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تخفيضًمستوىًعدمًالمساواةًفيًتوزيعًالدخل ًفيًسبيلًتحقيقًتنميةًاقتصاديةًشاملةً،تأخذًفيًاالعتبارً
اآلثار ًاإلجتماعية ًوالسياسية ًللمتغيرين ًمحل ًالدراسةً .إلى ًجانب ًذلك ًأوصت ًالدراسة ًبالقيام ًبمزيد ًمنً

الدراساتًحولًهذهًالقضيةًفيًإطاريهاًاإلقليميًالعربيًوالمحليًالفلسطينيً ً.
د

Abstract
The Relationship between Income Inequality and Economic Growth
(Empirical Study of a Set of Countries During the Period 1980-2010)
The inequality in income distribution is one of issues of concern to policy makers
and economic decisions, because of their different effects on society and the
economy. This study aims to examine the influences between income inequality,
measured by the Gini coefficient of income, and economic growth measured by
real GDP per capita in a panel of countries between 1980 and 2010, using the
methods of analysis of Panel Data through estimating Pooled Models, fixed effects
models and random effects models.
The results prove that random effects model is the most suitable model to study the
effects of income inequality on economic growth. This model concludes that the
increase of Gini coefficient with only one point leads to a rise in real GDP per
capita with $744 in the sample of countries through this study. This means that the
rise in income inequality of real GDP per capita affected positively on the
economic growth. Gini coefficient constitutes only 9% of the variance in economic
growth in the sample of these countries; however, 91% of the variance of
economic growth goes to other variables which are not listed in this model.
On the other hand, fixed effects model is the most suitable model to study the
effects of economic growth on income inequality. This model concludes that the
increase of real GDP per capita with $1000 leads to a rise in Gini coefficient with
0.194 point in all the sample of countries. In addition, 83% of the variance of
income inequality results from the effects of economic growth and fixed effects in
every country while 14% of the variance goes to other variables which are not
included in the model.
According to these models, the study emphasizes on the necessity of achieving
balance between the aim of economic growth and the aim of decreasing the level
of income inequality leading to comprehensive economic development and taking
into consideration the social and political effects of both variables through the
study. Besides, the study recommended carrying out further studies on this issue in
Arab region and Palestine.
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المقدمة:
خالل العقود القليلة الماضية ،أخذت دراسة العالقة بين الالمساواة في توزيع الدخل والنمو االقتصادي

تحتل مساحة واسعة في أدبيات التنمية االقتصادية ،حيث تسعى حكومات الدول إلى تحقيق معدالت

نمو اقتصادي مرتفعة ،باإلضافة إلى تحقيق شكل عادل من توزيع الدخول والثروات على مواطنيها،

ومع ذلك فغالبا ما تفشل في تحقيق هذين الهدفين في آن واحد.

ويعتبر النمو االقتصادي القوة الفاعلة في عملية الحد من الفقر .فمن ناحية ،يعمل النمو المرتفع

والمطرد على زيادة طلب العمل واألجور وتحسين شروط العمل ،وبالتالي تخفيض معدالت الفقر .ومن

ناحية أخرى تعمل األرباح المتحققة بسبب ارتفاع اإلنتاجية وتحسن شروط العمل على زيادة تراكم رأس
المال وبالتالي ارتفاع معدالت النمو .إال أن الحد من الفقر كنتيجة للنمو االقتصادي يعتمد على كيفية
توزيع التغيرات التي تحدث في الدخول وعلى درجة المساواة أو عدم المساواة في الدخول األولية.

وتقدم أدبيات النمو االقتصادي العالقة اإليجابية والعالقة السلبية بين الالمساواة والنمو االقتصادي

على حد السواء .فمن ناحية فإن التفاوت له أثر إيجابي على النمو االقتصادي في اقتصاد السوق،
حيث يؤدي التفاوت إلى تركز الثروات في أيدي الطبقة الغنية ذات الميل الحدي المرتفع لالدخار،

وتراكم كال من رأس المال المادي والبشري وبالتالي تعزيز النمو االقتصادي ،ومن ناحية أخرى فإن ما
تخلقه الالمساواة من عدم استقرار في االقتصاد والمجتمع ،وتراجع دوافع المقترضين ،وتقليل فرص

االستثمار ،يعمل على الحد من النمو .كذلك قدم العديد من اقتصاديو التنمية حججا تبرر أهمية
المساواة في الدول النامية كشرط لتعزيز عملية النمو الذاتي لالقتصاد ،مثل ضعف االدخار لدى طبقة

األغنياء في هذه الدول ،باإلضافة إلى االستثمار غير المنتج وانخفاض رأس المال البشري لدى
الفقراء.

وأشارت العديد من الدالئل التجريبية في العديد من دول أمريكا الالتينية وشرق آسيا إلى تزامن معدالت
النمو المنخفضة وارتفاع معدالت التفاوت ،مما أدى بالعديد من االقتصاديين إلى إعادة النظر في

العالقة بين الالمساواة والنمو االقتصادي ،حيث قدمت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية الدليل

على أن الالمساواة لها تأثير سلبي على النمو االقتصادي ،فيما قدمت دراسات أخرى وجهة نظر
جديدة تفيد بعدم وجود عالقة تربط بينهما .مع ذلك ما تزال العالقة بين عدم المساواة في الدخل والنمو

االقتصادي يشوبها الغموض وعدم التأكد ،بسبب تضارب نتائج الدراسات النظرية والتجريبية المختلفة

والسلوك المختلف الذي تتخذه العالقة في مختلف الدول وفيما بينها ،سواء من خالل دراسة اقتصاد
واحد أو مجموعة اقتصادات ،أو دراسة البيانات المقطعية أو السالسل الزمنية أو السالسل الزمنية

المقطعية.
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مشكلة الدراسة:
نظ ار الختالف نتائج الدراسات النظرية والتجريبية في تحديد العالقة بين الالمساواة والنمو االقتصادي

وأثر كل منهما على اآلخر فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التالي:

ما هي العالقة بين الالمساواة في توزيع الدخل والنمو االقتصادي؟

ومن هذا السؤال الرئيسي تنبثق األسئلة الفرعية التالية:

 .1هل يؤثر النمو االقتصادي على الالمساواة في توزيع الدخل؟

 .2هل تؤثر الالمساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي؟
 .3هل تختلف العالقة بين النمو االقتصادي والالمساواة في توزيع الدخل بين الدول؟
فرضيات الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافه يمكن صوغ الفرضيات التالية:

 .1يوجد تأثير إيجابي من النمو االقتصادي على الالمساواة في توزيع الدخل.
 .2يوجد تأثير سلبي من الالمساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي.

 .3تختلف العالقة بين النمو االقتصادي والالمساواة في توزيع الدخل بين الدول منخفضة الدخل
ومتوسطة الدخل ومرتفعة الدخل.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية :

 .1توضيح األثر المباشر لكل من النمو االقتصادي والالمساواة في توزيع الدخل على اآلخر.
 .2توضيح اآلليات التي يؤثر بها كل من النمو االقتصادي والالمساواة في توزيع الدخل على
اآلخر.

 .3التحقق من سيادة العالقة أو عدمه بين الدول بغض النظر عن درجة تقدمها االقتصادي
ومستوى الدخل السائد فيها.

 .4استخالص النتائج والتوصيات التي تفيد في رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية الالزمة
للحد من الالمساواة في توزيع الدخل كشكل من أشكال التفاوت االقتصادي ،أو آثارها السلبية،

في الدول النامية.
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أهمية الدراسة :
 .1تتناول هذه الدراسة إحدى الموضوعات الهامة والتي تستحوذ على اهتمام األنظمة االقتصادية
والمؤسسات واألف ارد نظ ار الرتباطها بعدة قضايا اجتماعية وسياسية داخل المجتمعات ،ولها
تأثير محلي ودولي على حد السواء.

 .2تتناول هذه الدراسة التأثير بين المتغيرين في كال االتجاهين ،وذلك خالفا للسائد في أدبيات
النمو االقتصادي والالمساواة حيث درست هذه األدبيات أحد اتجاهات التأثير دون اآلخر .وقد
تناولت الدراسة هذين التأثيرين من خالل منهجية مختلفة عن المنهجيات المستخدمة من قبل

الدراسات التي تناولتهما معا.

 .3عند مقارنة العدد الوفير من الدراسات األجنبية التي تتعرض للعالقة بين المتغيرين سواء

األحادية االتجاه أو المتبادلة بمثيالتها العربية ،فإن الباحث يعتقد بأن هذه الدراسة سوف تمثل

إضافة جديدة وهامة في مجالها إلى المكتبة العربية.
منهجية الدراسة:

سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عند التعرض لألطر النظرية للدراسة ،فيما يستخدم
المنهج القياسي الختبار فروض الدراسة .وقد اعتمد الباحث على بيانات السالسل الزمنية المقطعية

( )Panel Dataوالتي تمثل بيانات مجموعة من الدول خالل فترة زمنية معينة ،ولقياس العالقة والتأثير
بين متغيرات الدراسة اتبع الباحث أساليب التقدير الخاصة بنماذج البانل من خالل تقدير النماذج

المتجمعة ( )Pooled Modelونماذج التأثيرات الثابتة ( )Fixed Effectsوالتأثيرات العشوائية

(.)Random Effects
تعريف المتغيرات:

 : GINIمعامل جيني ،وهو يمثل مؤشر عدم المساواة في العينة المختارة

 :RGDPCHنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وفقا لتعادل القوة الشرائية (باألسعار الثابتة
للدوالر الدولي في عام )2002
حدود الدراسة:

الحدود المكانية :يشمل اإلطار المكاني للدراسة عينة تضم ( )10دولة مقسمة في تجميعات الدخل
حسب تصنيف تقرير التنمية البشرية  2002/2002كالتالي:
دولة منخفضة الدخل :دولتين هما بنغالدش وأندونيسيا.

دول متوسطة الدخل :ثالث دول وهي األرجنتين وبلغاريا وفنزويال.
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دول مرتفعة الدخل :خمس دول وهي ألمانيا ،بريطانيا ،اليابان ،كوريا ،الواليات المتحدة األمريكية.

وقد راعي الباحث في اختيار العينة التوزيع الجغرافي للعينة.

الحدود الزمانية :يشمل اإلطار الزمني للدراسة على  22سنة وهي السنوات من  1920حتى 2010م.
الدراسات السابقة:
 -1دراسة  ،MALINEN 2007بعنوان"A comment on the relationship between :
"inequality and growth

هدفت الدراسة إلى عرض جوانب الجدل الذي ساد بين اآلراء المؤيدة لوجود أثر سلبي على النمو من
الالمساواة واآلراء المؤيدة بوجود أثر إيجابي ،وتبين هذه الدراسة أن اختالف هذه اآلراء ناتج عن وجود

"مشكالت تقنية" في تقدير العالقة أو في قياس الالمساواة أو بسبب العالقة غير الخطية بين الالمساواة
وبين النمو ،ومن الممكن أن يعزى الجدل إلى اجتماع األسباب السابقة معا.

واستخدم الباحث بيانات  23دولة للفترة  1992-1920وألغراض التقدير استعان الباحث بالنموذج

النيوكالسيكي الموسع التالي لتقدير أثر الالمساواة على النمو االقتصادي:

حيث  Kitتعبر عن البواقي وهي تشمل اآلثار المحتملة لخصائص الدولة  uiوحد الخطأ .ɛit

وتوصلت الدراسة إلى أن تأثير الالمساواة على النمو االقتصادي يتوقف على مستوى التنمية

االقتصادية في البلد قيد الدراسة ،كما طرح كوزنتس ،أي أن التفاوت في توزيع الدخل يميل إلى التفاقم
في المراحل األولى من التنمية ،ويعود لينخفض في المراحل المتقدمة منها.
 -2دراسة  ،PAGANO 2004بعنوان"An empirical investigation of the :
"relationship between inequality and growth

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين الالمساواة مقاسة بمعامل جيني للدخل وبين معدل نمو نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في عينة من  40دولة ألعوام الخمسينيات حتى أوائل التسعينيات،
باستخدام منهجية جرانجر .وقد استخدم الباحث النموذج التالي من معادلتين للوصول إلى النتائج:
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حيث

تشير إلى أثر جرانجر باتجاه يسير من الالمساواة على النمو االقتصادي ،في حين أن

تشير إلى أثر جرانجر في االتجاه المعاكس.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي من الالمساواة على النمو االقتصادي ،وتأثير إيجابي من النمو

االقتصادي على الالمساواة ،وعند فصل عينة الدول الغنية والفقيرة فقد وجدت الدراسة عالقة إيجابية
بين الالمساواة والنمو االقتصادي في الدول المتقدمة (الغنية) في حين أن العالقة بين المتغيرين في

الدول النامية (الفقيرة) سلبية وقوية.
 -3دراسة  ،Huang, Jr-Tsung et al 2004بعنوان"The granger causality between :
"economic growth and income inequality in post-reform China

هدفت الدراسة اختبار وجود عالقة سببية بين الالمساواة والنمو االقتصادي في الصين بعد عملية
اإلصالح االقتصادي والهيكلي .وقد استخدم الباحثون بيانات سالسل زمنية للمتغيرات للفترة

 2002-1922لدراسة العالقة السببية ،كما استخدم نفس النموذج والمنهجية التي استخدمها
 Pagano 2004السابقة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الالمساواة ليس لها تأثير على النمو االقتصادي ،في حين أن النمو

االقتصادي له تأثير واضح وقوي على الالمساواة.

 -4دراسة  ،FORBES 2000بعنوان"A reassessment of the relationship between :
"inequality and growth

هدفت الدراسة إلى تحدي الحجة القائلة بوجود عالقة سلبية بين الالمساواة والنمو االقتصادي،
والختبار تأثير الالمساواة على النمو االقتصادي استخدمت الباحثة مجموعة بيانات مطورة عن

التفاوت في الدخل ل 42دولة عن الفترة  ،1992-1911وللحصول على النتائج استخدم الباحث

النموذج التالي:
+ β3MaleEducationi,t-1 +

Growthit = β1Inequalityi,t-1 + β2Incomei,t-1
β4FemaleEducationi,t-1 + β5PPPIi,t-1 + αi + ηt + uit

حيث  iتشير إلى الدولة t ،تشير إلى الفترة الزمنية ) Growthit ،(t = 1, 2, 3, …, Tهو متوسط

النمو السنوي للدولة  iفي الفترة  ،tوباقي المتغيرات هي الالمساواة والدخل وتعليم الذكور وتعليم اإلناث

وتشوه األسواق على التوالي للدولة  iفي الفترة  αi ،t-1متغير صوري يعبر عن الدولة ηt ،متغير

صوري يعبر عن الزمن uit ،حد الخطأ.
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وتوصلت الدراسة إلى أنه في المدى القصير والمتوسط فإن زيادة الالمساواة في الدخل ترتبط بعالقة
إيجابية قوية مع النمو االقتصادي ،مع المالحظة بأن هذه النتيجة قد ال تنطبق على الدول الفقيرة جدا.

وتقترح الورقة إعادة التقييم للعالقة بين هذين المتغيرين ،باإلضافة إلى المزيد من الدراسات التي توضح

القنوات التي يمكن من خاللها أن تترابط الالمساواة والنمو االقتصادي وأية متغيرات أخرى.
 -5دراسة  ،BENABOU 1996بعنوان"Inequality and growth" :

هدفت الدراسة استكشاف العالقة بين النمو االقتصادي وتوزيع الدخل في اتجاه واحد ،انطالقا من

حالة كوريا الجنوبية والفلبين ،حيث أشار إلى أنه في أوائل الستينيات كان هذان البلدان متشابهين إلى
حد بعيد فيما يتعلق بالمؤشرات االقتصادية الرئيسية (نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،عدد

السكان ،معدالت االدخار ،االلتحاق بالمدارس ..إلخ) وبالرغم من ذلك فقد لوحظ اختالف بين البلدين
في توزيع الدخل .وبمقارنة مؤشرات كوريا الجنوبية بمؤشرات الفلبين فإن توزيع الدخل في الفلبين كان

أكثر تفاوتا ،و كان مؤشر جيني لكوريا الجنوبية أقل مقارنة بالفلبين ،مما يناقض الحجة السائدة في

أن مزيدا من الالمساواة يؤدي إلى النمو االقتصادي.

وتوصلت الدراسة إلى أن تجربة المنطقتين غير كافيتين لرفض الحجة التقليدية حول وجود عالقة

ايجابية بين الالمساواة والنمو االقتصادي.

 -6دراسة رضا صاحب أبو حمد  ،2212بعنوان" :توزيع الدخل والنمو االقتصادي في الدول
النامية"
هدددفت الد ارسددة إلددى توضدديح مفهددوم توزيددع الدددخل وأهميتدده فددي الفكددر االقتصددادي ،وبيددان عالقددة توزيددع

الدخل بالنمو االقتصادي في الدول النامية .وقد افترضت الد ارسدة أن التفداوت فدي توزيدع الددخل يكدون
محدددودا فددي المرحلددة األولددى مددن عمليددة النمددو االقتصددادي ثددم يددزداد مجالدده حتددى تصددل إلددى حددد معددين
بعدها يأخذ بالتقلص مدع اسدتمرار عمليدة النمدو االقتصدادي فدي الددول الناميدة .واعتمدد الباحدث أسدلوب

تحليل البيانات المقطعية العرضية ل 90دولة ناميدة خدالل عشدرين عامدا وتطبيدق طريقدة  .OLSوقدام

بتطبيق سبع صيغ لمعادالت النموذج وهي:
 -الصيغة الخطية)Linear( :

IDi = ao + a1(G.GDPL5) + a2(P.GNP) + ui
 الصيغة نصف اللوغاريتمية)Semi-Logarithmic( :IDi = ao + a1Log(G.GDPL5) + a2 Log(P.GNP) + ui
 الصيغة اللوغاريتمية)Logarithmic( :Log IDi = ao + a1 (G.GDPL5) + a2 (P.GNP) + ui
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 الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة)Double-Logarithmic( :Log IDi = ao + a1 Log(G.GDPL5) + a2 Log(P.GNP) + ui
 الصيغة التربيعية)Quadratic( :IDi = ao + a1(G.GDPL5) + a2(P.GNP) + a3(P.GNP)2 + ui
 الصيغة التربيعية نصف اللوغاريتمية)Semi-Logarithmic Quadratic( :IDi = ao + a1Log(G.GDPL5) + a2 Log(P.GNP) + a3 Log(P.GNP)2 + ui
 الصيغة التربيعية اللوغاريتمية)Logarithmic Quadratic( :Log IDi = ao + a1 (G.GDPL5) + a2 (P.GNP) + a3 (P.GNP)2 + ui
أن:
حيث ّ
)i=(B 20%, B 40%, M 40%, T 20%, T 10%

 : Uiتمثل المتغير العشوائي ،وأن ( )a0, a1 – a3تشير إلى معلومات النموذج.

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الدول التي تمتعت بمستوى مرتفع من نصيب الفرد من الدخل القومي
تسير في طريق تقليص الالمساواة في توزيع الدخل ،وأن التقديرات التي أجريت تشير إلى أن نصيب

الفرد من الناتج القومي االجمالي له أثر كبير على معدل نمو الناتج المحلي االجمالي على الحصص

الدخلية.

وهناك العديد من الدراسات النظرية والتجريبية التي تناولت موضوع البحث من خالل منهجيات
مختلفة وقنوات متعددة ،سنتناولها بالتفصيل خالل استعراضنا لهذه العالقة .وفيما يلي ملخصا ألهم

هذه الدراسات ونتائجها:

أوال :تأثير النمو االقتصادي على الالمساواة (فرضية كوزنتس):
5

الدراسة
كوزنتس ((5591،5511

2
1

أهلواليا ()5599
ديننغر وسكوير ()5551

الموقف
النمو يؤدي إلى تزايد الالمساواة في
المراحل األولى من عملية التنمية
أيد فرضية كوزنتس
رفض فرضية كوزنتس

4

رفاليون وشن ()5559

رفض فرضية كوزنتس

العالقة أو التأثير
سلبي
سلبي
ال يوجد تأثير هام بين
المتغيرين
ينتهي التأثير عند
عزل بعض الدول

ثانيا :تأثير الالمساواة على النمو االقتصادي (القنوات االقتصادية وقنوات االقتصاد
السياسي):
5
2
1

الدراسة
سميث ()2005
لي وزو ()2004
شميدت-هابيل وسيرفن

العالقة أو التأثير
إيجابي
سلبي
ال يوجد تأثير هام بين

القناة
قناة اإلدخار
قناة االدخار
قناة االدخار
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()2000
ديننغر وسكوير()5559
أغيون وبولتون ()5551
بانيرجي ونيومان
()5551
أكون ()5591
ألسينا وبيروتي()5554

4
1
9
9
1

قناة عيوب أسواق االئتمان ورأس المال
قناة عيوب أسواق االئتمان ورأس المال
قناة عيوب أسواق االئتمان ورأس المال
قناة الحوافز والكفاءة
قناة األنشطة الباحثة عن الريع
القناة المالية
قناة االضطرابات السياسية واالجتماعية
القناة المالية

50

ألسينا وروردريك
()5554
جستن وتروجر ()2001

القناة المالية

55
52

رودريك ()5551
بروغيغنون ()5555

قناة االضطرابات السياسية واالجتماعية
قناة االضطرابات السياسية واالجتماعية
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المتغيرين
سلبي
سلبي
سلبي
إيجابي
سلبي من خالل
القنوات الثالثة
سلبي
القناة المالية غير دقيقة
في تفسير العالقة
سلبي
سلبي

التعليق على الدراسات السابقة:
يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

 .1مجموعة الدراسات التي تعرضت إلى دراسة التأثير في اتجاه واحد بين متغيرات الدراسة ،أي
دراسة تأثير النمو االقتصادي على الالمساواة في توزيع الدخل أو العكس.

 .2مجموعة الدراسات التي تعرضت إلى دراسة التأثير المتبادل بين المتغيرات محل الدراسة ،أي
دراسة تأثير النمو االقتصادي على الالمساواة في توزيع الدخل والعكس.

وتختلف دراسة الباحث عن الدراسات من المجموعة األولى في أنها تدرس التأثير المتبادل بين
المتغيرين محل الدراسة ،وعدم اقتصارها على دراسة اتجاه واحد فقط .أيضا تختلف مع هذه المجموعة

في نوعية البيانات واألسلوب المستخدم ،حيث اعتمدت هذه الدراسات على أسلوب البيانات المقطعية
العرضية أو أسلوب بيانات السالسل الزمنية ،فيما تعتمد الدراسة الحالية على أسلوب بيانات السالسل

الزمنية المقطعية .أما بالنسبة للدراسات من المجموعة الثانية فقد اتفقت الدراسة الحالية معها في
تناولها للتأثيرات في اتجاهين بين متغيرات الدراسة ،غير أنها تختلف معها في أسلوب تقدير هذه
التأثيرات باالعتماد على بيانات محدثة ومحسنة وذات جودة أعلى واستخدامها لمنهجية مختلفة ،حيث

اعتمدت الدراسات في هذه المجموعة على منهجية سببية جرانجر فيما اعتمدت الدراسة الحالية على
استخدام أساليب أخرى في دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية محل الدراسة ،وتمثلت هذه
االساليب بأساليب تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية أو ما يعرف بالبانل داتا (،)Panel Data

من خالل تقدير النماذج المتجمعة ( )Pooled Modelونماذج التأثيرات الثابتة ()Fixed Effects
والتأثيرات العشوائية (.)Random Effects
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الفصل األول
توزيع الدخل وعدم المساواة
مدخـــل ومراجعـــة تاريخيــــة
المقدمة
المبحث األول :توزيع الدخل وقياس عدم المساواة
المبحث الثاني :النمو االقتصادي وقياسه

المبحث الثالث :التطور التاريخي للنمو االقتصادي وعدم المساواة
خالصة الفصل
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الفصل األول
توزيع الدخل وعدم المساواة :مدخل ومراجعة تاريخية
المقدمة:
شهد االقتصاد العالمي تغيرات عميقة على مدى العقود القليلة الماضية ،سواء من خالل تغيير الدول
ألنظمتها االقتصادية أو من خالل تنامي التجارة الدولية والعولمة ،أو من خالل التقدم التكنولوجي

السريع وما أحدثه من تغيير في أنماط اإلنتاج واالستهالك .إلى جانب ذلك تركت األزمات المالية

واالقتصادية المتعاقبة آثا ار سلبية متفاوتة على مختلف الدول ،وأصبحت معدالت النمو المختلفة تغير

الوزن النسبي لمختلف االقتصادات في منظومة االقتصاد العالمي .وكان البد أن تترك هذه التطورات
تأثيراتها على توزيع الدخل في دول العالم وفيما بينها.

فبالرغم مما شهده العالم في القرن العشرين من تقدم ملموس ،وان كان متفاوتا ،في مستويات المعيشة
والرفاهية في معظم أجزاء العالم حسب تقارير البنك الدولي ،حيث انخفض معدل الفقر بشكل ملحوظ

في الدول على مدى العشرين عاما األخيرة ،إال أنه ما يزال العديد من البلدان النامية ذات الدخول

المنخفضة محاصرة بالحلقة المفرغة للفقر .ويعتبر النمو االقتصادي القوة الفاعلة في عملية الحد من
الفقر ،حيث يعمل النمو المرتفع والمطرد على زيادة طلب العمل واألجور ،وبالتالي تنخفض معدالت

الفقر ،وكذلك تعمل األرباح المتحققة نتيجة الحد من الفقر على زيادة اإلنتاجية وبالتالي زيادة النمو.

إال أن الحد من الفقر كنتيجة للنمو االقتصادي يعتمد بصورة كبيرة على كيفية توزيع التغيرات التي
تحدث في الدخول وعلى درجة المساواة أو عدم المساواة في الدخول األولية.

وتختلف الطرق التي يتم ينظر من خاللها إلى توزيع الدخل .فهناك التوزيع الوظيفي للدخل ،الذي
يدرس التوزيع بين عوامل االنتاج ،وهناك التوزيع الشخصي للدخل الذي يشير إلى توزيعه فيما بين

األسر أو األفراد ،بصرف النظر عن مصدر الدخل .وكذلك تتعدد المؤشرات التي تستخدم لقياس

التفاوت في توزيع الدخل ،ويعتبر معامل جيني ومؤشر تايل أكثر هذه المؤشرات استخداما .وبالرغم

من التحسن المطرد على اإلحصاءات المتاحة حول توزيع الدخل ،إال أن ما يشوبها حتى اآلن هو
وجود نقص كبير في بياناتها ،إلى جانب عدم تجانسها إلى حد بعيد وما تعانيه من اختالالت منهجية،

األمر الذي يجعل من الصعب تقديم صورة شاملة ودقيقة للطريقة التي تطورت بها الالمساواة في توزيع

الدخل ،خاصة في المدى الطويل.

مع ذلك فإن إحدى الحقائق التي يمكن استجالئها هي أن التفاوت في الدخل قد تغير بشكل كبير

بمرور الوقت في جميع دول العالم نتيجة للعديد من األسباب ،منها األزمات االقتصادية والتغيرات في

اإلطار االقتصادي الدولي .وتبدو أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي باعتبارها
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نقاط تحول ،حيث اتسع تفاوت الدخول بصورة كبيرة في كل المناطق تقريبا .وفي بعض البلدان ،كانت

ترتبط بسرعة النمو االقتصادي ،مثلما هو الحال في بعض البلدان اآلسيوية الكبرى؛ في حين حدثت

في بلدان أخرى في سياق من الركود والكساد االقتصاديين ،مثلما هو الحال في أمريكا الالتينية في

الثمانينات والتسعينات وفي أفريقيا واالقتصادات االنتقالية في التسعينات وبعد تفكك االتحاد السوفيتي.
وفي اآلونة األخيرة ،ومع استعادة أمريكا الالتينية لديناميتها االقتصادية ،أخذ التفاوت في االنخفاض،
وقد لوحظ وجود تزامن بين سرعة النمو وتراجع التفاوت في البلدان الصناعية في العقود التي تلت

الحرب العالمية الثانية  .كل ما سبق يبين أن العالقة بين النمو والتفاوت عالقة معقدة ،ويصعب
عرضها في مجرد اتجاه انخفاض أو ارتفاع.
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المبحث األول
توزيع الدخل وقياس عدم المساواة
أوالا :تعريف الدخل:
يشير الدخل ،كما يعرفه سامويلسون ،إلى مجموع ما يتلقاه أو يكسبه شخص أو أسرة نقدا خالل فترة
معينة في العادة تكون سنة واحدة .وتشمل كل أشكال الدخل من عناصر اإلنتاج أو من اإلعانات أو

التحويالت 1.وهو مجموع كل دفعات األجور واألرباح والفوائد واإليجارات وغيرها من أشكال الكسب
خالل فترة معينة من الزمن.

2

وبناء على ذلك ،يتضمن هذا المفهوم للدخل كل ما يحققه الفرد أو األسرة من دخول مباشرة أو غير
مباشرة ،سواء كانت نقدية أو عينية .إال أنه في الواقع يصعب تقدير الدخول حسب هذا المفهوم الواسع

للدخل خاصة في الدول النامية ،وذلك لعدم توفر البيانات الكافية عن حجم الدخول غير المباشرة التي

يحققها األفراد أو األسر .وحتى الدخول المباشرة تكتنف عملية تقديرها صعوبات كثيرة في هذه الدول
سواء العتبار البعض أن دخلهم موضوعا شخصيا أو بسبب تخوفهم من استخدام بياناتهم ألغراض

ضريبية ،هذا باإلضافة إلى عدم امتالك العديد من أصحاب الدخول سجالت تحتوي بدقة تقدير دقيق

لدخولهم مثل المزارعين.

3

ثانيا :أهمية دراسة توزيع الدخل:

تأتي أهمية دراسة توزيع الدخل من كون هذه القضية إحدى القضايا األساسية التي تحكم عالقات
المجتمع وتطوره ،ولما لهذه القضية من تأثير كبير على استقرار المجتمع وتماسكه االجتماعي،

فالتقارب أو االختالف في نظرة األفراد والدول لهذه القضية يحدد بشكل كبير مدى تماسك المجتمع
ووحدته أو تناقضه وانقسامه إلى طبقتين ،واحدة غنية قادرة على إشباع حاجاتها المختلفة بسبب تركز

1

بول سامويلسون ووليام نوردهاوس ،االقتصاد ،ترجمة هشام عبد هللا ،األهلية للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،الطبعة األولى،

 ،2001صفحة .232

Karl F. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics, Upper Saddle River, NJ: Pearson

3

2

Education, 2007, p.54.

خالد زهدي خواجة ،أساليب تحليل بيانات دخل ونفقات األسرة ،المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية ،األردن ،عمان،

ص.1

13

الثروة والدخول لديها ،وطبقة أخرى فقيرة تعجز عن إشباع الحد األدنى الممكن لحاجاتها ،األمر الذي

قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية تؤثر على تطور المجتمع ونموه.

1

كما يكتسب توزيع الدخل أهمية من خالل الدور الذي يلعبه في عمليات التنمية االقتصادية ،إذ ال

يكفي قياس معدل نمو الدخل القومي أو الدخل الفردي فقط ،وانما يجب قياس وتحليل الكيفية التي يتم
بها توزيع هذا الدخل بين السكان ،ومن الذي يستفيد من عمليات التنمية االقتصادية والنمو
االقتصادي .وذلك ألن دراسة وتحليل توزيع الدخل ومعرفة أنماطه واتجاهاته وقياس التفاوت فيه تعد

من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها في وضع الخطط االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية وما

يرتبط بها من سياسات األسعار والضرائب واإلعانات وتحديد األجور ومستويات المعيشة والرفاهية وما

إلى ذلك.

2

ثالثا :طرق توزيع الدخل:
تختلف الطرق التي ينظر من خاللها إلى توزيع الدخل ،ويشمل مفهوم التوزيع محاولة تفسير القوى
التي تحكم معدل مكافأة الوحدة لكل عنصر من عناصر اإلنتاج ،وبشكل أدق تحديد الحجم النسبي

لهذه المكافأة من خالل دراسة الدخل القومي وتوزيعه بين أفراد المجتمع أو على فئات الدخول المختلفة

التي تكون المجتمع .ويرى آخرون معنى توزيع الدخل بأنه الكيفية التي يقسم بها الدخل القومي بين
مختلف الطبقات التي تستحق نصيبا منه على شكل أجور وأرباح وفوائد وريع ،وذلك نتيجة لمساهمتهم

في العملية اإلنتاجية.

3

وعموما توجد هناك ثالثة طرق ينظر من خاللها إلى توزيع الدخل هي التوزيع الوظيفي للدخل والتوزيع

الشخصي للدخل وتوزيع الدخل بحسب الشريحة نتناولها فيما يلي بالتفصيل:
 -1التوزيع الوظيفي للدخل:

يقصد بالتوزيع الوظيفي للدخل ( )Functional distribution of incomeتوزيع الدخل القومي
على أفراد المجتمع بحسب مشاركتهم في العملية اإلنتاجية ،وبذلك فإن دخل الفرد يعتمد على عناصر

اإلنتاج التي يمتلكها .وتعتبر نظرية التوزيع في هذه الحالة حالة خاصة من نظرية األسعار ،فاألجور
1

حسين علي سلطان ،دور السياسة المالية في التقليل من حدة التفاوت في توزيع( ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة

المستنصرية ،كلية االدارة واالقتصاد ،)2002 ،ص.32
2

راجي محيل الخفاجي ،قياس وتحليل ظاهرة الفقر وعالقته بالتفاوت في توزيع الدخل في االقتصاد العراقي( ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية اإلدارة واالقتصادي ،)2009 ،ص.34

3

عبد الباسط عثامنة ،توزيع الدخل والثروة في اإلسالم ،أبحاث اليرموك– سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد (،)22

العدد ( -1أ) ،ص ص  ،29-12جامعة اليرموك.2010 ،

(نسخة إلكترونية ) http://faculty.yu.edu.jo/athamneh71/homepage.aspx
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هي سعر العمالة والفائدة هي سعر رأس المال واإليجار هو سعر األرض واألرباح هي سعر المنظم،

حيث تتحدد أسعار عوامل اإلنتاج نتيجة للتفاعل بين الطلب والعرض على مختلف هذه العوامل.

1

بكلمة أخرى فإن العنصر اإلنتاجي هو الذي يحصل على الدخل وليس األفراد ،فالعمل كعنصر إنتاجي
يحصل على حصته من الدخل ،وهو األجر ،وليس العامل ،وكذلك األمر بالنسبة لبقية عناصر

اإلنتاج .فالتوزيع هن ا هو عملية توزيع المنافع المتحققة من اإلنتاج المشترك بين عوامل اإلنتاج.

ويمكن القول أن هناك عالقة بين قوانين اإلنتاج وقوانين التوزيع نتج عنها أن صار لعناصر اإلنتاج

أهمية أكبر من أهمية مالكيها ،فالمالك يتبع الملكية ،وأن عملية اإلنتاج ليست سوى تنسيق بين

عناصر اإلنتاج ،وأن نظريات التوزيع تهتم بعناصر اإلنتاج وحصصها دون االهتمام بتفاعل تلك
العناصر مع بعضها البعض 2.ويمكن من خالل هذه الطريقة المقارنة بين توزيع الدخول بين أصحاب

عوامل اإلنتاج األربعة السابقة ،على سبيل المثال المقارنة بين دخول العمل ورأس المال ،أو بين

مالكي عامل انتاج بعينه ،حيث يمكن مثال مقارنة أجور بعض العمال في صناعة معينة بأجور
العمال في صناعة أخرى.

 -2التوزيع الشخصي للدخل:
أما التوزيع الشخصي للدخل ( )Personal -or size- distribution of incomeفيقصد به

توزيع الدخل القومي على جميع أفراد المجتمع وذلك بغض النظر عن مساهمتهم أو عدم مساهمتهم

في العملية اإلنتاجية 3.وهذا النوع من التوزيع يهتم بمستويات دخول األفراد وأصنافهم دون االهتمام
بمصدر الدخل الذي يحصل منه األفراد على ذلك الدخل ،فقد يحصل األفراد أو األسر على دخولهم

من العمل أو من عوائد رأس المال أو من المعاشات التقاعدية أو اإلعانات أو أي من أشكال

التحويالت األخرى .وهكذا فإ ن هذا التوزيع يبين مؤشر حجم الدخل الفردي من الناتج اإلجمالي والفئة
االجتماعية التي ينتمي إليها إضافة إلى بيان أسباب حصول التفاوت في الدخول .وقد اكتسب هذا

النوع من التوزيع أهمية بالغة في الدول الرأسمالية ،إذ جاء نتيجة لألزمات االقتصادية التي مرت بها

تلك الدول .حيث صار تدخل الدولة في الحياة االقتصادية أم ار ضروريا للعمل على إعادة توزيع الدخل
بغض النظر عن الفلسفة االجتماعية التي تتبناها تلك الدول .ويعتبر هذا النوع من التوزيع تصحيحا

للتوزيع الوظيفي ومكمال له ،عن طريق إعادة توزيع الدخول 4.ويمكن من خالل هذه الطريقة المقارنة
بين الدخول الفردية أو دخول األسر في المجتمع ككل.

1

بول سامويلسون ووليام نوردهاوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.239-232

2

حسين علي سلطان ،مرجع سبق ذكره ،ص.44

4

حسين علي سلطان ،مرجع سبق ذكره ،ص.44-42

John Sloman, Economics, Pearson Education, 1th edition, England 2006, p264.
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3

-3توزيع الدخل حسب الشريحة:
يقصد بتوزيع الدخل حسب الشريحة ،أي شريحة المتلقي للدخل ( distribution of income by

 )class of recipientهو توزيع الدخل حسب تصنيف المتلقي للدخل والفئة التصنيفية التي ينتمي
إليها ،حيث يمكن دراسة توزيع الدخل حسب الجنس (ذكر/أنثى) أو حسب المجموعات العرقية أو
حسب المجموعات الجغرافية كدراسة توزيع الدخل بين الدول أو بين الريف والحضر 1.ويمكن اعتبار

هذا النوع من توزيع الدخل متضمنا في التوزيعين السابقين.
رابع ا :قياس عدم المساواة في توزيع الدخل:

 -1معايير قياس الالمساواة في توزيع الدخل:

عند قياس الالمساوة في توزيع الدخل ،فإنه عادة ما يتم مقارنة توزيعين أو أكثر للدخل حسب الفترات
الزمنية أو الدول .وتستخدم لذلك مؤشرات صممت خصيصا لدراسة حالة التوزيع في شكل رقمي،
وينبغي أن يتوفر في هذه المؤشرات بعض المعايير التي تجعل منها مقاييس مقبولة بشكل بديهي

للجميع ،حيث أشارت أدبيات الالمساواة إلى عدة معايير ينبغي أن تتوافر في مؤشرات قياس الالمساواة

ومنها :معيار البناء للمجهول ،معيار حجم السكان ،معيار الدخل النسبي ،معيار التحويالت (أو ما

يعرف بمعيار بيجو  -دالتون) ،معيار التفكيك التجميعي ،معيار القابلية لالختبار اإلحصائي.

