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دّػٌجَ  6خْى  TUCهزکش اتحبدیَُبی اًگلظتبى در یک گشارع اػالم کزد درآهذُبی حذالل ّ هتْطظ  22درصذ افشایغ یبفتَ اطت.
ّالؼیت اهز ایٌظت کَ ایي گشارع هظبیل هِوتزی را ًیش در ثز دارد .هظبیلی کَ هظتمین هزثْط هیػْد ثَ اطتثوبر ػذیذ کبرگزاى ّ
ثشرگ ّ ثشرگتز ػذى طزهبیَ .افشایغ دطتوشدی کَ  TUCثؼذ اس  10طبل طکْت در هْرد آى صحجت هیکٌذ طیز ًشّلی درآهذُبی
کبرگزاى ّ سحوتکؼبى خبهؼَ ثزیتبًیب را ًؼبى هیدُذ.
 TUCثذّى ایٌکَ تْضیحی ثَ کبرگزاى ّ خبهؼَ اًگلیظی ثذُذ ،خجز اس افشایغ درآهذ کن درآهذُب را هیدُذ ،اهب در خذّلُبی کَ در
ایي گشارع آهذە اطت ایي افشایغ در حمیمت در همبثل افشایغ لیوتُب ّ هبیحتبج کبرگزاى سحوتکؼبى کبُی اطت اس کُْی.
اس ًیوَ دّم طبل  3920تبکٌْى هشد کن درآهذُب  22درصذ ّ آًبًکَ هشد هتْطظ هیگیزًذ  66درصذ افشایغ یبفتَ اطت .ایي در حبلی
اطت کَ در ُویي دّرە التصبد اًگلظتبى دّثزاثز افشایغ داػتَ اطت .ثَ هؼٌی دیگز طزهبیَیی طزهبیَ داراى در ایي کؼْر دّ ثزاثز
ػذە اطت ّ .ثبس ثَ هؼٌی دیگزی یؼٌی طزهبیَداراى تْاًظتَاًذ در طبیَ دهکزاطی التصبدی ثْرژّایی ،آى حذالل دطتوشدی را کَ ثَ
کبرگزاى ّ سحوتکؼبى دادەاًذ ثبس پض ثگیزًذ .ػبیذ کظی طْال کٌذ اگز ایي چٌیي اطت پض کبرگزاى ّ سحوتکؼبى ثب چَ پْلی سًذە
هبًذەاًذ؟ ایي طْال ثَ خبی اطت ،اهب خْاة ایي طْال را در ُویي گشارع  TUCدادە اطت( .ثب ّامُبی ثبًکی ّ اػتجبراتی کَ کزدیت
کبرتُب در اختیبر آًبى هیگذارًذ ّ کبرگز ثبیذ تب آخز ػوزع ثَ ُز کبری ّ ثب ُز دطتوشدی تي دُذ)
ثب ًگبُی ثَ آهبر ّ ارلبم رطوی هٌتؼز ػذە تْطظ دّلتُبی ّ اتحبدیَُب ،در ایي دّرە  10طبلَ هتْخَ هیػْین کَ هشد کبرگزاى ّ
سحوتکؼبى کن در آهذ چٌذیي ثزاثز ثَ سیز صفز رفتَ اطت .ػوبری اس کبرگزاى ّ سحوتکؼبًیکَ در ایي دّرە طی طبلَ ثب تالع ّ تي
دادى ثَ اضبفَ کبری ّ یب در دّ خب کبرکزدى تْاًظتَاًذ ثب ّام ثبًکی خبًَای خزیذاری کٌٌذ در پبیبى ایي دّرە خبًَ را اس دطت دادە ّ
ٌُْس ثذُکبر ثبًکُب ُظتٌذ.
خبلت تْخَ اطت کَ افشایغ حذالل دطتوشد در ایي طی طبل ثب توبم اػتزاضُبی کبرگزاى ّ تالعُبی کَ اتحبدیَُبی کبرگزی اًدبم
دادەاًذ ثیي  %36تب  %22ثْدە اطت .اهب افشایغ طزهبیَ  . .%300ػزایظ سًذگی ّ اهزار هؼبع در اًگلظتبى در ایبم ثحزاىُب ّ
رکْد التصبدی ثیغ اس اًذاسە ثَ کبرگزاى فؼبر آّردە ّ ُیچگبە ُوخْاًی ثب رکْد ّ ثحزاى ًذاػتَ اطت.
گشارع هذکْر ًؼبًذە افت دایوی دطوتشدُب ثْدە اطت .ایي دّرە طی طبلَ دطوتشد کبرگزاى کن در آهذ ُزگش رػذی ًذاػتَ اطت .یب
ثزاثز لْاًیي ّ لزاردادُبی هي در آّردی تْطظ ثْرژّاسی ّ اتحبدیَُب کبرگزی طْری ثْدە اطت کَ ػبهل اکثزیت کبرگزاى کَ کن
درآهذتزیي ثخغ خبهؼَ هیجبػٌذ ًؼذە اطت.
در گشارع آهذە اطت ،فؼبرُبی التصبدی ثز کبرگزاى ّ سحوتکؼبى در طی طبل گذػتَ ثَ صْرت ثبّر ًکزدًی در همبثل رکْد
التصبدی ّ ثحزاىُب ُوْارە رّ ثَ افشایغ ثْدە اطتً .زهبل سًذگی کبرگزاى ّ سحوتکؼبى کَ حذالل دطوتشدُب ثز اطبص آى تؼییي
هیػْد ،در اًگلظتبى ُوْارە سیز خظ فمز ثْدە اطت.
گشارع اطٌبدی را ارائَ هی دُذ کَ گْیبیی اسدیبد حدن طزهبیَ ثَ هیشاى دّثزاثز در ایي دّرە ثْدە اطت .گشارع افشایغ درآهذ
ثخغ ُبی اس خبهؼَ را ثب افشایغ دطتوشد کبرگزاى ّ سحوتکؼبى کن در آهذ چٌیي همبیظَ هیکٌذ( .افشایغ درآهذ دکتزُب ،تکٌیظیيُبی
ّسارت ثِذاػت ّ درهبى ،هتخصصیي تٌذرطتی ثبالی  ، %361افشایغ درآهذ لضبتّ ،کال ّ حمْق داًبى ،ثبالی  %331ثْدە اطت.
اهب در همبثل اس طبل  3921تبکٌْى ،افشایغ درآهذ ًبًْاُب سیز  %3ثْدە اطتُ .وچٌیي افشایغ درآهذ راًٌذگبى لیفتزاک ّ ثبالثزُب سیز
 ّ %6درآهذ کلفت ّ ًْکزُب سیز  %1ثْدە اطت).

