أداة القياس

األحياء العشوائية (الفافيال) وناطحات السحاب الحديثة في فورتاليزا ،البرازيل

جوناثان أوستري وأندرو بيرغ

بالرغم

من أن تزايد عدم املساواة
االقتصادية أصبح من املوضوعات
االقتصادية والسياسية املهمة يف
السنوات األخيرة ،فإن تعريفه بشكل دقيق غالبا
ما يتسم بالغموض .فقد يُقصد بعدم املساواة
االقتصادية املصير النسبي للطبقة املتوسطة أو
أعلى  %1من أصحاب الدخول ،كما يمكن قياسه
قبل الضرائب والتحويالت أو بعدها .وتوجد عالقة
وطيدة بين ما يتم قياسه والنتائج التي يتم التوصل
إليها واالستجابات املالئمة على مستوى السياسات.
وفضال على ذلك ،أصبح هناك قبول متزايد
حلقيقة عدم املساواة ،وحتول االهتمام يف الواقع
إىل كيفية التصرف حيال هذه احلقيقة — كأن يعاد
توزيع الدخل مثال ،وإذا كان األمر كذلك فكيف يمكن
تنفيذه ،وما اآلثار احملتملة إلعادة توزيع الدخل.
ومثلما هو احلال مع تعريف عدم املساواة ،فإن
تعريف “إعادة التوزيع” وكيفية قياسها يشكالن
فارقا كبيرا على مستوى التحليالت والسياسات.

ما املقصود بعدم املساواة؟

تنطوي جميع املفاهيم االقتصادية على إشكاليات
صعبة من حيث كيفية القياس ووضوح املفهوم،
ولكن مفهوم عدم املساواة ربما يكون أكثر إشكالية
من معظم املفاهيم .فقياس إجمايل الناجت احمللي،

على سبيل املثال ،هو يف حد ذاته معقد للغاية.
ولكن على األقل الهدف واضح ،وهو حساب الناجت
اإلجمايل القتصاد ما .ويف املقابل ،جند أن مفهوم
عدم املساواة أقرب إىل مفهوم “القدرات التنافسية”،
على سبيل املثال —فأي مقياس بسيط هو حماولة
الختزال قضية معقدة وصوال إىل رقم واحد.
وتأتي معظم بيانات عدم املساواة يف األصل
من املسوح التي يتم فيها عادة سؤال األسر عن
دخلها من خمتلف املصادر والضرائب واالستهالك.
وتنطوي هذه املعلومات املستقاة على أوجه قصور
عديدة .فإجراء هذه املسوح عملية مكلفة ومعقدة،
وتُرى مرة واحدة على أقصى تقدير كل سنوات
قليلة .وال يوجد ضمان على أن هذه املسوح ممثِّلة.
فقد يصعب على القائمين باملسوح حتديد هوية
األثرياء وقد تقل احتماالت مشاركتهم يف املسوح
حتى يف حالة التعرف عليهم.
وغالبا ما يرغب الباحثون يف مقارنة أوجه عدم
املساواة بين الفترات الزمنية وبين البلدان ،ولكنه
أمر صعب ألسباب كثيرة:
• توجد اختالفات كبيرة بين املسوح .فعلى
سبيل املثال ،هناك عدة طرق لتعريف الدخل .فقد
يتضمن الدخل من عوامل اإلنتاج فقط ،كاألجور من
العمل واألرباح من رأس املال (الدخل السوقي) ،أو
قد يتضمن أيضا التحويالت كاملنح اخلاصة والدعم

