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و  نقد كتاب خالصه

» ويكم سرمايه در قرن بيست«

 توماس پيكتي

دهكيچ

هـاي نظـام تومـاس پيكتـي، اقتصـاددان فرانسـوي، بـه ويژگـي» ويكـم در قرن بيست سرمايه«كتاب

در ســرمايه و تمركــز 300داري بــوده اســتآنســال اخيــر پرداختــه نــابرابري بــر مســئله . بيشــتر

و سوپراسـتار راك تأثيرگذاري كتاب چنان عميق بوده است كه او را با القابي چـون، مـاركس جديـد

را حتي برخي. اند اقتصاددانان خطاب كرده و برخـي آن كار او را همتـراز تئـوري سـرمايه مـاركس

. دانند مهمترين كار بعد از تئوري عمومي كينز مي

يك بمب عملعااد نكرده را با ظرافـت خاصـي در درون اقتصـاد كالسـيك شده است كه پيكتي

علم اقتصادبه( در نظـام سـرمايه بنـابر تحليـل پيكتـي،. كار گذاشـته اسـت) عنوان جريان غالب داري

داري مـوروثي اسـت مسير يكطرفه نابرابري فزاينده در حال حركت است كه نتيجه آن نظام سـرمايه 

ا و استعداد افراد روبـرت«. سـت كه در آن ارزش ثروت به ارث رسيده بسيار بيشتر از ارزش تالش

امي» سولو و برخـي وز جامعـه گويد اين خبر، خبر بدي است براي كشـورهاي دمكراتيـك شناسـان

گويند كه اين سطح باالي نابرابري به تدريج نهادهـاي دمكراتيـك را بـه دانشمندان علوم سياسي، مي

. سخره خواهد گرفت

كهيك نتيجه مهم 1داري مـوروثي ويكـم، سـرمايه داري در قرن بيست سرمايهكتاب آن است

.خواهد بود

:استهسته اصلي بحث پيكتي در سه محور قابل جمع

 رابطه نابرابري،.1

 داري، اصل اول سرمايه.2

. داري اصل دوم سرمايه.3

ازويكم بيستجان كالم كتاب سرمايه در قرن اگر نـرخ«:، رابطه نابرابري است كه عبارت است

براسـاس همـينو»كنـد بازگشت سرمايه از نرخ رشد اقتصادي بيشتر باشد نابرابري رشد مي

داري در قرن، به سمت سرمايهويكم بيستداري در قرن نظام سرمايهدهد كه چگونه رابطه نشان مي

 
1. Patrimonial Capitalism 
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. داري موروثي است درحال حركت است كه همان سرمايه19و 18

از وجـود دارد در رابطه با نابرابري، دو موضوع مهم و نـرخ: كـه عبارتنـد نـرخ رشـد اقتصـاد

و دوم سرمايه آنچه پيكتي از طريق. بازگشت سرمايه ، رابطـه ميـان ايـن دو نامدمي داري اصول اول

ميمتغير را . دهد توضيح

و كيك توليـد ملـي پس از اينكه در نظام سرمايه و خدمات انجام گرفت داري توليد نهايي كاالها

مي. شكل گرفت و سرمايه تقسيم مي اصل اول سرمايه. شود اين كيك بين نيروي كار كـه گويـد داري

ميچه سه . رسد مي از كيك توليد ملي به سرمايه

مـ يكتيپ برابـر اسـت بـا،»رسـدي از توليـد ملـي كـه بـه سـرمايه مـي سـهم«كـه دهـدينشـان

بنـابر آمارهـا،.»ملي به توليد ملـي) ثروت(سرمايه نسبت«در»يهنرخ بازگشت سرما«ضرب حاصل

درصـد، متوسـط نـرخ بازگشـت30حـدوديملـ يـد از توليهنسبت سهم سرماي،غربيدر كشورها

و نسبت5يهسرما نكتـه مهـم آن اسـت كـه. اسـت درصـد 600حـدود يـد به توليهسرماكل درصد

 يـت از جمع ايـن عـده سـهم امـا شـود،يمدارانيهسرمايدعايمليددرصد از تول30درست است كه

چهـارم ثـروتو يـك يكـا از ثـروت آمر سوميكحدود،2010در سال مثال، براي( اندك است ياربس

نيمليددرصد از تول70و)درصد آنان بوده است1اروپا در اختيار  دادهيصتخصـيكار يرويبه

و بـاالتر دارنـد90حدود جمعيتي كه سهم شوديم نت. درصد يجبـه تـدر،هـايصتخصـ يـنا يجـه در

در مقدمـه گـزارش ذكـر گونـه كـه همـان،مثـال بـرايكه طوريبه. يابديميشافزادرآمديينابرابر

به10خواهد شد،  در50درصد باالي درآمدي، نزديك 35و نزديـك بـه آمريكـا درصد از كل درآمد

به1اين رقم برايو كنند درصد از درآمد در اروپا را دريافت مي ترتيب حدود درصد باالي درآمدي،

.درصد است11و درصد 20

مي اصل دوم سرمايه كه داري در» نسبت سرمايه به توليد«گويد كه عامل اصلي نابرابري است

مي بلندمدت از حاصل تقسيم متوسط نرخ پس . شود انداز ساليانه به متوسط نرخ رشد حاصل

از دوگونه نيروي مـؤثر بـر نـابرابري را شناسـايي مـي،پيكتي در تحليل نابرابري كنـد كـه عبارتنـد

و نيروهاي همگرا نيروهاي همگرا، نيروهايي هستند كه جامعه را بـه سـمت برابـري. نيروهاي واگرا

مي بيشتري سوق مي و نيروهاي واگرا نيروهايي هستند كه نابرابري را تشديد . كنند دهند

مهمتـرين عوامـل،ارتقاي فناوري توليـدو گذاري در آموزشيهسرماكند كـه پيكتي بيان مي

و  و كاهنده نابرابري هستند و ثروت به ارث رسيده«همگرا و» ثروت مهمتـرين عوامـل واگـرا

مي.دهنده نابرابري هستند افزايش كه پيكتي تحليل از بزرگنيروهاي واگرا قدرت كند نيروهاي تر

س19و18 همانند قرن،21در قرنو همگراست بـر سـرمايه انسـاني) ثـروت(ه شـدهترمايه انباش،
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حـل كـاهش كنـد كـه راه پيكتـي بيـان مـي. هـا تغييـر يابنـد مگر اينكه سياستگذاري،غلبه خواهد يافت

يك راه و نابرابري كننـده تعيـين هـا دستور كـار قـرار گـرفتن آن توسـط دولـت در حل سياسي است

و ثـروت حل پيكتي براي كاهش راه. خواهد بود نابرابري با عامل اصلي ايجاد نابرابري يعنـي ثـروت

مي به ارث رسيده و ارث. كند ارتباط پيدا پيكتي راهكار كاهش نابرابري را در اعمال ماليات بر ثروت

تو. داند مي فراتـر(المللـي هاي بين پيكتي اعمال مالياتجه به جابجايي منابع ميان كشورها، همچنين با

يك  مي) كشوراز مرزهاي  مسـئله اين طبيعي است كه تحقق. داند بر ثروت را راهكار كاهش نابرابري

و بينبه مجموعه عوامل و اجتماعي مؤثر در دو بعد ملي . المللي وابسته است اقتصادي، سياسي

در وارد شـده ويكـم بيستنقدهاي فراواني بر كتاب سرمايه در قرن و انتظـار اسـت كـه اسـت

در. آينده نيز تداوم يابد :اند بندي شده محور زير طبقه4در اين گزارش مجموعه نقدهاي وارد شده

 تناقض در نرخ رشد صفر،.1

 اي اشتباه،ه وجود داده.2

 داري، رابطه رياضي حسابداري به جاي اصول سرمايه.3

و خالقيت.4 . حقايق ناديده گرفته شده درباره كارآفريني

و نقدي است كه بر اصل دوم سرمايه،تناقض در نرخ رشد صفر داري پيكتي وارد شـده اسـت

كه بيان مي به لحـاظ رياضـي، اگر نرخ رشد به سمت صفر ميل كند داري در اصل دوم سرمايه شود

مياز توليد ملي سهم نيروي كار  .و اين امر تناقض نهفته در الگوي پيكتي است كند به زير صفر ميل

كه هاي اشتباه، نقد ديگري وجود داده و است هـاي شده است كه تحليل گفتهبر كتاب وارد شده

شـود در نقد سوم بيـان مـي. نادرست انجام شده است 1970مرتبط با نابرابري، به ويژه در اروپاي 

و دوم سرمايه و قاعـده يـك رابطـ، اساسـاً داري پيكتي كه اصول اول ه رياضـي حسـابداري هسـتند

و. دهند داري را نشان نميتم سرمايهسيس در نهايت نقد شده است كه پيكتي حقايق مـرتبط بـا رشـد

و تكنولوژي كه در جريان اقتصادهاي بازار تبديل كارآفرينان مبتني ميبر دانش را ناديده كنند ظهور

مي. گيرد مي به آنها بيان اـ صـورت آمـوزش كنند كه فرآيند خلق ثروت ـ ثـروت و نـه خالقيـت سـت

ـ ثروت ـ ارث . ثروت

يك نگاه كلي، هـاي اقتصـاد نـوعي ضـرورت آزمـون يافتـه بـه،كتابي كه پيكتي نوشته استدر

ميكالسيك  و فقر را يادآوري  ايـن ديـدگاه افـراد متعـددي دربـاره.كنـد در امور مرتبط با نابرابري

مي،براي مثال. اند كردهنظر اظهار و طرح شده است كه كتاب نشان دهد كه چگونه نيروهـاي بنيـادين

كه اي سرمايه پايه از صورت اجتناببهداري تمايل دارند ناپذيري انباشت سرمايه را در بخـش انـدكي

ناشي نابرابري اقتصادي،،طرح بحث شده است كه در بلندمدت نيزاين موضوع.كنندجامعه متمركز 
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ميو دستمزد حقوق كه شكاف بين كساني از كمتـرو دسـتمزد گيرنـد بـا كسـاني كـه حقـوق بيشتر

مي نيست،گيرند مي و كسـاني كـه ثروتـي بـه بلكه شكاف ميان كساني كه ثروت فراوان به ارث برند

مي برند ارث نمي هـاي خـانوادگي مـديريت اقتصـاد توسـط دودمـان،در نتيجه اين امـرو گيرد شكل

و نه توسط افرا و باهوشخواهد شد درواقع اقتصاد به تعبير پيكتي در اكثر كشـورهاي دنيـا.د نخبه

.داري موروثي است درحال حركت به سمت سرمايه

ازدر در همين راستا، و در حال توسعه اين حـس بـين عمـوم بسياري كشورهاي توسعه يافته

و ضعيف درحال ضعيف و پيكتي نشـ مردم وجود دارد كه طبقه متوسط ان داده اسـت تر شدن است

،1970او نشان داده است كه از جنـگ جهـاني اول تـا اواسـط دهـه. كه اين حس، حس درستي است

دوباره نـابرابري 1970اما از دهه،نابرابري در دنيا در حال كاهش بوده يا بدون افزايش بوده است

و او عقـل هـاي علـم اقتصـاد اسـ كتاب پيكتي به نوعي بازنويسي مأموريـت. در حال افزايش است ت

و فريـدمن حمايـت مـييمتعارف ديرينه كه توسط اقتصاددان از چون هايـك و همچنـين برخـي شـد

دمكراسي است را به چـالش كشـيده دوستداري بهترين هاي كمتر جدلي مانند اينكه سرمايه ويژگي

مي،در نتيجه.است در برخي تحليل در60كنند كه پيكتي بـا جريـان غالـب علـم اقتصـاد سـال اخيـر

و منطقـاً اي رضايتمند هاي خود را از طريق رياضيات به گونه افتاده است كه يافته  درسـت، سـازگار

كهه است كـه پيكتي نشان دادبنابراين تفسير،. اند جلوه داده بازارها در شـرايط بهينـه«اين مفهوم

بر» دارند مگر در موارد شكست بازار قرار داري كه در حال سرمايهتر مسائل فوريحجابي است

مييتوليد نابرابري شتابان و فرهنگ را فاسد و جامعـه را بـه دو گـروه است كه سياست كنـد

مي» سايرين«و» ممتاز ثروتمند« كارهاي اساسي انساني مانند،كند كه در گروه سايرين تقسيم

و تعليم، تر . قرار دارند... بيت، پرستاري

درج روابط پيكتي در ايـران ملزومات بررسيدر مورد كوتاهاي مقدمههمچنين،ن گزارشدر اي

ازو انديشـمندان علـوم اجتمـاعي، ديـدگاه اقتصـاددانان كنندگان گزارش اميـد دارنـد تهيه. شده است

صـورتو بـه شـده دريافـت،ايـران هاي مختلف در مـورد بررسـي روابـط پيكتـي در اقتصـاد طيف

.گزارشي مستقل منتشر شود

 مقدمه

در، نويسنده كتابپيشنهاد توماس پيكتي،مقدمه حاضر هاي گزارش مركز پژوهشدرجبراي

اي كنندگان گزارش با پيكتي، وي پيشنهاد كرد به جاي مقدمه، خالصه در مكاتبات تهيه. استمجلس 
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و همكارش فاكوندو آلواردو اخيراًكه هاي ابتدايي مقاله از بخش در فروم1ارائه شده توسط وي

و نابرابري در خاورميانه، محدوديت«تحقيقات اقتصادي با عنوان  و سنجش درآمدهاي باال ها

:درج شود» ها در مورد مصر توصيف داده

و درآمد مطمئناًيتوز در. استيروزگار ما در سطح جهانياز موضوعات جنجاليكيع ثروت

اياهم هميت بسين موضوع از يكيتواندميينابرابريلگران معتقدند كه نرخ بااليتحليبرخهكن

. انه باشدير در خاورمياخياسيسهاي جنبشيل برخيدال

پيكيينان در مورد نابرابريقابل اطميآمارهاي به دادهيدسترس يالزم براهايش فرضياز

ايك بحث عمومي زميآگاهانه در ملياطالعاتهاي داده. نه استين دريكه در حال حاضر در سطح

و تدويايت الزم برايانه در دسترس هستند از كفايخاورميشورهاك قابلين برآوردهايجاد

نياطم و عمالًينان برخوردار .ردكنان ارائهير قابل اطميتوان براساس آنها تفاس نمي ستند

زمين شفاففقدا رسد،يم نظربه گر،يد عبارت به و ثروتيت در از موضوعاتيكيهكنه درآمد

بيار مهم در جهان امروز است در خاورميبس . برخوردار استيشتريانه از شدت

چن از پژوهشيبرخهرچند دريخاورميدر كشورهايكه نابرابراندهن استدالل كرديها انه

نيجهانيسه با استانداردهايمقا و نارضايچندان هم باال ايعموميتيست زميدر غالباً،نهين

افدهنده نشان و منصفانه بودنيمازيار عمومكبرداشت تياست تا واقعينابرابرا نبودنيزان

انهيدر خاورميدرآمدينابرابرهكدهديمق انجام شده توسط نگارندگان نشانيتحق، اماينابرابر

ايبنابر نتا. ار باالستيبسيكل طور به بهياختصاصيسهم درآمدق،ين تحقيج درصد10افته

كم(در يك سناريوي حد وسط انهيخاورميدر كشورها،ييباال و نه خيلي برآورد نه خيلي زياد

ايا. درصد است55حدود)نابرابري و34يغربيدر اروپا،درصد48 االت متحدهين رقم در درصد

 جنبه صرفاًياز نابرابريتيه نارضاكدهديم نشان مسئلهنيا. است درصد52يجنوبيقايدر آفر

و در مقايمل يك(مقايسه وضعيت نابرابري.افتديمز اتفاقينيالمللنيبيسه با نابرابريندارد براي

و) 2010سناريوي برآورد حد وسط در سال  2نمودارهاي( آمريكابراي خاورميانه، اروپاي غربي

مي)3و .دهد نيز همين نكته را نشان

1. Alvardo 
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دريدرآمداليبادرصد10سهم نوسانات.1نمودار ويخاورم از كل درآمد  آمريكاانه

در10سهم.2نمودار و آمريكا  2010درصد باالي درآمدي از كل درآمد در خاورميانه، اروپاي غربي
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در1سهم.3نمودار و آمريكا  2010درصد باالي درآمدي از كل درآمد در خاورميانه، اروپاي غربي

