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    اقتصاد يک درصدی ھا
   اوکسفامۀسسؤنگاھی به گزارش تحقيقاتی م

  

 ۀ که در زمينOxfamاوکسفام  يدنی سوسۀسؤم) ١٣٩۵ ]جدی[ماه اواخر دی (٢٠١٧ سال جنوریدر اواسط ماه 

مبارزه با فقر و حقوق اجتماعی زنان و پناھجويان فعاليت می کند ، گزارشی در زمينه چگونگی توزيع ثروت در جھان 

در اين نوشته نگاھی به اين گزارش انداخته و تالش می کنم که )  ١. (به درج رساند که سر و صدای بسيار بر پا نمود

 در اين گزارش را در اختيار خواننده قرار داده و در پايان برداشتی کلی و مختصر از داده نکات برجسته مطرح شده

     .ھای اين گزارش ارائه دھم

 Worldانجمن جھانی اقتصادی     "اجالسنقطه حرکت اين گزارش آن است که از سوئی چھار سال پيش پس از 

Economic Forum  "ز مھمترين عوامل تھديد کننده ثبات اجتماعی است و از اعالم شد که نابرابری اقتصادی يکی ا

سوئی ديگر سه سال پيش بانک جھانی ، يکی از اھداف کوتاه مدت خود را پايان بخشيدن به فقر از طريق تقسيم عادالنه 

له از آن زمان با وجود آن که رھبران سياسی جھان بار ھا در ھمايش ھای گوناگون ، کاھش فاص. تر ثروت اعالم کرد

اقتصادی بين مردم جھان را به عنوان يکی از برنامه ھای کار خود اعالم کرده و توافق نامه ھای چندی در اين مورد 

و اين در .   نموده اند، شکاف اقتصادی بين ثروتمندان جھان و بقيه جمعيت جھان سيری صعودی داشته استءامضا

انی مبرھن است که نابرابری اقتصادی منجر به چند پارگی حالی است که بر تمامی قدرتمندان سياسی و اقتصادی جھ

در مورد . اجتماعی شده، فساد اجتماعی را افزايش داده و به کاھش امنيت اجتماعی، اقتصادی و سياسی منجر می گردد

          :وضعيت اقتصادی موجود از جمله می توان به داده ھای کنونی جھانی اشاره نمود

 ھر تريليون برابر ھزار ميليون ميليون ( تريليون دالر ٢۵۵ کل دارائی بشری معادل با در دنيای امروز ميزان

 .برآورد می شود) دالر است

  که در زمره يک درصد باالئی دارندگان امکانات مالی در جھان ھستند بيش از ی دارائی آنان٢٠١۵از سال 

  . درصد بقيه بوده است٩٩دارائی 

  ميليون ميليون( دالر ميليارد ۴٢۶، معادل با )که ھمگی مرد ھستند(راد جھان  نفر ثروتمندترين اف٨دارائی (

 ۴چيزی نزديک به ( درصد از بخش پائينی مردم جھان ۵٠اين ميزان بيش از ثروت . برآورد شده است

 )٢. (است) ميليارد نفر
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  دالر ميلياردک ، افرادی که ھر يک صاحب بيش از ي) فرد٧٩٣( ثروتمندترين افراد جھان ٢٠٠٩در سال 

دارائی اين افراد در سال . دالر بودند)  ميليون ميليون١٠٠٠( تريليون دالر ٢،۴ھستند، صاحب در مجموع 

 درصد در ھر ١١ تريليون دالر شده و به عبارت ديگر در خالل اين سال ھا رشدی برابر با ۴ بالغ بر ٢٠١۶

 .سال داشته است

 دالر ھستند ، در زمره شھروندان اياالت ميليارد بيش از يک  درصد از کليه افرادی که ھر يک صاحب٣٠ 

 .متحده امريکا ھستند

  نفر از ثروتمندترين افراد جھان به بيش از ۵٠٠ سال آينده ميزان دارائی ٢٠تخمين زده می شود که در خالل 