عدم املساواة قد
يكون موضوعا
مثيرا لالهتمام،
ولكن يصعب
تعريفه.
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احلكومي واملعاشات التقاعدية ،أو املوارد العينية مثل قسائم املعونة
الغذائية ومدفوعات الضرائب (صايف الدخل أو الدخل املتاح) .كذلك
قد تعكس البيانات التي جتمعها املسوح عدم املساواة يف االستهالك
وليس يف الدخل.
• وحدة التحليل تختلف أيضا .فقد ينظر إىل بيانات الدخل
الواردة يف املسوح حسب الفرد أو األسرة أو الوحدة الضريبية (والتي
تختلف غالبا عن األسرة) .وعادة ما جتمع املسوح بيانات الدخل حسب
“األسرة املعدلة” .ويراعي مفهوم الدخل هنا أن تكلفة الفرد الواحد يف
األسرة تنخفض مع زيادة عدد أفرادها.
ونظرا لهذه املشكالت وغيرها من املشكالت التي تنطوي عليها
املسوح ،ال سيما تلك اخلاصة برصد دخل األثرياء ،بدأ خبراء االقتصاد
يف فحص السجالت الضريبية كمصدر لبيانات توزيع الدخل (راجع
دراسة  .)Atkinson, Piketty, and Saez, 2011وبيانات الضرائب لديها
عدة مميزات تميزها عن بيانات املسوح ،إذ توجد بيانات متاحة عن
جميع دافعي الضرائب وبالتايل فهي أفضل تمثيال لألثرياء ويمكن من
خاللها فحص الشرائح الصغيرة ،كأعلى  %0.1من أصحاب الدخول.
عالوة على ذلك ،فإن البيانات عادة ما تصدر سنويا وغالبا ما تتوافر
بيانات تاريخية منذ مطلع القرن العشرين.
ولكن توجد أيضا عيوب مهمة يف استخدام بيانات الضرائب .أوال
يتم استبعاد العديد من الفقراء وحتى متوسطي الدخل ممن ال يدفعون
ضرائب الدخل .وثانيا ،ال توجد عموما سوى معلومات حمدودة عن
مدفوعات الضرائب ومقبوضات التحويالت الفعلية والتي يلزم توافرها
حلساب الدخل املتاح .وثالثا ،يقتصر توافر البيانات عن االقتصادات
املتقدمة وعدد قليل من اقتصادات السوق الصاعدة .ورابعا ،تنطوي
البيانات القائمة على الضرائب على مشكالت قياس ناجتة عن اإلبالغ
corrected
8/4/2014
Ostry,التي
الضريبي
التهرب
غير الدقيق للبيانات واستخدام استراتيجيات
ربما يستخدم أغلبها الطبقة األكثر ثراء على اإلطالق.

أسلوب القياس مهم

ويف ظل هذه القياسات اخملتلفة وما تنطوي عليه من أوجه قصور ،من
املهم استخدام املقياس املالئم للمسألة املطروحة.
ولنبدأ بمقارنة بسيطة بين الواليات املتحدة وأملانيا على أساس
بيانات الدخل املتاح لألسر املعدلة (راجع الرسم البياين  .)1والدخل
املتاح هو أساسا عبارة عن مدفوعات الدخل والتحويالت التي تتلقاها
األسر ناقصا الضرائب .ويتعين اختزال هذه املعلومات يف صيغة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻌﻜﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎ ٍو ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﳌﺎﻧﻴﺎ.
أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

٣٠
٢٠
١٠
١

ﺻﻔﺮ

٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻘﺴﻤﻮن إﱃ ﻋﺸﺮة أﻋﺸﺎر
اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ) ،(WIID 3.0Aﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٤
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :أزواج اﻟﺮﺳﻮم اﳋﻄﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﳌﺎﻧﻴﺎ إﱃ أﻏﻨﻰ  ٪١٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن .وﻣﺆﺷﺮ
ﺟﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻌﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﻨﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٠٫٢٩
ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ و ٠٫٣٨ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﺻﻔﺮا ،ﻳﻌﻨﻲ
ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﺧﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ اﻟﺬي
ﻳﺴﺎوي واﺣﺪا أن أﺳﺮة واﺣﺪة ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻪ.
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اﻟﻘﻴﺎس
ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة وﻧﺼﻴﺐ أﻏﻨﻰ  ٪١ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻼل اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ.