پايقابل توجه در خاورمي، وجود نابرابردر هر صورت و ايانه آسيدار بودن و هايبين وضع

اينظريمرتبط با آن، بررس  را قابل توجهيتيكپيه نابرابريجمله نظراز مسئلهنيات مرتبط با

پاي، از تسهيدرآمديه نابرابركاگر مشخص شود. سازديم ديتوليدار نامتناسب دستاوردهايم

نيبه نفع صاحبان ثروت در مقايمل چهيگيم نشئتاركيرويسه با صاحبان بسا در نظرگرفتن رد،

ويمانند مالييارهاكراه سايات بر ثروت گز...ويع درآمديتوزيارهاكر راهيا نه قابليرا به

.ندكليها تبدلتدويبررس

و سياستگذاري(محورهاي اصلي تحليل نابرابري.1  پيكتي) شامل نتايج

ميويكم بيستدر اين بخش به اجمال بحث اصلي كتاب سرمايه در قرن :شود، در سه حوزه زير ارائه

و دوم سرمايه  داري،ـ رابطه نابرابري، اصول اول

 داري فعلي،ـ نتيجه سرمايه

.توصيه سياستي براي جلوگيري از افزايش نابرابريـ

و دوم سرمايهرابطه.1-1  داري نابرابري، اصول اول

نرخ«: استوار استيساده موسوم به رابطه نابرابريادعايكبريتيكپايهصفح 700حدود تابكلك

مين، نابرابريشتر است، بنابرايبيه از نرخ رشد اقتصاديبازگشت سرما .»ندكيهمواره رشد

پ كاست، از آنجايمدعيتيكپ. است ثروتهمان تقريباًهيسرماازيتيكمنظور ه نرخ يي
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و اوراق قرضه، انواع اجاره از اجاره مستقالت(از ثروتيناشهاييديعا شامل سود، سود سهام

ملي، سهمجهيشتر است، درنتيبيهمواره از نرخ رشد اقتصاد)و بهره وام آالت ماشينتا  ياز درآمد

بيگيمه تعلقيه به سرماك نكاستيشتر از سهميرد ين نابرابريبنابرا.رديگيم ار تعلقكيرويه به

نيخيتارهاي ند براساس دادهكيم تالشيتيكپ. نده استيفزايستميسصورت به روابطيز برخيو

.ندكتيخود را تقوين ادعايا1ياضير سادهاريبس

كه« بهپيكتي اين نوع از نابرابري بنيادين مي R>Gصورت آن را نقش بسيار مهمي كند ارائه

يك معن. كند در اين كتاب ايفا مي بهپيكتي گيري رابطه مذكور، كليت منطق نتيجهابه صورت را

 انه بازگشت سرمايه از جملهينمايانگر نرخ متوسط سالRدر اين رابطه. خالصه بيان خواهد كرد

، اجاره سود به و ساير درآمدهايي كه از سرمايه ناشي صورت عادي، سود سهام، نرخ بهره ها

مي مي و آن را و شود نيز در اين رابطهG توان به عنوان درصدي از ارزش كل بيان كرد

انه درآمد يا خروجي توليد قلمداديكه همان افزايش سال استدهنده نرخ رشد اقتصاد نشان

:)كتاب انگليسي25ص(.»شود مي

R>G 
 داري اولين قاعده بنيادين سرمايهـ

به اولين قاعده بنيادين سرمايه«: گويد در اين قسمت پيكتي چنين مي داري كه انباشت سرمايه را

درنسب«...كند جريان درآمد ناشي از سرمايه متصل مي صورتبهβ) يا همان(»آمدت سرمايه به

از«ساده با  مليسهم درآمد مي»سرمايه مذكور در درآمد به ارتباط پيدا αصورت كند كه آن را

:اين فرمول به قرار زير است.»دهيم نشان مي

=R×βα
. است»نرخ بازگشت سرمايه«Rكه در آن

آن R=5%وβ=%600براي مثال اگر . درصد خواهد بود30مساويR×βα=گاه باشد

، اگر ثروت ملي معادلهب و نرخ6عبارت ديگر بازگشت سرمايه ساليانه سال درآمد ملي باشد

آن5نيز  52ص(» درصدخواهد بود30درآمد ملي حدودازگاه سهم سرمايه درصد قلمداد شود

.)متن انگليسي

 قانون دوم بنيادين سرمايهـ

ميدر اين وبه)βيا همان(»به درآمدنسبت سرمايه«مدت در بلند«: شود قانون گفته صورت ساده

پس«شفاف با  ميGيعني»نرخ رشد«وSيعني»اندازها نرخ .»كند برمبناي فرمول زير ارتباط پيدا

مي.1 را پيكتي در مقدمه كتابش كه در ادامه گزارش مطالعه كنيد، استفاده زياد از رياضيات به جاي تمركز بر مفاهيم در اقتصاد

.خواندمي» بچگانه«
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S÷G=β

و S=12%براي مثال اگر برSباشد بتا يا همان G=2%باشد درصد 600مساويGتقسيم

. خواهد شد

از به يك كشور بتواند پس12عبارت بهتر اگر و نرخ درصد درآمد ملي خود را در سال انداز كند

آن2رشد درآمد ملي  گاه در بلندمدت نسبت سرمايه به درآمد مساوي درصد به ازاي هر سال باشد

و كشور مذكور نيز به اندازه 600 » سال درآمد ملي سرمايه انباشته خواهد كرد6درصد خواهد بود

.)متن انگليسي 166ص(

. استه سه رابطه كليدي در چارچوب محاسباتيو رياضياتي پيكتي به قرار زير صورت خالص به

 R>Gرابطه نابرابري يعني-

R×βα=داري قانون اول يا قاعده اول بنيادين سرمايه-

 β=S÷Gداري يعني قانون دوم بنيادين سرمايه-

. از اين سه رابطه، قاعده نابرابري پيكتي بيش از سايرين توجهات را به خود جلب كرده است

از يعني بازگشت سرمايه هميشه بزرگRپيكتي از اين نكته نگران است كه يعني نرخ رشدGتر

كهبر عالوه. اقتصاد است يككمRاين معتقد است درصد5تا4ثابت است كه حدود مقدار وبيش

ب است .درصد باقي بماند5/1تا1بين همين دليل چنين انتظار دارد كه رشد هميشههو

بيدار سرمايه:گيري كتابجهينت.2-1 1يموروثيدار سرمايه؛ميكو ستميقرن

نتيتيكپ آنيفعليدار سرمايههكرديگيمجهيبراساس اصل فوق شود،يمه گفتهكگونه،

نيبرابر ا.ستيساز بهكن مفهوميبه پيدله ه از نرخ رشد،يگرفتن نرخ بازده سرمايشيل

ا ازيهيسرما. ار، برنده مسابقه هستندكخود طوربههكن قشر ثروتمند هستنديهمواره ا ثروت،

دينسل طريبه نسل و ادعايمق ارث منتقليگر از دركمرسوميشود بازار،بر مبتنينظاميكه

ويا خالقيبراساس آموزشيطبقات اجتماع حديتوانند به راحتيم ...ت هكجابجا شوند، تا آن

معيفزاينابرابريلك فرآيند هكرديپذيميتيكپ.است سؤالريزنند،كا متوقفيوسكنده را

و برابركهمگرايروهاين ويننده و مهارت ياهنده نابرابركعنوانبه... ساز، همانند آموزش

ننند،كيم عمل به) نندهك همگرا(سازيبرابريروهاياما قدرت يعنوان قدرت اصل در مقابل ثروت

جا) نندهكواگرا(ينده نابرابريزا . برد نميييراه به

1. Patrimonial Capitalism 




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

مش راه ات بر ثروتيمال كتاب؛ياستيسهيتوص.3-1  ندهيفزايل نابرابركحل

. نده بوده استيهمواره فزايه روند نابرابركشوديميمدعيخيتارهاي براساس دادهيتيكپ

معي، متوقف 1970تا 1930، از دههين روند در قرن گذشته در مواقعيا نيا. وس شده استكا

ن بهيتوقف بل)مشابهيهافرآينداي(يدار سرمايهميخودتنظ فرآيندليدلز نه ه براساسك،

رييهمانند جنگ جهانيمنحصر به فرديدادهايرو ازكود بزرگ بوده استكا يكه باعث شده

بيطرف ثروت طبقات نخبه ثروت و در ثانياز اورنديبيرويعيها به اقدامات بازتوز دولتين برود

پكيجه نابرابريو در نت دريه باز هم نابرابركيفعليه در فضاكرديگيمجهينتيو.ندكداياهش

مشيايحل بران راهيحال رشد است، بهتر زاكن مشيل، حمله به اساس ويعنيل،كنده ثروت است

نيا طرين حمله حتيثركات حدايق ماليز از با80تايبر ثروت، گيدرصد، .رديد صورت

و چارچوب نظري كتاب.2  نتايج عمده كتاب، نيروهاي فزاينده يا كاهنده نابرابري

و نوع نگاه ويكم، توماس پيكتي در مورد نتايج كلي، انگيزه در ابتداي كتاب سرمايه در قرن بيست ها

با مالحظه اينكه اين نكات. خود به اقتصاد يا مسائل مرتبط با نابرابري نكاتي را ذكر كرده است

و نتايج آن را دربرمي به تقريباً محورهاي كلي پژوهش عنوان خالصه كتاب از زبان نويسنده گرفتند

ار. در اين بخش آورده شده است و اصلي پژوهش ائه شده است، سپس در ابتدا نتايج عمده

و  و بعد از آن به چارچوب منظري و واگرا در مسئله نابرابري ارائه شده است نيروهاي همگرا

. ويكم پرداخته شده است مفهومي كتاب سرمايه در قرن بيست

و اصلي اين پژوهش.1-2  نتايج عمده

كه دست آورده سؤال اينجا اين است كه نتايج اصلي كه به در بايدام چيست؟ اولين نتيجه اينست

و درآمد آگاهي بيشتري كسب كنيم گرايي اقتصادي در زمينه نابرابري مورد قطعيت . هاي ثروت

و نمي تاريخ توزيع ثروت همواره سياست توان آن را به يك مكانيسم خالص زده بوده است

يافته بين از كشورهاي توسعه طور خاص كاهش نابرابري كه در بسياريبه.اقتصادي تقليل داد

و سياست 1950تا 1910هاي سال كه اتفاق افتاد بيشتر از همه نتيجه پيامدهاي جنگ هايي بود

طور مشابه، ظهور دوباره نابرابريبه. هاي ناشي از جنگ اتخاذ شده بود براي مقابله با شوك

تغييرات در زمينه هاي گذشته خصوصاً بيش از هرچيز به تغييرات سياستي دهه 1980در

و امور مالي بستگي دارد ماليات و تاريخ نابرابري تحت تأثير مؤلفه. گيري هاي اقتصادي، سياسي
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و مؤلفه اجتماعي شكل مي و همچنين قدرت كنشگران هاي هاي مذكور نيز در كنار انتخاب گيرد

به. زند جمعي اين نتيجه را رقم مي مي پس بري محصول مشترك همه توان گفت كه نابرا عبارت بهتر

. صورت تركيبي با همديگر است كنشگرها به

و كانون اين كتاب قرار دارد اين است كه پويايي توزيع ثروت نتيجه گيري دوم كه در قلب

مي دهنده مكانيسم نشان و همگرايي ميل عالوه براين،. كنند هاي قدرتمندي است كه به سمت واگرايي

في هيچ و بي البداهه گونه فرآيند طبيعي را اي براي پيشگيري از نيروهاي ثبات كه اقتصاد ما

. گيرد وجود ندارد دربرمي

مي بياييد ابتدا مكانيسم ها كنند نابرابري هاي همگرا را مورد بررسي قرار دهيم كه همگي تالش

و آنها را كوچك و مهمترين نيروهاي موجود براي همگرايي، توزيع دانش. تر كنند را كاهش داده

و مهارت گذاري در حوزه سرمايه مي هاي آموزش و همچنين. باشند ورزي و تقاضا قاعده عرضه

و نيروي كار كه شكل ديگر اين قانون است همواره مي تواند به سمت همگرايي تحرك سرمايه

و  و مهارت دارد ميل كند، اما تأثير اين قاعده اقتصادي كمتر از تأثيري است كه توزيع دانش

و تناقض برخوردار استهموار و.ه نيز از ابهام و توزيع آن، كليد رسيدن به رشد و مهارت دانش

هم ميان آنهاست بهره و هم در درون جوامع و كاهش نابرابري، در حال حاضر، شاهد كاركرد. وري

در. كه در رأس آنها چين قرار دارد هستيمفقير اين فرآيند در چند كشور سابقاً حال اين اقتصادهاي

به. اند كه به زودي به اقتصادهاي پيشرفته خواهند رسيد ظهور در فرآيندي قرار گرفته و با كارگيري

به اتخاذ سياست و هايي دست آوردن مهارت هاي توليدي كه در كشورهاي ثروتمند در جريان بوده

د قابل رقابت با آن كشورها، كشورهاي كمتر توسعه يافته توانسته ورير بهرهاند جهش خوبي را

و در آمد ملي خود را افزايش دهند همگرايي در حوزه فناوري نيز ممكن است گاهي تحت. داشته

و معلومات را انجام. تأثير مرزهاي تجارت آزاد قرار بگيرد اما اين فرآيند، اساساً كار توزيع دانش

و نمي مي يك منفعت عمومي دارد يك فرآيند بازار دانست دهد كه . توان آن را

در اين چارچوب كامالً نظري، نيروهاي ديگري كه جامعه را به سمت برابري بيشتر سوق

هاي براي مثال ممكن است چنين فرض كنيم كه فناوري. دهد ممكن است وجود داشته باشد مي

هاي بيشتر در كارگران هستند، به اين ترتيب كه سهم توليدي در گذر زمان نيازمند مهارت

آ ميكارگران از در و سهم سرمايه كاهش پيدا ممكن است برخي. كند مد نيز افزايش پيدا كرده

گرايي عبارت بهتر، پيشرفت منطقبه. اين شرايط را فرضيه سرمايه انساني در حال رشد بدانند

به در فناوري مي و تواند و امالك صورت خودكار به پيروزي سرمايه انساني بر سرمايه مالي

و مهارت بر خودگرايي منجر شود قابل بر سرمايههمچنين غلبه مديران  ها نابرابري. داران فربه
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و كمتر حالتي ساكن داشته به همين دليل مي توانند بيشتر براساس شايستگي تقسيم شوند

مي. باشند . شود منطق اقتصادي در اين حالت، به منطق دمكراسي نيز منجر

و در حال حاضر نيز بسياري به آن معتقدند، يكي ديگر از عقايد خوشبينانه كه وجود دارد

و نزاع طبقه به ايده جنگ به اي است كه و به صورت خودكار دليل افزايش اخير در نرخ اميد

و حقيقت.زندگي به جنگ نسلي نيز منجر شود هم قرار دهيم، واقعيت اگر بخواهيم اينها را جدا از

مي زيستي غير به باشداتواند به اين معن قابل گريز و توزيع ثروت ديگر و تضاد كه انباشت جنگ

و رانت ميان سلسله و صاحبان قدرت بستگي نخواهد داشتها پس. خواران انداز منطق حاكم در اينجا

ميبه. كردن در گذر چرخه زندگي است كنند كه جوان هستند عبارت بهتر، مردم وقتي ثروت انباشته

علم پزشكي در كنار شرايط پيشرفت. را فراهم كنندتا بتوانند براي دوران پيري خود رفاهي  هاي

. بهبود يافته زندگي توانسته است عصاره سرمايه را دچار نوعي تغيير ماهوي كند

و جـايگزين شـدن تعـارض متأسفانه اين دو عقيده خوشبينانه يعني فرضيه سرمايه انسـاني

و خيالي هستند اي بسيار توهم نسلي با جنگ طبقه لحـاظ منطقـي ممكـنهرات از اين نـوع، بـ تغيي.آميز

و تاحدودي نيز واقعي مي . كنـيم اما تأثير آنها بسيار كمتر از آنـي اسـت كـه مـا تصـور مـي،نمايند هستند

