نگاهی به اقتصاد فمینیستی
نیال يصهر

يیشاٌ يؼارکت سَاٌ در فؼانیت ْای التصادی اس ػاخصّ ْای تٕطؼّ اس خًهّ تٕطؼّ
التصادی در خٕايغ اطت .تا ٔخٕد افشایغ زعٕر سَاٌ در ػزصّ ْای التصادی پض اس اَمالب 57
ُْٕس يٕاَغ فزُْگی خذی تز طز راِ فؼانیت آَٓا ٔخٕد دارد.
در ػیٍ زال در يُطكِ خأريیاَّ در يمایظّ تا طایز يُاغك خٓاٌ ،پاییٍ تزیٍ ٌرش فؼانیت
التصادی سَاٌ را داریى .تُاتز گشارع یَٕیفى ،صُذٔق تٕطؼّ سَاٌ طاسياٌ يهم ،سَاٌ در خٓاٌ
ػزب کًتز اس  28درصذ َیزٔی کار را تؼکیم يی دُْذ ٔ .ایٍ َؼاٌ دُْذِ ػزایػ فزُْگی ٔ
طیاطی زاکى تز خأريیاَّ اطت کّ فؼانیت ْای سَاٌ را تست ػؼاع لزار يی دْذ.
در تزرطی ػزایػ التصادی ٔ دطتًشد سَاٌ تّ ػُٕاٌ َیًی اس خًؼیت خايؼّ ٔ تخؼی اس
َیزٔی کار ،سَاٌ در ػزایػ ،اس درآيذ یکظاٌ تا يزداٌ تزخٕردار َیظتُذ .یکی اس ایٍ ػٕايم کّ در
ض در پزداخت دطتًشد اطت .چُیٍ تصٕر يي
اختالف درآيذ تیٍ يزداٌ ٔ سَاٌ يٕثز اطت ،تثؼي
ػٕد كّ در دٔرِ ْاي ركٕد ٔ تؼذيم طاختاري تز تؼذاد كارگزاٌ سٌ افشٔدِ ػذِ تاػذ ٔ تّ
يیشاَي كّ يزداٌ ػغم خٕد را در تخغ ٔطیؼي اس دطت دادِ اَذ ،سَاٌ يدثٕر تٕدِ اَذ تزاي
تماي خإَادِ در تخغ غیز رطًي كار كُُذ.
در ػیٍ زال تّ دلیم ػزایػ ٔیژِ سَاٌ در يٕارد خاصی ًْچٌٕ تارداری ،تّ َظز يی رطذ
کارفزيا ًْٕارِ ٔاًّْ اس دطت دادٌ َیزٔی کار سٌ را دارد ٔ تا ازتظاب ظزر َاػی اس يزخصی
سایىاٌ ،دطتًشد ٔی را در َظز يی گیزد کّ در َتیدّ درآيذ کًتزی ػایذ سٌ يی ػٕد.
يٕلؼیت يادری ،سَاٌ را در خايؼّ طزيایّ داری در يٕلؼیت ظؼیف تزی در تاسار کار لزار يیذْذ.
تا ٔخٕد زمٕلی چٌٕ يزخصی دٔراٌ سایًاٌ کّ يیشاٌ آٌ در کؼٕرْای يختهف يتفأت اطت،
سَاٌ ُْٕس تخاغز فؼار اختًاػی تّ کارْایی راغة ْظتُذ کّ اَؼطاف تیؼتزی در ایٍ يٕارد
لائم اطتًْ .یٍ يظانّ تطٕر اتٕياتیک کارْای سَاَّ را در يیاٌ کارْایی تا دطتًشد پاییٍ تز
غثمّ تُذی يیکُذ.
ارتماء ػغهی تزای سٌاٌ در يٕارد يتؼذدی يسذٔد اطت  .تحس يٕاردی کّ لزارداد ْای دائى ٔ
ایًٍ تزای کارکُاٌ ٔخٕد دارد ،تاسگؼت تّ کار طاتك پض اس سایًاٌ تعًیٍ ًَی ػٕد .يظانّ
يادری تاػث يی ػٕد کّ تظیاری اس سَاٌ تّ کارْای يُؼطفَ ،یًّ ٔلت ٔ تا دطتًشد ٔ
يشایای پاییٍ يتًایم ػَٕذ.
اس طٕی دیگز طزيایّ دار تزای افشایغ طٕد ٔ تزخٕرداری اس ػزایػ تٓتز تزای رلاتت يزداٌ
کارگز را اخزاج يیکُذ ٔ سَاٌ يسزٔو را تدای آَٓا اطتخذاو يیکُذ .تا ایٍ کار َّ تُٓا يیشاٌ کم
دطتًشد پزداختی را تظیار کاْغ يیذْذ ،تهکّ َیزٔی کاری ای را تکار يیگیزد کّ تخاغز
ػزایػ زمٕلی ٔ اختًاػی يُؼطف ٔ يطیغ اطت .تا ایٍ ززکت ػًال يمأيت يزداٌ کارگز در
يماتم اػتغال سَاٌ را افشایغ يی یاتذ.