 -1معيار البناء للمجهول :مضمون هذا المعيار أنه من الناحية األخالقية ليس مهما التعرف

على من يحصل على الدخول تحت الدراسة .فعلى سبيل المثال إذا كان (أ) يحصل على

دخل ( )y1بينما يحصل (ب) على دخل ( )y2فإن توزيع الدخل هذا سوف يكون متطابقا مع
الحالة التي يحصل فيها (أ) على دخل ( )y2ويحصل (ب) على دخل ( ،)y1وذلك فيما يتعلق
بالحكم على الالمساواة في التوزيع .ويعني هذا المعيار أنه يمكننا على الدوام ترتيب توزيع

الدخول بحيث يصنف األفراد من األفقر إلى األغنى.

 -2معيار السكان :مضمون هذا المعيار أنه عند مقارنة توزيع للدخل لعدد سكان معين مع توزيع
آخر للدخل لضعف عدد السكان مع ثبات نمط الدخل الذي كان سائدا في التوزيع االبتدائي،

فإنه لن يكون هناك اختالف في درجة الالمساواة في التوزيعين في الحالتين .ويعني هذا
المعيار أن حجم السكان ليس له تأثير ،فكل ما هو مطلوب للتأثير في درجة الالمساواة في

التوزيع هو نسبة السكان الذين يحصلون على مستوى معين من الدخل.

 -3معيار الدخل النسبي :كما هو الحال بالنسبة لمعيار حجم السكان ،يمكن القول بأن ما يهم في
قياس درجة الالمساواة في التوزيع هو الدخل النسبي وليس حجم الدخل .ويعني هذا المعيار
John Sloman, OP. Cit, p 264.
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1

أنه اذا ما تم الحصول على توزيع للدخل من توزيع قائم وذلك بزيادة (أو تخفيض) دخل كل

فرد بنفس المعدل ،فإن درجة الالمساواة في التوزيع ستكون متطابقة للتوزيعين.

 -4معيار التحويالت (معيار بيجو -دالتون) :مضمون هذا المعيار أنه إذا ما تم الحصول على
توزيع للدخل من توزيع قائم وذلك عن طريق سلسلة من التحويالت من األفراد الفقراء إلى

األغنياء ،فإن التوزيع الجديد سوف يكون أكثر بعدا عن المساواة من التوزيع القائم.

1

 -5خاصية التفكيك التجميعي :يقال بأن مؤشر الالمساواة قابل للتفكيك التجميعي إذا أمكن كتابته

على أنه مجموع مكونين :مكون لما بين المجموعات ومكون لداخل المجموعات ،حيث يساوي

مكون ما بين المجموعات قيمة المؤشر عندما يحصل كل فرد داخل مجموعة على متوسط

دخل المجموعة ،بينما يساوي مكون داخل المجموعة المتوسط المثقل لمؤشرات عدم المساواة
للمجموعات موزونة بنسبة السكان أو نسبة الدخل.

 -6القابلية لالختبار االحصائي :حيث ينبغي توافر القدرة على اختبار أهمية التغيرات في المؤشر
على مر الزمن.

2

بناء على هذه المعايير فإنه يمكن تعريف مؤشر الالمساواة في توزيع الدخل على أنه قانون يتم على
أساسه إعطاء درجة لعدم المساواة لكل توزيع للدخل ،بحيث كلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما كان

يعني ذلك ارتفاعا في الالمساواة في التوزيع .وعليه يمكن صياغة مؤشر لعدم المساواة في التوزيع
) (Iبطريقة عامة على أنه دالة في كل أنواع التوزيع:

3

)I= I(y1,…yn

 -2مؤشرات قياس الالمساواة في توزيع الدخل:
أ -منحنى لورنز:
يعتبر منحنى لورنز  Lorenz curveوالذي يوضحه (الشكل  )1-1أحد أهم األشكال الهندسية التي
تساعد على االستدالل وقياس حالة المساواة أو حالة عدم المساواة في المجتمع .حيث يعكس المنحنى

مدى االقتراب من هاتين الحالتين وذلك استنادا إلى المعلومات المتوافرة حول توزيع الدخل في

المجتمع ،وهو عالقة رياضية بين النسب التراكمية للسكان مرتبة حسب مستويات إنفاقهم أو دخلهم أو
1

علي عبد القادر علي ،اتجاهات توزيع اإلنفاق في الدول العربية ،سلسلة اجتماعات الخبراء ،المعهد العربي للتخطيط ،الكويت،

العدد رقم  ،19مايو  ،2001ص13-10

Jonathan Haughton and Shahid Khandker, Handbook on Poverty and Inequality, World Bank,
3

2

2009, p.106.

علي عبد القادر علي ،مرجع سبق ذكره .ص.12
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ثروتهم من األغنى إلى األفقر ،والنسب التراكمية للدخل التي تحصل عليها كل شريحة مقابلة للسكان.

وعادة ما يتم رسم منحنى لورنز في إطار مثلث قائم الزاوية ومتساوي األضالع ،حيث يمثل محوره
األفقي التوزيع التراكمي للسكان (من صفر إلى واحد أو مائة) ويمثل محوره الرأسي التوزيع التراكمي
للدخل (من صفر إلى واحد أو مائة) .ويمثل وتر المثلث حالة توزيع المساوة الكاملة ،بمعنى أن كل

النقاط على الوتر هي تلك النقاط التي تتساوى فيها األنصبة السكانية التراكمية مع األنصبة الدخلية
التراكمية .وهي إحدى حالتين متطرفتين ،أما الحالة الثانية فهي حالة الالمساواة التامة ،ويمثلها
المنحنى المنطبق على ضلعي المثلث ،بحيث تحصل فئة سكانية واحدة على كل الدخل .وبين هاتين

الحالتين المتطرفتين تقع جميع الحاالت األخرى من الالمساواة باختالف درجاتها.

1

شكل ( )1-1منحنى لورنز

المصدرLorenzo G. Bellu and Paolo Liberati, Charting :
Income Inequality, The Lorenz Curve. p3.
1

المرجع السابق ،ص .13ويتم رسم منحنى لورنز كالتالي -1 :نقوم بترتيب أفراد المجتمع حسب مستويات دخولهم من األفقر إلى

األغنى -2 .يتم تقسيم أفراد المجتمع إلى فئات بالتساوي ،بحيث تحتوي كل فئة على مستوى معين من الدخول ،فمثال يتم تقسيم
أفراد المجتمع إلى  2فئات بحيث تحتوي الفئة األولى على أقل  %20دخال من السكان والفئة الثانية تحتوي على السكان الذين

يحصلون على دخل أعلى من الفئة األولى وهكذا حتى الفئة األخيرة والتي تضم أعلى  %20دخال من السكان (John Sloman,
) OP. Cit, pp.265-266ولمزيد من االطالع حول منحنى لورنز:

Lorenz M.O., 1905. Methods of Measuring the Concentration of Wealth, Journal of the.

-

American Statistical Association (new series) 70, pp. 209-217.

John Sloman, Economics, Pearson Education, Sixth edition, England 2006, p 262-266

Lorenzo Giovanni Bellu and Paolo Liberati, Charting Income Inequality. The Lorenz
Curve, Agricultural Policy Support Service, Policy Assistance Division. FAO, Rome, Italy
(2005), pp. 1-17
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ب -معامل جيني:
بناء على المعايير السابق استعراضها ،والتي يجب أن تفي بها مؤشرات قياس الالمساواة في التوزيع،
فقد توفر لدى االقتصاديين عدد من المؤشرات التي يمكن استخدامها في القياس .من هذه المؤشرات

المدى ومتوسط االنحراف النسبي والتباين ومعامل االختالف ومؤشر تايل ،والعديد من المؤشرات

األخرى .إال أن أهم هذه المؤشرات وأوسعها انتشا ار في أدبيات توزيع الدخل هو معامل جيني.

ويعتبر معامل جيني (ويعرف أيضا بمؤشر جيني أو نسبة جيني) أحد مقاييس التشتت اإلحصائي وقد

طوره العالم اإلحصائي واالجتماعي كورادو جيني في كتابه )(Variability and Mutability

المنشور عام 1912م .ويقيس هذا المعامل عدم المساواة بين قيم مختلفة من التوزيعات (على سبيل

المثال الدخل ،اإلنفاق) .ويتراوح معامل جيني بين الصفر معب ار بذلك عن حالة المساواة التامة بين
جميع القيم وبين الواحد الصحيح ( 111على المقياس المئوي) معب ار بذلك عن حالة الالمساواة التامة

بين جميع القيم 1.وتعبر قيمة معامل جيني التي تساوي  55( 1555فأكثر على المقياس المئوي) فما

فوق عن مستوى عال من الالمساواة ،بينما تعبر القيمة الواقعة بين  1545و  55-45( 1555على

المقياس المئوي) عن مستوى متوسط مرتفع من الالمساواة ،وتعبر القيمة الواقعة بين  1535و1545

( 45-35على المقياس المئوي) عن مستوى متوسط منخفض من الالمساواة ،في حين يعبر عن
المستويات المنخفضة من الالمساواة القيم التي تساوي أو تقل عن ( 1535أقل من  35على المقياس

المئوي).

2

يعرف معامل جيني رياضيا على منحنى لورنز ،حيث يمكن وصف معامل جيني على أنه
وعادة ما ّ
نسبة مساحة المنطقة التي تقع بين خط المساواة التامة (والذي يمثله وتر المثلث) ومنحنى لورنز

(المنطقة  )Aإلى المساحة اإلجمالية للمثلث والتي تقع تحت خط توزيع المساواة الكاملة (المساحة

.)A+B

على أساس الشكل ( ،)1-1يعرف معامل جيني على النحو التالي:
المساحة
المساحة

ولعله من الواضح أن قيمة معامل جيني تتراوح بين الصفر في حالة المساواة الكاملة ،أي عندما
ينطبق منحنى لورنز على خط المساواة التامة ،وواحد (أو مائة) في حالة عدم المساواة الكاملة ،أي

عندما تكون المساحة  Aمساوية للصفر .وبشكل أكثر تحديدا فإن الحد األعلى لمعامل جيني يساوي
World Bank, Introduction to poverty analysis, World Bank, 2005, pp.95-98.

Francois Bourguignon, The Poverty-Growth-Inequality Triangle, Indian Council for Research on

1
2

International Economic Relations, New Delhi, 2004. pp. 8-9
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واحد فقط عندما يكون حجم السكان النهائي ،أما عندما يكون حجم السكان يساوي  Nفإن الحد

األعلى لمعامل جيني يساوي:

وحيث أن المساحة  A+B=0.5فإن:
وحيث أن منحنى لورنز يمكن تمثيله بالدالة ) Y = L(Xوباستخدام التكامل يمكن أن نحصل على
قيمة  Bوتصبح المعادلة كالتالي:
) ( ∫
وفي بعض األحيان التي ال تكون كل قيم منحنى لورنز معروفة بشكل كامل ،حيث تعطى قيم معينة
فقط في فترات زمنية معينة ،فإنه يمكن الحصول على أقرب تقدير لمعامل جيني من خالل استخدام
تقنيات مختلفة لتقدير القيم المفقودة في منحنى لورنز .فإذا كانت  xi, yiنقاط على منحنى لورنز فإن

معامل جيني يأخذ الصيغة التالية:
)

1

()

(∑

وعندما يكون هناك عدد  Nفترة على المحور األفقي فإن الصيغة تصبح كالتالي:
)

(∑

حيث أن:

 xiالنسب التراكمية للقيم السكانية مرتبة تصاعديا لكل  i=0,…nو i0=0, in=1
 yiالنسب الت اركمية لقيم الدخل مرتبة تصاعديا لكل  i=0,…nو i0=0, in=1

ويعرف القانون السابق بالتعريف الهندسي لمعامل جيني ،حيث أن  X0 = Y0 = 0بمعنى أن صفر

في المائة من السكان يحصلون على صفر بالمئة من الدخل .وأن  Xn = Yn = 1بمعنى أن مائة
بالمائة من السكان يحصلون على مائة بالمائة من الدخل .ويتوافر في معامل جيني المعايير التي تم
ذكرها سابقا ،ما عدا قابلية التفكيك التجميعي .حيث ال يمكن تجزئته لمقارنة المجموعات الفرعية أو

مصادر الدخل ،حيث ال تتساوى قيمة مجموع معامالت جيني للمجموعات الفرعية مع معامل جيني
1

بعض المراجع تأخذ فيها صيغة معامل جيني الشكل التالي )

()

(

∑

وهي ال تختلف

رياضيا عن الصيغة المذكورة أعاله .راجع على سبيل المثال :علي عبد القادر علي ،اتجاهات توزيع اإلنفاق في الدول العربية،

ص.12-13
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للمجتمع ،1ومع ذلك فإن  Millanovicاستخدم بنجاح القانون التالي لتحليل توزيع اإلنفاق على
مستوى العالم:

)

∑

(∑ ∑

حيث  yهي متوسط اإلنفاق (في الدول  iأو أعلى مستوى المجموعة) و pهي نصيب البلد من إجمالي
السكان ،و πنصيب الدولة من إجمالي اإلنفاق ،وحيث رتبت الدول حسب متوسط إنفاقها بحيث yi
تكون أكبر من  .yjويوضح الجزء األول من المعادلة عدم المساواة المتأتي من اختالفات اإلنفاق بين
األفراد داخل كل دولة بينما يوضح الجزء الثاني عدم المساواة المتأتي من االختالفات بين الدول التي

تعكسها اختالفات متوسط اإلنفاق للفرد .ويسمى المتبقي بالجزء المتطابق .وقد نتج هذا الجزء نسبة

لعدم قابلية معامل جيني للتفكيك التجميعي .ويغطي الجزء المتبقي حالة األفراد الذين يعيشون في دول
غنية إال أن متوسط إنفاقهم يقل عن إنفاق شخص ما في دولة فقيرة.

2

ج -مؤشرات أخرى:
 -1المدى:

يعتبر أبسط المقاييس المستخدمة لقياس عدم المساواة في توزيع الدخل ،وهو مصمم لقياس الفرق بين

القيم المتطرفة ،أي أكبر قيمة وأصغر قيم في الدخل .ويعرف بأنه الفجوة بين أعلى مستوى للدخل وأقل

مستوى له ،معب ار عنه كنسبة من متوسط الدخل .وبهذا يمكن تعريفه رياضيا كالتالي:
(
)
حيث أن R :المدى
 yiدخل الفرد

متوسط الدخل
i =1, 2, … , n

2

علي عبد القادر علي ،مرجع سبق ذكره .ص .12-14وللمزيد من االطالع مراجعة:

World Bank, OP. Cit, p. 98.

Milanovic, Branko, 1999. "True world income distribution, 1988 and 1993 – first
calculations, based on household surveys alone," Policy Research Working Paper Series
2244, The World Bank.
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1

فإذا كان الدخل موزعا توزيعا متساويا فإن  ، R = 0والعكس ،إذا كان فرد واحد يحصل على كل

الدخل فإن  R = nومن ثم فإن قيمة  Rتقع بين (صفر.)n ،

1

وهناك العديد من المشاكل في استخدام المدى كمقياس لتوزيع الدخل ،فهو يهمل طبيعة التوزيع بين

القيم المتطرفة .واذا ارتفع كل دخل بالمقدار نفسه فإن التباين سيزداد على الرغم من أن التوزيع يحافظ

على الشكل األساس نفسه .ويتم التغلب على هذه المشكلة باستخدام مخفضا هو المتوسط ،ثم ضربة
بعد ذلك بالدخل من أجل الحصول على مقياس غير متأثر بالمتوسط.

2

 -2انحراف الوسط النسبي:
ويتم احتسابه عن طريق أخذ متوسط الفروقات بين فئة دخل  Xومتوسط دخل السكان ،وقسمة الناتج

على المتوسط .بتعبير آخر ،مقارنة مستوى الدخل لكل فرد مع متوسط الدخل ،ثم أخذ مجموع القيم

المطلقة لهذه الفروق والنظر إلى هذا المجموع كنسبة من الدخل اإلجمالي.
ورياضيا يمكن صياغته كالتالي:
|

|∑

حيث أن M :انحراف الوسط النسبي
 µمتوسط دخل السكان

 yiدخل الفرد الشخصي
n=1,2..,n
وفي حالة التوزيع المتساوي للدخل فإن  .M=0أما إذا كان كل الدخل يحصل عليه فرد واحد فإن:
(
)
وعلى العكس من المدى  Rفإن هذا المؤشر يأخذ في االعتبار التوزيع الكلي ،إال أن مشكلته األساسدية
كمقياس هو عدم حساسيته للتحويل بين شخصين ،فقير وغني ،إذا كان يقع كالهما على الجهدة نفسدها

من متوسط الدخل.

3

James Foster and Amartya Sen, On economic inequality, Radcliffe Lectures, 1972, secnd

1

edition. Oxford: Clarendon press, 1978. pp 24-25

Stephen P. Jenkins, The measurement of income inequality. In: Osberg L, ed. Economic

2

inequality and poverty: international perspectives. London: M, E. Sharpe, Inc. 1991. pp12-13
James Foster and Amartya Sen, OP. Cit, pp 25-26.
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3

 -3التباين ومعامل االختالف:

يشددبه مقيدداس التبدداين المقيدداس السددابق ،إال أندده يلجددأ إلددى تربيددع الفددروق بددين كددل فئددة مددن فئددات الدددخل

والوسط .ويتم حساب هذا المؤشر وفق الصيغة التالية:
(

)

∑

حيث أن V :التباين

متوسط دخل السكان

دخل الفرد الشخصي
n=1,2,..,n
ويعتمد التباين على مستوى متوسط دخل السكان ،وقد يظهر أحد التوزيعات تباينا نسبيا أعظم من

اآلخر ،ولكن مع ذلك يظهر تباينا أقل إذا كان مستوى الدخل الذي تؤخذ حوله التباينات أصغر من
مستواه في التوزيع اآلخر .وللتغلب على ذلك يمكن احتساب معامل التباين الذي يرتكز على التباين

النسبي والذي هو الجذر التربيعي للتباين مقسوما على متوسط دخل السكان.

1

√

 -4مؤشر تايل:

يعتمد مؤشر تايل على فكرة محتوى المعلومات المتوقعة في األنظمة .فعلى سبيل المثال إذا كانت x

هي احتمال أن حدث معين سوف يقع فإن محتوى المعلومات من مالحظة أن الحدث قد وقع ال بد أن

يكون دالة متناقصة لالحتمال  xبمعنى أنه كلما كان احتمال الحدوث ضعيفا كلما كان من المهم

معرفة أن الحدث قد وقع فعال .وأحد القوانين التي تستوفي هذه المتطلبات أن تأخذ دالة محتوى

المعلومات الشكل التالي:

) (
فإذا كان هناك  nمن األحداث التي يمكن أن تقع ،فيمكن التعبير عن احتمال وقوع كل منها بالرمز
بحيث يكون

ومجموع هذه االحتماالت يساوي الواحد أي أن

∑ فعلى هذا

األساس يمكن تعريف محتوى المعلومات المتوقع على أنه محتوى معلومات كل حدث مثقال باحتمال
حدوثه على النحو التالي:
) (

) (

∑

Ibid, pp 27-28.
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1

) (

∑

وكما هو واضح كلما اقتربت قيمة كل من االحتماالت للقيمة

كلما زاد محتوى المعلومات .وبتفسير

على أنه نصيب الفرد من إجمالي الدخل فإنه يمكن تفسير ) (

في التوزيع .وعندما تكون

على أنها مؤشر لقياس المساواة

أعلى قيمة لها تساوي

تبلغ ) (

ألي

وبطرح ) (

توزيع للدخل من القيمة القصوى يمكن الحصول على مؤشر الالمساواة في التوزيع وهو المؤشر
المعروف بمؤشر تايل والذي يأخذ الشكل التالي:
) (

1

∑

إضافة إلى المؤشرات السابقة ،فإنده توجدد مؤشدرات أخدرى لقيداس عددم المسداواة فدي توزيدع الددخل ،قدد ال
يتسددع المكددان للحددديث عنهددا ،كمقيدداس االنح دراف المعيدداري للوغاريتمددات ،ومعامددل بدداريتو ومعامددل أنانددد

سن ومعامل أتكنسون ومعيار شامبرنون ومقياس دالتون ،ويمكن الرجدوع إلدى المصدادر المدذكورة للمزيدد

مددن االط ددالع عليهددا 2.وبش ددكل عددام فإن دده يمكددن الق ددول بددأن مؤش ددر جينددي يع ددد أكثددر المع ددايير تفض دديال
واستخداما من قبل االقتصاديين لقياس درجة عدم المساواة في توزيع الدخل.
خامس ا :مصادر وأسباب عدم المساواة:

تقسم مصادر عدم المساواة إلى مجموعتين حسب مصادر الدخل ،تشمل المجموعة األولى على
مصادر عدم المساواة في الدخل من العمل فيما تشمل المجموعة الثانية على مصادر عدم المساواة في

الدخل من الممتلكات.

فيما يتعلق بالمجموعة األولي ،حيث يمثل الكسب من العمل النسبة األعظم من عوامل الدخل ،وتقدر

هذه النسبة بما يقارب  %81من هذه العوامل .وحتى لو تم توزيع دخل الممتلكات بالتساوي بين أفراد

2

Ibid, pp. 34-35.

لالطالع على عرض مفصل لهذه المؤشرات راجع :

Introduction to poverty analysis, World Bank, 2005, pp. 96-105

James Foster and Amartya Sen, On economic inequality, Radcliffe Lectures, 1972, secnd
edition. Oxford: Clarendon press, 1978. pp37-46

Sundrum, Income Distribution in Less Developed Countries. London: Routledge, 1992.
Pp 36-70
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1

المجتمع فإن قد ار كبي ار من عدم المساواة سوف يتبقى .هذا القدر يعتمد بدوره على عدة عوامل تسبب
التفاوت في توزيع الدخل من العمل وهي:

 -1االختالف في القدرات والمهارات :يختلف الناس في قدراتهم العقلية والبدنية اختالفا كبي ار ،إال
أن تلك الفروقات الشخصية ال تساعد كثي ار في تفسير أسباب تشتت الدخل ،وانما تفسر قدر
ضئيل نسبيا من أسباب الفرق في الكسب من العمل .وهذا ال يعني أن هذه الفروقات قليلة

األهمية ،إال أن المهارات المقيمة في سوق العمل متباينة ويصعب قياسها باختبارات معيارية.

 -2كثافة العمل :تختلف كثافة العمل بين األفراد بشكل كبير ،فقد يعمل شخص ما  71ساعة
عمل في األسبوع وال يأخذ خاللها إجازة ،في المقابل قد ال يعمل شخص آخر إال بما يكفي

لتلبية ضرورات الحياة .وسوف تكون الفروق في الدخل واضحة بين الشخصين بسبب الفروق
في جهود العمل.

 -3الوظائف :وهي من المصادر الهامة لعدم المساواة في الدخل ،حيث نجد أنه عند أدنى سلم
للدخل يوجد أصحاب األعمال البسيطة ،مثل العمال غير المهرة ،في حين نجد

االختصاصين ،كاألطباء ،في أعلى سلم الدخل .ويعود االختالف في الدخل بين المهن إلى

عوامل عديدة منها المدة الزمنية الالزمة للتدريب باإلضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه

القدرات ،كما هو الحال في قصر الوظائف الهندسية على أشخاص لديهم بعض المهارات

الكمية 1.كذلك يظهر دور انفصال الملكية ومالكو األسعم عن اإلدراة والمنظمين والعاملين في
المؤسسات والشركات ،حيث يحصل مدراء الشركات العمالقة وكبار موظي البنوك والمؤسسات

على رواتب مميزة واستثنائية تفوق بشكل كبير ما يحصل عليه صغار الموظفين في البلدان
التي تنهج االقتصاد الحر.

 -4عوامل أخرى :قد يلعب التمييز واالستبعاد من مهن معينة دو ار مهما في إبقاء أجور النساء

واألقليات في مستوى منخفض .كما قد تؤثر الحياة العائلية والخبرات االجتماعية التي يكتسبها

األطفال تأثي ار كبي ار على ما سيكسبونه مستقبال ،فأبناء العائالت الموسرة يفيدون من محيطهم
في كل مرحلة يمرون بها ،في حين أن أبناء الفقراء غالبا ما يعانون من االزدحام وسوء

التغذية وبيئة مدرسية سيئة وتعليم غير متطور .ويعتبر االختالف في الفرص التي يقدمها
الوسط الذي يعيش فيه األفراد من أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم المساواة في الدخل،

ويقصد بالفرص التسهيالت والمؤسسات التربوية والعلمية والفنية والتدريبية وما إلى ذلك ،والتي
تؤهل األفراد للحصول على أعمال مربحة ودخل عال نسبيا .وهذه الفرص ليست متوافرة

بصورة متساوية أمام كل األفراد .فالفقراء تكون لديهم فرصة أقل من ميسوري الحال في

1

بول سامويلسون ووليام نوردهاوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.401-400
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الحصول على التعليم والتدريب الالزم لكثير من األعمال ذات الدخل العالي .باإلضافة إلى
التسهيالت العديدة المتوافرة أمام األغنياء كاتساع دائرة عالقاتهم والتي تسهل لهم عملية

االرتقاء في السلم االجتماعي واالقتصادي.

1

وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من مصادر عدم المساوة في الدخل ،والمتأتية من اختالف الثروات

المكتسبة والموروثة ،فيذكر سامويلسون أن األفراد على قمة هرم الدخل يجنون معظم نقودهم من دخل
ممتلكاتهم في الوقت الذي ال يمتلك فيه الفقراء سوى القليل من السلع المادية بحيث تجعل دخلهم من

الممتلكات ال وجود له .ويحصر سامويلسون مصادر االختالف في الثروة في االدخار ،والمجازفة
الرأسمالية وايجاد أعمال مربحة ،باإلضافة إلى الميراث.

2

وتعتبر الممتلكات إحدى أهم األسباب الرئيسية للتفاوت في توزيع الدخل خاصة في المجتمعات التي

تنتهج منهج االقتصاد الحر .ويقصد بالممتلكات هنا كل األموال والموجودات التي تدر دخال ،قد تكون

أمواال مادية كاألبنية واآلالت واألراضي أو قد تكون غير مادية مثل األسهم والسندات.

ويساعد االدخار ونظام اإلرث على زيادة الممتلكات وتركزها في يد فئة قليلة .حيث تعمل األنظمة

والقوانين السائدة في بعض المجتمعات في مجال اإلرث على تراكم وتركيز الثروات ،مما يساعد على

اتساع الفجوات في توزيع الدخول .ففي بريطانيا مثال ،يعمل نظام اإلرث على حصر التركة لدى أكبر
األوالد وبذلك فهو يساهم في زيادة حدة التفاوت بين أكبر األوالد وبقية األخوة .أما إذا كان نظام اإلرث

ال يحصر التركة لدى أحد األوالد ويضمن توزيع التركة بين األبناء فإن ذلك سوف يقود في النهاية إلى

تفاوت أقل في التوزيع .وللتوفيق بين نظام اإلرث والدخول قامت العديد من الدول بتشريع ضريبة

التركات ،حيث تحصل الدولة على نصيب من التركة عند انتقالها ،وبذلك فهي تحول دون حدوث

إضافة كبيرة إلى الثروة القائمة.

وفي الوقت الذي تنمو فيه عوائد الممتلكات بمعدالت متسارعة ،بسبب التطور التكنولوجي ،تميل

األجور والرواتب إلى االستقرار أو االرتفاع بمعدالت بسيطة ال تقارن بمعدالت ارتفاع عوائد
الممتلكات .وهذا يؤدي إلى تزايد عدم المساوة في توزيع الدخل وتفاقمه بشكل أكبر .ويعد هذا من أهم

اآلثار التوزيعية المترتبة على الملكية .ولذلك فإنه ال مناص من أن تكون للضريبة على مختلف
مصادر الدخل المتأتية من الممتلكات دو ار فاعال في إعادة توزيع الدخل وتقليل عدم المساواة داخل

المجتمع 3.خاصة في ظل عدم تمتع الفئات التي ال تمتلك سوى قوة عملها أثناء سنوات العمل والتقاعد

1
2

حسين علي سلطان ،مرجع سبق ذكره ،ص.42

بول سامويلسون ووليام نوردهاوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.402-401

3

حسين علي سلطان ،مرجع سبق ذكره ،ص .42-41وأيضا Fred Campano and Dominick Salvatore, Income

Distribution, Oxford University Press, 2006, pp.73-75.
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بذات الحصانة المتأتية من الملكية ،فبإمكان مالكي األسهم والتركات الحصول على مكافآت ريعية

دون بذل أي جهد حقيقي أو إضافة حقيقية لالقتصاد .وقد حققت العديد من الدول الرأسمالية مستويات
أعلى من العادلة عندما قامت بتطبيق نظم الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى العكس عندما

أعتبرت أن تخفيض هذه الضرائب حاف از مهما لتعزيز االستثمار.
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المبحث الثاني
النمو االقتصادي وقياسه
أوالا :تعريف النمو االقتصادي وقياسه:
 -1تعريف النمو االقتصادي:

يعرف االقتصاديون النمو االقتصادي بطرق مختلفة ،وان اتفق معظمهم على استخدام الناتج والدخل
ّ
القومي عنص ار رئيسيا في تعريفهم للنمو .من جهته يعتبر كوزنتس النمو االقتصادي ظاهرة كمية
وبالتالي فإن النمو في رأي كوزنتس هو الزيادة المستمرة للسكان والناتج القومي 1.ويعتبر البعض أن

النمو االقتصادي يشير بشكل مباشر إلى الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي والذي ال
يرتبط بالضرورة مع حدوث تغير هيكلي أو اقتصادي أو اجتماعي في الدول 2.وبصفة عامة يمكننا

تعريف النمو االقتصادي بأنه الزيادة في إجمالي الدخل أو الناتج في بلد ما مصاحبة بالزيادة المستمرة
في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر مدة زمنية طويلة 3.ويمكن من هذه التعريفات استخراج

الخصائص التالية للنمو االقتصادي:

4

 يجب أن يترتب على الزيادة في الدخل اإلجمالي للبلد زيادة في دخل الفرد الحقيقي .وبهذا فإنمعدل النمو االقتصادي هو عبارة عن معدل نمو الدخل الوطني مطروحا منه معدل النمو

السكاني.

 الزيادة في دخل الفرد يجب أن تكون حقيقية ،أي الزيادة النقدية في دخل الفرد بعد خصممعدل التضخم.

 يجب أن تكون الزيادة في الدخل مستمرة وعلى المدى الطويل ،أي ال تختفي بمجرد اختفاءاألسباب.

ويحدث النمو االقتصادي عندما يقوم الناس بتحويل الموارد االقتصادية المتاحة لهم ويعيدون ترتيبها
بطريقة تجعلها أكثر قيمة .ويشبه رومر هذه العملية بعملية الطبخ حيث باستخدام المكونات الخام
وتطبيق كال من العمل والمعرفة واستخدام الطاقة والتكنولوجيا تتحول هذه المواد الخام إلى وجبة غذائية

1

صواليلي صدر الدين ،النمو والتجارة الدولية في الدول النامية( ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة الجزائر ،)2001 ،ص.22

3

عمر محي الدين ،التنمية والتخطيط االقتصادي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1922 ،ص.33

2

ابراهيم العيسوي ،التنمية في عالم متغير ،دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها ،دار الشروق ،القاهرة ،2001 ،ص .1

4

صواليلي صدر الدين ،مرجع سبق ذكره ،صفحة .21
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أكثر قيمة من المكونات الخام ،وبالتالي فقد خلق ارتفاع في القيمة االقتصادية لها ،وباختصار يمكن
القول أن هناك نموا اقتصاديا.

1

 -2قياس النمو االقتصادي:
درجت العادة في الفكر االقتصادي على استخدام متوسط الدخل الفردي الحقيقي (نصيب الفرد من

إجمالي الدخل – أو الناتج -الحقيقي) وتغيره لمقارنة نوعية الحياة بين الدول جغرافيا أو قوميا أو زمنيا.
ويمثل هذا المؤشر حاصل قسمة الناتج المحلي أو القومي اإلجمالي على عدد السكان .أما الناتج

اإلجمالي المحلي فهو قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خالل عام واحد ،وبالتالي فإن حساب

متوسط الدخل الفردي ينطوي على تقدير حصة الفرد من السلع والخدمات في بلد ما ومقارنتها

بحصص األفراد في بلدان أخرى .أما الناتج القومي اإلجمالي فيمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة في

بلد ما خالل عام أيضا والفرق بينه وبين الناتج المحلي االجمالي هو أن هذا األخير يحسب قيمة

السلع والخدمات من الموارد الموجودة محليا في حين يحسب الناتج القومي األجمالي قيمة السلع
والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محليا 2.وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤالت التالية :إلى أي مدى

يمكن أن يكون متوسط الدخل الفردي الحقيقي مقياسا سليما للنمو االقتصادي؟ وما هي العيوب التي
تشوبه؟ وكيف تؤثر هذه العيوب على قياسه بدقة؟ وهل تعتبر هذه العيوب مصد ار للتشكيك في

مصداقية هذا المؤشر كمقياس للنمو االقتصادي؟

ثانيا :تقييم متوسط الدخل الفردي كمقياس للنمو االقتصادي:

تعرض متوسط الدخل الفردي الحقيقي وتغيره إلى العديد من االنتقادات على مدى السنوات ،وتضمنت

هذه االنتقادات مخترع هذا المؤشر سيمون كوزنتس ،على الرغم من تحذيره من استخدام هذا المؤشر

كمقياس للرفاه االقتصادي 3.وتستند هذه االنتقادات إلى عيوب هذا المؤشر التي ترجع أساسا إلى

المشاكل التي تصاحب طرق قياسه وما يمكن أن يترتب على هذه المشكالت من نتائج تقلل أهمية
وقيمة هذا المقياس .ويمكن تلخيص هذه العيوب كالتالي:

Institute for Studies in Happiness, Economy, and Society , Life Beyond Growth, Alternatives and

1

Complements to GDP-Measured Growth as a Framing Concept for Social Progress, Annual
2

Survey Report, Tokyo, Japan, 2012, p2.

ال يوجد مؤلف ،تحسن الدخل الفردي ال يعني بالضرورة تحسن نوعية الحياة( ،نسخة إلكترونية)

http://economy.awardspace.com/p9.htm

Institute for Studies in Happiness, Economy, OP. Cit, p6.
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3

 -1يتميز هذا المقياس بكونه مقياسا تحكميا ،بمعنى أن استخدامه ينطوي على ضرورة وجود
متوسط للدخل الفردي يعتبر حدا فاصال بين الدول النامية والدول المتقدمة .وبالتالي فإن الدول

التي تتمتع بمتوسط دخل فردي أعلى من هذا الحد تعتبر دول متقدمة ،والدول التي لديها
متوسط دخل أقل من هذا الحد تعتبر دول نامية .وهو بذلك يعكس مظه ار واحدا من مظاهر

االقتصاد وهو مستوى المعيشة دون النظر العتبارات اجتماعية أو هيكلية أو اقتصادية .على
سبيل المثال قد يفوق متوسط الدخل الفردي في دولة كالكويت أو السعودية مثال نظيره السائد
في دول أوروبية ،بالرغم من أن هذه الدول ال تعتبر دول متقدمة إذا أخذنا في االعتبار

العوامل االجتماعية والهيكلية لهذه الدول 1.حيث تعتبر هذه الدول ذات اقتصاد قائم بشكل
أساسي على الريع ،وهو نظام هش كما يراه بعض االقتصاديين وسريع الزوال .حيث يصبح
االقتصاد تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية بمعنى أن أي هزة تصيب حركة التجارة

الدولية تنتقل بسرعة إلى هذا االقتصاد وغالبا ما تحدث هزات اجتماعية شديدة الوطأة كون أن

هذا النوع من االقتصادات رخوة وال تستند إلى قوى إنتاجية صلبة ،وفي الواقع أن بنية
االقتصاد الريعي هي بنية غير انتاجية.

2

 -2كذلك تؤثر اختالف تعريف الدخل والناتج القومي بين الدول على إجراء مقارنات سليمة بين

مستويات معيشة هذه الدول .فبعض الدول تستبعد من تعريف الدخل القومي ذلك الجزء من

الدخل المتولد في القطاعات غير المنتجة (مثل الخدمات الشخصية) ،بينما تستبقيه أخرى.
وحتى مع تعريف محدد للدخل القومي ،تثور مسألة شمول أو عدم شمول هذا التعريف لفئات

معينة من السلع والخدمات .فإذا تم استبعاد الدخل المتولد في قطاع االكتفاء الذاتي ،والذي يتم

فيه اإل نتاج بقصد االستهالك المباشر ،من حسابات الدخل القومي ،فإن هذا االستبعاد سوف
يؤثر بشكل كبير على المقارنات الدولية .حيث يختفي هذا القطاع تقريبا في الدول المتقدمة
في حين أنه يمثل أهمية كبيرة في عديد من الدول النامية ،مما يؤدي إلى تحيز النتائج لصالح

الدول المتقدمة .في المقابل إذا تم إدخال هذا القطاع في حسابات الدخل القومي فإن مشكالت
قياس حجم المعامالت التي تتم فيه والتي ال تدخل في نطاق السوق سوف يكون غير دقيق.

3

 -3أيضا يتأثر الدخل القومي ألي دولة بطبيعة السلع والخدمات المنتجة فيها وبالتالي بهيكل

أسعارها النسبية .فأي هيكل سعري يمكن استخدامه عند مقارنة الدخل القومي لدولة نامية مع

الدخل القومي لدولة متقدمة؟ فاستخدام الهيكل السعري للدول المتقدمة لتقدير الدخل القومي
في الدول النامية سوف يؤدي إلى تقديرات متحيزة لصالح الدول المتقدمة في مقابل الدول

1

عمر محي الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.34

 2محمد نبيل الشيمي ،االقتصاد الريعي :المفهوم واإلشكالية ،الصفحة اإللكترونية لمجلة الحوار المتمدن ،فبراير( 52112 ،نسخة إلكترونية) من
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295122
3

عمر محي الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.32-32

31

النامية .من جهة أخرى تثير المقارنات الدولية قضية تحويل الدخول المختلفة إلى عملة دولية
واحدة – الدوالر مثال .حيث يتم استخدام سعر صرف معين يتم بناء عليه التحويل من العملة

الوطنية إلى العملة الدولية ،مع العلم أن أسعار الصرف في الدول النامية تستخدم كأداة من
أدوات السياسة االقتصادية وهي في الغالب أسعار صرف ثابتة ال تعكس الواقع ،وبالتالي فإن
استخدامها يؤدي إلى تحيز في غير صالح هذه الدول .وحتى مع افتراض حرية أسعار

الصرف بالتذبذب فإن المقارنة الدولية بين متوسطات الدخل الفردي لن تكون ذات داللة كبيرة،

حيث يتأثر سعر الصرف إلى حد بعيد بالسلع والخدمات الداخلة في نطاق التجارة الدولية،
وبالتالي فهو ال يعكس القوة الشرائية للعملة الوطنية بالنسبة للسلع والخدمات التي ال تدخل في

نطاق التجارة الدولية.

1

 -4كذلك فإن انتقال متوسط الدخل الفردي من مستوى سائد في الدول النامية إلى مستوى آخر
سائد في الدول المتقدمة ال يعني بالضرورة انتقال الدولة من خانة الدول النامية إلى خانة

الدول المتقدمة .مثال ينطوي متوسط الدخل األمريكي على مستوى ونمط معين من السلع
والخدمات االستهالكية والصحية والتعليمية والنقل والمواصالت .هذه التوليفة من السلع

والخدمات التي يمثلها هذا المتوسط تعكس نمطا معينا من الحياة والسلوك لألفراد كما تعكس

تفضيالتهم وقيم واتجاهات المجتمع األمريكي .وليس بالضرورة أن تكون هذه التوليفة من

السلع والخدمات هي التوليفة المثلى المالئمة لظروف الدول النامية.

