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 مقدمة

 لماذا عاد االىتمام بقضية توزيع الدخل؟

قتصاديْب ا٤بتخصصْب لبلىتماـ، بل والقلق، بْب اال كانت فوارؽ الدخل، والفجوة بْب الفئات االجتماعية، ٧ببلً         
ٙبت كتلة دوؿ حلف  ة، وَب البلداف غّب ا٤بنضويةوالسياسيْب على اختبلؼ توجهاهتم، حٌب من خارج األيديولوجيو ا٤باركسي

ٔب أٮبية مسألة عدـ ا٤بساواة َب توزيع الدخل وعبلقتها بالنمو إبرز الكتابات الٌب بدأت إثارة االنتباه أوارسو. ورٗبا كاف 
 رَب ا٤بؤٛب (Simon Kuznets،5511) لقاه "كوزنتس" أاالقتصادى، وكذلك العبلقة بْب ىذين ا٤بؤشرين، ىو ا٣بطاب الذى 

ها من دراسات وإٔباث عَ بِ لكل ماتَ  مريكية. وصارت ىذه ا٤بقالة مرجعاً الثبلثْب للرابطة االقتصادية األالسنوى السابع و 
ساسية الٌب اقَبحها  ٔب ٧باولة قياس واختبار الفرضية األإومراجعات حٌب وقتنا الراىن. وارتكزت معظم ىذه األعماؿ العلمية 

كنو دخل. وألف كل ىذا القدر ا٥بائل من الكتابات والدراسات ٓب ٲبُْ كوزنتس حوؿ عبلقة النمو االقتصادى بنمط توزيع ال
مدعاة لبلستغراب أف ا٤بؤشرات والبيانات الٌب استخدمها كوزنتس َب منتصف  وال ليس مثّباً فحسم طبيعة ىذه العبلقة، 

حصاءات الٌب يستخدمها كثّبوف َب الوقت الراىن، إما للتدليل إلا٣بمسينات من القرف ا٤باضى، الزالت ىى نفس ا٤بؤشرات وا
 و لدحضها. أعلى صحة مقولة كوزنتس، 

بعد ذلك "بالدوؿ النامية" أو  ؼَ رِ كن االىتماـ قد ظهر ٗبا عُ يَب السنوات األؤب بعد ا٢برب العا٤بية الثانية ٓب             
حصاءات ينصب إلاىتمامو، واختيار ا ط  ح للنقاش ىذه ا٤بسألة، كاف ٧بَ رَ وعندما أطلق كوزنتس مقولتو وطَ  ."العآب الثالث"

خبلصة رؤية كوزنتس، َب أف التوزيع النسىب للدخل كاف يتجو تتمثل ٪بلَبا، أ٤بانيا(. إعلى الدوؿ ا٤بتقدمة )الواليات ا٤بتحدة، 
منذ العشرينات، ورٗبا بدأ َب فَبة ماقبل ا٢برب العا٤بية  وأف ىذا اال٘باه العاـ كاف ملحوظاً  (equality) ة٫بو التكافؤ أو ا٤بساوا

من السكاف  %40أف نصيب أفقر  رْ سَ صورة توزيع دخل األُ  رُ هِ ظْ ، تُ األمريكيةاألؤب. وطبقا لدراستو، ففى الواليات ا٤بتحدة 
٢برب العا٤بية الثانية َب سنوات مابعد ا %51إٔب  5595% َب 5.31مسْب األدىن على سلم توزيع الدخل( قد زاد من )ا٣بُ 

مس األعلى َب سلم توزيع الدخل( )ا٣بُ  %91( بينما ىبط نصيب أغُب  5511، 5511، 5511، 5511)متوسط السنوات 
َب نفس الفَبة. كما أف البيانات  %91% إٔب 5.من السكاف من  %1 كما ا٬بفض نصيب أغُب  ،%11ٔب إ %11من 

مساواة َب توزيع الدخل. ولعل من أىم النقاط احملورية َب لبلا درجةأعمق ٫بو ا٬بفاض  ٪بلَبا رٗبا تعكس ا٘باىاً إعن  ةا٤بعروض
مساواة َب توزيع الدخل بللدراسة كوزنتس ىو ماسجلتو البيانات من التزامن واالرتباط بْب استقرار أو إ٬بفاض مستوى ا

فرد من الدخل ا٢بقيقى. ويفسر كوزنتس ىذا ( وبْب الزيادة ا٤بلموسة َب نصيب الللفئات االجتماعية ألنصبة النسبيةا)
الدخل ا٤بنخفض يزيد  فئاتاالستخبلص بأف اال٬بفاض َب عدـ ا٤بساواة بْب األنصبة يعُب أف نصيب الفرد من الدخل َب 

  دخل الفرد َب الفئات األغُب.متوسط ٗبعدؿ أعلى من 

الٌب تتوفر عنها بيانات لفَبة طويلة مثل الواليات َب الدوؿ الغنية )خاصة َب البداية تفاوت توزيع الدخل  عَ بَ إتػ   
َب ا٤براحل األؤب مع التصنيع والنمو ٍب  فاوتا٤بتحدة، وا٤بملكة ا٤بتحدة( النمط الذى افَبضو كوزنتس، أال وىو زيادة درجة الت

واخر القرف التاسع عشر َب ا٪بلَبا، وحٌب أف بلغت حدة تفاوت الدخل ذروهتا َب أٔب اال٬بفاض بعد ذلك. فبعد إاال٘باه 
إ٘بو دىن مستوياهتا َب السبعينات. أٔب إالعشرينات من القرف العشرين َب الواليات ا٤بتحدة، بدأت َب اال٬بفاض بشدة لتصل 

صبحت أومنذ ذلك الوقت توزيع الدخل إٔب البلمساواة والتفاوت بصورة متزايدة منذ أوائل الثمانينات َب معظم البلداف. 
. َب َب توزيع الدخل كثر المساواة )عدـ عدالة (أكثر غُب، و أ –وكذلك معظم االقتصادات ا٤بتقدمة  – مريكا وا٪بلَباأ

َب ا٪بلَبا. وَب غضوف  %11وبنسبة  عن مستواه َب الثمانينات، %11على بنسبة أمريكى ألكاف متوسط دخل الفرد ا  9151
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كثر، وَب أ أو .110ٔب إ .10.( من  1ٗبقياس جيُب ة األمريكية )الواليات ا٤بتحد نفس الفَبة زادت التفاوتات َب الدخل َب
 . .10.ٔب إ .10.ا٪بلَبا من 

َب زيادة درجة البلمساواة والتطور العكسى َب توزيع الدخل. وكاف ىذا ىو اال٘باه ذاتو َب  واضحاً  لقد كاف ىذا ا٘باىاً        
انظر الشكل  (.(Branko Milanovic, 2011 .(OECD)دولة غنية َب منظمة التعاوف االقتصادى والتنمية  91من بْب  51
ق زيادة متوسط الدخل مع زيادة التفاوت َب التوزيع َب الدوؿ ا٤بتقدمة ٯبىء على خبلؼ ما تبناه  افُ رَ وكما ىو واضح فإف تػَ . 5

 اجملاؿ.  كوزنتس وكثّب من االقتصاديْب من فكر وتنظّب َب ىذا

 ( تطور نمط توزيع الدخل على المستوى العالمى1الشكل )

 
ولعل ا٤بثّب لبلنتباه كذلك ىو التغّب َب ٭بط توزيع الدخل الذى حدث َب بلد كبّب مثل الصْب، بلد فقّب ٲبلك مزايا  

% 60كثر من أٔب إ% 20ٔب الناتج احمللى من إنسبية َب منتجات كثيفة العمل )غّب ا٤باىر(، حيث قفزت فيو نسبة التجارة 
جور العمالة منخفضة ا٤بهارة با٤بقارنة بنظّبهتا من العمالة ا٤باىرة. أف تَباجع البلمساواة، نتيجة ارتفاع أ. كاف ا٤بتوقع 2008َب 

رى، الواقع خأخّبة. مرة ألَب السنوات ا 0.45ٔب حوأب إ 1980َب  0.30رتفع َب الصْب من إف معامل جيُب أالواقع 
 –حٌب اآلف  –ف ا٢بالة الصينية تتوافق أعلى ا١بانب ا٤بقابل، قد يرى البعض  .(Milanovic, 2011 ) يدحض النظرية

ؤب للتنمية وارتفاع معدالت النمو االقتصادى، وىاىو يشهد تزايد ف  بلدًا فقّبًا بدأ مرحلتو األأى أمع فرضية كوزنتس. 
٬بفاض معامل تفاوت الدخل َب السنوات إالتفاوت َب توزيع الدخل. ىل ستبقى الصْب على مسار منحُب كوزنتس، وتشهد 

 ا٤بقبلة؟ 

تصادى ومستوى التنمية رهتن فقط ٗبرحلة النمو االقتف زيادة مستوى التفاوت َب توزيع الدخل ال إوفيما يظهر ف 
ر زيادة البلمساواة الٌب شهدهتا بلداف الكتلة السوفيتية س  فَ و غّبىا وماعداىا(. فهذا االرتباط ال يػُ أفقا لفرضية كوزنتس و )

، 1995حٌب  1980 َب الواليات ا٤بتحدة َب الفَبة من ثلثٕبوأب ال (معامل جيُب)السابقة. فبينما ارتفعت درجة التفاوت 
رعة، َب نفس الوقت الذى لسمثاؿ ىذه اأمعامل التفاوت َب روسيا بثبلثة  زَ فْ العقد البلحق لتفكك االٙباد السوفيٌب، قػَ شهد 

تراجع فيو متوسط دخل الفرد. وعلى الرغم من توقف الزيادة َب معدؿ البلمساواة مع هناية القرف العشرين، فقد بقى ىذا 
با و ور أوحدث نفس الشىء َب بلداف وسط  ل تقريبا ا٤بعدؿ َب الصْب.اثا٤بتحدة، وٲبعلى منو َب الواليات أا٤بعدؿ َب روسيا 

 )االشَباكية سابقا(، ولكن ظلت معدالت التفاوت عند مستويات منخفضة نسبياً.
                                                           

1
)ٌيشيش إٌٝ اٌّغبٚاح اٌىبٍِخ ثيٓ دخً وً األفشاد ٚاٌفئبد فٝ يميظ اٌزفبٚد ثيٓ فئبد اٌذخً اٌّخزٍفخ. ٚرزشاٚذ ليّخ اٌّعبًِ ثيٓ اٌصفش  

 اٌّدزّع( ٚثيٓ اٌٛازذ اٌصسير )اٌزٜ يعٕٝ عذَ اٌّغبٚاح اٌزبِخ فٝ رٛصيع اٌذخً(.
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ٔب اال٬بفاض خبلؿ سنوات العقد إمريكا البلتينية أ٘بهت تفاوتات توزيع الدخل َب بلداف إوعلى النقيض من ذؾ،         
برز َب ارتفاع حدة تفاوت الدخل. ألا٤بثاؿ ا د  عَ وؿ من القرف ا١بديد، وكانت الظاىرة ملحوظة َب الربازيل، الٌب كانت تػُ ألا

أى ثبلث نقاط مئوية ( فقد جاء ىذا  )فقط  0.57ٔب إ 0.60وعلى الرغم من ا٬بفاض معامل جيُب َب الربازيل من 
 ) رجنتْبأليضا درجة التفاوت َب ا٤بكسيك واأ٫باء العآب. وقد ا٬بفضت أ اال٬بفاض على غّب اال٘باه العاـ لبلرتفاع َب

Milanovic, 2011)).  ْب  بػَ وتػُ بًل للرصد والتحليل. ٧بَب غالبية االقتصادات صبحت ظاىرة تركز الدخل والثروة ألقد 
ارتفع معامل جيُب، تقريبًا َب كافة الدوؿ ا٤بتقدمة واألوروبية البازغة. ففى ثُػْلث  2010و 1990اإلحصاءات أنو بْب 

ارتفع جيُب بأكثر من ثبلث نقاط مئوية. لقد زادت كذلك درجة االقتصادات ا٤بتقدمة ونصف اقتصادات أوروبا االنتقالية، 
ىذا الَبكز  انعكسو  من ثُػُلث بلداف أمريكا البلتينية. البلمساواة َب معظم إقتصادات آسيا والكريىب والشرؽ األوسط وأكثر

  يضا َب عدـ ا٤بساواة َب الفرص والقدرة على ا٢براؾ االجتماعىأليس فقط َب اتساع الفجوة َب الدخل والثروة، ولكن 
(IMF, 2014 ) . 

. وٱبتلف ىذا عن التجاىل االقتصادى بقضايا توزيع الدخل والنمو مستجداً  إىتماماً  -إذف  -شهدت التسعينات  
األوؿ، أف السياسة االقتصادية : ويرجع ذلك إٔب اعتبارين النسىب الذى لقيتو موضوعات التوزيع خبلؿ عقد الثمانينات. 

وقد أدت أزمة الديوف العا٤بية واالختبلالت ا٤بالية   صبلح ا٥بيكلى وٙبرير السوؽ.إلا٘بهت َب ذلك العقد إٔب التثبيت وا
قتصادية عن قضايا العدالة والتنمية االجتماعية. والثاىن: أف ا٤بناخ الفكرى انصراؼ السياسة ا٤باكرو اناٝبة عنها إٔب والنقدية ال

قتصاد السوؽ الذى تصاعدت وتّبتو اب واإلدارى واألكادٲبى، الذى أحاط بالسياسة االقتصادية تأثر، منذ منتصف السبعينات،
الواقع أف استمرار زيادة حدة التفاوت والبلمساواة َب توزيع الدخل  نية َب الواليات ا٤بتحدة.بصعود الثاتشرية َب إ٪بلَبا والرٯبا
ليس فقط َب الببلد النامية أو الفقّبة ولكن رٗبا بصورة صارخة َب  (2)أنظر الشكل  والثروة بْب األثرياء وباقى الفئات

من ا٤بخاطر االقتصادية والسياسية  االقتصادات ا٤بتقدمة، وخاصة الواليات ا٤بتحدة األمريكية، قد زاد من حدة ا١بدؿ والتحذير
، ورد الفعل القوى  2015َب يناير ٗبناسبة مؤٛبر دافوس   OXFAMبل واالستقرار العا٤بى. وقد جاء التقرير الذى نشرتو 

 أٮبية واىتماـ.على خطاب حالة االٙباد للرئيس األمريكى تعبّباً عن ا٤بدى الذى بلغتو ظاىرة البلمساواة من 

 ( نموذج صارخ لبلمساواة فى توزيع الثروة2الشكل )
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 :  (? ,Solimano)من التساؤالت ىذا التصاعد َب االىتماـ عددً يثّب     
( عُ ر  سَ البلمساواة( َب توزيع الدخل؟ ىل تعوؽ )أـ تُ أـ النمو االقتصادى إٔب مزيد من ا٤بساواة )ىل يؤدى  -1

٘باه السببية وطبيعة العبلقة االنمو اإلقتصادى؟ ماذا تقوؿ النظريات ا٤بختلفة عن الدخل من العدالة َب توزيع 
 بْب توزيع الدخل والنمو؟ 

؟ االقتصادى الٌب ينتقل من خبل٥با التأثّب والتأثر بْب توزيع الدخل والنموما ىى اآلليات والقنوات اإلقتصادية  -2
ما ىو دور ا٤بدخرات القومية، معدؿ االستثمار، ٭بو اإلنتاجية، التعليم، أسواؽ ا٤باؿ، َب ٙبديد شكل ىذه 

 العبلقة ؟ 
قة ؟ ما ىو تأثّب آلية ه كل من النظريات ٥با، َب صياغة العبلدُ نِ سْ الذى تُ  ،ما ىو دور اآلليات السياسية -3

 التصويت والصراع السياسى؟ 
على وجود وشكل العبلقة بْب توزيع الدخل  –ا٤بتقدمة  وأسواء َب الدوؿ النامية  –ما ىى الدالئل العملية  -4

 ؟ االقتصادى والنمو
وٙبقيق  ما ىى االنعكاسات على السياسة الٌب تنطوى عليها كل من النظريات ٫بو حفز النمو االقتصادى -5

   العدالة االجتماعية؟
 
 ستكوف ٧باولة اإلجابة على ىذه األسئلة وغّبىا ىى ٧بل اىتماـ الدراسة.        
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 الفصل األول

 االقتصادى وتوزيع الدخلالنمو دراسة عبلقة  نشأة وتطور

 فرضية كوزنتس  1-1    
متوسط العبلقة بْب  - 1955َب مقالتو الشهّبة َب  -للفحصخضع سيموف كوزنتس أ امعند البداية كانت             

لقد استمدت النظرة إٔب النمو غّب العادؿ )النمو مع سوء َب عدد من البلداف. الدخل ( َب مساواةلبلدخل الفرد و٭بط توزيع )ا
التوزيع ستتجو إٔب الزيادة َب ا٤براحل األؤب من التوزيع( أساسها من فرضية كوزنتس. كاف التصور ىو أف حدة التفاوت َب 

٬بفاض، أى أف العبلقة بْب عدـ ا٤بساواة )على احملور الرأسى( وبْب النمو َب الببلد النامية ٍب تبدأ بعد نقطة معينة َب اال
نة( تتبُب ن  قَ ر٠بية )مُ ـ كوزنتس نظرية د  قَ . ٓب يػُ (ا٤بعكوسة Uمتوسط الدخل )احملور األفقى( سوؼ تأخذ تشكل الناقوس ) أو 

استعرض التطورات الٌب تقود إٔب استنتاج ىذه العبلقة، الٌب جرى فيما بعد ٧باولة تأطّبىا، ورٗبا  وأسباب حدوث ذلك، ولكن
 نظريات النمو.  بِ لْ إدراجها َب صُ 

استندت مقولة كوزنتس إٔب االفَباض بأف االقتصاد يتكوف من قطاع ريفى منخفض الدخل وقليل التفاوت َب               
توزيع ىذا الدخل، وقطاع آخر حضرى غُب وترتفع فيو درجة التفاوت َب التوزيع. يتحقق النمو عندما ينتقل العماؿ من الريف 

الدخل ا٢بضرى. وبالتعريف لن يتغّب التوزيع داخل كل قطاع. إٔب ا٢بضر، حيث تتحوؿ شرٰبة من الدخل َب الريف، إٔب 
نتقاؿ أوؿ عامل إٔب القطاع اوبدءًا من ا٢بالة الٌب يعمل فيها ٝبيع السكاف َب الريف، فسوؼ يزيد تفاوت التوزيع مع 

 تأخذ العبلقة ا٢بضرى، وعندما يغادر آخر عامل ريفى سوؼ تعود التفاوتات إٔب اإل٬بفاض. وبْب ىذين الطرفْب النقيضْب
 . (، كما يظهر َب الشكل التأب الشكل الناقوسى بْب تفاوت التوزيع وبْب متوسط الدخل

 منحنى كوزنتس( 3) شكلال

 التفاوت درجة         

                        

 الدخل مستوى                          

الكثّبين من ا٤بؤيدين، الذين  تْ دَ جَ تقريبية وعمومية، فقد وَ وعلى الرغم من أف فرضية كوزنتس كانت ذات طبيعة  
 .أ٤بح بعضهم إٔب أهنا " مؤكدة "، وأطلق عليها البعض "وصف ا٢بقيقة النمطية"، بل إعتربىا آخروف ٗبثابة قانوف اقتصادى

 Francisco 1999,).العشرينٲبكن أف ٪بد ىذه الدعاوى ا٤بؤيدة ٥بذه ا٤بقولة َب األدبيات ا٤بنشورة حٌب هناية القرف و 
Ferreira.) 

وتوزيػع الػدخل ٧بكومػة بالتحليػل الػذى قدمػو  االقتصادى لعبلقة االرتباط بْب النمو  –حٌب وقت قريب –ظلت النظرة         
كوزنتس َب أواسط ا٣بمسينات. وكما ىو معروؼ، فقد توقع أف النمو االقتصادى )الذى يبدأ عند مستوى منخفض للدخل،  

بعػد  –إٔب زيػادة التفػاوت َب توزيػع الػدخل، ٍب تضػيق  –َب البدايػة  –بلحى) الريعى( سوؼ يؤدى حالة االقتصاد الفِ  كما َب
شػػتقاؽ ىػػذا الشػػكل للمنحػػُب إٔب معلومػػات اوىػػو مػػا يصػػوره ا٤بنحػػُب الناقوسػػى لكػػوزنتس. لقػػد اسػػتند ، ىػػذه الفجػػوة –ذلػػك 

تفسػّب منحػُب كػوزنتس علػػى التحػوؿ واإلنتقػاؿ، خػػبلؿ عمليػة التنميػة، مػػن سػػتناده إٔب نظريػة صػرٰبة. ويركػػز اتطبيقيػة أكثػر مػن 
 ،عػة(فنتاجية ا٤بنخفضػة( إٔب القطػاع ا٢بػديث )مثػل الصػناعة ذات اإلنتاجيػة ا٤برتإلالقطاع الزراعى ) الريفى ( التقليدى )حيث ا
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هبػػذا اإلنتقػػاؿ دوف أف ٙبػػدث زيػػادة َب  يسػػمح وجػػود "فػػائض العمالػػة" َب القطػػاع الريفػػىحيػػث َب ا٤براحػػل ا٤ببكػػرة مػػن التنميػػة، 
األجور ا٢بقيقية للعمالة غّب ا٤باىرة. وعلى العكس، تأخذ الدخوؿ ا٢بقيقية للعمالة ا٤باىرة َب االرتفاع )نتيجة نقص العرض من 

بػْب مسػتويات تسػاع الفجػوة ا( خبلؿ عملية االنتقاؿ من الزراعػة إٔب الصػناعة، وىػو مػا يػؤدى إٔب زيػادة و لةىذا النوع من العما
٬بفػاض التفػػاوت ) ا١بػزء ا٥بػابط مػػن منحػُب كػوزنتس( عنػػدما يتزايػد دخػل الفػػرد، وينحسػر جػػي  إاألجػور وتوزيػع الػػدخل. يبػدأ 

للعمػاؿ علػى زيػادة العمالػة ا٤بػاىرة مػن خػبلؿ التعلػيم والتػدريب. ومػع  االحتياطى من سوؽ العمل، وتشجع " عػبلوة " ا٤بهػارة 
  فجوة األجور، ويتحسن توزيع الدخل.اضطراد ىذه العملية تضيق 

ُب كوزنتس، فقد كاف الدعم التطبيقى ٥بذه العبلقة ٧بدوداً، حَ نْ وبينما أيدت كثّب من النماذج النظرية ما تضمنو مُ  
بسبب عدـ توفر بيانات لفَبة ٩بتدة عن توزيع الدخل. فقد استندت فرضية كوزنتس األصلية إٔب بيانات تارٱبية َب النصف 

ر بأف البيانات ذَ ٤بانيا(. ومنها صاغ استنتاجو ٕبَ أ٪بلَبا، الواليات ا٤بتحدة، إمن القرف التاسع عشر عن ثبلث دوؿ فقط ) األوؿ
تربر االنطباع التقريىب بثبات )استقرار( التوزيع النسىب للدخل )قبل الضرائب(، يتبعو تضاؤؿ َب التباين النسىب َب التوزيع فيما 

 (Francisco Ferreira 1999,)  ؤب، ورٗبا قبل ذلك.بعد ا٢برب العا٤بية األ

أخرى ال  ل أف ٪بد بلداناً هُ سْ على الرغم من أف البيانات عن عدة بلداف متقدمة قد تؤيد ىذا النمط من العبلقة، فقد يَ        
جد َب حالٌب بريطانيا والواليات ا٤بتحدة، فإف تنطبق عليها ىذه ا٢بالة. وحٌب عندما يصف منحُب كوزنتس العبلقة، مثلما وُ 

ال تفسر سوى جانب بسيط من التغّب َب درجة  –وىى اآللية األساسية لدى النظرة التقليدية -االنتقاؿ بْب القطاعاتو ا٥بجرة 
التوزيع، مع زيادة  تفاوت التوزيع. واألىم أف عدـ ا٤بساواة بْب ا٤بهن والوظائف يبدو أكثر تأثّبًا على اإل٘باه العاـ لتفاوت

تعويضات العاملْب حسب ا٤بهارة نتيجة التغّبات التكنولوجية ا٣بارجية، وتؤدى إٔب زيادة درجة التفاوت اإلٝبالية، وٚبفيض 
نعكاسا لندرة ا٤بهارات خبلؿ فَبة التصنيع الٌب ٛبت َب االتفاوت الناشىء عن تراكم ا٤بهارة، ٩با يرتبط َب النهاية بتقارهبا 

 (.  Deigning and  Squire, 1998)ألوؿ من القرف التاسع عشرالنصف ا

فقد عادة التقييم. إليها كوزنتس، لبلختبار و إخضعت ىذه العبلقة، كما توصل أكثّبة ىى الكتابات والدراسات الٌب          
الختبار شكل ا٤بنحُب: طبيعة العبلقة  تْ هَ ج  حفزت فرضية كوزنتس الكثّب من الدراسات التطبيقية وا١بهود البحثية الٌب وُ 

توزيع الدخل َب  –أو بعدىا –ومدى قوهتا، اختيار الدوؿ والفَبات الزمنية، وٙبديد موقع "نقطة التحوؿ" الٌب يبدأ عندىا
 Arne Bigsten and Jorgen Levin )،(2001  حدى الدراساتإلقد توصلت  التحسن خبلؿ عملية التنمية.

ى تغّب أغلب البلداف كاف من الصعب رصد أٔب عدـ وجود دليل على ىذه العبلقة الناقوسية ا٤بذكورة َب مقالة كوزنتس. وَب إ
نو ٓب يتبْب وجود ارتباط َب ا٘باه ثابت بْب النمو السريع إكثر من ىذا فخّبة. واألألملموس َب توزيع الدخل خبلؿ العقود ا

الدخوؿ( مرات، كما ا٬بفضت حدة سوء  توزيعمساواة )التفاوت َب لبلالسريع بزيادة ا رتبط النموإوزيادة تفاوت الدخل. 
باحثوف      ولقد خلص .طبلؽخرى. َب بعض ا٢باالت ٓب ٰبدث تغّب على اإلأتوزيع الدخل مع ارتفاع معدالت النمو مرات 

 عدـ وجود عبلقة منتظمة بْب معدؿ النمو االقتصادى وتوزيع الدخل. :ٔب نفس النتيجةإ ُكثُر

–crossوٛبيل الدراسات الٌب ٛبت َب النصف الثاىن من الثمانينات، باستخداـ بيانات من ٦بموعات الدوؿ   
section ت دوؿ، ٦بموعاباستخداـ بيانات ، إٔب تأييد مشروط لوجود منحُب كوزنتس. باإلضافة إٔب أف ٙبليل اال٫بدار

هر عدـ استقرار ا١بزء الصاعد )زيادة التفاوت( على ا٤بنحُب، با٤بقارنة باستقرار أكثر َب ا١بزء ا٥بابط )زيادة العدالة(. وطا٤با ظْ يُ 
أف الشطر ا٤بعرب عن زيادة التفاوت ٲبثل حالة الدوؿ ذات الدخل ا٤بنخفض أو ا٤بتوسط فإف العبلقة غّب مستقرة َب ىذه 

تفاوت الدخل ٲبيل إٔب اال٬بفاض َب الدوؿ ذات مستوى الدخل ا٤بتوسط وا٤برتفع. أما نتائج الدوؿ. وعلى العكس، يبدو أف 
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( وَب آسيا، فقد تطابقت مع شكل الدراسات الٌب ٛبت على بلداف منفردة َب أمريكا البلتينية )كولومبيا، الربازيل، األرجنتْب
بنك الدؤب َب منتصف التسعينات باستخداـ بيانات من بالنسبة للدراسات الٌب أجراىا الوكذلك األمر، منحُب كوزنتس. 

% من دوؿ العينة(، ٦10بموعات الدوؿ والسبلسل الزمنية، فقد أظهرت إنطباؽ منحُب كوزنتس على حالة دوؿ ٧بدودة )
ن بلداف % م75ولكن بصفة عامة ٓب تتأكد الثقة إحصائيا َب العبلقة بْب مستوى الدخل وعدـ ا٤بساواة َب التوزيع ألكثر من 

العبلقة الٌب ينطوى  -أو قوة  - عمومية ا٤بنحُب، وٓب يتحقق من خبلؿ ىذه الدراسات وجود –من ٍب  –ت بُ ثْ العينة. وٓب تػَ 
 (Solimano، )؟؟ عليها شكل منحُب كوزنتس.

بالتجميعية أو الصورة ا٤بختزلة  ٲبكن وصفو ما أدبيات توزيع الدخل والتنمية َبساد َب ا٣بمسينات وما بعدىا  
aggregative and reduced form .  خبلؿ  تقدـ عملية  -هنا َب جانبها النظرى هتدؼ إٔب استنباط العبلقةأإذ

. وَب جانبها من ناحية أخرى دخل الفردمتوسط و  من ناحية بْب مقاييس توزيع الدخل على مستوى االقتصاد ككل -التنمية
ىذه العبلقة الكلية. وكانت الدراسات التطبيقية تنظر إٔب ىذه العبلقة ا٤بقدرة إما  وقياس على تقدير الَبكيز ًب التطبيقى 

 
ُ
ة كى يتم تفسّبىا أو ألخذىا َب ا٢بسباف من جانب راسم السياسة. وكاف طَ م  نَ تبعة، أو كحقيقة مُ كاختبار لعملية التنمية ا٤ب

 ختبار فرضية كوزنتس )الٌب أطلق عليها البعض "قانوف" كوزنتسإا١بانب الرئيسى من ىذا ا٤بنهج يكمن َب ٧باولة اشتقاؽ أو 
(Kanbur, 1998 ) تفاوتات الدخوؿ، ٍب تتجو إٔب  –َب البداية  –دخل، تزيد مستوى اللٌب تعتقد أنو مع ارتفاع ا

حا٠بة  والالتحسن بعد ذلك. ومن استعراض الكتابات الٌب استندت إٔب ىذه الفرضية، ٲبكن االستنتاج أهنا ٓب تكن قاطعة 
تفصح عنها "دراسات  ثنْب كماٝبالية وا٤بختزلة ٘باىلت الكتابات حوؿ العبلقة الفعلية بْب اإلومع ذلك فإهنا بطبيعتها اإل

 لعملية التنمية.case studies ا٢بالة" 

 : ىل ىناك نظرية للنمو والتوزيع ؟واألداء االقتصادىالدخل تفاوت توزيع   1-2
َب توزيع الدخل  " ٲبكن إستماحة األعذار لدارسى علم االقتصاد َب السبعينات والثمانينات لنظرهتم " لعدـ ا٤بساواة         

نتيجة للتوزيع السائد لؤلصوؿ، ىو أف توزيع الدخل  ربُ تَ عْ من اىتم هبذا ا٤بوضوع أصبًل يػَ كاف   باعتبارىا مسألة ىامشية. و
وقرارات االدخار، واألسعار الٌب تتحدد َب أسواؽ األرض، العمل، ورأس ا٤باؿ، والسلع. وحٌب أوؿ التسعينات كاف  للتشغيل،

على ا٤بتغّبات  –توزيع الدخل والثروة عموماً  َب –"  مساواةبلال ٩با ٲبكن أف يقولو ٚبصص االقتصاد حوؿ تأثّب "ىناؾ القليل 
 ا٤بختلفة، مثل الكفاءة االقتصادية، والٌب ٲبكن اختزا٥با َب معدؿ النمو. 

 .تصاديْب الكبلسيكيْب )التقليدين(ٓب يكن ىذا ىو ا٢باؿ بصفة عامة. فقد كاف االىتماـ بالتوزيع َب مركز فكر االق        
االقتصاد السياسى ٯبب أف يكوف ٕبثاً َب القوانْب الٌب ٙبكم توزيع ناتج الصناعة فيما بْب  أنو قاؿ " عن ريكاردو لَ قِ وكما نُ 

االقتصاديوف الكبلسيك، مثل آدـ ٠بيث، ريكاردو، كارؿ ماركس، وغّبىم، َب تشكك  الطبقات الٌب ا٬برطت َب ٙبقيقو".
 (  ,Ferreira 1999)  قدرة النمو الرأ٠بأب على ٘بنب تفاوت توزيع الدخل والثروة.

 اإلطار الفكرى للنظريات
 مالثوس واالنفجار السكانى 

، كانت قضية 19وبداية القرف  18عندما ُولد االقتصاد السياسى الكبلسيكى، َب ا٪بلَبا وفرنسا، َب هناية القرف  
والنمو الدٲبوجراَب السكانية حدى القضايا األساسية. كاف ىناؾ إدراؾ أف ٙبوالً جوىرياً يتم، قادت إليو الزيادة إالتوزيع بالفعل 
البدايات لتفسّب ٭بط توزيع ىى مصحوباً هبجرة واسعة من الريف، وإرىاصات الثورة الصناعية. رٗبا كانت ىذه  ،غّب ا٤بسبوؽ

الثروة، والبنية االجتماعية، والتوازف السياسى َب اجملتمع األورىب، إستنادًا إٔب خطر الزيادة السكانية الكبّبة، على النحو الذى 
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(.  1797َب    Essay on the Principle of Populationٔب كتابو الشهّب إصاغو توماس مالثوس )يشار عادة 
يدعو إٔب االعتقاد بأف النمو السكاىن غّب ا٤بشهود من قبل، أدى إٔب ركود األجور الزراعية، وارتفاع ريع األرض، كاف ىناؾ ما 

خبلؿ العقود السابقة على قياـ الثورة الفرنسية. قد التكوف التحوالت الدٲبوجرافية ىى ا٤بسئولة وحدىا عن الثورة، ولكنها 
لقد   (.,Piketty 2014) روستقراطية، وتدىور شعبية النظاـ السياسى القائمبكل تأكيد ساٮبت َب زيادة الغضب على األ

 كانت ٨باوؼ مالثوس من الربط بْب التبعات السياسية واالنفجار السكاىن تكمن وراء ٙبذيره الشديد من ٨باطر ىذه الزيادة.

 ريكاردو ومبدأ الندرة 
وؿ التطور بعيد ا٤بدى لتوزيع الثروة والبنية الطبقية للمجتمع مع ة حي  اوِ دَ تواصلت النظرة التشاؤمية، والنبوءات الَسوْ  

. كاف ا٤بدخل عند ريكاردو ىو 1817نشر دافيد ريكاردو لكتابو الشهّب "مبادىء االقتصاد السياسى، والضرائب"، عاـ 
اج، ٩با ينعكس َب تزايد نتدراسة تطور أسعار وريع األرض. كانت رؤيتو تتمحور حوؿ تأثّب النمو ا٤بتواصل على السكاف واإل

ندرة األراضى با٤بقارنة مع السلع األخرى. وَب ىذه ا٢بالة، يقضى قانوف العرض والطب، با٘باه ٜبن األرض ٫بو االرتفاع 
األراضى على حصة متزايدة من النتاج احمللى  ؾُ بل  بإستمرار، وكذلك الريع الذى يتقاضاه مبلؾ األراضى. ومن ٍب ٰبصل مُ 

 )الدخل القومى(، بينما يتناقص النصيب ا٤بتبقى لغّبىم، ٩با ينعكس َب االختبلالت االجتماعية.

 ماركس ومبدأ التراكم البلنهائى 
نت ) أى بعد نصف قرف من نشر رسالة ريكاردو( كا 1867حينما نشر كارؿ ماركس اجمللد األوؿ لرأس ا٤باؿ َب  

األوضاع االقتصادية واالجتماعية قد تبدلت جوىرياً: ٓب يعد األمر ما إذا كاف ا٤بزارعوف قادرين على توفّب الغذاء لؤلعداد 
ا٤بتزايدة من السكاف، أو أف أسعار األراضى سَبتفع بشدة، وإ٭با كيف نفهم ديناميكيات وتغّبات الرأ٠بالية الصناعية. فعلى 

، ورٗبا بسبب ىذا النمو، ونتيجة للهجرة الواسعة من الريف، بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع الرغم من النمو االقتصادى
إنتاجية الزراعة، تزاحم العماؿ الصناعيْب َب العشوائيات ا٢بضرية وتدىورت أحواؿ وأجور العماؿ ..اْب. وكما ُتظهر البيانات 

ة زيادة حقيقية حٌب النصف الثاىن )ورٗبا الثلث األخّب( من القرف الٌب توفرت فيما بعد، ٓب تشهد القوة الشرائية لؤلجور أي
، بسبب الزيادة َب النمو ٩18با كانت عليو َب القرف  -ورٗبا أقل -من . وقد بقيت األجور عند مستوياهتا ا٤بتدنية، القريبة19

رباح الصناعية، ريع األرض، أجور االقتصادى خبلؿ ىذه الفَبات. لقد ارتفع بشدة نصيب رأس ا٤باؿ من الدخل القومى ) األ
. تراجعت ىذه ا٢بصة قليبًل َب العقود األخّبة من ذلك 19ا٤بساكن( َب ا٪بلَبات وفرنسا خاؿ النصف األوؿ من القرف 

القرف، عندما زادت األجور مع ارتفاع النمو. وحسب البيانات الٌب قاـ بيكيٌب بتجميعها وٙبليلها، ٓب ٰبدث ا٬بفاض بنيوى َب 
ىو االستقرار  –َب أحسن األحوؿ  –كاف   1914 – 1870مساواة قبل ا٢برب العا٤بية األؤب. فما حدث خبلؿ الفَبة البل

َب البلمساواة وتركز الثروة عند مستوى غاية َب االرتفاع ) وفيما يبدو، ٓب تكن ىذه الدائرة ا٢بلزونية ا٤بتزايدة لعدـ ا٤بساواة 
 .(,Piketty 2014)دمات الٌب ترتبت على انفجار ا٢برب العا٤بية )العدالة( لتتوقف، ما ٓب تؤثر الص

على التناقضات ا٤بنطقية َب النظاـ الرأ٠بأب. ومثلما كاف  –مثلما فعل ريكاردو  –لقد اعتمد ماركس َب ٙبليلو  
صناعية )حيث ال يوجد ا٢باؿ َب ٭بوذج ريكاردو يستند ماركس إٔب سعر رأس ا٤باؿ ومبدأ الندرة َب ٙبليل تطور الرأ٠بالية ال

 سقف لَباكم رأس ا٤باؿ ا٤بتمثل َب اآلالت وا٤بعدات، وا٤بنشآت ..اْب(. و٥بذا ٲبكن وصف خبلصة ٙبليلو بإعتباره مبدأ "
 الَباكم البلهنائى"، أى ا٤بيل القوى لرأس ا٤باؿ ٫بو استمرار الَباكم، والَبكز َب أيدى فئة ٧بدودة، بدوف حدود.

 –وفات السوداء، أو النبوءات الٌب توقعها مالثوس، ريكاردو، أو ماركس، بل أخذت األجورٓب تتحقق أى من التخ 
َب االرتفاع: بدأ توسع التحسن َب القوة الشرائية لؤلجور، وتبدؿ ا٤بوقف ٛباماً، رغم  –َب الثلث األخّب من القرف التاسع عشر
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ل ا٢برب العا٤بية األؤب. يفسر بيكيٌب ىذا القصور، بتجاىل استمرار البلمساواة الشديدة، ورٗبا تكوف قد تزايدت حٌب ما قب
أثر عملية الَباكم  فُ ازِ وَ ماركس، مثل سابقيو، التقدـ التكنولوجى ا٤بستمر، والزيادة ا٤بضطردة َب اإلنتاجية، وىى العوامل الٌب تػُ 

 وتركز رأس ا٤باؿ الفردى.

دة جوانب. فقد بدأ بطرحو للسؤاؿ ا٥باـ عن الَبكز غّب ال يقلل ىذا النقد من مدى مبلءمة التحليل ا٤باركسى من ع
ا٤بسبوؽ َب الثروة أثناء الثورة الصناعية.  كما أف مبدأ الَباكم البلهنائى الذى طرحو ماركس، ال يزاؿ صائبًا َب دراسة القرف 

الندرة عند ريكاردو. فإذا كانت  . ورٗبا كاف َب بعض اجملاالت، أكثر أٮبية من مبدأ 19الواحد وعشرين، كما كاف َب القرف الػ 
معدالت ٭بو السكاف واإلنتاجية منخفضة نسبياً، يكتسب تراكم الثروة أٮبية واضحة، خاصة عندما يزيد بنسب كبّبة، ويصبح 

 (,Piketty 2014) مصدراً لبلختبلؿ االجتماعى.