صورت چشمگير در گذر زمان افزايش پيـدا شواهد كمي وجود دارد كه سهم كارگران در درآمد ملي به

و به ه عبارت بهتر، سرمايه غير كند 19و18ماننـد قـرن21نوز نيز حكومت خود را در قـرن انساني

و هيچ دليلي نيز وجود ندارد كه در آينـده بـدتر از ايـن نشـود ادامه مي حـال حاضـر، ماننـددر. دهد

و ثروت بـه ارث رسـيده هنـوز نيـز گذشته، نابرابري هاي ثروت اساساً در درون طبقات سني وجود دارد

و تعيين تـر، در يـك دوره طـوالني.كنـد مانند دوران قديم ايفـا مـي20كننده در ابتداي قرن نقشي قاطع

و دانش  و در خدمت برابري، عمدتاً همان توزيع علم . بوده استنيروي اصلي

و نيروهاي واگرا.2-2  نيروهاي همگرا

و دانش، خصوصاً در افزايشآواقعيت اصلي اين است كه ميزان كار يي يك نيرو در توزيع علم

الشعاع نيروهاي قدرتمندتري اين نيرو غالباً تحت زيرا. همگرايي ميان كشورها، چندان اهميت ندارد

مي قرار مي و جامعه را به سمت نابرابري بيشتر سوق . دهند گيرد كه در جهت مقابل آن هستند

مي گذاري مناسب در برنامه مشخص است كه فقدان سرمايه هاي تواند تمام گروه هاي آموزشي

مير. اجتماعي را از منافع رشد اقتصادي محروم كند ها تأثير منفي تواند در برخي از گروه شد

مي. بگذارد درحالي كه به برخي ديگر منافعي را ارائه دهد توانيد به جابجايي اخير براي اين قضيه

و اقتصادهاي بزرگ با كارگران در چين به يك شاهد مثال مراجعه كنيد كارگران در كشورها . عنوان
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و طور خالصه، نيروي اصلي براي همگرا به يي يعني توزيع دانش تاحدود كمي حالت طبيعي

و تاحدود زيادي به سياست في و كسب البداهه دارد هاي آموزشي، دسترسي به آموزش

و سازمان مهارت و مؤسسات . هاي مختلف با آن بستگي خواهد داشت ها

در كننده خاص كند توجه بيشتري را در اين مطالعه به نيروهاي نگران نگارنده تالش مي

به نگراني خصوصاً. واگرايي معطوف كند قبل آنها در جهاني مي هايي كه از كه وجود آيد

و همه شرايط بهينه بازار نيز تحقق پيدا كرده است گذاري در حوزه مهارت سرمايه . ها وجود دارد

. اما بايد پرسيد اين نيروهاي واگرا چه هستند

بمينخست كساني كه درآمد بهتري دارند سرعت خود را با يك حاشيه بسيارهتوانند

و منطقه نكته مهمتر. اي است بزرگ از ديگران جدا كنند، اگرچه امروز اين مشكل تاحدودي بومي

و تمركز ثروت وجود دارند كه وقتي اينكه، مجموعه اي از نيروهاي واگرايي در فرآيند انباشت

و بيشتر نمود پيدا مي اين فرآيند دوم. بازگشت سرمايه باالستكنند كه رشد ضعيف است

مي بسيار بيشتر از فرآيند اول در اقتصاد ايجاد بي و بدون شك، نشان ثباتي دهنده تهديدي كند

.مدت خواهد بودبلنداساسي در توزيع عادالنه ثروت در 

، دو الگوي اصلي مرتبط5و4براي اينكه خيلي زودتر به اصل موضوع برسيم در نمودارهاي

.ستدهنده اهميت يكي از اين فرآيندهاي واگرا هر نمودار نشان.ا اين مسئله نشان داده شده استب

ميUهاي هر دو نمودار منحني و سپس افزايش شكل را نشان دهد كه مدت زمان كاهش نابرابري

مي ممكن است برخي چنين گمان كنند كه واقعيت. آن است ند گذار هايي كه اين دو نمودار به نمايش

هاي مختلف وجود دارد كامالً اي كه در زيرساخت اين منحني پديده. يكسان هستند، اما چنين نيست

و متضمن فعاليت هم متفاوت بوده و متمايزي هستند از و اجتماعي جداگانه . هاي اقتصادي، سياسي

5 نموداركه دهنده نابرابري درآمدي در اياالت متحده است، درحالي، نشان4نمودار بر اين، عالوه

دهد كه البته ژاپن نيز وضعيت نسبت سرمايه به درآمد را در برخي از كشورهاي اروپايي نشان مي

. در كنار همديگر قرار خواهد گرفت21پرواضح است كه دو نيروي واگرايي در قرن. مشابهي دارد

كم اين مسئله البته تاحدودي قبالً و ميكم به يك پديده جهاني اتفاق افتاده و نهايتاً تبديل شود

و يك ساختار راديكال جديد تواند به سطوحي از نابرابري بيانجامد كه هيچ وقت قبالً مي ديده نشده

ب با اين حال، اين الگوهاي بسيار مشخص، دو پديده زيرساختي. نمايش بگذارده از نابرابري را

. گذارد متمايز را به نمايش مي

ملي4 نمودارمنحني آمريكا كه در نشان داده شده، سهم دهك بااليي جامعه از درآمدهاي

مي 2010تا 1910آمريكا را از سال  اين نمودار چيزي جز امتداد سري تاريخي. گذارد به نمايش
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درصد50تا45دهك بااليي در آن دوران. ارائه كرد نيست 1948تا 1913كوزنتس كه در دوره

مي 1920دههتا 1910هاي درآمد ملي را در سال دادند كه اين سهم در اواخر دهه به خود اختصاص

اما بعد. باقي ماند 1970تا 1950نابرابري سپس در آن سطح از سال. درصد رسيد35تا30به 1940

اي هستيم كه در آن به نقطه 2000تا سال 1980از آن شاهد نوعي افزايش سريع در نابرابري در دهه 

ب برگشته مي50تا45االيي ايم كه دهك و بسامد. دهد درصد درآمد ملي را به خود اختصاص ارتفاع

و بايد پرسيد كه اين رو  ند تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد؟اين تغيير حالتي چشمگير دارد

 2010تا 1910از)درصد(درصد باالتر درآمدي از كل درآمد ملي10سهم.4نمودار

دهنده يك انفجار دهد كه اين افزايش چشمگير در نابرابري نشانمينگارنده در ادامه نشان

و جداسازي مديران ارشد شركت بي ها از ساير جمعيت سابقه درآمدهاي انباشته از سرمايه كار

و بهره يك توضيح محتمل براي اين واقعه اين است كه مهارت.است در ها وري اين مديران ارشد

توصيف ديگر كه براي نگارنده از اعتبار. دت افزايش پيدا كرده استش رابطه با ساير كارگران به

و مدارك دارد اين و سازگاري بيشتري با شواهد ست كه اين مديرانا بيشتري برخوردار است

و اجراي خواسته و پرداخت ارشد، قدرت اعمال هايي را كه براي خود در نظر هاي خود را دارند

ب مي ميهگيرند و در برخي از موارد، هيچشو راحتي محقق و بسياريد گونه محدوديتي وجود ندارد

وري شخصي آنها هيچ ارتباطي نداشته كه در هر دو صورت، از اين موارد، اين نوع درآمد با بهره

تا. امكان برآورد آن در يك سازمان بزرگ وجود نخواهد داشت و  اين پديده غالباً در اياالت متحده

ميسانگليحدود كمتري در و و مشاهده شده است توان آن را در قالب تاريخ هنجارهاي مالي
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و توصيف كرد تمايل مذكور در ساير. اجتماعي در اين دو كشور در قرن گذشته شرح داد

و قاره و ساير دول اروپايي اي كمتر مشاهده شده كشورهاي ثروتمند نظير ژاپن، آلمان، فرانسه

جر نمي. مشابهي در اين كشورها دارد جهت اما اين روند تقريباً. است گفت كه پديدهئتتوان با

را مذكور در كشورهاي ديگر نيز داراي ابعادي مشابه اياالت متحده خواهد شد مگر اينكه اين مسئله

و تحليل دقيق قرار دهيم كه متأسفانه اين كار با يك تجزيه هاي توجه به محدوديت در معرض

و موجود در زمينه داده .اي نيست اطالعات، كار سادهها

 R>G: نيروي بنيادين واگرايي.3-2

نويسد نقش بسيار مهمي در اين كتاب ايفامي R>Gصورت نابرابري بنيادين كه نگارنده آن را به

هاي نگارنده را به نمايش گيري اي از منطق كلي نتيجه عبارت بهتر، اين نابرابري خالصهبه. كند مي

سود دهنده نرخ ميانگين ساليانه بازگشت سرمايه از قبيل سود، نشانRدر اين رابطه. گذارد مي

و ساير سرمايه، نرخ بهره، اجاره ميها به درآمدهايي كه از سرمايه ناشي و از شود عنوان درصدي

و ارزش كل نشان داده مي درGشود نيز نمايانگر نرخ رشد اقتصاد است كه همان افزايش ساليانه

. استدرآمد يا خروجي توليد 

مي5نمودار الگوي دوم كه در مي مشاهده كه كنيد نوعي مكانيسم واگرايي را به نمايش گذارد

مي برخي جهات ساده در و و از شفافيت باالتري برخوردار است در تر بوده تواند تأثير بيشتري

دهنده ارزش كل ثروت خصوصي نشان5نمودار. بلندمدت بر روند تكميل رشد توزيع ثروت بگذارد

و خالص استق هاي حرفه هاي مالي، سرمايه در امالك، دارايي( و آلمانانگليسدر)اضراي ، فرانسه

مي 2010تا 1870كه آن را در دوره زماني است توجه كنيد كه پيش از هر چيز، سطح. دهيم نمايش

سال درآمد ملي بوده7يا6بسيار باالي ثروت خصوصي در اروپا در اواخر قرن نوزدهم، معادل 

به اين ثروت سپس در پاسخ به شوك. است كه به نوبه خود رقم بزرگي است در هاي وجود آمده

و نسبت سرمايه به درآمد به حدود45تا 1914 سپس. رسيددرصد3يا2درصد كاهش پيدا كرد

يك رشد ثابت از  كه. به بعد هستيم 1950شاهد و تند اتفاق افتاده رشدي كه چنان سريع

ملي6يا5در حالت بازگشت به رقم معادل21هاي خصوصي در ابتداي قرن سرمايه سال درآمد

تري شروع شد هنوز نيز ثروت خصوصي در آلمان كه از سطوح پايين(فرانسه هستندو انگليسدر 

مي اما جريان رو به رشد آن نيز كامالً،تري قرار دارد در سطوح پايين ).شود مشاهده

و مهم است كه در پژوهش حاضر شكل نشانUاين منحني و تحول حياتي دهنده يك تغيير

ميطور خاصبه. داردبسيار اهميت  به دهد كه بازگشت نسبت، نگارنده نشان هاي باالي سرمايه
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مي درآمد در طول دهه تواند تا حدود زيادي با بازگشت نظام رشد نسبتاً اندك توصيف هاي گذشته

اي برخوردار العاده هاي گذشته از اهميت بسيار فوق در اقتصادهاي داراي رشد اندك، ثروت. شود

پساين ثروت، شاه زيراشود مي پسد روند و اندازهاي جديد در آن كند اتفاق انداز اندكي است

پس. افتد مي مي به همين دليل، ثروت از اين . پذيرد اندازها كمتر تأثير

يك دوره زماني تعميم يافته باشد كه اين دوره اگر نرخ بازگشت سرمايه باالتر از نرخ رشد در

پ زماني همان دوره آناي است كه نرخ رشد در آن گاه ريسك واگرايي در توزيع ثروت ايين است

.بسيار باال خواهد بود

و.5نمودار  انگليسنسبت ارزش بازاري سرمايه خصوصي به درآمد ملي در آلمان، فرانسه

)درصد( 2010تا 1870از

رود،ميصورت چشمگير باالتر وقتي نرخ بازگشت سرمايه از نرخ رشد در اقتصاد به

و همچنين در قرن بيستم اتفاق طور كه در بسياري از برهه همان هاي تاريخ تا ابتداي قرن نوزدهم

به افتاد، آن و خروجي توليد خواهد بود گاه رشد ثروت عبارت بهتر،به. صورت ذاتي باالتر از درآمد

پس افراد با ثروت موروثي تنها نيازمندند بخش كوچكي از درآمدهاي خود را از و سرمايه انداز كنند

به شاهد اين خواهند بود كه سرمايه مذكور رشد سريع در. صورت كلي دارد تري نسبت به اقتصاد

به اين شرايط، آنچه اجتناب يك ناپذير است اينكه ثروت موروثي بر ثروت دست آمده از دوره كاري

ب و اين غلبه نيز با حاشيه مينيروي كار در عمر وي غالب خواهد شد و تمركز االيي اتفاق افتد
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با يعني سطوحي كه به هيچ. سرمايه نيز سطوح بسيار بااليي را تجربه خواهد كرد وجه قابل رقابت

و اصول عدالت اجتماعي در جوامع دمكراتيك مدرن نخواهند بود هاي شايسته ارزش . ساالري

هاي ديگر ند توسط مكانيسمتوا آنچه مهمتر است اينكه اين نيروي پايه در زمينه واگرايي مي

پس. تقويت شود مي براي مثال، نرخ تواند با ثروت افزايش پيدا كند، يا از آن مهمتر اينكه نرخ اندازها

اين. مؤثر ميانگين بازگشت سرمايه ممكن است وقتي سرمايه اوليه اشخاص باالتر است بيشتر شود

و روند واقعيت كه بازگشت سرمايه قابل پيش ميبيني نيست و توان ثروت را از طرقي اتفاقي دارد

مي مختلف بهبود داد خود نوعي چالش براي الگوي شايسته نكته آخر اينكه. آيد ساالري به حساب

مي همه اين مؤلفه و تشديد شوند ها عبارتبه. توانند تحت تأثير اصل كمبود ريكاردويي قرار بگيرند

ميبهتر،  .ند به واگرايي ساختاري منجر شودتوا قيمت باالتر امالك يا انرژي

و توزيع داراي شودميخالصه مطلب اينكه فرآيندي كه از طريق آن ثروت انباشته

و شديدي از دهد، نيروهاي قدرتمندي است كه آن را به سمت واگرايي سوق مي يا سطوح باالتر

مي نابرابري را به بر. آورد وجود و در خي از كشورها در برخي نيروهاي همگرايي نيز وجود دارند

مي،از مقاطع زماني ممكن است اين نيروهاي همگرا غلبه پيدا كنند هر اما نيروهاي واگرايي توانند در

و نقطه زماني دست باالتر را در اختيار داشته باشند، همان چيزي كه در حال حاضر اتفاق مي افتد

و هم در اقتصاد كاهش احتمالي نرخ. در ابتداي قرن بيستم شاهد آن هستيم رشد هم در جمعيت

مي كننده هاي پيش رو اين روند را نگران در دهه .كند تر

بي گيري نتيجه از هاي نگارنده در مقايسه با اصول ماركسي انباشت و واگرايي جاودانه نهايت

يك فرضيه خشك چه اينكه نظريه ماركس اساساً(هاي هشدارگونه كمتري برخوردار است؛ جنبه بر

درا مي) مدت متكي استبلنديك دورهز رشد صفر توليد كند، واگرايي در الگويي كه نگارنده پيشنهاد

و تنها يكي از جهت و هميشگي نيست هاي محتملي است كه در آينده در توزيع ثروت ممكن جاودانه

بايد كه اين خصوصبه. كننده نيستند اما احتماالت مذكور به هيچ وجه خوشحال. فتدااست اتفاق بي

در در زمينه نابرابري كه اصلي R>Gتوجه داشته باشيم كه رابطه بنيادين  ترين نيروي واگرا

بلكه درست برعكس، هرچه. نظريه نگارنده است هيچ ارتباطي با نقايص موجود در بازار ندارد

و جامع بازار سرمايه كامل ايه احتمال اينكه بازگشت سرم) يعني از نظر اقتصادي(تر باشد تر

و اين احتمال نيز وجود دارد كه سازمان. باالتر از رشد شود بيشتر است هاي دولتي

. هايي را تصور كنيد كه بتوانند آثار اين منطق غيرقابل درك را مورد مقابله قرار دهند سياست