اس طٕیی پیگٕ ،پزچىدار التصاد رفاِ ،آػكارا ييگٕيذ كّ سَاٌ ظؼیفتز ٔ كىتز اس يزداٌاَذ ٔ اس
ايٍ رٔ تّ كار سَاٌ در خاَّْايؼاٌ ٔ تاثیز آٌ تز التصاد يهي ػاللّيُذ اطت .تز اطاص ًْیٍ
ديذگاِ ْى ْظت كّ ٔي يؼتمذ اطت دطتًشد كىتز سَاٌ در يمايظّ تا يزداٌ ،تّزذاكثز
رطاَُذِ رفاِ خايؼّ اطت .رٔػٍ اطت ايٍ اظٓارَظز ،اس آٌخا َاػي ييػٕد كّ پیگٕ
يطهٕتیتْا را يمايظّ وی كُذ ٔ كاری تا يطهٕتیت سَاٌ َذارد.
يسذٔديت ْاي ػغهي سَاٌ تاػث يي ػٕد كّ ػزظّ َیزٔي كار سَاٌ تیؼتز اس تماظا ػذِ ٔ
اٌ سَاَی را اطتخذاو كُُذ كّ دطتًشد كًتزي را يطانثّ يی کُُذ ٔ ایٍ يٕخة اختالف
كارفزياي
دطتًشدْاي سَاٌ َظثت تّ ورداٌ ػذِ کّ َٓایتا يُدز تّ کاْغ يیم سَاٌ تزای يؼاركت در
فؼانیت ْاي التصادی ػذِ اطت.
در اكثز كؼٕرْاي در زال تٕطؼّ ،سَاٌ  25درصذ تیؼتز اس يزداٌ كار يي كُُذٔ ،ني زمٕق
سَاٌ 40درصذ كًتز اس يزداٌ اطت ،ايٍ تثؼیط زتي در كؼٕرْاي تٕطؼّ يافتّ انثتّ تا ػذت
كًتزي َیش ٔخٕد دارد ،تّ ػُٕاٌ يثال در كؼٕر صُؼتي ٔ پیؼزفتّ اي چٌٕ ژاپٍ ،تظیار لاتم
تٕخّ اطت كّ دطتًشد سَاٌ در يماتم يزداٌ  51در تزاتز  100يي تاػذ كّ َؼاٌ دُْذِ
ٔظؼیت تظیار َاتزاتز يیاٌ يزداٌ ٔ سَاٌ اطت تٓتزيٍ ٔظؼیت را در تیٍ كؼٕرْاي تٕطؼّ
يافتّ ،طٕئذ تا َاتزاتزي  90در تزاتز  100اطت کّ َؼاٌ يی دْذ ُْٕس در خٓاٌ دطتًشد
يظأي تا يزداٌ تزاي سَاٌ ٔخٕد َذارد.
در ػیٍ زال التصاد تی ثثات ایزاٌ يٕلؼیت سَاٌ را تیغ اس يزداٌ تست انؼؼاع لزار يی دْذ ٔ
آٌ ْا را تیغ اس يزداٌ َگزاٌ يی کُذ سیزا َزش تیکاری ًْٕارِ تاالتزیٍ يیشاٌ را تزای يادراٌ
يدزد دارد کّ ایٍ تیکاری یا َاػی اس اخثار در اَتخاب يؼاغم يسذٔد اطت یا َاػی اس تثؼیط
ػغهی.
التصاد فًُیظتی كّ اس طال  1960يیالدی تؼزیف ػذ ٔ اکٌُٕ تّ ػُٕاٌ تخؼی اس خُثغ
فًُیظتی در خٓاٌ يطزذ اطت ،رٔع ْای التصادی يزداَّ ٔ خارج طاختٍ سَاٌ اس زیطّ
التصاد را سیز طٕال يی تزد ٔ تّ دَثال تٓثٕد ٔظؼیت التصادی سَاٌ اطت .التصاد داَاٌ
فًُیظت سَاٌ را در فؼانیت التصادی اس يزداٌ خذا ًَیکُذ تهکّ يؼتمذَذ التصاد داَاٌ سٌ
تدزتّْایی دارَذ كّ التصاد داَاٌ يزد َذارَذ .تزاطاص التصاد طُتی سَاٌ تّ کار خاَگی
تؼٕیك ػذِاَذ کّ ارساٌتزیٍ ٔ تیدردطزتزیٍ ػکم تٕنیذ اطت .تا ایٍ زال سَاٌ تیؼتزیٍ
طٓى اس يؼاغم تذٌٔ زمٕق دَیا را در اختیار دارَذ ،ايا طًٓؼاٌ اس كم َیزٔی كار خٓاٌ
تیؼتز اس طٓى آَٓا در لزٌ گذػتّ اطت .تزخی تسهیهگزاٌ التصادی ًْچٌٕ كٕیٍ دانی،
وػتمذَذ کّ اگز سَاٌ تیؼتز در يؼاغم دارای زمٕق اطتخذاو يیػذَذٔ ،ظؼیت التصادی دَیا
تٓتز اس ٔظغ فؼهی آٌ تٕد.