 "حكايات الجن"من ماركس إلى كوزنتس، من النبوءة إلى 
ليس ىذا العنواف الفرعى من صياغٌب، ولكنو ترٝبة معربة من عنديات االقتصادى الفرنسى بيكيٌب للتعبّب عن طبيعة         

التحوؿ َب ٧بتوى دراسة مسألة توزيع الدخل والثروة من ا٤بفكرين األوائل َب النظرية االقتصادية الكبلسيكية أمثاؿ ريكاردو 
ْب َب القرف العشرين مثل كوزنتس. إذ يرى بيكيٌب أف الروح العامة الٌب أشاعها ريكاردو وماركس إٔب االقتصاديْب احملدث

وقد  .وماركس إنطوت على التوقع والتنبؤ ٗبآؿ النظاـ االقتصادى على ضوء مبادىء االقتصاد مثل الندرة، وتراكم رأس ا٤باؿ
" ذات النهايات السعيدة. لقد أوضحنا َب أكثر  ن(ٕبكايات العفاريت )ا١ب أفسحت ىذه الرؤى الطريق أماـ حالة الشغف "

من موضع أف كوزنتس رأى أف تفاوت توزيع الدخل والبلمساواة سوؼ تتجو إٔب التناقص تلقائيًا َب ا٤براحل ا٤بتقدمة للتنمية 
اثلة َب ٙبليل الرأ٠بالية، بغض النظر عن اختيارات السياسة االقتصادية، أو االختبلفات بْب الدوؿ. ظهرت موجة تفاؤؿ ٩ب

روبرت سولو للشروط الضرورية الٌب تضمن إنطبلؽ االقتصاد على مسار النمو ا٤بتوازف، ٕبيث يتزايد الناتج، الدخل، األرباح، 
األجور، رأس ا٤باؿ، أسعار األصوؿ، وغّبىا بنفس ا٤بعدالت، ومن ٍب تستفيد من النمو االقتصادى كافة الفئات االجتماعية، 

عند ريكاردو  19تظهر أية تفاوتات غّب عادية. وىكذا يكوف موقف كوزنتس متعارضاً ٛباماً مع رؤية القرف  بنفس الدرجة، وال
ماركس َب توقع الزيادة ا٤بتصاعدة َب درجة البلمساواة َب توزيع الدخل والثروة، ولكن ما ٲبيزىا ىو استخدامو لقاعدة  –

شرين. بدوف ىذه السلسلة من البيانات ا٤بتاحة ٓب يكن باستطاعة  إحصائية عريضة، ٓب تكن متوفرة حٌب منتصف القرف الع
كوزنتس قياس عدـ ا٤بساواة َب توزيع الدخل، أو ٙبليل تطورىا عرب الزمن. كانت تقديراتو غّب مسبوقة لنصيب الفئات العشرية 

درجة البلمساواة َب الواليات  األعلى( من الدخل القومى األمريكى، والح  ا٬بفاضًا حادًا َب ّْب شَ للسكاف ) وكذلك العُ 
% من الدخل 50 – 45% من السكاف تبلغ 10. ففى بداية الفَبة، كانت حصة أغُب 1948حٌب  1913ا٤بتحدة من 

%. كانت نسبة اال٬بفاض مرتفعة بوضوح، ألهنا ٛبثل حوأب 35 – 30األمريكى السنوى، إ٬بفضت َب هناية األربعينات إٔب 
 (,Piketty 2014) .% من السكاف50ليو أفقرنصف الدخل الذى كاف ٰبصل ع

أو بداية القرف  19وفقا لرؤية )نظرية( كوزنتس كاف من ا٤بفَبض أف تبدأ مرحلة التقدـ َب التنمية َب هناية القرف  
 – 1913العشرين َب البلداف الصناعية، وأف ا٬بفاض حدة البلمساواة كما حدث َب الواليات ا٤بتحدة األمريكية َب الفَبة 

التعميم كظاىرة، ومن ٍب إعادة إنتاجها َب كافة االقتصادات، ٗبا فيها الدوؿ النامية )الٌب كانت ترزح  لُ بَ يُعد حالة تَػقْ  1948
، أصبحت 1953عاـ  وٙبت وطأة الفقر فيما بعد مرحلة االستعمار(. وفيما يبدو، فإف البيانات الٌب قدمها كوزنتس َب كتاب

َب خطابو الرئاسى أماـ ٬ببة االقتصاديْب  –فذاً. وكما يؤكد بيكيٌب فإف كوزنتس كاف حريصًا سبلحًا سياسيًا نا –فجأة  –
اإلبقاء على الدوؿ النامية  مستمعيو أف القصد من وراء ىذه التوقعات ا٤بتفائلة ىو بكل بساطة " رَ ك  على أف يُذَ  –األمريكيْب 

ية منحُب كوزنتس إٔب ُمنَتج للحرب الباردة. ومع ذلك، فقد ٛبت العآب ا٢بر". وبصفة عامة، ٙبولت نظر   orbitإسار ضمن 
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صياغة النظرية السحرية ٤بنحُب كونتس ألسباب خاطئة، واتسمت النتائج التطبيقية ٥با با٥بشاشة. لقد كاف اال٬بفاض َب 
٤بية وما صحبها من ، نتاجًا للحروب العا1945 – 1914البلمساواة الٌب ًب رصدىا َب معظم الدوؿ الغنية خبلؿ الفَبة 

"صدمات اقتصادية وسياسية )خاصة ألصحاب الثروات الضخمة(، وليس نتيجة لعملية ىادئة وتدرٯبية لئلنتقاؿ بْب 
 (,Piketty 2014) القطاعات، على النحو الذى وصفو كوزنتس.

 لعبلقة النمو والتوزيع د  د  ح  المتغير االقتصادى الم  
 النظرية الكبلسيكية

وفر ىى ٭باذج النمو احملفوز باإلدخار. َب ىذه النماذج تُ  الكبلسيك ةكانت النماذج الٌب تؤيد صراحة أو ضمنيًا رؤي          
دالة االدخار حلقة وصل بْب توزيع الدخل والنمو. بالنسبة للكبلسيك )التقليديْب(، يكوف ا٤بيل ا٢بدى لبلدخار من األجور 

الربح للرأ٠باليْب(. ومن ىنا، فإف توزيع الدخل الريع و مثيلو بالنسبة لعوائد التملك )العماؿ( أقل )أو عند الصفر( من عند )
لدخل. كانت ىذه ىى ا٣بلفية انمو ضعيف لاألكثر مساواة يرتبط ٗبعدؿ إدخار قومى أقل، تراكم رأ٠بأب منخفض، ومعدؿ 

ب خبل٥بما النمو االقتصادى السريع والثورة الذى صاح –٪بلَبا إخاصة َب  –الفكرية لواقع القرنْب الثامن والتاسع عشر 
 . (  (Ferreira, 1999 الصناعية، تركز الدخل والثروة، وىو الواقع الذى ٓب يكن َب خصاـ مع النظرية

االستثمارات األكثر ترجع وفقًا للنظرية الكبلسيكية )التقليدية( يتحدد ٭بو الناتج وزيادة الدخل بعملية االدخار.  إذف،        
إٔب ا٤بعدؿ األعلى للَباكم الرأ٠بأب، الذى يعتمد على األرباح الكبّبة الٌب تتحقق للرأ٠باليْب. ومن ىنا، فإف مستوى االستثمار 

)لصاّب فئات العاملْب( ستؤدى إٔب إ٬بفاض االدخار  يتحدد ٛباماً بواسطة معدؿ االدخار، ٩با يعُب أف ا٤بساواة َب توزيع الدخل
لنمو االقتصادى. ونتيجة لذلك، لن ٲبكن ٘بنب عملية " ا٤بقايضة " واإلختيار بْب النمو والتوزيع. واستمر اإلٝبأب، وإبطاء ا

فقط َب النصف األوؿ من  .(Edgar Pardo-Beltran، 2002) قبوؿ ىذه النتيجة من جانب النظرية النيوكبلسيكية
  القرف العشرين ظهرت بعض األصوات َب مواجهة ىذا االعتقاد.

 النظرية الكينزية
، الػػػٌب يلعػػػب فيهػػػا الطلػػػب الكلػػػى الػػػدور (Structuralists)البنيويػػػة و ىنػػػاؾ علػػػى ا١بانػػػب اآلخػػػر النمػػػاذج الكينزيػػػة         

قػػػاً )حيػػػث يكػػػوف ٧بكومػػػاً ٗبسػػػتوى ىيكػػػل و  عَ األساسػػػى َب ٙبديػػػد النمػػػو علػػػى ا٤بػػػدى البعيػػػد، فقػػػد يكػػػوف تفػػػاوت التوزيػػػع إمػػػا مُ 
زاً للنمػػو )حيػػث يكػػوف ٧بكومػػا ٗبسػػتوى الػػربح(. ويتوقػػف ذلػػك علػػى تػػأثّب توزيػػع الػػدخل علػػى الطلػػب الكلػػى ف ػػاألجػػور( أو ٧بُ 

، الذى اعترب أف عدـ عدالة توزيع الثروة، والفشل َب توفّب "اللورد كينز"وبرز االعَباض الشديد من جانب واالستثمار ا٣باص. 
ٔب أف تفػػػاوت )عػػػدـ عدالػػػة( التوزيػػػع ينشػػػأ مػػػن: إصػػػر. لقػػػد أشػػػار التشػػػغيل الكامػػػل، مظهػػػراف صػػػارخاف لفشػػػل االقتصػػػاد ا٤بعا

يعتمػػد علػػى  "االعتقػػاد ا٣بػػاطن بػػأف ٭بػػو رأس ا٤بػػاؿ يتوقػػف علػػى قػػوة حػػافز الفػػرد علػػى االدخػػار، وأف جانبػػاً كبػػّباً مػػن ىػػذا النمػػو
ٔب مبػدأ "الطلػب إوفوؽ ذلك، واستناداً  ( Edgar Pardo-Beltrann، 2002)مدخرات األغنياء من ثرواهتم البالغة".

قتنعػت الكينزيػة بػأف إجػراءات إعػادة توزيػع الػدخل بطريقػة إنظريتو َب القانوف النفسى ونظرية االسػتثمار، إٔب الفعاؿ"، وٙبديداً 
 تؤدى إٔب زيادة ا٤بيل لبلستهبلؾ ستكوف إٯبابية التأثّب على ٭بو رأس ا٤باؿ.

للتوزيع، إذ يتجو معامل رأس ا٤باؿ/العمل إٔب مستوى  َب ا٣بمسينات إنطوت نظرية النمو على دور بالغ األٮبية
الرأ٠باليْب والعماؿ. فإذا ارتفع ىذا ا٤بعامل عن مستواه التوازىن، عند الدخار امعدالت اختبلؼ التوازف ا٤بستقر من خبلؿ 

اح، سيتجو الَباكم سّبتفع معامل األجر/ الربح. وألنو يفَبض أف ا٤بيل لبلدخار من األجور أقل من مثيلو بالنسبة لؤلرب
 الرأ٠بأب إٔب اال٬بفاض، ٩با يؤدى إٔب تراجع معامل رأس ا٤باؿ/ العمل إٔب مستوى التوازف.
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ولعل من القضايا ا٥بامة ىى كيفية التوفيق بْب منحُب كوزنتس وبْب النماذج ا٤باكرو اقتصادية للنمو والتوزيع. إف منحُب        
ا٤بتغّبين )النمو االقتصادى وتوزيع الدخل( تتوقف على مستوى متوسط دخل الفرد. فعند كوزنتس يشّب إٔب أف العبلقة بْب 

ا٤بستويات ا٤بنخفضة لدخل الفرد، رٗبا يكوف مطلوباً تركز توزيع الدخل بدرجة ما، تسمح لؤلطراؼ االقتصادية بتمويل تراكم 
، وعندما يصل االقتصاد إٔب مستويات أعلى للدخل، رأس ا٤باؿ العيُب والبشرى، ٗبا يكفى النطبلؽ عملية النمو. وبعد ذلك

 لويسآرثر كانت دراسة   فإف استمرار نفس النمط من توزيع الدخل سيصبح معوقًا أماـ التوسع االقتصادى َب ا٤بستقبل.
(Lewis 1954 and Ranis, 2004)   الٌب تبحث عملية التنمية، حيث يبدأ النمو والَباكم َب القطاع ا٢بديث َب

االقتصاد، ٙباوؿ أف تتتبع التأثّبات التوزيعية )االنعكاسات على التوزيع ( الٌب تَبكها ىذه العملية، وأثر تغّب ٭بط التوزيع بدوره 
على التنمية. إف عملية التنمية إبتداء، ورٗبا لفَبة طويلة من الزمن، تؤدى إٔب اتساع فجوة الدخل، طا٤با أف التأثّب على القطاع 

غّب ملموس، عن طريق زيادة األجور والدخل َب ىذا القطاع. إذف، َب مرحلة وجود فائض العمل حسب  التقليدى ظل
٭بوذج لويس ستزيد حدة تفاوت الدخل مع ارتفاع متوسط الدخل. وعندما يبدأ الفائض َب النفاذ، واستمرار زيادة الدخل، 

ر ٭بوذج وَ ماذا عن النمو والتوزيع؟ َب أبسط صُ  تضيق فجوة الدخوؿ. ٓب يكن ىذا سوى صورة مطابقة لفرضية كوزنتس.
لويس، َب غياب التقدـ الفُب، يرتبط تناقص الغلة )العائد( َب القطاع ا٢بديث با٬بفاض الرٕبية، ومن ٍب تراجع الَباكم 

ن الواضح أف الرأ٠بأب والنمو، أى أف تراجع معدالت النمو سيَبافق مع زيادة درجة التفاوت َب التوزيع ) ومعُب ىذا أنو م
 (  ,Ferreira 1999)  إدخاؿ التقدـ الفُب سوؼ يزيد التحليل تعقيداً أكرب(

 ٯبد          
ُ
قدة للنموذج البسيط آلرثر لويس، ٨برجًا عن طريق االستنتاجات األكثر عَ التفكّب من خبلؿ االنعكاسات ا٤ب

السكاف بْب قطاعات النشاط االقتصادى، باعتباره السمة تبسيطًا الٌب صاغتها أفكار كوزنتس. لقد ركز بدوره على انتقاؿ 
ىذا االنتقاؿ، فقد ركز بداًل من ذلك على انعكاسات  –وبالتأب ٭بذجة  –الرئيسية لعملية التنمية. وبينما ٓب يهتم بدوافع 

)و٭باذجهم( ا٤بدى أف تشمل مناقشاهتم  –عد بفيما  –لقد أراد معظم الباحثْب  وآثار انتقاؿ السكاف على توزيع الدخل.
القصّب، وكذلك مسار توزيع الدخل َب ا٤بدى البعيد مع تقدـ التنمية، أى رغبوا َب أف يتمكنوا من تفسّب ا٢بالتْب بإطار 
بسيط. وىكذا، فبينما يتضمن إطار لويس االفَباض بأنو إٔب أف تنتهى مرحلة فائض العمل سيزيد تفاوت الدخل، فإنو وفقاً 

سنة أو أكثر من تغّب ٭بط التوزيع )ليأخذ الشكل الناقوسى(، حيث يزيد  50وجود إ٘باه ٩باثل،  ليغطى لكوزنتس ىناؾ ميل ل
التفاوت َب البداية ) األجل القصّب(، ٍب يأخذ َب الَباجع مع تقدـ التنمية ) َب األجل الطويل ( وبلوغ مستوى معْب من 

٧باولة تغطية كافة ا١بوانب التحليلية بواسطة شكل ٘بميعى و٨بتزؿ الدخل )نقطة ٙبوؿ(. ال نبغى ا٤ببالغة َب أٮبية وخطورة 
للعبلقة. ىناؾ دائمًا ا٤بيل ألف تشمل البيانات كل أجزاء ا٤بنحُب الناقوسى. وعندما تفشل ىذه احملاولة، يتم ٘باىل العبلقة 

طويل )أو َب ٦بموعة بلداف تتباين برمتها بْب النمو والتوزيع، حٌب َب األجل القصّب. وال تعُب حقيقة أنو، َب األجل ال
مستويات الدخل فيها، وٚبفى االختبلفات ا٥بيكلية والسياسات التأثّبات احملددة األخرى( ال توجد عبلقة بْب النمو والتوزيع، 

أنو ليس ىناؾ مربر لبلعتقاد بعدـ وجود ىذه العبلقة َب األجل القصّب، وأف وجود )أو عدـ وجود( عبلقة َب صورة أى 
  .تزلة قد تكوف لو فائدة ٧بدودة على راسم السياسة، وخاصة َب األجل القصّب٨ب

 النظرية النيوكبلسيكية
إٔب ٭بوذج روبرت سولو الشهّب، الذى ال يتطلب آلية لتوزيع  –َب ا٤بسار الرئيسى كما تعلمناه  –تعود نظرية النمو 

نتاج نيوكبلسيكية، فقد أصبح ىذا النموذج إطاراً إى نضمن بلوغ وضع توازىن. وألف سولو قد بُب ٭بوذجو حوؿ دالة كالدخل  
وفيما بعد ًب تطوير ىذا النموذج ليأخذ َب ا٢بسباف دور " التقدـ الفُب"، وكذلك استبداؿ معدؿ  .كبلسيكيةنيو لنظرية النمو ال

يأخذ ٭بوذج النمو الذى صاغو "روبرت سولو " َب ا٢بسباف ل ٧بلو االستهبلؾ. االدخار كمتغّب خارجى َب النموذج، ليح
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أسعار" العمل ورأس ا٤باؿ. َب ىذا النموذج يكوف النمو ٧بكومًا أيضاً  معامل رأس ا٤باؿ / العمل، ليصبح معتمدًا على "
توازف السوؽ ..( إٔب النمو التوازىن والتشغيل باالدخار، الذى يقود االقتصاد ) بافَباض ا٤بنافسة الكاملة، ثبات عائد النطاؽ، و 

الكامل، من خبلؿ مرونة أسعار عناصر االنتاج. وبدورىا، تتحدد أنصبة كل من العمل ورأس ا٤باؿ َب الدخل القومى حسب 
االدخار  كذلك ا٢باؿ بالنسبة ٤بعدؿو ض ثبات معدالت االدخار من عائد العمل ورأس ا٤باؿ، انتاجية ا٢بدية لكليهما، وافَب إلا

اإلٝبأب، استقبلال عن ٭بط توزيع الدخل. ومن ىذا ا٤بنطلق لن يؤثر توزيع الدخل مباشرة على النمو االقتصادى، على الرغم 
 ، أى أف النمو االقتصادى ٰبدد توزيع الدخل. (Solimano  ) ؟؟ ، من أنو رٗبا تكوف لو سببية عكسية

الدخار بْب العماؿ والرأ٠باليْب، واستخدـ التغّبات َب توزيع وعلى النقيض، افَبض كالدور اختبلؼ معدالت ا 
كآلية أساسية لبلوغ التوازف االقتصادى الكلى. و٥بذا فإف السببية تتجو من  االدخار االجبارى"  " الدخل من خبلؿ عملية

االدخار تعُب أف النمو يصبح ٧بكوماً النمو إٔب توزيع الدخل، ومن االستثمار إٔب االدخار. وا٘باه العبلقة من االستثمار إٔب 
  باالستثمار، ولكن على عكس ٭بوذج كينز فقد افَبض كالدور التشغيل الكامل، ووجد عبلقة عكسية بْب األجور والنمو.

كانت ىذه قضايا مثّبة، وغالبا معقدة، وباعتبار أف التعامل معها ٓب يتطلب معا١بة صرٰبة لتوزيع الدخل أو الثروة،   
 representativeثلة ىذه ا٤بعا١بة دوهنا صعوبات منهجية، فقد إنبنت ىذه النماذج على إفَباض وجود ىيئة ٩بُ كما أف 
agent  وأف االختيارات َب االقتصاد كما لو كانت مطابقة الختيار الفرد. ومن ٍب فإف أٮبية توزيع الدخل، الٌب أعطتها ،

قادىا عرب تطور علـو االقتصاد لفَبة طويلة. اجملتمع ليس " ىيئة االقتصاديات الكبلسيكية )كالدور/ كوزنتس( ًب افت
متجانسة، سواء َب مستوى الدخل أو الثروة أو أية أبعاد أخرى. وعندما نقوؿ أف االقتصاد ينمو بسرعة معينة فإف ا٤بقصود ىو 

ى  يعد االعتماد علالدخل، وٓبمتوسط معدؿ النمو لكل ٦بموع السكاف. مع تقدـ تكنولوجيا ا٢بساب فقد تزايد ىيكل توزيع 
 متوسط الدخل وحده.

ال يعُب ذلك عدـ االىتماـ بالتغّب َب متوسط معدؿ النمو، ولكن يشّب إٔب ضرورة فهم مؤشرات أخرى، مثل 
مساواة(، وتغّب ٭بط التوزيع ... إْب. ورٗبا ٪بد أف متوسط الدخل يزيد ٗبعدؿ معْب، ولكن يلـز كذلك أف لبلتفاوت الدخوؿ )ا

. إف علماء االجتماع density functionنتعرؼ على شكل منحُب التوزيع الذى سيعكس مدى رفاه الفئات الفقّبة 
بالروابط بْب ا٤بتغّبات، واألسباب، والتفسّب للظواىر  واالقتصاديْب غّب معنيْب فقط بتوصيف ما ٰبدث، بل ىم مهتموف أكثر

الٌب يدرسوهنا. ىل ىناؾ عبلقة منتظمة مثبل، بْب تباين توزيع الدخل من ناحية، ومعدؿ زيادتو، من ناحية ثانية. وعندما 
دخل، ىل يؤثر ٭بط يكوف األمر كذلك، فما ىو ا٘باه السببية ؟ ىل النمو يؤثر على مستوى التفاوت )التباين( َب توزيع ال

االختبلؿ القائم َب توزيع الدخل على معدؿ النمو ا٤بستقبلى، وإذا كاف أى من ذلك كلو صحيحا، فما ىو السبب وراء 
 ذلك؟

  growth  endogenousنظرية النمو الداخلى
الواقع أنو ٲبكن التوصل إٔب ىذه الصورة من التطورات عندما نلجأ إٔب نظريات النمو الداخلى، والسياسة الداخلية  

endogenous policy  حيث ترى أف ا٤بواطنْب غّب ا٤بوافقْب )ا٤بعَبضْب( على ٭بط التوزيع السائد سيطالبوف بفرض
ح، الٌب تفَبض أنو بعد فَبة طويلة من النمو ستضغط التنظيمات ضرائب أعلى على رأس ا٤باؿ، أو من نظريات ضغط األربا 

العمالية لزيادة األجور، وٙبسْب ظروؼ العمل، وا٢بصوؿ على نصيب أكرب من الكعكة االقتصادية. وتبعات ىذه التطورات 
ًا متزايدًا على درجة من واضحة، فعند مستوى معْب من التنمية، وبعد فَبة ٩بتدة من النمو مع سوء التوزيع، يولد النظاـ طلب

 إعادة التوزيع، لصاّب حصة أكرب للعماؿ والفئات ذات الدخل ا٤بنخفض َب عوائد التنمية. 
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االقتصاديوف )النظريوف( خبلؿ عقد التسعينات، َب دراسة أكثر جدية للعبلقة بْب التوزيع والنمو. وارتبط ذلك بدأ         
 :  (Solimano  ) ؟؟ ، فَباضات منهجيةإاستندت ىذه الدراسات إٔب ثبلثة  بظهور وتطوير نظرية النمو الداخلى. وقد

 غّبت ا٘باه السببية ا٤بستمدة من ٭بوذج سولو ومنحُب كوزنتس، إٔب أف عبلقة السببية تتجو من التوزيع إٔب النمو.  أواًل:
قد حػدد أف  -Solimano –ةأف النماذج ا١بديدة تفَبض أف النمو ٧بكـو باالستثمار. الواقع أف صاحب ىذه ا٤بقول ثانيًا:

االستثمار دالة َب ا٤بيل ا٢بدى لبلدخار ومستوى االدخار الكلػى، وال يظهػر االسػتثمار َب معادلػة صػرٰبة. و٥بػذا فػإف القػرارات 
نصػار النظريػة الكبلسػيكية والنيوكبلسػيكية. وعمليػاً، فػإف أليػل النمػو، كمػا اعتقػد الٌب تؤدى إٔب تقليػل التفػاوت سػتؤدى إٔب تق

 .كمتغّب داخلى  –وليس االستثمار –ىذه النظرية تعاِب االدخار 
ٲبكن اللجوء إٔب اآلليات )ا٤بتغّبات( السياسية لتوضيح الكيفية الٌب يؤثر هبا توزيع الدخل على النمو. وىكذا فلم تعد   ثالثاً:

النمو، والعدالة )!!( فرٗبا يعتربوف أف  :قتصادية ٛباماً. وعلى سبيل ا٤بثاؿ، عندما يكوف أماـ متخذى القرار ىدفْبإالنظرية 
مدى أٮبية   –َب النهاية  –فإف درجة التناقض االجتماعى، والعملية السياسية سوؼ ٙبدداف  األوؿ أكثر أٮبية. ومع ذلك،

كل من ا٥بدفْب، وكيف ٲبكن ٙبقيق كل منهما. وىكذا فعندما تستند اآللية االقتصادية إٔب أف االدخار ىو احملدد للنمو، لن 
ل كذلك انعكاسا للتوافقات السياسية واالجتماعية تكوف السياسات االقتصادية نتيجة فقط للمناقشات التكنوقراطية، ب

 )الضرائب ٭بوذج ( 

وتبدو اآللية السياسية واضحة َب حالة ضرائب الدخل، الٌب تؤثر سلبيًا على رٕبية أى من رأس ا٤باؿ العيُب أو  
لعبء الضريبة ا١بديدة على ىذه  البشرى. ووفقاً ٥بذه النظرة يتوقف األمر على التفضيل النسىب لسياسة التوزيع، باعتباره احملدد

ا٤بدخبلت، وبالتأب ٭بو اقتصادى أبطأ. و٥بذا، فهناؾ عبلقة عكسية، بْب تقليل تفاوتات الدخل، ومعدؿ النمو االقتصادى، 
 الٌب تؤثر بطريقة غّب مباشرة على النمو من خبلؿ قرارات االستثمار الٌب تتخذ بعد سداد الضرائب ا٤بباشرة. 

ة، فإف التفضيبلت السياسية واالجتماعية ألى من سياسات التوزيع أو النمو ستعكس نفسها َب َب ىذه النظري 
عملية التصويت، إذ أف تفضيبلت ا٤بواطنْب دالة َب ما ٲبتلكوف من رأس ماؿ، أراضى، مهارات وكفاءات، أو قوة عمل. وكما 

العمل، ستتحيز السياسات ٫بو إعادة التوزيع، حيث عندما يَبكز توزيع الدخل َب صاّب فإنو  (Solimano  ) ؟؟ ، يقوؿ
واسعاً، فمن  فئة ٧بدودة من عائد الَباكم الرأ٠بأب والنمو. وكذلك عندما ٙبوز الرأ٠بالية حجمًا ونفوذًا سياسياً  تستفيد نسبياً 

 
ُ
نعكاسًا ونتيجة للتوازف إ –بدوره  –ق ق  حَ ا٤برجح أف يتم اتباع سياسات ٧بفزة لؤلعماؿ وللنمو. ومن ٍب، سيكوف النمو ا٤ب

وىكذا، فإنو على النقيض  االقتصادى/السياسى، الذى ٱبتزؿ َب ىيكل الضرائب، واإلنفاؽ ا٢بكومى، وا٤بتغّبات التكنولوجية.
 ز الدخل ضار بالنمو، وذلك ألسباب ثبلثة تدعو للقلق: من ٭باذج كينز وكاليتسكى، تقود ىذه النظرية إٔب االستنتاج بأف تركُ 

توزيع الدخل، ارتفعت ضرائب الدخل، ودرجة تفعيل سياسات إعادة التوزيع، ٩با يثبط تفاوت  ة: كلما زادت حد لاألو 
 الَباكم الرأ٠بأب ا٤بادى والبشرى.

ز الدخل والثروة يؤدى إٔب زيادة االحتقاف االجتماعى، الذي سيكوف مصدراً لعدـ االستقرار السياسى، وىو ما : أف تركُ  الثانى
 االستثمار والنمو االقتصادى.يعوؽ 
مكانيتهم لبلستثمار َب التعليم، والفرص إز الثروة ٰبوؿ دوف حصوؿ الفقراء على االئتماف ) القروض( ويقلل من : تركُ  الثالث

 األخرى، ورٗبا يؤدى إٔب ارتفاع القيمة السوقية لرأس ا٤باؿ البشرى فيعطل االستثمار والنمو. 
أنو بعد مستوى معْب  –على سبيل ا٤بثاؿ  –فالرسالة الٌب تضمنها منحُب كوزنتس  ،من التشاـؤ وسوليمان ذرٰبُ          

لدخل الفرد، ستؤدى عملية النمو بطبيعتها، وَب ا٤بدى البعيد، إٔب تقليل الفروؽ َب توزيع الدخل. األكثر من ىذا، فإف 
تفاع ٗبعدؿ النمو االقتصادى، ومستوى الدخل لنسبة  سياسات مثل برنامج التوسع َب القبوؿ با٤بدارس سوؼ يسهم َب االر 
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كبّبة من السكاف. وباإلضافة إٔب ذلك، فمن ا٤بعروؼ أف توزيعًا أكثر مساواة َب الدخل وَب الفرص االقتصادية يساعد على 
ف معظم ٘بنب الصراع االجتماعى وعدـ االستقرار السياسى. وعلى الرغم من ذلك، فإف توصيات سوليمانو غّب مقبولة، أل

البلداف النامية ٙبتاج إٔب حل مشكلة تفاوت التوزيع على الفور أو َب األمد ا٤بتوسط على األقل، وليس َب األجل البعيد، 
 الذى اىتم بو كثّب من الباحثْب. 

 نظريات بديلة:
ىناؾ نظريات أخرى مثل البنيوية )ا٥بيكلية( وا٤باركسية ا١بديدة، تناولت بالدراسة العبلقة بْب توزيع الدخل والنمو.  

فالنظرية ا٥بيكلية تشبو الكينزية إٔب حد كبّب، فهى تعتقد أف توزيع الدخل يؤثر َب الطلب الكلى، ومن ٍب َب الناتج َب األجل 
أتى ىذه العبلقة من القبوؿ بفكرة أف الفاعلْب االقتصاديْب، مثل ا٤بؤسسات وا٥بيئات والفئات القصّب وَب النمو طويل األمد. ت

االجتماعية والطبقات، لديهم درجات متفاوتة من القوة االقتصادية، تستطيع أف تؤثر بواسطتها َب األسعار والكميات َب 
ن رصدىا من خبلؿ التحوؿ ا٥بيكلى َب االقتصاد، أى التغّب األسواؽ ا٤بختلفة. ومن ٍب فإف ٭بط ٭بو الناتج وتوزيع الدخل ٲبك

باالدخار، يرتبط  أما َب ٭باذج ا٤باركسية ا١بديدة، حيث يكوف النمو ٧بكوماً ا٥بيكلى الذى يصطحب التنمية االقتصادية. 
التوزيع والنمو بعبلقة عكسية، وىى النتيجة عينها الٌب تتحقق حٌب عندما يكوف االستثمار ىو احملدد للنمو. والواضح أف 
مناقشة قضايا التوزيع وارتباطو بالنمو يلـز أف تتم َب إطار ماكرو اقتصادى )كلى( حيث يلعب االدخار واالستثمار دوراً ٧بوريا 

 كل العبلقة، وَب إ٘باه التأثّب )السببية(.َب ٙبديد ش

إكتسب تفاوت توزيع الدخل أٮبية متزايدة، ليس فقط العتبارات تارٱبية. منذ السبيعينات أخذت ىذه التفاوتات َب         
إٔب  21ف الزيادة بشدة َب الدوؿ الغنية وخاصة َب الواليات ا٤بتحدة الٌب عاد فيها تركز الدخل خبلؿ العقد األوؿ من القر 

ا٤بستوى الذى ساد َب العقد الثاىن من القرف ا٤باضى. و٥بذا أصبح من ا٤بهم معرفة كيف و٤باذا ا٬بفضت البلمساواة، فيما بْب 
الفَبتْب البعيدتْب. للتأكيد، قد يكوف النمو االقتصادى السريع َب الدوؿ الفقّبة والصاعدة، خاصة الصْب، سببًا قويًا وراء 

 – 1945الدخل على ا٤بستوى العا٤بى، مثلما حدث عندما ارتفع النمو َب الدوؿ الغنية خبلؿ الفَبة  ا٬بفاض سوء توزيع
. ولكن ىذه العملية أثارت قدرًا كبّباً من االىتماـ سواء َب الدوؿ النامية أو الغنية. واألكثر من ىذا، فإف االختبلالت 1975

واؽ ا٤باؿ، والنفط، والعقارات، أثارت الشكوؾ حوؿ "مسار النمو ا٤بتوازف" العميقة الٌب الحظناىا خبلؿ العقود األخّبة َب أس
يشبو إٔب حد كبّب ما كاف عليو  21الذى تبناه سولو أو كوزنتس. وبصورة أو أخرى، يبدو أننا َب وضع َب بداية القرف 

آب، ومن الصعوبة ٗبكاف أف نعرؼ : ٫بن نشهد تغّبات جذرية َب االقتصادات ا٤بختلفة حوؿ الع 19سايقونا َب بداية القرف 
سواء بْب الدوؿ، أو على مستوى كل  –بعد عدة عقود  – ما سوؼ تتمخض عنو، وال كيف سيصبح توزيع الدخل والثروة

الثناء ألهنم وضعوا مسألة التوزيع َب قلب التحليل االقتصادى، وحاولوا دراسة ا٘باىو على  19دولة. يستحق إقتصاديو القرف 
يد. وأيًا كانت صحة إجاباهتم، فليس ىناؾ من سبب يدعو إٔب االعتقاد َب أف النمو سيكوف متوازناً بصفة تلقائية. ا٤بدى البع

لقد انقضى زمن طويل، قبل أف تعود مسألة " البلمساواة" والتفاوت َب توزيع الدخل والثروة إٔب مركز التحليل االقتصادى، وأف 
َب فَبة طويلة، ٘باىل االقتصاديوف توزيع الثروة، جزئيًا بسبب االستخبلصات ا٤بتفائلة  19نطرح األسئلة الٌب أثّبت َب القرف 

 representativeالٌب توصل اليها كوزنتس، وجزئيًا نتيجة ٞباس ا٤بتخصصْب للنماذج الرياضية ا٤ببسطة الٌب تستند إٔب 
agent   . 

ا٤باكرو ) الكلى صادى على أسلوب الوصوؿ إٔب التوزافيتوقف شكل العبلقة بْب توزيع الدخل والنمو االقتإذف،      
َحّدد للنمو، ستتوصل إٔب عبلقة اقتصادى

ُ
(. فا٢بقيقة أف النماذج الٌب تفَبض حالة التشغيل الكامل، وأف االدخار ىو ا٤ب

 توزيع الدخل ) أى ف ىذه النماذج تؤدى إٔب صياغة عبلقة السببية َب اال٘باه من النمو إٔبأ كماعكسية بْب العدالة والنمو.  
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أف النمو ىو ا٤بتغّب ا٤بستقل وسيؤثر على التوزيع باعتباره ا٤بتغّب التابع(. أما َب النماذج الٌب يعتمد فيها النمو على االستثمار، 
االقتصاد  إٔب النمو َب فَبة الحقة. َب حالة ٭باذج –د ُمسبقاً د  كمتغّب ٧بَُ   –ينقلب إ٘باه السببية إٔب النقيض، أى من التوزيع 

السياسى، من ا٤بتصور أف يعوؽ إختبلؿ توزيع الدخل النمو االقتصادى، إستنادًا إٔب ما تؤدى إليو السياسات من تشوه ٭بط 
وىيكل ا٢بوافز ٩با يعطل تراكم رأس ا٤باؿ العيُب والبشرى. كما أف التفاوت االجتماعى ٲبكن أف يؤدى إٔب عدـ االستقرار 

اعى. وألف االستثمار ا٣باص شديد ا٢بساسية لعوامل عدـ اليقْب، واالضطراب السياسى، فإف السياسى واالضطراب االجتم
وات إجتماعياً سيكوف حافزاً على النمو السريع ) ؟؟ ،

ُ
 .( Solimanoا٤بناخ ا٤ب

يتسع التحليل النظرى للعبلقة بْب التنمية والتوزيع ليغطى مساحة عريضة تبدأ من مناقشة األسس العامة حٌب تصل إٔب       
تصميم النماذج الرياضية، ومن ٙبليل تأثّب النمو )التنمية( على التوزيع إٔب ٙبليل العبلقة َب إ٘باىها العكسى. كاف ٙبليل لويس 

ناقشة العامة )رغم تعقيداهتا( وليس النماذج الرياضية، كما كاف يركز على تأثّب النمو على التوزيع، وكوزنتس ُمنِطلقًا من ا٤ب
واعتبار أف التغّب َب التوزيع ىو جزء من عملية التنمية ككل. تواصلت الدراسات الٌب حاولت تنميط و٭بذجة العبلقة ليدخل 

 Robertل الفئات ا٤بختلفة، تطبيق ٭بوذج نيوكبلسيكى )َب ُحْسباهنا إعتبارات أخرى مثل: أوزاف ترجيحية لدخ
Sollow واالقتصاد السياسى. كاف ىناؾ انفجار َب األعماؿ النظرية حملاولة ٙبديد العبلقة بْب النمو والتوزيع. وَب ظل ،)

والواقع أف معظم  افَباضات ٨بتلفة، كاف من ا٤بمكن إشتقاؽ أ٭باط ٨بتلفة من العبلقة، على غرار منحُب كوزنتس الناقوسى.
 الدراسات َوَضعت لنفسها ىدؼ إظهار أف ىذا الشكل للعبلقة موجود َب النموذج الذى ٛبت صياغتو.

      إختبار النظرية فى ضوء التطور االقتصادى الفعلى 3 -1 
فهل ٛبكنت الروابط بْب النمو االقتصادى وتوزيع الدخل. طبيعة هنم يفهموف أساد االعتقاد لدى االقتصاديْب          

، امة على السياسة االقتصاديةا ا٥بنعكاساهتاو القضايا الرئيسية ىا النظرية تفسّب وٙبليل رُ طُ األدبيات االقتصادية، واستطاعت أُ 
 سعها أف توفر إجابات على أسئلة مثل: ىل بوُ  ؟َب الدوؿ النامية خاصة

  ،وىل من  ؟َب الدوؿ ذات التنمية ا٤بنخفضة، إٔب زيادة التفاوت َب توزيع الدخلىل سيؤدى النمو االقتصادى
  قبل أف تبدأ حدة تفاوت توزيع الدخل َب اال٬بفاض؟ْب  عَ الضرورى أف يبلغ دخل الفرد مستوى حد أدىن مُ 

  ىل الدوؿ الٌب تشهد تفاوتًا شديدًا َب الدخل ٙبقق معدالت ٭بو اقتصادى أبطأ من الدوؿ ذات التوزيع ا٤بتكافن
egalitarian؟ 

 ىل على ا٢بكومات أف تتبُب سياسات " إعادة التوزيع " لتحسْب أحواؿ الفقراء؟ 

إٔب نتائج َب توزيع الدخل والتفاوت االقتصادى تؤدى الفروض ا٤بختلفة حوؿ طبيعة العبلقة بْب النمو َب أف  الشك       
قتصادًا عاداًل )ينخفض فيو تفاوت التوزيع إٔب حد كبّب( وتظل حصة إعلى الفقراء. السيناريو األفضل يفَبض  ّبثالتأمتباينة 

% 4عدؿ معقوؿ ) َب ىذه ا٢بالة ينطوى النمو االقتصادى ٗب .( سنة 60ٝبأب الدخل ببل تغّب عرب فَبة طويلة )إالفقراء َب 
( يستند إٔب فرضية كوزنتس الشهّبة، 4َب الشكل السيناريو الثاىن ) ا٣بط األوسط  .لى ارتفاع دخل الفقراءعسنويًا مثبًل ( 

تفاوت التوزيع مع إرتفاع الدخل، وتبدأ َب  ةحيث ترى ىذه الفرضية أنو عند مستويات منخفضة من الدخل، ستزيد حد
طبقًا ٥بذا  –اال٬بفاض عند مستويات تالية ومتقدمة للتنمية. ) وىو ما ٲبكن تصويره با٤بنحُب الناقوسى(. وسنبلح  

 رتفاع معدؿ النمو، ولن تعود ىذه ا٢بصة إٔبإجو إٔب النقصاف مع بدء تأف نصيب الفئات الفقّبة َب الدخل ست -السيناريو
 .% عرب جيلْب من السكاف10، وبعدىا سيكوف متوسط دخل الفرد الفقّب أقل بنسبة ةسن 60سابق مستواىا قبل 

(Deininger and Squire,1997 ).  
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ٰباوالف اإلجابة على األسئلة  لباحثافمن البيانات الٌب استخدمها اا  ماىى النتائج الٌب تظهرىا الدراسات التطبيقية؟        
ا٤بثارة. ىل ستزيد التفاوتات َب ا٤براحل ا٤ببكرة للتنمية، ٍب تقل بعد ذلك، كما توقع كوزنتس؟ ال شك أف إفَباضاتو أحدثت 

كن تسارعًا َب الدراسات التطبيقية، ا٤بعنية باالستنتاج بأف "التنمية تضر بالفقراء". أثرت نوعية البيانات على النتائج. ول
% من ا٢باالت )بيانات من ٦بموعة دوؿ( ال توجد دالئل على صحة منحُب كوزنتس. ويرى 90صا إٔب أنو َب ْب خلُ الباحثَ 

عامًا الٌب غطتها البيانات الٌب استخدماىا رٗبا تكوف أقصر من أف تشمل كل ا٤بنحُب، ولكن كاف من  30الباحثاف أف فَبة 
منخفضة الدخل، وا٘باىا لبل٬بفاض َب الدوؿ  َب درجة تفاوت توزيع الدخل َب البلداف أف ٪بد تزايداً  –على األقل  –ا٤بتوقع 

   فقط وجود ا٘باه خطى َب عدد ٧بدود من البلداف. ذات الدخل ا٤برتفع. ولكن البيانات تؤكد

 ( كيف يستفيد الفقراء من النمو4الشكل )

 
 Deininger and Squire,1997 المصدر:     

ٓب يتم  ،خبلؿ فَبة عشرة سنوات ،دراسة العبلقة بْب النمو االقتصادى الكلى وبْب التغّبات َب دخل الفئة األفقرعند          
حالة (  43رتبطت بزيادة َب درجة التفاوت َب عدد من ا٢باالت ) إٔب عبلقة متسقة وال منتظمة. إذ أف فَبات النمو إالتوصل 

حالة (. وعلى النقيض، فقد وجدا عبلقة قوية ومنتظمة بْب النمو الكلى  45وتراجع َب حدة التفاوت َب حاالت أخرى ) 
حالة. وىذا  91 من بْب% 85كثر من أرتفع َب إس من السكاف. وىذا الدخل ٭بو الدخل الذى ٰبصل عليو أدىن ٟبُ بْب و 

اء يفوؽ ويعوض األثر السلىب نو حٌب عندما يسوء توزيع الدخل، فإف األثر اإلٯباىب للنمو االقتصادى على دخل الفقر أيعُب 
 لزيادة سوء التوزيع.    