کل توليد (ک سال  تريليون دالر خواھد رسيد، ميزانی که باالتر از کل درآمد ناخالص ملی ھندوستان در ي٢،١

 .باشد می)  ميليون نفر جمعيت١٣٠٠ساالنه کشوری با 

  افزايشی کمتر از سه دالر ٢٠١١ و ١٩٨٨ درصد فقيرترين مردم جھان در خالل سال ھای ١٠درآمد ساالنه 

 برابر بيشتر ١٨٢داشته است و اين در حالی است که درآمد يک درصد ثروتمندترين ھا در خالل ھمين مدت 

  .شده است

  که تمامی مرد ( درصد آنان ٨٩.  نفر ميلياردر جھانی رديابی شده اند١٨١٠ در سطح جھانی ٢٠١۶در سال

اين ميزان برابر . باشند دارائی می)  ميليون ميليون دالر١٠٠٠( تريليون دالر ۶،۵در مجموع صاحب ) ھستند

 . سال است درصد پائينی ميزان تصاحب دارائی کل جمعيت جھان در اين٧٠با دارائی 

  درصد اضافه شده است١١ ساالنه ٢٠٠٩به ميزان دارائی سوپر ثروتمندان جھان از سال  . 

  درصد پائينی توده ھا در اياالت متحده امريکا برابر با ۵٠ سال گذشته برای ٣٠رشد درآمد ساالنه در خالل 

 درصد بوده ٣٠٠برابر با صفر بوده و اين در حالی است که ميزان معادل برابر يک درصد فوقانی جمعيت 

 . است

  ميليون ( دالر ميليارد ٢۵ تا زمان پرداختن به اين گزارش ٢٠٠۶به جمع ميزان دارائی بيل گيتس از سال

 .اضافه شده و به اين ترتيب دارائی او در کمتر از يک دھه دو برابر شده است) ميليون دالر

  دالر ۶۵ معادل با ٢٠١١ و ١٩٨٨الل سال ھای  درصد تحتانی توده ھای جھان در خ١٠به درآمد ساالنه 

 دالر و يا معادل ١١٨٠٠ درصد فوقانی برابر با ١٠اضافه شده است و اين در حالی است که به درآمد ساالنه 

 درصد از کل ميزان اضافه شده درآمد ساالنه به ۴۶در خالل اين سال ھا .  برابر اضافه شده است١٨٢با 

 .اد درآمده است درصد از افر١٠تصاحب تنھا 

 نفر که در ١٠٠٠٠کنند برابر با  درآمد افرادی که در يکی از صد شرکت بزرگ بازار بورس جھانی کار می 

    . مشغول به کار ھستند ، می باشده ديشيکی از کارگاه ھای توليدی بنگل

  داشته است و  درصد پائينی مردم جھان رشدی برابر با صفر درصد ۵٠ سال اخير درآمد واقعی ٣٠در خالل

  . درصد بوده است٣٠٠اين در حالی است که رشد درآمد واقعی يک درصد باالئی برابر با 

 سال يک فرد تھيدست ١٠ترين مرد کشور برابر با درآمد  به عنوان نمونه در ويتنام درآمد روزانه ثروتمند 

 .است

  ١١٩ميزان معادل در پاکستان . باشد می) روزی دو دالر و چھل سنت( دالر ٧٣ميانگين درآمد ماھانه در نپال 

 . دالر است١٢١دالر و در کامبوج 
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 سنت در روز زندگی می کنند٩٠ درصد از توده ھای جھانی با درآمدی کمتر از يک دالر و ١٠ . 

 در جمھوری دومينيک حداقل دستمزد . در بسياری از کشورھا حداقل دستمزد پائين تر از مرز فقر شديد است

 ميزان حداقل ه ديشان تعيين شده برای نماياندن مرز فقر شديد پائين تر بوده و در بنگل درصد از ميز۴٠

 .دستمزد، يک پنجم ميزان تعيين شده برای نماياندن مرز فقر شديد است

  ١٨٠ بيشتر از مجموع بودجه ای که دولت ھای ٢٠١۵ شرکت بزرگ جھان در سال ١٠مجموع سود ساالنه 

   .ال در اختيار داشتند ، بودکشور جھان در خالل ھمان س

  ٢٠١۵اين ميزان در سال .  درصد از بھای فروش کوکای توليدی می رسيد١٨ به مزارع کوکا ١٩٨٠در دھه 

  .به شش درصد کاھش يافته است

 دختران و زنان در معرض اجحاف درآمد بوده و بزرگ ترين بخش کارگران کم درآمد را تشکيل می دھند.   

