عودة إىل األسس

املع َّمم؟
ما هو الدخل األساسي ُ

املؤيدون يرحبون ببساطته وعدالته ،واملتشككون يشعرون بالقلق إزاء
تكلفته وحوافزه على املالية العامة
ماورا فرانشيزي ودلفين برادي
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املشاركة «اجملتمعية» — أي املساهمة يف خدمة اجملتمع
من خالل العمل الوظيفي أو التعليم أو رعاية األطفال أو
غيرها من األنشطة .غير أن هناك صفتين مشتركتين ضمن
هذه الطائفة الواسعة من املقترحات حتددان خصائص
البرامج من نوعية الدخل األساسي املعمم وتميزها عن
غيرها ،وهما:
• التغطية املعممة — أو الكبيرة جدا — ألفراد اجملتمع
•	انعدام الشرطية — أو وجود أحكام شرطية فضفاضة —
كما هو احلال يف مقترح أتكنسون بخصوص «دخل
املشاركة»
وقد أبرز املؤيدون واملعارضون لنظام الدخل األساسي
املعمم عدة جوانب مهمة ،ولكن احلجج املؤيدة له تقابلها
حجج أخرى معارضة .فبعض املؤيدين يشيرون إىل أن هذا
النظام يحقق جناحا أكبر يف الوصول إىل الفقراء مقارن ًة
بالبرامج القائمة على قياس السعة املالية — أي البرامج
التي حتدد أهلية الفرد أو األسرة للحصول على املساعدة
احلكومية على أساس أحد اختبارات الدخل أو األصول .فهناك
عدة عوامل يمكن أن حتول دون وصول البرامج القائمة على
قياس السعة املالية إىل املتلقين املستهدفين — منها على
سبيل املثال ،القدرات اإلدارية ،وارتفاع تكاليف املعلومات
والتكاليف اإلدارية ،وضعف أداء آليات استهداف املستحقين،
والوصمة االجتماعية املصاحبة.
ومن حيث املبدأ ،جند أن برامج الدخل األساسي املعمم
البسيطة يمكن أن حتقق وفرا يف التكاليف اإلدارية وترفع
درجة شفافية نظم التحويالت ،مما يجعلها أقل عرضة

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / MASSUPA KAEWGAHYA :

تدفع حكومات كثيرة املعاشات التقاعدية لكبار السن،
أو إعانات البطالة ملن يفقدون وظائفهم ،أو إعانات إعالة
األطفال لألسر .وعلى ذلك فإن برامج التحويالت النقدية
لألسر شائعة يف معظم البلدان .فما املقصود إذن بالدخل
األساسي املعمم ،وما الفرق بينه وبين هذه البرامج؟
واملناقشات الدائرة حول الدخل األساسي املعمم يمكن
أن تتسم بالسخونة ،يف السياق األكاديمي ويف احلوار
العام على حد سواء ،وال يوجد فهم مشترك يؤسس لها.
فهناك برامج خمتلفة كل االختالف لدعم الدخل تصنف
عادة على أنها برامج «الدخل األساسي املعمم» ،حتى
وإن كان بينهما القليل من القواسم املشتركة أو مل تكن
ويع َنى الكثير من التجارب اجلارية
تسعى للهدف نفسهُ .
واملرتقبة بشأن الدخل األساسي املعمم يف خمتلف أنحاء
العامل بمختلف أشكال التدخالت احلكومية .ومن أمثلتها
التحويالت النقدية جملموعة خمتارة من العاطلين عن
العمل لفترة قصيرة يف فنلندا ،وللبالغين ملدة  12سنة
يف كينيا ،وجملموعة من األسر اخملتارة عشوائيا يف
كاليفورنيا .ويعكس هذا التنوع غياب التعريف املوحد
ومنهجية التقييم يف األدبيات املتخصصة ويف احلوار
املعني بالسياسات ،على حد سواء.
وتتسم البرامج التي تندرج عادة حتت مظلة الدخل
األساسي املعمم بمزيج من السمات األساسية (انظر الرسم
البياين) .فهل حتل حمل برامج احلماية االجتماعية األخرى
أم تكملها؟ وهل متلقيها فرد أم أسرة؟ وما هو توقيت دفعها؟
وهل هناك شروط مرتبطة بها؟
وبناء على كيفية اختيار هذه السمات األساسية واجلمع
ً
بينها ،يقترح املفكرون أشكاال خمتلفة من الدخل األساسي
املعمم (انظر الرسم البياين).
فاقتراح مبدأ «احلكر» يف كتابات املفكر األمريكي
«توماس بين» ( )1797مشابه للمنحة الرأسمالية الفئوية
(على سبيل املثال ،تخصيص وقف ملرة واحدة لفئة معينة
من الناس) ،والهدف منه هو مكافحة انتقال الفقر من جيل
آلخر .أما االقتصادي األمريكي «ميلتون فريدمان» ()1968
فكان يرى أن «ضريبة الدخل السلبية» هي وسيلة الستبدال
نموذج دولة الرعاية األمريكي بالكامل بغية التغلب على
أوجه عدم الكفاءة اإلدارية .ويؤيد املفكر واالقتصادي
«فيليب فان باريجيس» ( )1992العمل بنظام للتحويالت
النقدية السخية املنتظمة املعممة غير املشروطة .أما مقترح
االقتصادي «أنتوين أتكنسون» ( )1996بتطبيق «دخل
املشاركة» فهو مكمل للبرامج االجتماعية القائمة ونظام
احلد األدنى لألجور ،وهو مشروط بتحقيق أحد أشكال