ىل تنمو الدوؿ ذات التوزيع ا٤بتكافن ٗبعدالت أسرع ؟ عندما يكوف النمو االقتصادى مفيداً للفقراء، يكوف الَبكيز  
وكما تظهر  .ةعلى العوامل الٌب ٙبفز النمو مطلوبًا ليس فقط من زاوية العدالة االجتماعية، ولكن كذلك من منظور التنمي

الدخل وبْب النمو البلحق، وإذا ما تأكد ذلك، فقد تشهد توزيع الدراسات التطبيقية ىناؾ عبلقة رٗبا تكوف سالبة بْب تفاوت 
 االقتصادات ذات التوزيع ا٤بتفاوت معدالت أقل للنمو، وبصفة عامة ميبلً أقل لتقليل الفقر.

َب فَبة ما بعد ا٢برب الثانية على الدخل توزيع بْب و  *تناولت العبلقة بْب التنميةالٌب التطبيقية لقد تغّبت الدراسات         
عدة مراحل. فيما بعد ا٢برب مباشرة كاف الَبكيز على النمو االقتصادى السريع والتصنيع. ٓب يكن ىذا يعُب عدـ االىتماـ 

  .2لتقليل الفقربالفقر وبالفقراء، بالعكس كاف االعتقاد ىو أنو السبيل األفضل واألسرع 

                                                           
*
 يغزخذَ اٌىبرت ِفَٙٛ اٌزّٕيخ وّشادف ٌٍّٕٛ، ٚال يعطٝ ا٘زّبِبً ٌّؤششاد أخشٜ ِثً ِغزٜٛ اٌّعيشخ ..اٌخ . 
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ىو   -كما أشرنا من قبل  - . كاف األشهراالقتصادى َب ا٣بمسينات ناق  عدد من الكتاب اآلثار التوزيعية للنمو
َب الزيادة أواًل، ٍب تعود بعد ذلك إٔب الَباجع مع الدخل الشهّبة با٤بنحُب الناقوسى. تأخذ تفاوتات توزيع  توكوزنتس، وفرضي

لك كاف ٭بوذج " فائض العمل" عند آرثر لويس يفَبض أف تفاوت الدخل يتزايد َب البداية، عندما ارتفاع متوسط الدخل. وكذ
يبدأ العماؿ َب ا٥بجرة )االنتقاؿ( من القطاع التقليدى منخفض الدخل إٔب القطاع ا٢بديث مرتفع الدخل. وبعد أكثر من 

 عارض التنمية مع التوزيع، وخاصة َب ا٤بدى القصّب.لنموذج عاد لويس إٔب التأكيد على تاثبلثْب عامًا على صياغة ىذا 
  .بشكل أكثر مساواة –َب األمد الطويل  –بطبيعة ا٢باؿ، فإف عوائد التنمية ستتوزع 

سبعينات تصاعد االعتناء باآلثار التوزيعية للنمو السريع، منطلقًا من ٘بربة بعض البلداف مثل لستينات والشهدت ا
الدخل، بل ورٗبا يزيد الفقر، رغم تسارع النمو. وتبنت ا٣بطة ا٣بمسية الثالثة َب ا٥بند أىدافاً حيث يسوء توزيع ، الربازيل
ىى أفضل  ،(  ,5511Hollis Chenery and others ) ورٗبا كانت وثيقة البنك الدؤب "إعادة التوزيع مع النمو" .توزيعية

لويس َب أف النمو قد ال يفيد الفقراء بسبب أثاره التوزيعية، ملخص لفكر التنمية َب تلك الفَبة، ليعكس القلق من طرح أرثر 
وأف تدخبًل فعااًل يصبح ضروريًا لتعديل اآلثار التوزيعية لعملية النمو. وبرزت َب األدبيات مناقشة عملية "االستهداؼ" 

targeting  .ضمن سياسة مكافحة الفقر 

من  الطريق أماـ تطور جديد َب الفكر، بعيدًا عن التحذير٧باولة التوافق حوؿ " إعادة التوزيع مع النمو" أفسحت 
. وكاف ىناؾ أربعة ٧باور واحد تعارض ٧بتمل ومقايضة بْب النمو والتوزيع، والقوؿ بإمكانية ٙبقيق ٭بو أعلى وعدالة أكثر َب آف

 (:,Kanbur 1998)  َب الفكر الذى قاد إٔب ىذه النتيجة مع هناية الثمانينات
راسػػات تطبيقيػػة الختبػػار " فرضػػية كػػوزنتس"، فشػػلت َب إٯبػػاد عبلقػػة منتظمػػة بػػْب النمػػو وتفػػاوت توزيػػع ت عػػدة ديَػرِ جْ أُ  -1

 الدخل، باستخداـ بيانات عدد من البلداف.
ىنػاؾ دراسػات أخػرى متعػددة تناولػت االنعكاسػات احملتملػة لسياسػات التعػديل ) التصػحيح ( ا٥بيكلػى َب الػدوؿ الػػٌب  -2

أفريقيا وأمريكا البلتينية. لقد أثّب أف ىذه اإلختبلالت والتدخل ا٢بكومى ٓب تكن تتسم تواجو إختبلالت اقتصادية َب 
 صػبلح االقتصػادى ال ٰبقػق زيػادة الػدخل القػومى فحسػب، بػل يػؤدى إٔب تقليػلإلبالكفاءة أو العدالة. ومن ٍب، فإف ا

الية ا٤بديونية خبلؿ عقد الثمانينات،  والواقع أف الَبكيز على إصبلح السياسات َب الدوؿ ع .والفقرالدخل حدة توزيع 
 كاف أحد أىم األسباب وراء تراجع االىتماـ بعبلقة النمو مع التوزيع.

قػػػػد أظهػػػػرت ىػػػػذه  كػػػاف احملػػػػور الثالػػػػث َب الكتابػػػػات يرتكػػػػز علػػػى مػػػػا عػػػػرؼ بػػػػا٤بعجزة األسػػػػيوية َب النمػػػو مػػػػع العدالػػػػة. -3
إذ تنػػاقض بالضػػرورة، أو  أنػػو لػػيس ٜبػػة  تعػػارض –نػػات مػػن خػػبلؿ ٘بػػارب التنميػػة َب السػػبعينات والثماني –االقتصػػادات 

ٲبكػػن أف ٫بقػػق زيػػادة َب الػػدخل القػػومى وعدالػػة َب التوزيػػع. وكػػاف أحػػد االعتبػػارات الػػٌب نالػػت الَبكيػػز ىػػو دور التوزيػػع 
 االبتدائى، وخاصة توزيع األراضى ورأس ا٤باؿ البشرى، َب ضماف التوزيع العادؿ لعوائد النمو.

بْب أف أوضاع بتواصل ٪باح القصة األسيوية، َب التسعينات حيث برزت كتابات نظرية ٙباوؿ أف تُ الرابع احملور ارتبط  -4
كن من ٙبقيق ٭بو أعلى ٩با كاف ٲبكن ا٤بساواة َب بداية الفَبة ال تضمن فقط التوزيع العادؿ للنمو، ولكنها كذلك ٛبُ 

 التكامل بْب تقليل تفاوتات التوزيع وزيادة النمو. زُ ربِْ الوصوؿ إليو َب ظروؼ مغايرة. ىذا ا٣بط َب الفكر النظرى يػُ 

                                                                                                                                                                                
2
 It is generally agreed that industrialization of international depressed areas ... is the way of achieving a more 

equal distribution of income between different areas of the world by raising incomes in depressed areas at a 

higher rate than in the rich areas. (Rosenstein-Rodan ) 
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شهد العقد األخّب من القرف ا٤باضى إٝباعًا على ىذا النمط من الفكر مع نشر التقريرين ا٥بامْب للبنك الدؤب 
فحسب  لقد اتفقا على أف النمو ليس مهماً  .(   WB, 1990, and UNDP, 1990) والربنامج اإل٭بائى لؤلمم ا٤بتحدة

ا٤بطلوب ىو فقط سياسات مبلئمة.  .إٔب جنب لتقليل الفقر، بل إف النمو مع عدالة التوزيع لعوائده ٲبكن أف يتحققا جنباً 
لقد وضع تقرير التنمية َب العآب إسَباتيجية مزدوجة األعمدة ٲبكن بواسطتها إزالة التناقض الذى أشارت إليو األدبيات 

  النمو السابقة، العموداف ٮبا:
ُ
د على حوافز لتشجيع القطاع ا٣باص، واالستثمارات تمِ عْ الذى يزيد الطلب على العمل وا٤ب

العامة َب التعليم األساسى والصحة، والبنية األساسية. ويضاؼ إٔب ىذين العمودين األساسيْب شبكة لؤلماف االجتماعى، 
 تساند الفقراء ا٤بدقعْب وا٤بهمشْب )٩بن يفوهتم قطار التنمية(. 

خبلؿ التسعينات موجة جديدة من التفكّب تشككت َب التوافق ا٤بزعـو حوؿ عدـ ظهرت ذلك،  ى الرغم منعل 
ها من ا٣بمسينات وكتابات كوزنتس ولويس، بَ وجود تعارض )مقايضة( بْب النمو والعدالة. لقد استمدت ىذه ا٤بوجة نسَ 

نية، وبعض الدراسات ا٢بديثة الٌب بينت أنو بعد أكثر من فريقيا وأمريكا البلتيإصبلح َب واستندت إٔب دالئل من تبعات اإل
عقدين من النمو ا٤بصحوب بعدالة أكرب، بدأت تفاوتات الدخل َب الزيادة َب بعض بلداف شرؽ آسيا. و٥بذا، فثمة احتماؿ 

 ستند إٔب خربة السبعينات والثمانينات ٓب يعد مبلئماً للقرف الواحد والعشرين.إأف التوافق الذى 

 :(,1998Kanbur) وىكذا، تشّب مراجعة األدبيات َب التنمية والتوزيع إٔب أربع مراحل متباينة      
ىتماما ملموساً باآلثار إأظهرت النمو والتصنيع كمفتاح لتقليل الفقر، وٓب تعكس  ، حيثاألربعينات وا٣بمسيناتَب  األولى:
 التوزيعية.

من منتصف ا٣بمسينات إٔب منتصف السبعينات، أكدت على التناقض احملتمل بْب النمو والتوزيع، وا٢باجة إٔب  الثانية:
 .االقتصادية التدخل إلدارة السياسة

من منتصف السبعينات حٌب أوائل التسعينات، ساد قدر من التوافق على أنو بوسع السياسة ا١بيدة أف تستبعد  الثالثة:
 التوزيع، سواء َب األمد القصّب أو ا٤بدى البعيد.٭بط النمو وٙبسن التناقض بْب تسارع 

ف الباحثْب وصناع السياسة سيعيدوف وفيما يبدو فإبدأت موجة جديدة من الكتابات منذ أوائل التسعينات.   رابعًا :
أكثر  ىذا التفاوت أصبح .اكتشاؼ احتماؿ قياـ التعارض وإمكانية ا٤بقايضة )على غرار ما أثّب َب ا٣بمسينات والستينات(

 وضوحاً، كنتيجة إلسَباتيجيات ومسارات النمو ا٤بتبعة َب ظل أوضاع العو٤بة القائمة.

 صبلح االقتصادى وقضية توزيع الدخل:النيوليبرالية، اإل  1-4
والنمو حيث سادت حالة التشغيل الكامل  –خبلؿ ا٣بمسينات والستينات  –َب فَبة ما بعد ا٢برب أشرنا إٔب أنو  

للمناقشة. ومع ذلك، فقد ٘بدد االىتماـ هبذه القضية َب سنوات هناية  مهماً  السريع، ٓب تكن مسألة توزيع الدخل موضوعاً 
، وظهور ا٢باجة لتقييم ىذه الثمانيناتومع اتباع سياسات اقتصاد السوؽ منذ  .القرف، نتيجة زيادة البطالة وتباطؤ النمو

 دراسة مشكلة توزيع الدخل. بلكثّبين السياسات، تزايدت اىتمامات ا

د ىذا ؤَ . وٓب يػُ الدخل توزيع٭بط ت لدراسة تطور عَ بِ كاف ٙبليل العبلقة بْب النمو والتوزيع أحد ا٤بسارات الٌب ات   
سئلة جديدة للمناقشة، لعل من أ، ولكنو ساىم كذلك َب طرح فحسب التحليل إٔب إثارة قضايا قدٲبة، مثل فرضية كوزنتس

ت بعض الدراسات التطبيقية إٔب تأييد فرضية  صَ لُ ٭بط وىيكل تفاوت توزيع الدخل َب زمن ٙبرير السوؽ. لقد خَ  أٮبها:
، ولكن دوف استخداـ  Cross – Countryكوزنتس بوجود ا٤بنحُب الناقوسى، عن طريق استخداـ بيانات ٦بموعة دوؿ 

تداد كثّبًا بنتائج ىذه الدراسات ألهنا ٓب ترع عبلقة بيانات عن التوزيع لفَبة زمنية طويلة. و٥بذا، ٓب ٲبكن االع
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. فيما بعد، تبنت دراسات أخرى منهج البيانات التتبعية بْب النمو والتوزيع  Relationships  Intertemporalمناز تال
panel data  وتوصلت من خبللو إٔب أشكاؿ ٨بتلفة من ىذه العبلقة. ومن ناحية أخرى، سنجد أف األدبيات الٌب تناولت

 تطور توزيع الدخل، قد تبينت أف الَبكيز على البعد الزمُب يتطلب ضرورة استخداـ بيانات السلسلة الزمنية للدوؿ منفردة. 

من كاف قتصاد السوؽ، على ا٤بستوى العا٤بى منذ آواخر السبعينات،  إاتيجية سَب إوفقاً لؤلسس النظرية الٌب تروج لتبُب         
بعض ا٤بتوقع أف يتحسن توزيع الدخل مع النمو االقتصادى. وعلى الرغم من ذلك، ٓب تؤيد النتائج الٌب توصلت إليها 

إٔب االتفاؽ مع ما توصلت إليو دراسات معاصرة، من أف عدـ العدالة  –بدرجة أكرب –ىذا التوقع، ومالت  اتالدراس
تفق مع وجهة نظر الليربالية ي ىناؾ من ال( قد زاد َب عدة دوؿ منذ الثمانينات. ومن ناحية أخرى، َب توزيع الدخل )التفاوت

 على ا٤بدى البعيد، عندما تبدأ قوى السوؽ َب االستجابة ٥بذه ا٤بتغّبات. ا١بديدة َب أف تفاوت الدخل رٗبا ٲبيل إٔب الَباجع

(9111Gerardo Angeles, )  

 : افتراضات وتوقعات الليبرالية الجديدة
 ر التحسن َب توزيع الدخل، نتيجة لسببْب مرتبطْب: س  فَ تفَبض الليربالية ا١بديدة أهنا ٛبلك إطاراً نظرياً يػُ  

 من " إعادة " توزيع الدخل. نُ ك  الناتج، ومن ٍب توفر موارد إضافية ٛبَُ و  التشغيلو  أهنا ٙبفز التصدير األول :
 ا٤بوارد بكفاءة أكثر.  –ٚبصيص  –: أهنا ٛبكن من تفعيل قوى السوؽ، وآلية األسعار، ٩با يسمح بتوزيع الثانى

 ٙبرير االستثمار،تدفق ٲبكن إٯبازىا َب ٙبرير التجارة، ومن ا٤بعروؼ أف وصفة السياسات ا٤بقَبحة لتحقيق ىذه األىداؼ 
هة للداخل، ج  وَ فيما قبل الثمانينات كانت السياسات االقتصادية السائدة مُ  سوؽ العمل، ا٣بصخصة، واالنضباط ا٤بأب.

واتبعت بلداف شرؽ آسيا إسَباتيجية  .وٞبائية، وتتبع التخطيط ا٤بركزى َب دوؿ نامية وَب االٙباد السوفيٌب، والكتلة الشرقية
تنمية تتبُب التحرير التدرٯبى، وٙبرير اقتصادى ٧بدود َب الدوؿ ا٤بتقدمة. َب ظل ىذه األوضاع كانت الدولة تلعب دورًا أىم 

توزيع مع من قوى السوؽ. ومن ٍب ففى خبلؿ ىذه السنوات، ومن وجهة نظر الليربالية ا١بديدة، رٗبا نتوقع أف تتزايد تفاوتات ال
زيادة الدخل، ألف تشوىات السوؽ، وتدخل ا٢بكومات، تنطوى على عدـ الكفاءة، وسوء توزيع الدخل. ومن ىذا ا٤بنطلق، 
فإنو من ا٤بتوقع أف تكوف العبلقة موجبة بْب مستوى الدخل وبْب تفاوت التوزيع قبل فَبة الثمانينات. و٥بذا، فإف العبلقة بعيدة 

دى والبلمساواة َب توزيع الدخل، َب فَبة ما بعد ا٢برب من وجهة نظر الليربالية ا١بديدة، ستأخذ ا٤بدى بْب النمو االقتصا
 (، وأف تقع نقطة التحوؿ َب وقت ما خبلؿ الثمانينات.منحُب كوزنتسشكل منحُب ناقوسى )

د السوؽ، وحاصرت جهود أضافت عناصر االقتصاد السياسى السائدة، قوة دافعة لسياسات اقتصا خبلؿ الثمانينات،        
صبلح َب الدوؿ إلفرض ا٢بمائية، وصعود أفكار الليربالية ا١بديدة خبلؿ فَبة حكومة رٯباف َب الواليات ا٤بتحدة، أجندة ا

هنيار النظاـ الشيوعى، وانتشار أوجو التحرير االقتصادى عموما، أدت ٝبيعها إٔب ا٘باه إالنامية ا٤بستندة إٔب سياسات السوؽ، 
زيادة تدفقات رأس ا٤باؿ. َب ضوء ىذه األوضاع، و و اقتصاد السوؽ، النمو ا٤بتجو للخارج، تزايد دور القطاع ا٣باص، عا٤بى ٫ب

الدخل ٭بو ومن وجهة نظر الليربالية ا١بديدة، كاف من ا٤بتوقع التحسن َب توزيع الدخل، وأف تكوف ىناؾ عبلقة عكسية بْب 
  ( ,9111Gerardo Angeles) .العشرين وبداية القرف ا١بديد(وتفاوت التوزيع )خبلؿ فَبة هناية القرف 

توزيع تفاوت زيادة  –دًا ي  قَ الفَبة الٌب شهدت ٙبريرًا اقتصاديًا مُ  –السبعينات العملى ٓب يشهد عقد َب الوافع  
الدخل، بل إ٘بو لبل٬بفاض البسيط. ومن ناحية أخرى، ٪بد أف ا٤بنحُب يتجو ناحية االرتفاع منذ أوائل الثمانينات، وأف ىذا 

٧بل لدوؿ ا٤بوسعة لموعة اجملَب حالة  –اال٘باه قد استمر خبلؿ الثمانينات وأوائل التسعينات. و٘بدر مبلحظة أف ا٤بنحُب 
ا٢بقيقة أف ٜبة توافقًا متزايدًا َب األدبيات ا٤بنشورة على أف تفاوت الدخل زاد َب فَبة . و 1996قد غّب ا٘باىو َب  –البحث
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ف كانت ٜبة تباينات َب الدراسات ا٤بختلفة حوؿ إا٢برية االقتصادية، وأف الدالئل الواردة أعبله تتفق مع ىذا االستنتاج، حٌب و 
  .فَبة الزيادة َب التفاوت

د السوؽ َب أوائل الثمانينات، مالت بعض التوقعات الرئيسية إٔب إعادة تقدير النمو السريع قتصاامع تصاعد أفكار         
بريتوف وودز، لتحسْب توزيع الدخل، وبصفة عامة إعادة الطريق ٫بو  تصاعد تدخبلت مؤسسات ز مرحلةوا٤بضطرد الذى ميٌ 

شّب إٔب أف النمو االقتصادى تالرخاء. وعلى الرغم من ذلك، فإف الدالئل التطبيقية )القياسية( خبلؿ فَبة التحرير االقتصادى 
 زاد َب ا٤بتوسط. ستدامتو، وبدت معدالت النمو غّب مستقرة، كما أف تفاوت التوزيع قدإالسريع ٓب ٲبكن 

 تفاوت التوزيع :النمو و العبلقة بين 
بيانات النمو ومؤشرات توزيع الدخل جملموعة البلداف )ا٤بوسعة وغّب  ( ,9111Gerardo Angeles) الباحث عَ وق   

عن مستوى  بغض النظريل إٔب اإل٬بفاض مع النمو االقتصادى البلمساواة ٛب، ومنو يظهر أف 4 ا٤بوسعة( لتأخذ العبلقة الشكل
التنمية. ولكن ٘بدر مبلحظة أف تفاوت التوزيع ٲبيل إٔب االرتفاع عند مستويات الدخل ا٤برتفعة. وعلى الرغم من ىذه الزيادة 

دخل الفرد، فإف الشكل ا٤برفق يوضح أف تفاوت التوزيع ٲبيل إٔب توسط البسيطة َب تفاوت التوزيع عند مستوى مرتفع ٤ب
ادى خبلؿ فَبة حرية السوؽ. ولكن ىذه النتيجة تستحق الفحص ألنو كما ًب بيانو، قد تزايدت اإل٬بفاض مع النمو االقتص

بالفعل حدة التفاوت خبلؿ العقود ا٤باضية، عندما ًب رصدىا مع ٘باىل عبلقتها مع النمو. وبداًل من ذلك، رٗبا يكوف ىناؾ 
 الدخل.  توزيع األغلب بارتفاع درجة تفاوتسبب آخر ٥بذا اال٘باه، يكمن َب أف الدوؿ منخفضة الدخل تتسم َب 

 عبلقة النموتأخذ أف  ،من وجهة نظر الليربالية ا١بديدة، توقعكاف من ا٤بومن ناحية أخرى، فكما أوضحنا من قبل،   
. ومع ذلك، فإف النتائج 1998 – 1970( خبلؿ الفَبة ٧بل البحث   Uالتوزيع شكل ا٤بنحُب الناقوسى ) مقلوب  مع

(، حيث تقع  Uا٢برؼ أى شكل ا٤بشار إليها أعبله ال تؤيد ىذه النظرة. بل العكس، إذ أهنا تشّب إٔب مقلوب الناقوس ) 
خبلؿ مرحلتْب على ا١بزء ا٥بابط من ا٤بنحُب. لقد ٛبت عملية التحرير االقتصادى  Observationsمعظم ا٤ببلحظات 

َب ا٤برحلة األؤب تنفيذ ٦بموعة من السياسات االقتصادية ذات السمة األرثوزكسية ًب أساسيتْب، وخاصة َب الدوؿ النامية. 
)التقليدية( الٌب سادت َب الثمانينات والتسعينات. أما ا٤برحلة الثانية فقد بدأت َب هناية التسعينات، وتركز على ٦بموعة من 

اسية/ االجتماعية الٌب تدعم مبادىء ا٢بوكمة على أساس كفاءة وفعالية الدولة ا٢بديثة، وىى ٧باولة إلضافة ا٤بؤشرات السي
األبعاد االجتماعية واإلنسانية للعناصر التكنوقراطية. باإلضافة إٔب اعتبار االستقرار االقتصادى )ا٤باكرو( متطلبا جوىريًا لعمل 

ٗبحاولة ٙبديد إ٘باه العبلقة بْب النمو  ( ,9111Gerardo Angeles)قاـ الباحث  األسواؽ وحرية إنتقاؿ رأس ا٤باؿ. وقد
 والتوزيع، َب ارتباطو بالسياسات ا٤بختلفة الٌب تطبق لتحرير االقتصاد. 

، حيث تنخفض تفاوتات توزيع الدخل َب  Uيقود ٙبليل البيانات التتبعية إٔب الوصوؿ لنمط مشابو ٤بنحُب شكل          
البداية، حٌب تبلغ أدناىا، ٍب تبدأ َب الزيادة مع النمو االقتصادى، وينطبق ىذا سواء على الدوؿ النامية أو ا٤بتقدمة. كما قاـ 

الزمنية َب بدراسة حاالت دوؿ ٨بتلفة باستخداـ ٙبليل سبلسل زمنية بقصد ٙبديد تاريخ نقط التحوؿ، والتعرؼ على الدالئل 
ٓب يُْظهر ىذه ا٤بنهج إ٘باىًا ٧بدداً عامًا لتفسّب العبلقة بْب تفاوت التوزيع وبْب النمو. ومع   Gerardoالعبلقة. وكما يقرر 

ذلك أظهرت أنو َب عدد كبّب من الدوؿ يزيد تفاوت توزيع الدخل مع النمو االقتصادى خبلؿ فَبة طويلة نسبياً. ستستمر 
ة دومًا َب بعض الدوؿ، وتبدأ الزيادة بالنسبة لدوؿ أخرى َب سنوات ٨بتلفة مع وجود نقط ٙبوؿ دنيا، ىذه العبلقة ا٤بوجب

دوؿ شهدت إ٘باىًا عامًا ستتحوؿ وجهتو بعد مستوى معْب مرتفع للدخل. كما يبْب ٙبليل  6باإلضافة إٔب أف ٦بموعة من 
  قتصادات ا٤بتقدمة عنو َب البلداف النامية.السبلسل الزمنية أف فَبات زيادة التفاوت تبدأ مبكراً َب اإل



22 
 

 ( عبلقة النمو والتوزيع4الشكل )

 
 ,9111Gerardo Angeles المصدر:         

بدأ تطبيق سياسات التوجو ٫بو ا٣بارج َب بعض الدوؿ خبلؿ السبعينات، وخاصة َب الواليات ا٤بتحدة، وا٤بملكة  
ا٤بتحدة، بينما تبنت دوؿ أخرى ىذه السياسات خبلؿ الثمانينات. وَب ىذا اإلطار تشّب النتائج إٔب أف العبلقة ا٤بوجبة بْب 

يكلى. ونتيجو لذلك، فإف عوامل أخرى مثل الركود التضخمى َب السبعينات، النمو والتوزيع بدأت قبل أف تطبق التعديل ا٥ب
، رٗبا تكوف قد ساٮبت َب اتساع فجوة الدخل. 1982رتفاع أسعار البَبوؿ، وزيادة أسعار الفائدة، وأزمة الديوف َب إبسبب 

أف تصاعد ا٢برية االقتصادية ٓب ٰبقق  وأكثر من ىذا، الحظت الدراسة إستمرار زيادة التفاوت َب بلداف العينة وىو ما يعُب
ٙبسْب توزيع الدخل، بل على العكس، يبدو أهنا دعمت التغّب َب ا٘باه عبلقة موجبة بْب النمو والتوزيع. ومع صعود أفكار 

ع ذلك، قتصاد السوؽ، كاف من ا٤بتوقع أف ٙبفز النمو وتقليل فجوة الدخل، ومن ٍب ٙبقيق عبلقة سالبة بْب النمو والتوزيع، ومإ
 فإف النتائج تنفى ىذه التوقعات، وتدحض أساسها النظرى.

وجهتها عرب ا٤بدى البعيد،  ؿَ د  بَ ومن ناحية أخرى، تشّب النتائج إٔب أف فَبة تزايد تفاوت التوزيع من ا٤بتوقع أف تػُ  
ن توزيع الدخل َب حيث أف بعض الدوؿ الٌب ٛبر بنقطة التحوؿ الدنيا َب سنوات مبكرة تتوفر عنها مؤشرات على ٙبس

تاح فيو ا٤بنافسة الفعلية، قد ٛبيل فجوة السنوات البلحقة. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات سابقة تشّب إٔب أنو َب مناخ تُ 
الدخل إٔب التوسع َب الفَبة ا٤ببكرة نتيجة للتغّبات والتواـؤ مع حركة السوؽ، ولكن مع استمرار عملية التعديل ا٥بيكلى 

 ( ,9111Gerardo Angeles) لسوؽ ٥بذه التغّبات تأخذ فجوة الدخل َب الَباجع. كما وجدت الدراسةواستجابة قوى ا
أف عنصر الزمن ليس ىو احملدد الوحيد ٥بذه العملية، ذلك أف االستقرار االقتصادى ) ا٤باكرو(، ا٢بوكمة ا١بيدة، التدرج َب 
االنفتاح، وعوامل أخرى، ساٮبت ٝبيعها َب تقليل درجة التفاوت َب الدخل َب ا٤برحلة ا٤بتقدمة. وقد أكد بعض الباحثْب على 

قتصادى مضطرد وٙبسن التوزيع إا١بيدة وسياسات التعديل ا٥بيكلى ا٢باذقة تتضمن ٙبقيق ٭بو  أف السياسات ا٤باكرو اقتصادية
من درء اآلثار السلبية  نُ ك  ف البعض على اقتناع بأف مؤشرات ا٢بوكمة ا١بيدة واالستقرار االقتصادى ٛبَُ إعلى ا٤بدى الطويل، بل 

 َب التجارة ا٣بارجية.  ن اآلثار التوزيعية للتوسعرتبها تدفق االستثمارات األجنبية واإلفادة مالٌب قد يُ 
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 الفصل الثانى

 الدخل؟ على توزيعاالقتصادى ثر النمو يؤ  كيف

 إختبار لفرضية كوزنتس، واألثر العكسى  النمو وتفاوت الدخل: :2-1
وراؽ ٕبثية كثّبة َب أوعدـ عدالة توزيع الدخل؟ على العكس من تركيز االقتصادى ىل ىناؾ عبلقة سببية بْب النمو  

، )كما سنشّب فيما بعد( الفقرتقليل  –الدخلتفاوت توزيع  – قتصادىاال السنوات األخّبة على العبلقة الثبلثية بْب النمو
ىتماـ طويل َب األدبيات االقتصادية. َب ىذه الكتابات  إحلقة االرتباط بْب النمو وعدـ العدالة كانت ىى ٧بط  دراسةفإف 

تجو إٔب بياف ما إذا كانت الدوؿ تواجو عملية مقايضة ) مبادلة ( بْب تقليل التفاوت َب التوزيع وبْب حفز األداء كاف الَبكيز ي
الدخل والثروة، وٰبقق توزيع "، يؤدى النمو االقتصادى من خبل٥با إٔب تفاوت أقل َب  دائرة ٞبيدة األقتصادى، أـ أف ىناؾ "

 .( ,WB 9151) تقليل التفاوت بدوره، ٭بواً أسرع

تأثّب النمو على التوزيع، ٪بد من ناحية أف الكتابات النظرية قد تباينت َب رؤيتها لعبلقة السببية، ومن فيما يتصل ب 
ليس للنمو تأثّب ٧بدد على عدـ عدالة التوزيع. أنو ؤداه ناحية أخرى فإف الدراسات التطبيقية قد اجتمعت تقريبًا على رأى مُ 

حوؿ العبلقة بْب النمو وتفاوت التوزيع ىى "فرضية  والتطبيقية وكما بات معروفاً، كانت نقطة البداية َب الدراسات النظرية 
نمية عندما كوزنتس". كانت رؤية كوزنتس تتلخص َب أف توزيع الدخل سيتجو إٔب التفاوت الواضح خبلؿ ا٤براحل األؤب للت

يتحوؿ االقتصاد من الريف إٔب ا٢بضر، ومن الزراعة إٔب التصنيع. وبعدئذ ستأخذ عدالة التوزيع وضيق فجوة الدخوؿ طريقها 
 عندما تتوسع العمالة َب النشاط الصناعى، وتنخفض َب القطاع الزراعى.

أف التقدـ   (M.Bruno and Others, 1996 ) وعلى الرغم من ذلك، ترى بعض النماذج االقتصادية ا٤بعاصرة 
 neutralالفُب )باعتباره ا٤بصدر األساسى للنمو االقتصادى( رٗبا يؤدى إٔب زيادة التفاوت عندما ال يكوف ىذا التقدـ ٧بايداً 

إدخاؿ ٭باط العمالة ا٤بختلفة. وعلى سبيل ا٤بثاؿ، إذا أدى أنتاجية العماؿ حسب إعندما يتفاوت تأثّب التقدـ الفُب على أى  
التفاوت بشكل  ةتكنولوجيا جديدة إٔب زيادة الطلب على العمالة ا٤باىرة )با٤بقارنة بالعمالة غّب ا٤باىرة( فقد نرى زيادة حد

ملحوظ. ومن ا٤بقبوؿ كذلك، أف نرى أف النمو االقتصادى ا٤برتبط بالتقدـ التكنولوجى سيؤدى إٔب التوسع َب ا٤بعروض من 
 ضاَب( وقد يكوف األثر النهائى ٥بذا التقدـ الفُب على التعليم غّب واضح. إل٬بفاض ىام  األجر االعمالة ا٤باىرة )ومن ٍب ا

من الناحية التطبيقية، ىناؾ عدد غّب ٧بدود من الدراسات خبلؿ النصف الثاىن من تسعينات القرف ا٤باضى، توصل          
سَباتيجية تبتغى ٙبقيق النمو، لن تكوف مفيدة ادى ىذا، أف أية ليس لو تأثّب على التوزيع. ومؤ  –َب حد ذاتو  –إٔب أف النمو
٤بشكلة تفاوت التوزيع، فليس ىناؾ ىذه "ا٢بلقة ا٢بميدة" بْب النمو االقتصادى األسرع، وبْب تقليل وحدىا َب التصدى 

 الفجوة َب التوزيع.

٪بلَبا وأ٤بانيا، إل َب خشرات( تفاوت توزيع الدكاف كوزنتس قد دعم فكرتو باستخداـ السبلسل الزمنية لبيانات )مؤ            
خضع فرض كوزنتس  التسعينات والواليات ا٤بتحدة، وىى الدوؿ الٌب توفر عنها بيانات كافية َب ذلك الوقت. َب منتصف

 رفض ىذه الفرضية. وكاف من أىم ما توصل إليوًب كبّب، ومن ٍب   قدرلبلختبار التطبيقى، مع توفر البيانات ب
(5551،Deininger-Squire  ) ُقدـ دعما ٧بدوداً لواقعية ناقوس كوزنتس، حوؿ العبلقة بْب مستويات الدخل أف بياناهتم ت

دولة(.  108خضاعها للدراسة )إ% من البلداف الٌب ًب 90ودرجة تفاوت التوزيع. وٓب تتأكد صحة ىذه الفرضية َب أكثر من 
 .ك للدراسات التطبيقية، فبل يبدو أف ٜبة تأييداً ٤بقولة كوزنتس الشهّبةواستناداً إٔب معلومات كثّبة أصبحت متاحة بعد ذل
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عدلة بعض الشىء ٥بذه الفرضية، تقضى بأف فَبات النمو السريع ٛبيل إٔب ىناؾ من ناحية أخرى نسخة ديناميكية مُ  
زيادة درجة تفاوت توزيع الدخل، بغض النظر عن ا٤بستوى الذى يكوف عنده الدخل َب البداية. وىذا ما يعكسو القوؿ السائد 

-Deiningerكما توصل    .الفقراء أف يزيد من فقرو َب عدد من البلداف، بأف النمو يؤدى إٔب أف يصبح األغنياء أكثر غُب 

Squire ٝبالية. إف فَبات إلمن خبلؿ دراسة ىذه ا٢بالة إٔب غياب عبلقة منتظمة بْب النمو، والتغّب َب  درجة عدـ ا٤بساواة ا
، بدا وكأف الحقاً .  ( Ferreira,1999)على زيادة أو ا٬بفاض درجة تفاوت التوزيع –بنفس الدرجة  -النمو قد تنطوى

صبلح االقتصادى َب بلداف شرؽ أوروبا ووسط آسيا )الدوؿ االنتقالية( قد غّب من طبيعة النتيجة التطبيقية ا٤بشار اليها. إلا
رتباط سالبة بْب النمو االقتصادى والتغّب َب درجة تفاوت التوزيع. وأظهرت عينة البلداف إلقد وجدت بعض الدراسات عبلقة 
دى يؤدى إٔب تقليل التفاوت َب توزيع الدخل، أكثر ٩با ينطوى على زيادة ىذا التفاوت. رٗبا الٌب ًب دراستها أف النمو االقتصا

يٌب السابق الٌب شهدت تراجعاً َب النمو مع زيادة حدة سوء توزيع فترجع ىذه النتيجة إٔب األوضاع ا٣باصة لدوؿ االٙباد السو 
 لآلخر.  ٮبا كاف سبباً دَ الدخل، بغض النظر عن أف أحَ 

دفعت مثل ىذه النتيجة معظم االقتصاديْب ٤بزيد من الشك َب وجود عبلقة سببية منتظمة لتأثّب النمو االقتصادى          
على رفض مبدأ كوزنتس  حديثةعلى تفاوتات الدخل. وينطبق الشك سواء نظرنا إٔب ا٤بستوى ا٤بطلق أو التغّبات. ىناؾ دالئل 

ال  –َب ا٤بتوسط  -التوزيع. وبعيداً عن الدوؿ االنتقالية، يبدو أف فَبات النمو  للعبلقة بْب مستوى الدخل ودرجة التفاوت َب
 تتواكب مع زيادة التفاوت َب التوزيع.