در گشارع ًکتَای دیگزی ًیش آهذە اطت ،آى ثخغ اس خبهؼَ کَ دارای درآهذ هتْطظ ُظتٌذ ،ثزای ثبلی هبًذى در ایي حذ ُوْارە خْد
را ثَ صْرت ارساى در ثبسارُبی کبر در هؼزض فزّع لزار هیدٌُذ ّ ثب گذراًذى کْرصُبی آهْسػی کْتبە هذت هِبرتُب ّ داًغ
خْد را ثبال هیجزًذ ّ ثب ُوذیگز رلبثت دارًذ .اهب ثب ّخْد ُوَ ایٌِب در طی طبل گذػتَ افشایغ درآهذ ایي ثخغ ًیش ثیغ اس ً %61جْدە
اطت.
گشارع در ثز گیزًذە هطلت رّػي ّ هظتٌذ در هْرد کبرگزاى صٌؼتی ًویجبػذ .در هْرد ایي ثخغ اس کبرگزاى تٌِب آهذە اطت در
حبلیکَ در ایي طی طبل حذالل دطتوشد اس  3پًْذ اًگلیظی در طبل  3920ثَ  6پًْذ ّ  26طٌت در طبل 2033رطیذە اطت ،گبُی ططح
درآهذ کبرگزاى صٌبیغ ّ هدتوغُبی صٌؼتی ثَ طبػتی  33هویش  09پًْذ ًیش رطیذە اطت .حتب ایي افشایغ درآهذ ثزاثزی ثب ػبخص
اهزار هؼبع ّ ثحزاى ّ رکْدُبی خبری در ایي دّرە را ًذاػتَ اطت ّ کبرگزاى ایي ثخغ ًیش سیز فؼبرُبی هؼیؼتی ثْدەاًذ.
گشارع  TUCحبکی ایي هطلت اطت کَ در دّرە ًبهجزدە ثبال ُیچگبە درآهذ دّ ثخغ کن درآهذُب ّ هتْطظ درآهذُب تْاًبیی ثزاثزی ثب
رکْد التصبدی در ّ افشایغ لیوتُب را در اًگلظتبى ًذاػتَ اطت TUC .ثؼذ اس  -10طبل هِز طکْت را ػکظتَ ّ ثَ ًوبیٌذگی اس
خبًت کبرگزاى ،آى ُن ثؼلت ًشدیکی اًتخبثبتُبی آیٌذە صذایغ ثلٌذ ػذە اطت کَ افشایغ لیوتُب ّ رکْد التصبدی ثبػث طمْط ثخغ
ػوذەای اس کبرگزاى ثب درآهذ هتْطظ ثْدە اطت .ایي ثخغ ثَ ًبچبر خبًَُبی لظطی خْد را رُب کزدە ّ اس تزص سًذاى ّ ػمْثتُبی
دادگبەُب اس لیذ هجلغ پیغ لظظُبی کَ پزداخت کزدەاًذ گذػت کزدە ّ تي ثَ ُز کبری هیدٌُذ تب ثتْاًٌذ اهزار هؼبع کٌٌذ.
گشارع اتحبدیَ هزکشی ًگزاًی خْد را اس ثبسگؼت ّضؼیت التصبدی هْخْد ثَ طبلُبی  3920اظِبر هیدارد .گْیب در آى دّرە
کٌتزل ّ هذیزیت ثز التصبد خبهؼَ ثظیبر ضؼیف ّ ػبهل هِوی در خلْگیزی اس پیؼزفت صٌؼتی ثْدە اطتُ .وچٌیي ثذ هذیزیتی
التصبدی دّلتُب در آى دّرە ثبػث افشایغ فبصلَ طجمبتی ػذە اطت .ثز هجٌی آى هذیزیت کبپیتبلیشم گٌذە ّ گٌذەتز ػذە ّ کبرگزاى فمیز
ّ فمیزتز ػذەاًذ.
هذیز کل کًٌْی اتحبدیَُبی هزکشی ثزًذى ثبرثبر  Brendan Barbarهیگْیذ "در اًگلظتبى طزهبیَداراى در ایي  10طبلَ لذرت
التصبدیؼبى رّسثزّس در حبل افشایغ ثْدە اطت .اهب گزّە کْچکی اس طزهبیَداراى کٌتزل کل التصبد خبهؼَ را در کٌتزل خْد
داػتَاًذ ّ ثبًی طیَ رّسی کبرگزاى ّ ثی خبًَهبًی آًِب ثْدەاًذ .آیب هٌظْر ثبرثبر ایٌظت کَ طبیز طزهبیَداراى کبرگزاى را اطتثوبر
ًکزدەاًذ؟ ًَ هٌظْر ایؼبى ایٌظت کَ کبرتلُبی اًگلیظی ُظتٌذ کَ کل خبهؼَ طزهبیَداری ثزیتبًیب را تحت کٌتزل خْد دارًذ ّ ًمغ
اطبطی در اّضبع ثغزًح ّ ثحزاًی ثزای کبرگزاى ّ سحوتکؼبى ثَ ػِذە آًِب اطت کَ تؼذادػبى ًیش اس پٌدَُبی دطت تدبّس ًویکٌذ.
هزدم ُویؼَ رکْد ّ تْرم التصبدی را ثَ طزهبیَداراى ّ دّلتُبی آًبى گْع سدە کزدەاًذ .گْػشد کزدەاًذ کَ کن درآهذُب یؼٌی
کبرگزاى ّ سحوتکؼبى  %90اس خبهؼَ ُظتٌذ ّ تْاًبیی رلبثت ثَ رکْد التصبدی ّ ثزاثزی ثب افشایغ لیوتُب را ًذارًذ .هزدم
اػتزاض خْد را ػلیَ گزاًی هظکي ّ اس دطت دادى خبًَُبیؼبى ّ ثذُکبر ثْدى ثَ ثبًکُب را ثذّى ایٌکَ خبًَای داػتَ ثبػٌذ ثَ گْع
هظئْلیي رطبًذەاًذ.
ثحزاى هبلی ثبیذ هذیزیت ػْد ّ فؼبرُبی آى ثز کبرگزاى ّ سحوتکؼبى طزػکي ػْد ایي لبًْى راە حل ثحزاى ًشد طزهبیَداری اطت.
در اًگلظتبى ثحزاىُبی التصبدی ثبػث گزدى کلفت تز ػذى تؼذاد اًذکی طزهبیَدار ّ ثَ ّرطَ ًبثْدی کؼبًذى ثخغ سیبدی اس
کبرگزاى ثْدە اطت".