 رگر در شرايطی برده وار زندگی کرده و با کار بدون درآمد خود برای کارخانجاتی که به  ميليون نفر کا٢١

    .را به وجود می آورند) ميليون ميليون دالر( دالر ميليارد ١۵٠ناچار در آن ھا کار می کنند سودی برابر با 

  رمانی جھانی برخوردار  درصد از توده ھای جھان از کمتر از يک درصد از امکانات بھداشتی و د۵٠بيش از

 درصد از توده ھای محروم منفی ٩در سال ھای اخير ميزان برخورداری از بھداشت و درمان برای . ھستند

بوده است و به عبارت ديگر نزديک به يک دھم از توده ھای جھان از امکانات بھداشتی و درمانی کمتری 

 .نسبت به گذشته برخوردار بوده اند

  ھزارم امکانات بھداشتی و درمانی برخوردار بوده اند در حالی۴ز توده ھای جھان از  نيمی ا٢٠١۵در سال  

 .را در اختيار داشته اند)  برابر نيمه فقير جھانی٢۵٠يا حدود (  درصد از اين امکانات ۶،٩٩که نيمی ديگر  

 لت ھای کشورھا در شرکت ھای بزرگ با استفاده از قوانين موجود و امتيازاتی که به اشکال گوناگون از دو

بيشتر گوشه ھای دنيا می گيرند، از دادن ماليات سر باز زده و به اين گونه سودآوری خود را افزايش می 

 بابت تمامی سودی که در بازارھای کشورھای اروپائی به چنگ آورد معادل ٢٠١۴َشرکت اپل در سال . دھند

    .سود خود ماليات داد(!!!!)  ھزارم درصد ۵

  ميليون ( دالر ميليارد ١،١ برابر با ٢٠١۵ميزان فرار شرکت ھای بزرگ از دادن ماليات در کنيا در سال

باشد،  اين ميزان برابر با دو برابر بودجه بھداشت کنيا در يک سال می. برآورد شده است) ميليون دالر

اثر عوارض ناشی از به دنيا کشوری که ھنوز ھر ساله يکی از چھل زنی که فرزندی به دنيا می آورد ، در 

    .آوردن فرزندش جان می دھد

  دالر ميليارد ١۴ برابر با ٢٠١۵فريقا در سال اميزان فرار بزرگترين ثروتمندان از دادن ماليات در قاره 

 .برآورد شده است) ميليون ميليون دالر(

  اين ميزان .  درصد بود٧٠ با  معادل١٩٨٠در اياالت متحده امريکا باالترين درصد پرداخت ماليات در سال

 . درصد کاھش پيدا کرده است۴٠ به ٢٠١۵در سال 

  درصد درآمد خود را به ۴٠ در بيست کشور پيشرفته جھان کارخانجات بزرگ مبلغی معادل با ١٩٩٠در سال 

 درصد کاھش يافته ٢٨،٧ به ٢٠١۵اين درصد در سال . عنوان ماليات به بودجه اين کشورھا واريز می کردند

 .است
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  کنفرانس تجارت و رشد بين المللی سازمان ملل متحد اعالم کرده است که کشورھای در حال رشد ھر سال

. به دليل فرار مالياتی شرکت ھای بزرگ از دست می دھند) ميليون ميليون دالر( دالر ميليارد ١٠٠معادل با 

 .نوجوان کفايت می کند ميليون کودک و ١٢۴اين ميزان برای دادن آموزش و پرورش رايگان به 

 اما اين سود . بدون شک در سيستم سرمايه داری ھدف اصلی توليد رساندن سود بيشتر به سرمايه دار است