ىل ٱبسر الفقراء، خسارة مطلقة أو نسبية، من السياسات الٌب ٙبفز النمو االقتصادى اإلٝبأب؟ وىل ٚبتلف  
 
ُ
، وبْب الدوؿ منخفضة الدخل، النامية؟ ٓب تكن ىذه األسئلة جديدة، عة حديثاً ن  صَ اإلجابة فيما بْب الدوؿ متوسطة الدخل، ا٤ب

أكثر من عقدين حوؿ ا٤بناقشة لكيفية "إعادة التوزيع مع النمو". وقد  رَ بػْ بل كانت َب قلب ا٢بوار َب أدبيات التنمية، عَ 
٥بيكلى" للخروج من أزمة النمو خبلؿ اكتسب ىذا ا٢بوار زٟبًا جديدًا عندما بدأ عدد من البلداف سياسة "التعديل ا

السبعينيات والثمانينات، وكذلك مع ٙبوؿ بعض الدوؿ من نظم التخطيط ا٤بركزى إٔب إقتصاد السوؽ. لقد تصاعدت 
أف سياسات اإلصبلح الٌب تستهدؼ النمو، وفقًا لنصائح ا٤بؤسسات ا٤بالية الدولية، سوؼ تؤدى من ت ٚبوفالٌب  دعاوىال

 إٔب سوء أحواؿ الفقراء. بالضرورة 

من النمو على التوزيع )أو تفاوت  -عرب الزمن -على أف ىناؾ تأثّباً منتظماً  مثل كثّب من الدراسات، ٓب ٘بد دليبلً  
بالتناسب مع  فيد كافة فئات اجملتمع، تقريباً توزيع الدخل(. وكقاعدة عامة، فإف النمو االقتصادى ا٤بضطرد ) ا٤بتواصل( يُ 

تدائى. واستنادًا إٔب حقائق شهدهتا العقود السابقة ٓب ٘بد فرضية كوزنتس تأييداً، وٓب تكن ىناؾ سوى حاالت دخلهم االب
للنمو  ةٍ زَ ف  استثنائية ٤با ٲبكن تسميتو "اإلفقار مع النمو". وإذا كانت ىذه االستخبلصات تدعم الدعوة لتبُب سياسات ٧بَُ 

ف يكوف النمو ألقتصادية لن تكفى وحدىا لبلوغ ٚبفيض ملموس للفقر، و االقتصادى، فقد ظهر أف السياسات ا٤باكرو إ
االلتحاؽ بالتعليم، الرعاية الصحية، والبنية األساسية، إٔب  :لصاّب الفقراء. وقد تلقت السياسات اإلجتماعية ا٤بكملة للنمو

عكوسة من حالة التوزيع القائم دعمًا واضحًا مع ظهور موجة جديدة من البحث َب العبلقة ا٤ب ،جانب الضماف اإلجتماعى
إٔب أف الدوؿ الٌب تشهد كما سنرى الحقاً، لؤلصوؿ والدخل إٔب النمو البلحق. فقد أشارت معظم دراسات ىذه ا٤بوجة،  

فريقيا( حققت معدالت ٭بو منخفضة، وبقيت تعاىن من تفاوت إَب التوزيع )مثل دوؿ أمريكا البلتينية و  شديداً  إختبلالً 
ما الدوؿ الٌب ٛبيزت با٬بفاض حدة التفاوت )بعدالة التوزيع( مثل بلداف شرؽ آسيا، واصلت التمتع هبذه ا٤بيزة التوزيع، بين

ستكشاؼ طبيعة العبلقة وأثر مستوى ودرجة تفاوت إولذلك حققت معدالت ٭بو سريعة. وتكثفت الدراسات الٌب حاولت 
 التوزيع على النمو اإلقتصادى.
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   noitces- isenn  المستندة إلى بيانات مجموعات الدولإسقاط الفرضية  2 -2
من  ،ب على الدراسات التطبيقية لُ غْ َب ظل ىيمنة الفرضية الكوزنتسية على الدراسات النظرية، لن يكوف مستغرباً أف يػَ        

تقدير واختبار الصورة التجميعية وا٤بختزلة للعبلقة بْب مقاييس تفاوت  ٧باولة ،خبلؿ درجات ٨بتلفة من الَبكيب والتعقيد
غياب السبلسل  نتيجة .التوزيع ومقاييس الدخل. ونتيجة لقصور البيانات، فقد ًب استخداـ بيانات عدد من الدوؿ ا٤بختلفة

ومن ا٤بمكن القوؿ أف  .حظات عرب الزمن٧بدود من ا٤ببل رُ دْ الزمنية الٌب ٛبتد لفَبات طويلة َب الدوؿ النامية، فقد توفر قَ 
فَباضات إٔب توافق عاـ، الزالت تقدـ نتائج متضاربة، تقود إٔب تأييد إالدراسات الكوزنتسية التطبيقية، رغم ا٘باىها للوصوؿ 

 ومن استعراض الدراسات الٌب تعتمد على بيانات من ٦بموعة دوؿ، وإخضاع ىذه البيانات الشَباطات ومعايّب ضة.قمتنا
قصور ىذه البيانات كثّبًا من الضبابية حوؿ " ا٤بنهج الكوزنتسى" َب البحث عن شكل العبلقة ا٤بختصرة  يُػْلِقىا١بودة، 

التوزيع باستخداـ بيانات دوؿ ٨بتلفة. ورغم ذلك، وبتنحية مشكلة البيانات جانباً، فما ىى الصورة الٌب النمو و والعامة بْب 
 اإليكونومَبية؟  تعطيها ىذه التبلؿ من الدراسات 

خبلؿ الثمانينات والتسعينات حاوؿ العديد من ىذه الدراسات إثبات أو نفى" فرضية كوزنتس". وبينما يبدو أف ٜبة  
(، على العبلقة بْب النمو والتوزيع، فقد ٯبد ا٤برء َب الدراسات ا٢بديثة وجهات  راسخةعلى أف الدالئل ليست قوية )  إٝباعاً 

. على ىذه البلداف منحُب كوزنتس انطباؽبيانات ٦بموعة دوؿ ليؤكدا  Deininger-Squireستخدـ إنظر متفاوتة. فمثبًل 
. بل إف بعض الدراسات توصلت إٔب Robustnessوالرسوخ د أماـ اختبار الثقة مُ ولكن النتيجة الٌب توصبل اليها، ٓب تصْ 

للعبلقة، وليس معكوسها الناقوسى. وىكذا، فإف نتائج مثل ىذه الدراسات ال تقدـ الدليل على زيادة حدة  Uوجود شكل 
التفاوت َب توزيع الدخل عند مستوى منخفض للدخل، وا٬بفاضو عند ا٤بستوى األعلى من الدخوؿ، كما يفَبض ا٤بنحُب 

 . ومع ذلك بقيت بعض الدراسات الٌب توفر الدعم ٤بقولة كوزنتس. (Kanbur, 1999)سى عند كوزنتسالناقو 

إدراكاً بأف االىتماـ يتجو إٔب كيفية توزيع عوائد النمو، فإف التساؤؿ يدور حوؿ ما إذا كاف ٜبة إ٘باه منتظم للتغّب َب          
فكرة أف النمو االقتصادى َب الدوؿ  –لوقت طويل  –٭بط التوزيع خبلؿ عملية النمو والزيادة َب الدخل القومى. لقد سادت 

ىؤالء عند التفاوت َب الدخوؿ. وانعكست ىذه النظرة على سياسة التنمية )سواء منخفضة الدخل، سينطوى على زيادة 
 M. Bruno and)البعضا٤بؤيدين أو ا٤بعارضْب للتدخل ا٢بكومى َب التوزيع(. ورغم ىذا القدر من الدراسات، فإف 

others,  1996 )    ُألهنا ٘باىلت ةلضل  يروف أف الدراسات الٌب اعتمدت على بيانات ٦بموعات من الدوؿ كانت م ،
التأثّبات ا٤بوجودة على مستوى كل دولة. أما الدراسات ا٢بديثة الٌب استخدمت بيانات تتبعية، وسبلسل زمنية للدولة 

ىناؾ أسلوباف َب البحث الختبار " فرضية كوزنتس"،  (.الواحدة، فلم تكن نتائجها مؤيدة أو ٧بققة ٥بذه الفرضية )كوزنتس
 Kirk) سلوب عدة إنتقادات أٮبهاوقد واجو ىذا األ .Cross-Sectionalاسات اإل٫بدار جملموعة دوؿ الشائع منهما ىو در 

Bowman,1997 ):  
ختيػػار عينػػة البحػػث، وتنشػػأ مػػن إا٤بشػػكلة الرئيسػػية عنػػد تطبيػػق ىػػذا األسػػلوب علػػى الػػدوؿ الناميػػة، تكمػػن َب حساسػػية  - 1

 ( الٌب يتم رصدىا لبيانات كل دولة.عدد ا٤ببلحظاتالزمنية )ا٤بشكلة ا٤برتبطة بالفَبة تتعلق نقص البيانات. 
تتعلق ا٤بشكلة الثانية َب استخداـ ٦بموعات دوؿ الختبار منحُب كوزنتس، بتجاىل االعتبارات الثقافية والتارٱبية  - 2

مستوى ؿ متوسطة الدخل )والسياسية، وغّبىا، َب البلداف النامية، وخاصة َب أمريكا البلتينية، حيث يوجد عدد كبّب من الدو 
التنمية(، شديدة التفاوت َب التوزيع. إٔب ىذا ا٢بد يصف البعض الوضع َب ىذه البلداف، بأف حدة التفاوت َب توزيع الدخل 

نو َب ا٤برحلة األؤب من التنمية، يكوف التصنيع أوإذا كاف ٜبة اتفاؽ على  .dependencyدالة َب درجة االعتمادية  ىى
ة درجة التفاوت َب التوزيع، فإف االختبلؼ يكمن فيما إذا كاف تواصل النمو سيؤدى بالضرورة إٔب تقليل ىذه مصحوبًا بزياد
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ستخداـ عينة ٧بدودة من البلداف، وكاف بعض ىذه الببلد لديو دخل مرتفع نسبياً، وحققت إالتفاوتات َب الدخل. َب حاؿ 
 درجة ٧بدودة من تفاوتات الدخل نتيجة، إما:

 أو راضى َب بداية مرحلة التنمية )إعادة التوزيع قبل النمو(، ألحركة واسعة إلعادة لتوزيع ا  -أ  
تيجة اال٘باه نلك ذاتباع سياسات حازمة إلعادة التوزيع أثناء مرحلة التصنيع ) إعادة التوزيع مع النمو(.وٓب يكن  -ب  

 نطباؽ منحُب كوزنتس، سيكوف استنتاجاً زائفاً.إٔب إف توصل دراسة تلو أخرى ألالطبيعى ا٤برتبط بفرضية كوزنتس، 
نامية إٔب جانب دوؿ متقدمة َب نفس التحليل اإلحصائى،  ا٤بشكلة الثالثة بتلك الدراسات الٌب تشمل بلداناً تتصل  - 3

الذى تقدمت عليو الدوؿ الصناعية،  حيث تنطوى على االفَباض بأف الدوؿ النامية َب التسعينات تتخذ نفس ا٤بسار التنموى
 ا تلك الدوؿ منذ أوائل القرف العشرين.هتْ ربَ وٛبر بنفس ا٤براحل الٌب عَ 

سلوب الثاىن َب التحليل، وىو "دراسات ا٢بالة". لقد أمكن ٥بذه الدراسات تقدًن ومن ىنا، يلجأ البعض إٔب األ 
عتمادا على إستنتاجات إلوعدالة التوزيع. ورٗبا يكوف من الصعب تعميم ا" َب العبلقة بْب النمو  واستعراض واختبار " السببية

ورٗبا يعود تزايد االىتماـ  ثنتْب، أو باستخداـ بيانات عن فَبة غّب ٩بتدة لتحديد قاطع لطبيعة ىذه العبلقة.إحالة أو 
للتنمية ويَباجع فقط َب ا٤براحل التالية،  دراسات تطبيقية ٤بقولة كوزنتس بأف تفاوت التوزيع يزيد مع النمو َب ا٤براحل األؤبب

إٔب التخوؼ من أف الفقراء سيضاروف من التنمية، وخاصة عندما تبدأ من مستويات دخل منخفضة. ولكن ىذه األعماؿ ٓب 
 intrinsically intertemporal البيانات، ولكن األىم أف اختبار العبلقة عرب الزمن نقص وقصورفقط من  عافِ تُ 

relationship  قد ًب بواسطة بيانات ٦بموعة دوؿ. وقد أوضح استخداـ بيانات فَبة زمنية ٩بتدة أف الدخل ال يرتبط
بشكل قوى بالتغّب َب توزيع الدخل َب معظم البلداف. فدوؿ كثّبة بدأت من مستويات دخل منخفضة، ٭بت ٗبعدالت 

نة ضد صَ الدوؿ الٌب فشلت َب ٙبقيق النمو، ٓب تكن ٧بَُ رتفاعا َب درجة تفاوت توزيع الدخل، بينما إسريعة دوف أف تشهد 
التقلبات الشديدة َب مؤشرات سوء التوزيع. وَب الدوؿ الٌب تأكدت فيها العبلقة، كاف البعض منها على النقيض، يدحض 

٧بكوماً  يؤيد ىذه الفرضية. وٲبكن أف نفسر ذلك، ال بإعتباره –وبنفس الدرجة  –فرضية كوزنتس، كما كاف البعض اآلخر
األصوؿ السائدة َب بداية الفَبة ( توزيع الدخل و تأثر بالوضع االبتدائى ) تالدخل والتوزيع  اتبقانوف عاـ وإ٭با بأف تغّب 
 ة.تبعوكذلك بالسياسات ا٤ب

أمكن  بتدائى للتفاوت َب توزيع األصوؿإلومن خبلؿ دراسة التغّب ا٤بتزامن للدخل والتوزيع إٔب جانب الوضع ا
فيدوف أيضا ست% من السكاف( الذين قد يعانوف من التأثّب السلىب لتفاوت التوزيع على النمو، ي20ف الفقراء )أدىن أ مبلحظة
 Deininger and) ٝبأب، على األقل َب ا٤بدى ا٤بتوسط. ىناؾ ثبلثة جوانب ىامةإلجراءات الٌب ٙبفز النمو اإلمن ا

Squire , 1998 ) وىو ما يتفق مع التفسّب الذى  –دوف األغنياء –: أوال: أف تفاوت التوزيع السائد َب البداية يضر بالفقراء
يركز على ٚبصيص اإلئتماف، وعدـ قدرة الفقراء على االستثمار، كوسيلة وآلية ينتقل من خبل٥با أثر التوزيع والنمو.  ثانيا: 

افة الفئات، ولكنو قد يكوف أكثر فائدة للفقراء من األغنياء. ثالثا: رٗبا تؤثر االستثمار يرتبط ٗبستويات أعلى من النمو لك
نو عندما يكوف التوزيع للموارد أالسياسات على ٭بو الدخل لفئات ٧بددة أساسا من خبلؿ التأثّب على االستثمار. ويعُب ىذا، 

 اء لسياسات تشجيع االستثمار.فلن يكوف ٜبة دواع للقلق من وجود أثر سلىب على الفقر  ،متكافئا / عادال

إضافة أصوؿ و إنطبلقًا من ىذا، ٲبكن التعليق على ا٤بزايا النسبية إلعادة توزيع األصوؿ )األرض( با٤بقارنة ٖبلق 
ا٤بأخوذة من ا٤بتغّبات نوعية ومن الواضح، أنو نتيجة لبلختبلؼ َب  جديدة ) أى االستثمار( لتحقيق ا٬بفاض َب الفقر.

الدخل.  ىو ستمثل السياسات، واألوضاع السائدة َب البداية، قد ٪بد تفسّبًا لضعف العبلقة بْب التوزيع وم٦بموعة الدوؿ 
إٔب أنو " ليس ىناؾ دليل على أف النمو   (M.Bruno and others 1996,)  واستنادًا إٔب دراسة حالة ا٥بند فقد توصل
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إٔب ا٢بصوؿ على عبلقة َب  التحليل يقودرٗبا رتفع َب الثمانينات". بل أدى إٔب زيادة درجة تفاوت التوزيع، شاملة فَبة النمو ا٤ب
٬بفضت مؤشرات تفاوت الدخل، مع تزايد إمتداد خط ا٤بنحُب، إوليس معكوسها الناقوسى، حٌب أنو على  ،Uشكل 

َب ا٥بند أى ضغوط ٫بو  تمتوسط الدخل. من ىذه البيانات ال يبدو ىناؾ أى مؤشر على أف معدالت النمو ا٤برتفعة مثل
 زيادة درجة تفاوت توزيع الدخل.

 السبلسل الزمنيىة(إستخدام ) كوزنتس  دراسات الحالة بين تأييد ونفى فرضية  2-3
باستخداـ بيانات من ٦بموعات من الدوؿ  ،التوزيع –إٔب جانب الكم ا٥بائل من الدراسات حوؿ عبلقة التنمية       

Cross – Section حالة تايواف فيما بعد ا٢برب، حيث ترافق دراسة حالة، لدولة ما وغّبىا. وتشّب  اتأيضًا دراس، ىناؾ
٪بحت َب ٙبقيق معدالت ٭بو مرتفعة للغاية ، إٔب أهنا وكغّبىا من بلداف شرؽ آسيا ،توزيع الدخل مع عدالةاالقتصادى النمو 

  1998)  لتفاوت الدخل، بل والٌب ا٘بهت إٔب مزيد من اال٬بفاضمع ا٢بفاظ على مستويات منخفضة ) با٤بعايّب العا٤بية ( 
Kanbur,).  وال يعد ٙبليل حالة تايواف مثّباً َب حد ذاتو، ولكنو كنقيض لنموذج كوزنتس التجميعى )اإلختزأب( فمن خبلؿ

امل عَ ٫بدار بْب سلسلة بيانات مُ ىذا التحليل نصل إٔب فهم أدؽ لعبلقة عملية التنمية وآثارىا التوزيعية. وعند إجراء ٙبليل اال
 .٬551بفضت تفاوتات الدخوؿ من إ ، إذجيُب ومتوسط الدخل توصل البحث إٔب وجود عبلقة معكوسة ٤بنحُب كوزنتس

 ، ٍب أخذت َب التزايد حٌب أواخر التسعينات.  5511حٌب 

لقد بدأ اال٘باه الذى ًب رصده َب تايواف حوؿ تفاوت التوزيع َب الظهور َب بلداف شرؽ آسيا، منذ منتصف  
٘باىات الفروؽ َب الدخل واألجور َب الصعود. وانتشرت قصص االرتفاع الصاروخى إالتسعينات. وعلى سبيل ا٤بثاؿ، أخذت 

تشابو ظاىرًا مع ما حدث َب الواليات ا٤بتحدة خبلؿ الثمانينات َب ٜبن األراضى، وزيادة عائد العمل ا٤باىر. كما يبدو ال
والتسعينات من زيادة فوارؽ األجور بْب العمالة ا٤باىرة وغّب ا٤باىرة. ا٤بعضلة، أف الفحص التفصيلى لتجربة بلداف شرؽ آسيا، 

أف يتحقق النمو والعدالة َب آف  الٌب ساٮبت خبلؿ الستينات والسبعينات والثمانينات َب الوصوؿ أب االقتناع بأنو ٲبكن
واحد، أخذ َب إثارة الشك حوؿ صحة ىذه العبلقة َب ظل ظروؼ وأوضاع مغايرة َب التسعينات وبداية القرف ا١بديد. كما 

ثارت التساؤالت حوؿ ا٤بزيج السحرى من السياسات ا٤بطلوبة َب بلداف آسيا، بل دروس السياسات الٌب ٲبكن االستفادة أ
 لداف النامية األخرى.منها َب الب

نتقل من دراسة تأثّب التفاوت َب بداية الفَبة على النمو، لنبحث عبلقة التزامن نأف  –بعد ذلك  –من الضرورى  
ٝبأب ال تنعكس تلقائيًا َب ٙبسن إلبْب مستويات الدخل وتفاوت التوزيع. لقد جرى التأكيد على أف التغّبات َب النمو ا

مع. بل إف التأثّب السلىب للنمو على توزيع الدخل، ومن ٍب على دخل الفقراء كاف الباعث األساسى أحواؿ الفقراء َب اجملت
 باختبار وجود منحُب كوزنتس من عدمو.  يتْ نِ لعدد كبّب من الدراسات الٌب عُ 

على الرغم من أف فرضية كوزنتس تتعامل مع عبلقة زمنية بْب التفاوت َب الدخل وبْب النمو فقد أدى غياب بيانات  
ٔب استنتاجات عامة حوؿ إٔب بيانات من دوؿ متعددة للوصوؿ إإٔب اللجوء  –خاصة َب البلداف النامية  –تغطى فَبات ٩بتدة 

صلت أب تأييد تطبيقى لفرضية كوزنتس باستخداـ ىذه البيانات. لكن تفاوت الدخل والتنمية. فكثّب من الدراسات تو 
ٔب إضافة متغّبات أخرى، مثل التعليم، ٛبيل إنو مع سهولة أكانت أكثر ٙبفظاً، حيث الحظت   الدراسات ا٢بديثة نسبياً 

فَبات النمو الٌب ًب ؿ اليبدو أف حدة تفاوت التوزيع قد زادت خبل وَب مؤشرات الدخل، وأن –حصائيا إ –استبعاد الثقة 
ٗبا فيها دوؿ شديدة اال٬بفاض َب الدخل. وىكذا أمكن لدراسات كثّبة  رفض فرضية كوزنتس  –رصدىا َب الببلد النامية 
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الٌب تتضمن وجود "نقطة" ٙبوؿ َب العبلقة. وفوؽ ذلك، فبينما تشهد الدوؿ الصناعية درجة بسيطة من الفروؽ الدخلية، فقد 
 ضاَب َب غّب صاّب العبلقة البسيطة الٌب افَبضها كوزنتس.إوىو دليل  –مريكا أوخاصة َب بريطانيا و  – زادت حدهتا مؤخراً 

ة يعيجمتعبلقة كوزنتس التتأكد إذ  ،ات داللة ىامةة ذجئب نتإتوصل أمكن الاستخداـ بيانات عن فَبة ٩بتدة عندما ًب        
متغّبات ضافة )بيانات فَبة زمنية طويلة. ومع ذلك تبقى النتيجة حساسة إلباستخداـ بيانات ٦بموعة البلداف عند استخداـ 

( وعندما نستخدـ البيانات ا٤بمتدة لن ٪بد دعما أو تأكيدًا لوجود منحُب كوزنتس لبعض األقاليمDummies صورية 
 ذلك، فقد وجد أف معظم جملموعة الدوؿ. وال يعُب ذلك بالضرورة عدـ وجود ىذه العبلقة َب كل دولة على حدة. وعندما ًب

لتصوير العبلقة بْب مستوى الدخل  (  ,u  )     دولة ( ٓب تشهد ال منحُب كوزنتس وال معكوسو 49من  40البلداف )
س دوؿ مَ دوؿ شهدت معكوس منحُب كوزنتس،  بينما وجد منحُب كوزنتس الناقوسى َب ا٣بَ  4وتفاوت التوزيع. ىناؾ 

ال توفر ىذه النتائج دليبًل على زيادة البلمساواة عند مستويات منخفضة للدخل، وتناقصها مع ارتفاع  عموماً  األخرى.
هنا أٔب الدالئل ا٤بتوفرة، بأف فرضية كوزنتس إما إستناداً إٔب االقتناع، إويدفعنا ىذا  الدخل، كما ينطوى عليو منحُب كوزنتس.

 هنا غّب مناسبة للدوؿ النامية.أو ما لن يكوف مبلئما لصنع السياسة أو مسطحة جدًا وال ٲبكن مبلحظتها من البيانات وى
(5551(Deininger and Squire,  

 ىل يمكن التعويل على فرضية كوزنتس لتحقيق تنمية عادلة ؟  2-4
بعػػػد أف قػػػدـ كػػػوزنتس رؤيتػػػو حػػػوؿ العبلقػػػة بػػػْب النمػػػو االقتصػػػادى وتفػػػاوت الػػػدخل َب وسػػػط ا٣بمسػػػينات تتابعػػػت 

رفت با٤بنحُب الناقوسػى، حيػث تتسػع فجػوة الػدخل َب ا٤برحلػة األؤب للتنميػة الٌب أيدت شكل ىذه العبلقة، الٌب عُ  الدراسات
رتفػػػاع معػػػدالت النمػػػو االقتصػػػادى(، ٍب تػػػنخفض التفاوتػػػات مػػػع اسػػػتمرار النمػػػو. ركػػػزت معظػػػم ىػػػذه الدراسػػػات علػػػى دوؿ إ)

اختبار فرضية كوزنتس َب حالة الدوؿ النامية. وًب نشر الكثّب من  َب التسعينات دراسات متعددة إٔب٘بهت اصناعية متقدمة. 
رب " نقطة ٙبوؿ" تَ عْ التحليبلت اإلحصائية جملموعات دوؿ ٨بتلفة. قامت بعض الدراسات بتحديد مستوى دخل الفرد الذى يػُ 

ت بعػض ضَ دحَ ت النمو. بينما ارتفاع معدال مع توزيع الدخل ْبيتغّب بعدىا ا٘باه منحُب كوزنتس، أى تتجو التنمية ٫بو ٙبس
ىػػذه الفرضػػية. ٓب تكػػن نتػػائج الدراسػػات  أخػػرى البلػػداف الناميػػة، أيػػدت دراسػػاتحالػػة فرضػػية كػػوزنتس َب صػػحة الدراسػػات 

حا٠بة/ قاطعة، ٩با أثار كثّباً من التضارب. رٗبػا تتفػق كافػة الدراسػات علػى زيػادة درجػة تفػاوت الػدخل َب ا٤برحلػة ا٤ببكػرة مػن 
ن ا١بدؿ يثور حوؿ حتمية حدوث ىذه الزيادة َب اختبلؿ ٭بط التوزيع مع التنميػة )أى حالػة ا٤بنحػُب الناقوسػى( التصنيع، ولك

أـ أف األمػػر يتعلػػػق بإختيػػػار السياسػػات ا٤ببلئمػػػة. بينمػػػا ال يكػػػوف ٥بػػذا ا٢بػػػوار األكػػػادٲبى سػػػوى فائػػدة ٧بػػػدودة )خػػػارج الػػػدوائر 
 تفاوت الدخل، يكتسب أٮبية قصوى َب ا٢بياة العملية. البحثية( فإف فهم العوامل الٌب تؤدى إٔب تقليل

. فعلى ا٤بدى البعيد، ٲبكن االستنتاج بأف فرضية كوزنتس بعيدة ةبسلتَ مُ و تبدو العبلقة َب البلداف النامية أكثر غموضًا         
هناية القرف التاسع عشر )اآللة البخارية( عدـ القابلية لتجزئة التكنولوجيا َب فرضية ٔب إعن واقع بلداف آسيا. ويرجع ذلك  ٛباماً 

الٌب حالت دوف قياـ السكاف بالَباكم الرأ٠بأب )باستثناء األغنياء(، ومن ٍب تفعيل التصنيع على حساب زيادة درجة تفاوت 
َب  ةجانب ا٤برونالتوزيع عرب الزمن. وعلى النقيض من ذلك، كما يزعم البعض، فإف قابلية التجزئة َب التكنولوجيا ا٤بعاصرة، إٔب 

حركة رأس ا٤باؿ العا٤بى، مكنت جانبًا كبّبًا من السكاف لبلستثمار َب الصناعة، ومن ٍب استبعاد العبلقة التارٱبية بْب النمو 
 . ,Deininger and Squire)5551) وتفاوت الدخل

النامية ترجع إٔب: عدـ القدرة، عند منحُب كوزنتس َب حالة الدوؿ دى انطباؽ إف ا٢باجة إٔب اختبار تكميلى ٤ب        
استخداـ ٦بموعات الدوؿ أو دراسات ا٢بالة، على الوصوؿ إٔب نتائج قاطعة أو حا٠بة، االنتقادات ا٤بوجهة للمنهجية 

ت السياسات َب الواقع العملى. لقد اقَبح  بكاوجود تشاو ة َب تطبيق فرضية كوزنتس على الدوؿ النامية، عَ بػَ ت  والنظرية ا٤بٌ 
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عتماد منهج بديل للمساعدة على تقييم االدعاء ٧بل ا١بدؿ بأنو بعد مستوى معْب للتنمية االقتصادية، تقود إكوزنتس بنفسو 
ٔب ا٬بفاض مستوى تفاوت توزيع الدخل. يتجو ىذا ا٤بنحى إٔب مقارنة تارٱبية طويلة ا٤بدى للنمو إاإلضافية االقتصادية العوائد 

تكوف قد مرت ٗبراحل بدأت من ا٬بفاض مستوى الدخل، وحققت بعد ذلك معدالت ٭بو  وعدالة التوزيع لدوؿ ٨بتارة،
 اقتصادى مرتفعة لفَبة طويلة، وامتحاف مدى انطباؽ منحُب كوزنتس.

٦بموعػة بيانػات نتقػد الباحػث اتبػاع مػنهج التحليػل اإلحصػائى لا (,Kirk S. Bowman 5551) ىامػة َب دراسػة 
كػػوزنتس َب البلػػداف الناميػػة. وبػػالرجوع إٔب الكتابػػات ا٤ببكػػرة ٤بخطػػط كػػوزنتس اسػػتخدـ الباحػػث بلػػداف الختبػػار وجػػود منحػػُب  

مراحػػل التنميػػة، ومسػػتوى " نقطػػة التحػػوؿ" َب عػػدد مػػن البلػػداف علػػى مغػػايراً الختبػػار مػػدى انطبػػاؽ الشػػكل الناقوسػػى  أسػػلوباً 
حاالت دراسية لبلداف كانت فقّبة َب ا٣بمسينات، ٍب  8الثانية )ا٣بمسينات(. واختار الباحث  العا٤بية النامية فيما بعد ا٢برب

َب الدخل يتعدى مستوى " نقطة التحوؿ" عند الثمانينات. وإذا كاف ٙبديد مستوى نقطة التحوؿ صحيحاً عند  حققت ٭بواً 
أثػػر   رُ ِكػػنْ ليهػػا تػُ إإف النتيجػػة الػػٌب توصػػل  نتس.مػػن ا٤بفػػَبض أف ينطبػػق عليهػػا بغػػّب شػػك منحػػُب وفرضػػية كػػوز فدوالر،  1200

شكك َب االعتماد على نقطة التحوؿ َب رسم السياسات. وبينما أيدت حالة التنمية َب ثبلث دوؿ، َب فَبة ما كوزنتس، وتُ 
وجػود ىػذا  َب فَبة ما بعد ا٣بمسيناتقبل ا٢برب العا٤بية الثانية، وجود الشكل الناقوسى، فعلى النقيض من ذلك، ٓب يتحقق 

أظهػرت حالػة ماليزيػا لقد العبلقة( بْب النمو االقتصادى وسوء توزيع الدخل َب الدوؿ الثماف )ماعدا ماليزيا(. ىذه و الشكل )
نطباؽ ٭بوذج ا٤بنحُب الناقوسى على العبلقػة بػْب النمػو االقتصػادى وتوزيػع الػدخل. وبلغػت حػدة التوزيػع ذروهتػا عنػدما اقػَبب إ

ٔب أثػر كػوزنتس، إ٬بفػاض ال يعػود إلوالر )نقطة التحوؿ(. ومع ذلك فإف إ٘بػاه تفػاوت الػدخل ٫بػو اد 1200دخل الفرد من 
ورٗبا على العكس من ذلك. فالتدخل ا٢بكومى الكثيف من خبلؿ سياسات تقليل الفقر، وتقليػل تفاوتػات التوزيػع القطػاعى 

ت صػػحة بِػػثْ ولكػػن حالػػة ماليزيػػا ىػػى االسػػتثناء الػػذى يػُ للػدخل وبػػْب الفئػػات اإلثنيػػة ىػػو ا٤بسػػئوؿ عػػن ىػػذا التحسػػن َب التوزيػػع. 
ت مػػن دراسػػة ا٢بػػاالت السػػت األخػػرى صػػحة مقولػة كػػوزنتس، أو وجػػود نقطػػة التحػػوؿ. فمػػن واقػػع بيانػػات بُػػثْ القاعػدة. إذ ٓب يػَ 

بيػػاف  ضػػافية عػػن توزيػػع الػػدخل، عنػػد مسػػتوى نقطػػة التحػػوؿ َب حالػػة نقػػص البيانػػات )كوسػػتاريكا، اليونػػاف، اليابػػاف(، أمكػػنإ
وجػود ديناميكيػػة ٛبػزج بػػْب " النمػو مػػع العدالػة " أو "العدالػػة يعقبهػػا النمػو"، َب كػػل حالػة. وبالنسػػبة للربازيػل، وكوريػػا ا١بنوبيػػة، 
وتايواف، فإف البيانات وا٣برباء ينكروف وجود منحُب كوزنتس ونقطة التحوؿ. والبلد الوحيد الذى ٲبكن تفسّبه لتأييػد كػوزنتس 

 عامة توضح كل ىذه ا٢باالت:   ىو تركيا. وبصفة
 ستبعاد وجود منحُب كوزنتس الناقوسى َب البلداف النامية، إ - أ
رفضها، والٲبكن التعويل على أثر كوزنتس عند رسم السياسات و  لفكرة وجود نقطة ٙبوؿ بٯبب عدـ التقيد ب - ب

 ا٢بكومية، أو التنبؤ من جانب ا٤بؤسسات ا٤بقرضة.

هػػر مػػدى ا٢باجػػة إٔب الَبكيػػز عليهػػا كأسػػلوب مغػػاير لدراسػػة ٦بموعػػات ظْ " تُ ةا٢بالػػ اتل الباحػػث إٔب أف "دراسػػصػػوي    
خاصة مع توفر بيانات توزيع الدخل َب دوؿ نامية كثػّبة ٪بحػت َب ٙبقيػق معػدالت ٭بػو مرتفعػة لفػَبات زمنيػة طويلػة.  ،الدوؿ

تبعتػػا سياسػػة إعػػادة التوزيػػع كنتيجػػة إ ويعػػَبؼ الباحػػث أف نقطػػة ضػػعف دراسػػتو تكمػػن َب أف بلػػدين فقػػط ٮبػػا الربازيػػل وتركيػػا
عائده. من ناحية ثانية، تستوجب  لتحسْب توزيعللنمو. وحديثاً شهدت دوؿ أخرى مثل شيلى ٘بربة ٭بو ملحوظ مع سياسة 

االستنتاجات الٌب ًب التوصل إليها مزيداً من البحث َب أسباب رفض مقولة أف النمو االقتصادى وحده سوؼ يؤدى إٔب مزيد 
الة التنمية وٙبسن مستوى معيشة غالبية السكاف. فا٢باالت الٌب ًب استعراضها َب ىذه الدراسة ال تشكك فحسب َب من عد

أثػػر فرضػػية كػػوزنتس علػػى عدالػػة النمػػو، بػػل تػػدعم كػػذلك فكػػرة أف األمػػل الوحيػػد لتحسػػْب واضػػح َب توزيػػع الػػدخل َب الػػدوؿ 
كاف   –َب فَبة ما بعد ا٢برب  –ا٤بؤسسية. فعندما كانت الدولة تتقدـ ملموس َب البنية جوىرى النامية يكمن َب تفعيل ٙبوؿ 
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بو من تغّب َب ميػزاف القػوة، شػرطاً ضػرورياً وكافيػاً لتقليػل حِ الضغط على النخبة التقليدية ) خاصة كبار مبلؾ األراضى( وما صَ 
 كوريػػا ا١بنوبيػػة، ة مثػػل اليونػػاف، اليابػػاف،تفػػاوت توزيػػع الػػدخل ) تغػػّب ميػػزاف القػػوة بػػْب الطبقػػات َب معظػػم البلػػداف ٧بػػل الدراسػػ

ق عليػػو "إعػػادة التوزيػػع قبػػل النمػػو"، وكمػػا كػػاف ٨بططػػاً لَػػطْ ربعينػػات وا٣بمسػػينات(. وكانػػت ىػػذه البلػػداف ٛبثػػل مػػا يُ ألتػػايواف َب ا
ادة التوزيػع مػع أصبحت أكثر ا٢باالت ٪باحاً َب ٙبقيق النمو مع إعادة التوزيع. أما كوستاريكا وماليزيا فقد حاولت تطبيق إعػ

كانػت إعػادة التوزيػع قبػل النمػو   ولكػنوبعػض النجػاح،  –النمو، ٩با إنطػوى علػى قػدر ٧بػدود مػن التغػّب َب العبلقػات الطبقيػة 
، وعنػدما حاولػت أكثر فعالية. وعلى الناحية ا٤بقابلػة، فػإف الربازيػل ٓب تعػرؼ اإلصػبلح الزراعػى أو ضػعف الطبقػة األوليجاركيػة

، اسػػػػتمرت الزيػػػػادة َب درجػػػػة تفػػػػاوت توزيػػػػع الػػػػدخل مصػػػػاحبة ٤بعػػػػدالت عاليػػػػة مػػػػن النمػػػػو يػػػػع أثنػػػػاء النمػػػػوتطبيػػػػق إعػػػػادة التوز 
االقتصادى. من خبلؿ ىذه ا٢باالت ا٤ببحوثة يظهػر أف تغػّب ا٥بيكػل الطبقػى أكثػر فائػدة مػن فرضػية كػوزنتس َب فهػم وتفسػّب 

لقػػػد شػػػككت ىػػػذه  أىػػػم مػػػن احملػػػددات االقتصػػػادية. تفػػػاوت توزيػػػع الػػػدخل، وأف العوامػػػل السياسػػػية واالجتماعيػػػة رٗبػػػا تكػػػوف
االسػتنتاجات َب السياسػات النيوليرباليػة الػػٌب طبقتهػا معظػم البلػداف الناميػػة. إف جانبػا مػن الػدوٝبا النيوليرباليػػة يػزعم أنػو عنػػدما 

للعمل على تشجيع االتقليل من البلمساواة، سيؤدى عدـ الكفاءة إٔب ٭بو اقتصادى غّب كاؼ.  اليتبع االقتصاد قوى السوؽ،
ذلك ٪بحت َب ، كاف من بينها ست دوؿ 5511 -5511، ٭بواً إستثنائياً خبلؿ الفَبة الدراسةضمن عينة حققت ٜباف دوؿ، 

 درجة ملموسة من ا٤بساواة. ٙبقيق إٔب جانب 
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 الفصل الثالث

 أثر إختبلل توزيع الدخل على النمو االقتصادى )التنمية(

 من التوزيع إلى النمو ؟كوزنتس  ل االىتمام إلى عكس إتجاه فرضيةانتقا  3-1
لنمو االقتصادى على توزيع الدخل. ىناؾ كذلك الدراسات الٌب اىتمت با٘باه احملتمل لتأثّب الكل ما سبق يتناوؿ            
لى النمو. من البديهى أف ىذه الدراسات واجهت أيضاً مشاكل البيانات باإلضافة إٔب توزيع الدخل ع ، أى تأثّبلعبلقةمغاير ل

. مستقبلً  متغّباً التوزيع أخرى إحصائية بسبب وضع مؤشرات توزيع الدخل َب ا١بانب األٲبن من ا٤بعادلة، أى إعتبار صعوبات 
أى أثر سلىب لتفاوت توزيع الدخل  ،سالبة ( اسات الٌب تزعم وجود عبلقة عكسية )ولكن ىذه الصعوبات ٓب ٛبنع تراكم الدر 

 على النمو البلحق )أى َب فَبة تالية(. التنمية ة حلر مَب بداية 

لدى البعض، ٓب يبدأ االىتماـ بقضية توزيع الدخل وسوء التوزيع أو عدـ العدالة كما ىو شائع ُب ا٣بمسينات من   
ىتمامات العلماء االجتماعيْب هبذا ا٤بوضوع ألكثر من قرف مضي. ولكن رغم ذلك، بقيت إالقرف ا٤باضي بل رٗبا ترجع 

 Aghion and) عملية التنمية االقتصادية بعيدة عن الفهم الكامل العبلقة بْب تفاوت توزيع الدخل )عدـ العدالة ( وبْب

Others, 1999 ).  ُق معظم أدبيات التنمية بااًل لتوزيع الدخل، وإ٭با حملاولة فهم لْ الواقع أنو حٌب هناية ا٢برب الباردة، ٓب تػ
قد رأى أف تدىور توزيع الدخل رٗبا يكوف  kuznetsالنمو وتقليل الفقر ا٤بطلق َب البلداف النامية. فمن ناحية كاف كوزنتس 

َب التحوؿ من النشاط الزراعى ا٤بعاشى ذى االنتاجية  "فو ا٤بشتغل"نتيجة طبيعية َب ا٤براحل األؤب للتنمية، عندما يبدأ 
 آدـ ٠بيث وفقاً ٤بنهج –كذلك نتاجية. وكاف التيار الرئيسى َب أوساط االقتصاديْب يفَبض  إلا٤بنخفضة، إٔب القطاعات عالية ا

  ،التفاوت َب توزيع الدخل )عدـ ا٤بساواة (أف ٔب إوجود تعارض بْب الكفاءة والعدالة، وَب ا٘باه سببية عكسية، تعود  -
 كنتيجة ٢بماية حقوؽ ا٤بلكية، سيحفز النمو من خبلؿ تشجيع االستثمار واالدخار، وحث العماؿ على العمل هبمة أكرب

(Nancy Birdsall, 2007). 

ىتماماً إٔب االقتصاديوف بداية التسعينات، ومع توافر بيانات متتابعة عن توزيع الدخل َب البلداف النامية، أوْ مع  
ٔب فهم وتقدير آثار إالتحليل ا٤باركسى، وتزايدت ا٢باجة  منهجرٗبا مع سقوط حائط برلْب سقط  .متزايداً باالقتصاد السياسى

إٔب انعكاسات تفاوت توزيع الدخل على  –نظريًا وتطبيقياً  –اضية توجو الَبكيزا٤ب ةسن 25توزيع الدخل على النمو. وخبلؿ 
وغّبىا. ، النمو والتنمية. وقد بدا ذلك واضحاً َب تقارير ا٤بنظمات الدولية، منها الربنامج اإل٭بائى لؤلمم ا٤بتحدة، البنك الدؤب

أمر ٰبظى باألٮبية، كما أف الدخل ختبلؿ( إورغم ذلك فليس ىناؾ توافق كامل بْب االقتصاديْب على أف سوء توزيع ) 
النمو اإلسراع بضرورة ىتماما أقل بكثّب لتفاوت الدخل، با٤بقارنة مع إيوجهوف كانوا ا٤بمارسْب وأصحاب قرارات التنمية  

  .ومكافحة الفقر

بعض تشّب  .ىتمامهم ٗبسألة التفاوت َب توزيع الدخلا –واقعياً  –الناس بدخلهم النسىب، يعُب ىتماـاأف ال شك  
إٔب أف متوسط مستوى اإلحساس بالسعادة ٓب يرتفع حٌب ( happiness, well-being) االستقصاءات عن "السعادة" 

الٌب ٘بعل من تفاوت توزيع الدخل بشدة ىو حوؿ األسباب  -إذف -السؤاؿ ا٥باـ  عند زيادة متوسط الدخل بدرجة ملموسة.
 –بعد مستوى معْب –  أنو لدى معظم االقتصاديْب، يصبح توزيع الدخل بلحَ أمرًا يستوجب االىتماـ َب الدوؿ النامية. يُ 

 : 3(Nancy Birdsall, 2007) مسألة ىامة لعدة أسباب، منها
   االقتصادى الشديد َب توزيع الدخل، النموَب حالة األسواؽ غّب ا٤بكتملة، أف يعوؽ التفاوت  يُتوقع . 