2

 -5المشكلة األخيرة التي تواجه متوسط الدخل الفردي كمقياس للنمو هو التكلفة االجتماعية
الرتفاع متوسطات الدخل .حيث ال يمكن التغاضي عن هذه التكلفة من أجل الوصول إلى
مستويات مرتفعة من الدخل .ومثال على ذلك مشاكل التلوث التي تصاحب عمليات التصنيع

والتحضر أو استخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات االقتصادية المختلفة.

3

بناء على ما سبق ،ونتيجة لقصور معيار متوسط الدخل الفردي ،نادى العديد من االقتصاديين

بضرورة إضافة معايير أخرى إلى جانب متوسط الدخل الفردي .وقد قام كوزنتس باجراء دراسة

إحصائية حول العالقة بين متوسط الدخل الفردي والمتغيرات األخرى لمعرفة مدى االرتباط بينها .ووجد
أن هذه المتغيرات تتغير مع التغير في متوسط دخل الفرد ارتفاعا وانخفاضا .فارتفاع متوسط دخل

الفرد يصاحبه ارتفاع توقع الحياة عند الوالدة وارتفاع مستوى التغذية ومستوى الرعاية الصحية ونسبة
التعليم وكذلك زيادة معامل رأس المال للعمل وزيادة األهمية للقطاعات غير الزراعية وارتفاع اإلنتاجية

وغير ذلك من المتغيرات ،والعكس في حالة انخفاض متوسط دخل الفرد .وبالرغم من أن هذه الدراسة
1

المرجع السابق ،ص.39-32

3

المرجع السابق ،ص.42-41

2

المرجع السابق ،ص.40-39
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قد أشارت بوضوح إلى وجود عالقة وارتباط بين متوسط الدخل الفردي والمؤشرات األخرى ،إال أنها لم

توضح طبيعة هذه العالقة وال نوع االرتباط وقوته واتجاهه بين متوسط الدخل الفردي والمؤشرات

األخرى .ومع ذلك فإن متوسط الدخل الفردي يبقى المؤشر األكثر استخداما في أن تعكس حال الدول
ومستوياتها المعيشية ومستوى نشاطها االقتصادي.

1

بالرغم من االنتقادات الموجهة الستخدام تغير متوسط الدخل الفردي الحقيقي كمؤشر للنمو االقتصادي
فإن استخدامه هنا سوف يفي بغرض البحث .فباإلضافة إلى النتائج التي توصل إليها كوزنتس في

دراسته آنفة الذكر ،فإنه من غير الواضح حتى اآلن وجود مقاييس أخرى كمية يمكن االستناد عليها
حص ار كمقاييس نموذجية للنمو االقتصادي .وحتى مؤشر األمم المتحدة للتنمية البشرية مازال يشوبه
العديد من المشكالت القياسية المتعلقة بتقدير القيمة الكمية لبعض متغيرات هذا المؤشر ،إضافة إلى

أن البعض يعتبر أن الطريقة التي تجمع فيها عناصر مؤشر التنمية البشرية تعتبر طريقة عشوائية

نوعا ما بسبب أنها لم تشتق رياضيا ومن النظرية االقتصادية التقليدية كما يحدث عادة بالنسبة

للمؤشرات االقتصادية .فضال عن ذلك فإن الهدف من حساب مؤشر التنمية البشرية هو ترتيب قيم
مؤشرات التنمية البشرية للدول من أجل تصنيفها ومقارنة نوعية الحياة فيها ومقارنة ذلك بتصنيفها من

حيث معدل الدخل الفردي .ويالحظ في هذا الشأن وجود عالقة موجبة بين معدل الدخل الفردي
ومؤشر التنمية البشرية ،وعلى الرغم من ذلك فإن هذا العالقة مازالت غير كاملة ،فالدول التي تنال

أعلى تصنيف في مؤشر التنمية البشرية ليس بالضرورة أن تكون الدول األعلى في مستويات الدخل

الفردي.

2

مثال آخر عن مؤشرات قياس الحالة االقتصادية للدول ،تشير بعض الدراسات إلى مفهوم حديث بدأ

ي ازحم مؤشر النمو االقتصادي التقليدي معب ار عنه بالتغير في متوسط الدخل الفردي باعتباره هدفا

لألنظمة االقتصادية ،وهو مفهوم السعادة .ويرجع هذا المفهوم إلى دولة بوتان التي تقع بين الصين
والهند ،حيث يعتبر ملك بوتان المروج الرئيسي لمفهوم جديد وعملية قياس جديدة تسمى السعادة

المحلية االجمالية  GDHفي مواجهة الناتج المحلي اإلجمالي أو الدخل المحلي اإلجمالي .وقد انتشر
هذا المفهوم الحقا حول العالم وأصبح يحظى بقبول واسع في الدول الصناعية المتقدمة .إال أن ظهور
هذا المعيار ال يعني تخلي بوتان وبقية الدول عن الفكرة التقليدية للنمو في شكله الكمي النقدي .بل إن

بوتان نفسها شهدت ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات األخيرة ،والذي قاد هذا االرتفاع
مبيعاتها من الطاقة الكهرومائية إلى الهند والسياحة .إلى جانب ذلك فإن الدول نفسها التي تتحدث

اليوم عن الرفاه والسعادة كأهداف اقتصادية بديلة مازالت ملتزمة سياسيا تجاه النمو التقليدي .فقد
1
2

المرجع السابق ،ص.41-42

تحسن الدخل الفردي ال يعني بالضرورة تحسن نوعية الحياة ،نسخة إلكترونية

http://economy.awardspace.com/p9.htm
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أصدرت قمة دول  BRICSوهي الب ارزيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إعالن سانيا Sanya

الذي افتتح بالتزام هذه الدول في ضمان أن تواصل تمتعها بنمو اقتصادي قوي ومستدام والذي يعتبر
السبيل الوحيد للخروج من الفقر.

1

ما يمكن الخلوص إليه هو أنه بالرغم من قصور مؤشر متوسط الدخل الفردي الحقيقي وتغيره كمقياس

للنمو االقتصادي ،فإنه ما يزال المؤشر األكثر قبوال لدى الدول واألنظمة االقتصادية واالقتصاديين.
ويدعم هذا القبول سهولة حساب هذا المؤشر مقارنة بمؤشرات أخرى مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر
السعادة وغير ذلك من المؤشرات والتي تأخذ في االعتبار الجوانب غير الكمية في االقتصاد .ومع

األخذ بعين االعتبار جوانب قصور متوسط الدخل الفردي فإن ارتباطه إيجابيا بمؤشرات الرفاه

االقتصادي األخرى يجعل منه مؤش ار مالئما إلى حد كبير كمقياس لمستويات المعيشة وتغيرها
ومقارنتها.

Institute for Studies in Happiness, Economy, OP. Cit, pp.14-16.
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1

المبحث الثالث
التطور التاريخي للنمو االقتصادي وعدم المساواة
أوالا :االختالفات في نصيب الفرد من الدخل القومي بين الدول
يختلف نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بين الدول اليوم عما كان عليه في الماضي بشكل كبير ،حيث

كانت هذه االختالفات بين الدول في مستويات منخفضة حتى بدايات القرن التاسع عشر ،ثم بدأت
بالزيادة واالتساع مع قيام الثورة الصناعية ووصلت إلى أقصى اتساع لها خالل السنوات المائة

األخيرة .وفقا للجدول ( )1-1في العام  1111كانت مستويات نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في
كل من أفريقيا واليابان وآسيا باستثناء اليابان أعلى من نظيره في أوروبا الغربية ،حيث كانت 416

دوالر 426 ،دوالر 451 ،دوالر 411 ،دوالر على التوالي (باألسعار الدولية لعام  )1991غير أن
الفوارق لم تكن كبيرة ،حيث كانت  %4وأعلى من  %6قليال و  %1255على التوالي .في المقابل كان

نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عام  1998في أوروبا الغربية أكبر بحوالي ثالث عشرة مرة من
نظيره في أفريقا وأكبر بست مرات من نظيره في آسيا ما عدا اليابان .في حين كان نصيب الفرد من

الدخل الحقيقي في أستراليا ونيوزيلندا وكندا والواليات المتحدة معا يماثل عشرين ضعفا لنظيره في
أفريقيا ،وأكبر بثمانية أضعاف من نظيره في آسيا باستثناء اليابان.

1

الجدول ( )1-1نصيب الفرد من الدخل في العالم منذ عام  1222حتى العام 1991
(بالدوالر الدولي )1992
السنوات
أوروبا الغربية
أستراليا ونيوزيلندا وكندا والواليات المتحدة
اليابان
آسيا (ما عدا اليابان)
أمريكا الالتينية
أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي سابقا
أفريقيا
كل العالم

1998 1973 1950 1913 1870 1820 1500 1000
17921 11534 4594 3473 1974 1232 774 400
26146 16172 9288 5257 2431 1201 400 400
20413 11439 1926 1387 737 669 500 425
2936 1231 635 640 543 575 572 450
5795 4531 2554 1511 698 665 416 400
4354 5729 2601 1501 917 667 483 400
1368 1365 852 585 444 418 400 416
5709 4104 2114 1510 867 667 565 435

المصدرThe World Economy: A Millennial Perspective p 126 :

من ناحية أخرى ،في مقابل انخفاض االختالفات في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي فيما بين الدول
الغنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،فإن الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة قد اتسعت

وفي ذات الوقت تضائل عدد الدول ذات الدخل المتوسط ،وأصبح العالم ينقسم بين معسكرين قطبيين
Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, Paris: OECD, 2001, pp.121.
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1

أحدهما غني واآلخر فقير .وقد قام كال من ) Durlauf and Quah (1999باحتساب احتماالت

االنتقال من نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في السنة  tإلى نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في
السنة  t+15في عينة من  115دول للفترة من  1961إلى  .1988ووجدا أن هناك احتمال كبير أن
تبقى الدولى ذات الدخل المرتفع مرتفعة الدخل واحتمال كبير أن تبقى الدولة ذات الدخل المنخفض
منخفضة الدخل .ومع ذلك فإن الدول متوسطة الدخل لديها احتمال كبير أن تصبح منخفضة الدخل أو
مرتفعة الدخل أكثر من احتمال أن تبقى متوسطة الدخل .مع هذه البنية من االحتماالت فإن التوزيع

يقترب مع الوقت إلى وضع الثنائية القطبية.

1

ويوضح الشكل ( )2-1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في مجموعة من الدول 2،حيث يوضح

االختالفات بين هذه الدول عام .2012

الشكل ( )2-1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في مجموعة من الدول للعام 2112
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
لوكسمبرغ
قطر
النرويج
الواليات المتحدة
أستراليا
السويد
كندا
ألمانيا
المملكة المتحدة
اليابان
كوريا الجنوبية
روسيا
تركيا
بلغاريا
فنزويال
البرازيل
الصين
إندونيسيا
الهند
نيجيريا
الكاميرون
السودان
بنغالدش
أوغندا
موزمبيق
أفريقيا الوسطى
النيجر
الكونغو الديمقراطية
نصيب الفرد من الدخل الحقيقي
الشكل من إعداد الباحث.
مصدر البيانات :بيانات الجدول ( )2-1في الملحق رقم ()1

ونالحظ أنه في هذا العام كان نصيب الفرد من الدخل في الواليات المتحدة األمريكية يعادل ثالثة

أمثال نظيره في بلغاريا وحوالي أربعة أمثال نظيره في فنزويال وأكثر من ذلك بقليل من نظيره في
Steven N. Durlauf and Danny T. Quah, The New Empirics of Economic Growth, In John B.

1

Taylor and Michael Woodford, Handbook of Macroeconomics, vol. 1A. Amsterdam: Elsevier,
2

1999, pp59-62.

مصدر البيانات لهذا الشكل هي قاعدة بيانات البنك الدولي على االنترنت www.worldbank.org :وقد استخدم الباحث آخر

تحديث للبيانات سبتمبر .2013
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الب ارزيل ،وأكبر من نظيره في الهند بحوالي إثنتي عشرة مرة ،وهناك فجوات أكبر بين الواليات المتحدة
األمريكية وعدد من البلدان األفريقية ،على سبيل المثال كان الدخل في الواليات المتحدة األمريكية أكبر

بتسعة عشرة مرة من نظيره في نيجيريا وأكبر من نظيره في موزمبيق بحوالي خمسين مرة ،وتظهر أرقام

بعض الدول األفريقية األخرى فجوات مماثلة أو أكبر .هذا بالرغم من أن الواليات المتحدة األمريكية لم

تكن صاحبة أعلى نصيب للفرد من الدخل الحقيقي في ذلك العام.

ويعطي الشكل ( )3-1لمحة أخرى عن االختالفات في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بين الدول،

حيث يصور نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في أربع دول عام  ،2111وتقارن هذه الدول بالواليات

المتحدة األمريكية حيث يوضح الشكل تطور الدخل فيها منذ عام .1775
الشكل ( )3-1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في أربع دول مقارنة بالسجل التاريخي لنصيب الفرد
من الدخل الحقيقي في الواليات المتحدة األمريكية2111 .
35,000
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نصيب الفرد من الدخل الحقيقي
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الواليات المتحدة األمريكية

الشكل من إعداد الباحث.
المصدر:
-

بيانات الواليات المتحدة األمريكية من الجدول رقم ( )3-1في الملحق رقم ()1

 بيانات األرجنتين والصين والهند وكونغو كنشاسا ،من مشروع ماديسون على االنترنت:http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm

من معطيات هذا الشكل يمكننا الحصول على الفترة التي كان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في

الواليات المتحدة األمريكية يماثل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في أي من الدول األخرى في العام
 .2111فنصيب الفرد من الدخل الحقيقي في األرجنتين على سبيل المثال في هذا العام كان يماثل
نظيره في الواليات المتحدة األمريكية في أعقاب أزمة النفط ،وفي الصين يماثل نظيره في الواليات

المتحدة األمريكية خالل سنوات الحرب العالمية الثانية ،أما في الهند فإن نصيب الفرد من الدخل
36

الحقيقي يقترب من نظيره األمريكي خالل بدايات القرن العشرين ،في حين أن نصيب الفرد من الدخل
الحقيقي في كونغو كنشاسا لم يبلغ سوى خمس نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في الواليات المتحدة

األمريكية عام  .1775تشير هذه الفجوات التاريخية الواسعة جدا ،والمرعبة في العديد من الحاالت،
إلى أنه يلزم الكثير من السنوات لكي تتمكن هذه الدول ،أو بعضها ،من اللحاق بالمستويات المعيشية

الحالية في الواليات المتحدة األمريكية ،والى سنوات أكثر بكثير بالنسبة لدول أخرى مثل العديد من
الدول األفريقية.
ثانيا :االختالفات في معدالت النمو االقتصادي بين الدول:
يقاس النمو االقتصادي من خالل معدل تغير نصيب الفرد من الدخل الحقيقي .وقد اختلفت معدالت

النمو بشكل كبير بين الدول على مدار السنوات الماضية .ويلخص الشكل ( )4-1توزيع معدالت

النمو في عينة من  114دول خالل خمسة عقود في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية (من 1961
حتى  .)2111وقد قسمت هذه الفترة إلى ثالث فترات :األولى قبل أزمة النفط (من  1961حتى

 )1972والثانية في أعقاب األزمة (من 1972حتى  .)1991والفترة الثالثة (من  1991حتى )2111
ما بعد تفكك االتحاد السوفيتي.

االستنتاج األولي من هذا الشكل هو أن عدد الدول التي خبرت معدالت نمو مرتفعة قبل حدوث أزمة

النفط أكبر من عدد الدول التي خبرت معدالت نمو مرتفعة بعد حدوث األزمة .كذلك فإن عدد الدول
التي شهدت معدالت نمو منخفصة بعد تفكك االتحاد السوفيتي كان أقل من عدد الدول التي شهدت

معدالت نمو مرتفعة بعد تفككه.

في الفترة األولى ( )1972-1961لم تشهد أي دولة انخفاضا لمتوسط نصيب الفرد من الدخل يتجاوز

 %4سنويا ،ولم يكن هناك سوى دولة واحدة كان االنخفاض في متوسط نصيب الفرد من الدخل
يترواح بين  %3و %4سنويا .في الفترة الثانية ( )1991-1972كان هناك دولة واحدة كان معدل

االنخفاض فيها يتجاوز  %4سنويا ،وأربعة دول كان معدل االنخفاض فيها بين  %3و %4سنويا.

وبشكل عام فإنه في كل فئة نمو أقل من  %2كان عدد الدول أكبر في الفترة الثانية التي تلت أزمة

النفط ،بينما كل فئة نمو أكبر من  %2كان عدد الدول أكبر في الفترة األولى التي سبقت أزمة النفط.
أما متوسط معدل النمو البسيط لدول العينة فقد كان  %3في الفترة األولى قبل األزمة ،تراجع إلى

 %151في الفترة الثانية بعد حدوث أزمة النفط.

في فترة ما بعد تفكك االتحاد السوفيتي ( )2111-1991كان عدد الدول التي في فئات النمو أكبر من

 %2هو سبعين دولة ،أي أقل من عدد الدول التي شهدت معدالت نمو أكبر من  %2في الفترة
األولى قبل حدوث أزمة النفط ،مع األخذ باالعتبار تفكك دول االتحاد السوفيتي ،ولكن هذا العدد من

الدول أكبر بكثير من عدد الدول التي شهدت معدالت نمو أكبر من  %2في الفترة الثانية بعد حدوث
37

األزمة والذي كان ثالث وثالثين دولة .مع ذلك فإن عدد الدول التي شهدت معدالت نمو أقل من %2
كان أكبر من عدد الدول التي شهدت معدالت نمو أكبر من هذا المعدل.

الشكل ( )4-1معدل نمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عينة  124دول
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الشكل من إعداد الباحث
مصدر البيانات:

 -السنوات من  1922-1910و 1922-1922منRobert Summers and Alan Heston, The Penn World :

Quarterly Journal of Table (Mark5): An Expanded Set of International Comparisons, 1950–1988,
Economics 106, 1991

 السنوات من  2010 -1990من :موقع مشروع قاعدة بيانات ماديسون على االنترنت:http://www.ggdc.net/maddison/maddison -project/home.htm

عموما  ،فإنه بالرغم من التطورات السلبية التي أثرت على مجموعة الدول األغنى في العينة 1بعد أزمة
النفط ،فإن انخفاض متوسط معدل النمو فيها كان أقل ،ولم تشهد زيادة في تفاوتها .ويصور الشكل

( )5-1توزيع معدالت النمو في هذه الدول ،حيث انخفض معدل نموها من  %4سنويا إلى  %2سنويا
في الفترتين األولى والثانية على التوالي .ولكنه كان في كلتي الفترتين أعلى من متوسط معدل النمو

لبقية الدول في العينة والتي تشكل المجموعة األكبر منها والتي كانت  %3و %151للفترتين على
التوالي .أي أن متوسط معدل النمو في الدول الغنية انخفض بمعامل اثنين ،بينما انخفض في

المجموعة األخرى األكبر بمعامل ثالثة.

1

هذه االقتصادات الغنية هي :كندا ،الواليات المتحدة ،اليابان ،النمسا ،بلجيكا ،الدنمارك ،فنلندا ،فرنسا ،ألمانيا الغربية ،اليونان،

ايرلندا ،ايطاليا ،هولندا ،النرويج ،البرتغال ،اسبانيا ،السويد ،سويسرا ،المملكة المتحدة ،استراليا ،نيوزيلندا.
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الشكل ( )5-1معدل نمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عينة الدول الغنية
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الشكل من إعداد الباحث
مصدر البيانات :السنوات  5511-5590من Summers, Robert, and Alan Heston. 1991

السنوات من  0000-0990من قاعدة بيانات األونكتاد

UNCTAD, UNCTADstat

من الفوارق الهامة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ،أنه وحتى بعد تباطؤ النمو العالمي الذي تبع

األزمة ،فإنه لم تشهد أي من الدول الغنية فترات طويلة من انخفاض نصيب الفرد من الدخل ،األمر

الذي كان مختلفا كليا بالنسبة للدول الفقيرة في المجموعة األكبر .وأخي ار ،يوضح الشكل ( )4-1أنه

خالل الفترة التي سبقت األزمة كان هناك تسعة دول فقط لديها معدالت نمو سالبة ،الحقا بعد حدوث

األزمة ارتفع هذا العدد ليصبح إثنين وثالثين دولة.

1

قام ) Maddison (2001بتقدير النمو االقتصادي ألطول فترة من الزمن .ويعرض الشكل ()6-1
تقديراته لمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل لكل االقتصاد العالمي .وفقا لهذه المعطيات فإن النمو

االقتصادي كان ضئيال منذ العصور الوسطى وحتى الثورة الصناعية ،ولم يرتفع بشكل هام وجوهري

إال في القرن التاسع عشر.

1

2

تضم هذه المجموعة أنجوال ،تشاد ،هاييتي ،مالي ،الصومال ،والتي تدهورت مستويات معيشتها بشكل مخيف .ومن المحتمل

ان يكون سبب التدهور االقتصادي في هذه البلدان بالنسبة للجزء األكبر منها هي الحروب األهلية التي اندلعت في الفترة الثانية

المذكورة.

Angus Maddison, OP. Cit, p.263.
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2

الشكل ( )6-1معدل نمو نصيب الفرد من الدخل لكل االقتصاد العالمي.
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الشكل من إعداد الباحث
مصدر البياناتMaddison, 2001, p.263 :

ومنذ السنوات األولى من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية تسارع النمو بشكل مذهل.
إال أن قيام الحربين العالمية األولى والثانية والكساد العظيم بينهما قد أبطأت من النمو .وبالرغم من

ذلك فإن النمو في هذه السنوات المضطربة ال يزال مرتفعا بالمقاييس التاريخية .أعقب انتهاء الحرب
العالمية الثانية بالفترة الذهبية للنمو االقتصادي ،وهي فترة من التوسع السريع الذي ال يضاهيها أي

فترة تاريخية أخرى 1.واستمر هذا العصر الذهبي حتى أوائل السبعينيات ،ومع اندالع أزمة النفط تباطأ
النمو االقتصادي مرة أخرى ،إال أنه قياسا بالمعدالت التاريخية فقد بقيت معدالت النمو مرتفعة حتى
بعد أزمة النفط.

تلخيصا لما سبق ،منذ الحرب العالمية الثانية ،نما متوسط نصيب الفرد من الدخل بشكل كبير

وبمعدالت مرتفعة وفقا للمعايير التاريخة ،كذلك كانت معدالت النمو متفاوتة فيما بين الدول بشكل

كبير ،وازداد التفاوت في نصيب الفرد من الدخل بين الدول الغنية والفقيرة.
ثالثا :تطور عدم المساواة في التوزيع الشخصي للدخل
درس كال من ) Bourguignon and Morrisson (2002تطور الالمساوة في التوزيع الدولي
للدخل الشخصي منذ عام  ،1821وبعد تقصيهما لعدد كبير من مؤشرات عدم المساواة الحظا أنه على

مدى  172عاما ارتفع متوسط الدخل لسكان العالم بمعامل  ،756وارتفع متوسط الدخل ألدنى %21
من السكان بمعامل يزيد قليال عن  ،3بينما ارتفع متوسط الدخل ألدنى  %61بمعامل  ،4في حين
1

هذا التسارع في النمو سيكون أكثر وضوحا في ضوء مالحظة أنه كان خالل فترة تسارع نمو السكان .ويشير الجدول  1.2في

 Maddison 2001إلى أن معدل النمو السكاني زاد من  %0.12في الفترة  1220-1000إلى  %0.92في .1992-1220
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ارتفع متوسط الدخل للعشر األعلى (أعلى  %11من السكان) بمعامل  .11ومع ذلك فإنه في نفس

الوقت انخفضت نسبة الذين يرزحون تحت فقر مدقع من  %84من سكان العالم عام  1821إلى
 %24من سكان العام عام 1992

1

وشهدت دول العالم بعد اندالع أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي اتساع فجوة الدخل بمعدالت

متسارعة .اتسعت فجوة عدم المساواة في الواليات المتحدة األمريكية بصورة حادة ،ففي الفترة من عام
 1981إلى عام  2114ارتفعت الحصة اإلجمالية للدخل المتحقق بعد دفع الضرائب التي حصل عليها

أعلى  %11من أصحاب الدخول من  %755إلى  .%14وتظهر البيانات األكثر تحديدا على مدى
فترة زمنية أطول حدوث زيادة صارخة بقدر أكبر في عدم المساواة ،ففي عام  1976لم يكن أعلى %1

من األسر يكسب سوى  %9من الدخل في الواليات المتحدة ،وبحلول العام  2117ارتفعت تلك
الحصة إلى نحو  ،%24وبالمثل فإن مؤشر جيني ارتفع بنحو  %25خالل نفس الفترة.

2

واجماال فقد أصبحت الواليات المتحدة األمريكية ومعظم االقتصادات المتقدمة أكثر ثراء وأكثر عدم

مساواة .ففي عام  2111زاد الدخل الحقيقي للفرد في الواليات المتحدة بنسبة  %65عن مستواه

المسجل في الثمانينيات ،وزاد بنسبة  %77في المملكة المتحدة ،وفي نفس الفترة ارتفع مستوى عدم
المساواة في الواليات المتحدة من حوالي  35نقطة إلى  41نقطة أو أكثر على مقياس معامل جيني،

وفي المملكة المتحدة من  31نقطة إلى  37نقطة .كذلك ارتفع مستوى عدم المساوة في  16بلدا من

أصل  21بلدا من البلدان الغنية في منظمة التعاون والتنمية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ال يختلف األمر كثي ار في البلدان النامية ،حيث ارتفعت عدم المساوة في الصين ،فقد سجل معامل
جيني للصين ارتفاعا من أقل من  31نقطة في عام  1981إلى حوالي  45نقطة في وقتنا الحالي

متجاو از المستوى السائد في الواليات المتحدة األمريكية.

أما فيما يتعلق ببلدان ما بعد تفكك المنظومة االشتراكية ،فقد شهدت ،مع بعض االستثناءات ،أكثر

الزيادات حدة في مستوى الالمساواة .فبعد تفكك االتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات ،ارتفع مستوى
عدم المساواة في روسيا بسرعة لم يسبق تسجيلها في أي من دول العالم .ففي الوقت الذي ارتفع

مستوى عدم المساواة في الواليات المتحدة بنحو ثلث نقطة سنويا على مقياس جيني خالل الفترة بين

عامي  1981و ،1995ارتفعت قيمة معامل جيني في روسيا ،خالل العقد الذي أعقب تفكك االتحاد
السوفيتي ،بثالثة أضعاف هذه الوتيرة .وفي نفس الوقت ،انخفض متوسط الدخل الحقيقي في روسيا

انخفاضا حادا أنتج مجموعة كبيرة من الفقراء .وزاد عدم المساواة أيضا في بلدان أخرى من بلدان
François Bourguignon and Christian Morrisson, Inequality among World Citizens: 1820–1992,

1

American Economic Review 92, 2002, pp727–744.

Rodney Ramcharan , Inequality Is Untenable, Finance & Development, Vol.47, No.3, Sep.

2

2010, pp.24-25.
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االتحاد السوفيتي السابق (بولندا مثال) ،وان لم يكن بنفس قدر الزيادة المشاهدة في روسيا .ففي العديد
من بلدان أوروبا الوسطى (سلوفينيا والجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية) ظل مستوى عدم

المساواة الجديد ،وفقا لمعايير اقتصادات السوق الحالية ،منخفضا نسبيا .ويرجع السبب في ذلك إلى
دخول هذه البلدان المرحلة الجديدة بدرجات عالية من التوزيع العادل للدخل ،ولم تتسبب الزيادات
الكبيرة حتى في وضعها خارج المستويات التي تعتبرها أوروبا القارية مستويات عادية.

وفي المقابل ،شهدت أهم بلدان أمريكا الالتينية انخفاضا مستم ار في عدم المساواة على مدار العقود

الماضية .وكان االنخفاض كبي ار بصفة خاصة في الب ارزيل ،التي ظلت على مدار عقود بمثابة المثال

التقليدي لبلد يتسم بارتفاع مستوى عدم المساواة .فقد انخفض معامل جيني في الب ارزيل من حدود

الستينات المنخفضة في عام  2111إلى أقل من  57نقطة تقريبا في الوقت الراهن .كذلك انخفضت
مستويات عدم المساواة في كل من المكسيك واألرجنتين .إال أنه ال تزال بلدان أمريكا الالتينية تواجه

بعض أعلى مستويات الالمساواة في العالم .وال تزال الب ارزيل مصنفة ضمن أقل خمسة بلدان في العالم

تحقيقا للمساواة.

1

رابعا :تفكيك مصادر عدم المساواة:

من بين المقاييس الكثيرة للتفاوت فإن معامل جيني ومؤشر تايل 2هما األكثر استخداما من بين هذه

المقاييس .كال المقياسين يساويان صفر عندما يكون الدخل موزعا بالتساوي ،ويرتفعان كلما أصبحت
الدخول غير متساوية.

يصور الشكل ( )8-1العالقة بين معامل جيني ومؤشر تايل للتوزيع العالمي للدخل الشخصي منذ

السنوات األولى من القرن التاسع عشر وحتى السنوات األخيرة من القرن العشرين .وكما يوضح الشكل
فإن هذين المؤشرين يرتبطان مع بعضهما بقوة ،أي أنهما يمثالن اتجاهات متماثلة عبر الزمن.

2

Branko Milanovic, More or Less, Finance & Development, Vol.48, No.3, Sep. 2011, pp.6-11

1

من أهم مزايا مؤشر تايل أنه يعبر عن المتوسط المرجح لعدم المساواة داخل المجموعات الفرعية ،مضافا إلى ذلك عدم المساواة

بين هذه المجموعات .أي أنه قابل لخاصية التفكيك التجميعي( .علي عبد القادر علي ،مرجع سبق ذكره .ص)12
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الشكل ( )8-1معامل جيني وموشر تايل للتوزيع الدولي للدخل الشخصي1992-1821 ،
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الشكل من إعداد الباحث
مصدر البيانات من Bourguignon and Morrisson, 2002, p731

وعلى الرغم من تفضيل االقتصاديين لمعامل جيني لقياس الالمساواة ،فإن مؤشر تايل يعتبر أكثر

مالءمة لتفكيك ) (decompositionمصادر الالمساواة .ويوضح الشكل ( )9-1تفكيك الالمساواة في
توزيع الدخل الشخصي بين البلدان وداخل البلدان طبقا لبورغيغنون وموريسون.

الشكل ( )9-1مؤشر تايل للتوزيع الدولي للدخل الشخصي
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الشكل من اعداد الباحث
مصدر البياناتBourguignon and Morrisson, 2002, p734 :

أول ما نالحظه هو أن الالمساواة اإلجمالية زادت بسرعة خالل القرن التاسع عشر وبسرعة أقل خالل

القرن العشرين .ونالحظ ثانيا أن الالمساوة داخل الدول انخفضت بشكل ملحوظ خالل الجزء المبكر
43

من القرن العشرين وارتفعت قليال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ومع ذلك فإن الالمساواة بين

الدول كانت كبيرة بشكل بارز في فترة ما بعد الحرب.

الشكل ( )11-1يبين الجزء من الالمساواة اإلجمالية الذي يعزى إلى الالمساواة داخل الدول .هذا الجزء
انخفض بسرعة خالل القرن التاسع عشر وفي النصف األول من القرن العشرين وبقيت مستقرة نسبيا
في فترة ما بعد الحرب .هذا يشير إلى أنه خالل فترة ما بعد الحرب وحتى عام  1992أن اتجاهات

الالمساواة كانت متماثلة بين الدول وفي الدول.
الشكل ( )11-1نصيب عدم المساواة داخل الدول من عدم المساواة اإلجمالية.
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الشكل من إعداد الباحث
مصدر البياناتBourguignon and Morrisson, 2002, p734 :

وأخي ار ،بمقارنة الشكلين ( )9-1و ( )6-1نالحظ أن الزيادة في عدم المساواة في القرن التاسع عشر
وقعت خالل فترة تسارع النمو في العالم .في المقابل فإن تسارع النمو في فترة ما بعد الحرب العالمية

الثانية لم تصاحبه ارتفاعات مهمة في الالمساواة .في حين ارتفعت الالمساواة بعد أزمة النفط بداية

سبعينيات القرن الماضي وما صاحبها من انخفاض عام في معدالت النمو .وتعني هذه المالحظة أن
االتجاهات العالمية للنمو االقتصادي وعدم المساواة في توزيع الدخل ال تظهر وجود عالقة واضحة
تربط بينهما أو توضح اتجاهات كال المتغيرين بشكل نمطي.
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خالصة الفصل
استعرض الباحث في هذا الفصل المالمح النظرية والتاريخية لتوزيع الدخل ونظرياته وطرق قياسه
وأسباب حدوث الالمساواة في توزيع الدخل .واتضح للباحث أن هناك اختالفات بينة قائمة بين
االقتصاديين حول هذه الظاهرة سواء ما يتعلق بتعريفها أو بقياسها أو بأسباب حدوثها .واستنتج أن
اختالف الفلسفة االجتماعية بين األفراد أو المجتمعات أو الدول تتحكم بصورة كبيرة بتحديد النظرة إلى

هذه الظاهرة وما يتعلق بها.

كما استعرض الباحث بعض المقاييس الخاصة بالنمو االقتصادي وجوانب القصور في هذه المقاييس،

األمر الذي يدعو الباحث للتأكيد على عدم وجود مقياس نموذجي يمكن االعتماد عليه بشكل كلي في

قياس النمو االقتصادي دون إهمال جوانب ما في عملية القياس ،وبالتالي فإن هناك ضرورة إليجاد
مقياس يمكن له أن يقيس النمو االقتصادي دون اإلخالل بعملية القياس النموذجية وبحيث تكون

القياسات دقيقة وأقرب للواقع منها إلى االتجاهات العامة للنمو وعمليات التنمية.

كما الحظ الباحث في هذا الفصل كيف تطور النمو االقتصادي في العالم خالل فترة طويلة من

الزمن ،حيث ارتفعت معدالت النمو االقتصادي بشكل عام خالل العقود األخيرة من القرن التاسع عشر
بمعدالت متسارعة ،ثم عادت وانخفضت في السنوات التالية ،وبشكل أوضح خالل سنوات ما بعد أزمة

النفط في بدايات السبعينيات ،ومع ذلك فإن هذه المعدالت تعتبر مرتفعة قياسا بالمعدالت التاريخية.
وبالرغم من ارتفاع معدالت النمو االقتصادي إال أن معدالت الالمساواة في توزيع الدخل قد ارتفعت

هي أيضا خالل العقود األخيرة من القرن التاسع عشر وبشكل أقل في القرن العشرين ،ما يوحي بأنه ال
مفر من هذه اآلثار للنمو االقتصادي ،غير أن هذه النتيجة تصبح غير حتمية عندما نالحظ أن تسارع

النمو في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يصاحبه ارتفاع في الالمساواة ،وأنه في العديد من

الدول أظهرت تجاربها سلوكا مختلفا لعدم المساواة والنمو االقتصادي خالل مختلف الفترات.

وهنا يتبادر إلى الذهن عدة تساؤالت :هل يصاحب النمو االقتصادي توزيعا أكثر مساواة للدخل ،أم

يحدث العكس ،أم ليس بالضرورة أن يكون هناك عالقة بين هذين المتغيرين؟ هل يؤدي النمو

المتغيرن في اآلخر؟ إجابة هذه
ا
االقتصادي إلى تقليل فجوة الدخل؟ والى أي مدى يؤثر هذان

التساؤالت ستكون محور الفصول التالية.
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الفصل الثاني
العالقة بين النمو االقتصادي وتوزيع الدخل
المقدمة
المبحث األول :تأثير النمو االقتصادي على توزيع الدخل

المبحث الثاني :تأثير توزيع الدخل على النمو االقتصادي
خالصة الفصل
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الفصل الثاني
العالقة بين النمو االقتصادي وتوزيع الدخل
المقدمة:
انطلقت الدراسات االقتصادية التي تناولت العالقة بين النمو االقتصادي والالمساواة في توزيع الدخل
من الدراسة الشهيرة لكوزنتس بعنوان "النمو االقتصادي والالمساواة" والتي خلص فيها إلى أن توزيع

الدخل ينزع إلى عدم المساواة في المراحل األولى للتنمية االقتصادية ،ثم يعود ليصبح أكثر مساواة في

المراحل المتقدمة من عملية التنمية االقتصادية ،وبعبارة أخرى فإن كوزنتس استنتج وجود منحنى يأخذ
شكل حرف  Uمعكوسا بين النمو االقتصادي وتوزيع الدخل وهو ما أصبح يعرف بفرضية كوزنتس أو
منحنى  Uالمقلوب.

وقد ركزت معظم الدراسات المبكرة في المقام األول على اختبار العالقة أحادية االتجاه ،بمعنى الكيفية
التي يؤثر بها النمو االقتصادي في الدول على توزيع الدخل فيها .وأيدت معظم هذه الدراسات فرضية

كوزنتس السابقة .على الرغم من ذلك وجدت بعض األصوات التي عارضت هذه الفرضية انطالقا من
حجج تتعلق بنوعية البيانات المستخدمة من قبل كوزنتس أو الدراسات الالحقة له ،إلى جانب أن

تجارب العديد من الدول لم يسلك فيها توزيع الدخل والنمو االقتصادي السلوك المشار إليه من قبل
كوزنتس .الحقا بعد انطالق النظرية الحديثة للنمو ،أو ما يطلق عليها نظرية النمو الذاتي

” “Endogenous growth theoryفي منتصف الثمانينيات تحول اهتمام االقتصاديين إلى دراسة

االتجاه المعاكس ،أي كيف يؤثر توزيع الدخل على النمو االقتصادي ،وذلك من خالل قنوات مختلفة

يمكن تصنيفها بشكل أساسي إلى قنوات اقتصادية وقنوات االقتصاد السياسي .حيث تناولت النظريات

االقتصادية العالقة من خالل قنوات االدخار والحوافز والكفاءة وعيوب أسواق االئتمان وأسواق رأس

المال ،في حين تناولت نظريات االقتصاد السياسي العالقة من خالل قنوات األنشطة الباحثة عن الريع

والقناة المالية وقناة االضطرابات السياسية واالجتماعية.