يکی از اين اشکال دادن ھر چه بيشتر سود ساالنه به سرمايه دار و . رسانی به اشکال گوناگون ميسر می باشد

ده واقعی ، به سرمايه گذاری دوباره، دادن ماليات، ريختن به در نتيجه رساندن کمتر بخشی از سود به توليد کنن

در سال . صندوق ھای بيمه و يا بازنشستگی کارگران و کارمندان و يا پرداخت مخارج کارھای تحقيقاتی است

 ٧٠اين ميزان اکنون به .  درصد از سود ساالنه به حساب سرمايه دار واريز می شد١٠ در انگلستان ١٩٧٠

 .استدرصد رسيده 

 اين ميزان در برخی از موارد چشم گير . ميزان سودآوری مراکز بزرگ توليدی رشد بی سابقه ای داشته است

 سود ٢٠١٠در سال ) َيکی از توليدات شرکت اپل( درصد از فروش آيفون ۵٨،۵. تر از موارد مشابه است

 درصد از اين ۵،٣ و تنھا  درصد از اين فروش به خريد مواد خام مورد نياز٢١،٩. خالص اين شرکت بود

 .ميزان به دستمزد کارگران و کارمندان شرکت اختصاص داده شده بود

 در سال . ميزان تقسيم سود بين سھامداران شرکت ھای بزرگ توليدی نيز رشدی سرسام آور داشته است

ن ميزان به  اي٢٠١۵ درصد از کل سود بود در حالی که در سال ١٠ اين ميزان در انگلستان برابر با ١٩٧٠

 . درصد افزايش پيدا کرده بود٧٠

  ی افزايش بیئدر خالل دھه ھای اخير با وجود قوانين ضد انحصاری، ميزان انحصارات در سطح منطقه 

 درصد از ارتباطات ٧٠کارلوس اسليم، سومين ثروتمند جھان، در حال حاضر کنترل . سابقه ای داشته است

ارزش ساالنه تنھا اين دو . نی معمولی در مکزيک را در اختيار داردولفي درصد از ارتباطات ت۶۵موبايلی و 

 .بخش از توليدات مکزيک ، دو درصد از کل ارزش توليدات ساالنه اين کشور را در بر دارد

  داشتن دارائی در دھه ھای اخير با وضوح ھر چه بيشتر به عاملی برای گرفتن امتيازات اجتماعی و سياسی

که به عنوان يکی از بھشت ھای مالياتی جھانی به شمار می (نيای امروز در کشور مالت در د. مبدل شده است

 ھزار دالر برای گرفتن حق شھروندی کامل اين کشور دريای مديترانه کافيست و تمامی ۶۵٠داشتن ) رود

گی، کار، خريد افرادی که بتوانند نشان دھند که دارای دو ميليون پوند انگلستان ھستند، می توانند اجازه زند

 .تملکات و گرفتن تخفيف ويژه مالياتی را دريافت نمايند

  خالف آن چه که تبليغ می شود ، نشان داده شده که افزايش قدرت بازار و کاھش قدرت دولت به بھتر شدن

نتيجه تحقيقات اوکسفام نشان می دھد که . وضع اقتصادی، اجتماعی و سياسی توده ھا منجر نمی شود

به آن منجر ) بخشی از توليدات مانند آموزش و پرورش، بھداشت و آب(ی خدمات اجتماعی خصوصی ساز

 و فساد مالی بيش تبدتر از گذشته شده، رشو) و به ويژه وضع زنان(شده که وضع توده ھای پائينی در جھان 

 .از گذشته شود

يزانی که توده ھای فقير جھانی صاحب  آغازين قرن بيست و يکم ميالدی از مۀ پايانی قرن بيستم و دھۀدر خالل دھ

 درصد از توليد ساالنه از ۶۴منطقه ای که بيش از (در امريکای التين .  درصد کاسته شده است٧،٣زمين بوده اند 
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 درصد از بھترين زمين ٩٩ل بيش از ويک درصد از مالکين زمين، کنتر) توليدات کشاورزی و معادن حاصل می شود