                                                           

 . egalitarianخل يرى البعض أف التوصيات واالقَباحات ٤بعا١بة  سوء توزيع الدخل قد ال ٚبتلف كثّباً عنها ٤بواجهة الفقر َب بلد تتسم بتكافؤ توزيع الد  3
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  َُواالقتصادية. التفاوت الشديد َب التوزيع دوف التطور والتقدـ َب ا٤بؤسسات السياسيةوؿ ٰب 
    ية. وافقجتماعية ومدنية تضمن اٚباذ القرارات التإأف ىذا التفاوت يكوف عائقاً لوجود حياة 

ال ٱبفض النمو بطريقة مباشرة، ولكن رٗبا تتوصل النظرية، وبعض األٕباث التطبيقية، إٔب أف تفاوت توزيع الدخل   
حكومة غّب مسئولة وغّب كفؤ )ا٤بؤسسات  وجود ألسواؽ غّب التنافسية، أولة ااحتوزيع الدخل، و ٭بط التفاعل والتشابك بْب 
قد يوفر التفاوت الشديد َب الدخل  ،ذلك، ورٗبا بطريقة مغايرة منهجياً  ضعف النمو. باإلضافة إٔبالضعيفة( ىو الذى يُ 
السياسة االقتصادية، و/ أو وضع وأسلوب ،  governanceمة كَ ْو ضعف ا٢بَ  ،من أو تفاقمإٔب، الظروؼ الٌب تؤدى 

 .االقتصادىالنمو معدالت ٔب ا٬بفاض إا٤بؤسسات االجتماعية واالقتصادية، ٩با يؤدى ضعف 

الدخل توزيع التفاوت َب وفقا للمنهج ا٤بدرسي فإف  ؟تأثّب تفاوت التوزيع علي النمو ُب اقتصاد السوؽ ماىى طبيعة        
عتبارات ا٢بوافز والنمو متعارضة ُب بعض األحياف مع إ٢بوافز" ومن ٍب فهو شن جيد للنمو، حٍب وإف كانت ا"لنظاـ مفيد 

تم صياغتها بطريقة تضادة رٗبا ٓب مُ  ججاً حُ  -منذ زمن  -قتصاديو التنمية إدـ أىداؼ العدالة االجتماعية. ومن ناحية أخرى ق
الذي تضمن أربعة دالئل عامة لبياف كيف أف درجة من عدالة  Todaro روض ىو ما قدمو فلعل أشهر ىذه ال .جةهَ نػْ ٩بَُ 

 للنمو االقتصادي ا٤بضطرد )ا٤بستداـ(: مهماً  التوزيع ُب الدوؿ النامية ٲبكن أف تكوف ُب ا٢بقيقة شرطاً 
    غنياء.ستثمارات غّب منتجة من قبل األإعدـ االدخار و/أو  -أ
مستوي منخفض لرأس ا٤باؿ البشري لدى الفقراء. -ب  
٘باه الفقراء ٫بو السلع احمللية الرخيصة.إ -ج  
ا٤بعارضة السياسية من جانب الغالبية .أو الرفض  -د  

أف تفاوت توزيع الدخل ىو  تْ عَ د  اُب السنوات األخّبة من القرف ا٤باضي برز التحدي القوي لوجهة النظر الٍب 
الدراسات التطبيقية علي ٦بموعة دوؿ من خبلؿ ٙبليل اال٫بدار لنمو الناتج احمللي وتعددت  .عامل ٧بفز للنمو االقتصادي

ىذه الدراسات وجود عبلقة ارتباط سالبة بْب متوسط معدؿ النمو ومقاييس  رتد  ٝبإب علي مؤشرات توزيع الدخل. لقد قَ إلا
داف لَ ففي بداية الستينات إتسم البػَ  .ة مثّبة لبللتفات عن كوريا ا١بنوبية والفيليبْبحالَ  اتتفاوت توزيع الدخل، وظهرت دراس

االدخار( رغم اختبلفهما ُب درجة تفاوت ٗبؤشرات اقتصادية كلية متشاهبة )متوسط دخل الفرد، متوسط االستثمار، معدالت 
% من السكاف ضعف نظّبهتا )النسبة ا٤بماثلة( ُب  40% إٕب أدين 20نصيب أغِب  ت نسبة. ُب الفلبْب كانالدخل توزيع

تضاعف دخل الفرد  أدى النمو السريع إٔب  كوريا ا١بنوبية كاف أكثر عدالة(. عرب ثبلثْب عاماُ توزيع الدخل َب  كوريا )أى أف 
علي عكس توقعات الفرضية الدارجة  -ُب كوريا ٟبسة أضعاؼ بينما زاد نظّبه ُب الفلبْب إٕب الضعف فقط. وكاف معِب ىذا 

  . ( Aghion and Others, 1999) أف زيادة درجة تفاوت التوزيع ُب البلد ترتبط بنمو أبطأ -
بدراسة ٧بددات النمو االقتصادي  ٦بدداً شهدت عودة االىتماـ ٛبت اإلشارة من قبل إٔب أف التسعينات لقد 

علي  ،نة عن الدخل القومي ومعدالت النمو لعدد كبّب من البلدافارَ قَ مُ بيانات ر فُ وتوَ  ،وساعدت صياغة نظرية النمو الداخلي
إجراء دراسات تطبيقية )قياسية( لتحليل أسباب اختبلؼ معدالت النمو بْب ىذه الدوؿ. تضمنت ىذه األدبيات الواسعة 

تفقت ادراسات متعددة الختبار تأثّب تفاوت التوزيع علي النمو االقتصادي. كانت الصورة واضحة لدي ىذه الدراسات الٍب 
معدالت النمو. جاءت ىذه النتيجة مفاجئة ُب ضوء رؤي النظريات  ضف  ٚبَُ  توزيع الدخلٝبيعها علي أف زيادة تفاوت 

 ٕب عملية النمو.اينتقل تأثّب تفاوت التوزيع أف و القنوات الٍب ٲبكن من خبل٥با أالتقليدية ُب ىذا اجملاؿ 
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والبشري الذي يؤثر بدوره ُب االستثمار ُب رأس ا٤باؿ العيِب حجم د د  " ٰبُ  الثروة النظرية اآلف ىي أف تفاوت توزيع "
يؤدي  األرض )األصوؿ( معدؿ النمو طويل األمد. وأظهرت دراسات ٙبليل اال٫بدار أف التفاوت الشديد ُب توزيع الدخل أو

٫بدار إسراع بالنمو. وعندما قاست بعض الدراسات معامبلت بطاء النمو االقتصادي. وبا٤بثل ترتبط عدالة التوزيع باإلإٕب إ
الطبقة ا٤بتوسطة علي ) س الثالثمْ ٕب ا٣بُ إعلي حصة الدخل الٍب تؤوؿ  -ُب نفس الفَبة -ىاالقتصادالنمو متوسط معدالت 
حصائية وقوة التأثّب ُب متاز بالثقة اإلإٯبايب علي النمو، كما أنو إجد أف أثر ىذا ا٤بتغّب وُ  (ُب دوؿ متقدمة ونامية خريطة التوزيع

ٕب إتوفر الدراسات التطبيقية إشارات مهمة  ،للنمو ةُ زَ ف  ٕب الدالئل علي أف عدالة توزيع الدخل ٧بَُ إافة نفس الوقت. باإلض
أف  تَ بِ ثْ ز البعض علي دور القيود علي االئتماف ليُ كَ القنوات الٍب يؤثر من خبل٥با التفاوت َب الدخل علي النمو االقتصادي. َر 

ْب( سَ % )ٟبُْ 40دين أعلي معدالت النمو. واألكثر من ىذا عندما تنخفض حصة  اُ ومهم اُ إٯبابي اُ ثر أتاحة االئتماف إزيادة ل
ثر السالب تاحة االئتماف علي النمو. وبا٤بثل سيزيد األإمن السكاف ُب الدخل، أي تزيد درجة تفاوت التوزيع، يزيد تأثّب 

براز دور إٕب إخري ا٘بهت أللتفاوت علي االستثمار ُب رأس ا٤باؿ العيِب بسبب فروؽ االئتماف. ىناؾ دراسات تطبيقية 
مع ىشاشة االقتصاد  ٯبابياً إد أف تفاوت الدخل يرتبط جِ نتقاؿ للتأثّب بْب العدالة والنمو. لقد وُ إا٥بشاشة االقتصادية كآلية 

ٕب أف إراؼ ا٤بعياري للمعدؿ السنوي للنمو االقتصادي. كما توصلت دراسات اال٫بدار ُب ٦بموعة الدوؿ عنها باال٫ب اً ربّ عَ مُ 
 إ ٕب إ٬بفاض متوسط معدؿ النمو خبلؿ الفَبة. ويعود ذلك جزئياً إزيادة تقلبات النمو تؤدي 

ُ
لبلستثمار ُب  لُ ط  عَ ٕب تأثّبىا ا٤ب

 ( Aghion and Others, 1999) رأس ا٤باؿ العيِب والبشري.

٫بدار النمو ىذه إظهر لقد بينت ىذه الدراسات أف عدـ ا٤بساواة َب توزيع الدخل لو آثار سالبة على النمو. ) يُ 
٤بتغّبات َب ا١بانب األٲبن للمعادلة، مثل الدخل َب فَبة ا يتم تثبيت بعض ا٤بعامبلت السلبية للتفاوت َب التوزيع، وذلك عندما

اً، خضع ىذا االستنتاج حوؿ ارتباط التفاوت َب التوزيع )َب البداية( مع يوتطبيق. ستثمار ا٤بادى(البداية، التمدرس، اال
معدالت ٭بو أبطأ وأقل، لبلختبار بإستخداـ عدة ٕبوث إحصائية، وتوصل معظمها إٔب نفس النتيجة، ولكن ا١بدؿ ٓب يتوقف 

بياناهتما لتقدير النمو االقتصادى كدالة َب التوزيع اإلبتدائى للدخل إٔب   Deininger and Squireاستخدـعند ىذا ا٢بد. 
تأثّب تفاوت الدخل اإلبتدائى على النمو راسخاً فإف التفاوت الواضح َب توزيع  د  جانب متغّبات أخرى، ووجدا أنو بينما ال يُػعَ 

 Deininger الدراسات ا٤بعتمدة على بياناتعدد من تشكك  وقد. (,Kanbur  1998) األراضى يؤدى حقاً إٔب ٭بو أبطأ 

and Squire    َب ىذا التوافق البازغ. فقد وجدت ( Forbes, 2000 ) لة والنمو. باإلضافة اٯبابية بْب عدـ العدإعبلقة
  آخروف على ىذه العبلقة العكسية غّب الناضجة بْب تفاوت توزيع الدخل، والنمو، كحقيقة راسخة إٔب ذلك، ٙبفّ 

 قتصاديات التنمية.ال

 توزيع الدخل فى مساواة بلالتبعات االقتصادية ل 2 -3
 االدخار/االستثمار وتوزيع الدخل      

تعددت الدراسات وا٤بقاالت الٌب ٙباوؿ تقدير تأثّب تفاوت الدخل على االقتصاد الكلى. وَب كل األحواؿ فإف       
تتوقف على القناة الٌب ينتقل عن طريقها التأثّب ا٤بتوقع، وعلى الشروط االستخبلصات الٌب يتوصل إليها أى من الباحثْب 

 
ُ
دة النتقاؿ ىذا التأثّب، و٘بعل منو إما طيب أو خبيث )جيد أو سٓبء(. ال ينازع أحد َب أف "البلمساواة " حد  واألوضاع ا٤ب

 –َب األساس  –يرى البعض أف دراسة تفاوت توزيع الدخل ىى  – ٙبديداً  –. ولكن من الناحية االقتصادية مرفوضة أخبلقياً 
دراسة وٕبث َب ٦باؿ "االدخار".  وأف رد فعل االقتصاد حملاولة العمل على زيادة ا٤بدخرات ىو الذى ٰبدد ا٘باه التأثّب 

وؿ، زيادة ٩باثلة َب فة َب معدؿ االدخار: األستهداالقتصادى لتوزيع الدخل. ىناؾ نوعاف من ردود األفعاؿ للزيادة ا٤ب
 ، والثاىن، زيادة البطالة، كما سنشّب الحقاً(نظرية جانب العرض، أو تساقط ٜبار النمو بّ االستثمارات ا٤بنتجة )وىو ما ٲبثل لُ 
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(2014 Michael Pettis,).  بسيط. ستنعكس زيادة تفاوت الدخل َب اختبلؿ العبلقة بْب   –كما نعرؼ  –وتفسّب ذلك
 Pettisقراض" أو إرتفاع البطالة. ولكن اإل/  من خبلؿ زيادة "االئتمافوا٣بدمات، ولن يعود التوازف إال  عرض وطلب السلع 

فهو يقرر أف  .يضيف قراءة أخرى لشكل ٨بتلف لزيادة البلمساواة َب توزيع الدخل الٌب تنعكس َب زيادة معدؿ االدخار
التوزيع. ٰبدث  ةِ د  تناقص نصيب القطاع العائلى )االستهبلكى( َب الناتج احمللى اإلٝبأب يَبؾ نفس األثر الذى ٰبققو ارتفاع حِ 

ىذا الَباجع َب نسبة اإلنفاؽ االستهبلكى العائلى )حسب مفاىيم ا٢بسابات القومية / حسابات الدخل القومى( كنتيجة 
كما حدث َب أ٤بانيا قبل أكثر   –األجور )معدؿ زيادهتا أقل من ٭بو اإلنتاجية، ومعدؿ النمو االقتصادى( دُ ي  قَ للسياسات الٌب تػُ 

أو بسبب ٚبفيض أسعار الفائدة )الصْب(، وكذلك من خبلؿ  –سنة، وَب الصْب بسبب وجود بطالة واسعة َب الريف 15من 
َب أ٤بانيا وكذلك َب الصْب. َب كل ىذه األحواؿ ينمو ما حدث ك،  Undervaluedتقييم العملة الوطنية بأقل من قيمتها 

أف  الناتج احمللى ٗبعدؿ أعلى من معدؿ زيادة الدخل العائلى، ومع ا٬بفاض حصتو َب الدخل القومى، فلن يكوف مستغرباً 
 استهبلؾ ىذا القطاع سيمثل نسبة متناقصة من الناتج احمللى اإلٝبأب.

زيادة تفاوت الدخل، أو ارتفاع حصة "الدولة" َب الدخل القومى شيئاً أف تكوف ٲبكن ، Pettisمن وجهة نظر  
إٯبابيًا )مفيداً(. سيكوف ذلك صحيحا فقط عندما يكوف ىناؾ استثمار يتطلب ٛبويبًل غّب متوفر، نتيجة نقص ا٤بدخرات. 

ب على العمالة، وزيادة دخلها ) حٌب إذا سيَبتب على ارتفاع معدؿ االدخار، زيادة االستثمار بنفس القيمة، والتوسع َب الطل
حدث تزايد َب تفاوت توزيع الدخل(. َب ىذه ا٢بالة سيستفيد األغنياء، لكن باقى فئات اجملتمع ستستفيد أيضا. ولكن ماذا 

 ٔب:إجو لو كاف ىناؾ مدخرات كافية لتمويل االستثمارات ا٤بنتجة؟ األمور عندئذ ستكوف ٨بتلفة. ألف الزيادة َب ا٤بدخرات ستت
زيادة االستثمارات غّب ا٤بنتجة )عن طريق زيادة ا٤بخزوف غّب ا٤برغوب، وىذا ىو التصنيف احملاسىب الذى   -1           

يعكس عجز االقتصاد عن استيعاب إنتاج السلع وا٣بدمات، َب االستهبلؾ أو االستثمار ا٤بنتج، فيتحوؿ فائض اإلنتاج إٔب 
 استثمار غّب منتج يأخذ شكل تراكم ا٤بخزوف(، أو:

قد تؤدى زيادة ا٤بدخرات إٔب ا٬بفاض سعر الفائدة، ويدفع رأس ا٤باؿ الرخيص إٔب أنشطة ا٤بضاربة، أو القياـ   -2 
ٗبشروعات ليس ٥با جدوى إقتصادية، أو ا٤بضاربة َب العقارات، .. إْب. وكأنو باستثناء ا٢بالة الٌب توجد فيها إستثمارات 

تمويل، لن يَبتب على زيادة التفاوت َب الدخل، أو ا٬بفاض نصيب القطاع منتجة ) ٥با جدوى حقيقية ( وتفتقر إٔب ال
وغّب  دِ العائلى وارتفاع معدؿ االدخار، زيادة مقابلة َب االستثمار ا٤بنتج، ولكن ضياع ىذه ا٤بدخرات الزائدة َب استثمار غّب ٦بُْ 

 .ن بأسرع من القدرة على خدمة الدينهنا تنتقص من قيمة األصوؿ نتيجة زيادة الديأل، منتج، ومن ٍب غّب مستداـ

  
ُ
م أف تؤدى التحويبلت النقدية من القطاع العائلى إٔب األغنياء أو ا٢بكومة )ومن ٍب ت  حَ ومن ناحية أخرى، من غّب ا٤ب

يقابلها زيادة حدة تفاوت توزيع الدخل( إٔب ارتفاع حجم ا٤بدخرات الكلية، ٩با يعُب أف زيادة ا٤بدخرات بسبب "التحويبلت" 
تطورات ترتب عليها ا٬بفاض ا٤بدخرات َب جانب آخر من االقتصاد، مثل قياـ األثرياء ) أو ا٢بكومة ( بزيادة إنفاقهم 
االستهبلكى )!!( أو قياـ القطاع العائلى بزيادة معدؿ استهبلكو )وٚبفيض معدؿ ادخاره (، ٙبت وىم إحساس خادع 

ٙبت أثر  -َب ظل ىذه األجواء من ا٤بضاربة -ألسهم والسندات ..اْب، والوقوعبتحسن األحواؿ، مع زيادة أسعار األصوؿ وا
التقليد للفئات األعلى دخبًل. أى أف زيادة ادخار األغنياء و/ أو الدولة يقابلها ادخار أقل )أو زيادة الدين، وىو نفس 

بعض  تْ قَ لَ عدؿ االدخار، إذا أغْ الشىء( للقطاع العائلى العادى. وباإلضافة إٔب ذلك، ىناؾ احتماؿ آخر ال٬بفاض م
الصناعات أبواهبا وقامت بتسريح العمالة، ٩با يضطر العماؿ إٔب السحب من مدخراهتم أو االقَباض. وبعبارة اخرى، إذا ٓب 
يصطحب ارتفاع معدؿ االدخار َب جانب من االقتصاد، زيادة االستثمارات ا٤بنتجة، فإف ٙبقيق ا٤بتساوية الرقمية )التوازف َب 

 
ُ
وؿ باالئتماف مَ ا٢بسابات االقتصادية( يعُب إ٬بفاض االدخار َب جانب آخر. وٰبدث ذلك إما عن طريق زيادة االستهبلؾ ا٤ب
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رَب كِ )االقَباض ( أوَب صورة ارتفاع البطالة. وىذا بغّب شك ىو األثر األسوأ لزيادة االدخار نتيجة زيادة تفاوت الدخل أو  
لتحليل تصبح مشكلة البلمساواة َب توزيع الدخل واضحة. ىناؾ طريقاف فقط ٤بواجهة َب ضوء ىذا ا حجم ا٢بكومة )!!(.

ُصر رؤوس ا٤بنتج، وىى حالة غّب متوقعة سوى عندما تقْ  الزيادة ا٥بيكلية َب معدؿ االدخار. إما أف نشهد زيادة َب االستثمار
، كما يبْب . لن يكوف أى أثر آخر ٩بكن االستدامةاألمواؿ عن ٛبويل مثل ىذه االستثمارات، أو عند حدوث زيادة َب البطالة

 . 5الشكل 

           
َ
 حْ ٲبكن اعتبار ما سبق من قبيل التحليل االقتصادى ا٤ب

ُ
دة ر  جَ ض، الذى ينظر َب العبلقة بْب ا٤بتغّبات االقتصادية ا٤ب

ود دوتتوقف صحة التأثّبات ا٤بتبادلة ٥بذه ا٤بتغّبات، وخاصة ر  .)مثل الدخل، االدخار، االستثمار، الفائدة... وغّبىا (
تفاوتات توزيع الدخل، على افَباض كفاءة وتنافسية األسواؽ، و٧ُبدداهتا السياسية واالجتماعية، على النحو  األفعاؿ لتغّب

ن الثمن الذى يدفعو ص عنواف الكتاب عالذى تعرض لو بالشموؿ وبرباعة كتاب صاحب نوبل "جوزيف ستيجلتز". ويُلخ  
االقتصاد واجملتمع نتيجة للمساواة َب توزيع الدخل، عندما يقرر ".. ندفع ٜبنًا باىظًا لبلمساواة الكبّبة وا٤بتزايدة، وألهنا من 
ا٤بتوقع أف تواصل الزيادة، ما ٓب يتم عمل شىء، فا٤بتوقع أيضًا أف يزيد الثمن الذى سندفعو". وسيتحمل ىذا الثمن الطبقة 

   (Stiglitz, 2013 ). واجملتمع، والدٲبقراطية. الدنيا، ولكن سيدفع الثمن األكرب البلد )أمريكا( بأكملو،والفئات توسطة ا٤ب
الواقع أف ٙبليل ستيجليتز يربط بْب األسباب والتبعات للتفاوت َب توزيع الدخل، حينما يؤكد أف اجملتمع الذى يشهد ال 

 neither stableمساواة وتفاوت َب التوزيع، ال يعمل " بكفاءة "، وأف اقتصاده غّب مستقر وغّب مستداـ َب األمد البعيد. 
nor sustainable . ّدـ تفصيبًل وافياً لتأثّب البلمساواة على الناتج احمللى واالستقرار االقتصادى، وانعكاساهتا ومن ىنا فإنو يُق

على الكفاءة االقتصادية وعلى النمو. باإلضافة إٔب ذلك فإنو يَْدَحُض الفكرة الزائفة بأف "البلمساواة مفيدة للنمو"، أو " أف 
 سيكوف ضاراً باالقتصاد".  –الضرائبمثل زيادة  –اٚباذ أى إجراء َب مواجهة البلمساواة 

 االنتاج وعدم االستقرار: 
، مثلما حدث َب أزمة الكساد العظيم، زيادة  2008رٗبا ٓب يكن من قبيل الُصْدَفِة أف تسبق وقوع األزمة ا٤بالية َب  

العادى. وكما يقضى التحليل الكينزى كبّبة َب درجة البلمساواة، وتَػرَكٌّز الثروة َب أيدى ِقّلة، وتراُجع متوسط إنفاؽ ا٤بواطن 
ا٤بعتاد يقَبف انتقاؿ الدخل من الفئات الدنيا إٔب فئات الدخل ا٤برتفع با٬بفاض االستهبلؾ، ومن ٍب ا٬بفاض الطلب الكلى 
عما ٲبكن لبلقتصاد أف يوفره )العرض الكلى( من السلع وا٣بدمات. وما ٓب يتم اٚباذ إجراء ما ٤بواجهة زيادة العرض عن 

َب " الفقاعة التكنولوجية "  –َب الواليات ا٤بتحدة  –لطلب، سيؤدى ذلك إٔب زيادة البطالة. ٛبَثل ىذا اإلجراء َب التسعيناتا
شكل " فقاعة اإلسكاف"، وَب اآلونة األخّبة أصبح "االنفاؽ  –خبلؿ العقد األوؿ من األلفية ا١بديدة  –بينما أخذ 

األزمة. ٲبكن إلقاء اللـو عند حدوث البطالة وزيادهتا على نقص الطلب الفعاؿ  ا٢بكومى" ىو اإلجراء ا٤بألوؼ ٤بواجهة
َب  –)بسبب ا٬بفاض إنفاؽ ا٤بستهلكْب، أو استثمار الشركات، أو اإلنفاؽ ا٢بكومى(. ولكن ما يفسر قصور الطلب الكلى 

خل. ويُػَقد ُر أف إعادة توزيع الدخل َٖبَمس الواليات ا٤بتحدة، وَب البلداف األخرى كذلك، ىو زيادة حدة التفاوت َب توزيع الد
 % من األمريكيْب لصاّب الفئات الدنيا، سينعكس َب ارتفاع الطلب الكلى بنقطة مئوية كاملة. ونتيجة1نقاط مئوية من أغُب 

نقطة مئوية، ومن ٍب تراجع معدؿ البطالة بنفس  2 – 1.5ألثر ا٤بضاعف سيؤدى ذلك إٔب زيادة الناتج اإلٝبأب ٕبؤب 
% 8.3% مثبًل ( ال٬بفضت البطالة من 20النسبة. ولو أف إجراءات إعادة التوزيع مشلت فئة أوسع من السكاف ) أغُب 

 ( ,2013Stiglitz% فقط.) 6 -5( إٔب 2012)كما كاف ىو ا٢باؿ َب 
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 أثر زيادة االدخار على توزيع الدخل( 5الشكل )

 
        ,Michael Pettis 2014 المصدر:     

 -macroوٜبة طريقة أخرى لبياف تأثّب البلمساواة ا٤بتزايدة َب ضعف مؤشرات األداء االقتصادى الكلى        
economics َر أف األجور قد ا٬بفضت َب قد  ويُ  .ن االنكماش با٬بفاض حصة األجور َب الناتج احمللىهتِ رْ . كثّبًا ما يػ
  –َب غضوف األزمة  –الواليات ا٤بتحدة 

ُ
 stimulusا٤بأب  زِ ف  حَ بأكثر من نصف مليار دوالر، وىو ما يفوؽ قيمة ا٤ب

package ى، الذى استهدؼ ٚبفيض البطالة بنقطتْب مئويتْب. ويبدو أف ما ترتب على ٙبويل الذى أقره الكو٪برس األمريك
تمًا أف تؤدى السياسة ا٢بكومية الٌب ا٤بوارد من العماؿ لصاّب األغنياء، كاف َب اال٘باه العكسى ٥بذا ا٥بدؼ. وقد اليكوف ٧بُ 

االختبلالت ا٤بالية واالقتصادية وضياع ا٤بوارد،  تستهدؼ تعويض النقص َب الطلب الكلى الناشىء عن زيادة البلمساواة، إٔب
 (. Stiglitz, 2013 ولكن ىذا ما ٰبدث عملياً َب معظم األحياف. )

السياسات غّب ا٤بتوازنة َب مواجهة زيادة إليو تؤدى االقتصادى وإٔب جانب ذلك ىناؾ طريق ثاف لعدـ االستقرار  
  deregulationالبلمساواة، وىو ما يَبتب على إلغاء القيود 

ُ
دة لعمل األسواؽ بكفاءة، وضماف التنافسية، و٧باربة حد  ا٤ب

سوء استخداـ ا٤بوارد، وٞباية الفئات الضعيفة ..اْب. إف إلغاء الضوابط والقيود على األسواؽ، وخاصة أسواؽ ا٤باؿ، ال يؤدى 
ذ االقتصادى والسياسى، وزيادة فحسب إٔب العجز عن تصحيح حاالت فشل األسواؽ، ولكنو يعمل لصاّب مراكز النفو 

 ا٤بخاطر، الٌب ال تتمكن الفئات األدىن من درء تكلفتها. ويؤدى ذلك كلو إٔب تعميق حالة عدـ االستقرار.

( أصبح ىناؾ توافق عا٤بى متزايد على أف البلمساواة تؤدى إٔب عدـ 2008وَب أعقاب األزمة ا٤بالية العا٤بية ) 
 ٙبقيق البلمساواة. بل وأقرت ا٤بؤسسة ا٤بالية الدولية ا٤بنوط هبا السهر على االستقرار االستقرار، الذى يسهم بدوره َب

ام وغير مرغوبدأثر غير مستأثر  أثر قد أثر غير  

 زيادة الالمساواة

زيادة معدل 

    االدخار

زيادة مؤكدة فى 

      االستثمار

إستثمار 

 منتج   
مخزون 

 راكد   

-مضاربة

إستثمارا

ت غ. 

 منتجة 

  نقص االدخار فى جزء  

آخر من   االقتصاد         

زيادة      

إستهالك 

غير 

 بطالة
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أف موجات النمو  أوضحت " 2011االقتصادى العا٤بى، وىى صندوؽ النقد الدؤب ٖبطورة األمر. وَب دراسة للصندوؽ َب 
وعلى مدى زمُب أطوؿ،  ،أكثر َب توزيع الدخل االقتصادى ستكوف أطوؿ وأكثر استدامة حينما تصبح وثيقة االرتباط بعدالة

 Ostry and Berg, 2014 .4))يصبح ٚبفيض البلمساواة، والنمو ا٤بضطرد، وجهْب لعملة واحدة.

 عدم الكفاءة واقتصاد أقل انتاجية :
ويَبتب على باإلضافة إٔب عدـ االستقرار الذى تتسبب فيو البلمساواة، فإهنا تؤدى إٔب اقتصاد أقل كفاءة وانتاجية.  

 
ُ
فيدة، وتقليل دعم التعليم العاـ، واتساع تأثّب التشوىات َب االقتصاد، والقانوف، والقواعد ذلك ا٬بفاض االستثمارات العامة ا٤ب

التنظيمية، وكذلك التأثّب على قيم العمل ومعنويات العماؿ. فمن ناحية يؤدى ضغط أصحاب النفوذ ٤بنع زيادة الضرائب، 
يادة عجز ا٤بوازنة، إٔب عدـ القياـ باالستثمارات العامة الضرورية لتطوير البنية األساسية، وٛبويل التعليم العاـ ومن ٍب استمرار وز 
قة عد الفشل َب االستثمارات العامة ىو النتيجة " ا٤بنطقية" للتفاوت الشديد َب توزيع الثروة، فكلما اتسعت شُ ا١بيد ..اْب. ويُ 

. وكما ىو public goodsكلما تقاعس األثرياء عن اإلنفاؽ على "السلع العامة"   –تمع َب اجمل –توزيع الثروة والدخل 
تز ٙبليلو باإلطار االقتصادى السياسى، والعبلقة بْب القوى االجتماعية وا٢بكومة. ويرى أف ىذا يف سيتجلغل  متوقع، يُ 

لوف على ا٢بكومة َب ا٢بصوؿ على عو  اجملتمع والدولة، وال يُ واألغنياء عن  –االنقساـ ا٢باد َب اجملتمع يعزؿ طبقة الرأ٠باليْب 
التعليم، والرعاية الصحية، وال حٌب األمن الشخصى، بل يوفروف ىذه "ا٣بدمات" ألنفسهم وبأنفسهم. وفوؽ ذلك، فإف 

  5جتماعية.ا٢بكومات القوية، الٌب تستخدـ سلطاهتا ٤بواجهة االختبلالت ا٤بالية واال –عادة  –األغنياء ال يفضلوف 

ورٗبا كاف األكثر خطورة من ذلك ىو ما يؤدى إليو نقص االستثمار َب "ا٤بنافع العامة" وخاصة التعليم العاـ، من  
راؾ االقتصادى. فعندما تضيق الفرص ا٤بتكافئة تَباجع إمكانيات االستخداـ األمثل ألىم األصوؿ اإلنتاجية، تضاؤؿ فرص ا٢بِ 

ألطوؿ، ينعكس ذلك على مستويات "اإلنتاجية". وفضبًل عن ذلك، طا٤با أف جانباً ال يستهاف أى قوة العمل. وعلى ا٤بدى ا
أى   ،(rent- seekingعائد غّب مستحق بو من التفاوت َب توزيع الدخل )البلمساواة( يعود إٔب االستحواذ على الريع )
على إىدار للموارد، ومن ٍب ا٬بفاض إنتاجية  إعادة توزيع الدخل ٤بصلحة فئات ٧بدودة على حساب األغلبية فإهنا تنطوى

 –من ٍب  –ستؤدى عملية ا٢بصوؿ على الريع إٔب تشويو عملية ٚبصيص ا٤بوارد، وترتبط  .اجملتمع ومستوى معيشة أفراده
٧باوالت االستئثار بالريع واالستحواذ على حصة أكرب من كعكة الناتج احمللى، إٔب تصغّب ىذه الكعكة، ومن قبيل ىذه 

 حملاوالت، االحتكار وا٤بعاملة الضريبية التفضيلية، وغّبىا.ا

"لبلمساواة"" يكمن َب عدـ التطابق بْب العائد الفردى والعائد االجتماعى، ولكن ا٤بشكلة أف  ىا٤بغزى ا٢بقيق
اتساع الفجوة بْب مستويات الدخل، واالستسبلـ الواسع ٥بذا الواقع، ٯبعل من الصعوبة ٗبكاف وضع وتبُب سياسات جيدة. 

ادى(، ٙبرير الصناعة، ا٬بفاض االستثمار َب البنية يشمل فشل السياسات االستقرار االقتصادى )التوازف ا٤بأب/ االقتص
األساسية، والتعليم العاـ، وا٢بماية االجتماعية، والبحث العلمى. ومع ذلك، فثمة سبب مغاير ٛباماً، ٤با تؤدى إليو 

                                                           
 Ultimately, employment and equity are"  نقل عن مدير صندوق النقد الدولى عبارة ذات داللة 4

building blocks of economic stability and prosperity of political stability and peace. 
(Strauss – Khan) 

 
 While the wealthiest Americans may complain about the kind of governmentيكتب ستيجليتز   5

we have in America, in truth many like it just fine to do gridlocked to redistribute, too 
divided to do anything but lower taxes . (Stiglitz, 2013 ). 
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يتوجب أف يكوف "البلمساواة" من كفاءة أقل، وإنتاجية أدىن َب االقتصاد عما كاف من ا٤بمكن ٙبقيقو. إف اإلنساف ليس آلة. و 
ل هبا "الشركة" لدى العماؿ حافزًا للعمل ٕبماس. يشّب ستيجليتز إٔب "نظرية أجر الكفاءة" الٌب تقرر أف الطريقة الٌب تُعامِ 

الٌب أكدهتا االستقصاءات  –عما٥با )شاملة األجور الٌب تدفعها ٥بم( تؤثر َب اإلنتاجية. وٱبلص إٔب أف النظرية االقتصادية 
تقَبح أف ا٬بفاض إنتاجية العماؿ ذوى األجور ا٤بنخفضة سيكوف أكرب من الزيادة َب إنتاجية نظرائهم من ذوى  –ا٤بيدانية 

 إٔب ا٬بفاض اإلنتاجية الكلية. –َب النهاية  –األجور ا٤برتفعة، ٩با سيؤدى 

 التعارض المزعوم بين الكفاءة والعدالة :
َب  –عرضنا فيما سبق لتبعات "البلمساواة"، وكيف أهنا بكافة صورىا، تضر باالقتصاد واإلنتاج. ولكن ىناؾ  
أنصار اليمْب السياسى. يركز ىؤالء على نظاـ "ا٢بوافز"  –على وجو ا٣بصوص –وجهة نظر مضادة ويتبناىا –ا٢بقيقة 

incentives اف عجلة االقتصاد، وأف "البلمساواة" ىى نتيجة حتمية آلية ضرورية لدور  –من وجهة نظرىم –، الذى يُعد
ج أكثر من غّبه. بل ويرى ىؤالء أف أية برامج إلعادة التوزيع ستنطوى على تِ نْ )مقبولة( لعمل نظاـ ا٢بوافز، طا٤با أف البعض يػُ 

ْب الكفاءة وبْب ب   trade-offتعويق النظاـ وتعطيل عملو. وبناء على ىذا، يعتقد أنصار ىذا التوجو بوجود تعارض
العدالة. وبينما تتباين وجهات النظر حوؿ ا٤بدى الذى ٲبكن أف نتخلى عن الكفاءة لتحقيق عدالة )مساواة( أكثر، فإف أىل 

جداً، إٔب ا٢بد الذى سيعاىن منو حٌب الفئات ا٤بتوسطة والدنيا،  اليمْب )َب أمريكا مثبل( مقتنعوف بأف الثمن سيكوف مرتفعاً 
  تعتمد على الربامج والسياسات ا٢بكومية.وخاصة تلك الٌب

 كتابو الرصْب يرد ستيجليتز على ىذه الدعاوى، ليؤكد أنو باإلمكاف ٙبقيق الكفاءة وزيادة اإلنتاج )النمو( إٔب رْب عَ 
 جانب ٙبسْب مستوى ا٤بساواة َب توزيع الناتج. ويفسر أسباب االختبلؼ بأف "اليمْب" يبُب قناعاتو على افَباض اكتماؿ

نعرؼ أف االقتصاد يتسم ٕباالت  –َب الواقع  –تنافسية االقتصاد، وتَساوى العائد الفردى مع العائد االجتماعى، بينما 
ضرورة اإلجراءات والسياسة ا٢بكومية ومن االستحواذ على الريع.  كما يقلل اليمينيوف من ا٢باجة إٔب السلع و"ا٤بنافع" العامة، 

 ٔب جانب ا٤ببالغة َب أٮبية ا٢بوافز ا٤بالية.لتصحيح تشوىات وفشل السوؽ، إ

 على النمو االقتصادى توزيع الدخلتأثير  تحديد إتجاهمحاولة  3 -3
الٲبكن النظر إٔب توزيع الدخل والثروة باعتباره نتيجة آلليات التوازف االقتصادى، ذلك أف اجج بأنو ىناؾ من ٰبُ          

رأس ا٤باؿ، النظاـ السياسى، األحواؿ االجتماعية، تتأثر ٝبيعها بنمط توزيع الدخل آليات ٚبصيص ا٤بوارد، من خبلؿ أسواؽ 
إف العبلقة ا٤بنشودة َب ٭بوذج كوزنتس بْب النمو وتفاوت توزيع الدخل، ٓب تصمد أماـ البحوث التطبيقية ا٢بديثة.  والثروة.
َب اإل٘باه العكسى، حيث تعوؽ فوارؽ الدخل الواسعة التصور بأف عبلقة السببية رٗبا تسّب و حل مكاهنا االقتناع  وتدرٯبياً 

لن يعود موضوع  Atkinson) , 0???))مستوى وجودة(. ٓب يبلغ ا١بدؿ منتهاه، نظرياً وتطبيقياً. ولكن كما عرب   معدؿ النمو
 التوزيع مرة أخرى إٔب ا٥بام  الساكن من التحليل االقتصادى.

الدراسػات األحػدث إٔب وجػود عبلقػة سػالبة بػْب حالػة تفػاوت التوزيػع َب البدايػة، توصلت  ماذا تكشف عنو البيانات؟       
 عػػػػن معامػػػػل جيػػػػُبنػػػػدما يزيػػػػد رتفػػػػاع درجػػػػة تفػػػػاوت توزيػػػػع الػػػػدخل )عإَبض ىػػػػذا السػػػػيناريو ْفػػػػوالنمػػػػو االقتصػػػػادى البلحػػػػق. يػَ 

ا٤بفَبضة( سيكوف دخػل  ةسن 60)%، وَب هناية الفَبة 2.7(. َب ىذه ا٢بالة يَباجع معدؿ النمو االقتصادى إٔب مثبل.0.20
مػع مبلحظػة أف أى قصػور َب البيانػات يػؤدى إٔب عػدـ  عليو لو كػاف االقتصػاد أكثػر عدالػة. فالفقراء نصف ما كاف سيحصلو 

        .بصػفة عامػة ٲبكػن رصػد عػدد مػن االستخبلصػات الػٌب تكشػف عنهػا الدراسػات الثقػة َب دقػة ٙبديػد طبيعػة العبلقػة.
Dininger and Squire, 1997)): 
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بينما ( 0.40ٔب إجيُب يصل ) معامل مريكا البلتينية وإفريقيا جنوب الصحراء بلداف أشدة تفاوت التوزيع َب   أوالً:       
، لكن تدور حوؿ الثبلثينات َب بلداف منظمة التعاوف االقتصادى قليبل أو أعلى 0.30مستوى شرؽ وجنوب شرؽ آسيا َب 

ٝبأب، َب وقد ظلت ىذه ا٤بعامبلت ٧بدودة التغّب بغض النظر عن التغّبات َب الدخل اإل ذلك َب بلداف شرؽ أوربا.وأقل من 
 ىذه ا٤بناطق والدوؿ.

تظهر الدراسات أف اختبار العبلقة السالبة بْب حالة  ختبلؼ بْب توزيع الدخل وتوزيع ملكية األرض.إىناؾ   ثانيًا:      
ذا كاف ا٤بقصود ىو توزيع إعتماداً على ٭بط التوزيع، وما إٔب نتائج مغايرة إالتوزيع االبتدائى والنمو االقتصادى البلحق، سيؤدى 

 الدخل أـ توزيع ملكية األراضى.
شهد دخوؿ الفئات ا٤بختلفة تغّبًا ملموساً. ومايهم ىو ماذا حدث ٝبأب، ولكن ترٗبا ال يتغّب ٭بط التوزيع اإل  ثالثاً:     

 لدخل الفقراء.

ٔب بياف إخّبة من القرف العشرين التوزيع ، خبلؿ معظم الفَبة األ –٘بو اىتماـ معظم ا١بدؿ حوؿ عبلقة النموإبينما  
خّبين تطور واضح َب مسار ىذا ا١بدؿ، ن األتأثّب النمو والتنمية على مستويات التفاوت َب توزيع الدخل، فقد برز َب العقدي

ت تزايػػػد خػػػتبلؿ ٭بػػط التوزيػػػع علػػػى النمػػو االقتصػػػادى.إثػػػر الػػػذى قػػد يَبكػػػو خػػػر ٥بػػػذه العبلقػػة: األوىػػو َب ىػػػذه ا٤بػػػرة ا١بانػػب اآل
داء االقتصػادى ٩بػا انعكػس َب حفػز البحػث والدراسػة َب ىػذا اجملػاؿ. فهم الطريقة الٌب يؤثر هبا عػدـ ا٤بسػاواة علػى األ الت٧باو 

ومع ذلك  ،تقدًن شرح شامل للتأثّب احملتمل للتفاوت َب توزيع الدخل على النمو( ,Jorge Alberto 2013) حاولت دراسة
ف التباين َب النتائج سواء على ا٤بستوى إكثر من ىذا فٔب توافق عاـ حوؿ "ا٘باه" وطبيعة ىذه العبلقة. واألإن الوصوؿ كِ فلم ٲبُ 

 ربعة مواقف ٨بتلفة :أٔب إو التطبيقى، دفع ا١بدؿ أالنظرى 
 "االقتصادى والنموالدخل بْب توزيع  دراسات تؤكد "عبلقة سلبية 
 بينهما دراسات تثبت العبلقة ا٤بوجبة 
 )دراسات رأت أف العبلقة متغّبة )غّب خطية 
  ًة.دد٧بطبلؽ، أو ال٘بد عبلقة ألى عبلقة على اإل ٦بموعة ٧بدودة الترى أساسا 

 عبلقة سالبة بين تفاوت التوزيع والنمو: 3-3-1
خبلؿ ا٣بمسينيات والستينيات إد عى اقتصاديوف، من أمثاؿ كوزنتس وكالدور وجود تعارض )مقايضة( بْب تقليل  

العا٤بية الثانية، شهدت بلداف عدة َب شرؽ آسيا درجات التفاوت َب توزيع الدخل، وبْب اإلسراع بالنمو. وَب أعقاب ا٢برب 
منخفضة من تفاوت الدخل ) و٥با مستويات دخل متقاربة ( ولكنها ٭بت ٗبعدالت غّب مسبوقة. وعلى النقيض من ذلك، 

حفزت فإف بلداف أمريكا البلتينية عانت من حدة التفاوتات َب الدخوؿ، َب الوقت الذى تضاءلت فيو معدالت النمو. وقد 
ىذه اال٘باىات االىتماـ بدراسة العبلقة بْب تفاوت الدخل والنمو، وبصفة خاصة البحث َب كيفية انعكاس مستوى التفاوت 

 َب دولة ما، على النمو االقتصادى البلحق.