٢٥

)اﻟﻨﺼﻴﺐ ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ(٢٠٠٧ ،% ،

٣

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

)ﻧﺼﻴﺐ أﻏﻨﻰ  ٪١ﰲ اﻟﺪﺧﻞ(

٤٠

٢

يسهل مقارنتها .وتوجد وسائل عديدة إلجراء هذه املقارنة ،ولكل
وسيلة استخداماتها.
ومؤشر جيني هو أكثر املؤشرات اجملمعة استخداما .فهو يقيس
متوسط الفرق يف الدخل بين أي أسرتين (أو فردين) يتم اختيارهما
عشوائيا من جمموع السكان .وتتم معايرة املؤشر من صفر إىل واحد،
حيث يعني الصفر حصول جميع األسر على نفس الدخل ،بينما يعني
واحد أن أسرة واحدة حتصل على الدخل كله .ونظرا ألن مؤشر جيني
يرصد توزيع الدخل بالكامل وهو مستخدم يف العديد من البلدان،
يمكن االستفادة منه يف فهم انعكاسات االقتصاد الكلي وحمددات عدم
املساواة يف الدخول.
وهناك اهتمام كبير يف اآلونة األخيرة بنصيب فاحشي الثراء يف
الدخل — أي أعلى  %1أو  %0.1من أصحاب الدخول — نظرا الرتفاعه
احلاد يف بعض البلدان منذ عام  1980تقريبا .وقد تركزت الزيادة
بشكل كبير يف أعلى فئة من فئات توزيع الدخل بحيث مل يمكن رصدها
بدقة باستخدام مؤشرات جيني التي ترصد جميع فئات توزيع الدخل
وتقوم على استخدام املسوح.
وقد يكون نصيب أعلى  %1من أصحاب الدخول مقياسا أكثر جدوى
ويرجع ذلك جزئيا ألنه يرصد سمة من سمات توزيع الدخل ذات أهمية
كبيرة لبعض األغراض ،مثل قدرة فاحشي الثراء على السيطرة على
العملية السياسية .ومثلما قال قاضي احملكمة العليا األمريكية الراحل
لويس برانديس “قد تكون لدينا ديمقراطية ،أو قد تكون لدينا ثروة
متركزة يف أيدي قلة قليلة ،ولكن ال يمكن أن يجتمع لدينا األمران”.
ومل يكن يفكر حينها يف املؤشرات العامة لعدم املساواة مثل مؤشر
جيني .ويف دراسات مثل دراسة ( ،Joseph Stiglitz )2012يشير مؤلفوها
إىل أن التركيز املعتاد على مؤشر جيني جعل العديد من احملللين
القوى
تطور
 7/16/2014على
يغفلون عن انعكاسات ارتفاع الفئة العليا من الدخول
Ostry,
corrected
السياسية يف الواليات املتحدة .غير أن املؤشرات األوسع نطاقا أكثر
جدوى لبعض األغراض .فعلى سبيل املثال ،جند أن البلدان التي يشيع
فيها عدم املساواة مقارنة بغيرها تكون التفاوتات بين أجيالها أقل
عادة حسب مؤشر جيني ،ولكن ليس حسب مؤشر أعلى  %1من أصحاب
الدخول.

)ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ(

٠٫٥٠

٢٠

٠٫٤٠

١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

٠٫٦٠

٠٫٣٠
اﻟﻮﻻﻳﺎتاﳌﺘﺤﺪة أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻌﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻌﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
أﻏﻨﻰ ) ٪١اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

١٩٧٤ ١٩٧٩ ١٩٨٦ ١٩٩٤ ٢٠٠٠ ٢٠٤٠ ٢٠٧٠ ٢٠١٠

٠٫٢٠
٠٫١٠
ﺻﻔﺮ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻘﺎس ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت .وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ﺣﺴﺎب ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﻀﺮاﺋﺐ .وﻳُﺤﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ أﻏﻨﻰ  ٪١ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت .وﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﺻﻔﺮا ،ﻓﻴﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﺧﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي واﺣﺪا أن أﺳﺮة واﺣﺪة
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻪ.