األمر الجلي فيما يتعلق بهذه ا لدراسات هو عدم وجود اتفاق بينها على وجود أو عدم وجود أثر لتوزيع
الدخل والالمساواة فيه على النمو االقتصادي ،أو العكس ،هذا فضال عن إيجابية أو سلبية هذا التأثير

وقوته ودرجة أهميته في الدراسات التي اتفقت على وجود التأثير بينهما.
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المبحث األول
تأثير النمو االقتصادي على توزيع الدخل
أوال :استعراض لفرضية كوزنتس:
 -1فرضية كوزنتس:
اقترح سيمون كوزنتس في دراسته "النمو االقتصادي والالمساواة" المنشورة عام  ،1922أن التوزيع
الشخصي للدخل يتغير بطريقة منتظمة على طول مسار التنمية في الدول ،وهو ينزع نحو عدم

المساواة في المراحل األولى من التنمية االقتصادية قبل أن يتجه نحو المزيد من المساواة في المراحل

المتقدمة من التنمية االقتصادية .باستعانته ببيانات زمنية ،لفترة طويل األجل مداها  22عاما لثالثة

دول هي ألمانيا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ،الحظ كوزنتس أن التوزيع النسبي للدخل ،قبل

الضريبة أو المساعدات الحكومية ،يأخذ مسا ار ثابتا إلى حد ما خالل السنوات التي سبقت الحرب
العالمية األولى ،إال أن هذا المسار يضيق وصوال إلى حد معين بعد ذلك .1ولتفسير هذه المالحظة،

وضع كوزنتس نموذج يستند إلى الهجرة القطاعية ،على اعتبار أن المكون الثابت للنمو في الدول

المتقدمة هو انتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات األكثر تطو ار ،مثل القطاع الصناعي.
وقد وضع كوزنتس افتراضين أساسيين لبناء نموذجه هما:

 -1أن القطاع الريفي (الزراعي/التقليدي) يتميز بانخفاض نصيب الفرد من الدخل إلى جانب
انخفاض مستويات الالمساوة فيه.

 -2أن القطاع الحضري (الصناعي/الحديث) يتميز بارتفاع نصيب الفرد من الدخل باإلضافة إلى
ارتفاع مستوى الالمساوة فيه.

2

وبالتالي فإن انتقال السكان من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي يعمل على زيادة الالمساواة في
كل أنحاء االقتصاد ،وذلك نتيجة لزيادة سكان القطاع األكثر المساواة ،ثم تعود لتنخفض مشكلة بذلك
منحنى على شكل حرف  Uالمقلوب 3.وقد أصبحت هذه المالحظة تعرف بمنحنى كوزنتس ،والذي
يوضح العالقة بين نصيب الفرد من الدخل والالمساواة في الدخل الشخصي.

Simon Kuznets, Economic growth and income inequality, The American Economic Review,

1

Vol.45, No.1, Mar., 1955, p5.
Ibid, p7.

Ibid, p18.

48

2
3

الشكل ( )1-2منحنى كوزنتس والذي يوضح العالقة بين نصيب الفرد
من الدخل وعدم المساواة في الدخل الشخصي.

المصدر :اقتصاديات النمو والتنمية ،أحمد الكواز ،المعهد العربي للتخطيط ،برنامج تدريبي ،الكويت

1

في دراسته التجريبية الالحقة عام  1913قام كوزنتس بتطوير دراسته السابقة وقد خلص في هذه
الدراسة إلى أن :

 -1توزيع الدخل الشخصي بين األسر في الدول النامية أكثر المساواة من توزيع الدخل الشخصي
في الدول المتقدمة.

 -2توزيع الدخل في الدول النامية والعديد من الدول المتقدمة أقل المساواة في القطاع الزراعي من
مثيله في القطاعات غير الزراعية.

 -3توزيع الدخل في القطاعات غير الزراعية هو أكثر المساواة في الدول النامية من مثيله في
الدول المتقدمة.

 -4يظهر من العينة المحدودة للبيانات أن الالمساواة في التوزيع الشخصي للدخل في الدول
المتقدمة تضيق عبر الزمن :أنصبة الدخل للمجموعة الدخلية األعلى في توزيع الدخل انخفض
بصورة ملحوظة ،في حين أن نصيب المجموعة الدخلية األدنى ارتفع إلى حد ما.

 -2ال يختلف نمط توزيع الدخل الشخصي الذي يميز الدول النامية اليوم عن ذلك النمط الذي

كان يسود في الدول المتقدمة في الوقت الحاضر خالل بدايات القرن العشرين ،إضافة لذلك

1

أحمد الكواز ،اقتصاديات النمو والتنمية ،المعهد العربي للتخطيط ،برنامج تدريبي ،الكويت2002 ،

49

http://goo.gl/VPs0Qh

فإن نصيب الفرد من الدخل في الدول النامية اليوم أقل بشكل كبير من مثيله الذي كان سائدا
في الدول التي تعتبر متقدمة اليوم في بدايات القرن العشرين وحتى في القرن التاسع عشر.1

وبناء على ما سبق ،خلص كوزنتس إلى تدعيم فرضيته السابق ذكرها ،وهي أن ارتفاع نصيب الفرد

من الدخل في المراحل األولى من التنمية يؤدي إلى حدوث تدهور في توزيع الدخل ،إال أنه يعود

ليسبب حدوث تحسن في توزيع الدخل في المراحل الالحقة لعملية التنمية.
 -2نموذج لويس:
يعتمد تفسير بناء نموذج كوزنتس على نموذج لويس للتنمية االقتصادية الذي يشرح فيه عملية االنتقال
من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد الحديث والكيفية التي يأخذ بها النمو الصناعي مكانه .ويستند هذا

النموذج إلى وجود اقتصاد ثنائي يتعايش فيه القطاع التقليدي مع القطاع الحديث.

الجدير بالذكر أن مفهوم "ا لتقليدي" في نموذج لويس ال يرتبط فقط بالقطاع الزراعي ،والذي ينتج الناتج

التقليدي للمجتمع باستخدام تقنيات االنتاج غير المتطورة والتي تكون كثيفة العمل ،ولكن أيضا يرتبط
مع كل األنشطة االقتصادية التي تقوم على نفس ظروف اإلنتاج .تشمل ظروف اإلنتاج هذه التنظيم

القائم على األسرة والتي يتشارك أفرادها اإلنتاج .على العكس من ذلك فإن القطاع الحديث يشمل كل
األنشطة االقتصادية التي تنظم وفقا للمبادئ الرأسمالية والتي تستخدم تكنولوجيا متطورة وكثيفة رأس
المال .مع ذلك فإنه في العالم الحقيقي يصعب التمييز بهذا الوضوح بين القطاعين التقليدي والحديث.

فمن ناحية يمكن للقطاع الزراعي أن يعمل على أساس المبادئ الرأسمالية للتنظيم فضال عن استخدامه
لتكنولوجيا متطورة كثيفة رأس المال ومثاال على ذلك المزارع الضخمة غير القائمة على تنظيم األسرة.

في حين أن األنشطة االقتصادية المنظمة على نحو رأسمالي يمكن أن تستخدم تكنولوجيا كثيفة العمل.

ومع ذلك فإن التبسيط أعاله يساعد في شرح الفكرة الرئيسية للنموذج.2

االفتراض األساس لنموذج لويس هو وجود فائض كبير من اليد العاملة في القطاع التقليدي لالقتصاد

يمكن نقلها إلى القطاع الحديث بدون التأثير على حجم اإلنتاج في القطاع التقليدي .حيث هناك توافر

كبير نسبيا للعمل مقارنة بعوامل اإلنتاج األخرى بحيث أن انتقال هذا الفائض لن يؤثر على مستوى
اإلنتاج.
Simon Kuznets, Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations, Economic

1

Development and Cultural Change, Vol.11, No.2, Part2, Jan., 1963, p68.

Cesar Gallo, Economic growth and income inequality: theoretical background and empirical

2

evidence, Working Paper No. 119, Development Planning Unit, University College London,
London, 2002, p11.
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ويمكن تلخيص الكيفية التي تأخذ بها عملية االنتقال مكانها بين القطاعين على النحو التالي:

في القطاع الزراعي تكون قوة العمل كبيرة جدا مقارنة برأس المال ،وتكون اإلنتاجية الحدية للعمل

1

منخفضة جدا وتؤول إلى الصفر .وسيكون هناك فائض كبير من العمالة معروضا على القطاع
الصناعي الذي يتميز بارتفاع اإلنتاجية الحدية واألجور .وبالتالي تحدث عملية االنتقال للعمال من

القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي بحيث يتلقى العمال المنتقلين نفس مستوى األجور السائدة في
القطاع الزراعي .ويفترض النموذج ثبات اإلنتاج الكلي واألجور في القطاع الزراعي بعد انتقال جزء من
العمال من هذا القطاع إلى القطاع الصناعي .وهذا لن يتأتى إال بتحقق افتراضين ،االفتراض األول

هو زيادة طول الفترة التي يعمل فيها العمال الذين بقوا في الزراعة أو تكثيف عملهم إلنتاج نفس كمية

اإلنتاج السابقة ،واالفتراض الثاني هو أن العمال المتبقين يرغبون في العمل لفترات أطول ،أو بمجهود
أعلى ،دون الحصول على أي زيادة في األجور .بمضي العملية سوف يبدأ الناتج الزراعي باالنخفاض
األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي ينتجها القطاع الزراعي ،ونتيجة لذلك ترتفع

األجور في القطاع الصناعي لتعويض هذا االرتفاع في األسعار .باستمرار انتقال العمال إلى القطاع

الصناعي سوف ينخفض حجم فائض العمل في القطاع الزراعي ،ويصبح عرض العمل فيه أقل

مرونة ،وسوف ترتفع اإلنتاجية الحدية للعمل حتى تصل النقطة التي تتجاوز فيها مستوى أجر

الكفاف 2،األمر الذي يعمل على زيادة أجور العمال في القطاع الصناعي مرة أخرى ليس لتعويض
ارتفاع األسعار فقط وبل وأيضا لجذب المزيد من العمال للحفاظ وتعزيز النمو في هذا القطاع .خالل

ذلك ،كما يقول النموذج ،يقوم المستثمرون بإعادة استثمار األرباح التي يحققونها ،ومن ثم يعمل هذا
التراكم الرأسمالي على تعزيز النمو .وتنتج الزيادة في نصيب أصحاب الدخول األعلى بالتزامن مع

ارتفاع حصة العمال الصناعيين في شكل ارتفاع الالمساواة في توزيع الدخل في جميع أنحاء البالد.
وطالما أن القطاع الصناعي يحقق نموا مضطردا ،في حين أن قوة العمل في القطاع الزراعي تنخفض

باستمرار ،فإن االنتاجية الحدية للعمل في القطاع الزراعي سوف ترتفع ،والعمالة الفائضة ستكون قد

استنفدت في نهاية المطاف ،مما يجعل العمل أكثر ندرة وبالتالي تتسبب في ارتفاع األجور في
القطاعين ،ما يعني ارتفاع تكاليف االستثمار ،حيث يصبح القيام بمزيد من االستثمار يتطلب دفع

أجور أعلى .وبذلك تنخفض أرباح المستثمرين وتنخفض بالتالي الالمساواة الكلية.3
1

يقصد باالنتاجية الحدية للعمل ) Marginal Product of Labor (MPLمقدار الزيادة في االنتاج الكلي نتيجة لزيادة عدد

العمال المشتغلين بعامل واحد ،أو هو مقدار الناتج االضافي نتيجة لتشغيل عامل اضافي .وهو يساوي نسبة التغير في الناتج

الكلي إلى التغير في عدد العمال.
2

هو أقل أجر يمكن أن يحصل عليه العمال ويبقيهم وأسرهم على قيد الحياة.

Cesar Gallo, OP. Cit, pp12-13.

3

وأيضا :محمد عجمية ومحمد الليلثي ،التنمية االقتصادية :مفهومها-نظرياتها-سياساتها ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،2000

ص.122-142
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الجدير بالذكر هو أن نموذج لويس يفترض مرونة األسعار واألجور ،وكذلك مرونة انتقال عناصر

االنتاج ،وهو بالتالي يميل إلى إمكانية نفاذ فرضيات سوق المنافسة التامة ،غير أن الواقع يظهر
خالف ذلك ،ويبقى هذا اإلطار في صورته النظرية المجردة بعيدا عن إمكانية الحدوث في الحياة

الواقعية.

الشكل ( )2-2ملخص لنموذج لويس للتنمية االقتصادية في اقتصاد مكون
من قطاعين تقليدي وحديث

المصدر :اقتصاديات النمو والتنمية ،أحمد الكواز ،المعهد العربي للتخطيط ،برنامج تدريبي ،الكويت

 -3التغير في الالمساواة الحضرية:
يشير كوزنتس في مقالته  1922بعنوان "الجوانب الكمية للنمو االقتصادي لألمم" إلى أن الالمساواة
سوف تنخفض في المراحل الالحقة للتنمية ،وهو يركز على التغيرات في الالمساواة في القطاع

الحضري ،بدال من تضييق فجوة الدخل بين القطاعين الريفي والحضري .كما اهتم باآلثار طويلة
األجل للتحضر والتصنيع باعتبارهما العملية التي من شأنها أن تحد الالمساواة .ووفقا لكوزنتس فإن

الالمساواة الكلية سوف تعود لتنخفض غالبا نتيجة انخفاض الالمساواة في القطاع الحضري .حيث
ادعى أنه في غضون سنوات فإن األوضاع االقتصادية لسكان الحضر الجدد وعائالتهم سوف
تتحسن ،وسوف تعمل انتقاالت العمال الصناعيين داخل القطاع الصناعي – والتي أطلق عليها

كوزنتس مفهوم التحركات االجتماعية -على تسوية االختالفات االقتصادية ،وبالتالي سوف تتبع

مسار منخفضا .حيث يرى كوزنتس أن باستمرار عملية التنمية فإن عدد أكبر من سكان
ا
الالمساوة

الحضر يصبحون سكانا أصليين للحضر وبالتالي سيكون هناك نسبة أكبر من السكان يستفيدون من
52

مميزات الحياة الحضرية ،إلى جانب ذلك ،سوف تفضي نمو القوة السياسية للمجموعات منخفضة

الدخل في المجتمعات (الديمقراطية) إلى تغيير التشريعات والسياسات لتواجه اآلثار السلبية للتصنيع
والتحضر .كذلك فإن االقتصادات الديناميكية تخلق جوا من الحرية النسبية للفرص الفردية واعطاء
الفرصة لمزيد من النمو السريع للصناعات الصغيرة وبالتالي توسع الطبقة الوسطى الناشئة ،ولذلك

استنتج كوزنتس أن تنمية صناعات جديدة يحفز التحرك االجتماعي من خالل خلق فرص العمل

لمختلف فئات الدخل 1.كذلك فإن تطور قطاع الخدمات يمكن أن يحد من الالمساواة .فمن المتوقع أن
يتطور قطاع الخدمات نتيجة للتنمية االقتصادية ،ووفقا لكوزنتس ،يحد نمو قطاع الخدمات من

الالمساواة لسببين :أوال ،أن دخول قطاع الخدمات تكتسب غالبا نتيجة التميز الفردي ،بالتالي فإن

المستويات المرتفعة لدخول قطاع الخدمات ليست بالضرورة أن تكون من نصيب األفراد األكثر ثراء.
والسبب اآلخر هو أن احتماالت ارتفاع الدخل لألشخاص الذين هم في المهن ذات الدخل المرتفع فعال

هي احتماالت محدودة ،بالتالي فإن دخول العمال منخفضي الدخل في قطاع الخدمات مرشحة بشكل

أكبر لالرتفاع .وبذلك من المتوقع أن يصبح الدخل أكثر مساواة في قطاع الخدمات مقارنة بقطاع
الصناعة.

2

ويرى الباحث أن التطور الكبير في االقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والهندسة المالية واإلنتاجية والذي خلق ما يسمى المجتمعات المتقدمة ما بعد الصناعية ،أي تغير

هيكل الصناعة لصالح اإلنتاج غير المادي – قطاع الخدمات – والذي يعمل فيه ما يقارب  %20من

قوى العمل في الدول الرأسمالية لم يترتب عليه الميل نحو مساواة أكثر في توزيع الدخل .ويعود أحد
أهم األسباب إلى قدرة الشركات متعددة الجنسيات على نقل أنشطتها إلى خارج بلدانها ،إلى دول العالم

الثالث وأوروبا الشرقية ،حيث أجور األيدي العاملة المتدنية.
 -4الالمساواة الريفية:

لم يركز كوزنتس في مقالته األولى  1922على التغيرات في الالمساواة الريفية ،وشرح االنخفاض في

الالمساواة اإلجمالية من خالل التغيرات التي تحدث في الالمساوة في القطاع الحضري .ومع ذلك قام
كوزنتس بتطوير حجة على التغيرات في الالمساواة الريفية في مقالته الثانية  1913حيث اعتبر أن
ارتفاع االنتاجية في القطاع الزراعي ربما ترتبط مع التغيرات التكنولوجية التي رفعت حجم االنتاج في
المزارع وسببت االنقسام بين المزارع التجارية الضخمة في الجزء المتقدم في الزراعة والوحدات الصغيرة

Simon Kuznets, Economic growth and income inequality, OP. Cit, pp12-18.
Ibid, p10.
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المتخلفة األمر الذي من شأنه أن يزيد الالمساواة في القطاع الزراعي على األقل حتى تنتقل عملية

التحضر إلى جميع أنحاء البالد.

1

مع ذلك ،فبالرغم من أن التطورات التكنولوجية في القطاع الزراعي ربما تقود إلى تمركز األرض ويمكن
أن تديم الالمساواة الريفية المرتفعة ،إال أنه في بعض الحاالت يمكن لبعض المزارع الصغيرة أن تنافس

المزارع الكبيرة المتطورة تكنولوجيا .أيضا المزارع الصغيرة يمكن أن تكون لديها إنتاجية أعلى لألرض

من المزارع الكبيرة 2.صحيح أن المزارع الصغيرة يمكن أن تكون متخلفة تكنولوجيا ،إال أنها لديها

ميزات أعلى في الرقابة والجهد .في حين المزارع الكبيرة والتي يكون غالبا مالكها غائبين ويتم زراعتها

من قبل العمال الموظفين تحت إشراف إدارة تكون غير فعالة تتحمل في الغالب تكاليف رقابة مرتفعة،

كما أن الجهود المبذولة من قبل عمال هذه المزارع غالبا ما تكون أقل من العمال في المزارع العائلية،

وأيضا تكون نسبة األراضي غير المزروعة أكبر في المزارع الكبيرة 3.وباختصار ،يمكن للمزارع
الصغيرة أن تنافس المزارع الكبيرة ،وقد ال تؤدي التطورات التكنولوجية إلى ارتفاع دائم في الالمساواة

الريفية .وأخي ار فإن إعادة توزيع ناجح لألرض قد تلعب دو ار هاما في تغيير الالمساواة الريفية حيث وجد
أن الالمساواة في الريف يمكن أن تنخفض بشكل كبير إذا تم إعادة توزيع األراضي خالل عملية

التنمية االقتصادية.

4

كذلك افترض كوزنتس  1922أن عدم المساواة في كل الظروف في المناطق الحضرية هي أعلى من
عدم المساواة في المناطق الريفية ،ويقول أنه "يبدو أن األكثر قبوال افتراض أن التفاوت في المراحل

المبكرة من التصنيع ،حتى عندما يكون السكان غير الزراعيين هم قليلين بالنسبة للمجموع ،فإن توزيع
دخولهم أكثر تفاوتا من السكان الزراعيين" ولذلك فإن تحول السكان من القطاع الريفي العادل نسبيا
إلى القطاع الحضري المتفاوت يؤدي أوال إلى اتساع عدم المساواة.

5

ويمكن الطعن في حجة كوزنتس في السياق نفسه ،من خالل الحاالت التي ال تنطبق وال تعمل فيها

افتراضاته .ففي بعض الدول يمكن للبنية االقتصادية االجتماعية أن تخلف حاالت يكون فيها القطاع

الريفي أكثر المساواة من القطاع الحضري .ووفقا لروبنسون فإن منحنى  Uالمقلوب سوف يتشكل حتى

في الحالة التي تكون فيها الالمساواة الريفية أعلى .وقد بين أن عالقة القطع المكافئ بين الالمساواة
والدخل سوف تتشكل في أي حال طالما استمر انتقال السكان من المناطق الريفية إلى المناطق
Kuznets, Simon, Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations, OP. Cit, p67.

Griffin, K.B., Khan, A.R. and Ickowitz, A., Poverty and the Distribution of Land, Journal of

1
2

Agrarian Change 2(3), 2002, p12.
Ibid, p6

Ibid, p20

Simon Kuznets, Economic growth and income inequality, OP. Cit, p16.
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الحضرية 1.مع ذلك فقد افترض روبنسون في نموذجه أن كال من عدم المساواة داخل القطاعين الريفي
والحضري وفجوة الدخل بينهما ثابتة .رغم أنه ليس هناك أي سبب منطقي يدعو لالعتقاد بأن هذه

المقاييس سوف تبقى ثابتة ،والواقع يدحض افتراضات روبنسون تجريبيا.

2

فالالمساواة داخل القطاعات أو فجوة الدخل بينهما ربما تتغير طالما أن عملية التنمية مستمرة .وفي

الحاالت التي يكون فيها عدم المساواة في الريف أو فجوة الدخل بين الريف والحضر تتناقص
باستمرار ،فإن عالقة القطع المكافئ ستكون غير موجودة ،باالضافة إلى ذلك فإن هناك فرصة أكبر

أال يظهر منحنى  Uكلما زادت الالمساواة في الريف عن الالمساواة في الحضر .وفي الحاالت التي

تكون فيها الالمساواة الريفية أكبر من الالمساواة الحضرية ،ربما بسبب الالمساواة في توزيع األرض،

فإنها سوف تعمل على تخفيض الالمساواة الكلية.

3

ويعرض الجدول ( )1-2التالي بعض الحاالت التي تكون فيها الالمساواة الريفية أكبر من الالمساواة

الحضرية .ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب الرتفاع الالمساواة في القطاع الريفي اعتمادا على

ظروف كل دولة .واالستثناء الوحيد الذي تحقق منه كوزنتس هو حالة الواليات المتحدة األمريكية

والذي يمكن أن يكون سبب ارتفاع الالمساواة في المناطق الريفية فيها يرتبط بهيكل التوزيع غير

المتساوي للدخل في جنوب الريف األمريكي نتيجة االنقسام بين السود والبيض (آثار الرق) ،وغربه
نتيجة االنقسام بين المزارع الكبيرة كثيفة رأس المال وبين الوحدات الزراعية الصغيرة (آثار اإلنتاج

الزراعي واسع النطاق).4

جدول ( )1-2مقارنة بين معامالت جيني لبعض الدول في القطاعين الريفي والحضري
معامل جيني معامل جيني

الدولة (السنة)

الريفي

الحضري

معامل

جيني الكلي

األرجنتين ()1923

0.50

0.38

0.41

األرجنتين ()1911

0.49

0.48

0.43

الصين ()1922

0.23

0.12

0.29

الصين ()1921

0.26

0.16

0.33

Sherman Robinson, A note on the U hypothesis relating income inequality and economic

1

development, American Economic Review 66, 1976, pp437–340.

Sudhir Anand, S. M. Ravi Kanbur, The Kuznets process and the inequality-development

2

relationship, Journal of Development Economics, 40, 1993, p28

John L.Gallup, Is There a Kuznets Curve?, Portland State University, Portland,2012, p7.

Simon Kuznets, Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations, OP. Cit, pp53-54.
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الصين ()1991

0.31

0.18

0.38

كوستاريكا ()1911

0.53

0.47

0.50

األردن ()1920

0.38

0.34

0.41

0.60

0.52

0.60

الواليات المتحدة األمريكية (0.42 )1912-1910

0.35

0.36

0.45

0.44

0.54

سيراليون ()1912
فنزويال ()1962

الجدول من إعداد الباحث.
مصادر البيانات:
األرجنتين  ،5595 ،5511الواليات المتحدة  5592 -5590 ،5515-5519من Weisskoff R.(1970),
Income distribution and economic growth in Puerto Rico, Argentina and Mexico
الصين  ،5555، 5519 ،5512كوستاريكا  ،5595األردن  ،5510سيراليون  ،5591فنزويال  5592من:
Deininger K. and Squire L. (1996), A New Data Set Measuring Income Inequality

ثانيا :الدراسات الالحقة لفرضية كوزنتس:
 -1الدراسات التي أيدت فرضية كوزنتس:
أيد عدد من االقتصاديين فرضية كوزنتس ،وأصبحت تشكل معيا ار للدراسات الالحقة والتي قيمت نفسها
على أساس تمكنها من الحصول على نتائج مشابهة لتلك التي حصل عليها كوزنتس ،على الرغم من

أن هذه الدراسات كانت أكثر تفصيال ورسمية فيما يتعلق بالفرضيات الرئيسية

1

تعتبر الدراسة التجريبية التي أجراها أهلواليا ( )1921من أولى الدراسات التي أيدت نتائجها فرضية

كوزنتس ومنحنى  Uالمقلوب ،وقامت برسم إطار عام للدراسات التي تلتها .وقد استخدم أهلواليا بيانات

المقطع العرضي عبر البالد لعينة مكونة من  10دولة ( 40دولة نامية 14 ،دولة متقدمة 1 ،دول
اشتراكية سابقا) ومن ثم قام بتطبيق االنحدار المتعدد لتقدير العالقة بين الالمساواة في توزيع الدخل

كمتغير داخلي والنمو االقتصادي كمتغير خارجي متمثال في عدة متغيرات تعكس جوانب عملية

التنمية والتي من المحتمل أن تؤثر على توزيع الدخل في المجموعات الدخلية المختلفة.

2

وعند أخذ العينة ككل فقد الحظ أهلواليا أن أنصبة الدخل لكل المجموعات الدخلية ،ما عدا أعلى

 % 20األولى ،تنخفض ثم ترتفع طالما أن نصيب الفرد من الناتج القومي يرتفع .في المقابل ،أظهر
نصيب الدخل ألعلى  %20نمطا معاكسا ،بالرغم من أن نقطة التحول (اإلقالب) لهذه الفئة تحدث

قبل نقطة التحول (اإلقالب) ألقل  %20بوقت طويل ،أي عند مستوى نصيب الفرد من الناتج القومي
Ravi Kanbur, Income Distribution and Development, in: Atkinson, A. B. and Bourguignon, F.

1

(eds.): Handbook of Income Distribution; Amsterdam, 2000, p7.

Montek S. Ahluwalia, Income Distribution and Development: Some Stylized Facts, American

2

Economic Review, 66, 1976, p1
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مساو لد  $314مقارنة ب  $100للمجموعتين أعلى  %20وأقل  %20على التوالي في حين أن نقطة
التحول لفئة الدخل المتوسط تحدث عند مستوى نصيب الفرد من الناتج القومي مساو لد ،$291هذا
يعني أن انعكاس المرحلة المتدهورة من الالمساواة النسبية تبدأ في وقت مبكر نسبيا لفئة الدخل المرتفع
والمتوسط وفي وقت أبعد بكثير لفئة الدخل المنخفض ،ما يعنيه ذلك هو أن عملية انتشار آثار النمو

 Trickle downسوف تستغرق وقتا أطول بكثير للوصول إلى قاع التوزيع.

1

النمط السابق يظهر أيضا عند إستبعاد الدول المتقدمة واالشتراكية من العينة لتقتصر على عينة الدول
النامية فقط مع وجود اختالفات طفيفة .فبالرغم من االختالف بين سلوك نصيب فئة الدخل المتوسطة،

فإن سلوك فئة أعلى  %20وأقل  %20من الدخل تتبع النمط المشار إليه سابقا ،الشيء المختلف في

ح الة الدول النامية فقط هو شكل منحنى كوزنتس الناتج عن استبعاد الدول المتقدمة واالشتراكية حيث
يؤدي هذا االستبعاد إلى إزاحة نقطة التحول في المنحنى إلى الداخل وزيادة شدة انحداره 2.وهكذ

يلخص أهلواليا نتائجه الداعمة لوجود منحنى على شكل حرف  Uالمقلوب الذي توصل إليه كوزنتس

بقوله أنه "يوجد دعم قوي للطرح القائل بأن الالمساواة النسبية تزيد بشكل أولي في المراحل األولى من
التنمية ،مع انعكاس هذا االتجاه في المراحل الالحقة".

3

إلى جانب دراسة أهلواليا ،أيدت دراسات أخرى 4فرضية كوزنتس .وقام بعضها بدراسة تأثير النمو
االقتصادي على الالمساواة في المدى القصير بدال من المدى الطويل كما صوره كوزنتس .والحظت
هذه الدراسات وجود مفاضلة بين النمو االقتصادي والالمساوة ،إال أن هذه المفاضلة لم تكن ذات داللة

هامة أو أنها حدثت خالل فترات الركود والتدهور االقتصادي .فقد وجد كال من كرونجكو وكاكواني
( )2003مفاضلة بين النمو االقتصادي والمساواة ،وفي حين أن النمو االقتصادي أدى إلى تخفيض
سريع في الفقر فإنه في المقابل أدى إلى ارتفاع عدم المساواة في الدخل في تايالند في الستينيات.

5

كما وجد سكالي ( )2002وباستخدام بيانات لدول متقدمة وآسيوية مصنعة حديثا أن هناك مفاضلة

Ibid, p3.
Ibid, p3.

4

Ibid, p26.
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بين النمو االقتصادي والمساواة ،حيث أن النمو االقتصادي يزيد من حصة دخل الطبقة األغني في

حين أنه يخفض حصة الدخل للشريحة األفقر ،إال أن هذه المفاضلة لم تكن ذات داللة كبيرة.

1

 -2الدراسات التي عارضت فرضية كوزنتس:
على عكس الدراسات السابقة ،عارض كال من ديننغر وسكوير ( )1992النتائج التي توصل إليها

أهلواليا واآلخرين والتي تدعم فرضية كوزنتس ،واعتب ار أن بيانات عدم المساواة المستخدمة في الدراسات

السابقة كانت تعاني من النقص فيما يتعلق بجودتها وقابليتها للمقارنة بين الدول وقابليتها للمقارنة

زمنيا ،إلى جانب عدم تغطيتها الجغرافية والزمنية 2.على سبيل المثال ،كانت وحدة المالحظة في
بعض األحيان هي الفرد وأحيانا األسرة ،وفي أحيان ثالثة كانت التقديرات تعتمد على إحصاءات

الحسابات القومية ،ولتوفير أساس صلب لالستنتاج ،قام ديننغر وسكوير بوضع عدة معايير يجب أن

تستوفيها بيانات توزيع الدخل لتصبح صالحة للتقدير ،وهي:

 -1يجب أن تكون بيانات توزيع الدخل معتمدة بشكل دائم على األسر واألفراد ،حيث تعطي
البيانات المعتمدة على الحسابات القومية نتائج مصطنعة ،وبالتالي تكون منحازة.

 -2يجب أن تغطي البيانات كافة السكان ،أي أن االقتصار على سكان المناطق الحضرية ،أو
أصحاب األجور ،أو دافعي الضرائب ،من شأنه أن يفسد هذا المعيار.

 -3ينبغي أخذ جميع مصادر الدخل في عين االعتبار .على سبيل المثال األجور ،الفوائد ،الدخل
من االيجارات واإلنتاج.

3

يظهر أهمية تطبيق هذه المعايير عندما نعلم أن الدراسات التجريبية ،بما في ذلك دراسة أهلواليا ،على
منحنى كوزنتس قد بنيت في معظمها على قاعدة البيانات الموضوعة من قبل االقتصادي جاين .وعند

تطبيق المعايير السابقة على قاعدة البيانات هذه ،نجد أنه من  402وحدة مالحظة ال يتبقى لدينا سوى
 11مالحظة فقط تستوفي هذه المعايير .أي أن البيانات الموثوقة اعتمادا على معايير ديننغر وسكوير

ال تتعدى  %12من مجموعة بيانات جاين 4.والى جانب افتقار البيانات المذكورة للمعاير التي تجعلها

Gerald W. Scully, Economic Freedom, Government Policy and the Trade-Off between Equity

1

and Economic Growth, Public Choice, Springer, vol. 113(1-2), October, 2002. pp7-8.
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2

Journal of Development Economics 57 (2), 1998, p.260.
Ibid, pp262-263.

Ravi Kanbur,OP. Cit, p11.

ولالطالع على دراسة جاين مراجعة:

Jain, Shail, Size Distribution of Income: A Compilation of Data, The World Bank, 1975.
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صالحة للتقدير فإن بيانات عبر البالد ترافقها عادة مشاكل عدة مثل افتراض أن جميع الدول لديها

نفس عالقة النمو-الالمساواة كما ونوعا .كذلك فإن العديد من الدراسات المسحية التي أعتمد عليها لم
تكن مصممة في األصل لقياس عدم المساواة في الدخل ،مما عرضها لشك كبير في موثوقيتها

وقابليتها للمقارنة.

1

بتطبيق معايير الجودة لتوزيع البيانات المذكورة أعاله ،وضع ديننغر وسكوير قاعدة بيانات تمتاز

اختار عينة
ا
بجودتها ل 122مشاهدة تتعلق ب 102دول .وفيما يتعلق بتحليلهم الخاص لالنحدار ،فقد

من  49دولة من الدول التي لديها أربعة أو أكثر من المشاهدات ،وقاما باختبار فرضية كوزنتس بعد

إدخال تأثير خصائص الدول ،ولم يعط تحليليهم لالنحدار أي عالقة ذات داللة إحصائية ل  40دولة

من العينة ،وظهر منحنى  Uألربع دول فقط ،في حين ظهر منحنى  Uالمقلوب لخمس دول فقط من

العينة .ولخصا نتائجهما بالقول أن نصيب الفرد من الدخل فشل في أن يكون مرتبطا بشكل هام مع

التغيرات في الالمساواة في الغالبية العظمى من الدول ،وفي عدد قليل من دول العينة تكون النتائج
تعارض فرضية كوزنتس بنفس القدر الذي تؤكدها ،ولنا أن نفسر ذلك على أن تطور الدخل وعدم

المساواة يتأثر بالظروف األولية المحيطة أكثر من كون هناك قانون ثابت يتحكم بها.

2

كذلك لم يعثر رفاليون وتشن ( )1992على أي دليل لتأكيد العالقة آنفة الذكر ،حيث استخدما بيانات

تأثير سلبيا هاما للنمو االقتصادي على
ا
أسرية ل 12دولة خالل الفترة  1994-1922فوجدا
الالمساواة ،غير أن هذا التأثير السلبي يصبح غير هام إذا حذفت دول أوروبا الشرقية ووسط آسيا من
البيانات.

3

ما نخلص إليه في هذا المبحث أنه بالرغم من النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي عارضت
فرضية كوزنتس ،حيث أشارت هذه الدراسات إلى عدم وجود تأثير هام للنمو االقتصادي على

الالمساواة 4،فإن هذا الجدل بين الفريقين ،المؤيد والمعارض ،حول وجود أو عدم وجود منحنى U
المقلوب والذي يعبر عن هذه الفرضية ويعكس العالقة بين النمو االقتصادي وتوزيع الدخل لم يحسم
بعد .ويظهر أن هناك إجماع متنام بين االقتصاديين يدور حول أن تأثيرات النمو االقتصادي على

Montek S. Ahluwalia, OP. Cit, p339.

Klaus Deininger and Lyn Squire, OP. Cit, pp.261 and 279

Martin Ravallion and Shaoua Chen, What Can new Survey Data Tell Us about Recent Changes
4

1
2
3

in Distribution and Poverty?, The World Bank Economic review, Vol.11, No.2, 1997, p23.

انظر مثال:

Easterly, William (1999). "Life During Growth." Joumal of Economic Growth, 4:239-276.

Dollar, David, and Aart Kraay, 2002, “Growth is Good for the Poor,” Journal of
EconomicGrowth, Vol. 7, pp. 195–225.
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توزيع الدخل يبدو أكثر تعقديا من مجرد عرضه في شكل انخفاض كلي في هذه العالقة 1.في المقابل

يمكن لتأثير النمو على المساواة أن يذهب في أي من االتجاهين ،ويتحدد هذا االتجاه بعوامل أخرى
عديدة مثل الظروف االقتصادية األولية التي تسود في الدول ،والسياسات االقتصادية الكلية المتبعة،
والتغيرات الهيكلية المصاحبة للنمو االقتصادي.

ومع انطالق النظرية الحديثة للنمو 2في منصف الثمانينيات ،تحول اهتمام االقتصاديين إلى دراسة
االتجاه المعاكس ،أي دراسة تأثير توزيع الدخل على النمو االقتصادي بدال من دراسة تأثير النمو
االقتصادي على توزيع الدخل ،والميكانيكية التي يحدث بها هذا التأثير.

Michael Bruno et al., Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on
2

1

the Policy Issues, Policy Research Working Paper 1563, The World Bank, 1995, p8.

الدافع الرئيسي النطالق النظرية الحديثة للنمو ،أو نظرية النمو الذاتي  ،Endogenous Growth Theoryهو األداء

الضعيف للنظرية النيوكالسيكية في تفسير مصادر النمو االقتصادي طويل األجل .حيث ال يمكن تعزية الزيادة في مقدار الناتج

بشكل كامل إلى العمل ورأس المال ،وانما ينبغي أن تعزى إلى عامل ثالث هو التطور التكنولوجي وهو ما اعتبرته النظرية

النيوكالسكية بمثابة عنصر خارجي .وأهم ما يميز نظرية النمو الحديثة الخصائص التالية -1 :البحث عن تفسير وجود زيادة في

عوائد الحجم  -2التكنولوجيا والتي تلعب دو ار هاما في نماذج هذه النظرية  -3االستثمار في كل من رأس المال البشري والمعرفة=

=والمنشآت القاعدية سيؤدي الى تحسين انتاجية عوامل االنتاج والتي تفضي بدورها إلى زيادة العوائد .وتولي هذه النماذج االهتمام
بصيرورة التطور التقني حيث توضح مختلف المصادر التي تحكم هذا األخير ،ومن أهم النماذج التي سعت الى تحديد العوامل

المفسرة للتطور التقني -1 :نموذج بول رومر ( )1990تراكم المعرفة -2 ،نموذج روبرت لوكاس ( )1922تراكم رأس المال

البشري -3 ،نموذج بارو ( )1990تراكم رأس المال العام( .بدر حمدان ،تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة  ،2012ص )32-31
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المبحث الثاني
تأثير توزيع الدخل على النمو االقتصادي
سعت العديد من النظريات إلى شرح الكيفية التي تؤثر بها الالمساواة

في الدخل على النمو

االقتصادي .وتصنف هذه النظريات بشكل عام إلى نظريات اقتصادية ،ونظريات االقتصاد السياسي.

ومن المهم المالحظة فيما يتعلق بهذه النظريات أنها لم تتفق فيما بينها على اتجاه العالقة أو

الميكانيكية التي ينتقل من خاللها التأثير بينهما .إضافة إلى ذلك ،فإن بعض هذه النظريات قد ظهر

عدم دقتها عندما تم اختبارها على أرض الواقع.