لنظرية الزالت الدالئل ا٤بتعلقة بتأثّب تفاوت الدخل وإعادة التوزيع علي النمو ٙبتاج إٕب أف تساندىا أسس ا        
إقتصاد تتفاوت فيو دخوؿ وثروات األفراد،  االقتصادية. ستتجو القواعد النظرية إٔب الفرضية الظاىرة من ٙبليل الواقع، بأنو َب

، ىناؾ ثبلثة أسباب تؤدي إٕب أف تكوف للتفاوتات َب الدخل أثار imperfectأسواؽ ا٤باؿ بالتنافسية الكاملة ال تتسم و 
  :(Aghion, 1999) سالبة علي النمو

عدـ ا٤بساواة )تفاوت توزيع الدخل( يقلل الفرص االستثمارية. -أ  
عف حوافز ا٤بقَبضْب.ضْ تفاوت توزيع الدخل يُ  -ب  
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د ا٥بشاشة ا٤باكرو اقتصادية.ول  تفاوت التوزيع يُ  -ج  

تتفاوت الدخوؿ، وتفقد أسواؽ  إٕب االستنتاج ا٤بشار إليو: عندما بعد استعراض جوانب ىذه العناصر تصل الدراسة          
تها ُب أف إعادة التوزيع ج  ا٤باؿ تنافسيتها، سيكوف الختبلؿ التوزيع أثر سليب علي النمو، وفوؽ ذلك ستفقد النظرة التقليدية حُ 

 ىٍب علالنمو. لقد ركزت اآلليات الٍب ًب استعراضها علي وجود تشوىات ُب سوؽ االئتماف، ومن ٚبفض ا٢بوافز و تظاـ  دُ ي  قَ ستػُ 
جد أف القيود علي التمويل تلعب دورًا بالغ ا٣بطورة َب عملية ظهور وتطور ٧بدودية درجة تطور مؤسسات التمويل. فقد وُ 

قدرات ا٤بنظمْب )أصحاب األعماؿ(. الواقع أف معظم االقتصادات الصناعية، وبالطبع االقتصادات الناشئة أو البازغة، تعاين 
ة. وىذا يعِب أف ىذه اآلليات ستَبؾ تأثّباهتا ليس فقط ُب الدوؿ األقل ٭بواً، ولكن أيضًا ُب من عدـ توفر أسواؽ ماؿ متطور 
 عدد من االقتصادات ا٤بتقدمة.

ووفقا لئلطار النظرى الذي تعرضو الورقة، عندما تكوف سوؽ ا٤باؿ مشوىة )غّب تنافسية(، وتتسم التكنولوجيا 
تفاوت توزيع الدخل ضارًا بالنمو. إف إعادة التوزيع من األغنياء إٕب من ال  سيكوف ،اإلنتاجية " بتناقص غلة " رأس ا٤باؿ

زيادة فرص ألثر د فرصًا استثمارية، وٙبفز النمو. ورٗبا يكمن التفسّب احملتمل ول  ٰبوزوف موارد رأس ماؿ عيِب أو بشري، ستُ 
اؿ البشري ٖبضوعو ٤ببدأ تناقص العائد، وأف االقَباض االستثمار ُب التعليم، إذ يتسم االستثمار ُب رأس ا٤ب٭بوذج االستثمار ُب 

دداً لتمويل ىذا االستثمار )غّب القابل للتجزئة( مكلف للغاية، خاصة ُب البلداف النامية، ومن ٍب تصبح "ثروة" األسرة ٧بُ 
ا٤باؿ البشري، الذي ٰبدد رئيسياً وقيداً حاكمًا علي حجم االستثمارات. فإذا كاف االستثمار ُب التعليم ٰبدد معدؿ ٭بو رأس 

بدوره معدؿ ٭بو الناتج الكلي، سيؤدي التحليل السابق إٕب أف العبلقة ستكوف سالبة بْب تفاوت توزيع الثروة، ومعدؿ النمو. 
عيق النمو، ألف ا٤بقَبضْب ٲبيلوف إٕب عدـ بذؿ جهود أكرب، عندما يكوف من ناحية أخري، سنجد أف تفاوت توزيع "الثروة" يُ 

 ١بهد غّب ملحوظ )غّب مدفوع العائد!!(عائد ا

ُب كل من ٭بوذجي الفرص وا٢بوافز، تنشأ تفاوتات التوزيع من التوزيع األوٕب )االبتدائي( للثروة، أى التوزيع السائد 
تقليل ىذا التفاوت ومن ٍب زيادة النمو عن طريق الضرائب واإلعانات علي "دخل"  –عندئذ  –ُب بداية الفَبة. وٲبكن 

سة ا٤بالية ا٤بعتادة. ولكن لن ٲبكن ٙبقيق ذلك عندما يكوف مصدر التفاوت ليس األفراد. وتتم إعادة التوزيع من خبلؿ السيا
توزيع الثروة، بل يرجع إٔب ا٤بناخ االجتماعى وا٤بؤسسى الذى ٰبكم القياـ با٤بشروعات االستثمارية. ُب ىذه األحواؿ، ستؤدي 

قلبات( هتدد إضطراده واستدامتو. عندئذ تتطلب تسرعة الالنمو السريع هبشاشة )يتسم حيث زائفة التفاوتات إٕب ديناميكيات 
إعادة التوزيع سياسات هتدؼ إٕب إعادة ىيكلة مؤسسات التمويل، وىو أمر أكثر صعوبة )ُب الصياغة والتصميم والتنفيذ 

ة، كوف لئلسراع بالنمو عن طريق سياسات إعادة التوزيع متطلبات كثّب يوالتطبيق( من ٦برد توليفة الضرائب واإلعانات. س
 تتوقف ُب عمقها علي طبيعة مصدر التفاوت وما إذا كاف يعود إٕب توزيع الثروة أـ ا٣بصائص ا٤بؤسسية لبلقتصاد.

الٍب ارتبطت أيضًا بفرضية   -وُب النهاية، ينبغي أف نبلح  أف التحليل الذي تضمنتو الورقة يتشكك ُب الفكرة 
ع أف يرتبط بعبلقة موجبة مع النمو. بل علي العكس وكما أظهر التحليل توقبأف تفاوت التوزيع ُب الدوؿ الفقّبة، يُ  –كوزنتس 

، كلما كانت أسواؽ االئتماف أقل تطوراً، وكانت ا٢بواجز كبّبة بْب ا٤بقرضْب وا٤بستثمرين، كلما زادت ا٢باجة إٕب سياسات 
 . ( Aghion, 1999) اقتصاديةإعادة التوزيع الٍب تستهدؼ زيادة الفرص، وٙبسْب ا٢بوافز، وتقليل ا٥بشاشة ا٤باكر و 

 درجة تفاوتلبحث والدراسة كاف ا٤بوقف السائد ىو وجود العبلقة السالبة بْب َب اَب ا٤براحل األؤب لتطور ىذا ا٤بنحى        
ف أعلى الرغم من و  التوافق الدارج.ب. وجرى العرؼ على تسمية ىذا ا٤بوقف وىذه العبلقة االقتصادىالنمو بْب و توزيع الدخل 

ت كان ف ا١بدؿ ٓب يبدأ َب السخونة سوى َب هناية ذلك العقد.إاالىتماـ بدراسة ىذه الظاىرة بدأ مع بداية التسعينات ف
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 ،غّب التنافسيةسواؽ ا٤باؿ أوؿ الدراسات الٌب مزجت بْب حيثيات االقتصاد السياسى وعمل أمن      ,Perotti؟  دراسة
 ف معدالت النموأٔب إ Jorge Alberto, 2013 ) ) لتوزيع على النمو. توصلللوقوؼ على الطريقة الٌب يؤثر هبا تفاوت ا

قرارات  :تعتمد على ا٤بستوى ا٢بأب لتوزيع الدخل، والتوازف السياسى الناشىء عن ذلك )بافَباض حالة دٲبقراطية( االقتصادى
ف إوضاع ٝبيعا. َب ىذا النموذج فالناتج عن ىذه األس ا٤باؿ البشرى أعادة التوزيع ا٤برتبطة هبذا التوازف، وحجم االستثمار َب ر إ

ثّب الشرائح الدنيا أتلفة للنمو من خبلؿ تٔب معدالت ٨بإ٭باط ا٤بختلفة للتوزيع سوؼ تؤدى ا٤بستويات ا٤بختلفة للدخل، واأل
دولة ذات تفاوت  للدخل للتغلب على تكلفة االستثمار َب التعليم. ستظهر العبلقة السالبة من حيث عدـ قدرة الفقراء َب 

 عادة التوزيع، على زيادة الَباكم َب رأس ا٤باؿ البشرى الضرورى ٢بفز النموجراءات ضعيفة إلإو  ،كبّب َب التوزيع

طار ٭بوذج النمو إالٌب عرضت ٭بوذج االقتصاد السياسى ضمن  ( ??  ,Alesina &Rodrik ) ىناؾ كذلك دراسة 
داء االقتصادى. وَب ىذا على األ دداً ٧بُ  ثّباً أالسياسية )خاصة الضرائب( تؾ القرارات حيث تَبُ  endogenousالداخلى 

النموذج ، تنشا العبلقة السالبة عندما ينطوى ٭بط توزيع الدخل السائد على قياـ "الناخبْب" بالضغط لرفع مستوى الضرائب 
عادة إة سيثور التعارض وا٤بقايضة بْب منافع وفوائد ٔب العماؿ. َب ىذه ا٢بالإْب يعادة التوزيع من الرأ٠بالإغنياء، ومن ٍب على األ

مر الذى يؤدى أب س ا٤باؿ، األأتوزيع الدخل الٌب ٰبصل عليها العماؿ، واآلثار السلبية للضرائب األعلى ا٤بفروضة على ر 
جود العبلقة السالبة، لكنو )على العكس ٩با ورد أعبله ( يثّب و   Clarke, 1992)) يؤيد ا٬بفاض معدؿ النمو االقتصادى.

ف ٭بوذج االقتصاد السياسى ىو أ٫بدار" النمو، فهو يعترب إو فوارؽ "أستقبلؿ ىذه العبلقة عن طبيعة النظاـ السياسى، إحقيقة 
 عادة التوزيع(إٔب النمو )خاصة عن طريق تأثّب الضرائب و إقناة التوصيل من تفاوت الدخل 

العبلقة السالبة بْب مستوى تفاوت الدخل السابق على النمو َب  (,Persson and Tabellini 1994)وكذلك وجد         
س أالتفاوتات َب التوزيع على النمو يكمن َب ر  –من خبللو  -ف ا٤بتغّب الذى تؤثر أيظهر  الت أخرىا٤بستقبل وكما َب حا

ٔب إ ٠باؿ البشرى استناداً أفراد حجم استثماراهتم َب تراكم ر ىذه ا٢بالة يقرر األنتاجية، ففى ا٤باؿ البشرى وانعكاسو على اإل
وؿ فيو زيادة ٔب توازف سياسى ٙبَُ إالعائد ا٤بستقبلى من زيادة االنتاجية. فعندما تسود درجة عالية من عدـ ا٤بساواة سيؤدى ذلك 

قل( و جانب منو على األأس ا٤باؿ البشرى )أق العائد على ر ٠بالية دوف استفادة ا٤بستثمرين من ٙبقيأالضرائب على العوائد الر 
خرى من الدراسات الرائدة َب ٧باولة ٙبديد العبلقة أىناؾ ٦بموعة  نتاجية والنمو.ومن ٍب تقليل ا٢بافز على الَباكم وا٬بفاض اإل

واالجتماعية الٌب تثور َب  ا٢بقيقية بْب تفاوت توزيع الدخل وبْب النمو. وتركز ىذه الدراسات على ا٤بشكبلت السياسية
البلداف شديدة التفاوت َب التوزيع وتشهد حالة صارخة من االستقطاب االجتماعى الذى يؤثر بشدة على معدالت 

ثّب أؤب من وجهة النظر الدارجة، حوؿ ٛبحور آليتْب لتفسّب انتقاؿ تا٤بوجة األدارت  داء االقتصاى.االستثمار، ومن ٍب على األ
ٮبا آلية االقتصاد السياسى وآلية عدـ االستقرار السياسى واالجتماعى. على الرغم  ،َب توزيع الدخل على النموعدـ ا٤بساواة 

غّب من ا٘باه العبلقة مع تفاوت س ا٤باؿ البشرى يُ أدخاؿ تفاوت توزيع ر إف إمن أف تفاوت التوزيع يرتبط سلبيا ٗبعدؿ النمو، ف
  .على النمو االقتصادى سالباً  ثراً أس ا٤باؿ البشرى يَبؾ أف تفاوت توزيع ر أٔب إالدخل، و٥بذا ٱبلص 

 عبلقة موجبة بين تفاوت الدخل والنمو: : 3-3-2    
ر ٗبحاولة قياس ىذه ثُ ٛبت اإلشارة كثّباً فيما سبق إٔب أنو خبلؿ النصف الثاىن من التسعينيات إنشغل اقتصاديوف كُ  

مستقل إٔب جوار عدد من ا٤بتغّبات األخرى، َب ٙبليل اإل٫بدار للنمو لعدد العبلقة، من خبلؿ إدخاؿ تفاوت الدخل كمتغّب 
من الدوؿ. وقد وجدت ىذه الدراسات عبلقة سالبة، وإحصائية بْب تفاوت الدخل وبْب النمو، أى أف تفاوت التوزيع يؤثر 

ليات والقنوات الٌب قد ت أيضاً تفسّب اآلسلبياً على النمو. القت ىذه النتيجة تأييداً ٥با َب عدد كبّب من الدراسات الٌب حاول
 .(Forbes, 2000)  يؤثر من خبل٥با تفاوت التوزيع على النمو االقتصادى
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٤باذا يؤدى مستوى معْب من تفاوت توزيع الدخل إٔب تسريع النمو؟ من ناحية، قد يكوف التفاوت َب التوزيع ولكن  
الدولة األوامر والقيود )الضوابط( اإلدارية، وليس األسعار ومؤشرات ٧بدوداً، كما َب حالة االقتصاد ا٤بدار حيث تستخدـ 

السوؽ. قد تكوف درجة ما من عدـ ا٤بساواة ضرورية لفتح الباب أماـ ا٢بوافز لتشجيع األفراد على العمل النشط، واالبتكار، 
ن ٍب معدالت أعلى للنمو والدخل. ومن وا٤بخاطرة إلنشاء ا٤بشروعات اإلنتاجية، ٩با يساعد َب زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، وم

ناحية أخرى، قد يؤدى تَػرَك ُز الدخوؿ إٔب اإلسراع بالنمو، إذا أدى معدؿ االدخار األكرب إٔب إستثمارات أكثر، وإذا كانت 
 معدالت االدخار أعلى َب حالة تركز الدخل َب أيدى األغنياء الذين لديهم ميل لبلدخار يفوؽ نظّبه لدى الفقراء.

ٲبكن النظر إٔب األثر احملفز لتفاوت التوزيع من منظور " التفاوت البناء " أو ا٤بفيد، أى تفاوت الدخوؿ الذى    
يعكس الفروؽ َب رد فعل األفراد للحوافز والفرص ا٤بتكافئة، ويتسق بالتأب مع كفاءة ٚبصيص ا٤بوارد. وعلى العكس من ذلك 

كس نظامًا غّب كفؤ َب ا٤بزايا ا٤بمنوحة لؤلغنياء، والتمييز االقتصادى قد نشهد حالة " التفاوت ا٥بداـ " حيث تع
واالجتماعى، الذى يؤدى إٔب تعويق جهود االستثمار واالبتكار لبعض الفئات، ويقلل بصفة عامة اإلمكانيات اإلنتاجية 

س ارتفاع معدالت النمو للفقراء. أى أف التفاوت ا٥بداـ ٲبكن تعريفو بأنو ذلك الذى ينطوى على ٚبفيض النمو، ولي
  (,Birdsall  2007االقتصادى. ) 

ٔب إند تعبلقة نظرية تس تاقَبحو  ،و ا٤بعتادأقدمت وجهة نظر ٨بالفة للتوافق الدارج ات أخرى دراسىناؾ كانت           
  نفاؽ ا٢بكومى باعتباره سبباً ٭بوذج االقتصاد السياسى الذى يتضمن اإل

ُ
َب ظل عدالة  ،النموذج. ففى ىذا ةبوجَ للعبلقة ا٤ب

فراد للتصويت لصاّب فرض ضرائب دخل أعلى بغرض كملو لبلستهبلؾ ٲبيل األأنفاؽ ا٢بكومى بالتوزيع، عندما ٱبصص اإل
ف زيادة َب اال٫براؼ ا٤بعيارى ٤بعامل جيُب أٔب إٔب ا٬بفاض معدؿ النمو. وٱبلص إزيادة االنفاؽ ا٢بكومى، وىو ماسيؤدى 

 توقد توصل .Jorge Alberto, 2013 ) ) ارتفاع بنصف نقطة مئوية َب معدؿ النمو االقتصادىٔب إتؤدى بنقطة واحدة 
((Forbes, 2000 وبقوة َب النمو  ٯبابياً إجل القصّب وا٤بتوسط يؤدى عدـ ا٤بساواة إٔب التأثّب نو َب األأٔب استنتاج مؤداه إ

% َب السنوات ا٣بمس 1.3نقاط إٔب ارتفاع متوسط معدؿ النمو بنسبة  ذ تؤدى زيادة معامل جيُب بعشرةإاالقتصادى. 
إٔب االقتصاد  –كذلك   –التالية. وا٣ببلصة أف الرؤية البديلة الٌب تقَبح عبلقة موجبة بْب سوء توزيع الدخل والنمو، تستند 

        السياسى، ولكن عن طريق التأثّب َب الضرائب، ومعدؿ االستثمار.  

ا٢بقيقة أف بعض الدراسات سجلت وجود توازف ُمتعدد، ٕبيث أف بعض الظروؼ اإلبتدائية، قد تثور معها عبلقة          
َب مواجهة حدة ىذا  –موجبة بْب تفاوت الدخوؿ وبْب النمو االقتصادى. ففى ظل مكونات دٲبوقراطية، سيفضل الناخبوف 

العاـ. ٩با يؤدى إٔب زيادة تراكم رأس ا٤باؿ البشرى والنمو االقتصادى.  زيادة الضرائب على األغنياء لتمويل التعليم –التفاوت 
ىناؾ نظريتاف لتفسّب وجود ىذه العبلقة ا٤بوجبة بْب تفاوت الدخل والنمو االقتصادى. فمن ناحية، عندما تكوف الوفورات 

رى، فقد يؤدى التفاوت إٔب إنطبلؽ واسعة التأثّب على قدرة األفراد على زيادة رأس ا٤باؿ البش externalitiesا٣بارجية 
عملية النمو َب الببلد األقل ٭بوا. من ناحية أخرى، عندما يزيد التفاوت أثناء مرحلة تقدـ تكنولوجى ملموس، تزيد معو مرونة 

 وتنقلية عنصر العمل ا٤باىر، سّبتبط ذلك بالتقدـ الفُب ومن ٍب النمو االقتصادى. 

ظرية عن العبلقة ا٤بوجبة بْب تفاوت الدخل وبْب النمو باالىتماـ الكاَب، وذلك لسبب ٓب ٙب  ىذه الكتابات الن        
بسيط، يكمن َب أف كل الدراسات التطبيقية ) القياسية( تقريباً رصدت العبلقة السالبة بْب ىذين ا٤بتغّبين. ومع ذلك كانت 

من القياسات الٌب قدرت العبلقة الثابتة ٓب  كثّب  -1: (Forbes, 2000)ىناؾ عدة مشكبلت تواجو ىذه األعماؿ الكمية 
تكن قوية إحصائيا )راسخة(، فعندما ٚبضع ألى اختبار حساسية، مثل إضافة متغّبات تفسّبية أخرى، أو متغّبات صورية 
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Dummy  .ًكافة ىذه الدراسات تعاىن من مشكلتْب قياسيتْب : خطأ   - 2يفقد معامل العبلقة قوتو، حٌب وإف بقى سالبا
إف الدراسات حوؿ تفاوت  - ommited-variables bias .3ياس َب تفاوت التوزيع، وٙبيز ا٤بتغّبات احملذوفة الق

التوزيع والنمو الٌب تغطى ٦بموعة دوؿ ال ٚباطب مباشرة مسألة السياسات لتبحث َب كيفية تأثّب التغّبات َب مستوى تفاوت 
معروؼ، تبْب نتائج دراسات ٙبليل اال٫بدار جملموعة من الدوؿ أنو على  الدخل َب بلد ما على النمو َب ىذا البلد. وكما ىو

ا٤بدى البعيد، ٛبيل الدوؿ ذات التفاوت األقل إٔب ٙبقيق النمو بسرعة أكرب. ويفسر ذلك بأف ا٢بكومات الٌب تتبع سياسات 
 لتقليل التفاوت ٲبكنها َب نفس الوقت ٙبسْب آداء االقتصاد على ا٤بدى البعيد.

 قنوات تأثير البلمساواة على النمو االقتصادى ( 6)الشكل 

 

 

 

   

 

      

 Jorge Alberto, 2013 المصدر: 

ورغم أف نتائج دراسات ٦بموعات الدوؿ تؤيد ىذا التفسّب، فإهنا ال تتعرض ٤با إذا كاف التغّب َب مستوى تفاوت   
ستخداـ بيانات إالدخل َب بلد معْب، يرتبط بالنمو ا٤بتحقق َب ىذا البلد. وكى ٲبكن ٙبليل ىذه العبلقة فإف األمر يستلـز 

ا٤بتتابعة من قياس أثر التغّب َب درجة تفاوت التوزيع على التغّب َب معدؿ النمو َب بلد إستخداـ ىذه البيانات ٌكن وٲبَُ تتبعية. 
رتباط موجبة قوية بْب مستوى إكوف ىناؾ عبلقة تبْب النتائج أنو َب ا٤بدى القصّب وا٤بتوسط ستخداـ ىذا األسلوب تُ امعْب. وب

جوىريًا لبلعتقاد ٙبديًا  Forbes 2000 ,ة دراس وٛبثل التفاوت َب توزيع الدخل وبْب النمو االقتصادى َب فَبة الحقة.
النتيجة ا٤بغايرة ىذه السائد بأف تفاوت توزيع الدخل يرتبط َب عبلقة سالبة مع النمو االقتصادى. وقد استندت َب الوصوؿ إٔب 

ختبارات اإٔب أف نوعية البيانات، طوؿ الفَبة الزمنية، وأسلوب القياس )التقدير( تؤثر َب مصداقية وا٘باه العبلقة. وقد أظهرت 
د أف عدداً من ا٤بتغّبات ٲبكن أف جِ ا٢بساسية أف ٙبيز ا٤بتغّبات احملذوفة يلعب دورًا َب ٙبديد "إشارة معامل االرتباط "، إذ وُ 

نتشار الفساد ) الذى يرتبط إٯبابيًا مع تفاوت الدخل، إوالنمو، مثل  زيعتسبب َب ظهور إشارة سالبة بْب ا٤بتغّبين: التو ي
نفاؽ على التعليم األساسى، والرعاية الصحية األولية، جودة التعليم العاـ ) ٛبيل رتفاع حصة ا٢بكومة َب اإلإوسلبياً مع النمو، 

 ٯباىب مع النمو(.إوارتباط  الرتباط سلىب مع التفاوت،

وٚبلص الورقة إٔب أف وجود عبلقة موجبة بْب تفاوت الدخل والنمو قد يكوف لو انعكاسات مقلقة. قد تواجو الببلد  
الوصوؿ إٔب  تعارضًا بْب تقليل التفاوت َب توزيع الدخل، وبْب ارتفاع معدالت النمو االقتصادى. ورٗبا يكوف متعجبلً 

رسم السياسة البلزمة نتيجة لعوامل القصور َب البيانات وأسلوب التقدير. وباإلضافة إٔب ذلك، فقد استخبلصات ٧بددة ل
التتعارض النتائج الٌب توصل إليها ىذا البحث مع االستخبلصات السابقة بوجود عبلقة سالبة بْب ا٤بتغّبين، فقد استندت 

 ضرائب دخل منخفضة

 –المنهجية 
نوعية البيانات 

المدى الزمنى-  

 معدل نمو

 اقتصادى

 مرتفع

دخار أعلى واستثمارإ  

 سياسة محفزه للنمو

 سوق إئتمان متحيز

 نفوذ سياسى لألغنياء
تفاوت الدخلزيادة   
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للعبلقة على ا٤بدى البعيد بْب التفاوت والنمو. ورٗبا تتبلشى  الدراسات السابقة إٔب بيانات ٦بموعات دوؿ لتحليل اال٫بدار
سنوات(. كما أف الورقة ٓب  10ىذه العبلقة ا٤بوجبة إذا ًب استخداـ بيانات لدولة ما تغطى فَبة طويلة نسبيًا ) أكثر من 

 تبحث َب كيفية تفاعل ىذين ا٤بتغّبين، وإ٘باه السببية بينهما. 

 العبلقة فى حالة دول متقدمة وأخرى منخفضة الدخل :متشابكةعبلقة  3-3-3
ويرى أنو على الرغم من ضعف ىذه العبلقة بْب  بْب النمو والتوزيع، ٭بطًا ثالثًا للعبلقة Barro    1999يصيغ 
 دالنمو، ىناؾ ميل إٔب أف ٚبتلف آثار ا٤بتغّبات باختبلؼ البلداف والظروؼ ومستويات الدخل عنبْب الدخل و  توزيع تفاوت
أشارت  أيضاً. وباستخداـ ٭بوذج آلية االقتصاد السياسى .(1985دوالر )بأسعار  2000تبلغ حوأب ٙبوؿ )إنقبلب( نقطة 

الدراسات إٔب أف تغّب ٭بط توزيع الدخل َب أى ا٘باه سيؤدى إٔب تشوه القرارات والسياسات ٩با ينعكس َب ا٬بفاض معدؿ 
التوزيع ٚبلق عدـ الكفاءة وتشوه الديناميكيات سياسات تغّب لٔب التفاوض، واالتفاؽ على قرارات إإذ أف ا٢باجة  النمو.

ٔب إاالقتصادية، حٌب ولو انطوت عملية ا٤بساومة على سياسات ٧بفزة للنمو، فالوقت وا٤بوارد الٌب تستنفذىا عملية التوصل 
ٔب نتيجة قد تبدو غريبة، حيث ٲبكن إ وتتوصل دراسة أخرى (.Jorge Alberto, 2013) اتفاؽ ستكوف مكلفة اقتصاديا.

 ذا تغّب ىذا التوزيع َب أى ا٘باه.إتعظيم معدالت النمو، عندما ال ٰبدث أى تغّب َب توزيع الدخل، ومن ٍب فإهنا قد تنخفض 
(2007  Birdsall,). 

، أف الدالئل تثبت أنو بعد مستوى معْب من تفاوت توزيع الدخل سيؤدى األولىتشّب األدبيات ا٤بعنية إٔب حقيقتْب :         
ا٤بستوى األعلى من حدة التفاوت من األرجح أف يضر  و، تبْب النظرية والتطبيق أنالثانيةإٔب ا٬بفاض النمو، ىذا التفاوت 

 –من أوائل من رأوا ( , Barro 1999) كافوقد   بالنمو االقتصادى َب الدوؿ النامية أكثر ٩با تؤدى إليو َب الدوؿ ا٤بتقدمة.
أف ىناؾ عبلقة ٨بتلفة ىيكليًا بْب عدـ ا٤بساواة وبْب النمو َب الدوؿ النامية با٤بقارنة مع الدوؿ  –َب دراستو حملددات النمو 

العينة إٔب  ا٤بتقدمة. وحينما يضم اجملموعتْب من الدوؿ ال ٯبد تأثّبًا واضحًا لتوزيع الدخل على النمو، ولكن عندما يفصل
، ٯبد أف العبلقة ٨بتلفة ىيكلياً. ففى البلداف ا٤بتقدمة ذات الدخل ا٤برتفع، قد يرتبط تفاوت توزيع الدخل من الدوؿ ٦بموعتْب

عند أقل من مستوى معْب و ٗبعدالت ٭بو مرتفعة ) كما يشار عادة إٔب الواليات ا٤بتحدة على النقيض من دوؿ غرب أوروبا(. 
بعض الدراسات الٌب وجدت  ( يرتبط التفاوت الشديد َب التوزيع ٗبعدالت ٭بو أقل.2000دوالر بأسعار  3200من الدخل ) 

اختربت العبلقة بْب تغّبات تفاوت الدخل والنمو أف األثر على النمو يكوف إٯبابيًا عندما يتزايد معامل جيُب من مستوى 
(، بينما يكوف األثر سلبيًا على النمو 0.30اكية السابقة إٔب َب دوؿ اقتصاد ا٤بعاش، واالقتصاديات االشَب  0.15متدىن )

 )كما ىو ا٢باؿ َب بلداف أمريكا البلتينية وأفريقيا جنوب الصحراء ( إٔب مستوى أعلى.  0.45عندما يرتفع معامل جيُب من 

 ؟ثير توزيع الدخل على النمو االقتصادىكيف يمكن تفسير تأ  3-4
النمػػو، أنػػو التوجػػد عبلقػػة بينهمػػا علػػى بػػْب بػػْب تغػػّبات توزيػػع الػػدخل و  ٧بػػددةارتبػػاط عبلقػػة ىػل تعػػُب حقيقػػة غيػػاب  

للػػدوؿ ذات التفػػاوت الصػػارخ َب التوزيػػع منػػذ البدايػػة، أف تنمػػو ٗبعػػدالت أقػػل أو أكػػرب مػػن  –مػػثبل  –اإلطػػبلؽ ؟ ىػػل ٲبكػػن 
الػػدخل ) أو اإلنفػػاؽ، أو مسػػتويات بػػاين د مثػػل ىػػذا الػػنمط، فمػػا ىػػو تفسػػّبه؟ ىػػل ىنػػاؾ عبلقػػة سػػببية بػػْب تِجػػغّبىػػا؟ وإذا وُ 

 الثروة( وبْب النمو اإلقتصادى، أو أية مؤشرات أخرى لآلداء االقتصادى؟ 

يقاس )الدخل الٌب كانت ترى أف توزيع  ،النظرة التقليديةإٔب ساحة البحث والدراسة ٦بددًا َب التسعينات عادت  
ولكنو أيضا يلعب دورًا ٧بوريًا َب ٙبديد  ياً هنائ اً جَ تَ نْ ا٤بساواة( ليس فقط مُ أحد جوانبو بإستخداـ مؤشرات التفاوت أو عدـ 

نتائج اآلداء اإلقتصادى. بعض ىذه الدراسات أوضح أف توزيع الثروة والدخل يكتسب أٮبية بالغة من وجهة نظر االقتصاد 
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الستثمار َب األمدين القصّب والبعيد، على اإلنتاج، وا التوزيع أثرًا مهماً ٭بط ( : إذ يَبؾ Macroeconomicsالكلى )
أف نتائج ا٢بقيقة  وعلى ٭بط االستجابة للصدمات ا٣بارجية. ولقد استدعت ىذه العبلقة الكثّب من الدراسات البلحقة.

الشديد هنائى حوؿ ا٘باه تأثّب عدـ عدالة التوزيع على النمو. وقد أدى التباين و الدراسات ا٤بختلفة ٓب تتوصل إٔب موقف ٧بدد 
وتعقيداً. وحٌب َب إطار أى من ا٘باه العبلقات  َب النتائج ) سواء َب الدراسات النظرية أو التطبيقية( إٔب جدؿ أكثر تشابكاً 

مساواة إٔب ٭بو أقل أو أعلى بعد فَبة من الزمن. وبينما يركز البعض لبلاهبا ؤدى تتفاؽ حوؿ الكيفية الٌب إا٤بفَبضة، ليس ىناؾ 
و أى عناية أو اىتماـ باألسباب أو الطريق الذى ٰبدث بو ج  وَ تأثّب تفاوت التوزيع على النمو، وال يػُ  ودرجة ٘باهافقط على 

 نتقاؿ ىذا التأثّب للتفاوت َب التوزيع على النموإىذا األثر، ىناؾ البعض ٩بن يقدموف أسانيد ٙباوؿ تفسّب آليات 
(2013Jorge Alberto, ). 

بْب تلك الدراسات الٌب تتوصل إٔب أف تفاوت التوزيع  –على حد سواء –النظرية والتطبيقية انقسمت الدراسات         
توقع أف يعوؽ النمو، ويرتبط باال٬بفاض َب يؤدى إٔب النمو األسرع، وبْب دراسات أخرى، ترى أف عدـ عدالة التوزيع يُ 

  : ( WB, 2014 )على النموالدخل توزيع معدالتو. على ا٤بستوى النظرى، ىناؾ حجج ثبلث للتأثّب ا٢باسم لتفاوت 
 ىناؾ إطار االقتصاد االسياسى، الذى يستند إٔب ثبلثة أسس:أواًل:      
أف األثر التوزيعى لئلنفاؽ ا٢بكومى والضرائب يرتبط سلبيًا بالنمو، ٤با ٥بما من تأثّب عكسى على االستثمار  -1

 والَباكم الرأ٠بأب.
نفاؽ ا٢بكومى بالتساوى على الكافة، ٩با يعُب أف بينما تتوزع منافع اإلأف الضرائب متناسبة مع الدخل،  -2

 نفاؽ والضرائب تتناسب عكسياً مع مستوى دخلهم.فراد ٤بستويات اإلتفضيبلت األ
 الذى ستفرضو ا٢بكومة، ىو ا٤بعدؿ الذى ستختاره أغلبية الناخبْب.  أف معدؿ الضريبة -3

 صادى سّبتفع مع ا٬بفاض درجة التفاوت َب التوزيع.ستعُب ىذه العوامل ٦بتمعة أف النمو االقت
تستند حجة إ٘باه التأثّب من التفاوت إٔب النمو إٔب ما يعرؼ ٗبنهج عدـ االستقرار السياسى واالجتماعى، والذى  ثانياً:     

 ٲبكن تلخيصو َب :
 نشطة خارج إطار السوؽ الر٠بية.أأف اجملتمع شديد التفاوت َب التوزيع، ٱبلق ا٢بوافز لؤلفراد ٫بو اال٬براط َب    -1
عدـ االستقرار يؤدى إٔب ىروب االستثمار، نتيجة االضطراب القائم، وا٤بخاطر َب ا٤بستقبل. ويؤدى ذلك إٔب أف     -2

 النمو سّبتفع عندما تقل التفاوتات.
النمو، بأوضاع االئتماف )االقَباض( ٬بفاض إالتفاوت تؤدى إٔب  ةأف زيادة حدالٌب تقضى بترتبط ا٤بقولة الثالثة،  ثالثاً:     

عملية التنمية تتسم بتكامل رأس ا٤باؿ العيُب والبشرى، ٕبيث يرتفع النمو نتيجة زيادة االستثمار َب رأس ا٤باؿ   -1فإذا كانت:
لتوزيع باألثر عندئذ ترتبط التفاوتات َب ا ،فراد باالستثمار َب التعليمالقيود على االقَباض ٙبوؿ دوف قياـ األ  - 2 البشرى،

 6فراد على االستثمار َب رأس ا٤باؿ البشرى.عدـ قدرة الكثّب من األنتيجة السلىب على النمو، 

                                                           

عادة التوزيع على ما ينبغى مبلحظتو، أنو حٌب وإف كانت ا٢بجج الثبلث ا٤بشار اليها فيما سبق، تتوقع أف تفاوت التوزيع يعوؽ النمو، فإف توقعها لتأثّب إ 6  
يكوف سلبياً، ألف إعادة س progressiveالتوزيعى التصاعدى النمو ٨بتلف. وعلى سبيل ا٤بثاؿ، فإف رؤية االقتصاد السياسى تستند إٔب أف تأثّب التغّب 

االستثمار ٤بن يدفعوف ىذه التوزيع ستؤثر سلبياً على النمو، من خبلؿ قناتْب : األؤب ، األثر ا٤بثبط على عمل ا١بانب ا٤بتلقى )ا٤بستفيد(. الثانية، عدـ تشجيع 
قَباض، ستؤدى إعادة التوزيع إٔب ارتفاع النمو من خبلؿ إعادة اآلخر، فإنو من منظور األوضاع االجتماعية، وأحواؿ اال ا٤بوارد )التحويبلت(. وعلى ا١بانب

 االستقرار السياسى، وتشجيع االستثمار، وزيادة الفرص االستثمارية ذات العائد ا٢بدى ا٤برتفع. )؟        (
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٭باذج تستنتج أف سوء التوزيع يؤدى أب اإلسراع بالنمو، فمن ناحية ىناؾ االفَباض بأف ا٤بيل  ما نعرؼىناؾ ك 
ا٢بدى لبلدخار مرتفع عند األغنياء، ومنخفض لدى الفقراء. وعندما يعتمد معدؿ االستثمار على معدؿ االدخار، ويرتبط 

التوزيع سّبتبط ٗبعدؿ أسرع للنمو. أما السبب الثاىن  ٗبعدؿ االستثمار، فإف التفاوت ا٤بلموس َب –إٯبابيًا كذلك –النمو
الذى يفسر ٤باذا يؤدى التفاوت إٔب ٭بو أسرع فّبتبط بعدـ قابلية االستثمار للتجزئة. فعندما ٰبتاج ا٤بشروع االستثمارى إٔب 

ا١بديدة، ٩با يؤدى إٔب  ٛبويل كبّب، َب غياب سوؽ ماؿ فعالة، سيضمن تركز الثروة القياـ بتمويل ا٤بشروعات واالستثمارات
ارتفاع معدؿ النمو. ويكمن السبب الثالث، فيما ٲبكن أف يقع من مقايضة )تعارض( بْب الكفاءة والعدالة. وعلى سبيل 
ا٤بثاؿ قد يؤدى ىيكل األجور ا٤بضغوط، الذى ال يكافن ا٤بيزة النسبية للعاملْب، إٔب ٦بتمع أكثر مساواة َب التوزيع، ولكن من 

 ٪بازات ملموسة. إالعماؿ لبذؿ جهود أكرب أو ٙبقيق  مِ اً أف ينعكس َب تثبيط ٮِبَ ا٤بمكن أيض

 رتباط سبىب بْب تفاوت التوزيع والنمو.إوكما َب حالة الدراسات النظرية، ٓب ٘بمع الدراسات التطبيقية على وجود  
مو، البعض اآلخر ٓب يتوصل إٔب وجود بعض ىذه الدراسات عبلقة سالبة لتفاوت التوزيع على النوجد  فكما سبقت اإلشارة،

عبلقة، بينما وجد باحثوف آخروف عبلقة موجبة بْب تفاوت توزيع الدخل وبْب النمو االقتصادى. وٲبكن أف نرصد أسباباً 
 متعددة وراء ىذا التناقض َب النتائج. 

 ىو الظَب النتائج إٔب أف أىم األسباب وراء التباين  البنك الدؤب وٚبلص دراسة   
ُ
لكل دولة، وغّبىا  ةُ دِ د  حَ روؼ ا٤ب

. وا٤بثّب أف بعض ة٩با يرتبط بالبيانات وا٤بتغّبات، الٌب قد تبْب أف معدؿ النمو يرتبط مع تفاوت التوزيع َب شكل دالة ناقوسي
الدراسات إٔب جانب قدرتو على بياف االختبلؼ بْب ا٢باالت ا٤بتعددة، تظهر أيضًا أف التغّبات َب تفاوت التوزيع )َب أى 
ا٘باه( ترتبط مع ا٬بفاض النمو َب الفَبة البلحقة. وفيما يتعلق بتأثّب إعادة التوزيع على النمو، فقد وجدت بعض الدراسات 

 دة التوزيع )مثل معدالت الضريبة، واإلنفاؽ االجتماعى( قد يكوف ٥با أثر إٯباىب على النمو.جراءات إعاإأف 

النمو، ٚبفيض على أف تفاوت توزيع األصوؿ، أكثر من تفاوت الدخل، قد يؤدى إٔب  –مع ذلك  –ىناؾ دالئل  
وماً. وقد الح  الباحثوف أنو عندما نأخذ وفعالية السياسات ا٤بوجهة للفقر. واٚبذ البعض توزيع األراضى كمؤشر للتوزيع عم

َب ا٢بسباف ا٤بتغّبات الٌب تعكس التوزيع األؤب لؤلصوؿ ) مثل األراضى أو رأس ا٤باؿ البشرى ( فلن يكوف لتفاوت توزيع 
 الدخل دور ملوح  َب تفسّب نتائج النمو َب أى ا٘باه.