 )ر دارندھای توليدی را در اختيا

  در سطح جھانی ميزان دستمزد زنان بسيار پائين تر از مردان بوده و در برخی از موارد به زنان برای کار

 .مساوی با مردان تنھا يک چھارم حقوق آنان پرداخت می شود

 در  درصد،٧۵اين ميزان در ايتاليا برابر با .  بخش بسيار بزرگی از کار بدون دستمزد ھستندِ عملیۀزنان نمون 

 . درصد است۶١ درصد و در کانادا برابر با ۶٣ درصد، در اسپانيا برابر با ۶۵انگلستان برابر با 

اين آمارھا بدون شک بيان گر تمامی . ُآن چه در باال آمد گوشه ای از آماری ست که در گزارش اکسفام آمده است

ز نيست و تنھا نمايان گر بخش علنی آن می جھان امرو) و بدين گونه اجتماعی و سياسی(ناعدالتی موجود اقتصادی 

  .باشد

در جھان امروز، در دنيائی که سيستم سرمايه داری جھانی پنجه ھای خود را بر تمامی پيکره و نظام اقتصادی جھان 

فرو برده است، در جھانی که بيش از يک دھم انسان ھا گرسنه بوده و حتی نان کافی برای سير کردن خود و خانواده 

ًدارند، در دنيائی که حقوق ناچيز و ناکافی بسياری از کارگران با تعويق بسيار به آن ھا داده شده يا اصوال به آن خود ن

  . ھا پرداخت نمی گردد، سير افزايش دارائی ثروتمند ترين ھا رشدی بسيار داشته است

 از گرسنگی می ميرند، بسياری در دنيای امروز، در جھانی که به رغم داشتن امکانات و ثروت ھای نجومی بسياری

از فرط فقر و ناچاری وابسته به آن خود و يا حتی خانواده خود را می کشند و يا از انجام ھر کاری برای درآوردن 

  . ميليون نفر است۵٠٠ نفر به طور متوسط برابر با دارائی ٨خرج روزانه خود و خانواده سر باز نمی زنند، دارائی 

 داری به توده ھای ستمديده جھانی شرايطی را تحميل کرده است که به گوشه کوچکی از آن در روزگاری که سرمايه

ناچار می بايد با قھر انقالبی به انجام برسد چرا که شکی  شورشی سترگ نيست، انقالبی که باشاره شد ، چاره ای جز

 درصد توده ھا را نخواھند ٩٩نيست که يک درصدی ھا به ھمين سادگی و بدون تحميل قھر ، بھبود شرايط برای 

  .پذيرفت ، چرا که اين طبيعت و منطق سرمايه و سرمايه داريست

  )٢٠١٧ اپريل ١٧ (١٣٩۶ ]حمل[ فروردين ماه٢٨

  
  :پانوشته ھا

  
  :اين گزارش را می توانيد با مراجعه به پيوند زير دريافت نمائيد) ١

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-
percent-160117-en.pdf 

  :ُ نفر به موجب گزارش دنور پست به اين گونه است٨دارائی اين ) ٢

   دالرميليارد ٧۵) افتصاحب مايکروس(ـ بيل گيتس 

 ۶٧) اسپانيائی و ثروتمند ترين فرد اروپائی که صاحب از جمله شرکت پوشاکی سارا است(ـ آمانسيو اورتگا 

   دالرميليارد

   دالرميليارد ٨/۶٠ـ وارن بوفت 

   دالرميليارد ۵٠) مکزيکی(ـ کارلوس اسليم ھلو 

   دالرميليارد ۴۵،٢) پايه گذار شرکت آمازون(ـ جف بزوس 

   دالرميليارد ۴۴،۶) پايه گذار شرکت فيسبوک(ـ مارک زوکن برگ 
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) صاحب شرکت اوراکل، شرکتی که يکی از بزرگ ترين مشتری ھای آن سازمان سيا می باشد(ـ الری اليسون 

   دالرميليارد ۶،۴٣

  دالرميليارد ۴٠ـ مايکل بلومبرگ 
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