مي براي مثال، اعمال نوعي ماليات جهاني به تواند يكي از اين صورت پيشرو بر سرمايه

و سياست اما ايجاد چنين سازمان. باشدها مكانيسم از ها هايي نيازمند سطح بااليي
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و متأسفانه احتمال اينكه پاسخ واقعي به اين مشكل در سطح هاي بين هماهنگي المللي است

بي بين و كمتر ممكن است اتفاق . فتداالمللي وهمچنين ملي داده شود بسيار انتظار نابجايي است

و مفهوميدرباره چارچوب.4-2  نظري

و همچنين و مفهومي اين پژوهش هم به چارچوب نظري قبل از اينكه جلوتر برويم بهتر است كمي

و نظري آن نگاهي بياندازيم، چارچوبي كه عمالً منجر به نگاشتن اين كتاب شد نگارنده. منابع فكري

ين سده سالگرد اين سال دوم. سالگي رسيده است18به 1989به نسلي تعلق دارد كه در سال 

و همچنين سالي بود كه در آن ديوار برلين فروريخت نگارنده به نسلي تعلق. انقالب فرانسه بود

و هيچ وقت احساس  دارد كه همواره به اخبار فروپاشي ديكتاتورهاي كمونيسم عادت كرده بود

هم و عبارت بهتر،به. ها در اتحاد جماهير شوروي نداشته است پنداري با اين رژيماتذ نوستالوژي

و گفتمان سرايي من براي تمام عمرم در برابر سخن . داري واكسينه شدم هاي ضدسرمايه ها

و ناكامي هايي كه بعضي از آنها شكست گفتمان مي ها و هاي تاريخ كمونيسم را ناديده گرفتند

اي گارنده هيچ عالقهن. بسياري از آنها نيز از مباني نظري مورد نياز براي عبور از آن فاصله گرفتند

به به محكوم كردن نابرابري يا خود سرمايه في داري كه نفسه ندارد؛ خصوصاً صورت از آنجايي

مي نابرابري عبارت بهتر،به. شوند به خودي خود مشكل نيستند هاي اجتماعي تا زماني كه توجيه

و ماده  در)1(برمبناي وضع موجود شكل گرفتند نيز آن را تأييد 1989 سال بيانيه حقوق بشر

و در دل تاريخ ريشه،اگرچه اين تعريف از عدالت اجتماعي دقيق نيست. كند مي اما اغواكننده است

در مقابل، نگارنده عالقه زيادي به بحث در مورد بهترين راه. آن را قبول كنيم پس بگذاريد فعالً. دارد

و مناسب و بهترين يك نظامو سياست ترين نهادها براي سازماندهي جامعه ها براي رسيدن به

و عدالت به عالوه. مند دارد اجتماعي متعادل و با بازدهي باال بر اين، من مايلم عدالت را صورت مؤثر

و تحت زعامت قانون محقق شده ببينم؛ عدالتي كه بتواند براي همه شموليت داشته باشد واز شرايط 

يك فضاي دمكراتيك بهر . مند شودهقابل درك جهاني تحت

و هنگام23بايد اين نكته را نيز اضافه كنم كه من روياي آمريكايي را نيز در سن سالگي

يك دانشگاه در نزديكي بوستون تجربه كردم، آن هم بعد از به اتمام رساندن دوره1استخدام در

من. تحصيالت دكتري شدبسيار اين تجربه براي باري بود كه من قدم به خاك اين اولين. مؤثر واقع

مي اياالت متحده آمريكا مي . شود گذاشتم وبراي من بسيار دلچسب بود كه كارم به رسميت شناخته

كه آنجا كشوري بود كه مي دانست چگونه بايد صاحبان مهارت را به خود جلب كند؛ خصوصاً وقتي

 
.بوده است MITدانشگاه مذكور.1
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ميبر اين، به اين درك نيز خيلي سريع عالوه. داردنياز به آنها و اروپا رسيدم كه خواستم به فرانسه

از آنموقع به بعد هيچ وقت پاريس را ترك نكردم مگر. سال داشتم25آن هم وقتي كه تنها. برگردم

. يكي از داليل من براي اين انتخاب، تأثير خود را بر اين كتاب گذاشته است. براي چند سفر كوتاه

به عبارت بهتر، دليل مذكور اين است كه هيچ به دان در آمريكا را يك اقتصاد عنوان وقت كار

و متقاعدكننده نديدم خوشحال مطمئنم كه تمام افرادي كه در آنجا حضور داشتند بسيار. كننده

و هنوز نيز از آن دوره زماني، رفقاي زيادي دارم اما چيز غريبي كه اتفاق افتاد اين،باهوش بودند

ك بود كه آگاهي دانم افزايش پيدا كردهه هيچ چيز درمورد اقتصاد جهاني نميهاي من از اين واقعيت

مي. بود و هيچ نظريات من تنها شامل برخي نظريات رياضياتي انتزاعي و گونه جنبه حرفه شد اي

و خيلي زود فهميدم تالش خاصي براي جمع آوري اطالعات تاريخي كاري در آن وجود نداشت

ك و حرفه اقتصادداندرمورد فرآيندهاي نابرابري از زمان ها نيز صرفاً وزنتس انجام نشده است

چه هاي مورد محدود به نوعي نتايج نظري شده بود بدون اينكه بدانند واقعيت و در نياز چه هستند

ها اي برسم كه بتوانم از اين ظرفيت پس انتظار داشتم كه به نقطه. موردي بايد بيشتر كار كنند

. برگشتم تالش كردم اطالعات مفقود را دوباره پيدا كنموقتي به فرانسه. استفاده كنم

ويحوزه كاري علم اقتصاد بايد از عالتر صحبت كنم بايد بگويم براي اينكه راحت ق

و گمان و حدس و ايجاد نظريات خالص و محاسبات هاي اشتياقات بچگانه خود براي رياضيات

و خود را معطوف به نوعي پژو و همكاري بيشتري با ايدئولوژي فاصله بگيرد هش تاريخي كند

ها، بيش از اندازه با مسائل رياضياتي درگير اقتصاددان. ساير علوم اجتماعي داشته باشد

و شده و عالقه بيش از حد به رياضيات،. اند خود را به آنها معطوف كردهقيعالاند اين عشق

ب راهي ساده براي به دون اينكه پاسخ مناسبي براي دست آوردن جلوه دانشمندانه است، آن هم

يك.سؤاالت پيچيده موجود در جهان حاضر خود داشته باشيم يك مزيت بسيار خوب براي

ها از احترام خيلي بااليي اقتصاددان در جامعه آكادميك فرانسه نيز اين است كه در اينجا اقتصاددان

ـ برخوردار هستيدر جامعه علم و سياسي و نه نخبگان مالي ـ لذا تالش آنها براي جذب.ندفكري

مي نظر حوزه و كسب مشروعيت علمي باالتر كه واقعاً تالش مذبوحي است از بين . رود هاي ديگر

به اين يكي از نكته و همچنين علوم اجتماعي عبارتبه. صورت كلي است هاي ويژه حوزه كاري من

يك دانشمند در اين زمينه از نقطه اول شروع مي فك بهتر، و ميكند مير تواند پيشرفت بزرگي كند كه

و دانشمندان دان ها بيشتر عالقه دارند كه تاريخ در فرانسه اقتصاددان. را انجام دهد و مورخين ها

و به آنها بقبوالنند كه  و همچنين افرادي خارج از جامعه آكادميك علوم اجتماعي را متقاعد كنند

به هرحال! اگرچه هيچ وقت در اين كار موفق نيستند.دهند قابل توجه است كاري كه آنها انجام مي
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كردم اين بود كه به دانشكده علوم اجتماعي در فرانسه هدف اصلي من وقتي در بستون تدريس مي

اي كه در آن بزرگاني چون لوسيافاوره، فرنان برودل، كلود لوي اشتراوس، پير برگردم؛ دانشكده

و موريس گودلي آنبورديو، فرانسيس اريتيه شايد برخي فكر كنند. شوندميقلمداده جزء بزرگان

و تحسين من از اين احتماالً. من در نگاه خود به علوم اجتماعي تاحدودي ملي گرا هستم تمجيد

اساتيد دانشگاه بيش از كساني چون رابرت سولو يا حتي سيمون كوزنتس است، اگرچه از اين 

و مسائل موجود واقعيت نيز شكايت دارم كه علوم اجتماعي تا حدود زيادي به مسئله توزيع ثروت

بي 1970در حوزه طبقات اجتماعي از سال  كم به بعد قبل از آن تاريخ، آمار. توجه شده است توجه يا

وو ارقام در مورد درآمد، دستمزدها، قيمت و همچنين ثروت نقش مهمي در تحقيقات تاريخي ها

مي جامعه ح. كرد شناسي ايفا هم آماتورها در در هر و هم دانشمندان علوم اجتماعي ال، اميدوارم كه

آن دسته از افرادي كه ادعا اي بتوانند نكات جذابي را در كتاب حاضر پيدا كنند؛ خصوصاً هر حوزه

و ثروت،دانند كنند چيزي در مورد اقتصاد نمي مي اما عقايد بسيار محكمي در مورد نابرابري درآمد

. در ذهنشان دارند

مي نبايدواقعيت اين است كه اقتصاد هيچ وقت و خود را از ساير علوم اجتماعي جدا ساخت

ميبا امروزه نيز اين علم فقط در ارتباط  به. كند ديگر علوم رشد صورت جمعي وقتي علوم اجتماعي

بي خود را فداي بحث و احمقانه درون حوزه هاي مي مورد مي اي . دهند كنند، عمالً وقت خود را هدر

و ساختار طبقات وظيفه اصلي ما اين است كه در درك خود از سازوكارهاي تاريخي توزيع ثروت

و صراحتاً  از بايداجتماعي پيشرفت كنيم و و روش رويكردي عملگرا داشته هاي مورخين، متدها

و عزيمت. كنيمو دانشمندان علوم سياسي در كنار اقتصاددانان استفاده شناسان جامعه نقطه آغاز

اي حوزه مباحث درون. تالش كنيمو براي يافتن پاسخ آنها باشد ما بايد پرداختن به سؤاالت بنيادين 

كت. هاي اينچنيني يا هيچ اهميتي ندارند يا از اهميت كمي برخوردارندو جنگ اب به اعتقاد نگارنده،

يك اثر اقتصادي . حاضر، نوعي اثر تاريخي است تا

و طور كه قبالً توضيح دادم براي اين كتاب، منابعي را جمع همان و مقاطع زماني آوري كرده

و ثروت مطرح بوده است به موازات. تاريخي را مورد هدف قرار دادم كه در آنها بحث توزيع درآمد

و مفاهيم استفاده كنمجلو رفتن در اين كتاب، تالش كردم از  و الگوهاي انتزاعي اما اين كار،نظريه

و صرفاً تا حدي كه نظريه بتواند درك موجود از تغييرات مورد را با احتياط انجام شده است نظر

و نرخ بازگشت سرمايه مفاهيمي. بهبود بخشد و نرخ رشد اقتصادي براي مثال، درآمد، سرمايه

و هاي نظري هستند تا قطعيت مفاهيم، بيشتر، سازهدرواقع، اين. انتزاعي هستند هاي محاسباتي

مي. رياضياتي تا با اين حال، تالش خواهم كرد كه نشان دهم اين مفاهيم به ما اين امكان را دهد

به واقعيت آن هم به اين شرط كه نگاه روشن. صورت جذاب مورد بررسي قراردهيم هاي تاريخي را
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بهو شفافي در مورد كار داش و از دقتي سود ببريم كه بتوانيم مسائل مربوط را خوبي سنجش ته

مي عالوه. كنيم مي)α=r×βنظير(كنم بر اين، از معادالت اندكي نيز استفاده دهد سهم كه نشان

و نسبت سرمايه به درآمد ضرب حاصلسرمايه در درآمد ملي برابر يا معادل  بازگشت سرمايه

پسمي كه نشان β=S÷Gيا. باشد مي انداز تقسيم بر نرخ دهد نسبت سرمايه به درآمد معادل نرخ

از خوانندگان خصوصاً آنهايي كه سررشته زيادي از رياضي ندارند تقاضا. استرشد در بلندمدت 

و كنار نگذارند مي و خيلي زود كتاب را نبندند و شكيبايي داشته اين معادالت، نوعي. كنم صبر

و بنياد ميمعادالت ابتدايي توان آنها را از طريق شهودي يا به روشي ساده پاسخ داد ين هستند كه

و تخصصي امكان درك آنها وجود داردو بدون هيچ بر همه اينها من تالش عالوه. گونه دانش فني

كنم نشان دهم كه اين چارچوب نظري حداقل كفايت الزم را براي ارائه تعريفي درست از مسائل مي

. داشت مهم تاريخي خواهد

 ويكم ساختار فصول كتاب سرمايه در قرن بيست.3

به16كتاب سرمايه، از مي4فصل تشكيل شده كه قسمت اول، با عنوان درآمد. شود قسمت تقسيم

و ايده ميو سرمايه از دو نمودار تشكيل شده به هاي كلي را معرفي صورت مكرر در مابقي كند كه

ميهاي كتاب مورد استفاده قسمت صورت خاص، فصل اول مفهوم درآمد ملي، سرمايهبه. گيرد قرار

و سپس به ميو نسبت سرمايه به درآمد را ارائه كرده دهد كه چگونه توزيع صورت كلي توضيح

و توليد دچار نوعي تحول شده است يك تحليل مفصل. جهاني درآمد تر از اين مسئله فصل دوم،

ر دهد كه چگونه نرخ ارائه مي و توليد از زمان انقالب صنعتي دچار تحول شدهشدهاي . اند جمعيت

و كساني كه با اين ايده و اين بخش نخست كتاب، درواقع حاوي نكته جديدي نيست ها آشنايي دارند

. مراجعه كنند2توانند مستقيماً به فصل با تاريخ رشد جهاني از زمان قرن هجدهم آشنا هستند مي

از» وكارهاي نسبت سرمايه به درآمدساز«قسمت دوم باعنوان فصل تشكيل شده،4كه

و تنوع  و تقسيم جهاني درآمد ملي ميان بلندبررسي دورنماهاي تكميل مدت نسبت سرمايه به درآمد

و همچنين سرمايه در قرن  فصل سوم نيز به تحول سرمايه از قرن. باشدمي ويكم بيستكارگران

به هجدهم مي مي انگليسپردازد كه با نگاهي در مورد اين دو كشور بيشترين. شودو فرانسه آغاز

و. اطالعات موجود در بلندمدت را در اختيار داريم فصل چهارم، مطالعه موردي در مورد آلمان

و طيف جغرافيايي تحقيق را به كل جهان گسترش فصل. اياالت متحده است و ششم، دامنه هاي پنجم

ميتا جايي كه مناب البته دهد مي مي؛دهدع ما اجازه بهايي را براي ما از همه تجار كند درس تالش

و بالقوه نسبت سرمايه به درآمد نمايد تاريخي فراهم و به ما اين امكان را بدهد تا نوع تكوين محتمل
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و نيروي كار را در دهه . كنيمبيني پيشرو هاي پيشو سهم نسبي سرمايه

فصل هفتم. فصل تشكيل شده است6از» نابرابريساختار«قسمت سوم كتاب با عنوان

و خواننده را با نظام شدت نابرابري كه در عمل از طريق توزيع در آمد از نيروي كار از يك سو

مي مالكيت سرمايه ازسوي ديگر به فصل هشتم، سازوكارهاي تاريخي اين. كند وجود آمده آشنا

و براي اين مي نابرابري را مورد بررسي قرار داده و اياالت متحده شروع فصل. كند كار از فرانسه

و دهم مي،نهم و تحقيق ما را به كشورهايي گسترش دهد كه در مورد آنها اطالعات تاريخي داريم

به براي اينكار به نابرابري و سرمايه در. صورت مجزا خواهيم پرداخت هاي مرتبط با نيروي كار

مي بلندموروثي در فصل يازدهم اهميت در حال تغيير ثروت و نهايتاً فصل مدت را بررسي كنيم

.خواهد پرداخت ويكم بيستدوازدهم كتاب به دورنماي توزيع جهاني ثروت در چند دهه ابتداي قرن 