جدول تغییر درآمدها از سال  8792تا سال 8002
نوع شغل

تغیرات(افسایش) در درآمد (درصد)

ثِذاػت ّ درهبى

361

لضبت ّ ّکالی دادگظتزی

331

دثیزاى دثیزطتبىُب

62

هؼوبر ّ ًمؼَ ثزدار

66

حظبثذاراى

60

اًجبردار ّ کبرهٌذاى خذهبتی

60

تکٌیظیيُبی ثزق

66

ًبًْایی

12

هٌِذطیي ػِزطبسی

16

هٌِذطیي هکبًیک

11

هکبًیک اتْهجیل

11

ًدبر

10

ثٌبی پالطتز

10

(ایي ػغل در اًگلظتبى ّخْد دارد)

صبحجبى اثشارُبی کبر

23

(کظبًی ُظتٌذ کَ ّطبیل ّ اثشارُبی کبر طبختوبًی را اخبرە هیدٌُذ)

راًٌذگبى پبیَ یک

39

راًٌذگبى اتْثْصُبی داخل ػِزی

33

کبرگزاى آٌُگزی طبختوبًی

1

کبرگزاى ًبًْاخبًَُب

-3

کلفت ّ ًْکز ،کبرگزاى خبًَ

-1

راًٌذە لیفتزاک

-6

جدول گروە بندی جامعە از نظر درآمدها و میانگین تغییرات در آمد آنها از سال  8792تا سال 8002
گروە بر مبنای درآمد

تغییرات در درآمد در دورە باال (درصد)

گزّە اّل(درآهذُبی ثبال)

306

گزّە هتْطظ

66

گزّە آخز ،کن درآهذُب

22

مرگ بر کاپیتالیسم
هظفز  -خْى 2033