 فترة الحقة تأثير على النمو فىالو  ،الدخل أم األصولتفاوت توزيع   5 -3
٧باولة ٕبث ما إذا كانت ىناؾ عبلقة منتظمة بْب حالة توزيع الدخل َب البداية، والنمو َب الفَبة البلحقة. جرت  

وإذا تأكدت العبلقة، فقد يعُب ذلك أف الدوؿ الٌب تشهد تفاوتاً واضحاً َب توزيع الدخل ستحقق معدالت ٭بو متواضعة، ومن 
تسمت إت األدبيات إٔب وجود العبلقة السالبة بْب التفاوت والنمو البلحق، فقد ر الفقر. وبينما أشاٍب معدالت ضعيفة لتقليل 

ستخداـ بيانات أفضل، فقد تبْب أف تفاوت التوزيع َب بداية الفَبة إبيانات توزيع الدخل بعدـ ا١بودة والقصور. وحينما ًب 
من ذلك، فإف التفاوت َب توزيع األصوؿ، مع اختزالو َب توزيع األرض، لو  اً قوياً للنمو َب ا٤بستقبل. وعلى النقيضدَ د  ليس ٧بَُ 

 تأثّب واضح على النمو احملتمل سواء َب بلداف العينة بأكملها أو َب الدوؿ النامية وحدىا. 
ىناؾ أوال، ٚبصيص  .(,Deininger and Squire 1998) يتضمن التفسّب النظرى ٥بذه العبلقة قناتْب لتحقيقها

حتماؿ التأثّب )من خبلؿ إمتبلؾ األصوؿ( على ا٤بساومة السياسية. الواقع أف حقيقة أف تفاوت إاالئتماف، ومن ناحية أخرى، 
 نتيجة –دًا للنمو َب ا٤بستقبل َب الدوؿ الدٲبقراطية، تعُب أف إعادة التوزيع َب صاّب الفقراءد  عنصرًا ٧بَُ  د  عَ توزيع الدخل ال يػُ 

من غّب ا٤بتوقع أف تصب َب قلب ىذه الظاىرة. وبينما تتبلشى العبلقة َب الدوؿ مرتفعة الدخل بْب  –للتصويت الدٲبقراطى
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التوزيع االبتدائى لؤلصوؿ والنمو َب ا٤بستقبل، فإف عدـ ا٤بساواة َب توزيع األراضى لو تأثّب قوى على معدالت االلتحاؽ 
 رتفاع مستويات التعليم. ال يتأثر بتفاوت توزيع األراضى، ولكنو سيزيد نتيجة القد   –بدوره –بالتعليم. فاالستثمار

 ذلك إٔب أف األوضاع األولية تؤثر َب النمو البلحق، فإف تأثّب النمو على الفقراء، أيا كانت معدالتو، شّبوبينما ي       
سيتوقف على الكيفية الٌب ستتوزع هبا عوائده على السكاف. ومن ٍب فإنو يلـز أف نعرؼ ما إذا كاف ٜبة عبلقة منتظمة متزامنة 

contemporaneous باستخداـ بيانات أفضل، ومع إدخاؿ توزيع األصوؿ )األرض( و٧باولة ٙبديد . بْب التوزيع والنمو
، أف تأثّب الوضع االبتدائى لتوزيع أوالإٔب نتائج ثبلث ىامة:  فتباالكا القنوات الٌب ينتقل بواسطتها التأثّب على النمو، يتوصل

صوؿ )األرض( مرتبط بشدة بنمو مستقبلى أبطأ ، أف الوضع االبتدائى لتوزيع األثانيا .الدخل على النمو البلحق غّب مؤكد
، تشّب حقيقة أنو التوجد عبلقة قوية بْب تفاوت التوزيع ثالثاومنخفض، وأف العبلقة أكثر قوة من تفاوت توزيع الدخل. 

لقيود على والنمو َب الدوؿ الدٲبقراطية، إٔب ضرورة البحث عن تفسّب ٨بتلف عن عملية " التصويت الدٲبوقراطى". ورٗبا تكوف ا
الثروة الٌب ٙبوؿ دوف حصوؿ الفقراء على "إئتماف" ضرورى لزيادة قدرهتم على االستثمار العيُب والبشرى، أكثر أٮبية للوصوؿ 

 إٔب تفسّب مقنع. 

 صول جديدة؟أضافة إصول أم ألل تقتضى مكافحة الفقر إعادة توزيع اه
أف الفقػػراء يفيػدوف مػػن السياسػات احملفػػزة للنمػػو،  (,Deininger and Squire 1997) الدراسػات تلقػد أظهػػر  

من أثر معطل وكابح للنمو، فرٗبػا يسػتفيد الفقػراء مػن الدخل نو باعتبار ما لتفاوت توزيع أبْب كذلك توخاصة االستثمار. كما 
ثّب بػالغ لعػدـ ا٤بسػاواة َب ٮبيػة النسػبية للػَباكم الرأ٠بػأب با٤بقارنػة مػع إعػادة التوزيػع؟ ىنػاؾ تػأعادة التوزيػع. مػا ىػى األإسياسات 

توزيع األرض على زيادة الدخل لكافة فئات السػكاف، ماعػدا األغنيػاء. بينمػا يكػوف التػأثّب أكػرب لبلسػتثمار، ا٤بصػحوب بزيػادة 
قػق ٙب ادخل كافة الفئات، على دخل الفقراء. وعلى الرغم من أف زيادة االستثمار إٔب جانب إعادة توزيع األصػوؿ يبػدو وكأهنػ

ؤدى فعليػػاً إٔب ا٬بفػػاض يػػدة األكػػرب للفقػػراء، فػػإف االعتمػػاد علػػى اسػػَباتيجية إلعػػادة التوزيػػع علػػى حسػػاب االسػػتثمار، رٗبػػا الفائػػ
كػوف فيهػا إعػادة توزيػع األصػوؿ إمػا غػّب متاحػة، أو غػّب قابلػة للتنفيػذ العتبػارات تدخل الفقراء. ومن ٍب، فإنو َب األحواؿ الػٌب 

 نتاج وإضافة أصوؿ جديدة لتحسْب أحواؿ الفئات األفقر.وف من األصوب واألجدر إيكفة، كل  سياسية، أو ألهنا مُ 

ىتمامو إعندما يتوجب على صانع السياسة أف يوجو  أواًل :: َب ضوء ىذا التصور، ٲبكن استخبلص بعض النتائج       
النمو االقتصادى َب يكوف من أف  رِ ر  بػَ ، فإف ا٣بوؼ غّب مُ الدخل النعكاسات وتبعات بدائل السياسات ا٤بختلفة على توزيع

 على توزيع الدخل. حد ذاتو ذا أثر سلىب
ختبلؿ توزيع األصوؿ، أكثر من الدخل، غالبًا ما يعيق النمو السريع، ٩با يعُب أف سياسات إعادة التوزيع الٌب تضمن إ ثانياً: 

بينما تنطوى سياسات إعادة   ثالثًا:  حفز النمو.وصوؿ الناس إٔب أسواؽ االئتماف، ومن ٍب القدرة على االستثمار، تؤدى إٔب
التوزيع على إمكانية استفادة الفقراء بطريق مباشر أو غّب مباشر، فقد ال يتحقق ذلك إال عندما ال تؤدى ىذه السياسات إٔب 

صبلح الزراعى، ٓب ٙبقق تعويق االستثمار. ورٗبا يفسر ىذا ما تبلح  َب فَبة ماضية، من أف سياسات إعادة التوزيع، مثل اإل
ٙبسنًا ملحوظًا َب أحواؿ الفقراء !! وعندما ترغب الدولة َب تنفيذ سياسات توزيعية فإف قدرهتا على وضع آليات تضمن َب 

 ذا كانت ىذه السياسات سوؼ تؤدى إٔب تقليل الفقر.إالوقت ذاتو زيادة حوافز االستثمار، سوؼ ٙبدد ما 

ل فترة النمو: إستدامة النموعلى طو الدخل تأثير تفاوت   3-6  
٘باىلت الدراسات التطبيقية عن النمو االقتصادى وعدالة توزيع الدخل ٠بة أساسية َب عملية النمو َب الدوؿ   

ٗبعدالت مستقرة لعدة سنوات متصلة أو رٗبا  –عادة –النامية، أال وىى افتقاد التواصل واالضطراد. إذ أف دخل الفرد ال يزيد
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َبات النمو السريع كثّبًا ما تنقطع ٕبدوث التباطؤ أو حٌب الركود، فيما يأخذ منحُب النمو شكل التبلؿ عقود. بل إف ف
والسفوح. وقد ال ترصد عبلقة توزيع الدخل ٗبتوسط النمو على ا٤بدى الطويل ىذه ا٢باالت. وا٤بسألة األكثر مبلءمة َب 

 هبذه االنكسارات ا٢بادة َب مسار النمو. –يةَب الببلد النام –البحث تتصل ٗبدى ارتباط توزيع الدخل 

وتعُب هبا الفَبة بْب بداية ارتفاع  – growth spellومن ٍب تركز بعض الدراسات على طوؿ "موجة النمو"   
وعلى الصلة بْب طوؿ ىذه الفَبة وبْب ٨بتلف السياسات، وخصائص الدولة  –معدؿ النمو، وبْب بدء إنكساره وىبوطو 

لعدة فقط ا٤بعنية، ٗبا فيها توزيع الدخل. فكما يظهر من الواقع أف دواًل فقّبة ٪بحت َب ٙبقيق معدالت ٭بو عالية ولكن 
٧بدودة. ومن النادر أف ٪بد حاالت ٙبققت فيها إستدامة النمو. ومن ٍب يصبح السؤاؿ: ما الذى ٰبدد طوؿ وعمق  سنوات

 "موجة النمو" ؟ وما ىو دور سوء توزيع الدخل َب ٙبديد طوؿ فَبة النمواالقتصادى؟ 

دراسة تأثّب تفاوت الدخل وإعادة التوزيع ليس على النمو، وإ٭با على   (,Berg and Ostry 2011) اوؿٰب      
لفَبة ٩بتدة. وكانت النتيجة األساسية الٌب توصل إليها ىى وجود عبلقة  وأو تواصلالنمو إستدامتو، أى على طوؿ "موجة" 
للتفاوت بنقطة واحدة ترتبط معامل جيُب فارتفاع تفاوت الدخل وطوؿ "موجة" النمو. حدة سالبة )بدرجة ثقة عالية( بْب 

إعادة نقاط مئوية. من ناحية أخرى، فعندما تكوف  6درجة ا٤بخاطرة َب أف تنتهى فَبة النمو خبلؿ السنة التالية بنسبة زيادة ب
ة، ٜبة دليل على أف ا٤بزيد منها سوؼ يضر بالنمو، وىى حالة التعارض الشديد. ولكن عندما تكوف إعادة التوزيع التوزيع قوي

إعادة التوزيع سيكوف ٥با أى تأثّب على النمو. وىكذا، فإف األثر الكلى إلعادة التوزيع  راءاتجإدة شٓب يثبت أف  ،دودة٧ب
موات للنمو باستثناء حالة إعادة التوزيع الواسعة. وحٌب َب حالة إجراءات عميقة إلعادة التوزيع ٓب يظهر أف أثرىا الكلى 

 
ُ
خر. أما َب حالة )ا٤بوجب( وا٤بثبط )السلىب( للحوافز، يوازف كل منهما اآل اتِ وَ سلىب على النمو، حيث أف األثر ا٤ب

نتيجة األثر  ،نقطة من معامل جيُب( فإهنا ستكوف ذات أثر موجب على النمو 13جراءات احملدودة للتحويبلت )أقل من اإل
 احملايد ا٤بباشر إلعادة التوزيع، واألثر الناشىء عن تقليل أو إ٬بفاض حدة التفاوت. 

 يوكما  
ُ
 ح  لِ فيد كثّب من ا٤براجعة للتجارب، فإنو من الصعب فصل ٙبليل النمو عن توزيع الدخل. ولكن الدور ا٤ب

للسياسات قد يبدو غّب واضح، فزيادة حدة التفاوت قد تقلل فَبة النمو، ولكن ا١بهود غّب ا٤بوفقة لتقليل التفاوت ٲبكن أف 
،  win – winط ا٢بوافز، وتعوؽ النمو، ٩با يضر بالفقراء. ومع ذلك ىناؾ سياسات ٲبكن أف تضمن الكسب للجميع ثب  تُ 

رص االقتصادية أماـ الفقراء، سياسات فعالة لتنشيط سوؽ العمل. وعندما يكوف مثل االستهداؼ ا١بيد للدعم، ٙبسْب الف
 )؟؟         ( ىناؾ تعارض )مقايضة( بْب اآلثار قصّبة األمد للنمو وتوزيع الدخل ليس ىناؾ حبًل حا٠باً. ولكن دراسة

لنمو َب ا٤بدى الطويل. فعلى امتداد فَبة تتوصل إٔب أف االعتناء ٗبسألة سوء توزيع الدخل ٲبكن أف ٰبقق أثرًا مفيدًا على ا
لقد أكدت الدراسات الكثّبة على مدى تعقيد  طويلة سيكوف تقليل تفاوت الدخل واستدامة النمو وجهاف لعملة واحدة.

السياسات البلزمة لتقليل تفاوت الدخوؿ. ولكن ىذه الدراسة طرحت السؤاؿ حوؿ و النمو، و العبلقة بْب توزيع الدخل، 
الدخل إٔب استمرار مستويات إستدامة النمو، عندما يسود خلل شديد َب توزيع الدخل. ىل يؤدى تفاوت أقل بْب إمكانية 

 النمو لفَبة أطوؿ؟ ىل تفاوت توزيع الدخل وعدـ استدامة النمو ٮبا وجهاف لعملة واحدة، أـ مسألتاف غّب مرتبطتْب؟ 

توزيع الدخل السائد َب بداية فَبة البحث الطويلة عادة وبْب  كاف ا٤بنهج التقليدى َب الدراسة يتبع الربط بْبلقد   
معدؿ النمو خبلؿ ىذه الفَبة ) مع إفَباض ثبات ا٤بتغّبات األخرى مثل دخل الفرد عند بداية الفَبة( وأٝبعت معظم ىذه 

أف درجة الثقة َب متانة العبلقة الدراسات على أف الببلد الٌب تشهد تفاوتاً أقل َب توزيع الدخل ٛبيل إٔب ٙبقيق ٭بو أسرع، على 
ار مدى تأثّب ب، إلخت panel data٘بهت الدراسات إٔب التحليل التتبعى امن ىنا . (not robustكانت ضئيلة )
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أف  Forbes, 2000  سنوات َب ا٤بتوسط(. وجدت دراسة 5التغّبات َب توزيع الدخل على معدؿ النمو َب الفَبة البلحقة )
إٔب صورة   ( Banerjee and Duflo 2000) النمو َب الفَبة البلحقة. وٚبلص دراسات أخرىزيادة زيادة التفاوت ٛبيل إٔب 

ٚبفض النمو َب السنوات ا٣بمس البلحقة. لقد  -َب أى إ٘باه –أكثر تعقيداً، حيث تشّب إٔب أف التغّبات َب تفاوت الدخل
ف إعادة التوزيع تضر بالنمو، على األقل َب ا٤بديْب القصّب وا٤بتوسط. ماذا عن ا٤بدى أاستخلصت ىذه النتائج تأييدًا لفكرة 

الشك أف ٕبث إ٘باه العبلقة بْب توزيع الدخل والنمو على إمتداد فَبة طويلة يكتسب أٮبيتو ليس فقط لتدقيق  ؟األطوؿ
ف تقليل الفقر يتطلب ٙبقيق ٭بو سريع أالنتيجة احملبطة للدراسات السابق اإلشارة إليها، ولكن أيضًا واألكثر واقعية االقتناع ب

نجز ىذه االستدامة، فقد اسَبعى إنتباه بعض الباحثْب التدقيق َب دراسة اً من الببلد ٓب تُ عرب فَبة زمنية طويلة نسبياً. وألف كثّب 
وليس فقط األحداث العارضة، مثل ا٣بروج  trendنقط إنقبلب )التحوؿ َب ا٘باه( منحُب النمو، وىو مايركز على اال٘باه 
 8الباحثاف أف طوؿ موجة النمو ال ٯبب أف يقل عن  من حالة الركود، أو زيادة مفاجئة َب أسعار سلعة تصدير. وقد اقَبح

 سنوات. 

دوؿ ٨بتارة، من إجراء ٙبليل االرتباط البسيط بْب طوؿ موجة النمو وتوزيع الدخل خبلؿ " فَبة ا٤بوجة" لعينة عندما ًب        
ة القنوات الٌب ينتقل من خبل٥با تأثّب رتبط بعدـ استدامة النمو. وتبْب الدراسيمساواة َب توزيع الدخل لبلأف ارتفاع درجة اجد وُ 

، عدـ االستقرار السياسى، اإلقتصاد السياسى، عدـ تنافسية سوؽ ا٤باؿ )اإلئتماف( تفاوت التوزيع إٔب إستدامة النمو، مثل:
ير األثر ختبار تأثّب العوامل ا٤بختلفة على طوؿ فَبة النمو، واحدًا تلو اآلخر، ٍب ًب تقدإعتمدت الدراسة أسلوب إوغّبىا. 

ا٤بشَبؾ ٥بذه ا٤بتغّبات معاً. ولعل النتيجة األساسية ٥بذا االختبار تتمثل َب ظهور توزيع الدخل كواحد من العوامل ا٥بامة وذات 
% يرتبط بزيادة طوؿ فَبة النمو بنسبة 10االرتباط القوى بطوؿ فَبة النمو. ولقد وجد أف إ٬بفاض حدة تفاوت الدخل بنسبة 

نتباه أف تفاوت التوزيع ٰبتف  بنفس األٮبية والقوة عندما يتم تقدير األثر ا٤بشَبؾ بإضافة ٧بددات أخرى %. وا٤بثّب لبل50
لعوامل أخرى. بل  أو بديبلً  ياً تقريب اً لطوؿ موجة النمو. ومؤدى ىذا أف توزيع الدخل يبدو مهمًا َب حد ذاتو وأنو ليس مؤشر 

 Berg and  قد أهنا ٧بورية للنموتَ عْ ٩با عداه من ا٤بتغّبات، الٌب كاف يػُ لنمو َب ٙبديد طوؿ فَبة اإف توزيع الدخل أكثر قوة 
Ostry ، 2011. 

لقد ًب التعويل على بيانات ٦بموعة دوؿ، لدراسة تأثّبات توزيع الدخل، ألف ىذا التوزيع مستقر عادة عرب الزمن َب  
الواليات ا٤بتحدة والصْب، وعدد من الببلد النامية عرب العقود بلد ما. ولكن قد يتغّب ىيكل توزيع الدخل بشدة، كما َب حالة 

ستدامة النمو ا٤بتوقعة. وعلى سبيل ا٤بثاؿ، فقد إيرات أف ىذه التغّبات بالغة التأثّب على فَبة قدالقليلة ا٤باضية. وتبْب الت
هتدؼ إٔب تقليل الفقر. وكما  جتماعية " تقدمية"إتكاملت َب الربازيل سياسات اإلصبلح ٫بو إقتصاد السوؽ مع سياسات 

يزيد الفَبة ا٤بتوقعة الستمرار النمو بنسبة  –مع ثبات العوامل األخرى  -أوضحت التقديرات أف اال٬بفاض َب معامل جيُب 
40.% 

 :وىكذا ٚبلص الدراسة إٔب 
 ( أف زيادة طوؿ فَبة النمو، وليس ٦برد بدء عملية النمو، مسألة حا٠بة َب ٙبقيق مكاسب كبّبة ولفَبة طويلة1) 
مع  –طوؿ. إف ىذه النتائج توضح أ( أف الببلد الٌب تتمتع بعدالة توزيع الدخل ٲبكن أف تتواصل فيها عملية النمو لفَبة 2) 

الطويل. بل إف سياسات النمو وتقليل  ىللمدالدخل عن توزيع تصادى االقأنو من الصعب فصل مسألة النمو  –ذلك 
 ستدامة التقدـ. إتفاوت الدخوؿ من ا٤بتوقع أف تدعم كل منها األخرى، وتساعد َب إرساء أسس 
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على النموالتوزيع االقتصاد السياسى وتفسير تأثير تفاوت  3-7  
ىناؾ ورأينا أف قل؟ أت ٭بو اقتصادى عدالٔب مإختبلؿ توزيع الدخل إف يؤدى أٲبكن تكرر السؤاؿ حوؿ ما إذا كاف         

قل ٭بوا، ٛبيل أب تأكيد العبلقة السلبية )ألثر السلىب ( لتفاوت التوزيع على و األأسواء من الدوؿ الصناعية  ،دالئل تطبيقية
ف الناخب إفعندما يكوف التفاوت شديدا فطار االقتصاد السياسى. إٔب تفسّب ىذه النتيجة َب إ النمو. وقد ا٘بو الباحثوف

ٔب إغنياء، وىو ماينعكس َب تثبيط ٮبة ا٤بستثمرين وا٤بدخرين ويؤدى العادى سوؼ يضغط َب سبيل زيادة الضرائب على األ
حلقة الوصل بْب النمو والتوزيع(. يثّب الكثّبوف الشكوؾ حوؿ  اف االدخار واالستثمار ٮبأتباطؤ معدالت النمو )الح  

 أليس ىناؾ  دليل قوى على ىذا التإذ ىذا التفسّب،  صحة
ُ
عتبار حالة االضطراب إط للضرائب. قد يضيف البعض ثب  ثّب ا٤ب

)على النحو الذى  (,Arne Bigsten 2001. )االجتماعى وعدـ االستقرار السياسى الناشىء عن التفاوت الطبقى الواسع
 .سبقت اإلشارة إليو(

آلية سياسية للربط بْب التوزيع والنمو. وىذه اآللية تنقل تفضيبلت  ،والسياسة الداخلية قدـ نظريات النمو الداخلىتُ 
ا٤بواطنْب إلعادة التوزيع إٔب ا٢بكومة كى تقـو بتنفيذ السياسات البلزمة. ووفقا ٥بذه النظريات، ينعكس األثر الرئيسى لتوزيع 

سياسات احملفزة للنمو، وبْب تلك الداعية إلعادة التوزيع. والواقع األصوؿ السائد َب البداية على شكل وطبيعة االختيار بْب ال
آلية التصويت لتغيّب توزيع الدخل والثروة، ومن ٍب تغيّب ميزاف القوة َب اجملتمع، يعاىن من أوجو قصور  اللجوء إٔب منهج أف

 :( Bruno, Ravallion, Squire, 1996)  متعددة
َب )هنا تبدو مناسبة إلحداث تغّبات ٧بدودة َب ٭بط التوزيع. إف التغّبات ا١بوىرية )الراديكالية( َب توزيع األصوؿ أ (1)

والثورة السوفيتية الٌب أزاحت الطبقة الرأ٠بالية وقلصت ا٤بلكية الفردية، ٓب تكن وليدة االختيار  (القرف العشرين
 االقتصادية واإلجتماعية. الدٲبوقراطى من خبلؿ االقَباع على السياسات

على الرغم من تفضيبلت الناخبْب لتغيّب النمط السائد لتوزيع الدخل، ففى األغلب من األحياف سيتمكن ا٤بتضرروف  (2)
يقاؼ العمل إمن سياسات إعادة التوزيع، مثل الضرائب األعلى، أو القيود على التصرفات ا٤بالية، من عدـ إقرارىا أو 

 ْب. إهبا ... 
 قلل من إمكانية تعميمها على دوؿ كثّبة.يالنظرية تناسب الببلد الدٲبوقراطية، ٩با قد ف ىذه أ (3)

التوزيع إٔب سياسات فعلية، قد كانت نتاجًا للتوسع الصريح َب إعادة ة الٌب تَبجم دعاوى يا٢بقيقة أف اآللية السياس
اإلسراع )أو الدخليبلت ا٤بواطنْب إلعادة توزيع "النظرية االقتصادية للدٲبوقراطية". ومع ذلك، فالرابطة القوية بْب تفض

، وتعترب ستقبللية الدولة منحى ٨بتلفاً إ( وبْب سياسات ا٢بكومة، أضعف كثّباً َب "نظرية الدولة". وتأخذ نظرة االقتصادىالنمو ب
أف السياسات ا٢بكومية تستمد أساسها من تفضيبلت وقيم "ا٤بديرين" وخصائص مؤسسات الدولة. وَب ىذا اإلطار، يكوف 

َب وضع واتباع سياساهتم، وليس بالضرورة   –حٌب َب ظل نظم دٲبوقراطية –البّبوقراطيوف والسياسيوف أكثر إستقبلالً 
  خبلؿ السنوات األخّبة. ا٤بسألة ٦بددًا َب ضوء تفسّب عودة البلمساواة إٔب الزيادةسنعود إٔب طرح ىذه  تفضيبلت ا٤بواطنْب.

عن مالكى وسائل اإلنتاج، وينحصر دورىا َب  -َب ظل الرأ٠بالية –عرب الدولةكما نعرؼ أنو َب ضوء التحليل ا٤باركسى، تُ 
واطنْب، وأىداؼ ا٤بديرين سيتم حصارىا بقوة ٞباية ا٤بلكية ا٣باصة، وتفعيل سياستهم. َب ىذه األحواؿ، فإف تفضيبلت ا٤ب

 . (,Solimano   ؟)   رأس ا٤باؿ
ٲبكن لوجهات النظر حوؿ الدولة أف تقدـ منظورًا إضافيًا يساعدنا َب فهم شكل منحُب كوزنتس أو فشل 
السياسات التوزيعية ٢بكومات منتخبة، إذ أف تطبيقها قد يضعف من مكانة ا٤بسئولْب ا٢بكوميْب أو يؤثر على أصحاب 

ترب تفاوت التوزيع ضرورة للَباكم وأف إعادة التوزيع ضارة بالنمو، عت ، الٌبىذه الرؤيةفإف وعموما، ا٤بصاّب ا٤بستقرة َب اجملتمع. 
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ثر أليها من قبل. ىناؾ تفسّب ٩بكن ٲبزج بْب اعتبارات االقتصاد السياسي و إشرنا أ مع الدالئل الواقعية العملية الٍبتتناقض 
الضرائب من خبلؿ العملية السياسية ف تفاوت الدخل يؤثر علي أيروف  عادة التوزيع. أصحاب ىذا التفسّبإل ا٢بافز السليب

عادة جراءات مهمة إلإالٍب تسمح لؤلفراد بالتصويت الختيار معدؿ الضريبة أو التصويت النتخاب حكومة يتضمن برنا٦بها 
ذف تأثّب غّب مباشر على معدؿ النمو االقتصادي. إعادة التوزيع سيكوف ٥با إالتوزيع. وعندما تؤثر تفاوتات الدخل علي مدى 

جراءات قوية إصفة عامة يتوقع أنو ُب اجملتمع الذي يتسم بالتفاوت الشديد ُب التوزيع ستميل غالبية ا٤بصوتْب لتفضيل وب
ضعاؼ ا٢بوافز لبلستثمار إٕب إعادة التوزيع إعادة التوزيع، علي العكس ٩با ٲبكن أف ٯبري ُب ٦بتمع أكثر عدالة. وإذا أدت إل

 سرع.أر عدالة الٍب تشهد فوارؽ دخلية أقل تكوف قادرة علي النماء ٗبعدالت كثوٚبفيض النمو فإف اجملتمعات األ

منهج االقتصاد السياسي، رغم أنو يأخذ ُب حسبانو  ،الٌب ًب استخدامها َب دراسات عدة ،ال تدعم البيانات
عادة ٕب مدي واسع إلإف التفاوت الشديد ُب التوزيع يدعو أة بْب تفاوت الدخل والنمو. فهذا ا٤بنهج يتضمن يالعبلقة السلب

ثراً أعادة التوزيع ثر سليب علي النمو االقتصادي. ولكن كما الح  البعض فقد وجد أف إلأالتوزيع، الٍب ستنطوي بدورىا علي 
و أع، مثل معدالت الضرائب عادة التوزيإجراءات إكثر من ىذا، فعندما ًب ٙبليل ا٫بدار أعلي النمو. و  ٯبابيًا وليس سلبياً إ
شارهتا مغايرة ٤با تقوؿ بو إف أما ضعيفة أو إنفاؽ االجتماعي، علي مؤشرات تفاوت الدخل وجد أف معامبلت االرتباط اإل

 .(,Aghion 1999) النظرية

 الدخل وتوزيعاالقتصادى لعبلقة بين النمو اة حقيق  3-8
بصفة عامة، يظهر من الدراسات ا٤بختلفة أف ٜبة توافقًا )على األقل َب الدراسات التطبيقية جملموعات دوؿ( على        

الدخل غياب تأثّب النمو على التوزيع َب ىذا اال٘باه أو ذاؾ. وعلى الرغم من ذلك، ففيما يتصل باألثر احملتمل لتفاوت توزيع 
، إذ أف بعض الدراسات توصلت إٔب أف تفاوت التوزيع يؤدى إٔب اإلسراع ء أكثر إنقساماً اآلراكانت ،  االقتصادىعلى النمو 

متباينة ٥بذه استنتاجات بالنمو، بينما رأى البعض أف التفاوت قد يؤدى إٔب ٚبفيض النمو. وكما يبْب ا١بدوؿ التأب ىناؾ 
 العبلقة، َب الدراسات ا٤بختلفة.  

مػػن توافػػق إٔب آخػػر، كػػاف األحػػدث ىػػو االقتنػػاع بأنػػو مػػن ا٤بمكػػن ٙبقيػػق النمػػو مػػع العدالػػة. لقػػد دارت األدبيػػات              
بػػْب النمػػو والعدالػػة،  –تعػػارض  –أف تراجػػع التوافػػق غػػّب الناضػػج حػػوؿ وجػػود " مقايضػػة "  (Aghion 1999,ة )ورقػػ وٙبػػاوؿ

الشػك أف ا٤بوضػوعات الػٌب يشػملها البحػث َب ٦بػاؿ وأنو على أى ٦بتمع أف ٱبتار بينها وفقاً ألوضاعو السياسية االجتماعية. 
توزيػػع الػػدخل والتنميػػة متعػػددة وواسػػعة. و٥بػػذا ٯبػػدر أف يتحػػدد إطػػار ا٤بناقشػػة منػػذ البدايػػة. ومػػن ا٤بهػػم كػػذلك أف نتعػػرؼ علػػى 

 قنوات التأثّب، وأف نقف على أسباب عجز النظرية عن تقدًن إجابات لؤلسئلة ا٤بطروحة:
  ٲبكن لتفاوت التوزيع أف يؤثر با٤بوجب على النمو، من خبلؿ توفّب ا٢بافز ع والنموتفاوت التوزيحول عبلقة :

لبلبتكار وزيادة األعماؿ، عن طريق زيادة االدخار واالستثمار، عندما يقـو األغنياء بإدخار جانب ملموس من دخلهم، 
نفاؽ على التعليم.  إنشاء أعماؿ أو اإلمن السكاف للقياـ بالَباكم ا٤بطلوب للبدء َب –على األقل –وكذلك السماح لفئة

ولكن سوء توزيع الدخل رٗبا يضر بالنمو، ألنو ٰبـر الفقراء من الرعاية الصحية ومن االستثمار َب رأس ا٤باؿ البشرى، وقد 
السياسى واالقتصادى، ٩با يؤدى إٔب ضعف االستثمار، ويقلل من فرص الوفاؽ  ٱبلق كذلك حالة من عدـ االستقرار

وقد ال تكوف العبلقة خطية بْب تفاوت  ماعى ا٤بطلوب للتواـؤ مع الصدمات ا٤بالية، وا٢بفاظ على األداء االقتصادى.االجت
التوزيع وبْب النمو، حيث ترتبط زيادة حدة التفاوت )عندما تكوف َب مستوى منخفض( بزيادة ا٢بوافز ا٤بشجعة على النمو، 

  عمليات تربح وتراجع معدؿ النمو.ولكن زيادة التفاوت عن نقطة معينة يؤدى إٔب
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  :ٱبلق وجود تفاوت شديد َب توزيع الدخل ضغوطًا قوية  حول التفاوت االجمالى والحاجة إلى إعادة التوزيع
تتوزع القوة السياسية بقدر من التكافؤ أكرب منو بالنسبة  –على األقل َب الدوؿ الدٲبقراطية  –إلعادة التوزيع. والفكرة أنو 

ليس ٧بتمًا أف يتحقق للقوى االقتصادية، ومن ٍب تتجو غالبية ا٤بصوتْب للمطالبة بإعادة التوزيع. وعلى الرغم من ذلك ف
 الضغط عندما ٰبوز األغنياء سلطة أكرب ٩با لدى الفقراء.

 :َب ىذا النطاؽ ركزت معظم الكتابات على األثر ا٤بباشر، وافَبضت عموما  حول تأثير إعادة التوزيع على النمو
واالستثمار. ولكن البعض يدركوف أف إعادة التوزيع تضر بالنمو، ألف الضرائب األعلى واإلعانات تثبط ا٥بمم، وٙببط العمل 
التوزيع عند ما تستخدـ الضرائب  أف إعادة التوزيع ال يلـز بالضرورة أف تكوف ٧بددًا للنمو. وبصفة عامة، قد تتم إعادة

فاؽ التصاعدية َب ٛبويل االستثمارات العامة، وعندما تنطوى التأمينات االجتماعية على زيادة رفاه الفقراء، أو عندما يفيد اإلن
على التعليم والصحة الفقراء، ٩با يعوض إختبلالت سوؽ العمل ورأس ا٤باؿ. َب مثل ىذه األحواؿ، ٲبكن لسياسة إعادة التوزيع 

 أف ٙبقق زيادة العدالة والنمو معاً.

زيع غّب ٘باىلت األدبيات ا٤بعروفة اآلثار الكلية إلعادة التوزيع الٌب تشمل اآلثار ا٤بباشرة إٔب جانب أثر تفاوت التو 
ا٤بباشر، ألف القليل من الدراسات ىو الذى تعامل مع تفاوت الدخل وإعادة التوزيع معاً، وَب آف واحد. ا٢بق أف النظرية 
تقدـ َب أحسن األحواؿ إيضاحًا جزئيا فقط، ونصبح َب حاجة إٔب دالئل عملية فيما يتصل بالعبلقة بْب تفاوت الدخل 

صائية الرأى القائل بأف سوء التوزيع يعوؽ النمو، على األقل َب ا٤بدى ا٤بتوسط. وكما والنمو. قد تؤيد االستنتاجات اإلح
أظهرت الدراسات فإف عدـ العدالة يرتبط بنمو أبطأ وأقصر إستدامة. ىناؾ إستثناءات ٧بدودة وَجَدْت عبلقة غامضة َب 

ف النتائج التطبيقية ليست قاطعة أو حا٠بة، ولكن األجل القصّب. أما عن العبلقة بْب تفاوت الدخل والتحويبلت التوزيعية، فإ
قدرًا من االلتباس يعود إٔب أف دراسات متعددة ١بأت إٔب مقاييس تقريبية إلعادة التوزيع، مثل اإلنفاؽ االجتماعى أو 

ماف معدالت الضرائب. وبينما ٲبكن تصور أف بعض بنود االنفاؽ ٥با أُثر توزيعى، مثل اإلنفاؽ على التعليم، أو الض
االجتماعى، فقد ال يتحقق َب الواقع العملى ىذا األثر التوزيعى ) راجع مثبل االنفاؽ على التعليم فوؽ الثانوى ) العأب( أو 
على الضماف االجتماعى للعمالة النظامية َب الدوؿ النامية(. ويبدو أف استخداـ اإلجراءات ا٤بباشرة إلعادة التوزيع ٲبيل إٔب 

 ئلة بأف الدوؿ الٌب تشهد حدة سوء التوزيع تنخرط َب إعادة توزيع شديدة.تأييد الفرضية القا

ومن ناحية أخرى، فإف الدراسات التطبيقية ُمْنقسمة أيضا حوؿ موقفها من العبلقة بْب إعادة التوزيع والنمو. فعندما          
فاؽ ا٢بكومى( ٛبيل إٔب االستنتاج بأف إعادة التوزيع تنظر الدراسات إٔب ا٤بؤشرات ا٤بعتربة إلعادة التوزيع )مثل الضرائب أو اإلن

عامل ٧بدد للنمو. على جانب اإليرادات، من ا٤بستغرب أاّل ٪بد إال دليبًل ضئيبًل على أف زيادة معدالت الضريبة تعوؽ النمو 
عاـ على أف العبلقة االقتصادى َب األجلْب ا٤بتوسط والطويل. وبصفة عامة، يبدو من الصعب تعديل االستنتاج بوجود مؤشر 

ضرائب الدخل، ولكن الثقة ضعيفة َب ىذه العبلقة. أما على جانب االنفاؽ  سالبة بْب النمو ومستوى الضرائب العامة، أو
ىناؾ من يرى وجود معضلة " الوجبة اجملانية" ٗبعُب أف بعض بنود اإلنفاؽ العاـ ذات األثر التوزيعى ليس ٥با أثر عكسى واضح 

 ى سبيل ا٤بثاؿ، اإلنفاؽ على التعليم والصحة، أو اإلنفاؽ على البنية األساسية ا٤بموؿ من الضرائب(.على النمو )عل
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 عبلقة النمو ، توزيع ، وإعادة توزيع الدخل

 World Bank, 2013 المصدر: 
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 الفصل الرابع

 توزيع الدخل: تهافت النظرية أم أزمة للرأسمالية؟ تفاوتعودة تزايد 

 إنقبلب منحنى كوزنتس 4-1
أيًا ما كانت األسباب الٌب أعادت االىتماـ بقضايا اختبلؿ توزيع الدخل، خبلؿ العقدين األخّبين، فقد بدا الَبكيز       
" البلمساواة " َب توزيع الدخل والثروة على مدى تأثّب وانعكاسات  -وخاصة َب الدراسات اإلحصائية التطبيقية –واضحاً 

على احتماالت النمو وأبعاد التنمية، وبصفة خاصة َب البلداف النامية. كاف ذلك ٕبثاً عن متطلبات اإلسراع بالنمو االقتصادى 
دى سيؤدى َب واستدامتو. كما كاف ىذا الَبكيز يستمد أساسو من استمرار التصور، ورٗبا االقتناع، بأف اضطراد النمو االقتصا

 –أى يعكس درجة من الثقة َب توقع واستشراؼ ورٗبا نبوءة كوزنتس. برز ،َب توزيع الدخل النهاية إٔب تضاؤؿ حدة التفاوت
 –وزيادة التفاوت َب توزيع الدخل – َب السنوات األخّبة ٙبوؿ ٩بلوس َب الكتابات الٌب تتناوؿ قضية البلمساواة –مع ذلك

ظهر الكتاب األىم  2012وخاصة َب الدوؿ ا٤بتقدمة وَب مقدمتها الواليات ا٤بتحدة، وبعض البلداف األوربية. ففى سنة 
ظهرت  2014ٍب َب ،  (Stiglitz, 2013) تزي، جوزيف ستيجل2001لبلقتصادى الشهّب ا٢بائز على نوبل االقتصاد َب 

 .(Piketty, 2014) الطبعة اال٪بليزية من الكتاب األخطر للفرنسى الشاب بيكيٌب

االىتماـ الذى قوبل بو كتابو بتعاظم حالة القلق، سواء َب الواليات ا٤بتحدة أو َب ٨بتلف أرجاء  Stiglitzيفسر          
بنفسو على ما تأثر بو كثّب من الناس وعائبلهتم  ا٤بعمورة، من زيادة حدة تفاوت الدخل وافتقاد تكافؤ الفرص. ولقد وقف

ر قدر كبّب من البيانات ا٢بديثة الٌب تدعم ٙبليلو ٥بذه الظاىرة وف  ومعارفهم نتيجة ٥بذه التطورات، ولكن يضيف إٔب ذلك تَ 
تخاب باراؾ أوباما َب وانعكاساهتا. ويسجل كذلك ما أثاره ا١بدؿ ا٤بصاحب للحملة االنتخابية للرئاسة األمريكية، ٍب إعادة ان

ظل استمرار األزمة ا٤بالية العا٤بية، وتأثّباهتا على توزيع الدخل، وأحواؿ ا٤بعيشة. كاف قد انقضى أكثر من ٟبس سنوات منذ 
بدأت حالة االنكماش وتزايدت البطالة، وا٬بفض الدخل بالنسبة للفرد األمريكى العادى وشعر الكثّبوف بتفاقم البلمساواة 

برامج التقشف. َب نفس الوقت كاف بنك االحتياطى الفيدرأب )الذى يقـو ٗبهاـ  قسوةاألماف االجتماعى و  وضعف شبكة
. عادت فئة  % األكثر ثراء إٔب سابق قوهتا، لتستحوز على ثلثى ثروة 5البنك ا٤بركزى( يقف مساندًا ٤بن ىم على قمة ا٥بـر

أف حصة من جلتو ٦بلة اإليكونوميست اللندنية الشهّبة، ما سكذلك السندات، نتيجة ٚبفيض أسعار الفائدة. رصد  
% َب 5إٔب  1980% من الدخل القومى َب 1ألف أسرة َب أمريكا( زادت من  16% من األمريكيْب ) حوأب 0.01

ألف دوالر عن كل ساعة عمل َب  97أمريكى كانوا يتقاضوف  400الوقت الراىن، ونقل كذلك عن النيويورؾ تاٲبز أف أغُب 
قق الفئات الوسطى واألدىن نتائج على ا١بانب ا٤بقابل ٓب ٙبُ  .1992ساعة َب  ، وىو أكثر من ضعف متوسط األجر/2009
% 40( ا٬بفض دخل الفئات ا٤بتوسطة بنسبة 2010-2007بل على العكس من ذلك، فخبلؿ فَبة االنكماش ) ،مشاهبة

حوأب  2011األمريكية ا٤بتوسطة بلغ َب  رِ سَ ليعود إٔب سابق مستواه َب التسعينات. وىكذا، فإف الدخل ا٢بقيقى لؤلُ 
وَب  َب جوالتو عرب عواصم متعددة لتقدًن كتابودوالر(.  50.661) 1966دوالر، وىو أقل ٩با كاف عليو َب  50.045

كتاب. ويرجع ذلك الالتعقيبات على الكتاب ٓب يصادؼ ستيجلتز جداًل شديدًا أو ٙبديًا للفرضيات األساسية الٌب تضمنها 
بوعات البلمساواة وانعداـ تكافؤ الفرص. بل إنو حٌب أكثر ا٤بط ستوىإٔب أنو من الصعوبة ٗبكاف إنكار مدى م –َب نظره 

٧بافظة مثل اإليكونوميست شاركت َب ا٢بوار وألقت الضوء على مدى الزيادة َب حدة التفاوت َب التوزيع وتضاؤؿ الفرص، 
 وتوصلت إٔب أف البلمساواة بلغت حداً يؤدى ليس فقط إٔب عدـ الكفاءة ولكنها كذلك ضارة بالنمو االقتصادى.