ويوضح الرسم البياين  2التغير يف مؤشر جيني لعدم املساواة
يف الدخل السوقي (قبل الضرائب والتحويالت) ونصيب أعلى  %1من
أصحاب الدخول يف أملانيا والواليات املتحدة .ويشير املقياسان
إىل زيادة يف البلدين ،لكن الزيادة أكبر كثيرا بالنسبة ألعلى  %1من
أصحاب الدخول يف الواليات املتحدة .ومن النتائج األخرى املثيرة
لالستغراب أن أملانيا والواليات املتحدة تسجالن نفس القدر تقريبا
من عدم املساواة يف الدخل السوقي — مقيسا بمؤشر جيني.

عدم املساواة والنمو

يف دراستنا لعدم املساواة ،ركزنا على انعكاساته املترتبة يف استمرارية
النمو يف عينة كبيرة من البلدان .وافترضنا أن العديد من اآلليات التي
تربط عدم املساواة بالنمو قد تكون يف العمل ،بما يف ذلك تأثير عدم
املساواة على قدرة الفقراء والطبقة الوسطى على مراكمة رأس املال
البشري؛ وتأثيره على االستقرار السياسي وبالتايل على حوافز االستثمار؛
وعلى التماسك االجتماعي والقدرة على مقاومة الصدمات وتصحيحها
بفعالية؛ وعلى الضغوط السياسية إلعادة توزيع الدخل والتي قد تؤدي
إىل تقويض احلوافز ومن ثم إبطاء النمو .وكان استخدام مؤشر جيني
خيارا ممتازا نظرا ألننا كنا نرغب يف تغطية جميع هذه القنوات دون
حتديد أي منها أكثر أهمية ،وألننا كنا نحتاج إىل عينة كبيرة من البلدان
والفترات الزمنية .وعززت دراسة ( Berg and Ostry )2011التوافق
املبدئي وربما املتنامي بين الباحثين يف هذا الصدد ،حيث توصلت إىل
أن زيادة عدم املساواة يترتب عليها نمو أقل استمرارية.
وقد حتول التركيز على عدم املساواة إىل اهتمام بإعادة توزيع الدخل.
وكانت النتائج التي توصلنا إليها بشأن عدم املساواة والنمو غامضة
بخصوص االنعكاسات على إعادة توزيع الدخل .وإذا كانت البلدان التي
يشيع فيها مزيد من عدم املساواة مقارنة بغيرها حتاول عادة إعادة
توزيع مزيد من الدخل ،وأدت إعادة التوزيع تلك (معدل ضريبي ودعم
أعلى) إىل تقويض حوافز العمل واالستثمار ،فإن إعادة التوزيع لن تكون
“حال” لعدم املساواة بل جزءا من املشكلة ،على األقل بالنسبة للنمو.
ولقد واجهنا مشكلتين معقدتين يف عملية القياس .أوال ،معظم
جمموعات بيانات التحليل القطري املقارن اخلاصة بعدم املساواة تتكون
يف األساس من معلومات عن عدم املساواة يف صايف الدخل (املتاح).
غير أن حتديد ما إذا كانت زيادة عدم املساواة يف البلدان تقترن أيضا
بزيادة يف إعادة توزيع الدخل يتطلب حتليل العالقة بين عدم املساواة
يف الدخل السوقي وإعادة توزيع الدخل ،ألن مفهوم عدم املساواة يف
صايف الدخل يخلط بين آثار عدم املساواة يف الدخل السوقي وآثار إعادة
توزيع الدخل .وثانيا ،أردنا قياس إعادة توزيع الدخل لتقييم اجلانب
الثاين من املوضوع ،وهو مدى أهمية إعادة توزيع الدخل بالنسبة للنمو،
كما يف حالة املفاضلة املهمة بين املساواة والكفاءة يف دراسة Arthur
(.Okun )1975
غير أننا وجدنا أن إعادة توزيع الدخل أصعب يف قياسها بدقة عن
عدم املساواة .وركزت أغلب اجلهود على استخدام مؤشرات بديلة لقياس
إعادة توزيع الدخل ،مثل اإلنفاق احلكومي على الصحة والتعليم والدعم
االجتماعي ،وإجمايل اإليرادات ومعدالت الضريبة.
ولكن هذه املؤشرات البديلة غير دقيقة بدرجة كبيرة .فالعديد من
الضرائب قد تكون غير تصاعدية ،مثل ضرائب الرواتب أو املبيعات.
وباملثل ،فإن مزايا اإلنفاق االجتماعي قد توجه أو قد ال توجه يف
معظمها إىل اجملموعات األقل دخال .فعلى سبيل املثال ،جند يف
االقتصادات النامية أن اجلزء األكبر من اإلنفاق التعليمي يركز على
التعليم الثانوي والعايل ،وهو ما يعود بالفائدة أساسا ملن هم أفضل
حاال ،بينما يوجه جزء كبير من اإلنفاق على الرعاية الصحية لدعم
املستشفيات يف املناطق احلضرية التي قد ال تكون خدماتها موجهة إىل
املواطنين الفقراء أو حتى متوسطي الدخل .وبقياس إعادة توزيع الدخل
باستخدام هذه املؤشرات البديلة ،وجد الباحثون شواهد حمدودة على أن
زيادة عدم املساواة يف البلدان تقترن بزيادة إعادة توزيع الدخل .ولكن
النتائج تكون أكثر وضوحا عند استخدام مقاييس أكثر دقة .فقد استخدمت
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إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﺑﻌﺪ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ.
)ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ(

