. او شرکت های بزرگ 
را متقاعد می کند که دوباره جنگ با فقر را در فرانسه را آغاز کنند و شعار فرانسۀ بدون 
فقیر را سر دهند. هر شرکت باىد در حوزۀ کار خود بگوىد چگونه می تواند دسترسی 

فقرا به کاال و خدماتش را افزاىش دهد و حداقلی از سود را به دست آورد. 
بنگاه های مختلفی به اىن جنبش پیوسته اند. شرکت اسیلور )Essilor( به عنوان ىکی 
از بزرگ ترىن و گران ترىن تولیدکنندگان عینک و لنز کسب وکار اجتماعی دارد. در 

1. ILO.(2021) World Employment and Social Outlook. P3

1. منبع پیشین صفحۀ 101.
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حالی که متوسط قیمت عینک های اسیلور 300 ىورو است، اىن شرکت برای افزاىش 
دسترسی فقرا عینک هائی طراحی می کند که در بازار با کمتر از قیمت های مرسوم 
عرضه می شوند تا به مصرف سالمندان برسند. در واقع اىن شرکت بازار سالمندان را 
از بازار دىگر افراد جدا کرده و برای آنها عینک هائی ساخته است که زىبائی و جذابیت 
اىن عینک ها  کنند. عرضۀ  تأمین  را  نیاز سالمندان  ولی می توانند  ندارند،  را  معمول 
به ىک دهم قیمت عینک معمولی، عالوه بر کاهش فقر برای اسیلور سودآور است. 

شرکت های مختلفی به کسب وکار اجتماعی روی آورده اند و حدود 40 عملکده در 
کشورهای مختلف، از آمرىکا و انگلستان و فرانسه گرفته تا هند، اوگاندا، برزىل و بنگالدش ذىل 
)Yunus Social Business )YSB(( مجموعه هائی تحت عنوان کسب وکار اجتماعی ىونس 

ىا با نامی متفاوت به اىن نوع کسب وکار روی آورده اند. 
توماس  مالی می داند. همانطور که  نظام  را  اقتصادی  نظام  قلب  به درستی  ىونس 
پیکیتی نشان داده است ثروت صاحبان سرماىه هر ساله 5 درصد رشد می ىابد و اىن 
منشأ افزاىش نابرابری است، مگر آنکه درآمد نیروی کار ساالنه بیش از 5 درصد بهبود 
پیدا کند. نیل به اىن هدف به چند شکل امکان پذىر است: نخست آنکه نیروی کار هم 
صاحب سرماىه شود، دوم آنکه بخشی از سود صاحب سرماىه به نیروی کار انتقال ىابد، 
و سوم آنکه بهره وری نیروی کار مرتباً افزاىش پیدا کند. برای کاهش نابرابری هر سه 
اىنها ضروت دارد. دسترسی نیروی کار به سرماىه ىعنی همان اصالح بازار مالی. ىونس 
در سخنرانی نوبل سال 2006 خود دسترسی همگان به سرماىه را به مثابه ىک حق 
بشری بیان می کند. از نظر او نظام مالی باىد به گونه ای اصالح شود که فقرا بتوانند به 
سرماىه دست ىابند. در اصالح نظام مالی دولت ها نقش اساسی دارند. آنها باىد با اصالح 
نظام مالیاتی، اعتبار بخشیدن به فقرا، و بهبود مقررات به نفع کسب و کارهای اجتماعی 
بزرگ و کوچک نابرابری در توزىع سرماىه را اصالح کنند. از همین رو او در بخش پاىانی 
کتابش مفصالً به بحث در مورد حکمرانی خوب می پردازد. خالصۀ کالم آن است که 
برای مقابله با نابرابری نیازمند حکومتی هستیم که قواعد بازی را به نفع فقرا تغییر دهد 

و اىن کار با همبستگی نیروهای اجتماعی علیه نابرابری و فقر امکان پذىر است. 
نیروهای  که  کرد  خالصه  گونه  اىن  می توان  را  ىونس  عملی  و  فکری  پروژۀ 
افراد  تمامی  و  در شرکت ها  را  نوع دوستی  و  آرمان خواهی  انگیزۀ  باىد  مساوات طلب 
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بیدار کنند و آن را به جنشی علیه نابرابری مبدل سازند، جنبشی با هدف اصالح نظام 
حکمرانی به نفع برابری و فقرزدائی. او می گوىد:

نسلی که از این جنبش برمی آید قدرتمند است. ما بر بردگی غلبه کردیم، بر آپارتاید 
]جداسازی نژادی[ غلبه کردیم، همۀ اینها دستاوردهایی هستند که زمانی غیرممکن 
تلقی می شد ند. بر فقر هم می توانیم غلبه کنیم. کافی است که برای آینده تصمیم 

به ساخت جهانی بگیریم که در آن جائی برای فقر نباشد. 