أوال :النظريات االقتصادية (المنهج الكالسيكي):
توجد عدة نظريات اقتصادية ربطت بين عدم المساواة في الدخل والنمو االقتصادي ،وتشير هذه

النظريات إلى وجود آثار سلبية وآثار إيجابيه على حد السواء لعدم المساواة على النمو االقتصادي.
وقد تناولت هذه النظريات العالقة محل الدراسة من خالل عدة قنوات وهي:
 -1االدخار واالسثتمار:

وتعتبر أهم القنوات ،حيث اهتم أدب النمو االقتصادي بالعالقة بين االدخار واالستثمار وعالقتهما
بالنمو االقتصادي .ويلعب حجم االدخار واالستثمار الدور الرئيسي في عملية النمو االقتصادي في

نماذج النمو الكالسيكية فمع ثبات العوامل األخرى ،فإن زيادة معدل االدخار من شأنه أن يسرع معدل

النمو االقتصادي 1.فحسب سميث فإن عامل تراكم رأس المال والذي مصدره ادخار الطبقة الرأسمالية
من العوامل الهامة التي تؤثر على النمو 2.ووفقا لريكاردو فإن عوامل اإلنتاج هي األرض ورأس المال
والعمل ،وبالتالي فإن الدخل االجمالي يوزع وفقا لإليجار واألرباح واألجور .وتبدأ عملية التنمية عن

طريق ادخار الرأسمالين من أرباحهم ،فطالما تفوق معدالت الربح حدودا دنيا معينة (تقترب من

الصفر) فإن الرأسماليين يستمرون في االدخار ومن ثم في تراكم رأس المال .في حين يستهلك
أصحاب األراضي والعمال كل دخولهم ،ومن ثم فإن الرأسماليين هم من يلعبون الدور الرئيسي في
عملية التنمية .ويترتب على التوسع في االستثمار ارتفاع األجور الحقيقية للعمال وبالتالي توسع قوة

العمل وتزايد السكان ،ومع تزايد السكان فإن مقابلة الطلب المتزايد على الطعام تؤدي إلى استغالل
األراضي األقل جودة مما يتمخض عن ذلك تزايد نصيب أصحابها من االنتاج ،ويؤدي ذلك إلى

2

Cesar Gallo, OP. Cit, p9.

صوايلي صدر الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.31
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1

تناقص معدالت األرباح وكذلك مستويات األجور ،وسوف يستمر الرأسماليون باالستثمار طالما أن

معدالت الربح لم تقترب من الصفر .وتستمر العملية حتى يصبح اإلنتاج من وحدة العمل ووحدة رأس

المال المستخدمين فى أردأ األراضي ال يقدم سوى ما يغطي أجور العمال وال يترك لرأس المال ما هو
كافي وبالتالي يختفي المحفز لتراكم رأسمالي جديد .ويحدث األمر نفسه بالنسبة لألراضي األجود حيث
يستوعب الريع الفروق بين اإلنتاج الكلي من هذه األراضي واألجور الحقيقية للعاملين عليها .وهكذا

تسود حالة من الركود حيث األرباح منعدمة أو تقترب من الصفر ،في حين يكون الريع في غاية

االرتفاع 1.وفقا لريكاردو فإن هذا التوزيع في صالح المالك يؤدي في النهاية إلى الحد من تسارع
عملية النمو ويميل االقتصاد إلى الركود ،حيث اعتبر أن المالك مبذرين وأن النمو االقتصادي يمول

من ادخارات الرأسماليين ،كما اقترح إدخال التطورات التكنولوجية دون زيادة نسبة العمال والحفاظ على

األجور في مستوى الكفاف من أجل تحقيق النمو االقتصادي السريع .وهكذا يكشف تحليل ريكاردو
نظرته أن النمو االقتصادي ال يتطلب فقط إعادة توزيع الدخل من المالك لصالح الرأسماليين ،وانما

أيضا التأكيد على التباين بين أرباح الرأسماليين وأجور العمال.

2

وفيما بعد ،ركزت نماذج النمو النيوكالسيكية المبكرة (سولو  )1921ونماذج النمو النيوكينزية

(لويس ،1924كالدور )1922على العالقة بين التوزيع الوظيفي للدخل واالدخار والنمو ،في حين
ركزت نظرية االستهالك النيوكالسيكية الالحقة على التوزيع الشخصي للدخل وعالقته باالدخار والنمو.

ويعتبر االدخار في هذه النماذج نتاج جهود االدخار الفردية التي يبذلها أفراد غير متجانسين في

مختلف الطبقات االدخارية .ويرجع عدم التجانس إلى حقيقة أن مختلف األفراد يحددون خطط
استهالكهم وادخارهم وفقا ألهداف مختلفة وأنماط مختلفة من التفضيالت

3

قام النيوكالسيك بتحسين التحليل الكالسيكي فيما يتعلق بعملية التراكم الرأسمالي .في النماذج
النيوكالسيكية ،تأتي رؤوس األموال الالزمة لالستثمار من االدخار ،حيث تفترض هذه النماذج توافر

الرغبة لدى السكان في االدخار ،وبالتالي تأخذ عملية االستثمار والنمو شكال آليا حيث يقوم
الرأسماليين تلقائيا بإعادة استثمار معظم أرباحهم طالما وجدت فرص جديدة للربح ،وبعبارة أخرى طالما

أن معدل الربح يفوق مستوى الصفر قليال .إال أنه بالنسبة للنيوكالسيك ليس بالضرورة أن يكون

المدخر هو المستثمر ،فأصحاب الدخول يمكنهم االدخار عن طريق شراء السندات من سوق رأس
المال والذي يجمع بين هؤالء وبين المستثمرين الذين يقترضون ألغراض االستثمار .ويقوم معدل الفائدة
1

محمد عجمية ومحمد الليثي ،مرجع سبق ذكره ،ص.23-22

Cesar Gallo, OP. Cit, p14.

Klaus Schmidt-Hebbel and Luis Serven, Does income inequality raise aggregate saving?,

2
3

Journal of Development Economics, Vol.61, 2000, p419.
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بوظيفة تحقيق االتساق بين األرصدة االستثمارية المطلوبة والمعروض منها ،وبالتالي فإن كمية

المدخرات تعتمد على معدل الفائدة.

1

في نموذج كينز ،يعتمد مستوى االستثمار بالنسبة للدخل القومي على نفس العوامل في النماذج
النيوكالسيكية ،وهي معدل العائد على االستثمار ومعدل الفائدة ،غير أنه في نموذج كينز فإن االدخار
ال يتحدد بالطريقة التي يتحدد بها في نماذج النيوكالسيك ،حيث اعتبر كينز أن االدخار ومن ثم

االستهالك دالة في الدخل فقط ،أي أن االدخار يعتمد على مستوى الدخل فقط ،في حين أن

النيوكالسيك نظروا إلى االدخار على أنه دالة في معدل الفائدة أوال وفي مستوى الدخل ثانيا وبالتالي

أعطوا وزنا أكبر لمعدل الفائدة في تحديد مستوى االدخار.

2

أم النماذج النيوكينزية فقد افترضت أن العمال والرأسماليين يختلفون في أنماط ادخارهم ،وقد جادل

لويس أن معظم المدخرات تأتي من أرباح المنظمين في القطاع الصناعي الحديث في االقتصاد،
والذين يدخرون نسبة كبيرة من دخولهم ،في حين أن المجموعات االقتصادية األخرى تدخر بصورة

أقل .واعتبر كالدور أن العمال يستهلكون كل ما يكتسبونه بحيث يكون ميلهم لالدخار يساوي صفر،
وبذلك فإن االستثمار يعتمد على الميل لالدخار لدى الرأسماليين بصورة كبيرة 3.وبالتالي فإن إعادة
توزيع الدخل من العمال لصالح الرأسماليين من شأنه أن يرفع االدخار اإلجمالي.

ويشير لويس إلى أن زيادة المدخرات في الدول الصناعية المتقدمة وبالتالي زيادة التراكم الرأسمالي في
الدخل القومي يعتمد على نصيب الربح في الدخل القومي واالرتفاع النسبي لنصيب الرأسماليين
الصناعيين .وبالتالي فإن مستوى االستثمار يعتبر دالة في حجم األرباح ونصيبها النسبي في الناتج

القومي.

4

تلخيصا للنظريات السابقة ،فإن الرأسماليين ،الذين يمثلون الشريحة الغنية في المجتمعات يتميزون

بمعدل ادخار أعلى من بقية المجموعات االقتصادية ،وبالتالي فإن توزيع الدخل لصالحهم من شأنه أن

يسرع النمو االقتصادي ،وعلى العكس ،فإن توزيعا منهم لصالح الفئات األخرى من شأنه أن يخفض

المدخرات اإلجمالية في المجتمع وبالتالي يحد من االستثمار والنمو .فإذا كان األمر كذلك ،وهذا

الشكل من التوزيع غير المتساوي في الدخل شرطا هاما لزيادة المدخرات ،فلماذا تنخفض حجم
المدخرات في الدول النامية بالرغم من عدم تساوي توزيع الدخل فيها؟

1

محمد عجمية ومحمد الليثي ،مرجع سبق ذكره ،ص .22-22وأيضا :محمد الماحي ،تخطيط وتمويل التنمية :المناهج النماذج

2

المرجع السابق ،ص.100-99

التطبيق ،بستان المعرفة للتشر وتوزيع الكتب ،االسكندرية ،2009 ،ص.91-90

4

عمر محيي الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.24

Klaus Schmidt-Hebbel and Luis Serven, OP. Cit, p420.
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3

يرجع لويس السبب إلى أن الجزء األكبر من الدخل في هذه البلدان يعود إلى فئات تتميز بانخفاض

ميلها الحدي لالدخار وبميولها االستهالكية وهي طبقة كبار المالك التي تتميز بإنفاقها على
االستهالك التفاخري بدال من توجيه إنفاقها نحو االستثمار المنتج في صورة معدات وآالت ومصانع،
وبالتالي يترتب على هذا السلوك االستهالكي خسارة كبيرة في موارد المجتمع .وجزء آخر من الدخل

في هذه الدول يذهب إلى طبقة التجار التي تعزف عن االستثمار في األصول الثابتة المنتجة وتبحث
عن الربح السريع .وحتى الطبقة الرأسمالية الصناعية في هذه الدول تبدو ضعيفة في أغلب األحيان
وتتأثر إلى حد بعيد بالقيم السائدة في المجتمع ،وهي تختلف عن الطبقة الرأسمالية الصناعية األوروبية

التي قادت عملية التحول في بلدانها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،واألمر نفسه ينسحب على
القيادات الحكومية .أما فيما يتعلق بالفئات والطبقات األخرى ،فالطبقة العاملة بالكاد تحصل على ما
يكفي لسد حاجاتها الضرورية وال يتبقى ما يمكن أن يكون ذا بال لالدخار .أما صغار الفالحين فبالرغم

من ارتفاع ميلهم لالدخار بسبب العادات االدخارية التي تكونت لديهم نتيجة الظروف التي تواجه
القطاع الزراعي ،إال أن استغراق هذه الفئات في الديون لغياب المؤسسات المالية إضافة الستخدام
مدخراتهم إما لإلقراض أو لشراء أراض جديدة ال يترتب عليه زيادة التراكم الرأسمالي .وفيما يتعلق
بالطبقات المتوسطة ذات الدخل الثابت ،فهي أيضا تتميز بانخفاض مدخراتها مقارنة بمثيلتها في الدول

الصناعية المتقدمة ،وذلك بسبب االتجاهات االستهالكية السائدة في هذه الطبقة والتي يحدها أحد
العوامل الهامة في تشكيل السلوك االستهالكي داخلها وهو أثر المحاكاة ،حيث يقوم أصحاب الدخول

المتوسطة بمحاكاة وتقليد أنماط االستهالك السائدة لدى فئات الدخل العليا .وال يعمل أثر المحاكاة
داخل الدولة الواحدة فقط بين الطبقات االجتماعية والقطاعات االقتصادية ،وانما بين الدول المختلفة
أيضا.

1

مما سبق يمكن الخلوص إلى أن التأكيد على توزيع الدخل لصالح الطبقة الرأسمالية ،بصفتها الطبقة

ذات الميل االدخاري األعلى ،يعزز النمو ليس صحيحا في كل الحاالت ،فبالقدر الذي يكون فيه النمو

دالة في الطلب على السلع االستهالكية ،وبالقدر الذي يكون فيه إنفاق األغنياء أو الطبقات ذات
الدخول العيا في المجتمع لجزء أكبر من دخولهم على السلع الكمالية أو االستثمار في األنشطة غير

المنتجة ،فإن توزيع الدخل من األغنياء وأصحاب الدخول العليا إلى الفقراء وأصحاب الدخول
المنخفضة سوف يميل لزيادة النمو.

تجريبيا ،اختلفت نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين الالمساواة في توزيع الدخل واالدخار كمحرك

للنمو االقتصادي .فقد وجد سميث ( )2001أن الالمساواة مقاسة بمعامالت جيني لديننغر وسكوير لها

1

المرجع السابق ،ص.29-22
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تأثير إيجابي قوي على االدخار كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي 1.فيما وجد كال من لي وزو

( )2004تأثي ار سلبيا من الالمساواة على االدخار الخاص 2.و لم يجد كال من شميدت-هابيل وسيرفن
( )2000أي تأثير هام من الالمساواة على معدل االدخار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

3

 -2عيوب أسواق االئتمان وأسواق رأس المال:
في مجتمع يسوده أسواق متطورة لرأس المال وأجهزة مصرفية يسهل الوصول إليها وفرص متوافرة
للتأمين ،فإن األفراد يستطيعون تأمين أنفسهم ضد المحن من خالل مدخراتهم الخاصة أو من خالل

شراء عقود التأمين .غير أن الجدل الدائر مؤخ ار في االقتصادات المتقدمة يبرز أن فرص الحصول
على االئتمان والتأمين الالزم مشوبة بالقصور في االقتصادات المتقدمة فضال عن االقتصادات األقل
تقدما .ويعني هذا القصور ومحدودية الحصول على االئتمان في كثير من الحاالت أنه يجب على

األفراد تحمل مخاطر الحياة بالكامل .وهكذا ،فعند حدوث أي صدمة معاكسة ،كالمرض أو فشل

مشروع مثال ،فإنه قد ال يتوفر لجزء كبير من السكان إمكانية الحصول على االئتمان الالزم لتعويض
الدخل الضائع أو التمهيد لتأثير الصدمة على االستهالك .وبالنسبة للمجتمع ككل فإن مزيجا من
ارتفاع الالمساواة في الدخل ومحدودية فرص الحصول على االئتمان يمكن أن يعيق التنمية
االقتصادية .فالتعليم ،كعنصر هام بالنسبة لعملية التنمية ،يحتاج إلى الكثير من المال ،وكذلك إقامة

المشاريع تقتضي استثما ار كبي ار في البداية .وهكذا فإن تزايد الالمساواة في مجتمع ما سوف يترك الكثير

من السكان عاجزين عن تنفيذ االستثمارات ،سواء في رأس المال البشري أو المادي ،والذي من شأنه
4

أن يرسي األساس لنمو أضعف.

من جانب آخر ،تعتبر أسواق االئتمان غير الكاملة عقبة في طريق النمو وخاصة في الدول ذات

الدخل المنخفض .فبسبب عدم تماثل المعلومات وافتقار هذه الدول للمؤسسات القانونية الناضجة ،فإن
الفقراء يستبعدون من القيام باستثمارات منتجة ،خاصة االستثمارات التي ال تج أز مثل التعليم والتي
تتجاوز تكاليفها حدود قدراتهم االقتراضية ،وهذا بدوره يعزز التأثير السلبي على النمو.

5

Douglas Smith, 2001. "International evidence on how income inequality and credit market

1

imperfections affect private saving rates," Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 64(1),
February. pp103-127.

Hongyi Li & Heng-fu Zou, 2004. "Savings and Income Distribution," Annals of Economics and

2

Finance, Society for AEF, vol. 5(2), November. pp245-270.
Klaus Schmidt-Hebbel and Luis Serven, OP. Cit, p440.

Rodney Ramcharan, Inequality Is Untenable, Finance & Development, Vol.47, No.3, Sep.2010,

3

4

pp24-25.

Klaus Deininger and Lyn Squire, OP. Cit, p262
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5

وقد قام كال من أغيون وبولتون ( )1993بوضع نموذج لدراسة العالقة بين الالمساواة والنمو

االقتصادي باستخدام سوق رأس المال كمحرك للنمو .واستنتجا أن الالمساواة تنشأ بسبب أن
المستثمرين ال يمتلكون التأمين المثالي .وبالرغم من أن النموذج يشير إلى أنه إذا أخذ التراكم الرأسمالي

مكانه في معدل أعلى من حد معين فإن الثروة سوف تتساقط أو تنساب  Treacle downمن
األغنياء إلى الفقراء ،حيث يقوم األغنياء باستثمارات تخلق فرص العمل بالنسبة ألفقر جزء من

السكان ،ومع ذلك ،فإن سياسات إعادة التوزيع سوف تجعل االقتصاد أكثر كفاءة طالما أن الفقراء ال

يحتاجون القتراض الكثير من األموال لتمويل استثماراتهم ،وبالتالي ستكون اختياراتهم أقل تشوها.
وخلصوا إلى أن إعادة التوزيع يجب أن تكون بشكل مستمر النتاج أثر ايجابي طويل األجل على

الكفاءة المجتمعية.

1

أما بانيرجي ونيومان ( )1993فقد طو ار نموذج للتفاعل بين االختيار المهني وتوزيع الدخل والنمو
االقتصادي وأدرجا فيه عيوب سوق رأس المال .وبموجب هذه العيوب فإن الفقراء لديهم صعوبة في

االقتراض وغير قادرين على ممارسة بعض األعمال التي تتطلب مستويات معينة من االستثمار.
ويشيران إلى أنه إذا كانت نسبة الفقراء جدا إلى األغنياء جدا مرتفعة ،فإن التنمية تذهب أدراج الرياح،

كنتيجة النخفاض فرص العمل وانخفاض األجور .والعكس ،فإن مجتمع يحتوي على عدد قليل من

الفقراء ،حتى وان كان نصيب الفرد من الدخل منخفضا ،فإن هذا المجتمع سوف ينمو ويتطور بسرعة
وينتهي به األمر إلى ارتفاع األجور وتوازن سوق العمل .وقد أشار نموذج بانيرجي ونيومان إلى أن

إعادة توزيع جوهرية لمرة واحدة سوف يكون لها آثار دائمة على المساواة والتنمية.

2

 -3الحوافز والكفاءة:
ربطت االقتصاديات النيوكالسيكية عدم المساواة بالحوافز ،فمن ناحيته جادل آرثر أكون ( )1922بأن

بعضا من عدم المساواة مطلوبة من أجل توفير الحوافز للعمال ،في المقابل فإن السعي لتحقيق
المساواة يمكن أن يعمل على تقليل الكفاءة ،وهي االستفادة الم ْثلى من الموارد لتحقيق الحد األقصى من
اإلنتاج ،واعتبر أن زيادة المساواة في توزيع الدخل يمكن أن يقلل الحوافز الدافعة للعمل واالستثمار،

فضال على أن جهود إعادة التوزيع – من خالل آليات مثل قوانين الضرائب والحد األدنى لألجور –
يمكن أن تكون مكلفة في حد ذاتها .وشبه أوكون هذه اآلليات بدالدلو المثقوب ،حيث أن الموارد التي

Philippe Aghion and Patrick Bolton, A Theory of Trickle-Down Growth and Development, The

1

Review of Economic Studies, Vol.64, No.2, 1993, pp.151-153.

Abhijit V. Banerjee and Andrew F. Newman, Risk-Bearing and the Theory of Income

2

Distribution, Review of Economic Studies, Wiley Blackwell, vol. 58(2), April 1991, pp211-212

66

تؤول من األغنياء إلى الفقراء تختفي ومن ثم ال يحصل الفقراء على كل األموال التي تؤخذ من

األغنياء وذلك بسبب التكاليف اإلدارية .نتيجة لذلك أقر أوكون بأن هناك عملية مفاضلة بين المساواة
والنمو االقتصادي .مع ذلك فقد توصلت بعض الدراسات إلى أن المفاضلة بين الكفاءة والالمساواة ال

يكون لها أثر عند النظر إلى النمو على المدى الطويل.

1

ثانيا :نظريات االقتصاد السياسي (المنهج الحديث):
تربط نظريات االقتصاد السياسي بين عدم المساواة في الدخل والنمو االقتصادي من خالل ثالثة قنوات
تأثير وهي :قناة األنشطة الباحثة عن الريع  ،Rent-seeking activitiesوقناة عدم االستقرار

السياسي  ،Political Instabilityوالقناة المالية  2.fiscal channelوقد استنتجت هذه النظريات

على اختالف قنوات التأثير ،وجود عالقة عكسية بين عدم المساواة والنمو .أي أنه كلما كان المجتمع

يتسم بازدياد معدل عدم المساواة في الدخل ،فإن معدل نموه االقتصادي سوف يميل لالنخفاض،
والعكس.

 -1األنشطة الباحثة عن الريع:

يستخدم مصطلح "األنشطة الباحثة عن الريع" 3لوصف األنشطة المضيعة للموارد ،والتي يمارسها

األفراد (أو المجموعات) الذين يسعون للحصول على الثروة وتملكها 4.وحسب تعريف كروجر فإن هذا

المفهوم يشير إلى كل األنشطة غير المنتجة والتي تنزع للملكية وتعمل على تحقيق عوائد إيجابية

لألفراد على حساب المجتمع ككل 5.وهو محاولة الحصول على عائد اقتصادي من خالل التالعب

بالبيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحدث في كنفها األنشطة االقتصادية ،وذلك بدال من

خلق قيمة إضافية .وبعبارة أخرى ،إنفاق الموارد في محاولة إلثراء الذات بشكل شخصي من خالل

زيادة نصيب الفرد من كمية محددة وثابتة من الثروة بدال من السعي لخلق ثروة جديدة.

Andrew G. Berg and Jonathan D. Ostry, Equality and Efficiency, Finance & Development, Sep.

1

2011, Vol.48, No.3, pp12-13.

Alberro Alesina and Roberto Perotti, The Political Economy of Growth: A Critical Survey of
3

2

Recent Literature, The World Bank Economic Review, Vol.8, No.3, 1994, p360

يترجم البعض مصطلح  Rent seekingإلى "األنشطة الباحثة عن الريع" في حين يترجمها الدكتور حسين فرغلي في قاموس

االقتصاد والتجارة إلى "التحايل من أجل تحقيق ريع".

E. C. Pasour Jr., Rent seeking: Some conceptual problems and implications, The Review of

4

Austrian Economics, Volume 1, Issue 1, 1987, p124

Shankha Chakraborty and Era Dabla-Norris, Rent Seeking, IMF Working Papers 05/43,

5

International Monetary Fund,2005, p2
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وتؤكد هذه النظريات أن األنشطة الباحثة عن الريع تحد النمو االقتصادي من خالل تحويل الموارد من

االستخدامات المنتجة إلى االستخدامات غير المنتجة 1.وترى أن زيادة عدم المساواة في الدخل تخلق
الدافع لدى السكان الفقراء لالنخراط في أنشطة غير قانونية وغير منتجة بهدف تحقيق عوائد

اقتصادية ،وذلك من خالل تالعبهم بالبيئة السياسية واالقتصادية السائدة ،بحيث تعمل هذه األنشطة

على استغالل الثروات االقتصادية دون أن يؤدي هذا االستغالل إلى تحسين إنتاجيتها ،مما يعمل على

إعاقة االستثمار والنمو 2.ويري البعض أن زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء سوف يحفز الفقراء على

االنخراط في أعمال تضر بحقوق الملكية لدى األغنياء 3.وفي حين تدفع الالمساواة الفقراء تجاه هذه
األنشطة ،فإنها تدفع في المقابل األغنياء لالستثمار في أنشطة "الدفاع" مما يؤدي إلى تحويل الموارد

اإلنتاجية إلى أنشطة غير منتجة.

4

وهنا يبدو أن فهم األغنياء آلثار األنشطة الباحثة عن الريع على النمو االقتصادي في المجتمعات
التي تتسم بالالمساواة يجعل من مصلحتهم الجماعية السماح بنقل جزء من الثروة من خالل إصالح

األراضي واعانات التعليم وغير ذلك ،كذلك يكون من المصلحة الجماعية للمجموعات العرقية واإلثنية
ذات األغلبية أن تدعم سياسات مكافحة التمييز وغيرها للحد من الالمساواة بين هذه المجموعات والتي

يمكن أن توفر أساسا للعداء بينها ويقود للصراع المجتمعي.

5

 -2القناة المالية (نظرية الناخب الوسيط):
تبين النظريات التي تناولت العالقة من خالل القناة المالية ،أن مستوى اإلنفاق الحكومي والضرائب هو
نتيجة لعملية تصويت الناخبين في النظم الديمقراطية والذين تتحدد تفضيالتهم االنتخابية بشكل رئيسي

بدخولهم الشخصية .فإذا كان متوسط الدخل في مجتمع ما يتجاوز الدخل الوسيط 6،فإن تصويت
األغلبية سوف يميل إلى تفضيل إعادة توزيع الموارد من األغنياء إلى الفقراء .وتكون إعادة التوزيع هذه
Ismail M.Cole and M. Arshad Chawdhry, Rent Seeking and Economic Growth : Evidence from a

1

Panel of U.S.States, Cato Journal, vol. 22, issue 2, 2002, p201.

Alberto Alesina and Roberto Perotti, The Political Economy of Growth, OP. Cit, p360.

Roland Benabou, Inequality and Growth, NBER Chapters, in: NBER Macroeconomics Annual

2

3

1996, Volume 11, pages 11-92 National Bureau of Economic Research, Inc. 1996, p44.
Shankha Chakraborty and Era Dabla-Norris, OP. Cit, p4.

Nancy Birdsall, Income Distribution: Effects on Growth and Development, Working Papers 118,
6

4
5

Center for Global Development, 2007, p13

الدخل الوسيط هو الحجم الذي يقسم الدخل إلى مجموعتين متساويتين بحيث يكون نصف الدخل فوقه ونصفه اآلخر تحته .أما

متوسط الدخل فيعني القيمة التي يتم الحصول عليها عن طريق قسمة اجمالي الدخل للمجتمع على عدد أفراد هذا المجتمع.
ويكيبدياhttp://en.wikipedia.org/wiki/Median_household_income :

68

على شكل مدفوعات تحويلية مباشرة أو على شكل برامج إنفاق حكومية ،مثل اإلنفاق الحكومي على

التعليم ورعاية األطفال.

1

فالمجتمعات التي تتسم بارتفاع عدم المساواة في الدخل ،وبالتالي وجود أعداد أكبر من الفقراء ،فإن

الغالبية العظمى من الناخبين يرون أن هناك مكاسب كبيرة من فرض الضرائب المرتفعة على
األغنياء ،وبالتالي سوف يصوتون لصالح برامج فرض هذه الضرائب المرتفعة عليهم ،وبدورها فإن هذه
الضرائب سوف تعمل على إعاقة االستثمار والنمو 2.وحيث يتم تمويل جميع االستثمارات العامة عن

طريق فرض ضرائب نسبية على الدخول الرأسمالية (المخصص لالستثمار الخاص) فإن زيادة هذه
الضرائب التي ترافق عادة زيادة االستثمار الحكومي سوف تؤدي إلى تخفيض العوائد من الدخول

الرأسمالية ،مع افتراض وجود عوائد أعلى لنفس االستثمار في أماكن أخرى ،األمر الذي يؤدي إلى

الحد من الحوافز للتراكم الرأسمالي وينخفض معدل االستثمار الخاص والنمو.

3

وفي الحالة التي تكون فيها الضرائب منخفضة بحيث تعظم النمو وتبدأ الالمساواة بخلق الطلب على

إعادة التوزيع فإن معدل الضرائب من المحتمل أن يرتفع عن المستوى األمثل له ،وسوف يعمل هذا
المعدل على إخماد النمو من خالل صد الحوافز وتشوه األسواق الناجم عن انخفاض اإلنتاجية الحدية

لرأس المال.

4

تأثير سلبيا على النمو االقتصادي من خالل القنوات السياسية
ا
غير أن الالمساواة يمكن أن يكون لها
حتى لو لم يحدث إعادة توزيع للدخل ،حيث يذهب بعض االقتصاديين إلى أنه في المجتمعات التي

ترتفع فيها معدالت الالمساواة ،يرجح أن تنتظم صفوف األقلية الصغيرة ،والتي تسيطر على الموارد

االقتصادية ،بطريقة أكثر فعالية وتعمل كصوت واحد متماسك في العملية السياسية بشكل يفوق فعالية
تنظيمات الفئات األكثر فق ار في المجتمع .وقد يمنحها هذا المزيج من الموارد االقتصادية والعمل

الجماعي صوتا أكبر مما ينبعي في العملية السياسية ،ما يمكنها من تشريع السياسات االقتصادية التي
تفيدها كأقلية على حساب األغبية .مثاال على ذلك مسألة توفير السلع العامة مثل التعليم .فنظ ار لما

للتعليم من قيمة اجتماعية واقتصادية كبيرة ،فإن الحكومات في الغالب تجعل انتظام األطفال في
المدارس حتى مرحلة معينة إلزاميا ،وتمول التعليم من خالل الضرائب التي يتحملها غالبا أصحاب
الدخول األعلى في المجتمع والذين يؤثرون عدم االلتحاق بنظام التعليم العام في أغلب األحوال .ومن
Robert J. Barro, Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of Economic Growth,

1

Vol.5, 2000, p3.

Alberto Alesina and Roberto Perotti, The Political Economy of Growth, OP. Cit, p360.

Alberto Alesina and Dani Rodrik, Distributive Politics and Economic Growth, The Quarterly

2
3

Journal of Economics, Vol. 109, No. 2, 1994, pp.469-471.

Alberto Alesina and Roberto Perotti, The Political Economy of Growth,OP. Cit, pp360-361.
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4

ثم فإن المستويات المرتفعة من الالمساواة التي تدعم الصوت السياسي لألغنياء على حساب من هم

أقل منهم في مجموعات توزيع الدخل يمكن أن تؤدي إلى نقص تمويل التعليم.

1

ويمكن لألغنياء أن يمنعوا سياسات إعادة التوزيع من خالل أنشطة الضغط وشراء األصوات ،ولكن

بعد ذلك فإن مستوى أعلى من الالمساواة سوف يتطلب المزيد من هذه األنشطة والتي من شأنها أن
تستهلك الموارد وتعزز الفساد في الدوائر الرسمية ،وهذا بدوره يعزز من اآلثار السلبية على األداء

االقتصادي .وهكذا يمكن أن يكون لالمساواة تأثير سلبي على النمو االقتصادي من خالل العملية

السياسية حتى لو لم يحدث إعادة توزيع للدخل.

2

ومع ذلك فقد أشار كال من جستن وتروجر ) (2003إلى أن نظرية الناخب المتوسط غير دقيقة في
عملية الربط بين تفضيالت الناخبين وعدم المساواة وتوزيع الدخل .وقد قاما بتفكيك النماذج المالية إلى

ثالثة مكونات وهي:

 -1ارتفاع الالمساواة التي تقود إلى اعادة التوزيع.

 -2إعادة التوزيع التي تتطلب التمويل من خالل زيادة الضرائب.
 -3زيادة الضرائب التي تؤدي إلى تخفيض الحوافز وتقلل من النمو.

3

وبعد فحص هذه الروابط من أجل التحقق من قدرة النماذج المالية على وصف وتفسير السلوك الحقيقي
للعالم ،توصال إلى وجود احتمال أن ال يهيمن شكل واحد من أشكال توزيع الدخل بين الناخبين على

األشكال األخرى ،وفي هذه الحالة يفقد الناخب المتوسط أهميته ويتم استبداله بمجموعة من الناخبين

الذين يعتقد أن سلوكهم االنتخابي أكثر مرونة ،وتفشل هذه االحتمالية انتاج نمط محدد في توزيع
األعباء الضريبية بالرغم من أنها تحول هذه األعباء إلى الناخبين الذين تعتبر تفضيالتهم أقل مرونة.

4

Rodney Ramcharan, Inequality Is Untenable OP. Cit, p24-25.
Robert J. Barro, OP. Cit, pp4-5.

Stefan Josten and Achim Truger, Inequality, Politics, and Economic Growth: Three Critical

1
2
3

Questions on Politico-Economic Models of Growth and Distribution, Discussion Paper No.3,
2003, p3.

Ibid, pp5-8.

4

ولمعالجة هذه المشكلة التحليلية فإن نظرية الناخب المتوسط تقيد تفضيالت الناخبين في بعد واحد ،حيث يولي الناخبون اهتمامهم

لقضية واحدة فقط ،ولديهم قمة واحدة  Peakفي ذلك البعد ،وهذا يعني أن للناخبين سيناريو واحد مفضل عن بقية السيناريوهات
األخرى.
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 -3االضطرابات السياسية واالجتماعية:
يسود على المستوى النظري اتجاه يقول بأن الالمساواة تولد العنف االجتماعي والسياسي ،ويؤكد هذا
االتجاه على تأثير الالمساواة في الدخل على حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية داخل المجتمع.

فمع وجود مجموعة كبيرة من الفقراء في مقابل مجموعة صغيرة من شديدي الثراء ،فإن حالة عدم

الرضى عن الوضع القائم سوف تسود بين أوساط الفقراء ،وسوف تدفعهم هذه الحالة إلى المطالبة

بإحداث تغييرات جذرية على المستوى االقتصادي واالجتماعي ،وفي بعض الحاالت يميل هؤالء إلى

أعمال العنف واستخدام القوة من أجل اإلطاحة بالسلطة القائمة ،وبالتالي يميل النمو االقتصادي إلى
االنخفاض.

1

وتزيد الالمساواة في الدخل من االستياء االجتماعي ،وتصبح الفرصة متاحة إلشعال االضطرابات
االجتماعية ،التي يزداد معها احتماالت وقوع الثورات واالنقالبات والعنف االجتماعي ،والتي بدورها

تعمل من خالل زيادة مستويات عدم التأكد السياسي وتهدد الملكيات الخاصة األمر الذي يؤثر على

االستثمار بشكل سلبي وكنتيجة يحد من النمو االقتصادي .وعلى العكس فإن االستقرار السياسي الذي
يعززه وجود طبقة وسطى غنية يعمل على تعزيز النمو ،وعالوة على ذلك فإن هذين األثرين (من

الالمساواة إلى عدم االستقرار السياسي ومن عدم االستقرار السياسي إلى االستثمار) ليس لهما أهمية
2

إحصائية كبيرة فقط بل ويحمالن أيضا أهمية اقتصادية كبير أيضا.

ويشير رودريك ( )1992إلى أن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في النمو بعد عام  1922كانت
تلك الدول التي تعتبر مجتمعاتها منقسمة ومؤسساتها ضعيفة ،األمر الذي أدى إلى شل قدرة أنظمتها

السياسية على االستجابة بفعالية للصدمات الخارجية 3.إلى جانب ذلك فإن مستويات العنف مقاسة

بمعدل الجريمة المسجل زادت مستوياتها بشكل حاد مؤخ ار في المناطق األكثر تفاوتا في العالم وهي

أمريكا الالتينية جنوب الصحراء الكبرى األفريقية 4.وقد وثق بورغويغنون  1992تنامي العبئ
االقتصادي واالجتماعي المفروض على هذا المجتمع خالل العنف المتزايد سواء من حيث التكاليف

Alberro Alesina and Roberto Perotti, The Political Economy of Growth, OP. Cit, p362.

Alberro Alesina and Roberto Perotti, Income Distribution, Political Instability, And Investment,

1
2

European Economic Review, v40(6,Jun), 1996. pp1204-1205.

Dani Rodrik, Where Did All The Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth

3

Collapses, NBER Working Papers 6350, National Bureau of Economic Research, Inc., 1998, p3.
Ibid, p15.
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4

المباشرة في األرواح والموارد الطبيعية أو من حيث تكاليف الفرصة البديلة (في القطاعين العام
والخاص على حد السواء) للموارد التي يتم تحويلها إلى األنشطة الرامية إلى محاربة ومنع الجريمة.

1

كان كارل ماركس من أوائل الذين أشاروا لهذا التأثير وأهتموا بدراسته .وقد انتهى ماركس إلى أن

تعاظم الفروق بين الرأسماليين والعمال واالستغالل المتنامي من قبل الطبقة الرأسمالية التي تمتلك

أدوات اإلنتاج للعمال الذين ال يملكون سوى قوة عملهم هو سبب الثورة .واعتبر ماركس وجود صراع
طبقي بين العمال والرأسماليين ،وبذلك فإن الدخل في المجتمع يتأتى من مصدرين اثنين فقط هما

األرباح واألجور ،وبالرغم من اعتراف ماركس بأن االيجار والريع والفوائد هي أيضا مصادر أخرى

للدخل إال أنه اعتبر أن هذه األنواع من الدخل يتلقاها طبقة واحدة هم الرأسماليون .ويرتبط هيكل توزيع

الدخل في التحليل االقتصادي الماركسي بهيكل عالقات اإلنتاج السائد في النظام الرأسمالي ،ولذلك
فقد أكد ماركس أن تغيير الوضع القائم لهيكل التوزيع يحدث فقط نتيجة لتغير هيكل عالقات اإلنتاج

القائم ،وحيث أن الرأسمالية تقوم بإعادة إنتاج نفسها واستنساخ عالقات اإلنتاج باستمرار فإن تحسن
الوضع االقتصادي لطبقة العمال يمكن فقط أن يحدث عندما تقوم الثورة والتي تنطلق بدافع من فقر

العمال الذي ال يطاق في مواجهة ثراء الطبقة الرأسمالية ومن ثم ينهار النظام الرأسمالي القائم.

2

مع ذلك فقد أشار صموئيل هنتنغتون ( )Samuel Huntingtonإلى أنه من الصعب اختبار صحة
افتراض ارتباط الالمساواة (االقتصادية) باالستقرار السياسي 3،وفي المجتمعات التقليدية التي تعتبر

الالمساواة نمطا طبيعيا للعيش فيها ،يعمل التحرك االجتماعي داخل هذه المجتمعات على زيادة إدراك
السكان لهذه الالمساواة واثارة االستياء منها ،ويطرح بينها تساؤال حول شرعية التوزيع القائم ويقترح
توزيعا جديدا عمليا للدخل يكون أكثر إنصافا .والطريقة الواضحة للوصول إلى تغير سريع في توزيع

الدخل تكون عبر القنوات السياسية ،إال أن سيطرة أولئلك الذين يمتلكون معظم الدخول في المجتمع

على تلك القنوات يحفز التحرك االجتماعي لتحويل الالمساواة إلى حافز للثورة.

4

إال أنه يمكن للنخب

السياسية أن تعمل على الحد من خطر الثورة المحتملة نتيجة ارتفاع الالمساواة من خالل دعم تعزيز

Francois Bourguignon, Crime, violence, and inequitable development, in Annual World Bank

1

Conference on Development Economics 1999, Washington, DC: World Bank, 2000, pp200-201

3

Cesar Gallo, OP. Cit, p14.

2

أرجع هنتنغتون السبب في ذلك إلى قلة البيانات المتوافرة حول توزيع الدخول والثروات في الدول ،حيث أصبحت البيانات

متوافرة في السنوات األخيرة على خالف الحال في خمسينيات القرن العشرين والتي أشار إليها سابقا كال من أهلواليا وديننغر
وسكوير.
4

صموئيل هنتنغتون ،النظام السياسي لمجتمعات متغيرة ،ترجمة سمية فلوعبود ،دار الساقي ،بيروت،ط ،1993 ،1ص.21-22
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الطبقة الوسطى المتعلمة 1،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراكم رأس المال البشري السريع والذي
بدوره يعمل على تسريع وتيرة النمو االقتصادي.

2

على الرغم من التأكيدات النظرية للتأثير السلبي لالمساواة على النمو االقتصادي من خالل قناة
االضطرابات السياسية واالجتماعية ،فإن الدراسات التجريبية التي تناولت هذه العالقة قد توصلت إلى
نتائج متعارضة بشأن تحديد العالقة بين الالمساواة في توزيع الدخل والعنف ،ويمكن بلورة نتائج هذه

الدراسات فيما يلي:

 دراسات خلصت إلى وجود عالقة طردية قوية بين عدم المساواة االقتصادية واالجتماعيةوالعنف السياسي واالجتماعي ،أي أنه كلما زادت درجة عدم المساواة زاد معدل العنف

السياسي والعنف االجتماعي .وتعبر هذه الدراسات عن االتجاه الغالب في التحليل السياسي
واالجتماعي.