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

٠٫٥٥

ﺑﻴﺮو

٠٫٥٠

اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

٠٫٤٥

اﳌﻜﺴﻴﻚ
روﺳﻴﺎ

٠٫٤٠

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

٠٫٣٥

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻴﻮﻧﺎن
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻛﻨﺪا
ﺑﻮﻟﻨﺪا
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
٠٫٣٠
أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻫﻮﻟﻨﺪا
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ
٠٫٢٥
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﻟﻜﺴﻤﺒﺮغ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
Ostry, corrected 7/16/2014
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
٠٫٢٠
٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠ ٠٫٣٥ ٠٫٤٠ ٠٫٤٥ ٠٫٥٠ ٠٫٥٥
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ ) ،(Solt 2009واﻹﺻﺪار اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪم
اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎوي
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﺻﻔﺮا ،ﻓﻴﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﺧﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺆﺷﺮ
ﺟﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي واﺣﺪا أن أﺳﺮة واﺣﺪة ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻪ .وﻳﺴﺎوي اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻘﺒﻮض ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﻀﺮاﺋﺐ .وﻳُﺤﺴﺐ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت .وﻛﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ اﳋﻂ اﳌﺎﺋﻞ ﺑﺪرﺟﺔ  ٤٥ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ،
زاد ﻣﺴﺘﻮى إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ .وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻜﻞ
ﺑﻠﺪ ،وﻳﺘﺮاوح اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم ٢٠٠٣وﻋﺎم .٢٠١٠

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة ،وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪو
أن إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﻮى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﳏﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ.
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ(% ،

٠٫٥٠
٠٫٢٥
ﺻﻔﺮ
-٠٫٢٥

إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ )إﺟﻤﺎﱄ(

إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ )ﻣﺒﺎﺷﺮ( ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺼﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ -٠٫٥٠