فصل4كه شامل» ويكم تنظيم سرمايه در قرن بيست«هدف اصلي بخش چهار با عنوان

از باشد تدوين سياست مي و هنجارهايي است كه فصل قبل درس گرفتيم كه هدف آنها اساساً ها

و تثبيت واقعيت و درك داليلي است كه براي اين تغييرات وجود دارد ايجاد فصل. ها در اين حوزه

فصل چهاردهم. دهد سيزدهم، حالت اجتماعي يا دولت اجتماعي مطلوب را در اين زمينه پيشنهاد مي

بهنوعي بازنگ و جريانروصورت پيش ري در ماليات درآمدي را براساس تجربيات گذشته هاي اخير

مي. كند ارائه مي  ويكم بيستدهد كه سيستم ماليات بر سرمايه كه بايد در قرن فصل پانزدهم توضيح

و اين ابزار ايدئال را با ساير ابزارهاي و شرايط آن چگونه بايد باشد مورد استفاده قرار بگيرد

ميها گري كه ممكن است از فعاليت تنظيم دهد كه ايني سياسي بيرون بيايد مورد مقايسه قرار

در توانند از ماليات ابزارها مي ها بر ثروت در اروپا گرفته تا كنترل سرمايه در چين، اصالحات

و احياي محافظه .ي در بسياري از كشورها را در بربگيردكار سيستم مهاجرت در اياالت متحده

ا و و موضوع مرتبط با آن يعني فصل شانزدهم به سؤال بنيادين ساسي استقالل دولتي پرداخته

هاي طبيعي ممكن است مشكل باشند را بررسي انباشت بهينه سرمايه دولتي در زماني كه سرمايه

يك سخن پاياني ديگر، شايد از و توانست كتابي با عنوان سرمايه كسي نمي 1913 سال خواهد كرد

بايي خوانندگان براي تحمل عنوان سرمايه در قرن از شكي. منتشر كند ويكم بيستدر قرن 

مي ويكم بيست مي براي اين كتاب تشكر و از آنها كه كنم خواهم اين عنوان را تحمل كنند؛ كتابي

و در سال 2013نخست در سال  شد 2014به زبان فرانسوي خود نگارنده. به زبان انگليسي منتشر

طور كه قبالً نيز همان. ني حالت اصلي سرمايه آگاه استبي خوبي از ناتواني كلي خود براي پيش به

و ثروت همواره مسئله سياس و در ادامه نيز مكرراً نشان خواهم داد تاريخ درآمد وتگفتم زده

و غير آشوب ب. گويي بوده استقابل پيش زده بههچگونگي عمل آمدن اين تاريخ بيش از هرچيز
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و چه سياستاين نكته بستگي دارد كه جوامع چه نگا و هي به نابرابري خواهند داشت ها

و تغيير آنها به در كس نمي هيچ. كار خواهند گرفت نهادهايي را براي سنجش تواند نوع تغيير

مي درس. بيني كند رو پيش هاي پيش اين مسئله را در دهه اما در اين،گيريم هايي كه از تاريخ

ر ميزمينه مفيد هستند چرا كه به ما اين امكان و شفاف دهند كه نگاه دقيقا تري را داشته تر

و انتخاب و در معرض آنهارو هايي كه در قرن پيش باشيم قرار خواهيم گرفت را به عينه ببينيم

هدف اصلي در اين كتاب كه درواقع. بدانيم كه چه سازوكارهايي در اين قضيه دخيل خواهند بود

هاي كليدي داشت، درس گرفتن از روشمي» ويكم بيستسرمايه در سحرگاه قرن«عنواني چون بايد

و.و در عين حال ساده گذشته براي آينده ماست از آنجايي كه تاريخ همواره راه خود را بازكرده

تا بايدها از گذشته نيز كند، مفيد به فايده بودن اين درس آن را ابداع مي مورد سنجش قرار بگيرد

مي. بود ببينيم تا چه اندازه خوب خواهد ها را در اختيار خوانندگان قرار كند اين درس نگارنده تالش

.صورت كامل در ذهن داشته باشد دهد آن هم بدون اينكه اهميت آنها را به

در نابرابري.4  نمودار6هاي پيكتي

در بخش قابل توجهي از مجموعه تحليل 6اين. نمودار قابل ارائه است6هاي پيكتي از نابرابري

6در اين بخش از گزارش، اين. اند هاي متفاوت كتاب ارائه شده نمودار در كتاب پيكتي در بخش

و تحليل آن از جان كاسيدي . چاپ شده، آورده شده است2ركه در نيويورك1نمودار ارائه شده

از6محورهاي نمودارهاي :گانه عبارتند

.)2010- 1910(سهم دهك باالي درآمدي از درآمد ملي در آمريكا.1

و تحوالت درآمد تغيي.2 .)2010-1910(در آمريكا درصد باالي درآمدي1ر

.)2010-1910(نواز درآمد ملي در كشورهاي آنگلوساكس درآمديدرصد باالي1سهم.3

م درآمديدرصد باالي1سهم.4 .)2010-1910(ي در اقتصادهاي نوظهورلاز درآمد

و1سهم.5 و اياالت متحده درآمديدرصد باالي10درصد .)2010- 1810(از ثروت در اروپا

تا(اقتصادو نرخ رشد) بعد از كسر ماليات(نرخ بازگشت سرمايه.6 ).2050از ميالد مسيح

و در مورد اياالت متحده آمريكاست6نمودار در اين نمودار، سهم.يك نمودار ساده است

از درآمد كلي به مورد بررسي قرار 2010تا 1910 سال دست آمده توسط دهك باالي جامعه

يك حالت. گيرد مي نر 1920نابرابري در دهه. شكل داردUبه صورت كلي اين نمودار يك خ ثابت با

1. John Cossidy 
2. New Yorker 
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و سپس به يك و نيم بعد از آنكه به تصادم بزرگ اكتبردر رشد پيدا كرد  1929باره در يك دهه

و 1970تا اواسط دهه 1940از اواسط دهه. معروف است كاهش پيدا كرد اين نرخ تقريباً ثابت بود

و در سال  رسيده 1928اي رسيد كه در سال به قله 2007سپس دوباره رشد خود را شروع كرد

به 2008و 2007سهم دهك بااليي است كه بعد از بحران مالي اين نمودار نشان دهنده. بود دوباره

از. عقب برگشته است و ارقام جديد و پيكتي (Saez)به بعد كه توسط سائز 2012اعداد ارائه شده

دهنده خطي است كه دوباره نوعي رشد را نشان موفق نشده آنها را در كتاب خود درج كند نشان

و اين رشد تقري مي از باًدهد .درصد است50بيش

)درصد(در آمريكا از درآمد ملي درآمديسهم دهك باالي.6نمودار

درصد باالي درآمدي در همان دوره1دهنده سهم درآمدي است كه توسط نشان7نمودار

يك. زماني كسب شده است به بار اينجا نيز و ارقام نوعي 2012دست آمده بعد از سال ديگر اعداد

درصد مذكور در باالي جامعه فرضي عمالً نتوانسته سهم بسيار. دهد افزايش را نشان مي

از گسترده جالب اينكه افزايش اخير در اين سهم نيز آنچنان. دست بياوردبه 1928اي از درآمد كلي

. به درآمدهاي دستمزدي محدود كنيم صرفاًيل خود را چشمگير نيست خصوصاً اگر بخواهيم تحل

و خط باال يعني كه كل درآمد،تفاوت بين خط پايين يعني درآمد دستمزدي ناشي از درآمدي است

و سود ناشي از سرمايه،سود سهام-سرمايه  1كه از آنجايي. مي آورددستبه- پرداخت بهره

ر دارند هميشه بسياري از درآمدهاي خود را در اين ثروت بسيار زيادي در اختيا،درصد بااليي

مي قالب به . آورند دست
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و تحوالت درآمد.7نمودار  در اياالت متحده درصد باالي درآمدي1تغيير

و8نمودار تحليل موجود را گسترش داده براي كشورهاي آنگلوساكسون در نظر گرفته شده

به 1980 سالاز. پديده جهاني است مؤيد اين است كه نابرابري فزاينده يك دست سهم درآمد كلي كه

با اين حال، اياالت. درصد باالي جامعه رسيده افزايش چشمگيري در اين كشورها داشته است1

و اين مسئله خيلي هم تعجب ندارد  زيرا. متحده آمريكا هنوز هم برنده اصلي مسابقه نابرابري است

اما جالب است،كه اياالت متحده يك كشور اساساً نابرابر استما هميشه عادت كرديم فكر كنيم

مي. بدانيم كه اين برداشت هميشه دقيق نبوده است كه نمودار نشان سال پيش اياالت متحده90دهد

و بر مبناي اين شاخص بريتانيا در آن مقطع زماني  آمريكا تقريباً نرخ نابرابري يكساني داشته است

مي.ه استمكاني نابرابرتر بود از پيكتي اشاره كند كه سهم نابرابري در اياالت متحده احتماالً باالتر

و در هر زمان ديگري  .استهر جامعه ديگري
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)2010-1910(از درآمد ملي در كشورهاي آنگلوساكسون باالي درآمديدرصدي1سهم.8نمودار

در نشان9نمودار كشور درحال توسعه يعني آرژانتين، چين، كلمبيا،6دهنده مسائلي است كه

و آفريقاي جنوبي اتفاق افتاده است،هند ميUاينجا نيز همان شكل. اندونزي دو. كنيد را مشاهده در

در. هاي بااليي جامعه انباشته شده است دهه گذشته درآمدهاي بيشتري در بخش با اين حال

تر از سهمي درصد باالي جامعه كسب شده بسيار پايين1بسياري از اين كشورها سهمي كه توسط 

آن. درصد در اياالت متحده داشته است1است كه همين  تنها استثنا در اين زمينه كلمبياست كه در

و ارقام به از مقايسه نمودارهاي فوق نكات جالبي به دست. صورت كلي قابل مقايسه هستند آمار

و آفريقاي جنوبي كشورهاي بسيار طبقهآرژانتين، اندومثال، برايآيد، مي و داراي نابرابري نزي اي

. تر از اياالت متحده آمريكاست اما طبق همين شاخص نابرابري آنها پايين،مشهود هستند

 در برخي اقتصادهاي نوظهور)2010-1910(از درآمد ملي درآمديدرصد باالي1سهم.9نمودار



___________________________________________________________ �	

مي10نمودار و نوعي دورنماي بلندمدت توجه ما را از درآمد به ثروت معطوف در كند تر را

اي در اروپاي غربي در خود، جوامع طبقه20و19هاي هاي زيادي از قرن در سال. گيرد نظر مي

و صاحب پول داشت كه بسياري از زمين و ثروت يك طبقه باالي ملّاك .ها را در اختيار داشتند ها

و هم غنيدر آن زم در. اما ثروت از توزيع بهتري برخوردار بود. ان اياالت متحده هم فقير داشت

درصد تمام ثروت را در اختيار65درصد باالي جامعه در اروپا حدود1براي مثال 1910سال

. درصد بود45اما در اياالت متحده اين عدد،داشت

در10و1سهم.10نمودار و اروپا آمريكادرصد ثروت از كل ثروت

در. ها معكوس شده است هاي اخير اين نقش در دهه طبقه پولدار اياالت متحده از همتايان خود

و ثروت بيش از پيش در اياالت متحده به نسبت اروپا متمركز آن سوي اقيانوس اطلس پيشي گرفته

و در اختيار گروهي خاص قرار گرفته آمريكا حدوددردرصد1، 2010در سال. است شده است

يك1اما،سوم تمام ثروت را در اختيار داشتند يك چهارم ثروت را در اختيار درصد اروپايي،

مي. خود قراردادند و ارقامي نظير اين، پيكتي هشدار در با اشاره به اعداد دهد كه جهان جديد

. است ويكم بيستآستانه تبديل شدن به اروپاي عصر قديم در دوران اقتصاد جهاني شده قرن 
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تا(و نرخ رشد اقتصاد) بعد از كسر ماليات(نرخ بازگشت سرمايه.11نمودار )2050از ميالد مسيح

نرخ بازگشت سرمايه از نرخ رشد وقتي. كمي متفاوت است)11نمودار(آخرين نمودار

مي اقتصادي پيشي مي و ساير گيرد نابرابري نيز افزايش پيدا و اين به اين دليل است كه سودها كند

تري را به نسبت درآمد دستمزدي دارند، يعني درآمدي درآمدهاي ناشي از سرمايه رشد سريعانواع 

دهنده برآوردهاي پيكتي از نرخ رشد خط پررنگ نشان. كنند كه خيلي از مردم به آن اكتفا مي

مي سرمايه در جامعه و گذشته ميل خط كمرنگ نيز.كند اي است كه از نظر او به سمت قديم

ميبراوردهاي  نكته مهم قابل ذكر. دهد او در مورد نرخ رشد جهاني در همين دوره زماني را نشان

در اينجا اين است كه با كنار گذاشتن دوره زماني از اواخر قرن نوزدهم تا اوائل قرن بيستم يعني 

مي همان دوره كه گوييم نرخ رشد پايين اي كه ما به آن مدرنيته به تر از نرخ بازگشت سرمايه بوده

بهمعناي  را. صورت ثابت در حال رشد بوده است نابرابري قرن بيستم جداي از اينكه بخواهيم آن

و اين نظر پيكتي  نوعي هنجار قلمداد كنيم يك استثناي تاريخي است كه ممكن است دوباره تكرار شود

و برمي تر از نرخ سرمايه رو به اعتقاد وي نرخ رشد دوباره به پايين هاي پيش در دهه. است گردد

.پيامدهاي اين مكانيسم در بلندمدت در زمينه توزيع ثروت بسيار وحشتناك خواهند بود

از.5 بيسرماهاي كتاب نقدبرخي ميكوستيه در قرن

داشته است،يستيو ژورناليدر محافل دانشگاهيبازتاب فراوانيتيكپيه ادعاهاكگونه همان

اينيفراوانينقدها اين نقدها در حالت كلي به محورهاي زير قابل.ن ادعاها وارد شده استيز بر

:بندي هستند طبقه

ـ تناقض در نرخ رشد صفر،
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و تحليلـ داده  بر آنها، هاي مبتني هاي اشتباه

 داري،ـ رابطه رياضي به جاي اصول سرمايه

و خالقيت .ـ حقايق ناديده گرفته شده در مورد كارآفريني

 تناقض در نرخ رشد صفر.1-5
ميوقتبراساس آنچه كه پيكتي ارائه كرده است، نكيملينرخ رشد به صفر يرويـ ند، سهم برداشت

براســاس اصــل دوم.ن اســتكممريــغدرحــالي كــه ايــن امــر؛شــوديمــيمنفــيار از درآمــد ملــكــ

�داري پيكتي سرمايه = و در صورتي كه نرخ رشد �/� به سمت صفر ميل كند)Gيا همان(است

ملي(�در آن صورت  بي) يا همان سهم سرمايه از توليد از به و درصد توليـد 100نهايت ميل كرده

. ملي بيشتر خواهد شد

ميوقتگر،يد عبارت به چ)ودكر(كندميلينرخ رشد به سمت صفر زي، آشكار است كه همه

بهينسبت سرما. شوديدر مدل مذكور گنجانده نم بمييات به نقطهيدرآمد در نهاه شيرسد كه

كهميهيبه دارندگان سرمايمليدرصد درآمدها 100 از .است ممكن غيريويك سناريرسد

ا قايمشكل بنعنجاست كه پيدر نظريدار سرمايهنياديده دوم ميمتضمن تقسβ=S/Gيعنييكتيه

ايم بر صفر مينهابيه به سمتين حالت، ارزش سرمايشود كه در گر،يد عبارتبه. كندميليت

پين نظريايوقت تا4حدوديعنيه باالتر از رشد استيم كه بازگشت سرمايريگمي را درنظريكتيه

مينهابيه به سمتيشود درآمد حاصل از سرماميت مذكور باعثيدرصد، وضع5 كهيت ل كند

پ. رممكن استيغ پايطيتوانند در شرا نمي عمالًيكتيمعادالت تين است موضوعييكه نرخ رشد

. داشته باشد

شايد عبارت به ويگر، ازيگو اندازپسد روابط سولو در مورد رابطه نرخ رشد اقتصاد اتر

پ آنيتيكروابط بكگاه باشند، و به سمت صفريآمينييپاينرخ رشد اقتصاديدارد، وقتيمانيه د