3

 دراسات خلصت إلى وجود عالقة ضعيفة أو غير جوهرية بين عدم العدالة التوزيعية والعنفالسياسي واالجتماعي ،بمعنى أن العنف السياسي واالجتماعي يحدث نتيجة لمتغيرات وعوامل
أخرى تختلف عن توزيع الدخل.

1

4

وتظهر أهمية وجود الطبقة الوسطى في المجتمع إلى جانب حجمها ،أي نسبة السكان الذين ينتمون إلى هذه الطبقة مقارنة

بالعدد اإلجم دال دي للسك دان ،لما له دا مدن دور في تحدي دد السياسي دات المثل دى التي تعبد در عدن تفضي دالت المجتمد دع .وفدي حدال تمتدع
المجتمع بمي زة االقتراع على السياسات من خالل نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي فسوف يتم االتفاق على السياسة المثلى في
المجتمع عن طريق االقتراع على فئة الضرائب التي يفضلها أغلبية السكان في المجتمع .وتعتمد فئة الضرائب المثلى لكل طبقة

على متوسط دخل هذه الطبقة مقارنة بمتوسطة الدخل للمجتمع ككل .وهكذا فإن فئة الضريبة التي ستفضلها الطبقة الفقيرة =

= ستكون موجبة وذلك ألن متوسط دخل هذه الطبقة أقل من متوسط دخل المجتمع .في حين أن فئة الضريبة التي سوف تختارها
الطبقة الغنية ستكون صفر وذلك ألن متوسط دخل هذه الطبقة أعلى من متوسط دخل المجتمع .أما الطبقة الوسطى فسوف تختار

فئة ضريبية موجبة إذا كان متوسط دخلها أقل من متوسط الدخل في المجتمع ،وفئة ضريبية صفر إذا كان متوسط دخلها أكبر من

متوسط دخل المجتمع .مع ذلك فإن فئة الضريبة الموجبة التي قد تختارها الطبقة المتوسطة سوف تكون أقل من تلك التي تختارها

الطبقة الفقيرة طالما أن متوسط دخل الطبقة المتوسطة يفوق نظيره لدى الطبقة الفقيرة ،مما يعني أن التكلفة الحدية لفئة الضرائب

التي تختارها الطبقة الوسطى ستكون أقل من التكلفة الحدية لفئة الضرائب التي تختارها الطبقة الفقيرة

Francois Bourguignon and Thierry Verdier, Oligarchy, democracy, inequality and growth, Journal
3

للمزيد من االطالع انظر

of Development Economics, Elsevier, vol. 62(2), Aug.2000, pp287-288.

»Bruce M. Russett , «Inequality and Instability: The Relation of Land Tenure to Politics

-

Edward N. Muller¸ «Income Inequality ¸ Regime Repressiveness and Political Vio -

-

World Politics, vol. 16 , no. 3 (April 1964 ) , pp. 442 - 454.

4

2

Ience¸» American Sociological Review¸ vol. 50 ¸ no. 1 (February 1985) ¸ PP. 47-61
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خالصة الفصل
استعرض الباحث العديد من النظريات التي هدفت إلى دراسة العالقة بين النمو االقتصادي وتوزيع

الدخل ،حيث انطلقت أولى هذه الدراسات بعد أن قدم سيمون كوزنتس في مقالته الكالسيكية عام

 1922فكرة العالقة بين التباين في توزيع الدخل والمستوى المتحقق من التنمية االقتصادية والتي أطلق
عليها فرضية المنحني المقلوب ،أو فرضية كوزنتس ،والتي تفيد أن عدم المساواة في توزيع الدخل

يزداد في المراحل األولى من التنمية ثم يصل إلى أقصى درجاته ثم يعود بعد ذلك إلى االنخفاض مرة

أخرى ،أي أن درجة عدم المساواة سوف تبدأ باالنخفاض وذلك في المراحل الالحقة من عملية التنمية.
وقد اختلفت الدراسات التي حاولت أن تتحقق من صحة فرضية كوزنتس حول هذه الفرضية ،حيث

أيدت العديد منها هذه الفرضية ،في حين عارضتها أخرى استنادا إلى حقيقة ضعف جودة البيانات

المستخدمة واظهار العديد من الدول النامية سلوكا مخالفا لفرضية كوزنتس .مع ذلك فإن هذا الجدل لم

يحسم .ويرى الباحث أنه ال يوجد دالئل مستمرة على صحة هذه الفرضية ،وهو يتفق مع الدراسات التي

اختلفت مع فرضية كوزنتس.

كذلك استعرض الباحث االتجاه اآلخر لدراسة العالقة من خالل تناوله للنظريات التي اهتمت بدراسة

تأثير توزيع الدخل على النمو االقتصادي .حيث الحظ الباحث في هذا الصدد أن هناك تباينا في

اآلراء بين االقتصاديين عموما حول إيجابية أو سلبية التأثير .ومن خالل قنوات عدة توصلوا إلى أن

هناك آثا ار إيجابية وسلبية على حد السواء يمكن أن يتركها توزيع الدخل على النمو االقتصادي .فمن
ناحية يؤكد بعض االقتصاديين على أن درجة معينة من عدم المساواة يجب أن تسود كي يحقق النمو
االقتصادي معدالت مرتفعة .وال يتفق الباحث مع هذا االتجاه ،فتحقيق معدالت معينة من النمو

االقتصادي ليست عملية ذات بعد اقتصادي فقط ،فهي أيضا عملية ذات أبعاد سياسية واجتماعية

وانسانية وأخالقية ،وال يجب أن يكون تحقيق تنمية اقتصادية قائما على تهميش فئات معينة وافقارها،

خاصة في الدول النامية.

وتتفق رؤية الباحث مع ما ذهبت إليه معظم الدراسات التي تناولت العالقة من خالل قنوات االقتصاد
السياسي .حيث وجد الباحث أن هذه الدراسات تقر في معظمها أن النمو االقتصادي سوف يتدهور

جراء ارتفاع عدم المساواة داخل الدول وبينها من خالل التأثير السلبي لهذا األخير بما يحفزه على

االنخراط في األنشطة غير القانونية وغير المنتجة ألولئك الذين يحصلون على مستويات منخفضة جدا
من الدخل ،باإلضافة إلى تأثير عدم المساواة على الق اررات السياسية واالقتصادية من خالل عمل
L. Sigelman and M¸Simpson «A Cross- National Test of the Linkage between Economic
¸)Inequality and Politcal Violence » journal of Conflict Resolution vol. 12. no. 1 (1977
pp.105-128
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-

نظرية الناخب المتوسط ،أو ما يطلق عليها القناة المالية ،وما يمكن أن تسببه عدم المساواة من عنف

اجتماعي أو عدم استقرار سياسي واقتصادي داخل الدول والمجتمعات.

وبشكل عام الحظ الباحث أن العديد من هذه النظريات لم يظهر ما يؤيدها على المستوى التجريبي
وأنه اليزال الجدل يدور حول طبيعة العالقة واتجاهها ،وحول شكل التأثير ومداه .وفي حين ركزت

معظم هذه الدراسات على دراسة التأثير أحادي االتجاه ،فإن قليل من الدراسات التي تناولت التأثير

المتبادل لعنصري العالقة كليهما على اآلخر .وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة كما سنتناوله في الفصل

التالي.
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المبحث االول
التحليل الوصفي القتصادات دول العينة ومتغيرات الدراسة
مقدمة:
شهدت الفترة ما بين  1920وحتى العام  2010العديد من التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
على المستوى الدولي وعلى المستويات اإلقليمية والقطرية ،أدت في معظم الحاالت إلى تدهور معدالت

النمو االقتصادي فضال عن تدهور المستوى المعيشي لسكان دول العالم على اختالف تأثرهم بهذه

األزمات .ومنذ عام  1920حدثت أزمة مالية واقتصادية واحدة على األقل كل عام تقريبا .انهيار سوق
السندات الحكومية األمريكي عام  ،1922أزمة النفط والمحروقات عام  ،1990أزمة النظام النقدي

األوروبي عام  ،1992األزمة المكسيكية عام  ،1994األزمة المالية اآلسيوية عامي  ،1992األزمة
المالية في روسيا ودول االتحاد السوفيتي السابق عام  ،1992أزمة أحداث سبتمبر عام ،2001

األزمة المالية منذ عام  .2002جميع هذه األزمات ألقت بظاللها على األوضاع االقتصادية والسياسية
واالجتماعية داخل الدول التي حدثت فيها هذه األزمات أو الدول المرتبطة بها تجاريا أو اقتصاديا أو
غير ذلك ،وانعكست هذه األزمات على معدالت النمو المتحققة داخل اقتصادات الدول ،ومن ثم

انعكست على المستويات المعيشية التي يحققها األفراد ،ومستويات الفقر والبطالة وتوزيع الدخل وغير
ذلك من المؤشرات االقتصادية.

نستعرض في هذا المبحث مسحا سريعا القتصادات دول العينة وما تعرضت له من أزمات ،أو
انتعاش ،وانعكاس كل ذلك على معدالت النمو االقتصادية ومستويات توزيع الدخول فيها .كما نعرض

في نهاية هذا المبحث معامالت االرتباط الخطية البسيطة إضافة إلى بعض المقاييس اإلحصائية.
أوال :استعراض وصفي القتصادات دول العينة:
 .1األرجنتين:
عانت األرجنتين خالل معظم سنوات القرن العشرين من األزمات اإلقتصادية المتكررة ،والعجز

المستمر في حسابها الجاري ،وارتفاع معدالت التضخم ،وتنامي الديون الخارجية ،وهروب رؤوس
األموال إلى الخارج.
في ديسمبر  2001ونتيجة لهذه األزمات االقتصادية ،قامت الحكومة بخفض اإلنفاق العام بنسبة
 %20أي بمقدار  10مليار دوالر من خالل إجراءات تقشفية كان على رأسها تخفيض أجور العاملين
الحكوميين بنسبة  %13األمر الذي أدى إلى انفجار ثورة شعبية اجتاحت األرجنتين .وفي أوائل عام
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 2002بدأ االقتصادي األرجنتيني يتحسن بعد أن وصل إلى القاع ،حيث كان إجمالي الناتج المحلي

الحقيقي أقل ب %12مما سجله في  1992وما يقارب من  %10من األرجنتينيين تحت خط الفقر.

1

على مدار السنوات الست الالحقة ،في عهد (نيستور كريشنر) ،انتعش الناتج المحلي اإلجمالي

الحقيقي ونما بمعدل  % 2.2سنويا كذلك تم االستفادة من القدرات الصناعية والعمالية التي كانت
معطلة سابقة ،وتم إعادة هيكلة ديون األرجنتين المتعثرة مع تخفيض كبير بلغ حوالي  %11على
معظم السندات ،كذلك تم تسديد الديون لدى صندوق النقد الدولي وتأميم بعض المؤسسات التي تم

خصخصتها من قبل .وأجرى (كريشنر) خطة لالصالح الشامل في البالد فقام بتمويل مشروعات

التعليم والخدمات الصحية فضال عن تنفيذ برنامج وطني استهدف تحسين المعيشة لنسبة  %10من

المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر .وخصص حوالي مليار دوالر لتحسين الخدمات العامة والتي
تشمل إسكان الفقراء ،كما خصص  2.2مليار دوالر لخلق فرص عمل إلنعاش االقتصاد .في العام

 ، 2002بدأ النمو االقتصادي الذي كان سريعا في السنوات السابقة يتباطأ بشكل حاد في هذا العام
والعام التالي ،حيث قامت الحكومة بكبح الصادرات ،وتزامن ذلك مع سقوط االقتصاد العالمي في براثن

الكساد .وعاد االقتصاد لينتعش بقوة في العام  2010بعد الركود الذي شهده عام  2009ولكنه عاد

ليتباطأ منذ أواخر العام  2011حتى مع استمرار الحكومة في االعتماد على السياسات المالية والنقدية
التوسعية والتي أبقت التضخم في خانة العشرات.

2

إجماال ،شهد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بشكل عام ارتفاعا ملحوظا منذ منتصف الثمانينيات في
األرجنتين حتى العام  ،1992غير أنه انخفض بشدة في األعوام التالية وحتى عام  2002ليعود بعد

ذلك لإلرتفاع .ويوضح الشكل ( )1-3ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي منذ العام
 2002بشكل ملحوظ ،بعد االنخفاض الحاد الذي حدث خالل سنوات األزمة .ومنذ بداية الثمانينيات
وحتى العام  2002تدهورت توزيع الدخل بشكل ملحوظ حيث بلغ معامل جيني في تلك السنة 42.1

نقطة وهي أعلى قيمة مسجلة في األرجنتين منذ منتصف القرن الماضي .غير أنه منذ بداية عام
 2003ونتيجة للسياسات اإلصالحية التي قام بها كريشنر ،بدأ توزيع الدخل في األرجنتين يأخذ منحى
أكثر مساواة وانخفضت قيمة معامل جيني حتى وصلت في العام  2010إلى  41.2نقطة أي سجلت

انخفاض بحوالي  2نقاط.

1

Central Intelligence Agency. The World Factbook: Argentina. Updated December, 4,
2013, retrieved December, 4, 2013, from https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ar.html
 2بالل سعد ،االقتصاد المصري هل ينهض على الطريقة األرجنتينية( ،نسخة إلكترونية)  82مارس  ،8102من
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=55299
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 .2ألمانيا:
تعتبر ألمانيا رابع أكبر إقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في االتحاد األوروبي .في العام  1992أطلقت

حكومة شرودر ( )2002-1992برنامج اإلصالحات التي اعتبرتها ضرورية لمعالجة مشكلة البطالة
المرتفعة بشكل حاد ومتوسط النمو المنخفض .حقق االقتصاد األلماني أسوأ معدالت للنمو في عام

 2002و 2003و 2002حيث سجل  %1.4و %1و %1.4على التوالي .كذلك كانت البطالة
مرتفعة بشكل مزمن ،إلى جانب معاناة ألمانيا من "شيخوخة السكان" والضغط الكبير على نظام الرعاية
االجتماعية .وقد ساهم هذا البرنامج في زيادة معدل النمو وتخفيض معدالت البطالة خالل العامين

 2001و 2002ثم عادت نسبة البطالة لترتفع خالل فترة الركود  .2009-2002في العام 2009
تقلص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %2.1مسجلة بذلك أسوأ مستوياته منذ الوحدة األلمانية ،ولكنه

عاد لينمو بنسبة  %3.2في عام  2010ثم انخفض بعد ذلك وهو انعكاس لتفاقم األزمة المالية في
منطقة الي ورو واألعباء المالية المعلقة على ألمانيا ،باإلضافة إلى تراجع الطلب على الصادرات
األلمانية .خالل الفترة الثانية لوالية المستشارة أنجيال ميركل ارتفع عجز الموازنة في ألمانيا إلى %3.3

في العام  2010غير أن تخفيض اإلنفاق الحكومي والعائدات الضريبية المرتفعة أدت إلى تقليص
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العجز إلى  %1.2خالل العام  2011حتى وصلت إلى حدود متوازنة في تقدير الحكومة األلمانية

خالل العام .2012

1

ويالحظ أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانيا اتخذ منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي (وأكثر

من ذلك لفترة تعود حتى بداية الخمسينات) مسا ار مستقيما ،أي نموا خطيا ،ويعني النمو الخطي أن

الناتج القومي يزداد في كل عام بالكمية نفسها تقريبا ،وقياسا بالناتج القومي المتزايد سنويا منذ ما يزيد
على الخمسين عاما ،تتراجع هذه الكمية باستمرار حين يتم احتسابها كنسبة من الناتج القومي.

2

بالتالي ،فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي واصل ارتفاعه بشكل خطي .ويوضح الشكل

( )2-3ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانيا منذ بدايات الثمانينيات وحتى نهاية
العقد األول من القرن الحالي ،حيث سجل أعلى مستوياته عام  .2002كذلك فقد تفاقمت مستويات
عدم المساواة في ألمانيا ،حيث ارتفعت بشكل حاد خالل العشر سنوات األخيرة ،فقد ارتفع معامل جيني

من حدود  24نقطة في عام  1921إلى  30.3عام  ،2010بالرغم من استق ارره لفترة من الوقت،

خالل أعوام التسعينيات حول معدل أقل من ذلك .مع ذلك يعتبر التفاوت في الدخل في ألمانيا أقل من

مثيله في الدول الغنية األخرى بشكل عام ،رغم كونه أعلى من مثيله في فرنسا وبعض الدول األوروبية

األخرى.

3
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1

Central Intelligence Agency. The World Factbook: Germany. Updated December, 4,
2013, retrieved December, 4, 2013, from https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/gm.html
 2هورست أفهيلد ،اقتصاد يغدق فقرا :التحول من دولة التكافل االجتماعي إلى المجتمع المنقسم علة نفسه ،ترجمة عدنان عباس
علي ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،223يناير  ،8112ص.21
3
)Inequality Watch, The Evolution of Income Inequalities in Germany, (Electronic version
4 June 2012, from: http://inequalitywatch.eu/spip.php?article114
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 .3الواليات المتحدة األمريكية:
يشكل الناتج المحلي االجمالي للواليات المتحدة األمريكية والبالغ ما يقارب  12تريليون دوالر حوالي

 %24من الناتج العالمي بأسعار الصرف في السوق ،و %21من الناتج العالمي من حيث تعادل
القوة الشرائية .كما يعد أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم بالرغم من أنه كان أقل بنحو  %2من
مجموع الناتج المحلي االجمالي لالتحاد األوروبي من حيث تعادل القوة الشرائية في العام  ،2002كما
أنها تحتل المرتبة التاسعة على العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي االسمي ،والمرتبة

السادسة من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي .حقق الناتج القومي اإلجمالي في
الواليات المتحدة األمريكية نموا يتسم بمعدالت متزايدة ،بيد أن هذا النمو المتزايد يعود في المقام األول

إلى تزايد عدد السكان في الواليات المتحدة األمريكية ،فحصة الفرد الواحد حققت مثلها في ذلك مثل

بقية الدول الصناعية األخرى نموا خطيا فقط خالل خالل السنوات التالية على العام .1910

1

وعلى

الرغم من أن الواليات المتحدة قد شهدت واحدة من أطول فترات النمو االقتصادي بعد خروجها من

الكساد في عام  ،1922ولم يشبها سوى ثالث فترات من التباطؤ االقتصادي في مطلع التسعينيات
وفي العام  ،2001وخالل األزمة المالية التي عصفت باالقتصاد العالمي بعد العام  ،2002إال أن
هذا االزدهار لم يكن ازدها ار يتقاسمه الجميع .فالواقع أنه منذ بداية الثمانينيات وحتى بداية األزمة

العالمية في  2002اتسعت فجوة الالمساواة في الواليات المتحدة بصورة حادة ،ويوضح الشكل ()3-3
ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في الواليات المتحدة حتى بدايات أزمة عام  ،2002وهو يوضح النمو
الخطي كما في معظم الدول الصناعية األخرى .تلى أزمة عام  2002انخفاضا في نصيب الفرد من

الدخل ،غير أن هذا األخير عاد للتحسن الحقا .كذلك يظهر من الشكل ارتفاع عدم المساواة في
الواليات المتحدة منذ منتصف التسعينيات وحتى بداية األزمة حيث ترواحت قيم معامل جيني حول 32
نقطة خالل مدة تزيد على عشر سنوات .وخالل مدة أقل من ربع عام نجح أغنى األغنياء من

األمريكيين في زيادة صافي دخولهم الحقيقية بعد طرح كل الضرائب والرسوم ومعدل التضخم إلى

 1.02مليون دوالر في المتوسط .في حين أن الخمس الكائن في وسط السلم االجتماعي نجح في
زيادة صافي دخله الحقيقي إلى  20200دوالر ،أما الخمس األفقر من السكان فلم يحقق زيادة في

صافي دخله الحقيقي السنوي سوى  900دوالر فقط.

2

 1هورست أفهيلد ،مرجع سبق ذكره ،ص.203
 2أولريش شيفر ،انهيار الرأسمالية :أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود ،ترجمة عدنان عباس علي ،المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،220يناير  ،8101ص.223
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 .4اليابان:
شهدت اليابان خالل أعوام الخمسينيات والستينيات معدالت نمو مرتفعة بمتوسط  ،%10غير أن هذه

المعدالت بدأت تتراجع منذ ذلك الحين حيث بلغت في السبعينيات بمتوسط  %2وفي الثمانينات
بمتوسط  % 4غير أن النمو االقتصادي تراجع في اليابان في التسعينيات بشكل ملحوظ حيث بلغ

متوسطه  % 1.2فقط .ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة االستثمار الزائد والخداع في سعر األصول ،في
أواخر الثمانينيات ،والسياسات الداخلية االنكماشية والتي قصد منها انتزاع الزيادات في المضاربة في

سوقي المال والعقارات.

وخالل التسعينيات وبدايات القرن الحالي واصل النمو ارتفاعه بشكل متواضع ،غير أنه مع بداية العام

 2002دخلت اليابات في مرحلة من الركود استمرد حتى العام  ،2010نتيجة للتراجع الحاد في

االستثمار في األعمال التجاري وانخفاض الطلب العالمي على صادرات اليابان .وقد ساعد اإلنفاق
الحكومي على تعافي االقتصاد الياباني في أواخر العام  2009والعام  .2010غير أن هذا التعافي لم

يستمر في العام  2011بعد أن ضرب اليابان زلزاال قويا أدى لتعطيل التصنيع ،ثم عاد لينتعش في

العام  2012بتحفيز من االنفاق الحكومي 1.ويظهر الشكل ( )4-3اتجاهات نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي ،حيث ارتفع نصيب الفرد منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي بشكل متسارع ،غير أنه
1

Central Intelligence Agency. The World Factbook: Japan. Updated December, 4, 2013,
retrieved December, 4, 2013, from https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ja.html
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منذ العام  1990واصل نموه بشكل خطي متواضع ،مثل بقية الدول الصناعية ،وخالل األزمة العالمية

 2002انخفض نصيب الفرد من الدخل في اليابان بصورة حادة غير أنه عاد للتعافي في أوخر عام
 2009كما سبق الحديث عنهكذلك يظهر الشكل اتجاهات التفاوت في توزيع الدخل بين سكان

اليابان .وقد شهدت اليابان ارتفاعا ملحوظا في تفاوت الدخل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى
بدايات القرن الحالي ،غير أن هذا التفاوت انخفض بشكل متواضع في السنوات الالحقة رغم استق ارره

في مستويات مرتفعة مقارنة بالقيم التاريخية لمعامل جيني في اليابان خالل العقدين األخيرين من القرن

الماضي.
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 .5اندونيسيا:
خالل عقد الستينيات تدهور االقتصاد األندونيسي بشكل كبير نتيجة لعدم االستقرار السياسي ،مما أدى

إلى ارتفاع معدالت الفقر المدقع والجوع ،وكان االقتصاد في حالة مفزعة من الفوضى ووصل التضخم

السنوي إلى  %1000وتقلصت عوائد الصادرات وانهارت البنية التحتية وعملت المصانع بالحد

األدنى من قدراتها ،ولم تكن االستثمارات ذات مستوى يذكر .وقامت حكومة البالد الجديدة بإعادة
ضبط الحياة السياسية واالقتصادية وعملت على تخفيض معدل التضخم واستقرار العملة واعادة جدولة

الديون الخارجية والعمل على جذب المساعدات الخارجية واالستثمارات.

وقد كانت اندونيسيا حتى وقت قريب العضو الوحيد في مجموعة أوبك من دول جنوب شرق آسيا ،وقد
ساعد ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات في تقديم مكاسب كبيرة من عائدات التصدير والتي ساهمت
83

في ارتفاع معدالت النمو االقتصادي المطرد حيث بلغ متوسطها أكثر من  %2منذ أواخر الستينيات
وحتى بداية الثمانينيات .وبعد إقرار المزيد من اإلصالحات االقتصادية في أواخر الثمانينيات تدفقت

االستثمارات األجنبية إلى أندونيسيا ،خاصة مع النمو السريع لقطاع الصناعة التحويلية الموجهة

للتصدير.

1

كانت أندونيسيا البلد األكثر تضر ار من األزمة المالية األسيوية خالل العام  ،1992- 1992حيث
انخفضت الروبية مقابل الدوالر األمريكي من  2100روبية إلى  12000روبية ،وانكمش االقتصاد

بنسبة  .% 13حيث أدت هذه التطورات إلى ضائقة اقتصادية على نطاق واسع في مختلف قطاعات
االقتصاد ،وساهمت في حدوث األزمة السياسية عام  1992والتي شهدت استقالة سوهارتو من منصب

الرئيس .بدأ االقتصاد في السنوات التالية باالنتعاش ،حيث استقرت الروبية في حدود 10000-2000

روبية مقابل الدوالر 2.وانتعش االقتصاد بشكل بطيء ،وكان لعدم االستقرار السياسي واالصالح

االقتصادي البطيء والفساد دو ار هاما في ذلك 3.ومنذ العام  2002مع تطور القطاع المصرفي
وارتفاع االستهالك المحلي نمى االقتصاد األندونيسي بشكل متسارع بمعدل يفوق  %1سنويا .األمر

الذي ساعد البالد خالل فترة الركود العالمي .2009-2002

4

وسعت أندونيسيا إلى رفع الناتج المحلي اإلجمالي من خالل حماية السوق المحلي من االضطرابات
االقتصادية العالمية التي ضربت جيرانها من خالل اقتصاد موجه أكثر نحو التصدير واالستثمار

األجنبي المباشر .وقد نما الناتج المحلي االجمالي بنسبة  %1.2وهو أعلى معدل تحقق منذ األزمة

المالية األسيوية في عام .2010

كان أداء االقتصاد األندونيسي قويا خالل األزمة المالية العالمية في  ،2012ونما الناتج المحلي

االجمالي بنسبة أكثر من  ،%1مع ذلك اعتبا ار من العام 2010كان هناك  %13.3من السكان

يعيشون تحت خط الفقر ،انخفض هذا الرقم في  2012إلى  .%11.2كذلك سجلت البطالة في العام
 2010معدل  %2.1انخفضت بعد ذلك إلى  %1.1في العام  .2012وعموما شهد نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي نموا متسارعا منذ بداية الثمانينيات ،لم يشب هذا االرتفاع سوى انخفاض عام

 1992-1992خالل األزمة المالية االقتصادية ،وقد سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي في عام
1

Adam Schwarz, A nation in waiting: Indonesia in the 1990s. Westview Press; 1st edition
(November 7, 1994).
pp 52-57.
2
The World Bank, Indonesia: country brief. Indonesia: Key Development Data and
Statistics. The world bank, September 2006, retrieved December, 4, 2013,
from http://www.worldbank.org/en/country/indonesia
3
Poverty in Indonesia: Always with them. The Economist. 14 September 2006. Retrieved
4 December 2013, and: Guerin, G (23 May 2006). Don't count on a Suharto
accounting. Asia Times Online (Hong Kong), Retrieved 4 December 2013.
4
Report for Selected Countries and Subjects. IMF. 14 September 2006, retrieved 4
December 2013. From http://goo.gl/suKYRl
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 2010ثالثة أضعاف نظيره في بداية الثمانينيات ،كما يظهر من الشكل ( ،)5-3غير أن توزيع
الدخل لم يشهد أي تغي ار منذ بداية االنتعاش بعد انتهاء األزمة المالية اآلسيوة ،فقد حافظ عدم المساواة
في أندونيسيا منذ بداية الثمانينيات على معدالت مرتفعة تترواح حول ال 31نقطة رغم أن فجوة التوزيع

انخفضت خالل سنوات األزمة المالية األسيوية ،بمتوسط  3نقاط ،كما يوضح الشكل .وقد ساهمت
الفجوة الكبيرة في توزيع الدخل بين أفقر خمس وأغنى خمس في أندونيسيا بوجود العديد من الحركات

االنفصالية والمتمردين في المناطق التي تعتبر جغرافيا األفقر.
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 .6المملكة المتحدة:
تصنف المملكة المتحدة كسادس أكبر اقتصاد في العالم ،وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ،والثامن والثاني على التوالي من حيث الناتج المحلي االجمالي

الحقيقي .كذلك يصنف نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في المرتبة ال 22عالميا .ويهيمن

قطاع الخدمات على اقتصاد المملكة المتحدة حيث يساهم بحوالي  %22من الناتج المحلي اإلجمالي،

وتعتبر صناعة الخدمات المالية ذات أهمية خاصة فيها.

1

منذ نهاية العام  2002دخلت المملكة المتحدة في الركود للمرة األولى منذ  ،1991ارتفعت البطالة من

 %2.2في مايو  2002إلى  %2.1في مايو  ،2009وسجل النمو االقتصادي ألول مرة منذ بداية
1

"Index of Services (experimental)". Office for National Statistics. 7 May 2006. Archived
from the original on 7 May 2006. Retrieved 1 December 2013. From http://goo.gl/H7O7RU
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التسعينيات معدالت نمو سالبة ،بلغت  %2.2في عام  ، 2009وفي بداية العام  2012بلغ معدل

البطالة بين الفئة العمرية  24-12عاما من  %11.9إلى  %22.2وهو أعلى مستوى مسجل منذ
 1.1992كذلك ارتفع اجمالي الدين الحكومي في المملكة المتحدة من  %44.4من الناتج المحلي

االجمالي عام  2002إلى  %21.1عام  2010وارتفع إلى  %22.9عام  .2011ومنذ الربع الثالث
عام  2010وحتى الربع الثالث عام  2012انخفضت األجور المعدلة حسب التضخم بنسبة .%3.2

2

ويبين الشكل ( )6-3ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي منذ بدايات الثمانينيات ،حيث

سجل في نهاية عام  2010ما يماثل ثالثة أضعاف نظيره في بدايات الثمانينيات ،غير أن هذا
االرتفاع كان يتخذ مسا ار خطيا ،مثل بقية الدول الصناعية.

كذلك ارتفع التفاوت االقتصادي في المملكة المتحدة بشكل أسرع مما كان عليه في أي دولة متقدمة

أخرى منذ بداية الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات ،كما يظهر من الشكل ( )6-3وواصل هذا

التفاوت ارتفاعه بعد ذلك وان كان بمعدالت متواضعة .وفي عام  2002كان هناك  13.2مليون
شخص في المملكة المتحدة يعيش تحت خط الفقر ،أي حوالي  %22من السكان .حيث يعرف خط

الفقر في المملكة المتحدة بأنه  %10من متوسط دخل األسرة فيها .وهي بذلك تعتبر إحدى أعلى

خمس دول في أوروبا من حيث نسبة الفقراء.

وارتفعت الالمساواة في الدخل بين السكان في سن العمل بشكل أسرع في بريطانيا منه في أي دولة

أخرى غنية منذ منتصف السبعينيات وفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية .ويرجع بعض
الباحثين هذه الزيادة في الفجوة إلى صعود نخبة الخدمات المالية ،والذين من خالل التعليم والزواج
عملوا على تركيز الثروة في أيدي قلة ضئيلة .وبالرغم من أن تصاعد عدم المساواة ساد في العديد من

الدول المتقدمة ،إال أن هذا االتجاه كان واضحا في بريطانيا بالخصوص ،حيث غذت هذا االتجاه
صعود فئة فاحشة الثراء ،حيث ارتفعت حصة أعلى  %1من أصحاب الدخول من  %2.1عام

 1920إلى  %14.4عام  .2002في نفس الوقت الذي ارتفع فيه نصيب أغنى شريحة في المملكة

المتحدة ،انخفض معدل ضريبة الدخل الهامشية على أعلى فئة من %10في أعوام الثمانينيات إلى

 %40خالل العقد األول من القرن الحالي قبل أن تزداد إلى نسبة .%20

3

1

"UK youth unemployment at its highest in two decades: 22.5%". MercoPress. 15 April
2012. Retrieved 1 December 2013. From http://goo.gl/bt0Sph
2

"Britain sees real wages fall 3.2%". Daily Express (London). 2 March 2013. Retrieved 1
December 2013 From http://www.express.co.uk/news/uk/381408/Britain-sees-real-wagesfall-3-2
3
Randeep Ramesh, Income inequality growing faster in UK than any other rich country,
says OECD, (Electronic version), 5 December 2011, The Guardian, From:
http://www.theguardian.com/society/2011/dec/05/income-inequality-growing-faster-uk
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 .7بلغاريا
تعتبر بلغاريا من األقتصادات الصناعية ذات الدخل المتوسط من الفئة العليا وفقا للبنك الدولي ،حيث

وصل نصيب الفرد من الدخل القومي عام  2010إلى  1220دوالر أمريكي .وقد شهدت نموا

اقتصاديا سريعا في السنوات األخيرة حيث بلغ متوسط األجر الشهري  224دوالر أمريكي.

1

تراجع االقتصاد بشكل كبير خالل أعوام التسعينيات مع انهيار الكوميكون وزوال سوق االتحاد

السوفيتي والذي ارتبطت به بلغاريا بشكل وثيق .وانخفض مستوى المعيشة بنحو  %40ولم يتمكن من
استعادة مستويات ما قبل العام  1929سوى في منتصف  .2004أولى بوادر االنتعاش ظهرت في

عام  1994عندما نما الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1.4للمرة األولى منذ  1922و %2.2في
عام  .1992وانخفض التضخم الذي ارتفع في العام  1994إلى حدود  %122إلى  %32.9في عام

 .1992وخالل العام  1991انهار االقتصاد بسبب النظام المصرفي غير المستقر وغير المركزي
واجتاحت موجة من التضخم الجامح عدة بلدان من أوروبا الشرقية ،األمر الذي قاد معدل التضخم في

بلغاريا ليصل إلى حدود  %311وانيار الليف البلغاري .بعد العام  1992بدأت موجة من اإلصالحات

االقتصادية بما فيها استحداث نظام مجلس العملة واالتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك

الدولي ،وبدأت بلغاريا تشهد مع دخولها العقد األول من القرن الحالي استق ار ار اقتصادايا مع خطى
ثابتة للنمو وتضخم أقل.

1

World Bank country data: Bulgaria". The World Bank Group. 2013. Retrieved 25 August
2013.from http://data.worldbank.org/country/bulgaria
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ساءت المؤشرات االقتصادية في ظل األزمة المالية العالمية  .2010-2002بعد عدة سنوات متتالية

من النمو المرتفع ،وتقلص الناتج المحلي االجمالي بنسبة  %2.2في عام  2009وارتفعت البطالة

فوق  %12كذلك انخفض اإلنتاج الصناعي والتعدين بنسبة  %10و %31على التوالي .وقد استعاد

النمو اإليجابي في عام  2010حيث سجلت  %0.2خالفا لمعظم دول البلقان ،على الرغم من أن
االستثمار واالستهالك ال يزاالن مستمران في االنخفاض بشكل مطرد بسبب ارتفاع معدالت البطالة.

1

في عام  ، 2012قدر الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ب  104مليارات دوالر ،مع نصيب الفرد من

الدخل الحقيقي  14232دوالر كما يوضح الشكل (.)7-3

حاليا تعتبر بلغاريا واحدة من أفقر بلدان االتحاد األوروبي ،إذ يبلغ متوسط الدخل السنوي 2220

يورو ،كما أدت السياسة الجاذبة لالستثمارات عن طريق وضع سقف  %10لضريبة الدخل بهدف

استقطاب الشركات واالستثمارات الخارجية ،هذا المستوى المتدني للضرائب شكل حاف از الزدهار وثراء
مجموعات المافيا والجريمة المرتبطة بالسلطة البلغارية .حيث ارتفع معامل جيني في بلغاريا منذ بداية

العقد الحالي من حوالي  24نقطة ليتجاوز  32نقطة في العام  2010أي ب 11نقطة .ولم يشهد

معامل جيني أي انخفاض عن مستواه المسجل في نهاية الثمانينيات .هذه الفجوة المفزعة ،إلى جانب

تأثيرات أزمة عام  2009أدت ذلك إلى انطالق االحتجاجات في أنحاء بلغاريا على سياسات الحكومة

مطالبة باالصالحات االقتصادية.
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Economy of Bulgaria, Princeton University, electronic version, from http://goo.gl/obwaw6
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1

 .1بنغالدش
تعتبر بنغالديش إحدى أفقر الدول النامية ،وأكثرها سكانا وأقلها تطو ار ،وعلى الرغم من أن قطاع

الخدمات يساهم بأكثر من نصف الناتج الفومي اإلجمالي ،إال أن ثلثي السكان يعملون في القطاع
الزراعي والذي ال يستطيع استيعاب النمو المطرد في القوة العاملة بين السكان .مع ذلك انخفض معدل

الفقر في بنغالدش منذ عام  1990بنسبة  %22وتضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
عن مثيله المسجل في عام  .1922كذلك خفضت بنغالدش تدرجيا من اعتمادها على المنح والقروض

األجنبية من  %22من ميزانية التنمية السنوية عام  1922إلى  %2عام .2010

في أعقاب حرب التحرير في بنغالدش في بدايات السبعينيات تباطأ النمو االقتصادي مسجال أدنى
مستوياته خالل القرن العشرين حيث انخفض بنسبة  ،%14واستمر هذا التباطؤ حتى بدأ االقتصاد
ينتعش منذ نهاية الثمانينيات كما أصبح النمو االقتصادي أقل تقلبا عبر الزمن ،وحقق نصيب الفرد

من الناتج المحلي اإلجمالي زيادة مضطردة خالل العقود األخيرة .في عام  2010كان نصيب الفرد

من الناتج المحلي االجمالي  1321دوالر كما يوضح الشكل ( .)1-3وقد سجل معدل النمو في

بنغالدش خالل الخمس سنوات األخيرة معدالت مرتفعة تتراوح حول  %1.3أعالها سجلت عام 2001
بنسبة  .%1.2كما شهدت بنغالدش ارتفاعا مذهال في االستثمار االجنبي المباشر .ومن أجل تعزيز
النمو االقتصادي قامت الحكومة بانشاء عدة مناطق مجهزة لعمليات التصدير لجذب االستثمار
االجنبي .ويشكل عدم كفاية الطاقة الكهربائية وسوء إدارة وضعف المؤسسات العامة إلى جانب النمو

المطرد في القوة العاملة والفياضانات والكوارث عقبة في طريق النمو.

تعتبر بنغالدش من الدول المرتفعة من حيث معامل جيني ،ومنذ بداية التسعينيات سجلت ارتفاعات

مستمرة في قيمة معامل جني ،انطالقا من  22نقطة حتى وصلت إلى  39نقطة في العام ،2002أي

ارتفاع حوالي  12نقطة ،كما يظهر من الشكل ( )1-3غير أن تحسنا ط أر على توزيع الدخل في
بنغالديش أدى إلى تخفيض مؤشر عدم المساواة بسبع نقاط ليصل عام  2010إلى  31.2وهو نفس

المعدل الذي كان سائدا منتصف التسعينيات .مع ذلك فإن تنامي عدم المساواة في الدخل يصبح أكثر
وضوحا عندما نضع في االعتبار تراكم الثروة ،حيث يعيش حوالي  %22من السكان تحت مستوى 2

دوالر يوميا (معدلة بتعادل القوة الشرائية) وهذا يعني أنهم ال يحصلون على ما يكاد يكفيهم لتراكم

الثروة مقارنة بأغني  %1من السكان والتي تمتلك النسبة األعظم من الثروة الوطنية.