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).(Ostry, Berg, and Tsangarides 2014
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﻤﻮد اﻷول ،اﻟﺬي ﻳﻘﻊ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻔﺮ ،ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻀﺨﻢ( ﰲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،وﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة )ﻣﻘﻴﺴﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﺼﺎﰲ
اﻟﺪﺧﻞ( ﻣﻦ اﳌﺌﻴﻦ اﳋﻤﺴﻴﻦ إﱃ اﳌﺌﻴﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ
ﰲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ( .وﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﺻﻔﺮا ،ﻓﻴﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﺧﻞ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي واﺣﺪا أن أﺳﺮة واﺣﺪة ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻪ.
وﻳُﻘﺼﺪ "ﺑﺼﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ" اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺄﺛﻴﺮ )ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎد( زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮ درﺟﺎت ﻣﺌﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻢ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى .وﺗﻘﺎس
إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ )اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت( وﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻤﻘﺪار ﻋﺸﺮ درﺟﺎت ﻣﺌﻴﻨﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ )ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ( ﻟﺰﻳﺎدة إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
ﰲ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ .وﺗﻔﺘﺮض ﻫﺬه اﳊﺴﺎﺑﺎت أن زﻳﺎدة إﻋﺎدة
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ.
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دراسة ( Milanovic )2000جمموعة بيانات أعلى جودة من قاعدة بيانات
دراسة الدخول يف لكسمبرغ ومعظمها عن البلدان الصناعية .وتتضمن
هذه اجملموعة بيانات قابلة للمقارنة بدرجة كبيرة عن عدم املساواة
يف الدخل السوقي والصايف .وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط قوي
بين إعادة توزيع الدخل ومستوى عدم املساواة يف الدخل السوقي لتلك
اجملموعة من البلدان الديمقراطية الغنية.

استخدام املقياس
املالئم للمسألة
املطروحة.
وقد انصب اهتمامنا على حمددات النمو االقتصادي يف جميع
البلدان .ومن حسن احلظ أن دراسة ( Frederick Solt )2009ملؤلفها
العامل السياسي تضمنت جمموعة بيانات جديدة نسبيا وهي نتاج جهود
حثيثة جلمع املعلومات التي كنا نحتاجها بالضبط .واستنادا إىل معايير
أساسية ،قام مؤلف الدراسة باستخراج مقاييس نمطية من البيانات
عالية اجلودة التي تم جمعها عن عدم املساواة من خالل املسوح .وكان
املؤلف قد جمع معلومات من مسوح أجراها البنك الدويل واألمم املتحدة
وغيرهما عن مؤشرات جيني التي تعكس خمتلف تعاريف الدخل (كالدخل
السوقي والدخل الصايف) والوحدات احملاسبية (كاألسرة أو الفرد) .ثم
قام بتحليل احلاالت الكثيرة التي تتوافر فيها عدة مؤشرات لعدم املساواة
لبلد معين خالل فترة زمنية لتقدير العالقة بين خمتلف املقاييس .ففي
بلدان أمريكا الالتينية خالل سبعينات القرن املاضي على سبيل املثال،
كانت توجد عالقة يسهل التنبؤ بها بين عدم املساواة يف االستهالك
وعدم املساواة يف الدخل املتاح .واستنادا إىل هذه املعلومات ،ومئات
العالقات املماثلة التي تم حتليلها على نحو منهجي ،وضعت الدراسة
مقاييس معيارية لعدم املساواة يف الدخل الصايف والدخل السوقي لعدد
كبير من البلدان والفترات الزمنية.
وتوصلنا إىل بعض النتائج الالفتة للنظر استنادا إىل املعلومات
املتاحة عن عدم املساواة يف الدخل الصايف والدخل السوقي .فعلى
سبيل املثال ،من املعروف أن مستوى عدم املساواة يف الواليات املتحدة
يتجاوز مستواه كثيرا يف أملانيا وأن مستوى عدم املساواة يف أمريكا
الالتينية يتجاوز مستواه يف أوروبا ،ولكن ما ال يعرفه الكثيرون أن هذه
املقارنات صحيحة من حيث صايف الدخل .والنتيجة من حيث عدم
املساواة يف الدخل السوقي (الدخل قبل الضرائب والتحويالت) مماثلة
إىل حد كبير (راجع الرسم البياين .)3
وبوجه أعم ،نظرا ألن البلدان التي يزيد فيها عدم املساواة يف توزيع
الدخل السوقي عادة ما تشهد مزيدا من إعادة توزيع الدخل ،ال تشهد هذه
البلدان بالضرورة مزيدا من عدم املساواة يف توزيع صايف الدخل ـ ففي
املتوسط ،تعوض إعادة التوزيع حوايل  %60من الفرق .ولكن الواليات
املتحدة تمثل حالة استثنائية بين البلدان الغنية بسبب ارتفاع مستوى
عدم املساواة يف صايف الدخل ،ويعود جزء من ذلك إىل أن إعادة توزيع
الدخل تتم على نطاق حمدود نسبيا ويعود اجلزء اآلخر إىل ارتفاع مستوى
عدم املساواة يف الدخل السوقي.