پاينيمليهااندازپسكند، نرخميليم .نديآمينييز

ايتيكپ چنيبه اكدهديمن پاسخين تناقض بيه كتاب نوشته شده توسط او انين استدالل را

پايها با سرعت كمتراندازپسكند كه نرخ مي عقاندهن آمدييبه نسبت كاهش نرخ رشد ويو به ،يده

ا.ب نخواهد بوديترت به همينشهيهميبرا فرآيندنيا 1،»تياسميتون«يبه نقدهايتيكپيليميپاسخ

ويياز اقتصاددانان دانشگاهيكي در دانشگاهيه مطالعات اقتصاد جهانمؤسساز2»پر كروسل«ل

ب همياستكهلم در ايان :ن شرح استين نقد، به

1. Tonny Smith 
2. Pro Crossel 
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ه هچيما و گونه صحبتنياβ=S÷Gيعنيه به درآمديوقت در مورد نسبت سرماچيگاه

ايا نكرده بايم كه مينهابيبهدين نسبت هم وقتيت ميعنيGكهيل كند، آن ليرشد به سمت صفر

اينداشته باشندياندازپسبهتر، مردم ممكن است عبارتبه. كند مي به سمت صفر اندازپسنيا

ا و خيبرود ايلين مسئله ين راه برايترم كه آسانييگومي ما فقط. ها اتفاق افتاده باشدنيقبل از

ايسرماهايش نسبتيح دادن افزايتوض گذشته هاي را كه در دهههايي نست كه ما دادهيه به درآمد

دهيوجود دارد را مورد بررس دريقرار پا اندازپسآنها نرخم كه ن آمدن نرخ رشدييبه اندازه

پ رايسطوح باالتريكيمكان صورتبهه به درآمديل نسبت سرمايدل به همين. دا نكرده استيكاهش

كنيعالوه برا. تجربه كرده است فيدرآمد به سرماهايش نسبتيد كه افزاين، توجه نيه ستينفسه بد

. باشد نمي ار بااليبسينابرابريو الزاماً به معن

 اشتباههاي داده.2-5

بسيكتيپ زميبرآوردهايرا برايار مفصلي، منابع اينه نابرابريخود در و االتيثروت در اروپا

ا. سال گذشته مورد استناد قرار داده است 200متحده در  و ارقاميبا كهين حال، در جداول اعداد

و خطاهامي ارائه پييكند اشتباهات و فرمولياز منابع اوليساز ادهيدر ايناصحهايه وجوديسلكح

ايبرخين، برايعالوه برا. دارد ذن دادهياز .ر نشده استكها، منبع

فايمثال وقتيبرا تايكه پينابرابر1،يمز در گزارشيننشال رده،كيرا بازسازيتيكمورد استناد

ههاي داده . دهد نمي را در خود نشان 1970ثروتدريش نابرابريدالّ بر افزايگونه عالمتچيمربوط به اروپا

ازيدر تماسيكتيپ وننيفايسوكه ويشال با ايهتالش كرده مجموعيگرفته شده گفته كه

و وس و منابع اطالعاتع از دادهيمتنوع ايها زميرا در . كنديآور نه جمعين

و زبهيمتن پاسخ كه در كتاب خوديخيتارهاي شك ندارم كه مجموعه داده«:ر استيشرح

راهآورد آميام و در زميبهترهاي نده قدميتوان بهبود داد نم،نه آن برداشتيدر درياما فكر كنم

و فرقيتفاوت چندانيگير نتيجه زميحاصل شود آينه نوع توزيدر ويع ثروت در كهياهينظر نده

.»ديايب وجودبهام من در مورد آن داده

ر.3-5 جاحسابداريياضيرابطه يدار سرمايهاصوليبه

د پيه بـر سـرماكـيگرينقد ايتـيكه دو يـكه اصـولكـن محـور اسـتوار اسـت يـ وارد شـده، بـر و

وكيتيكپيدار سرمايه رابطـه يـك دهنـد، صـرفاًيمـلكيرا تشـيرابطـه نـابرابريمبنايه به گفته
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و نشانيحسابياضير س هستند سو. توانند باشند نمييدار سرمايهستميدهنده قاعده گـر، رابطـهيدياز

هـ. باشـدينـابرابرشيدهنـده افـزاحيتواند توض نميزينينابرابر ن رابطـهيبـيچ رابطـه منطقـيدر واقـع

نيش نابرابريو افزاينابرابر ريتفصيبرا.ستيقابل تصور .دينكمراجعه) 2014(1يل به نقد

تيو خالقينيارآفركدر مورد گرفته شدهدهيق ناديحقا.4-5

د ايتيكپيرر بر ادعاهاكم طوربهزينيگرينقد وكن صورتيوارد شده است، به  طوربهيه

و تبدي، حقايبيعج تبر مبتنينانيارآفركليق مرتبط با رشد و جرينولوژكدانش انيرا در

ا.رديگيمدهيبازار نادياقتصادها شركهكن صورتيبه پاكمتر پايت دانش و فن هكه استيه

آنيب شيه براساس خالقكشتر از و دانش وكت . استل گرفتهكش...ل گرفته باشد، براساس ثروت

شريموردهاي مثال دنبنيانينولوژكتهايتكاز هميمعروف زميا در ذين ه عمدتاًكر استكنه قابل

و سپس گسترشكش2هيبه صورت نوپايهمگ و به خلق ثروت پرداختهيل گرفته  عبارتبه. اند افته

ا فرآيندگر،يد و خلق ثروت در بهيگسترش ثرن بخش از اقتصادها، نه هكثروتـارثـوت صورت

پ. ثروت استـتيخالقـبه صورت آموزش ايتيكخود وايدر نشان نداده است، اماينشكن باره

ويحام هميننده نابرابركجاديا فرآيندهكمعتقدنديان نيدر بهين بخش از اقتصادها ز در واقع

اـتيخالقـآموزشـارثـصورت ثروت دركبين ترتيثروت است، به يآموزش فرآينده

نيآموزشيات عالمؤسس اممثروتهاي معمول فرزندان خانواده طوربهزيبرتر و ان ثبتكند، نام

ب مينينند، هرچند درصدكيمدايپيشتريورود ويز براساس . شونديمرشيپذ... زان استعداد

بيهكتاب سرما موافقانهاي برخي از ديدگاه.6  ويكم يستدر قرن

نقدهاي انجام شده در مورد كتاب كه در بخش قبلي به آن اشاره شـد، نويسـندگان گذشته از

ت بسياري نيز وجود دارند كه نكات قوت آن را بررسي كرده ثيرات عميقي كه اين كتـابأو بر

ت از.اند كيد كردهأبر علم اقتصاد خواهد داشت، 3:برخي از اين موارد عبارتند

مي بهـ مي نظر ا رسد ، اثر بـا»ويكم سرمايه در قرن بيست«طمينان خاطر بيان كرد كـه توان با

و شـايد ارزش دهـه خواهـد اقتصاددان فرانسوي، توماس پيكتي، مهمترين كتاب اقتصادي سال
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و درآمد كه در سطح جهاني نيـز پيشـرو اسـت، چيـزي كتاب.بود پيكتي، متخصص نابرابري ثروت

.در دســتان عــده كمــي از نخبگــان اقتصــادي اســت فراتــر از مستندســازي تمركــز فزآينــده درآمــد

آن او همچنين نشان داده است كه ما در حال بازگشت به سرمايه داري مـوروثي هسـتيم كـه در

و تنها ثروت، بلكه ثروت به ارث رسيده نيـز در فرمـانروايي اقتصـاد نقـش غالـب را دارنـد نه

ــد مــي خــانواده ــه در آن متول ــر از تــالشو اي ك 1پــل كــروگمن،(اســت تعداد اســشــويد مهمت

2).تايمز نيويورك

مي همانـ گويد، با افزايش فراگير نابرابري، به تـدريج مـا شـاهد بازگشـت طور كه پيكتي

م بخش كـوچكي از مـرد3در اين جامعه موروثي. جهاني مانند اروپاي قرن نوزدهم خواهيم بود

و بقيـه تجربه مـي را هاي ثروت به ارث رسيده ميوهبا متموالنهجو زندگي ثروتمند رانت كننـد

. هستنددر زندگي خود با چالش روبرو هم مردم 

طرح سؤال درباره اصول عقايد پذيرفته شده، متقاعد،در اين موردنقش مناسب افكار عمومي

و گسترش موضوع براي بحث همگاني است كردن جامعه بر استفاده از روش .هاي تحليلي جديد

كه. گيرد تمام اين موارد را دربرمي» ويكم سرمايه در قرن بيست« پيكتي كتابي نوشته است كه كسي

5).ركنيويو4جان كاسيدي،(تواند آن را ناديده بگيرد عالقمند به مسائل دوره ماست نمي

و تحليل بررسي استثنايي تاريخي كه از پشتوانه دادهيكـ ... هاي جزئي برخوردار است ها

و اثباتتح 7).گاردين6روبرت ريچ،(هاي تاريخي او كامالً پيشرو هستند ليل اقتصادي پيكتي

پل. نابرابري پيكتي كامالً با دوره آن سازگار است درمانـ يك نسل قبل، پيكتي8نديكهمانند

با. دنياي سياستگذاري روشنفكرانه ظهور پيدا كرده است9عنوان يك ستاره راك به اما اشتباه نشود، كار

او با همكاري.بوده استتوجه نيز به خود جلب كرده شايسته آن تمام توجهات را كه ارزش او 

را، بيش از يك دهه دادههمكارانش و بررسيهاي كشورهاي متفاوت نشان داده است كه سهم كرده

ا و ثروت خيدرآمد يك1(ي ثروتمند هستندلفرادي كه يك درصد، و صدم درصد باالي دهم درصد

و الگوي دوره قبل از جنگ جهاني اول در حال غالب) جامعه در نسل گذشته افزايش شديدي يافته

ه ... است شدن در هاي پيكتي درست نباشد، بيان اين واقعيت، بحث يك از تئوريچيحتي اگر هاي سياسي

پيكتي يك چارچوب زيبا براي درك.ي ايشان ارزش جايزه نوبل را دارداهو يافته استپي داشته 
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و به سادگي تئوري. واقعيت پيچيده فراهم كرده است و اگر تئوري او به خوبي او پردازي كرده است هاي

سا پيشرفت از طريق پارادايم،در هر حوزه از تفكر. درست باشند بسيار مهم هستند ده هاي انتزاعي

مي حاصل مي مي نمونه؛كند شود كه متفكران بعدي را رهبري در هاي آن را 1يده تكامل داروين،اتوان

و پيكتي. جستجو كرد3و مفهوم تقاضاي كل كينز2مزيت نسبي ريكاردو به هر حال ايده او پرجلوه بوده

داري را تئوريزه سرمايهرهيافت مهمي ارائه كرده است كه تكامل طبيعي اقتصاد در نظام كتاب خود را 

كي... كرده است بر اين امر تمركز كردهوز، ماركس يا آدام اسميت نوشتهنپيكتي به سبك فلسفي حماسي

و موضوعات قابل بحثي را پيرامون كاركردهاي بلندمدت  است كه بر ثروت مردم چه گذشته است

راتهويكم ياف سرمايه در قرن بيستكتاب. سيستم بازار طرح كرده است و قابل تعمقي هاي مهم عميق

5).دمكراسي4الورنس سامرز،(ارائه كرده است 

ترين كتاب جديد توماس پيكتي، سرمايه در قرن پرفروش هاي به سادگي از يافته توانمينـ

به بيست هاي زيادي درباره نابرابري طرح در كتاب بحث. عنوان يك كار تاريخ اقتصادي غفلت كرد ويكم،

در براي مثال.تشده اس و درصد درآمد پرداختي به نيروي كار درباره سطح كل سرمايه خصوصي

. كه اين امر براي هر محققي غيرممكن استارائه شده هاي زيادي دادهبه بعد انگلستان از قرن هفدهم 

هاي درآمد ملي در سطح بين آوري داده در جمعو كوشش ها تالش ويكم، دهه سرمايه در قرن بيست

و طبقات را نشان مي با كشوري، كشوري افراد آكادميك در سطح جهاني كمك دهد كه نويسنده كتاب

و آموزنده آن، درك عميق كتاب از نابرابري اقتصاد. انجام داده است با اين حال فراتر از تاريخ غني

ا توجه شايسته علوم اجتماعي او را از اكثر هاي استفاده از ساير شاخصه.ستاي را به خود جلب كرده

هاي تجربي درباره كتاب همچنين تالش وافري داشته است تا از طريق داده... كند اقتصاددانان متمايز مي

و يك بحث جديدي نه تنها درباره كل علوم  نابرابري بحث كند، درباره توزيع اقتصادي طرح سؤال كند

7).وي بوستون ريوي6ال،زكون مايك(درباره خود مردم باز كند بلكه،اجتماعي

مورد توجه شديد ويكم توماس پيكتي كه باعث شده است تا سرمايه در قرن بيست چيزيـ

ميبهقرار گيرد،  ما رسد آن است كه اين كتاب براي تخريب آزمون نظر هاي بزرگ اقتصادي دوره

9).سالون8توماس فرانك،(ي است كتاب اثر بزرگ پيكت ...استشده نوشته 

سؤاالت زيادي درباره.و گسترده از تاريخ اقتصاد جهان ارائه كرده استجديد تحليل پيكتيـ
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و مركزي ما درباره سازماندهي اقتصاد بازار طرح مي مهمترين يافته پيكتي. كند باورهاي اصلي

مي آن است كه نابرابري به و يكي از خيمه صورت تدريجي به سمت پايدار شدن حركت هاي كند

مي سرمايه و. دهد داري بازار آزاد را تشكيل عنصر بر بيشتر نيروهاي اقتصادي كه بيشتر

و در افق بلندمدت نيز عنصر دارد شوند در دستان عده كمي از مردم قرار ثروت متمركز مي

و غالب است 2).يويورك تايمزن1ادواردو پورتر،( فايق

هاي ويكم توماس پيكتي كتاب ماندگاري است كه بر تحليل داري در قرن بيست سرمايه كتابـ

كه. رو تأثير خواهد گذاشت هاي پيش اقتصادي سال و سؤاالت مهمي روشي كه كتاب نوشته شده

مي؛طرح كرده است در دوره اگر،توانستند آن را بنويسند كتابي است كه اقتصاددانان كالسيك نيز

ميمعاصر  و به گستره زندگي و همچنين دادهكارهاي كردند آوري شده هاي جمع تجربي پيكتي

. همكارانش دسترسي داشتند

و بحثها دادهدر نگاه اوليه، غيرممكن است كه بتوان درباره ارزش اطالعات، هاي ارائه، تحليل

يك قضاوت نسبي داشتايحهصف 700شده پيكتي در كتاب  درك دنبالبهوقتي كه پيكتي. اش حتي

او به تمايز ميان. گردد هاي اقتصاد كالسيك برمي داري است به ريشه سرمايه3»قوانين حركت«

و درآمد حاصل نشده درآمد به ميدست آمده كه. كند تأكيد مجدد اين تمايز از اين جهت مهم است

كارگزاران«،»سرمايه انساني«زماني بلندمدت در سايه عبارات در يك دوره اين مفاهيم 

و سرمايه در اين كتاب. قرار گرفته بود» عوامل توليد«و» اقتصادي براي كساني كه انساني كار

ميزندگي كردن  و كساني كه براي سرمايه كار مي كنند به صورت مستقيم مورد توجه،كنند زندگي

5).آمريكن پروسپكت4نوويچ،برانكو ميال(اند واقع شده

نهو، افزايش سريع نابرابري در طول بيستپيكتيـ بلكه در كانادا،،تنها در آمريكا پنج سال اخير را

و آفريقاي جنوبي به تصوير كشيده است در اين جوامع. انگلستان، استراليا، نيوزلند، چين، هند، اندونزي

7).نيويورك تايمز6روبر شيلر،(مابقي جامعه وجود دارد شكاف وسيعي بين افراد با درآمد باال از

مياي يافتهـ بنيادين دهد كه چگونه نيروهاي كامالً تأثيرگذار از يك اقتصاددان ارشد نشان

به سرمايهايو پايه ناپذيري انباشت سرمايه را در بخش صورت اجتناب داري تمايل دارند كه