1

1

?Shafin Fattah, Inequality and poverty in Bangladesh – What do the numbers tell us
(Electronic
)version
10
July
2013,
from:
http://www.lightcastlebd.com/
blog/2013/07/10/inequality-and-poverty-in-bangladesh-what-do-the-numbers-tell-us/
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 .9فنزويال
تمتلك فنزويال اقتصادا مختلطا يهيمن عليه قطاع النفط ،والذي يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي

اإلجمالي ،وحوالي  % 20من الصادرات ،وأكثر من نصف عائدات الحكومة .وصل نصيب الفرد من
الناتج المحلي االجمالي االسمي عام  2009إلى  13000دوالر أمريكي لتحتل بذلك المرتبة الخامسة

والثمانين في العالم .ومنذ أعوام الخمسينيات وحتى الثمانينيات شهد االقتصاد الفنزويلي نموا مطردا

أدى لجذب الكثير من المهاجرين إليها ،حيث تعتبر الدولة التي تتمتع بأعلى مستوى معيشة في أمريكا
الالتينية.

ونتيجة لوجود الثروة النفطية ،تتمتع العمالة الفنزيولية بأعلى أجور في أمريكا الالتينية ،وقد انعكس هذا

الوضع عندما انهارت أسعار النفط خالل أعوام الثمانينيات ،حيث تقلص االقتصاد وارتفع معدل

التضخم إلى  %24عام  1929و  ٪99في عام  ،1991وأصبح عدد األشخاص الذين يعيشون تحت

خط الفقر من  %31عام  1924إلى  %11عام  1992وعانت فنزويال من أزمة مصرفية حادة،
وارتفاع مستويات التضخم ،وبحلول عام  1992كانت األزمة االقتصادية في ذروتها ،وكان نصيب

الفرد من الناتج المحلي االجمالي أقل من مستوياته في منتصف العقد األسبق ،وهو على التحديد

يماثل مستواه الذي كان في عام  1913بانخفاض بلغ الثلث عما كان في  1922وانخفضت القوة
الشرائية لمتوسط األجور إلى ثلث مستواها عما كان في .1922
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في ديسمبر  1992انتخب هوغو تشافيز رئيسا للبالد ،وقد كانت سياساته االقتصادية أكثر اشتراكية

من سياسات أسالفه .وخالل السنوات األولى نما االقتصاد بشكل متواضع ،ثم ما لبث أن انخفض إلى

مستوياته المماثلة في عام  1992نتيجة النخفاض أسعار النفط واالضطرابات الناجمة عن محاولة

لالنقالب واضراب العمال عام  2003-2002إلى جانب إحجام المستثمرين األجانب .حيث سجل
النمو معدالت سالبة تلك األعوام .مع ذلك وبعودة الوضع السياسي للهدوء عام  2004انتعش الناتج

المحلي اإلجمالي ،وارتفع بشدة حيث سجل في ذلك العام نموا بنسبة  .%12واستمر بعد ذلك

بمستويات مرتفعة وان كانت أقل مما سجله في العام  2004حتى العام  2002مع تفشي األزمة
العالمية ،وانكمش االقتصاد الفنزويلي في بدايات العام  .2009وفي أوائل العام  2011بدأ االقتصاد
بالتعافي مسجال نموا بنسبة  %4.2في العام  2011و %2.1في العام  .2012وتعزز هذا النمو في

المقام األول عن طريق الصادرات وزيادة اإلنفاق االجتماعي الحكومي وخاصة على اإلسكان 1.ويظهر

الشكل ( )9-3ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي منذ العام  ،2003غير أن هذا

االرتفاع لم يستمر ،ارتباطا باألزمة العالمية  ،2002وسجل أعلى مستوى لنصيب الفرد من الدخل في

العام  2002والذي كان يماثل نظيره في بدايات الثمانينيات.

وفقا لالحصاءات الحكومية ،في العام  2003كانت نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع %29.2

انخفضت إلى  %12.2عام  ،2001واستمر هذه النسبة في االنخفاض عام  2011حتى وصلت

 %1.2وانخفض مؤشر الفقر العام من  %49عام  1992إلى  %24.2عام  ،2009أما من حيث
البطالة فقد انخفضت إلى حدود  %2.2عام  2009على الرغم من األزمة المالية العالمية .و مثل

معظم دول أمريكا الالتينية ،يسود في فنزويال توزيعا غير عادال للدخل والثروة ،حيث تميزت بارتفاع
معامل جيني فيها .ففي عام  1920بلغ نصيب أفقر خمس من سكان فنزويال  %3فقط من الدخل

القومي ،في حين حصل أغنى خمس على  %24من الدخل القومي 2.وطوال عقد التسعينيات من

القرن الماضي سجل معامل جيني ارتفاعا مطردا بلغ ذروته عام  1992بواقع  42.2نقطة كما يظهر

من الشكل( ،)9-3مع دخول فنزويال في حقبة جديدة مع مزيد من السياسات االشتراكية ،واإلنفاق
الحكومي ،وارتفاع وتيرة النمو االقتصادي بدأ معامل جيني باالنخفاض ،وقد سجل أدنى مستوياته عام

 2010منذ منتصف الثمانينيات.

1

Central Intelligence Agency. The World Factbook: Venezuela . Updated December, 4,
2013, retrieved December, 4, 2013, from https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ve.html
2
“Venezuela Leads on UN Human Development Goals.” Australia-Venezuela Solidarity
Network.
21
November
2011.
Retrieved
December,
4,
2013,
From
http://venezuelanalysis.com/analysis/6646
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 .12كوريا الجنوبية
تعتبر كوريا الجنوبية من الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع ،وهي تحتل المرتبة ال 12في العالم من

حيث الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ،وال 12من حيث تعادل القوة الشرائية .وهي واحدة من
مجموعة  G20االقتصادات الرئيسية .كانت كوريا الجنوبية واحدة من أسرع االقتصادات نموا في
العالم منذ بدايات الستينيات وحتى أواخر التسعينيات .وهي ال تزال واحدة من الدول المتقدمة ذات

النمو األسرع خالل العقد األول من القرن الحالي .إلى جانب هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان .خالل
األزمة المالية األسيوية عام  1992عانى االقتصاد الكوري الجنوبي أزمة سيولة ،واعتمدت على خطة

انقاذ معدة من قبل صندوق النقد الدولي إلعادة هيكلة االقتصاد الكوري وتحديثه .كما كانت كوريا
الجنوبية واحدة من عدد قليل من الدول المتقدمة التي تمكنت من تجنب الركود خالل األزمة العالمية،

حيث بلغ معدل النمو االقتصادي في عام  2010إلى  %1.3مرتفعا بشكل حاد من معدالت نمو

اقتصادي  %2.3و  %0.3عامي  2002و 2009على التوالي عندما ضربت األزمة المالية العالمية

اقتصادات العالم.

1

توسع الناتج المحلي االجمالي الحقيقي في كوريا بمعدل أكثر من  %2سنويا من  2.2مليار دوالر

أمريكي عام  1912إلى  230مليار دوالر أمريكي عام  ،1929وكسر حاجز ترليون دوالر عام
1

Jahyeong Koo & Sherry L. Kiser, 2001. "Recovery from a financial crisis: the case of
South Korea," Economic and Financial Policy Review, Federal Reserve Bank of Dallas,
issue Q IV, pages 24-36.
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 .2002كذلك نما نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي االسمي من  103.22دوالر عام 1912

إلى  2300دوالر عام  ،1920حيث كان يعادل ثلث مثيله في االقتصادات اآلسيوية األخرى مثل
سنغافورة وهونغكونغ ،وواصل ارتفاعه إلى  22432.24دوالر عام  1929ووصل إلى مستوى

 202000دوالر عام  2002و  30000دوالر عام  2010أي ما يماثل تالثة عشر أضعاف مثيله

في كوريا الجنوبية قبل ثالثين عاما ،كما هو مبين في الشكل ( .)12-3وفي عام  2009أصبحت
كوريا التي تعتبر من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات اإلنمائية ،أول دولة تنتقل إلى خانة
المانحين الرسميين لهذه المساعدات .كما يوضح الشكل أنه منذ منتصف الثمانينيات بدأ معامل جيني
باالنخفاض في كوريا الجنوبية ،ووصل إلى أدنى مستوياته في العام  1992حيث سجل  29.2نقطة،

ومع تفشي األزمة المالية اآلسيوية وخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي واعادة هيكلة االقتصاد الكوري،
بدأ معامل جيني يرتفع بوتيرة بطيئة من جديد إلى أن وصل عام  2009إلى  31.2نقطة.
الشكل ( :)12-3نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
في كوريا الجنوبية ()2212-1912
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ثانيا :معامالت االرتباط الخطية البسيطة
يستخدم معامل االرتباط الخطي لبيرسون لقياس درجة وشدة وقوة العالقة بين متغيرين ،ويستخدم عادة
في حالة البيانات الكمية ،وتتراوح قيمته بين  1-و  1أي أن-1 ≤ r ≤ 1 :

فإذا كان لدينا أزواج المشاهدات التالية:

)(x1,y1), (x2,y2), (x3,y3)… (xn, yn

فإن معامل االرتباط  rلبيرسون يعطى من خالل العالقة:

ويكون لمعامل االرتباط  rالخصائص التالية:

 .1قيمته مقدار موجب عندما يكون االرتباط بين المتغيرين طرديا ،ويكون قويا عندما يكون
المقدار الموجب قريبا من الواحد الصحيح وضعيفا عندما يكون المقدار الموجب قريبا من
الصفر .أما إذا كان  ، r = 1فإن ذلك يدل على أن هناك ارتباط خطي موجب تام بين
المتغيرين.
 .2قيمته مقدار سالب عندما يكون االرتباط بين المتغيرين عكسيا ،ويكون قويا عندما يكون
المقدار قريبا من  1-وضعيفا عندما يكون المقدار السالب قريبا من الصفر أما إذا كان -1
=  ، rفإن ذلك يدل على أن هناك ارتباط خطي سالب تام بين المتغيرين.
 .3قيمته تساوي صف ار  r = 0عندما تكون الظاهرتان مستقلتان تماما .فإن ذلك يدل على أنه ال
يوجد ارتباط خطي بين المتغيرين.

1

يوضح الجدول التالي معامالت االرتباط الخطية البسيطة بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج
المحلي في دول العينة ،وهي كالتالي:

1

وليد إسماعيل السيفو وآخرون ،أساسيات االقتصادي القياسي التحليلي :نظرية االقتصاد القياسي والختبارات القياسية من الدرجة

األولى ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،2002 ،ص.22-22
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الجدول ( )1-3معامالت االرتباط الخطية البسيطة بين نصيب الفرد من الناتج
المحلي االجمالي ومعامل جيني
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يتضح من خالل الجدول السابق معامالت االرتباط الخطية البسيطة بين معامل جيني ونصيب الفرد

من الدخل اإلجمالي وكانت معامالت االرتباط البسيطة في كل دولة على النحو االتي:

 .1بلغ معامل االرتباط الخطي في بنغالدش ( )0.442وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى
 0.02وهذا يعني وجود عالقة خطية طردية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي.

 .2في أندونيسيا بلغ ( )0.213وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02وهذا يعني وجود
عالقة خطية طردية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .3في األرجنتين بلغ ( )0.121وهو ليس ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02مما يعني عدم
وجود عالقة خطية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .4في بلغاريا بلغ ( )0.234وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02وهذا يعني وجود عالقة
خطية طردية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .2في فنزويال بلغ ( )0.221-وهو ليس ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02مما يعني عدم
وجود عالقة خطية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .1في ألمانيا بلغ ( )0.902وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02وهذا يعني وجود عالقة
خطية طردية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .2في اليابان بلغ ( )0.302وهو ليس ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02مما يعني عدم
وجود عالقة خطية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .2في كوريا الجنوبية بلغ( )0.202-وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02وهذا يعني
وجود عالقة خطية عكسية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .9في المملكة المتحدة بلغ ( )0.229وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02وهذا يعني
وجود عالقة خطية طردية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 .10في الواليات المتحدة بلغ ( )0.292وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.02وهذا يعني
وجود عالقة خطية طردية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
أما في كل دول العينة عندما تؤخذ كعينة واحدة فبلغ ( )0.20-وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى
 0.02وهذا يعني وجود عالقة خطية عكسية بين معامل جيني ونصيب الفرد من الناتج المحلي.

مع األخذ بعين االعتبار أن معامالت االرتباط الخطية تقيس العالقات اآلنية الزمنية بين المتغيرات مع

إهمال العوامل األخرى ،مثل العوامل االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية أو غيرها ،وبالتالي فإن
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وجود عالقة خطية بين المتغيرات ال يعكس بالضرورة وجود تأثير متبادل بين هذه المتغيرات أو أن

أحد المتغيرين سبب في وجود اآلخر وتغيره.

1

ويوضح الجدول ( )2-3و الجدول ( )3-3قيم بعض المقاييس اإلحصائية ،وهي الوسط الحسابي
وأعلى قيمة وأقل قيمة واالنحراف المعياري لكل من قيم نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

ومعامل جيني في دول العينة ،والتي استعرضنا مالمح اقتصاداتها خالل هذا المبحث.

الجدول ( )2-3المقاييس اإلحصائية (الوسط الحسابي ،أعلى قيمة ،أقل قيمة،
االنحراف المعياري) لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في دول العينة

Obs.

Std. Dev.

Min.

Max

Mean

الدولة

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
310

1408.23
203.69
1563.34
4154.39
714.44
4272.61
6749.62
6243.45
6115.93
677.71
12124.34

6901.22
644.03
5339.31
21317.30
1499.59
18748.51
5179.44
16585.60
24673.91
7171.73
644.03

12340.33
1371.01
10781.17
34585.21
3966.04
32774.53
26609.15
35710.53
43511.59
10168.49
43511.59

8670.49
878.98
7265.81
28035.31
2573.86
27307.82
15207.47
26094.74
34490.38
8816.64
15934.15

ARG
BGD
BGR
GER
IDN
JPN
KOR
UK
USA
VEN
All

الجدول من إعداد الباحث
مصدر البيانات :بيانات الجدول (  )51-1والجدول ( )54-1في الملحق رقم ()2

الجدول ( )3-3المقاييس اإلحصائية (الوسط الحسابي ،أعلى قيمة ،أقل قيمة،
االنحراف المعياري) لمعامل جيني في دول العينة

Obs.
31
31
31
31
31
31

Std.
Dev.
2.30
3.71
4.30
1.46
1.46
1.34

Min.

Max

Mean

الدولة

39.96
26.92
20.34
24.40
30.94
27.00

47.58
39.13
35.80
30.26
37.56
32.76

43.54
33.11
26.10
27.38
34.66
29.76

ARG
BGD
BGR
GER
IDN
JPN

 1وليد إسماعيل السيفو وآخرون ،أساسيات االقتصادي القياسي التحليلي :نظرية االقتصاد القياسي والختبارات القياسية من الدرجة
األولى ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،2002 ،ص.29
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31
31
31
31
310

1.93
2.93
2.24
2.05
5.92

29.28
26.88
30.51
38.50
20.34

35.92
36.54
37.20
45.52
47.58

31.72
32.61
34.88
41.97
33.57

KOR
UK
USA
VEN
All

الجدول من إعداد الباحث
مصدر البيانات :بيانات الجدول (  )51-1والجدول ( )59-1في الملحق رقم ()2

من الجدول السابق يمكن أن نالحظ أن األرجنتين شهدت أعلى قيمة لمعامل جيني خالل فترة الدراسة
الممتدة لخمس وعشرين عاما بواقع  47.58نقطة ،في حين شهدت بلغاريا أقل قيمة بواقع 20.34

نقطة ،هذا بالرغم من تقارب مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في كال البلدين كذلك

شهدت واليابان وألمانيا قيما منخفضة خالل نفس الفترة بالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي.
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المبحث الثاني
إجراءات ومنهجية الدراسة

مقدمة:

في هذا المبحث نستعرض منهجية الدراسة واألساليب القياسية التي تم االعتماد عليها في عملية تقدير
نموذج الدراسة ،الذي يدرس العالقة بين المساواة في توزيع الدخل والنمو االقتصادي ،وذلك من خالل

االعتماد على متغير نصيب الفرد من الدخل الحقيقي كمؤشر على النمو االقتصادي ،ومتغير معامل
جيني كمؤشر على عدم المساواة في توزيع الدخل.

حيث تم االستعانة بأساليب تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية أو ما يعرف بالبانل داتا ( Panel

 ،)Dataمن خالل تقدير النماذج المتجمعة ( )Pooled Modelونماذج التأثيرات الثابتة ( Fixed

 )Effectsوالتأثيرات العشوائية (.)Random Effects
أوالا :تعريف متغيرات الدراسة:
تشمل هذه الدراسة على متغيرين اقتصاديين ،المتغير األول يتمثل بالنمو االقتصادي معب ار عنه
بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي( ،وفقا لتعادل القوة الشرائية ،باألسعار الثابتة للدوالر الدولي

في عام  ،)2002والمتغير الثاني يتمثل في عدم المساواة في توزيع الدخل معب ار عنه بمعامل جيني،
ويلعب كل من هذين المتغيرين دور المتغير التابع والمستقل في نفس الوقت لذا سيتم فيما يلي تقدير

العالقة المتبادلة باستخدام نماذج البانل بين هذين المتغيرين ،علما أننا سنرمز لمتغير النمو

االقتصادي بالرمز  (RGDPCH)1وسنرمز لمتغير عدم المساواة بالرمز ).(GINI
ثاني ا :بيانات الدراسة:

سوف تستخدم الدراسة بيانات السالسل الزمنية المقطعية ( )Panel Dataوهي مزيج من بيانات
السالسل الزمنية والبيانات المقطعية ،حيث يتم فيها جمع بيانات ظاهرة معينة لمجموعة من الدول لمدة

فترة زمنية معينة عشر سنوات مثال 2،وتكتسب نماذج البانل أهميتها نظ ار ألنها تأخذ في االعتبار أثر
تغير الزمن أو أثر تغير االختالف بين الوحدات المقطعية ،على حد سواء ،ويتفوق تحليل البانل على
تحليل البيانات الزمنية أو البيانات المقطعية منفردة بالعديد من اإليجابيات يمكن إجمالها بالتالي:

 .1التحكم ف ي التباين الفردي الذي قد يظهر في حالة البيانات الزمنية أو المقطعية ،والذي يفضي
إلى نتائج متحيزة.

2

PPP Converted GDP Per Capita (Chain Series), at 2005 constant prices

1

جاري كوب ،تحليل البيانات االقتصادية ،ترجمة :فهد بن خلف البادي وعبد هللا بن صالح والحميد ،المملكة العربية السعودية،

معهد االدارة العامة ،مكتبة الملك فهد الوطنية  ،2009ص.32-32
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 .2تتضمن بيانات البانل محتوى معلوماتي أكثر من تلك التي في البيانات المقطعية أو الزمنية،

مما يعني الحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى .كما أن مشكلة االرتباط المشترك بين

المتغيرات تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية ،ومن جانب آخر تتميز بيانات البانل
عن غيرها بعدد أكبر من درجات الحرية وبكفاءة أفضل.

 .3تسهم في الحد من إمكانية ظهور مشكلة المتغيرات المهملة ،الناتجة عن خصائص المفردات
غير المشاهدة ،والتي تؤدي عادة إلى تقديرات متحيزة في االنحدارات المفردة.

 .4كذلك تأخذ في االعتبار ما يوصف بعدم التجانس أو االختالف غير الملحوظ والخاص
بمفردات العينة سواء المقطعية أو الزمنية 1.حيث يضع نموذج البانل في االعتبار االختالفات

أو اآلثار الفردية الخاصة بكل دولة أو بعد مقطعي ،مثل الحالة االقتصادية والمساحة والموقع

الجغرافي وعدد السكان وغيرها والتي تنفرد بها كل دولة عن األخرى ،وتؤثر بدورها في سلوك

النمو االقتصادي وتوزيع الدخل ولكنها تكون ثابتة في األجل القصير أو على االقل خالل فترة
الدراسة .كما يمكن األخذ بالحسبان اآلثار الزمنية المشتركة بين الدول والتي تتغير عبر الزمن

مثل اإلطار المؤسسي و والطبيعة الطبقية والتطور التكنولوجي والسياسات االقتصادية وغيرها.
وقد جمع الباحث بيانات عن متغيرات الدراسة عن عشرة دول ،وهي هنا البعد المقطعي ،خالل الفترة
الزمنية ( )2111-1981وهي هنا البعد الزمني ،وتمثلت الدول التي تم جمع البيانات عنها فيما يلي:

دولة منخفضة الدخل :دولة واحدة هي بنغالدش.

دول متوسطة الدخل بفئتيها العليا والدنيا :أربعة دول هي إندونيسيا واألرجنتين وفنزويال وبلغاريا.

دول مرتفعة الدخل :خمس دول وهي ألمانيا ،بريطانيا ،اليابان ،كوريا ،الواليات المتحدة األمريكية.

واعتمد الباحث في جمع البيانات على قاعدتين من قواعد البيانات الدولية .حيث جمعت بيانات الدخل
باستخدام تقديرات جداول بن الدولية ) (Penn World Tables, Mark 7.1لنصيب الفرد من إجمالي

الناتج المحلي  .RGDPCHأما فيما يتعلق ببيانات معامل جيني فقد جمعت باستخدام تقديرات قاعدة
بيانات تفاوت الدخل الدولية الموحدة ،اإلصدارة األخيرة ) .(SWIID Version 4.0وفي كال القاعدتين
قمنا باختيار العينة من مجموعة الدول التي توافرت بياناتها لفترة الدراسة  .2010-1920حيث كانت

العينة المشتركة  23دولة فقط غالبيتها من الدول المتقدمة مرتفعة الدخل التي تتوافر بياناتها بشكل
أكبر من الدول متوسطة أو منخفضة الدخل.

 1عابد العبدلي ،محددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج تحليل البانل ،مجلة دراسات اقتصادية إسالمية ،المعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،مجلد ( )16عدد(2111 )1م5
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ثالثا :منهجية الدراسة والنماذج المستخدمة:

تستخدم العديد من الدراسات االقتصادية المناهج البحثية الحديثة التي تعتمد على األساليب الكمية

المتطورة وذلك بغرض الحصول على نتائج تتصف بالفعالية والدقة العالية ،ومن بين األساليب
اإلحصائية المستخدمة اقتصاديا بشكل واسع ،هي أساليب تحليل االنحدار لقياس العالقة والتأثير بين
المتغيرات االقتصادية ،ولكن لكل نوع من البيانات األساليب الخاصة التي تناسبها وربما يكون هناك
أكثر من أسلوب إحصائي لتقدير نموذج اقتصادي أو قياس عالقة اقتصادية بين بعض المتغيرات،

ولكن يجب اختيار األسلوب األكثر مالئمة ودقة لوصف وتحليل البيانات المطلوبة.

في هذه الدراسة كما سبق اإلشارة فإن الباحث اعتمد على بيانات السالسل الزمنية المقطعية ()Panel
والتي تمثل بيانات عن مجموعة من الدول خالل فترة زمنية معينة ،ولقياس العالقة والتأثير بين

متغيرات الدراسة اتبع الباحث أساليب التقدير الخاصة بنماذج البانل والتي تتمثل فيما يلي:
 -1النموذج التجميعي Pooled Model

يعتبر هذا النموذج من أبسط نماذج بيانات البانل حيث تكون فيه معامالت االنحدار المقدرة ثابتة
لجميع الفترات الزمنية ،بمعنى أخر يهمل تأثير البعد الزمني في هذا النوع من النماذج ،وتصاغ معادلة

االنحدار للنموذج التجميعي على الشكل االتي:
́

حيث :تمثل الدولة وتأخذ القيم من  1إلى عدد الدول

تمثل الزمن وتأخذ القيم من  1إلى عدد الفترات الزمنية
متجه الحد الثابت

𝛃 متجه معامالت االنحدار

قيم المتغير المستقل للدولة في الفترة الزمنية

معب ار عن الخطأ العشوائي

ويفترض في هذا النموذج تجانس تباين حدود الخطأ العشوائي بين الدول التي يتم دراستها ،باإلضافة

ألن القيمة المتوقعة لحد الخطأ العشوائي يجب ان تساوي الصفر ،وأيضا عدم االرتباط الذاتي بين

حدود الخطأ العشوائي بمعنى ان التغاير يجب ان يساوي صفر ،وتستخدم طريقة المربعات الصغرى

العادية ( )OLSفي تقدير معلمات النموذج.

1

 1مجدي الشوربجي ،أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي في الدول العربية ،الملتقي الدولي الخامس :رأس
المال الفكري في منظمات االعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير

باإلشراف العلمي لمخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية 14-13 ،ديسمبر  .2011ص.12
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 -2نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects

يهدف استخدام نموذج التأثيرات الثابتة لمعرفة سلوك كل مجموعة من البيانات المقطعية (سلوك كل

دولة) على حدة ،وذلك بجعل معلمة الحد الثابت في النموذج تختلف من دولة ألخرى مع بقاء
معامالت اال نحدار للمتغيرات المستقلة ثابتة لكل دولة ،ويرجع السبب في إدخال األثار الثابتة للدول
في النموذج إلى وجود بعض المتغيرات غير المالحظة التي تؤثر على المتغير التابع وال تتغير مع

الزمن حيث يفترض عدم حدوث تغير في هذه المتغيرات على األقل خالل الفترة الزمنية للدراسة،

وتتمثل اآلثار الثابتة في كافة العوامل الثابتة غير المالحظة والتي تختلف من دولة إلى أخرى في دول
العينة محل الدراسة ،مثل حجم الدولة والسياسات الحكومية وغيرها ،ومن ثم فإن النموذج يعكس

الفروق أو االختالفات بين الدول المكونة لعينة الدراسة 1ويصاغ نموذج التأثيرات الثابتة على الشكل

االتي:

∑

حيث:

متغير وهمي للدولة

́

يأخذ القيمة  1إذا كان المراد معرفة الحد الثابت للدولة المقصودة

والقيمة صفر اذا كان المراد معرفة قيمة الحد الثابت لدولة اخرى
معامل انحدار المتغير الوهمي للدولة

مع االنتباه الن حد الخطأ العشوائي يجب ان يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط مقداره صفر وتباين ثابت
لجميع المشاهدات المقطعية وليس هناك أي ارتباط ذاتي خالل الزمن بين كل مجموعة من المشاهدات

المقطعية في فترة زمنية محددة.

2

ويطلق على نموذج التأثيرات الثابتة اسم نموذج المربعات الصغرى للمتغيرات الوهمية ( Least

 )Square With Dummy Variables Model-LSDVحيث يتم تقديره باستخدام طريقة المربعات

الصغرى العادية.

3

 -3نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects

يعتبر نموذج التأثيرات العشوائية مالئما للتقدير في حالة وجود اختراق في شروط نموذج التأثيرات
الثابتة السابق ذكرها ،وتقوم فكرة نموذج التأثيرات العشوائية على معاملة الحد الثابت في النموذج

كمتغير عشوائي بمعدل مقداره

1

بمعنى أن:

المرجع السابق ،ص.11

Badi H. Baltagi, Econometrics, fourth edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, p296.
Gujarati, Basic Econometrics, forth the McGraw-Hill companies, 2004. p642.
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2
3

حيث

يمثل حد الخطأ في مجموعة البيانات المقطعية للدولة
يمثل المتغير العشوائي

وبالتعويض عند الحد الثابت في النموذج التجميعي العام ،نتوصل للشكل التالي للمعادلة:
́

ومن خالل المعادلة السابقة نالحظ أن النموذج يحتوي على مركبتين للخطأ العشوائي هما

حيث

،

الخطأ المركب والتي تساوي حاصل جمع مكونات الخطأ العشوائي ،لذلك يطلق على

نموذج التأثيرات العشوائية أحيانا نموذج مكونات الخطأ ( ،)Error Components Modelولهذا

النموذج خواص رياضية تتمثل في مساواة متوسطات مكونات الخطأ للصفر ،وثبات تبايناتها.

ولتقدير نموذج التأثيرات العشوائية يستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة ( Generalized Least

 ،)Squares-GLSحيث ان طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSتفشل في تقدير معلمات

النموذج وتعطي مقدرات غير كفؤة ولها أخطاء قياسية غير صحيحة.

1

رابعا :أساليب اختيار النموذج المالئم لبيانات السالسل الزمنية المقطعية Panel Data

من خالل العرض المنهجي السابقة لنماذج البانل داتا ،تبين لنا وجود ثالثة نماذج انحدار يمكن

تقديرها تندرج تحت منهجية تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية ،وبناء عليه يمكن للباحث تقدير
النماذج الثالثة ولكن األهم من ذلك هو تحديد النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة.

ولتحديد النموذج األكثر مالئمة تجرى اختبارات إحصائية تشخصية على مرحلتين ،المرحلة األولى
تتمثل في التفضيل بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ،فإذا أشارت النتائج ألفضلية
ومالئمة النموذج التجميعي للبيانات نتوقف عند هذه المرحلة ونعتبر النموذج التجميعي هو األكثر

مالئمة ،بينما إذا أشارت النتائج ألفضلية ومالئمة نموذج التأثيرات الثابتة على النموذج التجميعي،

ننتقل للمرحلة الثانية وهي التفضيل بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية.

ويتم تطبيق المرحلة األولى من التقييم بين النماذج باستخدام اختبار ( )Fالمقيد الذي يأخذ الصيغة

الرياضة الموضحة فيما يلي:
)
)

(

حيث أن  Kعدد المعلمات المقدرة

(

( )
(

)

مجموع مربعات البواقي الناتجة عن تقدير نموذج االنحدار التجميعي

مجموع مربعات البواقي الناتجة عن تقدير نموذج التأثيرات الثابتة
1

يحيي زكريا الجمال  ،اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية ،المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية ()21
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ويتم الحكم على نتيجة االختبار من خالل القيمة االحتمالية لالختبار ( )P-valueفإذا كانت القيمة

االحتمالية أكبر من  1515يكون النموذج التجمعي هو األكثر لمالئمة للبيانات ،بينما إذا كانت القيمة

االحتمالية أقل او تساوي  1515فإن نموذج التأثيرات الثابتة هو األكثر مالئمة لبيانات الدراسة.

كذلك يتم تطبيق المرحلة الثانية للتفضيل بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية،

وذلك باستخدام اختبار ( )Hausmanالمقترح عام  ، 1978والمستخدم الختبار الفرضية الصفرية التي
تفترض مالئمة نموذج التأثيرات العشوائية ،مقابل الفرضية البديلة التي تفترض مالئمة نموذج التأثيرات

الثابتة لبيانات الدراسة ،وتكون صيغة االختبار على النحو االتي:
)

̂

̂ ( ])

̂(

)

̂(

[)

̂

حيث )

̂(

هو التباين لمعلمات نموذج التأثيرات الثابتة

)

̂(

متجه التباين لمعلمات نموذج التأثيرات العشوائية

̂(

حيث تقترب دالة ( )Hausmanمن توزيع مربع كاي بدرجات حرية مقدارها ( ،)kويكون نموذج
التأثيرات الثابتة أكثر مالئمة من نموذج التأثيرات العشوائية إذا كانت القيمة االحتمالية لالختبار أقل

من أو تساوي  1515بينما إذا كانت أكبر من  1515فإن نموذج التأثيرات العشوائية سيكون هو األكثر

مالئمة.1

خامسا :البرامج االحصائية المستخدمة في الدراسة.

اعتمدت الدراسة بشكل اساسي على استخدام برنامج التحليل االحصائي القياسي ( )Eviewsلتطبيق

كافة االساليب االحصائية والقياسية التي تم ذكرها ،وكذلك تقدير النماذج القياسية بصيغتها النهائية.

Chris Brooks, Introductory econometrics for finance, 2nd ed., Cambridge university, new yourk,

1

2008, p509.
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المبحث الثالث
الدراسة التطبيقية

مقدمة:

مما ال شك فيه أن الجانب التطبيقي ألي دراسة يعتبر هو الجانب األكثر اهمية في الدراسة ألنه يختبر
صحة فرضيات الدراسة ويمدنا بالنتائج حول مشكلة الدراسة واهدافها وأهميتها ،وفي الدراسات

االقتصادية فإن الجانب التطبيقي القياسي يلعب دو ار هاما في اختبار صحة النظريات االقتصادية
ودراسة تأثير المتغيرات االقتصادية بعضها على بعض ،حيث انه من خالل استخدام االساليب

اإلحصائية يتم بناء النماذج االقتصادية المطلوبة ،ومما الشك فيه أيضا ان نوع البيانات المستخدمة

في الدراسة يلعب دور كبير في االسلوب االحصائي المستخدم ،في هذه الدراسة خرج الباحث عن
المألوف استخدامه في البحوث االقتصادية التي تستخدم أساليب السالسل الزمنية والتكامل المشترك

في تقدير العالقات بين المتغيرات ،ولجأ الستخدام أسلوب آخر وهو أسلوب نماذج البانل داتا ،وذلك

بغرض دراسة التأثير المتبادل بين متغيري عدم الالمساواة في توزيع الدخل والنمو االقتصادي.

أوالا :دراسة تأثير عدم الالمساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي.
تم تقدير نماذج انحدار البانل داتا بأنواعها الثالثة لمتغير النمو االقتصادي ( )RGDPCHعلى متغير
عدم المساواة في التوزيع ( ،)GINIوذلك لقياس تأثير الالمساواة في توزيع الدخل على النمو

االقتصادي ،وجاءت نتائج التقدير كما يلي.
 -1النموذج التجميعي:
النتائج الموضحة في الجدول ( )4-3عبارة عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج االنحدار التجميعي
لدراسة تأثير الالمساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي.

P-value
0.0000
0.0003

الجدول ()4-3
نتائج تقدير معامالت النموذج التجميعي Pooled Model
Coefficient
S.E
t-statistic
*30008.20
3895.05
7.70
*-419.20
114.26
-3.67
R-Square = 0.04
*دالة إحصائية عند مستوى 1515
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Variables
constant
GINI

 -2نموذج التأثيرات الثابتة:
الجدول ( )5-3يوضح نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج التأثيرات الثابتة بغرض دراسة تأثير عدم
المساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي.
الجدول ()5-3
نتائج تقدير معامالت نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model
Variables
Coefficient
S.E
t-statistic
P-value
constant
-607.88
2925.79
-0.21
0.8356
GINI
*492.71
86.90
5.67
0.0000

التأثيرات الثابتة للدول ()Fixed Effects
االرجنتين
)(DARG
-12175.09
)(DKOR
كوريا

بنغالدش
)(DBGD
-14827.12
ألمانيا
)(DGER

إندونيسيا
)(DIND
-13897.06
اليابان
)(DJAP

15152.35

186.24
13255.03
R-Square = 0.90

بلغاريا
()DBGR
-4985.49
المملكة المتحدة
()DUK

فنزويال
()DVEN
-11253.58
الواليات المتحدة
()DUSA

10634.12

17910.60

*دالة إحصائية عند مستوى 1515

 -3نموذج التأثيرات العشوائية:
يوضح الجدول ( )6-3نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج التأثيرات العشوائية بغرض دراسة تأثير عدم
المساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي.
الجدول ()6-3
نتائج تقدير معامالت نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model
Variables
Coefficient
S.E
t-statistic
P-value
constant
-76.29
4833.37
-0.02
0.9874
GINI
*476.88
86.28
5.53
0.0000

التأثيرات العشوائية ()Random Effects
التأثيرات العشوائية المقطعية
التأثير العشوائية الغير محددة

1.9100
1.1900
R-Square = 0.09
*دالة إحصائية عند مستوى 1515
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Cross-section random
Idiosyncratic random

 -4اختيار النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة.
جرت العادة االعتماد على معامل التحديد كمؤشر رئيسي للمقارنة بين عدة نماذج قياسية من ناحية

المالئمة للبيانات التي تجرى عليها الدراسة ،إال انه في نماذج البانل داتا ال يمكن االعتماد على
معامل التحديد في اختيار نموذج البيانات المالئم وذلك الن معامل التحديد يعتمد على مقاييس مختلفة

في حسابه من نموذج ألخر.1

لذا يتم االعتماد على قيمة اختبار ( )Fالمقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونماذج التأثيرات الثابتة

والعشوائية ،واختبار ( )Hausmanللمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية،

ويوضح الجدول ( )7-3نتائج االختبارين الختيار النموذج األكثر مالئمة.

الجدول ()7-3
نتائج اختبارات اختيار أفضل نموذج لتأثير معامل جيني على النمو االقتصادي
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()P-value

االختبار
اختبار ( )Fالمقيد

294.45

151111

اختبار Hausman

2.33

151266

يتضح من خالل الجدول السابق أن نتيجة اختبار ( )Fالمقيد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى
 1515حيث بلغت القيمة االحتمالية لالختبار ( ،)151111وهذا يدل على أن نماذج التأثيرات أكثر
مالئمة من النموذج التجميعي للبيانات .ومن خالل نتيجة اختبار ( )Hausmanنالحظ أن االختبار

غير دال إحصائيا عند مستوى  1515حيث بلغت القيمة االحتمالية لالختبار ( ،)151266ويدل هذا
على أن نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة بغرض دراسة تأثير عدم

المساواة في توزيع الدخل على النمو االقتصادي.

 -5تفسير نتائج النموذج األكثر مالئمة (نموذج التأثيرات العشوائية).
من خالل نتائج اختيار النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة تم التوصل الن نموذج التأثيرات
العشوائية هو النموذج األكثر مالئمة لدراسة تأثير عدم المساواة في توزيع الدخل على النمو
االقتصادي ،وعليه يمكن كتابة نموذج االنحدار المقدر على شكل المعادلة االتية:
̂

حيث يالحظ من خالل المعادلة السابقة أن الحد الثابت في النموذج يساوي ( ،)76529-بينما معامل
المتغير المستقل في النموذج (معامل جيني) بلغت قيمته ( )476588وتعنى هذه القيمة أن أي زيادة
1

يحيي زكريا الجمال ،مرجع سبق ذكره ،ص. 222
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بمقدار وحدة واحدة في معامل جيني لعدم المساواة في توزيع الدخل ستؤدي لزيادة نصيب الفرد من

الناتج المحلي االجمالي بمقدار ( )476588دوالر ،كما وبلغ معامل التحديد للنموذج ككل  %9ويعني
ذلك أن معامل جيني يفسر  %9فقط من التباين الحاصل في النمو االقتصادي في الدول التي تم

إجراء الدراسة عليها.

ثانيا :دراسة تأثير النمو االقتصادي على عدم الالمساواة في توزيع الدخل.
 -1النموذج التجميعي:

النتائج الموضحة في الجدول ( )8-3عبارة عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج االنحدار التجميعي
لدراسة تأثير النمو االقتصادي على عدم المساواة في توزيع الدخل.