عصر انعدام األمن

للتقدير االستنسابي اإلداري وعوامل الفساد .كذلك يروج
املؤيدون لفائدة هذا النظام كأداة استراتيجية لدعم
اإلصالحات الهيكلية ،مثل إلغاء البرامج التي تفتقر إىل
الكفاءة مثل برامج دعم الطاقة (دراسة Coady and Prady
 .)2018فبرامج الدخل األساسي املعمم بإمكانها رفع
الكفاءة بتجنب السحب املفاجئ للمنافع عندما يرتفع
الدخل املكتسب ،وهي مشكلة شائعة يف كثير من البرامج
القائمة على قياس السعة املالية ،وغالبا ما تتسبب يف
تثبيط املشاركة يف سوق العمل.
أما املعارضون فيميلون للتركيز على املسائل املتعلقة
باستمرارية أوضاع املالية العامة — أي ارتفاع التكاليف
التي تتحملها املالية العامة ،نظرا ألن املنافع تصل إىل
كل األسر — بما فيها األسر ذات الدخل املتوسط واملرتفع
التي ال حتتاج للدخل احلكومي .ويشعر املتشككون بالقلق
إزاء مسائل الكفاءة — فيحذرون من احتماالت إضعاف
أخالقيات العمل — وتكلفة الفرص الضائعة — أي خماطر
حتويل املوارد الشحيحة بعيدا عن األولويات األخرى كالصحة
والتعليم واالستثمار.
وال بد عند تقييم مزايا هذه البرامج مراعاة السمات ذات
اخلصوصية يف كل بلد على حدة واألفضليات اجملتمعية.
وينبغي كذلك أن ترتكز على فهم كامل للمفاضالت عند
اختيار أحد أشكال التصميم دون اآلخر.
ويمكن لألدلة التجريبية أن تسلط الضوء على األداء
النسبي إلعادة توزيع الدخل يف شبكات األمان االجتماعي
القائمة ،ونظام للدخل األساسي املعمم ،والبدائل احملتملة.
ونظرا ألن جانبي اإلنفاق والضرائب يف املوازنة يشكالن
النتائج التوزيعية ،ينبغي إجراء حتليل شامل لتقييمهما
للتأكد من تصاعدية الضرائب ،أو التزايد التدريجي
لصايف العبء الضريبي على األسر األكثر ثراء مع زيادة
املنافع املقدمة لألسر حمدودة الدخل .ويتعين كذلك أن
يراعي هذا التحليل استمرارية أوضاع املالية العامة .ومن
املعتاد أن يواجه صناع السياسات مفاضالت بين األبعاد
األساسية التالية:
• التغطية عند قاع هرم توزيع الدخل مقابل تسرب
املنافع إىل األسر األغنى
• سخاء التحويالت مقابل احلوافز والتشوهات االقتصادية،
مثل تلك املتعلقة بقرار الدخول إىل سوق العمل وعدد
ساعات العمل
• التكلفة على املالية العامة مقابل االستخدام البديل
للموارد الشحيحة يف املالية العامة
ويجب على صناع السياسات كذلك النظر يف جانب
رابع ،وهو كيفية مطابقة األهداف مع حتديات التنفيذ ،مثل
قدرة احلكومة على تعبئة املوارد بعدالة وعلى نحو قابل
لالستمرار ،وبدء العمل ببرنامج معقد للتحويالت.
وتختلف آراء الباحثين األكاديميين بشأن ما إذا
كان نظام الدخل األساسي املعمم أكثر مالءمة للبلدان
ذات شبكات األمان احملدودة أو ضعيفة األداء أم للبلدان

أﺳﺎس )ﻏﻴﺮ( ﻣﺸﺘﺮك

ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮل أﻫﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﻤﻢ.
ﻳﺤﻞ ﳏﻞ إﻋﺎدة
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻳﻜﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﺼﺮﻳﺎ
اﻻﻧﺘﻈﺎم

َوﻗﻒ ﳌﺮة واﺣﺪة

دﺧﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﻓﺌﻮي

ﻣﻌﻤﻢ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﻣﺸﺮوط

ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط

اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ

اﻷﺳﺮة

اﻟﻔﺮد

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﻲ
أﺗﻜﻨﺴﻦ

ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن

ﲢﻮﻳﻞ ﻧﻘﺪي
ﺑﻴﻦ

ﻓﺎن ﺑﺎرﻳﺠﻴﺲ

الغنية القادرة على حتمل تكلفته .ويبرر ضعف القدرة
اإلدارية التحول نحو برامج التحويالت األكثر تعميما
يف االقتصادات النامية .ولكن مما يبعث على القلق
إزاحة أولويات أخرى (كالتعليم والصحة) حيث توجد
صعوبة يف تعبئة اإليرادات الالزمة لها — وال سيما على
املدى القصير.
أما يف االقتصادات املتقدمة ،فإن الدخل األساسي
املعمم يستخدم غالبا كأداة ملعاجلة عدم كفاية شبكات
األمان (والتأكد من اإلدماج) ووسيلة ملواجهة حتديات
التغيرات التكنولوجية والديمغرافية .والبد للسلطات
طرية من تقييم املزايا النسبية للدخل األساسي املعمم
ال ُق ْ
بما يف ذلك تمويله عن طريق إعادة توجيه املوارد
املستخدمة بالفعل بطرق أخرى ومن خالل رفع الضرائب
واملساهمات الضريبية.

ماورا فرانشيزي اقتصادية أوىل ودلفين برادي

اقتصادي ،وكالهما من إدارة شؤون املالية العامة يف
صندوق النقد الدويل.

للمؤلفين تصدر قريبا عن صندوق النقد
يستند هذا املقال إىل ورقة عمل
َ
الدويل بعنوان “.”Universal Basic Income: Debate and Impact Assessment
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