جوامع ايم كه اكثريت ما درك اين موضوع را آغاز كرده ...دناندكي از جامعه امكانپذير كن
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درطبقه. اند مناسبي نداشتهداري كشورهاي دمكراتيك غربي سرمايه حال تهي شدن متوسط

و اين وضعيت حتي در كشورهاي ثروتمند نيز صادق است هم.است اكنون نشان داده پيكتي

و اين امر را از طريق داده انجام غربي كشورهاي هاي وسيع است كه چه چيزي درحال وقوع است

مي... داده است ، آنهايي خواهند بود ويكم بيستدهد كه چرا اكثر جوامع موفق قرن اين كتاب نشان

ج و كمك خواهند كرد كه هاي سياسي به نيروهاي وابكه پولدارهايش پيكتي را خواهند خواند

پيكتي نشان. اند پيكتي توصيف شدهتوسط اين نيروها به صورتي قدرتمند. اقتصادي ارائه شود

جهد و براي اده است كه اقتصادهاي پس از جنگ يك استثناست اني كه غرب از آن بهره برد،

با سرمايه. كشورهاي غربي دمكراتيك، از لحاظ سياسي نيز ضروري بود چالش بقا روبرو داري

2).پليتيك1،فريلند كريستيا( پولدارهاي باهوش بخشي از جواب خواهند بودو شده است

ويكم توماس پيكتي اگر مهمترين كتاب اقتصادي دهه نباشد سرمايه در قرن بيستكتابـ

و تغييرات بزرگ در كتاب اساساً بحث. مهمترين كتاب اقتصادي سال است مهمي درباره نابرابري

از. دهد نابرابري ارائه مي در بلندمدت طريق تأكيد بر اين موضوع انجام شده است كه اين كار

مينا گيرند با كساني كه حقوق كمتر برابري اقتصادي، شكاف بين كساني كه حقوق بيشتر

ميكگيرند نخواهد بود، بلكه شكاف ميان كساني خواهد بود مي باه پول زيادي به ارث برند

4).وكس3ماتيو يلسيا،(» برند كساني كه چيزي به ارث نمي

نه بزرگ سرمايه در قرن بيست ايدهـ سطحبه تنها در حال بازگشت ويكم آن است كه ما

هستيم كه در آن اقتصاد در حركت داري موروثي بلكه ما در مسير سرمايه،قرن نوزدهم هستيم

ميتوسط سلسله  و باهوشو دودمان خانوادگي كنترل و نه توسط افراد نخبه واقعاً ...شود

يك كتاب عالي نوشته است آخرين زماني. اين كتاب به صورت دقيق تاريخ را ورق زده است. پيكتي

و بالزاك يك اقتصاددان درباره آستين ... با تحليل دقيق دادهكتاب شنيده بوديد كي بود؟5كه شما از

و كامل از مدليك دوره سازي اقتصادي، رهيافتي كه تحليل رشد اقتصادي در كنار توزيع درآمد

.ارائه كرده است،كند ثروت را تجميع مي

مي اينـ و روشي كه ما اقتصاددانان به كار بريم كتابي است كه روش تفكر ما درباره جامعه

طور كه من اميدوارم روشن، همانويكم بيستداري در قرن كتاب سرمايه. را تغيير خواهد داد

و درآمد در دستان عده. العاده است ساخته باشم، يك كار خارق از وقتي كه تمركز ثروت اي اندك
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مي مورد توجه عنوان موضوعي مركز سياست مردم به نه قرار تنها مستندات با ارزش گيرد، پيكتي

مي درباره آنچه كه اتفاق مي مي دهد بلكه تئوري افتد ارائه كند كه از طريق واحدي از نابرابري ارائه

و درآمد ميان افراد  و توزيع ثروت و سرمايه آن رشد اقتصادي، توزيع درآمد ميان نيروي كار

يك چارچوب مشخص قابل ارائه است را كتاب سرمايه در قرن بيست. جامعه در ويكم اين موضوع

مي روشن مي يطي كه شرايط اقتصادي در شرايط تواند حتي در شرا سازد كه سياست عمومي

به. اي ايجاد كند نابرابري شديد باشد، تفاوت عمده در اين صورت آنچه را كه پيكتي حركت

ميسمت  و حتي شرايط معكوس شود اليگارشي ناميده است به. تواند متوقف شده نظر گهگاهي

به مي به رسد كه بخش مهمي از طبقه سياسي ما كهمياي عمل گونه صورت فعال كند

هاي مالي سياسي نگاه كنيد كه اكثرو اگر شما به كمكداري موروثي پيكتي را حفظ كند سرمايه

شود احتمال كمتري به خود هاي ثروتمند است، اين امكان كه شرايط معكوس آن از خانواده

مي... گيرد مي و به كجا . شده استرويم در كتاب ارائهيك تشخيص عالي از اينكه ما كجا هستيم

يك كتاب مهم براي آيندگان است كتاب سرمايه در قرن بيست را پيكتي بحث. ويكم هاي اقتصادي ما

و ثروت به همان روش صحبت ما در آينده درباره نابرابري. تغيير شكل داده است درآمد

2).يينيويورك ريو1روگمن،كپل( كنيم نخواهيم كرد كه امروزه درباره آن صحبت مي

خوانندگان خودشان. نوشته استمهمي العاده اس پيكتي، اقتصاددان فرانسوي، كتاب فوقتومـ

و تحلينتوان را در موقعيتي خواهند يافت كه نمي در اين ... هاي كتاب را ناديده بگيرندلد شواهد

و گستردگي، كتاب ما را به بنيان مي مقياس اس... رساند، هاي اقتصاد سياسي ت نتايج كتاب كاري

و تاريخي كه بر تحقيقات مبتني وا بر داده گسترده و هاي و از منابع علمي قعي استوار شده است

هم هنجاري و هم اثباتي پردازي بدون پيكتي تئوري. است ادبي غني برخوردار است اين كتاب

مي پشتوانه داده و آمار را رد دي15كتاب نتيجه. كند ها گران سال تحقيق تجربي است كه پيكتي با

و درآمد در كشورهاي با درآمد. داشته است نتيجه اين كتاب تغيير ديدگاه ما درباره تكامل ثروت

و اجتماعي. باال طي سه قرن اخير است يك كتاب تاريخ اقتصادي، سياسي اين ويژگي كتاب را به

4).فايننشال تايمز3مارتين وولف،(كند تبديل مي

تاريخ توزيع درآمد را براي حداقل صدها سال قبل بررسي كرده است كه كتاب جذابي پيكتيـ

با... است براي خواندن كار ... ارزشي براي مشكالت اقتصادي آمريكاست كتاب پيكتي توضيح
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3).واشنگتن پست2ميرسون،( است1پيكتي مهمترين كار علم اقتصاد از زمان تئوري عمومي كينز

علم اقتصاد در قرن بيستنصيخوبي شانسـ راب پيكتي شده است كه پرنفوذترين كار ويكم

در. انجام داده است بر عالوه. سال اخير است50كتاب پيكتي، مهمترين مطالعه درباره نابرابري

ميدانان اقتصادي اينكه فواصل تاريخي كار پيكتي آنچه را كه تاريخ ميكنند بررسي او،كند را تأييد

يك همچنين با. درصد پولدار جامعه در كشورها را كالبدشكافي كرده استثروت وقتي كه اين امر

و داده و تحليل منابع مي ها پا هاي جالب او همراه يدار اقتصاد بلكه شوند تاريخ نه از منظر گسترش

و از منظر شروع ميها توقف ها كر. شود تحليل و تئوري اقتصادي ارتباط برقرار ده او بين تاريخ

و بتواند آن را به سمت برابري سوق  و نشان داده است كه نيروي ذاتي كه در درون بازار باشد

مي. دهد وجود ندارد 5).نيشن4شنك،( كند درواقع اين نيروي ذاتي در مسير كامالً مخالف حركت

 از طريق كار دقيق خود تمام... عنوان مهمترين متفكر نسل خود ظاهر شده استبه پيكتيـ

كم باورهاي سرمايه او نشان ... ارزش جلوه داده است داران درباره وضعيت اخالقي توليد پول را

مي باور كرد سرمايه،داده است كه دليلي وجود ندارد و او تواند مسئله داري نابرابري را حل كند

به تأكيد مي شد كند كه وضعيت جنبشتا 2008از بحران بانكي. جاي بهتر شدن بدتر خواهد

به اين مسئله توسط عموم مردم نيز حس شده است،، 62011اشغال و منحصر تأثير انحصاري

حس فرد كتاب پيكتي آن است كه به به.، يك حس درست است لحاظ علمي نشان داده است اين

م.همين دليل است كه جريان غالب علم اقتصاد را در نورديده است كند كه اكثر مردميكتاب بيان

ميبرخالف. حال فكر كردن درباره نابرابري هستنددر  كند كه تفكر اكثر اقتصاددانان او تأكيد

مي ...تواند از تاريخ يا سياست جدا باشد اقتصادي نمي يابد وقتي كه فقر در سطح جهان افزايش

او با اين. گوش كندپيكتي هر فردي مجبور است كه با دقت كامل به  قيقدحال عليرغم اينكه تشخيص

بهاست، بسيار سخت است كه درمان  ـ بتواند در دنياي امروز و ماليات بيشتر ـ يعني ماليات كار او

و آنهايي كه بيشتر از آن دارند فرمان،برده شود در دنيايي كه از پكن تا مسكو تا واشنگتن پول

8).آبزرور7هاوسي،(دهند شليك مي

و عالقه جريان چپ سياسي را برانگيخته است خاطر كتاب بلندپروازانهبه پيكتيـ . اش، اشتياق

هاي سياسي گروهي نيست، شايد به همين دليل است كه فروش كتاب دليل بحث به هر حال اين امر به
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. قوت تز او در آن است كه بر شواهد استوار شده است تا ايدئولوژي. بوده استعجيبي در سطح

يك قرن جمع پيكتي داده ديناميك از آوري كرده است تا درك خودش هايي با بازه زماني بيش از

است كه اي متقاعدكننده او قادر گونهبه.كندگيري داري مدرن را از آنها نتيجه هاي سرمايه پويايي

معكوس شدن روند تاريخي را تحليل كند كه در نتيجه اين روند معكوس، سهم از درآمد ملي كه 

بهتوسط  مي مالكان سرمايه پيكتي درك. در مقايسه با نسل قبل درحال افزايش استآيد دست

مدرن داري دهد كه اقتصادهاي سرمايه واقعي عميقي از اين موضوع به خواننده انتقال مي

و ريسك چگونه از تصوير وجود فعاليت تجاري بهره . هستندپذير درحال دور شدن ورانه

و پايين بر آن نرخ مبتنيديدگاهي وجود دارد كه تر ماليات، يك ضرورت اقتصادي هاي پايين

به. شود قلمداد مي مي گونه پيكتي حداقل و اي كارآمد نشان دهد كه ديدگاه مذكور پوچ

2).تايمز1اوليور كام،( معناست بي

و قدرتمند او درباره موضوع. اين يك كتاب جدي استـ و يافته جديد نكته اصلي پيكتي

و ثروت) سرمايه(تا زماني كه نرخ بازگشت:مي چنين استقدي از نرخ رشد بيشتر باشد، درآمد

و افراد ثروتمند سريع كهميننظربه( رشد خواهد يافتاستعداد تر از درآمد حاصل از كار رسد

).سهم سرمايه در حال كاهش باشد، شايد حتي مسير حركت در مسير مخالف باشد

بهاين تفسير از روند و در مشاهده شده نابرابري فزاينده صورت خاص پديده يك درصد،

از. شكست نهادهاي اقتصادي ريشه ندارد اين وضعيت از توانايي اقتصاد در جذب مقدار زيادي

يك. سرمايه بدون كاهش شديد نرخ بازده حاصل شده است اين ممكن است كه براي كل اقتصاد

و حتي تاريكركا.اقتصاد خبرخوبي نيستخبر خوب باشد اما براي برابري در  تر اين برد ديگر

يافته مهم آن است كه اگر انباشت كنوني ثروت بيشتر از درآمد حاصل از كار باشد در آن 

و تالش  صورت نقش ثروت به ارث رسيده در جامعه نسبت به درآمد جاري ناشي از استعداد

و اين خبر، خبر بدي است، نقش مهمتري خوا وانگر براي طرفدارمهد بود اليگارشي

به ...ساالري اقليت و اين وضعيت براي آمريكا نابرابري مخالف عنوان سرزمين آزادي، شجاعت

4).نيوپابليك3روبرت سولو،(فزاينده وضعيت جالبي نخواهد بود 

كه واضحـ و خاصي نيز برخوردار استپيكتي آخرين كتاب است بعد،كه از وسعت ديد عظيم

جايي كه تحقيق ماركس مبهم بود تحقيق پيكتي اما. اب سرمايه ماركس الگوسازي شده استاز كت

و جايي كه پيش حيرت با بيني ماركس فروريختن سرمايه آور است و جانشين شدن آن داري
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و تفاوت كه مي1ندهاي عصر گيل پرولتارياي آرمانشهر بود، پيكتي آينده را در كاهش رشد بيند

و ثروت كل دنيا در اختيار دارند  در ...در آن افراد ثروتمند سهم بااليي را از درآمد كتاب سرمايه

بر ويكم بيستقرن  يك تئوري فكري است، و مدلپيكتي سازي تري تاريخ اقتصادي بر تئوري

نشانقنمتپيكتي با داليل. جريان غالب شده است،هاي اخير در اقتصاد رياضي است كه سال

و در ذات پويايي دهد كه غلبه سرمايه انساني بر سرمايه مالي اجتناب مي ايه ناپذير نيست

و ناپايدار به نابرابري در درآمد، سرمايه و فرصت وجود دارد داري يك تمايل طبيعي  ثروت

3).پست واشنگتن2استيون پيرلستين،(

و نتيجه سنت تاريخي تحليلي توكوويل، عنوانبهـ يك پيامي ساده بدين4يك فكر  توماس پيكتي

:مضمون ارائه كرده است

به،اگر ما كاري نكنيم و به نابرابري بدتر هم خواهد شد تدريج نهادهاي دمكراتيك را

و بيشتر ثروت.سخره خواهد گرفت مسابقه كشورها در كاهش ماليات بر سرمايه،با تمركز بيشتر

بهو فضاسازي براي كارآ قدر نخبه جديد پاتريموينال همانعنوان منبع ثروت فريني رقابتي

. برابري دمكراتيك تحليل كرده استيناپذير ناپذير خواهد بود كه توكوويل درباره اجتناب اجتناب

و گمان نيستبيني اين پيش ي استوار شده است كه از طريق بلكه بر پايه حقايق،بر پايه حدس

به... اند تحقيقات دقيق حاصل شده كه گونه نسبت ثروت خصوصي به درآمد ملي اي افزايش يافته

از در سال و تجربهچنين 1929هاي بعد از اين نسبت به سالاي وجود نداشته است هاي قبل

و تأثير ثروت بر ئه نسبت به اراپيكتي به درستي. رسيده است 1929 پاسخ فوري خوشبينانه است

و سياست ميفتاز وجود موانع نيرومند هاي دمكراتيك و پاداش خبر .دهد كر ما درباره شايستگي

و معضالتي كه پيكتي آنها را نشان داده است در آينده بيشتر مورد شايد اين كتاب با شكوه

و عقاليي كردن مزاياي انحصاري در دستور كار قرار گيرد تا تسلط اين مزايا كاهش توجه واقع شوند

االن زماني است كه ما بايد. تصوير جديدي از خودمان ارائه كرده استكتاب همانند توكوويل،. يابند

و نه اينكه به اين وضعيت خوشامد بگوييم و پيرسون،( مقاومت كنيم 6).آمريكن پراسپكت5هكر

بهـ هاي علم اقتصاد را بازنويسي اين كتاب مأموريت. استكردهپا كتاب پيكتي انقالبي

يك فراعلم از رفتار انسان با سياستگذاري كرده است و ادعا كرده است كه رشته علمي مدنظر او

مي. عمومي است به خواهد كه حوزه پيكتي عنوان اقتصاد سياسي اش را به آنچه كه در قرن نوزدهم
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در حوزه. شد بازگرداند ناميده مي بهاي ـ اما نه و همچنين ـ درباره باره قدرت، عدالت عنوان اولين