P-value
0.0000
0.0003

الجدول ()8-3
نتائج تقدير معامالت النموذج التجميعي Pooled Model
Variables
Coefficient
S.E
t-statistic
constant
*35.16
0.54
64.54
RGDPCH
*-9.99E-5
2.72E-5
-3.67
R-Square = 0.04
*دالة إحصائية عند مستوى 1515

 -2نموذج التأثيرات الثابتة:
الجدول ( )9-3يوضح نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج التأثيرات الثابتة بغرض دراسة تأثير النمو
االقتصادي على عدم المساواة في توزيع الدخل.
الجدول ()9-3
نتائج تقدير معامالت نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model
Variables
Coefficient
S.E
t-statistic
P-value
constant
*30.43
0.57
53.33
0.0000
RGDPCH
*0.000197
3.47E-5
5.67
0.0000

التأثيرات الثابتة للدول ()Fixed Effects
بنغالدش
)(DBGD
2.50
ألمانيا
)(DGER

إندونيسيا
)(DIND
3.72
اليابان
)(DJAP

-8.58

-6.06

االرجنتين
)(DARG
11.39
)(DKOR
كوريا

-1.71
R-Square = 0.83
*دالة إحصائية عند مستوى 1515
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بلغاريا
()DBGR
-5.77
المملكة المتحدة
()DUK

فنزويال
()DVEN
9.79
الواليات المتحدة
()DUSA

-2.96

-2.35

 -3نموذج التأثيرات العشوائية:
الجدول ( )11-3يوضح نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج التأثيرات العشوائية بغرض دراسة تأثير النمو
االقتصادي على عدم المساواة في توزيع الدخل.

الجدول ()11-3
نتائج تقدير معامالت نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model
Variables
Coefficient
S.E
t-statistic
P-value
constant
*30.67
1.89
16.24
0.0000
RGDPCH
*0.000182
3.39E-5
5.35
0.0000

التأثيرات العشوائية ()Random Effects
التأثيرات العشوائية المقطعية
التأثير العشوائية الغير محددة

0.8466
0.1534
R-Square = 0.08

Cross-section random
Idiosyncratic random

*دالة إحصائية عند مستوى 1515

 -4اختيار النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة.
يوضح الجدول ( )11-3أدناه نتيجة اختبار ( )Fالمقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونماذج
التأثيرات الثابتة والعشوائية ،واختبار ( )Hausmanللمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج

التأثيرات العشوائية.

الجدول ()11-3
نتائج اختبارات اختيار أفضل نموذج لتأثير النمو االقتصادي على معامل جيني
قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()P-value

االختبار
اختبار ( )Fالمقيد

162.04

151111

اختبار Hausman

4521

151411

يتضح من خالل الجدول السابق أن نتيجة اختبار ( )Fالمقيد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى
 1515حيث بلغت القيمة االحتمالية لالختبار ( ،)151111وهذا يدل على أن نماذج التأثيرات أكثر
مالئمة من النموذج التجميعي للبيانات ،ومن خالل نتيجة اختبار ( )Hausmanنالحظ أن االختبار

دال إحصائيا عند مستوى  1515حيث بلغت القيمة االحتمالية لالختبار ( ،)0.0401ويدل هذا على أن
نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة لدراسة تأثير النمو االقتصادي على

عدم المساواة في توزيع الدخل.
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 -5تفسير نتائج النموذج األكثر مالئمة (نموذج التأثيرات الثابتة).
من خالل نتائج اختيار النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة تم التوصل الن نموذج التأثيرات الثابتة
هو النموذج االكثر مالئمة لدراسة تأثير النمو االقتصادي على عدم المساواة في توزيع الدخل ،حيث

بلغ معامل التحديد لنموذج التأثيرات الثابتة  ،%83ويعني ذلك على ان نموذج التأثيرات الثابتة يفسر

 % 83من التغير في المتغير التابع ،وعليه يمكن كتابة نموذج االنحدار المقدر على شكل المعادلة
االتية:

̂

حيث يتضح من خالل المعادلة السابقة أن تأثير النمو االقتصادي على عدم المساواة في توزيع الدخل
للدولة التي تم دراستها ،كان إيجابيا بمقدار ( )15111197ويعني ذلك بأن أي زيادة بمقدار 1111

دوالر ستؤدي لزيادة معامل جيني بمقدار  15197نقطة ،وبالتالي زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل،
ما يعني أن النمو االقتصادي يساهم إيجابيا في زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل.

كما يتضح من المعادلة معامالت المتغي ارت الوهمية التي تعبر عن كل دولة من دول الحالة التي تم

تضمينها في نموذج الدراسة ،فيالحظ التأثير الثابت على المتغير التابع يختلف من دولة ألخرى ،حيث
بلغت قيمته في بنغالدش ( )2.51وهي قيمة موجبة تدل على أن هناك تأثير ثابت يؤدي لزيادة معامل

جيني بمقدار ( )2.51في دولة بنغالدش ،بينما يوجد تأثير ثابت بمقدار ( )3.72على معامل جيني
في دولة اندونيسيا ،ما يعني وجود تأثير ثابت يؤدي لزيادة معامل جيني بمقدار ( )3.72في دولة

اندونيسيا ،وفي دولة االرجنتين يوجد تأثير ثابت موجب يؤدي لزيادة معامل جيني بمقدار (،)11.39

وفي دولة بلغاريا يوجد تأثير ثابت سالب يؤدي لخفض معامل جيني بمقدار ( ،)5.77وفي دولة
فنزويال يوجد تأثير ثابت موجب يؤدي لزيادة معامل جيني بمقدار (.)9.79

أما بالنسبة للدول مرتفعة الدخل فقد كانت التأثيرات الثابتة في جميع هذه الدول سالبة ما يعني أن

هناك تأثير ثابت عكسي على معامل جيني يؤدي النخفاضه في هذه الدول ،حيث بلغ في دولة المانيا

( )8.57وفي دولة اليابان ( )6.16وفي كوريا ( ،)1571بينما في المملكة المتحدة بلغ ( )2.96واخي ار
في الواليات المتحدة بلغ (.)2.35
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ثالثا :التحليل االقتصادي للنتائج القياسية:
 .1التحليل االقتصادي لنموذج تأثير عدم المساواة على النمو االقتصادي:
أظهرت النتائج القياسية لتحليل تأثير عدم المساواة على النمو االقتصادي في دول العينة وجود أث ار
إيجابيا لعدم المساواة على النمو االقتصادي .حيث تؤدي زيادة معامل جيني بنقطة واحدة إلى ارتفاع

نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في دول العينة بمقدار بحوالي  477دوالر .وأن معامل جيني

ال يفسر سوى  %9من التباين في النمو االقتصادي في الدول ،فيما يعزى  %91من هذا التباين إلى

متغيرات أخرى لم يتم ادراجها في العينة.

المالحظ في هذه النتائج أنها جاءت تتفق مع نظريات المنهج الكالسيكي في تفسير العالقة بين

الالمساوة والنمو االقتصادي .في حين أنها جاءت مخالفة لفرضية البحث الثانية التي افترضها

الباحث وهي أن لعدم المساواة تأثير سلبي على النمو االقتصادي .وقد يكون السبب في عدم تحقق

افتراض الباحث يعود إلى عدم تضمين متغيرات أخرى ذات عالقة وثيقة بالمتغيرات محل الدراسة.

تجريبيا اتفقت النتائج مع تلك التي توصلت إليها دراسة ) Forbes (2000ودراسة )Li and Zhou (1998

فيما اختلفت النتائج عن تلك التي توصلت إليها الدراسات التجريبية التي تناولت العالقة من منظور

اقتصادي سياسي مثل دراسة ) Alessina and Rodrick (1994و).Pagano (2004
 .2التحليل االقتصادي لنموذج تأثير النمو االقتصادي على الالمساواة:

أظهرت ال نتائج القياسية لدول العينة لتحليل تأثير النمو االقتصادي على عدم المساواة آثا ار إيجابية
على دول العينة ككل ،حيث يفسر  %83من التغير في عدم المساواة في توزيع الدخل بواسطة تأثير

النمو االقتصادي والتأثيرات الثابتة في كل دولة ،فيما يعزى  %17لعوامل أخرى ال يتضمنها النموذج.
بالتالي فإن النمو االقتصادي يؤثر إيجابيا على عدم المساواة ،حيث يؤدي النمو االقتصادي إلى ارتفاع
عدم المساواة في هذه العينة .وهو يتفق مع ما ذهبت إليه الفرضية األولى لهذه الدراسة.

أما فيما يتعلق بالتأثيرات الثابتة للدول ،فقد اختلفت نتائج هذه التأثيرات باختالف الدول ،حيث كانت

إيجابية في جميع دول العينة منخفضة ومتوسطة الدخل عدا بلغاريا ،بمعنى أن هناك تأثيرات ثابتة
تؤدي إلى زيادة معامل جيني في هذه العينة .في حين كانت في عينة الدول مرتفعة الدخل سلبية،

حيث تؤدي إلى انخفاض معامل جيني.

تجريبيا ،اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات ) Pagano (204و )Huang, Jr-Tsung et al (2004

فيما اختلفت مع بقية الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود تأثير هام للنمو على توزيع الدخل مثل

دراسة ) Ravallion and Chen (1997ودراسة )Deininger andSquire (1998
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 .3ملخص نتائح التحليل القياسي:
يعرض الجدول ( )12-3ملخص للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل القياسي للعالقة
محل الدراسة لدول العينة.

الجدول ( )12-3ملخص نتائج التحليل القياسي
النتيجة

اتجاه التأثير
تأثير عدم المساواة على النمو االقتصادي

إيجابي

مخالف للفرضية

تأثير النمو االقتصادي على عدم المساواة

ايجابي

متفق مع الفرضية
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النتائج والتوصيات
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة والتأثير بين النمو االقتصادي والالمساواة في توزيع الدخل في

مجموعة دول خالل الفترة ( )2111-1981في عينة من عشرة دول ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة
نتائج ،وفيما يلي تلخيصا ألهمها في جانبيها النظري والتطبيقي ،يليها التوصيات المقترحة في ضوء

تلك النتائج.

النتــــــــائج
أوال :نتائج الدراسة النظرية:

 .1تبين الدراسة التاريخية لتطور معدل النمو وعدم المساواة خالل أطول مدة ممكنة عدم وجود
عالقة واضحة بين معدل النمو وعدم المساواة في توزيع الدخل.
 .2اختلفت الدراسات التي تناولت تأثير النمو االقتصادي على عدم المساواة (فرضية كوزنتس).
حيث أشارت بعضها إلى صحة الفرضية ،وأشار بعضها اآلخر إلى عدم صحة الفرضية أو
انطباقها على العديد من الحاالت.
 .3أشارت الدراسات التي تناولت العالقة بين النمو االقتصادي وعدم المساواة من خالل القنوات
االقتصادية إلى وجود آثار سلبية وآثار إيجابيه على حد السواء لعدم المساواة على النمو
االقتصادي.
 .4أشارت الدراسات التي تناولت العالقة آنفة الذكر من خالل قنوات االقتصاد السياسي إلى
وجود آثار سلبية لعدم المساواة على النمو االقتصادي ،وأن عدم المساواة يرتبط بعالقة عكسية
مع النمو .أي أنه كلما كان المجتمع يتسم بازدياد معدل عدم المساواة في الدخل ،فإن معدل
نموه االقتصادي سوف يميل لالنخفاض ،والعكس.
 .5لم تتفق الدراسات النظرية على سيادة نفس العالقة بين الالمساواة والنمو االقتصادي بين الدول
النامية والدول المتقدمة.
 .6بالرغم من انقسام الدراسات حول اآلثار االيجابية والسلبية لعدم المساواة على النمو
االقتصادي ،إال أن عدد متنام من هذه الدراسات يؤكد سلبية هذه اآلثار عموما .وبالتالي فإن
الحد من الالمساواة ،وبالتالي الحد من آثارها ،من شأنه أن يعزز النمو.

113

ثانيا :نتائج الدراسة التطبيقية (القياسية):

 .1تؤدي زيادة معامل جيني بنقطة واحدة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي في
دول العينة بمقدار بحوالي  422دوالر .بمعنى وجود تأثير إيجابي من الالمساواة على النمو.
 .2معامل جيني ال يفسر سوى  %9من التباين في النمو االقتصادي في الدول ،فيما يعزى
 %91من هذا التباين إلى متغيرات أخرى لم يتم ادراجها في العينة.
 .3تؤدي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بمقدار  1000دوالر إلى ارتفاع معامل
جيني بمقدار  0.192نقطة (تقريبا  0.2نقطة) في جميع دول العينة .ما يعني وجود تأثير
إيجابي من النمو االقتصادي على الالمساواة.
 .4يفسر  % 83من التغير في عدم المساواة في توزيع الدخل بواسطة تأثير النمو االقتصادي
والتأثيرات الثابتة في كل دولة ،فيما يعزى  %17لعوامل أخرى ال يتضمنها النموذج.
 .2تختلف التأثيرات الثابتة في دول العينة من دولة ألخرى حيث بلغت قيمتها في:
بنغالدش ( ،)2.51أندونيسيا ( ،)3.72االرجنتين ( ،)11.39بلغاريا ( ،)-5.77فنزويال

( ،)9.79المانيا( ،)-8.57اليابان ( ،)-6.16كوريا الجنوبية ( ،)-1571المملكة المتحدة
( ،)-2.96الواليات المتحدة األمريكية (.)-2.35

التوصيات:

بناء على نتائج دراستنا فإننا نقدم التوصيات التالية:

 -1يجب على الدول واألنظمة تحقيق التوازن بين هدف النمو االقتصادي وهدف تخفيض مستوى
عدم المساواة في توزيع الدخل .ألنه زيادة النمو االقتصادي ال تؤدي بالضرورة إلى مزيد من
المساواة .بل أن معظم الشواهد تدل على أن ما يحدث هو خالف ذلك.
 -2على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أن تضع خططها االقتصادية بحيث تنجز تنمية
اقتصادية سريعة تتضمن زيادة في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي مترافقة مع درجة مقبولة
من المساواة في توزيع الدخل.
 -3يجب على الدول النامية ،والتي تعتبر في معظمها زراعية ،العمل على تطوير القطاع الزراعي
وزيادة إنتاجيته ،واإلفادة من التراكم المعرفي والتكنولوجي وخلق قوة عمل مدربة وتوزيعها على
القطاعات االقتصادية بشكل متوازن بما يمكن التوزيع المتساوي للدخل من مواكبة الطفرات
االقتصادية واالجتماعية للتنمية.
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 -4يجب أال تتهاون الدول النامية في مسألة توزيع الدخل من أجل إحداث تنمية اقتصادية،
فتحسن المستوى المعيشي ليس بعدا اقتصاديا بحتا وانما يجب يؤخذ في االعتبار األبعاد
األخالقية واإلنسانية واالجتماعية كيال تصبح عملية التنمية االقتصادية مصد ار لتهميش فئات
معينة من المجتمع أو فرصة لعدم االستقرار السياسي واالجتماعي.
 -5يجب على الدول النامية أن تتبع أساليب تنموية مالئمة ومناسبة لطبيعة وظروف كل دولة
عن األخرى ،وأال تسعى هذه الدول إلى تقليد أنماط التنمية في الدول المتقدمة والتي ينتج عنها
آثا ار مختلفة في هذه الدول.
 -6تأتي االختالفات في نتائج دراسات توزيع الدخل والنمو في كثير من الحاالت من اختالف
قواعد البيانات التي تعتمد عليها هذه الدراسات ،ولذلك فإن هناك ضرورة لتوحيد قواعد البيانات
في إطار دولي محكم وتطويرها ووضع معايير دقيقة تطبق على بيانات جميع دول العالم.
 -7على الدول الغنية أن تساهم بشكل فعال وحقيقي في تنمية اقتصادات الدول الفقيرة من خالل
نقل التكنولوجيا الحديثة وآثار التنمية االيجابية في الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
 -8العمل على إنهاء كافة أشكال االستغالل الذي تمارسه الدول المتقدمة بحق الدول النامية
والتي لم تكن لتتدهور مستويات معيشتها لوال عوامل االستعمار واالستغالل لهذه الدول على
مدى عقود طويلة من االستعمار ،واستمرارها بحكم العالقات االقتصادية الدولية غير السوية
وتكيفها لصالح دول المركز الرأسمالي على حساب دول األطراف.
 -9إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة في اتجاه واحد وفي اتجاهين ،واالستفادة من تطور
أساليب االقتصاد القياسي واإلحصاء وتوافر قواعد البيانات.
 -11القيام بدراسة عالقة الالمساواة في توزيع الدخل بالنمو االقتصادي في اإلطار اإلقليمي
العربي ،والمحلي الفلسطيني ،ودراسة اتجاهات هذين المتغيرين وعالقتهما ببعضهما في هذين
اإلطارين.
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المراجــــــــــع
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أوال :المراجع العربية
(أ) الكتب:
 .1أفهيلد ،هورست .)2002( ،اقتصاد يغدق فقرا :التحول من دولة التكافل االجتماعي إلى
المجتمع المنقسم علة نفسه ،ترجمة عدنان عباس علي ،المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،332يناير.

 .2سامويلسون ،بول ،ونوردهاوس ،وليام ( .)2001االقتصاد ،ترجمة هشام عبد هللا ،األهلية
للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان الطبعة األولى.

 .3السيفو ،وليد إسماعيل ،وآخرون .)2004( ،أساسيات االقتصادي القياسي التحليلي :نظرية
االقتصاد القياسي والختبارات القياسية من الدرجة األولى ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان.

 .4شيفر ،أولريش .)2010( ،انهيار الرأسمالية :أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من

القيود ،ترجمة عدنان عباس علي ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم
المعرفة ،العدد  ،321يناير.

 .2عجمية ،محمد ،والليثي ،محمد ( .)2000التنمية االقتصادية :مفهومها  -نظرياتها -
سياساتها ،الدار الجامعية ،االسكندرية.

 .1العيسوي،إبراهيم ( .)2001التنمية في عالم متغير ،دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها،
دار الشروق ،القاهرة.

 .2فرغلي ،حسين ( .)2002قاموس االقتصاد والتجارة ،الطبعة األولى ،الدار المصرية للعلوم،
القاهرة.

 .2كوب ،جاري ( .)2009تحليل البيانات االقتصادية ،ترجمة  ،فهد بن خلف البادي و عبد هللا
بن صالح الحميد ،المملكة العربية السعودية ،معهد االدارة العامة ،مكتبة الملك فهد الوطنية.

 .9الماحي ،محمد ( .)2009تخطيط وتمويل التنمية .المناهج النماذج التطبيق ،بستان المعرفة
للتشر وتوزيع الكتب،االسكندرية.

 .10محي الدين ،عمر ( .)1922التنمية والتخطيط االقتصادي ،دار النهضة العربية ،بيروت.

 .11هانتنتون ،صموئيل ( .)1993النظام السياسي لمجتمعات متغيرة ،ترجمة سمية فلوعبود،
دار الساقي ،بيروت ،الطبعة األولى.
(ب) رسائل الماجستير والدكتوراة:
 .12حمدان ،بدر ( .)2012تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
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 .13الخفاجي ،راجي محيل ( .)2009قياس وتحليل ظاهرة الفقر وعالقته بالتفاوت في توزيع
الدخل في االقتصاد العراقي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية اإلدارة
واالقتصادي.

 .14سلطان ،حسين علي ( .)2002دور السياسة المالية في التقليل من حدة التفاوت في
توزيع ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية االدارة واالقتصاد.

 .12صدر الدين ،صواليلي ( .)2001/2002النمو والتجارة الدولية في الدول النامية ،رسالة
دكتوراة غير منشورة ،جامعة الجزائر.
(ج) األبحاث والمجالت العلمية:

 .11أبو أحمد ،رضا صاحب ( .)2010توزيع الدخل والنمو االقتصادي في الدول النامية،
مجلة دراسات إسالمية ،اإلصدار  ،1جامعة كربالء.

 .12الجمال ،يحيي زكريا ( .)2010اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة
والعشوائية ،المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (.)21

 .12خواجة ،خالد زهدي ،أساليب ﺃساليﺏ تحليل بياناﺕ ﺩخل ﻭنفقاﺕ ﺍألسﺭﺓ ،المعهد العربي
للتدريب والبحوث اإلحصائية.

 .19سعد ،بالل ،االقتصاد المصري هل ينهض على الطريقة األرجنتينية( ،نسخة إلكترونية) 22
مارس  ،2013منhttp://www.alamatonline.net/l3.php?id=55299 :

 .20الشوربجي ،مجدي ( .)2011أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي

في الدول العربية ،الملتقي الدولي الخامس :رأس المال الفكري في منظمات االعمال العربية
في ظل االقتصاديات الحديثة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير باإلشراف
العلمي لمخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 14-13 ،ديسمبر.

 .21الشيمي ،محمد نبيل ،االقتصاد الريعي المفهوم واإلشكالية ،الحوار المتمدن( ،نسخة
إلكترونية) فبراير  .2012منhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295122 :

 .22العبدلي ،عابد ( .)2010محددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج تحليل

البانل ،مجلة دراسات اقتصادية إسالمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي
للتنمية ،جدة ،مجلد ( )11عدد(.)1

 .23عثامنة ،عبد الباسط ( ،)2010توزيع الدخل والثروة في اإلسالم ،أبحاث اليرموك– سلسلة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد ( ،)22العدد ( -1أ) ،جامعة اليرموك.
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 سلسلة، اتجاهات توزيع اإلنفاق في الدول العربية.)2001( علي عبد القادر، علي.24
. مايو،19  العدد رقم، الكويت، المعهد العربي للتخطيط،اجتماعات الخبراء

 برنامج، المعهد العربي للتخطيط،) اقتصاديات النمو والتنمية2001(  أحمد، الكواز.22
. الكويت،تدريبي
،) تحسن الدخل الفردي ال يعني بالضرورة تحسن نوعية الحياة2003(  مؤلف مجهول.21
http://economy.awardspace.com/p9.htm

: من،(نسخة ألكترونية) نوفمبر
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الملحق رقم 1
البيانات المستخدمة في الفصل األول
الجدول ( )2-1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في مجموعة دول للعام 2212
الدولة
لوكسمبرغ
قطر
النرويج
الواليات المتحدة
أستراليا
السويد
كندا
ألمانيا
المملكة المتحدة
اليابان
كوريا الجنوبية
روسيا
تركيا
بلغاريا
فنزويال
البرازيل
الصين
إندونيسيا
الهند
نيجيريا
الكاميرون
السودان
بنغالدش
أوغندا
موزمبيق
أفريقيا الوسطى
النيجر
الكونغو الديمقراطية

نصيب الفرد من الدخل الحقيقي
91,388
83,460
65,640
49,965
44,598
43,180
42,533
40,901
36,901
35,178
30,801
23,501
18,348
15,933
13,485
11,909
9,233
4,956
3,876
2,661
2,342
2,195
1,883
1,352
1,024
857
665
422

المصدرWorld Development Indicators database, World Bank. :
Database updated on 23 September 2013.
من الموقع اإللكتروني:

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data
_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
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الجدول ( )3-1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في الواليات المتحدة األمريكية ()2212-1775
السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

1775

1,232

1839

1,778

1879

2,909

1919

5,680

1800

1,296

1840

1,690

1880

3,184

1920

5,552

1801

1,320

1841

1,655

1881

3,215

1921

5,323

1802

1,341

1842

1,641

1882

3,338

1922

5,540

1803

1,319

1843

1,666

1883

3,339

1923

6,164

1804

1,318

1844

1,757

1884

3,320

1924

6,233

1805

1,345

1845

1,785

1885

3,270

1925

6,282

1806

1,370

1846

1,795

1886

3,294

1926

6,602

1807

1,383

1847

1,842

1887

3,368

1927

6,576

1808

1,286

1848

1,890

1888

3,282

1928

6,569

1809

1,349

1849

1,841

1889

3,413

1929

6,899

1810

1,388

1850

1,849

1890

3,392

1930

6,213

1811

1,415

1851

1,924

1891

3,467

1931

5,691

1812

1,391

1852

2,022

1892

3,728

1932

4,908

1813

1,406

1853

2,160

1893

3,478

1933

4,777

1814

1,433

1854

2,166

1894

3,314

1934

5,114

1815

1,427

1855

2,118

1895

3,644

1935

5,467

1816

1,369

1856

2,163

1896

3,504

1936

6,204

1817

1,368

1857

2,115

1897

3,769

1937

6,430

1818

1,372

1858

2,126

1898

3,780

1938

6,126

1819

1,369

1859

2,183

1899

4,051

1939

6,561

1820

1,361

1860

2,241

1900

4,091

1940

7,010

1821

1,382

1861

2,195

1901

4,464

1941

8,206

1822

1,420

1862

2,263

1902

4,421

1942

9,741

1823

1,405

1863

2,410

1903

4,551

1943

11,518

1824

1,443

1864

2,489

1904

4,410

1944

12,333

1825

1,475

1865

2,360

1905

4,642

1945

11,709

1826

1,485

1866

2,342

1906

5,079

1946

9,197

1827

1,491

1867

2,419

1907

5,065

1947

8,886

1828

1,491

1868

2,451

1908

4,561

1948

9,065

1829

1,442

1869

2,516

1909

5,017

1949

8,944

1830

1,547

1870

2,445

1910

4,964

1950

9,561

1831

1,642

1871

2,503

1911

5,046

1951

10,116

1832

1,701

1872

2,541

1912

5,201

1952

10,316

1833

1,761

1873

2,604

1913

5,301

1953

10,613

1834

1,677

1874

2,527

1914

4,799

1954

10,359

1835

1,741

1875

2,599

1915

4,864

1955

10,897

1836

1,766

1876

2,570

1916

5,459

1956

10,914

1837

1,711

1877

2,595

1917

5,248

1957

10,920

1838

1,695

1878

2,646

1918

5,659

1958

10,631

128

تابع الجدول ( )3-1نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في الواليات المتحدة األمريكية ()2010-1222
السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

السنة

نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي

السنة

1959

11,230

1972

15,944

1985

20,717

1998

1960

11,328

1973

16,689

1986

21,236

1999

1961

11,402

1974

16,491

1987

21,788

2000

1962

11,905

1975

16,284

1988

22,499

2001

1963

12,242

1976

16,975

1989

23,059

2002

1964

12,773

1977

17,567

1990

1965

13,419

1978

18,373

1991

1966

14,134

1979

18,789

1992

1967

14,330

1980

18,577

1993

1968

14,863

1981

18,856

1994

1969

15,179

1982

18,325

1995

1970

15,030

1983

18,920

1996

1971

15,304

1984

20,123

1997

23,201
22,833
23,285
23,640
24,313
24,637
25,263
26,074

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

مصدر البيانات :مشروع ماديسون على االنترنت
http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_02-2010.xls
http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm
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نصيب الفرد
من الدخل
الحقيقي
26,893
27,870
28,702
28,726
28,977
29,459
30,200
30,842
31,358
31,655
31,251
29,899
30,491

الملحق رقم 2
بيانات الدراسة القياسية
الجدول ( :)13-3نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

في عينة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ()2212-1912
رمز الدولة
السنة
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

BGD
بنغالدش
678.52
651.14
644.03
650.20
676.55
688.70
697.63
705.85
712.05
737.94
759.20
775.19
793.60
791.84
827.52
817.07
800.24
853.93
881.96
889.89
907.67
936.13
1001.04
1029.18
1059.07
1085.53
1128.63
1169.42
1231.23
1296.41
1371.01

IDN
أندونيسيا
1499.59
1554.42
1532.19
1630.16
1712.92
1733.09
1797.45
1843.93
1922.95
2024.34
2162.20
2315.33
2441.37
2568.51
2719.27
2891.47
3059.76
3151.74
2690.58
2651.31
2749.85
2814.53
2874.10
3028.76
3078.87
3224.12
3310.29
3408.96
3616.64
3814.78
3966.04

ARG
األرجنتين
8495.68
7877.01
7601.05
7768.74
7647.32
6997.01
7611.41
7692.99
7538.86
6901.22
6927.90
7409.96
7834.95
8160.76
8508.93
8323.10
8641.91
9156.27
9413.04
9062.19
8908.61
8556.22
7915.75
8445.74
8977.23
9670.71
10321.75
11002.86
11483.19
11592.60
12340.33

BGR
بلغاريا
5339.31
5563.38
5710.73
5905.28
6073.13
6234.25
6433.02
6859.99
7545.14
7306.86
6820.55
7352.38
6813.01
6424.37
6446.86
6688.90
6122.38
5933.97
6111.82
6209.80
6589.07
6941.30
7315.65
7792.37
8364.57
8904.00
9503.39
10164.77
10781.17
10398.98
10589.65

المصدرPenn World Tables, Mark 7.1 :
https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
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VEN
فنزويال
9978.00
9667.91
9214.02
8263.60
8374.82
8137.62
8463.35
8545.30
8907.76
7771.00
8082.04
8825.20
9206.68
9018.68
8581.42
8873.39
8701.02
9241.96
9204.28
8424.91
8658.20
8701.79
7920.22
7171.73
8266.18
8920.90
9477.72
9968.49
10168.49
9508.41
9070.61

الجدول ( :)14-3نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

في عينة مجموعة الدول مرتفعة الدخل ()2212-1912

رمز
الدولة

GER

JPN

KOR

السنة

ألمانيا

اليابان

كوريا

21682.80
21501.67
21317.30
21804.59
22401.29
22866.85
23531.76
23948.03
24749.73
25453.03
26516.53
27656.64
27987.55
27490.88
28093.09
28486.29
28592.20
29044.64
29599.68
30143.00
30997.95
31356.35
31215.71
31099.67
31444.71
31657.47
32928.69
34140.48
34585.21
32711.75
34089.10

18748.51
19256.32
19740.65
20084.26
20790.78
21919.25
22517.71
23383.22
25054.87
26324.42
27717.52
28524.06
28577.82
28492.77
28561.37
28970.08
29635.03
29996.96
29213.41
29008.23
29789.76
29723.69
29636.42
29991.34
30785.16
31379.77
32028.04
32774.53
32380.79
30088.30
31447.23

5179.44
5387.65
5704.13
6274.48
6758.31
7190.61
7885.90
8687.60
9656.66
10570.40
11643.22
12713.45
13076.94
13721.63
14825.87
15889.18
16904.11
17394.75
15481.21
17336.32
18728.63
19270.28
20557.89
21008.97
21806.54
22577.33
23653.96
24787.63
25278.66
24870.80
26609.15

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

UK
المملكة
المتحدة
16648.82
16585.60
17034.02
17842.07
18446.42
19224.39
20214.73
21367.08
22564.40
23079.16
23154.23
22722.10
22734.62
23187.14
24082.04
24686.31
25375.79
27016.13
28057.07
28988.24
30155.49
30999.89
31713.03
32704.06
33501.85
33982.91
34685.56
35710.53
35048.55
33156.63
34268.01

المصدرPenn World Tables, Mark 7.1 :
https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
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USA
الواليات المتحدة
األمريكية
24951.58
25328.76
24673.91
25660.12
27373.71
28255.04
28944.40
29574.83
30454.07
31225.40
31388.79
30794.40
31464.96
32045.52
33090.70
33560.13
34516.18
35780.47
37026.11
38454.15
39668.69
39526.88
39776.12
40437.44
41540.43
42482.39
43215.47
43511.59
42723.80
40390.71
41365.00

الشكل ( :)21-3نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

في عينة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ()2212-1912
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010
أندونيسيا

بنغالدش

األرجنتين

بلغاريا

فنزويال

الشكل من إعداد الباحث
المصدر :بيانات الجدول ()13-3

الشكل ( :)22-3نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
في عينة الدول مرتفعة الدخل ()2212-1912

50000.00
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010
ألمانيا

اليابان

كوريا

المملكة المتحدة

الشكل من إعداد الباحث
المصدر :بيانات الجدول ()14-3
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الواليات المتحدة األمريكية

الجدول ( )15-3معامل جيني في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
()2212-1912

رمز الدولة
السنة
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

BGD
بنغالدش

IDN
أندونيسيا

34.80
36.55
33.44
37.67
33.86
34.85
34.28
32.03
34.70
30.18
34.25
28.32
33.81
29.05
33.36
29.36
33.55
29.68
33.74
28.76
33.93
27.84
34.86
26.92
35.80
27.03
36.73
29.00
36.22
30.98
35.70
32.95
35.19
33.65
33.77
34.12
32.35
34.59
30.94
35.05
32.47
35.52
33.99
36.24
35.52
36.96
34.92
37.68
34.68
38.41
35.37
39.13
35.02
37.68
36.38
36.23
36.19
34.78
37.16
33.33
37.56
31.88
المصدرSWIID Version 4.0 :

ARG
األرجنتين
41.07
40.74
39.96
40.04
40.16
40.28
41.15
42.25
42.83
43.81
43.24
43.38
42.66
43.14
43.21
44.10
44.57
45.28
45.68
45.98
46.70
47.01
47.58
47.31
46.75
45.68
44.65
43.70
42.86
42.28
41.73

BGR
بلغاريا
24.05
22.41
22.49
23.20
22.68
22.53
20.85
20.57
20.34
21.30
22.72
25.82
27.84
28.90
28.42
29.37
27.84
27.57
25.56
25.12
24.09
24.51
24.08
24.67
25.43
27.59
30.54
32.80
34.82
35.17
35.80

http://myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/swiid.html
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VEN
فنزويال
42.23
44.04
43.98
43.88
43.13
42.18
42.17
40.79
40.94
40.33
40.04
39.37
38.83
39.64
41.60
43.56
45.52
45.25
44.52
43.83
42.71
43.40
43.08
44.06
42.89
42.25
40.55
39.91
38.89
38.91
38.50

الجدول ( )16-3معامل جيني في الدول مرتفعة الدخل ()2212-1912
رمز الدولة

GER

JPN

KOR

السنة

ألمانيا

اليابان

كوريا

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

25.10
24.40
25.19
26.00
26.80
26.66
26.57
26.35
26.11
25.70
26.45
26.96
27.47
27.48
27.30
27.55
27.59
27.57
27.37
27.32
27.50
27.61
27.98
27.98
27.80
28.45
29.09
29.90
30.05
30.24
30.26

29.86
30.10
29.87
29.63
30.05
28.98
28.40
27.99
27.62
28.66
29.05
28.78
28.50
27.00
27.75
28.51
29.60
29.66
30.88
31.27
32.76
32.13
31.51
30.16
30.28
30.34
30.52
30.71
30.63
30.71
30.49

35.72
35.92
35.52
34.85
34.25
33.44
33.06
33.23
32.43
32.82
31.56
31.64
30.66
30.53
30.17
30.09
29.69
29.62
29.28
29.34
29.69
30.06
30.54
30.75
30.94
31.03
31.10
31.25
31.36
31.43
31.39

UK
المملكة
المتحدة
26.88
26.94
27.01
27.15
27.75
28.81
30.30
30.58
31.23
31.98
32.78
33.60
34.01
34.12
33.90
34.40
34.01
33.77
34.24
34.70
34.19
33.74
33.90
34.14
34.50
34.60
34.79
35.08
35.60
35.74
36.54

المصدرSWIID Version 4.0 :

http://myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/swiid.html
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USA
الواليات المتحدة
األمريكية
30.51
30.71
31.01
31.30
31.81
32.51
33.50
33.25
33.24
33.39
33.57
33.80
34.45
35.03
35.50
36.24
37.00
37.20
37.09
36.97
36.80
36.99
37.10
37.16
37.20
37.09
36.88
36.35
36.02
35.74
35.97

الشكل ( )23-3معامل جيني في مجموعة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
()2212-1912

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
بنغالدش

أندونيسيا

األرجنتين

بلغاريا

فنزويال

الشكل من إعداد الباحث
المصدر :بيانات الجدول ()12-3

الشكل ( )24-3معامل جيني في مجموعة الدول مرتفعة الدخل
()2212-1912

40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
ألمانيا

اليابان

كوريا

المملكة المتحدة

الشكل من إعداد الباحث
المصدر :بيانات الجدول ()11-3
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الواليات المتحدة األمريكية

الشكل ( :)25-3نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كل دول العينة ()2212-1912
45000.00
فنزويال

40000.00

بلغاريا

35000.00

األرجنتين

30000.00

أندونيسيا
25000.00

بنغالدش

20000.00

الواليات المتحدة
األمريكية
المملكة المتحدة

15000.00

كوريا

10000.00

اليابان
5000.00
ألمانيا
0.00

الشكل من إعداد الباحث

المصدر :بيانات الجدول ( )13-3والجدول ()14-3

الشكل ( )26-3معامل جيني في كل دول العينة ()2212-1912
50.00
فنزويال
45.00
بلغاريا
40.00

األرجنتين
أندونيسيا

35.00

بنغالدش
30.00

الواليات المتحدة
األمريكية
المملكة المتحدة

25.00

كوريا
20.00

اليابان
ألمانيا

15.00

الشكل من إعداد الباحث

المصدر :بيانات الجدول ( )12-3والجدول ()11-3
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الملحق رقم 3
األشكال البيانية للنواتج المحلية اإلجمالية ومعدالت النمو في دول العينة
()2212-1912

الشكل ( )11-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األرجنتين

بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
8E+11
7E+11
6E+11
5E+11
4E+11
3E+11
2E+11
1E+11
0

)GDP, PPP (current international $
)GDP, PPP (constant 2005 international $

الشكل من إعداد الباحث
مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :

 ، Finance (GDF), July 2013البيانات للسنوات،2011 ،2010 ،2009 ،2002 ،2002 :

 ،2012من IMF World Economic Outlook, October 2013

الشكل ( )12-3معدل النمو في األرجنتين ()2212-1912
15
10
5
0
-5
-10
-15
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :
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الشكل ( )13-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في ألمانيا

بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
4E+12
3.5E+12
3E+12
2.5E+12
2E+12
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)GDP, PPP (current international $
)GDP, PPP (constant 2005 international $

الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :
Finance (GDF), July 2013

الشكل ( )14-3معدل النمو في ألمانيا ()2212-1912
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :
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الشكل ( )15-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الواليات المتحدة األمريكية
بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
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الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :
Finance (GDF), July 2013

الشكل ( )16-3معدل النمو في الواليات المتحدة األمريكية ()2212-1912
8
6
4
2
0
-2
-4
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث
مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :
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الشكل ( )17-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في اليابان

بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
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الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :
Finance (GDF), July 2013

الشكل ( )11-3معدل النمو في اليابان ()2212-1912
8
6
4
2
0
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-4
-6
-8
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :
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الشكل ( )19-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في أندونيسيا

بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
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الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :
Finance (GDF), July 2013

الشكل ( )22-3معدل النمو في أندونيسيا ()2212-1912
15
10
5
0
-5
-10
-15
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :

141

الشكل ( )21-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة
بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
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الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :
Finance (GDF), July 2013

الشكل ( )22-3معدل النمو في المملكة المتحدة ()2212-1912
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث
مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :
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الشكل ( )23-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بلغاريا

بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
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الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتWorld Development Indicators (WDI) & Global Development :
Finance (GDF), July 2013

الشكل ( )24-3معدل النمو في بلغاريا ()2212-1912
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0
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-10
-15
نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي

الشكل من إعداد الباحث

مصدر البياناتIMF World Economic Outlook, October 2013 :
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الشكل ( )25-3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بنغالدش

بأسعار سنة األساس  2225وباألسعار الحالية ()2212-1912
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