بدىن ترتیب الگوی او برای مبارزه با نابرابری الگوئی سیاسی است؛ جنبشی برای 
مقابله با فقر که در نهاىت حکومت ها را مجبور سازد همانطور که بردگی و آپارتاىد 
را لغو کردند امکان دسترسی همگان به سرماىه و آنچه را برای فقرزدائی الزم است 

فراهم کنند.
سومین جرىان در خور توجه برای مبارزه با نابرابری گراىشی از علم اقتصاد با عنوان 
طراحی بازار است که تاکنون برای چندىن دانشمند خود، از جمله ِالوىن راث در سال 2012 
جاىزۀ نوبل به بار آورده است. اىن زىرشاخه از علم اقتصاد می کوشد با بررسی نمونه های 
تجربی جهت اصالح بازارها ىا طراحی بازار به برخی قواعد دست ىابد. ىک نمونۀ جالب از 
بازارسازی شکل گیری سالن های کنسرت موسیقی است. گفته اند که  پدر موزارت همواره 
نگران موسیقیدان شدن فرزندش بود، زىرا در آن زمان )موزارت متولد 1756 و متوفای 
1791 است( موسیقی عمدتاً تفرىح ثروتمندان به حساب می آمد. او برای آنکه فرزندش 
بتواند از همۀ اقشار درآمد به دست آورد اجرای موسیقی در سالن های بزرگ را ابداع کرد. 
اىن نوآوری تنها موسیقی را از پرده نشینی قصرها به بازار نیاورد، بلکه برابری و کارائی 
را همنشین کرد. هر کس که حاضر بود برای شنیدن موسیقی پولی بپردازد چند صندلی 
آن طرف تر از ثروتمندان از کنسرت لذت می برد. اىن سالن ها آنچنان صنعت موسیقی را 
کارآمد ساختند که تولید و مصرف موسیقی به شدت افزاىش ىافت. زمانی که دسترسی به 

موسیقی از آن ثروتمندان بود کجا و حاال که نابرابری کاهش ىافته است کجا.
به عنوان نمونه ای دىگر، بخش هفتم کتاب حاضر به اىن سوال می پردازد که برای 
مقابله با نقش کوتاه مدت تحوالت فناورانه در حذف مشاغل چه باىد کرد؟ ىکی از 
پاسخ ها خط مشی های دولت به منظور توسعۀ مهارت های نیروی کار است. دولت باىد 
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نیروی کار را مستمرًا در معرض آموزش و ارتقای مهارت قرار دهد. برای اىن هدف 
دولت می تواند سازمان آموزش فنی و حرفه ای به وجود آورد )دولت جاىگزىن بازار 

شود( ىا بازار مهارت آموزی را اصالح کند. 
و  کارآفرىنان  میان  هماهنگی  عدم  با مشکل  معمول  به طور  مهارت آموزی  بازار 
واحد  احتیاجات خود  رفع  برای  نمی تواند  تولیدی  واحد  است. هر  مواجه  کار  نیروی 
آموزش به وجود آورد، و اساساً نمی داند با تغییر فناوری چگونه باىد نیروی کار الزم 
را بیابد و آن را با نیازهاىش همراه سازد. در میان کشورهای مختلف آلمان بیش از 
همه در طراحی بازار مهارت موفق بوده است. دولت به جای آنکه خود ارائه دهندۀ 
و  کند  رها  خود  حال  به  را  بخش خصوصی  ىا  باشد،  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
صرفاً بر سازوکار بازار اعتماد کند اتحادىه های کارفرمائی، کارگری، وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت اقتصاد را در ىک نظام تصمیم گیری گرد آورده است تا تربیت نیروی 
در  گیرد.  انجام  ماهر  انسانی  نیروی  به  اقتصادی  بخش های  نیاز  اساس  بر  انسانی 
بخش هفتم کتاب به اىن نکته پرداخته می شود که برخی اىاالت آمرىکا نیز از طرىق 
سازوکارهای فناوری اطالعات و با استفاده از مدل آلمان و سوئیس در حال استفاده 

از اىن روش برای افزاىش مهارت نیروی کار هستند. 
را  نابرابری  می توان  بازار  سازوکار  در  اخالل  بدون  موارد  از  بسیاری  در  چند  هر 
کاهش داد، ولی در چند مورد مشخص مداخلۀ دولت برای کاهش نابرابری ضروری 
و  بهداشت  برق،  و  آب  مانند  زىرساخت هاىی  تأمین  در  دولت  سرماىه گذاری  است. 
آموزش نه تنها برای کاهش نابرابری الزم است، بلکه تجارب مختلف کارآمدی و 

سودآوری اىن روش را اثبات می کند.
فاضالب،  شبکۀ  آب شهری،  شبکۀ  است.  کارآئی  همزاد  زىرساخت ها  در  برابری 
و شبکۀ برق زمانی کارآمد هستند که همۀ مردم برابر باشند. اىن شبکه ها وقتی در 
معرض تفکیک قرار می گیرند نه تنها نابرابر، بلکه به شدت ناکارآمد می شوند. نابرابری 
در دسترسی به شبکه های زىربنائی غیرقابل تصور است. در همۀ شهرها تنها ىک 
شبکۀ آب، برق و فاضالب وجود دارد. به اىن حالت انحصار طبیعی گفته می شود. 
ىعنی رشته ها طبیعت بازار اىجاب می کند که تنها ىک تولیدکننده وجود داشته باشد. 
در حالت انحصار طبیعی برابری موجب کاهش شدىد هزىنه  می شود. در صورت فقدان 
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