و1پيكتي عقل متعارف ديرينه كه توسط اقتصاددنان نوبليست مانند فريدريش هايك... ثروت 

و برخي از ويژگي حمايت مي2ميلتون فريدمن داري هاي كمتر جدلي مانند اينكه سرمايه شد

كه كشيده است بهترين دوست دمكراسي است را به چالش در اين كتاب نشان داده شده است

بهنابرابري  و ـ اقتصاد گونه در جهان ـ حداقل در آمريكا و اي راديكال درحال افزايش بوده

آنشديداً  آنچه كه در بخش بااليي جامعه درحال اتفاق،دچار اختالل شده است كه در نتيجه

بهميافتادن است به صورتي منصفانه  .اي در نظر گرفته شود عنوان غارت طبقه تواند

مي همچنين او داليل به نسبت منصفانه كه دهد كه بگويد سرمايه اي ارائه ـ  اقتصاد داري مدرن

ـ چه ويژگي و انساني بود خواندن اين كتاب مانند ... هايي دارد در اواسط قرن بيستم تا حدودي باز

ميدان صحبت كردن درباره شخص باهوشي است كه مي و همچنين كهد شما باهوش هستيد داند

و روايت. شما اقتصاددان نيستيد اقتصاددانان جريان: ايم ساله تنيده شده60ما دور يك داستان

و اي را ارائه كرده كننده سال اخير، يك داستان عاميانه از خود راضي60غالب علم اقتصاد در  اند

دا،تياآن را از طريق رياض اين داستان چنين بوده است كه بجز موارد. انددهرضايتمند جلوه

ا آنچه را كه شما. قتصاد در بهترين شرايط بوده استمشهود شكست بازار، در ساير موارد

مي به ايد وگرنه بازار براي آوريد بايد هماني باشد كه شما در آن مشاركت داشته دست

م... بازگرداندن كارآيي وارد عمل خواهد شد و دهد كه اين داستانيپيكتي نشان ها پوشش

داري، نابرابري شتابان توليد سرمايه:بوده استترآورو التهابتر حجابي بر مسائل فوري

مي مي و فرهنگ را فاسد و جامعه را به دو گروه كند كه سياست و»جو ممتاز رانت«كند

مي» سايرين« و افراد بايد در يكي از اين دو گروه قرار تقسيم گروه گيرند يا بايد جزء كند

ونثروتمندان باش د يا جزء ساير افراد جامعه كه كارهاي ضروري انساني ازجمله تدريس

و درآمد ارائه.دهند پرستاري را انجام مي داده است تصويري كه پيكتي از چند قرن ثروت

ط قرن حتي دوره رشدي كه در اواس.هاي خودستايانه اقتصاددانان را محو كرده است روايت

و جنگ بود و عوايد آن به اشتراك گذاشته شد عواقب بعدي ركود آن. بيستم تجربه شد همچنين

و زمان اوج دوره قدرت نير اين قدرت نيز نتيجه. آمريكا بودوي كار سازماندهي شده در اروپا

و نه اينكه نتيجه دههچندين  ي يا زندگي تحت لوااي خونين دورهتالش براي سازماندهي بود

و ها وجود داشت اما نقدهاي زيادي درباره بنيان. سوسيال دمكراسي باشد تقاضاهايي از كارگران

و مهار سرمايه دهي جهان انساني چپ سازماندهي شده در راستاي شكل و با دستمزد باالتر تر
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ميو اين امر براي مبارزه با نابرابري آموزهوجود داشت . كند اي براي ما فراهم

ن هركس كه داري به اين مضمون سرمايهجذاب شان داده است كه ادعاهاي اخالقي پيكتي

شد وضعيتش بهتر مستحق احترام كمتري، هايشان محترم شمرده شود اگر آزادي،خواهد

و در شرايط كنوني كه بازارهاي دنيا در مقايسه با بازارهاي مختلط اواسط قرن بيستم هستند

ما همچنان.تري هستند اين امر صادق است بازارهاي خالصكشورهاي آتالنتيك شمالي،

و كمك متقابل ممكن اقتصادي انساني را جستجو مي كنيم كه در آن مزاياي متقابل واقعي بوده

2).بوكيويآنجلس ريو لس1پوردي،( است

و مهم، يقيناً مؤثرترين تحليل اقتصادي دههـ از. هاي اخير است اين كتاب جذاب بسياري

او هاي نابرابري در سالحثب و همكاران اين كتاب ...ستا هاي اخير نتيجه كارهاي توماس پيكتي

كه) شايد ناخوشايند(يادآورو هاي مهمي براي اقتصاددانان دارد درس بايد آن است كه چيزهايي

. هاي سياسي هستند گيري شوند انتخاب اندازه

به اين كتاب اقتصاددانان را در مقابل اينكه دهه و تعادل عنوان دهه هاي اخير اي ثبات

ميمالحظه شوند  و توسعه3اندروبرگ،( كند محتاط 4).فاينانس

مي صفحه 700اي از كتاب بخش عمدهـ داري خواهد اين موضوع را نشان دهد كه سرمايه اي

يكويكم بيستقرن  به، در يك مسير ميطرفه كند، مگر اينكه ما كاري سمت نابرابري حركت

آن.انجام دهيم و زيبايي كتاب در اگر حق با پيكتي باشد، كاربردهاي سياستي زيادي وجود دارند

از عبارت.است مسئلهسادگي طرح  و اصطالحات كتاب كامالً ساده هستند، از طريق انبوهي ها

يك روايت واض داري هاي تاريخي، پيكتي داستان سرمايه داده براي اينكه. تقليل داده استحرا به

و تحليل او را رد كنيد بايد فروض آن را رد كنيد آيا پيكتي، كارل ماركس جديد است؟ هركسي.نظر

يكبهپيكتي. كه ماركس را خوانده باشد خواهد دانست كه او ماركس جديد نيست صورت دقيق

.كار گذاشته است)نوان جريان غالب علم اقتصادعبه( بمب عمل نكرده درون اقتصاد كالسيك

اين قرائت. قدرت كار پيكتي آن است كه او قرائت چپ از جهاني شدن را به چالش كشيده است

اعتقاد دارد كه مهارت نيروي كاري كه با توزيع مجدد ماليم تركيب شده است عدالت اجتماعي را 

 كل آنچه كه سوسيال. موضوع درست نيستپيكتي نشان داده است كه اين. ارتقا خواهد داد

و ليبراليسم با سياست مي دمكراسي توانند توليد كنند قايق بادباني اليگارشي هاي كنوني خود

. است كه براي هميشه وجود خواهد داشت
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مي هاي ممكن نيز در درون سرمايهحل راهسپيكتي برخالف ماركسرمايه پل(دهد داري ارائه

2).گاردين1ماسون،

درحالي،را ممنوع كردند4ميلت استوار3كتاب آزادي،هاي تزار در قرن نوزدهم، سانسورچيـ

م. ممنوع نشدكارل ماركس كتاب سرمايه ولي  و به همين دليليپيام استوارت ل كامالً شفاف بود

و آشكاري عليه حكومت بود و درهم. تهديد سريع علم اقتصابود پيچيده نثر ماركس ثقيل بهو د او

شد هاي او از عالقه همراه پسماند . اش به هگل دور ريخته

م اما استدالل،كسرمال توماس پيكتي، در عنوان كتاب خود از كار عاريهليهايش را از استوارت

برخالف تالش. داشته استمتحدهو به همين دليل بيشترين فروش را در اياالت گرفته است 

آمريكا براي متقاعد كردن خوانندگان در اين مورد كه كسي كه درباره كار اقتصاددانان محافظه

و ثروت سؤال كند بايد ماركسيست باشد، پيكتي ماركسيست نيست كار اقتصادي. نابرابري درآمد

و،هاي استخراج شده حاصل شده پيكتي از داده ماركس درحالي كه ماركس با كمبود داده مواجه بود

از دليل كمبود اطالعات به تئوريبر صنايع سرمايهدر دسترس از استثنايي اندك هاي نمونهبا استفاده

6).ليتراري ريويو5،ريان(العاده هستند هاي كتاب واقعاً فوق يافته... خود را تعميم داد

و الگوي نابرابري اقتصادي از طريقـ تعدادي از كشورها از قرن هجدهم پيگيري تاريخ

و ارزيابي برخي از سياستتاكنون، تحليل كردن  پيكتي تحقيقات خود درباره نابرابري،ها داليل آنها

كه صفحه 700آوري كرده است، كتاب تقريباً ويكم جمع را در كتاب سرمايه در قرن بيست اي

كتابي كه مبهم. در دنياي معاصر استمجموعه اطالعات تجميع شده را دربر دارد يك كتاب بزرگ 

ز نيست، حوزه ميهاي هاي مرتبط مانند گيرد، در علم اقتصاد ريشه دارد اما از حوزه يادي را دربر

و جامعه كاربهچندان زيادي كار پيكتي شباهت. شناسي نيز كمك گرفته شده است تاريخ

و جان مينارد  اقتصاددانان سياسي اعصار پيشين مانند آدام اسميت، ديويد ريكاردو، كارل ماركس

به كه درباره اين كتاب هيجان آنچه. نداردكينز  خاطر پيشرفت تكنولوژي، انگيز است آن است كه

به هاي زيادي از كشورها در اختيار داشته كه باعث شده تحليل داده و سازگارتري نسبت هاي دقيق

و در نتيجه، تحليل او بسيار گسترده. آنها داشته باشد تر از اقتصاددانان سياسي پيشين بوده

و سازگار است كه ويكم در قرن بيستسرمايه .....نيز هستترهكنند متقاعد كتاب خواندني جذاب

هاي قبل در اقتصادهاي مدرن ثروت به ارث رسيده از نسل:گيرد موضوعات گوناگوني را دربر مي
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و وري نهايي است امروزي، تشكيك درباره تئوري اقتصادي كه دستمزد كارگر برابر با بهره

قوت اصلي كتاب آن است. كار ازجمله آنهاستساالري درباره شايستهبر مبتني بررسي توجيهات

يك تصوير بزرگ از موضوع ارائه دهد و اصيل مستند شده بينش. كه پيكتي توانسته است هاي دقيق

مي او نسبت به عمق ساختار سرمايه در دهد كه چگونه پويايي داري به ما نشان هاي انباشت سرمايه

س و چگونه ما در قرن پيش كرده گذشته عمله قرن طي نابرابري قرن. رو توسعه خواهيم يافت اند

و پيچيده آمريكا حتي ترسناك ويكم بيست تر از آن چيزي است كه در قرن گذشته تجربه شده تر

حل سياسي حل مسئله نابرابري راه طور كه پيكتي به ما يادآوري كرده است راه اما همان. است

بهحل ها بايد اين راهييآمريكا.است نه ها را بايد امور درست را انجام دهيم فقط ها اينكهتن كار گيرند

ب و ايده سنتابلكه بايد 2).مانثلي واشنگتن1كاتلين گير،(هاي گرانمايه خود زندگي كنيم هاي عميق

بر مقدمه.7  در اقتصاد ايران پيكتيروابط بررسي اي

. مطالعات مرتبط با محاسبه سري زماني نرخ بازگشت سرمايه در اقتصاد ايران معدود است

. است كرده محاسبهرا 1374تا 1338از ايران اقتصاد براي سرمايه بازدهي نرخ،)1376( باستانزاد

بهكه گونه آن مي وي يك وجود فقدان دليلبه سرمايه، بازگشت نرخ محاسبه براي،نويسد درستي

را متغير اين جبري روابطاز استفادهبا بايد ايران، اسالمي جمهوريدر رسمي سرمايه بازار

دربه5/5تا حدود1نرخ بازگشت سرمايه در اين تحقيق از نزديك3.زد تخمين صورت صعودي

5/2تا1نيز حدود 1388تا 1375هاي همين روابط براي سال غيردقيق بازسازي. نوسان بوده است

مي رصد افزايش در ارقام فوق در برخي سالد از اينكه نرخ بازگشت صرفنظر. دهد ها را نشان

و سهام سود سود، شامل(نظر پيكتي از بازگشت سرمايه سرمايه در اين تحقيق با مفهوم مورد

همپوشاني كامل ندارد، اما)وام بهرهو آالت ماشينتاالتغمست اجارهاز اجاره انواع قرضه، اوراق

و با سري نرخ رشد در اقتصاد ايران مقايسه كنيم، مالحظه مي كه اگر همين را مبنا قرار دهيم شود

رابطه نابرابري پيكتي در اقتصاد ايران، براساس اين تعريف از نرخ بازگشت سرمايه، در همه 

. هاي مورد بررسي تطابق نداشته است سال

1. Kathleen Geier 
2. The Washington Monthly  

 معـادلرا صـفر بهـره نـرخدر مسـتقل سـرمايه مقـدار حداكثري،تاريخ شواهد براساسوي متغير، اين تخمين براي.3

 نـرخ حاصلضـرب معادلرا واقعي گذاري سرمايهبه نسبتآن تفاضل سپس. گيردمي بخشهر توليدي ظرفيت سوم يك

 گذاري سرمايه تفاضل تغييرات نرخ رابطه، اين لگاريتم مشتق نهايتدرو دهدمي قرار شيب پارامتردر سرمايه بازگشت

ميبه سرمايه بازدهي شاخص تغييرات نرخ معادل واقعي، گذاري سرمايهبا مستقل .آيد دست
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در هاي مورد رسي رابطه پيكتي در اقتصاد ايران، ابتدا بايد دادهنتيجه آنكه براي بر نظر وي

و بازگشت آن را داشته باشد، كامالً اين اقتصاد، آن گونه كه قابليت تطابق با تعريف وي از سرمايه

و سقم آن قضاوت كرد .در دسترس باشد، تا بتوان در مورد صحت

هز در حوزه درآمدها، داده و ينه خانوار مركز آمار مهمترين داده قابل اعتنا در هاي طرح درآمد

اين، طرح بودجه خانوار خانوارهايبر عالوه. در دسترس است 1363اين زمينه است كه از سال 

. رسدمي 1314شهري بانك مركزي نيز قابل توجه است كه قدمت آن به سال 

هاي بودجه از طريق دادهها براي اقتصاد ايران محاسبه سهم دهك دهم هزينه از كل هزينه

مي خانوار در سال در هاي اخير نشان و روستايي دهد كه سهم دهك دهم در مناطق شهري

به سال كه30هاي مختلف نزديك درصد بوده است، اما بايد اين نكته مهم را در نظر گرفت

و بررسي دقيقهايلتحلي ابري در هاي ايجادكننده نابر ريشهدر زمينه مربوط به اين تحقيق

چنين. هاي مالياتي قابل انجام است هاي بودجه خانوار، كه از روي داده، نه از روي دادهدرآمد

.هاي زماني براي اقتصاد ايران درحال حاضر در دسترس نيست سري

و به هاي مرتبط با نرخ بازگشت سرمايه، ويژه داده براي بررسي روابط پيكتي در ايران،

آن داده مي هاي مذكور جمع چه كه در طرحهايي فراتر از با شود، ازجمله داده آوري هاي مالياتي دقيق

در طور خالصه، دادهبه. هاي مالياتي مورد نياز است فرض جامع بودن پايه هاي فعلي بيش از آنكه

.دهند مورد داليل ايجاد نابرابري صحبت كنند، در مورد وضعيت نابرابري، اطالعات مي

و دوم سرمايهبررسي رابهمچنين، داري در ايران به تحقيق مستقل طه نابرابري، اصول اول

در بر داده نياز دارد، اما مبتني و تحليل هاي ستانده، سهم سرمايه از توليد ملي،ـ هاي داده دسترس

و سهم نيروي كار از توليد ملي،70حدود  در نتيجه، در ايران نيز، ثروت. است درصد30درصد

. هاي اصلي نابرابري خواهد بود يكي از ريشه

در ويرايشدر دوم اين گزارش كه در آينده منتشر خواهد شد، ديدگاه اقتصاددانان كشور

و اقتصاد ايران درج خواهد شد .مورد اين روابط

و مĤخذ  منابع

و نرخ بازدهي آن در ايران طي دوره.نيحس باستانزاد،.١ ، اطالعات 1374-1338محاسبه موجودي سرمايه

و آباني،اقتصاد–ياسيس .1376، 122و1،21ش– 1376 ماه مهر
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