استنتاجات جديدة

توصلنا إىل ثالثة استنتاجات عامة يف دراستنا
 )Tsangarides 2014التي استندنا فيها إىل البيانات الواردة يف دراسة
 .Soltأوال ،اجملتمعات التي يزيد فيها عدم املساواة تزيد فيها إعادة
توزيع الدخل ،وال يقتصر ذلك على البلدان الغنية ،ولكن ينطبق أيضا
(ولكن على نطاق أضيق) على البلدان التي ال يزال اقتصادها يف
طور النمو .وثانيا ،هناك ارتباط قوي بين تراجع عدم املساواة يف
صايف الدخل وارتفاع النمو وزيادة استمراريته ،وذلك عند مستوى
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(Ostry, Berg and

معين من إعادة التوزيع .وثالثا ،يبدو أن إعادة التوزيع  -مقيسة
كالفرق بين عدم املساواة يف الدخل السوقي وعدم املساواة يف الدخل
الصايف  -لها تأثير موات عموما على النمو (يوضح الرسم البياين
 4االستنتاجين األخيرين) .ويف احلاالت القصوى فقط توجد شواهد
على أن إعادة التوزيع قد يكون لها تأثير سلبي على النمو .وبذلك فإن
اآلثار املباشرة وغير املباشرة الكلية إلعادة توزيع الدخل مواتية للنمو
يف املتوسط .وعلينا أن ندرك بالطبع أوجه القصور التي تنطوي عليها
جمموعة البيانات املستخدمة واملقارنات القطرية بوجه أعم .ومما ال
شك فيه أن تفاصيل سياسات إعادة التوزيع مهمة بالطبع (راجع IMF
 .)2014ولكن يف ضوء الدراسة التي أعددناها ،ينبغي توخي احلذر من
افتراض وجود مفاضلة كبيرة بين إعادة التوزيع والنمو.
ويجري بحث العديد من املوضوعات املثيرة لالهتمام يف هذا اجملال
يف الوقت احلايل .غير أنه ينبغي بالطبع إيالء األولوية جلمع وحتليل
بيانات أكثر وأفضل ،بما يف ذلك عن عدم املساواة وإعادة توزيع
الدخل يف عدد أكبر من البلدان ،وإجراء حتليالت قطرية إلعادة توزيع
موارد املالية العامة (راجع دراسة  ،)Lustig and others, 2013وزيادة
االهتمام بعدم املساواة يف توزيع الثروة — مقابل عدم املساواة يف
الدخل — ولكن ال يمكننا بالطبع انتظار توافر البيانات املالئمة ،بل
يتعين علينا العمل على حتسين البيانات وتوخي احلرص يف استخدام
البيانات املتاحة بالفعل.

■

جوناثان أوستري نائب مدير وأندرو بيرغ مساعد مدير ،وكالهما يف
إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
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