55 
 

لفت انتباه ا٤براقبْب من الباحثْب والسياسيْب الذين وجهوا اىتمامهم . ولكنو ٓب يُ رٗبا ٓب يكن ىذا التطور مفاجئاً  
 حوؿ داللةتز التساؤؿ ا٤بنطقى يجلي. و٥بذا طرح ستناحية مسألة سوء توزيع الدخل ومواجهة الفقر َب البلداف األقل ٭بواً 

ٙبديد نقطة  التوقيت الذى بدأت تأخذ مشكلة البلمساواة أبعادىا ا٢بادة َب بلد مثل الواليات ا٤بتحدة. قد اليكوف سهبلً 
تز يرى أف انتخاب رونالد رٯباف ٲبثل نقطة التحوؿ َب الواليات يجليالتحوؿ )االنقبلب( على منحُب كوزنتس. ولكن ست

 ا٤بتحدة األ
ُ
القطاع ا٤بأب، وٚبفيض  Deregulationة ٥بذا التحوؿ كانت عملية ٙبرير ئَ ي  هَ مريكية. ومن بْب األحداث ا٤ب

تصاعدية نظاـ الضرائب، إذ أدت عملية إلغاء القيود إٔب زيادة التحرير ا٤بأب، إٔب ا٤بدى الذى استحوذ فيو القطاع ا٤بأب قبل 
رير وفك القيود على االقتصاد َب ظل اإلدارات % من إٝبأب أرباح الشركات. وقد استمرت عملية التح40على  2008أزمة 

 ٚبفيض معدؿ ًباألمريكية فيما بعد إدارة رٯباف، وتواصلت كذلك سياسة ٚبفيض الضرائب على الدخوؿ ا٤برتفعة. َب البداية، 
 % َب39.6% )َب عهد رٯباف(، وبعدئذ قاـ بيل كلينتوف بزيادهتا إٔب 25% إٔب 70الضريبة على الشرائح األعلى من 

%. كذلك ا٬بفضت الضرائب على دخل األغنياء، مثل ا٤بكاسب 35، ٍب ا٬بفضت َب عهد جورج بوش إٔب 1993
% َب إدارة بوش.  15، ٍب إٔب 1997% َب 20% من السكاف( إٔب 0.1الرأ٠بالية ) يذىب أكثر من نصفها إٔب أغُب 

، كما يتحمل 2009% فقط َب 19.9بة يبلغ فرد َب الواليات ا٤بتحدة يدفعوف معدؿ ضري 400كانت النتيجة أف أغُب 
%، وىى أقل ٩با يتحملو األمريكيوف من أصحاب الدخوؿ 20% من األمريكيْب معدؿ ضريبة َب حدود 1أغُب 

 ) Stiglitz,2013).ا٤بتواضعة

٤باذا عاد منحُب كوزنتس إٔب تغيّب مساره ٫بو الصعود، أى ارتفاع مستوى تفاوت الدخل، وزيادة حدة "البلمساواة"  
االقتصادى ا٤بصاحب للتقدـ التكنولوجى ا٥بائل واقتصاد ا٤بعرفة والعو٤بة؟ لقد مع ارتفاع مستوى متوسط الدخل، ودرجة التقدـ 

س علـو منطق نظريات التنمية ا٤بستندة إٔب افَباضات آرثر لويس. الشك أف أسُ نبوءة كوزنتس و  عكسىذا التحوؿ على  ءاج
إٔب أف تفاعل قوى العرض والطلب، خاصة َب  شّباالقتصاد ونظريات التنمية )سواء الكبلسيكية أو النيو كبلسيكية وغّبىا( ت

لفئات ا" للدخل والثروة وتضييق الفجوة بْب مستويات دخل  ا٤بتكافن ستضمن التوزيع " ،أسواؽ السلع وعوامل اإلنتاج
ا٤بختلفة. ىل كانت النظرية ٦برد استقراء للمستقبل َب ضوء التطور التارٱبى ٤بسار النمو االقتصادى والتصنيع، أـ أهنا حاولت 

ا لتوافق حوؿ ا٘باه أىم توفّب إطار تبشّبى للتطور الرأ٠بأب واقتصاديات السوؽ؟ ىل يفسر ذلك عجزىا عن ٙبقيق أنصارى
متغّبات النشاط االقتصادى، أى العبلقة بْب األداء االقتصادى والنمو، وبْب نتائج توزيع الدخل الناجم عن ىذا األداء؟ لقد 

نتائج الدراسات القياسية الٌب استخدمت بيانات فعلية من بلداف ذات مستويات ٨بتلفة للتنمية.  -على الدواـ -تباينت
 اؾ ثبلثة مواقف:   رصدنا أف ىن

 إٔب تضاؤؿ الفجوة بْب مستويات  –ولو بعد حْب –ىناؾ من بقوا على اقتناعهم بأف النمو االقتصادى سيؤدى
الدخل، وا٬بفاض درجة "البلمساواة" َب توزيع الدخل. كاف ىذا استمرارًا ٤بقولة كوزنتس التقليدية. وكاف امتداد ىذه النظرة 

 -بعض الوقتل –النمو"، حيث اليكوف على ذوى الدخل ا٤بنخفض والفقراء سوى االنتظار تساقط ٜبار يتمثل َب مقولة "
 حٌب تشملهم مظلة النماء والتقدـ االقتصادى. 

  َُالتفيد كل الفئات من النمو،  قددًا للنمو االقتصادى على ٨بتلف الفئات االجتماعية. و د  ٓب ٯبد كثّبوف تأثّبًا ٧ب
ولكن رٗبا ٓب يتوقع كثّبوف أف مستوى مرتفع من التقدـ االقتصادى  ،يكوف ضارًا بالبعضسولكن ٓب يتصور أحد أف النمو 

وارتفاع متوسط الدخل سيكوف مصطحباً بتفاقم درجة البلمساواة، وخاصة َب االقتصادات الٌب قاـ كوزنتس بصياغة مقولتو َب 
 ضوء تطورىا التارٱبى.
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  اليكوف النمو االقتصادى شرطًا كافياً ولكنو ضرورى لتقليل حدة ىناؾ أصحاب ا٤بوقف الثالث الذين يروف أنو قد
التفاوت َب توزيع الدخل، وأف ا٤بسئولية تقع على السياسة ا٢بكومية للمزج بْب مقتضيات النمو مع العدالة َب دائرة ٞبيدة 

 للتنمية.

صلة بنمط توزيع الدخل ودرجة البلمساواة، فقط برصد وٙبليل ا٤بؤشرات ا٤بت -َب اآلونة األخّبة -ٓب هتتم الدراسات         
أكثر ٗبحاولة تفسّب ىذا االنقبلب َب عبلقة التقدـ  تْ يَ نِ أو ٧باولة استشراؼ تطور ىذه ا٤بؤشرات َب ا٤بستقبل البعيد، ولكن عُ 

ا٤بتظاىرين تصاعد مؤشرات البلمساواة واتساع الفجوة بْب مستويات الدخل. أصبح ىذا الوضع ىو ماٰبكم حركة ب االقتصادى
". وكاف ذلك  %٫99بن " إٔب ا٢بد الذى ارتفع شعارىم بعبارة  Occupy Wall Streetعلى ووؿ سَبيت  اعَباضاً 

 .جلتز بعنواف: من الواحد با٤بائة إٔب الواحد با٤بائة، بواسطة الواحد با٤بائةيامتدادًا ٤بقاؿ شهّب للربوفيسور ست
Stiglitz,2013)) 

مريكى مؤشرات تردى ىيكل توزيع الدخل، وتفاقم حالة البلمساواة َب اجملتمع األيرصد ستيجليتز َب كتابو ا٤بثّب              
الطبقة ا٤بتوسطة. وصحيح أنو يفصح عن رأيو بأف ىناؾ دائماً َب ىو ف بأنو بلد الفرص ا٤بتكافئة، وأف عماده الذى طا٤با ُوصِ 

)األزمة ا٤بالية وانفجار مشكلة ا٤بشتقات، إْب( وما تبعها من  2008زمة االقتصادية َب الواليات ا٤بتحدة فقراء وأغنياء، وأف األ
فاقمت من تفاوت توزيع  –على أية حاؿ –انكماش اقتصادى، ٓب تكن سببًا وحدىا َب زيادة حدة البلمساواة، ولكنها

ٝبأب، %( من الناتج احمللى اإل20شرٰبة )% من األمريكيْب االستئثار بأكرب 1الدخل. ففى غمار ىذه األزمة استطاع أغُب 
وذلك على الرغم من أف جزءاً من استثماراهتم تعرض لضربة قوية. وتصل حدة سوء توزيع الدخل إٔب ا٢بد الذى تتفاوت فيو 

. ففى  اف )السنة الٌب سبقت انفجار األزمة( ك 2007مستويات الدخل والثروة بْب أعضاء ىذه الفئة احملدودة على قمة ا٥بـر
ضعف متوسط ما ٰبصل عليو  220% ) أى ُعشر الفئة األغُب( من اأُلسر األمريكية ٰبصلوف على دخل يعادؿ 0.1
وباإلضافة إٔب ذلك يرصد الكتاب السرعة الٌب تزيد هبا درجة البلمساواة َب توزيع الدخل والثروة.  )*(.% من األمريكيْب.90

% األغُب على 1( استحوذ 2007-2002 َب القرف ا١بديد )السنوات ففى السنوات الٌب أعقبت فَبة االنكماش األؤب
وفضبل عن ذلك، فحٌب  .% من الزيادة َب الناتج احمللى االٝبأب. وَب مقابل ذلك فإف غالبية األمريكيْب زادت معاناهتا65

خل ا٢بقيقى )بعد الضرائب( لؤلسرة بعد عودة االنتعاش النسىب، استحوذ األثرياء جداً على غالبية ٜبار التحسن. فبينما زاد الد
، ارتفع متوسط دخل األسرة َب الشرٰبة األدىن 2007حٌب  1979% َب الفَبة 275%( بنسبة 1َب الشرٰبة األغُب )

%( ما حصل عليو 25% من أصحاب الدخوؿ حصلوا على ربع )90% فقط. ا٢بقيقة أف 18س السكاف( بنسبة )ٟبُْ 
% من الزيادة الٌب ٙبققت َب الناتج احمللى َب عاـ 93% من األمريكيْب على 1 فقد حصل أغُب .من األمريكيْب 0.1

2010  . 

وجة –يشّب إليو عادة دعاة تساقط ٜبار النمو -ز تعبّبًا بليغاً يتيجلتيستخدـ س         
ُ
ّد( َب النهر  بأف ارتفاع ا٤ب

َ
)حالة ا٤ب

الرغم من أف االقتصاد األمريكى كاف دائماً اقتصاداً رأ٠بالياً، فإنو ٓب سيدفع كل القوارب إٔب األماـ. ويكرر التذكّب بأنو على 
% من 1يسبق أف شهد ىذه الدرجة من البلمساواة، وسوء توزيع الدخل. فمنذ أكثر من ثبلثْب عامًا مضت، ٙبّصل أغُب 

مليوف  1.3ائب( بلغ متوسط دخل ىذه الفئة ) بعد الضر  2007% من الدخل القومى األمريكي. َب 12السكاف على 
% خبلؿ أسبوع 1م َب فئة % األدىن من السكاف. يزيد ما ٰبصل عليو من ىُ 20دوالر َب فئة  17800دوالر با٤بقارنة مع 

% 0.1% عما يكسبو من ُىم َب فئة ا٣بُمس األدىن خبلؿ عاـ كامل. أما ما ٰبصل عليو أغُب األغنياء )40واحد بنسبة 

                                                           
)*(
رٛصيع اٌثشٚح يعطٝ صٛسح % ِٓ اٌغىبْ عٍٝ ثٍث اٌثشٚح. ٚال شه أْ 1وبْ رٛصيع اٌثشٚح أوثش خٍال ِٓ رٛصيع اٌذخً، زيث يغزسٛص  

 أٚظر عٓ اٌفٛاسق فٝ ِذٜ اٌمذسح عٍٝ اٌٛصٛي إٌٝ اٌّٛاسد.
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% 20% من األمريكيْب َب عاـ كامل، وأف 90يعادؿ متوسط ما ٰبصل عليو و من األمريكيْب( َب يـو ونصف، فه
% من األمريكيْب. لقد ٭با االقتصاد األمريكى خبلؿ ثبلثْب سنة فيما 80ٰبصلوف على دخل )إيرادات( تعادؿ إٝبأب دخل 

دىن بسرعة أكرب من زيادة دخل بعد ا٢برب العا٤بية الثانية، وزاد دخل كل الفئات، ولكن ارتفع دخل الفئات )الشرائح( األ
الشرائح األغُب. ولكن َب السنوات الثبلثْب األخّبة أصبح اجملتمع األمريكى أشد انقساما: إذ ٓب يكن دخل الفئات األغُب 

 ( (Stiglitz,2013 أسرع َب الزيادة فحسب، بل إف دخل الفئات األدىن أخذ َب اال٬بفاض.

 2010-1810ا٤بتحدة: ( تفاوت الثروة َب الواليات 7الشكل )

 
  The Economist, May 2014 المصدر:

 :فى القرن الجديد البلمساواةزيادة  تفسير  4-2  
عت. ورغم أف ستيجليتز يرصد نِ فجأة، ولكنها صُ  -التفاوت َب توزيع الدخليادة ز  –ٓب ٙبدث البلمساواة    

األوربية، سواء َب مستوى التفاوت )االختبلؿ( َب توزيع الدخل، االختبلؼ بْب الواليات ا٤بتحدة األمريكية وبْب بعض الدوؿ 
البلمساواة إٔب عوامل ثبلثة رئيسية: من ناحية، التعمل األسواؽ بالطريقة الٌب  عُ رجِ أو السرعة الٌب يزيد هبا ىذا اإلختبلؿ، فإنو يُ 

النظاـ السياسى بتصحيح  مْ قُ ومن ناحية ثانية، ٓب يػَ هنا ٓب تكن تتسم ال بالكفاءة وال باالستقرار. أأف تعمل هبا، إذ  ضْ رَ تػَ فْ يػُ 
. ويشّب بوضوح إٔب أف كتابو يستهدؼ أساساً  فةنصِ فشل" السوؽ. وثالثا، فإف النظم االقتصادية والسياسية غّب مُ  حاالت "

لسياسى، وىى بياف الكيفية الٌب تتداخل وتتشابك هبا ىذه العوامل ٦بتمعة : البلمساواة ىى سبب ونتيجة لفشل النظاـ ا
تسهم َب عدـ االستقرار االقتصادى، الذى يؤدى بدوره إٔب زيادة البلمساواة، َب دائرة خبيثة من الَباجع واال٫بدار، الذى 

 الٲبكن ا٣بروج منو سوى باتباع سياسات متناغمة وفعالة. 

 فشل السوق فى القيام بدورىا   4-2-1
 السوق والبلمساواة  
ستغرب 

ُ
عبلقة السوؽ باختبلؿ توزيع الدخل والبلمساواة َب ا٤برتبة  –َب ضوء رؤيتو -ستيجليتزأف يضع  ليس من ا٤ب

الثانية بعد فشل ا٢بكومة والسياسة العامة، َب درء الزيادة َب ىذا االختبلؿ. ومن وجهة نظره ٯبب الَبكيز على "قوى السوؽ 
 abstractذى يستند إليو ا٤بؤلف واضح، فالسوؽ حقيقة ٦بردة اجملردة" لفهم وتفسّب ظاىرة تفاوت توزيع الدخل. وا٤بنطق ال
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يتحدد ىذا التفاعل، وتُرسم مبلمح قوى السوؽ من خبلؿ القوانْب،   –لديو –، وتفاعل قوى السوؽ أمر واقعى. ولكن 
وا٤بؤسسات. لكل قانوف، ولكل الضوابط والقواعد التنظيمية، وا٤بؤسسات. والشك أف ىناؾ آثاراً توزيعية للقوانْب، وللضوابط، 

أف الطريقة الٌب يتم هبا تشكيل مبلمح  –َب األخّب –قاعدة تنظيمية، ولكل ترتيب مؤسسى أثر على ٭بط توزيع الدخل. ويرى
اقتصاد السوؽ )َب أمريكا مثبلً( تعمل لصاّب األثرياء، من ُىم على القمة، وعلى حساب من ُىم َب أدىن السلم االجتماعى. 

تز منظومة العوامل الٌب يستند إليها َب تفسّب البلمساواة . فإذا كاف للحكومة دور مؤثر َب ٙبديد مبلمح يستيجل ويستكمل
  وتفاعل قوى السوؽ فكذلك ىناؾ تأثّب بالغ على ىذه القوى تَبكو القيم وا٤بعايّب وا٤بؤسسات اجملتمعية.

ض والطلب لتفسّب تغّبات وتفاوتات األجور، وإٔب يستند التحليل االقتصادى الدارج ) النمطى( إٔب قوى العر  
انتقاؿ ) وتغّب( منحنيات العرض والطلب لتفسّب التغّب َب ىيكل األجور، والبلمساواة َب توزيع الدخوؿ. فوفقًا للنظرية 

على ىذه الفئة عند ا٤بستوى الذى يتساوى فيو العرض والطلب  –مثبل  –االقتصادية الدارجة تتحدد أجور العمالة غّب ا٤باىرة 
من العماؿ. وعندما يزيد الطلب على ىذه العمالة بسرعة تقل عن زيادة ا٤بتاح وا٤بتوفر منها فستنخفض أجور ىذا النوع من 
العمالة. وبعبارة أخرى، يركز ويتجو ٙبليل التغّبات َب درجة البلمساواة إٔب ٧باولة اإلجابة عن سؤالْب: ما الذى ٰبدد انتقاؿ 

والطلب؟ ما الذى ٰبدد إمكانات وقدرات كل فرد، أى نسبة العمالة ا٤باىرة، أو أصحاب الثروة من ٝبلة  منحنيات العرض
 السكاف؟ 

 –تز بالتفصيل العوامل الٌب تؤثر َب تغّبات وانتقاؿ منحنيات العرض والطلب وخاصة َب سوؽ العمل ييشرح ستيجل 
جم القوة البشرية، ومثل دور التعليم َب تقليل العمالة غّب ا٤باىرة، أو مثل ىجرة العمالة، أو العوامل الدٲبوجرافية احملددة ٢ب

َب تغّبات  اً عالتقدـ التكنولوجى الذى يؤدى إٔب تقليل الطلب على العماؿ َب بعض القطاعات، إذ تؤثر ىذه العوامل ٝبي
 ور، وتفاوتات الدخل. ىيكلية بْب قطاعات النشاط االقتصادى، وَب ىيكل سوؽ العمل، ومن ٍب َب مستويات األج

لتفاعل  –منطقية -يرى أنصار اقتصاد السوؽ، أف ا٬بفاض أجور العماؿ غّب ا٤بهرة، أو متوسطى الكفاءة ىو نتيجة  
قوى السوؽ، ٗبعُب أهنا انعكاس طبيعى للتوازف بْب قوى السوؽ. وقد يأسفوف ٤با قد ينطوى عليو التقدـ التكنولوجى من 

تز أف قوى السوؽ التتفاعل على ىذا النحو ا٤بفَبض، ييادة حدة التفاوت. وتكرارًا يؤكد ستيجلاستمرار ٥بذا اإل٬بفاض وز 
وليس ىناؾ نظرية تقوؿ أف "السوؽ" يلـز بالضرورة أف تعمل هبذه الطريقة. وخبلؿ الستْب سنة ا٤باضية تغّب العرض والطلب، 

إٔب إ٬بفاض فوارؽ )تفاوتات( األجور، ٍب إٔب  –ى َب البداية سواء على العمالة ا٤باىرة أو غّب ا٤باىرة، على النحو الذى أد
 )*(تزايدىا بعد ذلك 

يراوغوف" عند ٕبثهم َب األٮبية النسبية للعوامل الٌب تؤدى إٔب زيادة حدة "  تز أف االقتصاديْب "يويعتقد ستيجل 
صة الدخل الٌب تؤوؿ إٔب ىذه ا٤بلكية، تؤدى األجور ودخل رأس ا٤باؿ وزيادة ح بْبالبلمساواة " َب أمريكا، فزيادة التفاوت 

إٔب درجة أكرب من البلمساواة َب توزيع الدخل احملقق َب السوؽ، ولكن نظاـ الضرائب األقل عدالة )تصاعدية(، فضبل عن 
سياسات االنفاؽ ا٢بكومى، تنطوى على تزايد الفروؽ َب الدخل )بعد الضرائب والتحويبلت(. وٱبضع تفسّب التباين َب 

. يركز البعض على التغّب التكنولوجى، وآخروف على العوامل االجتماعية: ضعف النقابات، جدؿستويات األجور وا٤برتبات للم
إهنيار قيم ومعايّب تقييم العمل والعائد، بينما يركز البعض اآلخر على تأثّب العو٤بة، أو الدور ا٤بتعاظم للتمويل. ويلفت ا٤بؤلف 

ّب يستخدموف أياً من ىذه التفسّبات الٌب تتفق مع رؤيتهم. الشك أف ىذه العوامل تلعب أدواراً النظر إٔب أف أصحاب ا٤بصا
                                                           

)*(
 1940% فٝ عبَ 6.04فٝ أعمبة اٌسشة اٌعبٌّي اٌثبٔيخ رٍمذ أعذاد وجيشح ِٓ األِشيىييٓ اٌزعٍيُ اٌعبٌٝ، زيث رعبعف عذد اٌخشيديٓ ِٓ  

زصبدٜ صاد اٌطٍت عٍٝ اٌعّبٌخ اٌّزعٍّخ ثّب يٛاوت صيبدح اٌعشض، ٚثميذ ٚثغجت إٌّٛ االل 1970% وٕغجخ ِٓ لٛح اٌعًّ فٝ 13.8إٌٝ 

( 1980-60% فٝ اٌفزشح 4% فمػ )ثبٌّمبسٔخ ثٕغجخ 2.25األخٛس إٌغجيخ ِغزمشح. ٌٚىٓ فٝ اٌشثع لشْ اٌزبٌٝ صاد عشض خشيدٝ اٌىٍيبد ثٕغجخ 

 % فٝ أِشيىب.76ٚأصجسذ ٔغجخ خشيدٝ اٌزعٍيُ اٌّزٛعػ زٛاٌٝ 
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٨بتلفة َب ظروؼ متغّبة، ومن الصعب ٛبييز دور كل منها بوضوح. واليستطيع أحد أف يقـو بتثبيت بعض العوامل، لبياف تأثّب 
تز من أف ىذه ا٤بناقشة وىذا يما يؤكده ستيجل ىو األكثر أٮبيةأحدىا على البلمساواة، ألف أثر العوامل ا٤بختلفة متداخل. و 

 
ُ
أف  مِ ت  حَ ا١بدؿ اليصب َب قلب ا٤بشكلة، ىو خارج ا٤بوضوع ألنو أيًا كاف تأُير ىذه العوامل منفردة أو ٦بتمعة، فليس من ا٤ب

تفاقم حدة التفاوتات َب توزيع يقع ىذا التأثّب، دوف أف يكوف ٗبقدور السياسات التحسب لو، واٚباذ إجراءات ُٙبوؿ دوف 
تز أف البلمساواة ليست ٦برد نتيجة لقوى "الطبيعة" ، قوى السوؽ. يالدخل وتدىور مستوى معيشة الناس. وىكذا يرى ستيجل

 –إٔب حد بعيد  –قد نتمُب لسرعة الضوء أف تكوف أكرب، ولكن ليس ٗبقدورنا أف نفعل شيئاً حيا٥با. ولكن البلمساواة ترجع 
 . (Stiglitz, 2013) سياسات ا٢بكومية الٌب ٙبدد مبلمح وتوجهات قوى السوؽ، والتكنولوجيا والقوى اجملتمعية عامةإٔب ال

تز أف األسواؽ التعمل بالطريقة الٌب يزعم أنصارىا أهنا تؤدى دورىا ا٤بنوط هبا. يفَبض ىؤالء األنصار يجلييرى ست           
األزمة ا٤بالية العا٤بية إٔب أف األسواؽ ٲبكن أف تكوف غّب مستقرة على اإلطبلؽ، ٗبا ٥بذا أف السوؽ دائما مستقرة، بينما تشّب 

فَبض َب السوؽ من ما يُ يتكمن ف –تز، وكثّب من االقتصاديْب يجليكما يراىا ست  –من نتائج مدمرة. ا٤بيزة األساسية للسوؽ 
يتسم االقتصاد بالكفاءة، ىى أف يتساوى العرض مع  ات القانوف االقتصادى الضرورى لكى. أوليّ efficiency"الكفاءة" 

الطلب. والواقع أننا نعي  َب عآب ملن باالحتياجات الٌب اليتم تلبيتها: استثمارات إلخراج الفقراء من وأدة الفقر، لتشجيع 
التحديات البيئية. وَب نفس التنمية َب البلداف النامية )َب إفريقيا وغّبىا من القارات(، لتمكْب االقتصاد العا٤بى من مواجهة 

 –الوقت لدينا موارد ىائلة غّب مستغلة: عماؿ متعطلْب وآالت ومعدات متوقفة أو ال تنتج بطاقتها القصوى. ولعل البطالة 
ىى أبرز مظاىر فشل السوؽ وىى أخطر مصادر عدـ  –أى عدـ قدرة السوؽ على خلق فرص عمل كافية لكل ا٤بواطنْب 

ر البعض ىذه النقائص باعتبارىا نتيجة لبلنكماش الذى أدت فس  أسباب تفاوت توزيع الدخل. وحٌب اليُ الكفاءة، ومن ٍب أىم 
رغم  عن ٙبقيق أىدافو، " -حٌب قبل وقوع األزمة –إليو األزمة ا٤بالية العا٤بية، يرى ستيجلتز، أف االقتصاد األمريكى عجز 

تدىور مستوى معيشتهم ... خلقت أمريكا آلة اقتصادية عظيمة، النمو االقتصادى الذى ٙبقق، عاىن معظم ا٤بواطنْب من 
أننا " إٔب  و". ويذىب ا٤بؤلف إٔب أف ا٤بسألة الرئيسية َب كتاب أهنا عملت فحسب لصاّب أصحاب القمة –من الواضح –ولكن

و منخفض، ودٲبوقراطية باتت نظاـ اقتصادى أقل استقرارًا وأدىن كفاءة، ٭ب –ندفع ٜبنًا باىظًا إلنعداـ العدالة والبلمساواة 
 معرضة للخطر".

أف فشل السوؽ َب أداء أدوارىا يرتبط بفَبة األزمة ا٤بالية، فهو يقرر أف األسواؽ  –أيضًا  –وحٌب ال يتصور أحد  
إٔب و إٔب مستويات أعلى من البلمساواة واختبلؿ توزيع الدخل،  –حٌب لو اتسمت باالستقرار والتوازف  –تؤدى بطبيعتها 

. ومن ٍب فإف األزمة العا٤بية كشفت فقط أف النظاـ االقتصادى ليس غّب كفؤ، unfairائج تعترب َب النهاية غّب منصفة نت
وغّب مستقر فحسب، ولكنو كذلك غّب منصف ) كما يشرح معُب عدـ االنصاؼ َب الفصل السادس من كتابو(. ويتجلى 

 عدـ االنصاؼ بصفة أساسية َب غياب تكافؤ الفرص. 

لننظر إٔب ا٤بعيار الرئيسى لتقييم دور السوؽ وأدائها، من وجهة نظر ستيجلتز، والذى ٲبكن استخبلصو من العبارة  
الصرٰبة بأنو عندما تفى األسواؽ بأغراضها ا٤بتمثلة َب ٙبسْب مستوى معيشة أغلبية ا٤بواطنْب، ٲبكن التغاضى عن كل خطايا 

ار /إىانة البيئة، استغبلؿ العماؿ. ويؤكد أنو بالنسبة للشباب الثائر والغاضب "الشركات"، غياب العدالة اإلجتماعية، إىد
وا٤بتظاىرين احملتجْب "فشلت الرأ٠بالية َب أف تنجز ما وعدت بتحقيقو، ولكنها تنتج مآب يكن مرغوبا: المساواة، تلوث، 

 مقبوؿ، وال أحد مسئوؿ". بطالة، بل واألسوأ من كل ذلك إ٫بطاط القيم، إٔب ا٢بد الذى يصبح معو كل شن 
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 فشل النظام السياسى   4-2-2
"، ولكن ٓب تكن ُقوى السوؽ وحدىا ىى ا٤بسئولة عن  لعبت ُقوى السوؽ دوراً أساسيًا َب زيادة حدة " البلمساواة          

على تكلفة وعوائد تقليل ىذا  -بوضوح -ذلك. ولعلو من خبلؿ فهم منابع وأسباب التفاوت َب توزيع الدخل، ٲبكن التعرؼ
واة، فإف التفاوت. ووفقا ٤بقولة ستيجليتز، فإنو حٌب لو كانت قوى السوؽ تساعد َب ٙبديد درجة ومستوى التفاوت والبلمسا

َب قوى السوؽ. وبغّب شك، يعود ا١بانب األعظم من "البلمساواة"  –َب األساس –السياسات ا٢بكومية ىى الٌب تتحكم 
ا٤بوجودة حالياً، إٔب السياسة ا٢بكومية: ما فعلتو ا٢بكومة وما ٓب تفعلو. َب ىذا الصدد ٛبلك ا٢بكومة القوة ) السلطة ( لتحويل 

 (Stiglitz, 2013)إٔب الفئات األدىن وا٤بتوسطة، وعلى العكس، من ذلك أيضاً. األمواؿ من أغُب الفئات 

 زَ يػ  َب القياـ بوظيفتو األساسية. وكما مَ  –اقتصاد السوؽ  –ال يقل فشل النظاـ السياسى عن عجز النظاـ االقتصادى         
النتائج الفعلية الٌب آلت إليها بسبب طبيعتها العاجزة تز بْب الوظيفة الٌب كاف من ا٤بفروض أف تؤديها األسواؽ، وبْب يستيجل

عن القياـ هبذه الوظيفة، فإنو يضع بوضوح فارقًا شاسعًا بْب ما ىو مأموؿ من الدٲبوقراطية والنظاـ السياسى، الذى يستند 
٤بثّب لئلعجاب قيامو بالربط إليها، وبْب عجز ىذا النظاـ أيضاً عن ٙبقيق ما كاف مفَبضاً فيو من قدرة على ٙبقيقو. ولعلو من ا

 –بْب ا٤بأموؿ )ا٤برغوب وا٤بتوقع( من الدٲبوقراطية، وبْب فشلها َب تصحيح خطايا السوؽ، وخاصة َب ظروؼ األزمة 
تز على ىذا الربط َب تفسّب تأخر بطء انفجار مظاىرات االحتجاج، مثل حركة يستيجل ؿَ و  وعَ  .ا٤بالية / االقتصادية -األزمات

، رغم تزايد البطالة وتراجع مستوى ا٤بعيشة للغالبية، تدىور نظم ا٢بماية االجتماعية، واهنيار أسعار "وؿ سَبيتإحتلوا و " 
ْب. يعلل ستيجلتز ىذا التأخّب بأنو كاف ىناؾ أمل َب الدٲبوقراطية، وكاف ىناؾ إالعقارات السكنية للشرائح الوسطى والدنيا... 

ضع أولئك الذين تسببوا َب األزمة )ا٤بالية( أماـ مسئوليتهم، وأف يقوموا بإصبلح و ، وأف يُ ثقة َب أف يؤدى النظاـ السياسى دوره
، الذى فشل َب منع "وتقوًن النظاـ االقتصادى. ومع ذلك فإنو بعد مضى سنوات عدة، أصبح جليًا أف "النظاـ السياسى

الدخل(، وٞباية الشرائح الدنيا من السكاف، ومنع ختبلؿ توزيع إوقوع األزمة، عجز عن إيقاؼ زيادة حدة البلمساواة )
ا٤بؤلف  ؼَ ر  ا٤بمارسات غّب السوية للشركات وا٤بؤسسات ا٤بالية الكربى. وعندئذ فقط خرج احملتجوف إٔب الشوارع. وكما عَ 

ع" كل ، الٌب ىى أوسع من ٦برد "التصويت/االقَبا real democracyالسوؽ الكفؤ وا٤بنصفة، عرؼ الدٲبوقراطية ا٢بقة 
إٔب أنو بداًل من أف يتكفل  صُ لُ صوت لكل مواطن، وليس "صوتاً لكل دوالر". وىكذا ٱبَْ  صبحسنتْب أو أربع سنوات، وأف ي

 النظاـ السياسى بتصحيح آليات السوؽ، يقـو بتشويهها، وتعميق مساوئها. 

ما ىناؾ قوى اقتصادية ٧بددة لعمل تز بذلك جانبًا ٧بوريًا للمسألة الٌب يركز كتابو عليها. فبينيويستكمل ستيجل 
مبلمح السوؽ، ٗبا يتفق ومصلحة الشرائح "الدخلية العليا" على حساب بقية ا٤بواطنْب.  دداألسواؽ، فإف النظاـ السياسى ٰب

 طُر عدة متفاوتة فيما ٥با منولدى أى نظاـ اقتصادى قواعد تنظيمية معينة، وعليو أف يعمل َب إطار قانوىن ٧بدد. وىناؾ أُ 
االقتصادية ناحية " اإلطار" الذى ٰبقق  ةُ بَ خْ تأثّب على توزيع الدخل والنمو، والكفاءة، واالستقرار. وَب الواقع، تدفع النُ 

ولن يكوف بالضرورة نظامًا اقتصاديًا يتمتع بالكفاءة أو اإلنصاؼ. َب ظل مثل ىذا النظاـ  ،على حساب اآلخرين ،منفعتهم
تجابة للمصاّب ا٤بالية، تؤدى البلمساواة االقتصادية إٔب زيادة اختبلؿ القوة السياسية، ومن ٍب السياسى، شديد ا٢بساسية واالس

ثناف معاً، كما يضع مبل٧بهما َب آف واحد، القوى اجملتمعية، القيم إٔب "دائرة خبيثة" بْب االقتصاد والسياسة. وٰبدد اإل
 ىذه التفاوتات ا٤بتزايدة.  قُ م  عَ االجتماعية وا٤بؤسسات، الٌب تػُ 

تز من روح التشاـؤ الٌب قد ٰبملها كتابو، و٥بذا يؤكد على ضرورة التمسك ببعض األمل. وكى يتحقق يٰبذر ستيجل        
ية ها النظرية االقتصادمُ عَ دْ ذلك فإنو يقَبح إطاراً بديبًل، يتضمن العمل على ٙبقيق التوازف بْب األسواؽ والدولة، َب ضوء آفاؽ تَ 

البديل يتعْب أف يكوف أحد األدوار الٌب ٯبب أف تقـو هبا ا٢بكومة ىو إعادة توزيع  والواقع التارٱبى. َب ظل ىذا اإلطار
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إٔب ما قد يثّبه البعض  –َب نفس الوقت –نبوالدخل، وخاصة حينما تؤدى نتائج عمل األسواؽ إٔب تفاوتات ملموسة. ويُ 
  حوؿ احتماؿ ارتفاع تكلفة عملية إعادة

ُ
طات على ا٤بستثمرين )األغنياء( وما يلحق هبم من ثب  التوزيع. فقد يفوؽ أثر ا٤ب

خسائر، العوائد وا٤بنافع الٌب تكتسبها الطبقة ا٤بتوسطة والفقراء. ومن ٍب  يرى أىل اليمْب، أنو من ا٤بمكن بلوغ مستوى مساواة 
من ذلك، فالنظاـ القائم ينطوى على ٙبويل "األمواؿ" أكرب، ولكن مع ٭بو أبطأ وناتج ٧بلى أقل. ا٢بقيقة ىى على العكس 

من الفئات الدنيا وا٤بتوسطة إٔب الفئات العليا، بينما يتسم ىذا النظاـ بعدـ الكفاءة، ٩با يؤدى إٔب أف تكوف ا٤بكاسب الٌب 
باىظًا نتيجة زيادة وانتشار  ٰبققها "األغنياء" أقل كثّبًا ٩با ٱبسره الفقراء، وذوى الدخل ا٤بتوسط. وكما يقوؿ " نتحمل ٜبناً 

أكثر ا٬بفاضاً، ولكن أيضا زيادة حالة عدـ االستقرار". بل  ياً ٧بل اً أبطأ ونا٘ب ياً اقتصاد اً درجة البلمساواة، ليس فقط ٭بو 
ويضيف إٔب ذلك أٜباناً أخرى ٓب يتناو٥با بالتحليل، مثل ضعف الدٲبوقراطية، تبلشى اإلحساس باإلنصاؼ والعدؿ، وأكثر من 

 لك، الشكوؾ َب اإلحساس با٥بوية والذاتية. ذ

 السلطة والنفوذ وتوزيع الدخل  4-2-3
قد تفشل آليات السوؽ َب ٙبقيق النمو أو توزيع عوائده بالكفاءة والعدالة الواجبة. وتقع ا٤بسؤلية على الدولة         

 -تكوف متوازنة َب حد ذاهتا. من ٰبوز السلطة والنفوذ وسياساهتا ا٤بختلفة َب تصحيح نتائجها غّب ا٤بتوازنة. لكن الدولة رٗبا ال
أف ىذه  –َب تفسّبه ألسباب تفاوت واختبلؿ التوزيع –ٲبلك القدرة على التأثّب عى التوزيع. ويرى ستيجليتز -أيًا كاف مصدره
صادية والسياسية. َب ىذه إٔب مرحلة ما قبل الرأ٠بالية  َب الغرب، حيث كاف الَبكز شديدًا َب القوة االقتقاعدة رٗبا تعود 

 –ا٤براحل فسرت، بل وبررت، العقائد الدينية ذلك التباين الشديد بْب الناس. فمن ىم على قمة اجملتمع ٥بم "حق مقدس"
  –وأحيانًا حق إ٥بى

ُ
ْب، كما عند اليونانيْب القدماء، ثِ دَ حْ َب أف يكونوا كذلك. ولكن لدى علماء السياسة واالقتصاديْب ا٤ب

التفاوتات إٔب "القوة، وخاصة القوة العسكرية". فمن ٰبوزوف " القوة " يستخدموهنا لدعم وضعهم االقتصادى تعود تلك 
ىذه األوضاع. تبدؿ ا٢باؿ مع رفض ٍب سقوط مبدأ " ا٢بق على اإلبقاء و والسياسى، أو َب أقل األحواؿ، ٦برد احملافظة 

ًا البحث عن تفسّبات ومربرات جديدة ح  لِ الصناعية، وأصبح مُ  ا٤بقدس" وبزوغ عصر النهضة والتنوير، وكذلك بدء الثورة
 للتباين َب مستويات الثروة والدخل واألجور....إْب.

أصحاب اإلنتاجية  :نظرية " اإلنتاجية ا٢بدية" –والزالت –سادت منذ بداية النصف الثاىن من القرف التاسع عشر 
دد األسواؽ التنافسية، الٌب تعمل من ا٤برتفعة ٰبصلوف على دخل أعلى، يعكس مساٮبتهم األكرب فيما ينتجو اجملتمع. وٙبُ 

خبلؿ قوانْب العرض والطلب، قيمة مساٮبة كل فرد َب اجملتمع. وعندما ٰبوز الفرد مهارة نادرة وقيمة تكافئو السوؽ بقيمة  
دى مساٮبتو َب اإلنتاج. وعلى النقيض من ذلك، فستنخفض مكافأة ودخل صاحب ا٤بهارة األقل، كبّبة، ٗبا يعكس م

 وكذلك من ال ٲبلك أية مهارة. َب الواقع ، تلعب التكنولوجيا دوراً ىاماً َب ٙبديد إنتاجية أصحاب ا٤بهارات ا٤بختلفة. 

بالدور األساسى َب ٙبديد  -العرض والطلب ا٤بعتادةمن خبلؿ قوانْب  –تز أف التكونو١بيا وا٤بهارة، تقـوييقرر ستيجل 
ىناؾ أمرًا واحدًا آخر يلعب دورًا اليقل أٮبية تقـو بو ا٢بكومة.  -وفقًا لنظريتو –مستوى البلمساواة السائدة حاليا. ولكن

جانب القوى  الختبلؿ التوازف َب القوى السياسية، إٔب -َب رأيو  –البلمساواة والتفاوت َب توزيع الدخل ىى نتيجة 
نصفة، ا٤بمارسات غّب ا٤بنافسة ا٤ب ىاالقتصادية. ففى االقتصاد ا٢بديث، تقـو ا٢بكومة بوضع وتنفيذ قواعد اللعبة: ماى

ْب. وكذلك إالتنافسية وغّب القانونية، من ٰبصل على ماذا َب حاالت اإلفبلس، مٌب الٲبكن للمدين أف يسدد ما عليو .... 
من خبلؿ الضرائب واإلنفاؽ ٯبرى تعديل ىيكل توزيع الدخل الذى ٙبقق َب السوؽ، ف ،ة وضمناً(تتيح ا٢بكومة موارد )صرٰب

ضرائب  –مثبل  –أى حددتو التكنولوجيا وا٢بكومة. واألكثر من ىذا تؤثر ا٢بكومة َب ديناميكية وتغّب الثروة، من خبلؿ 
مساواة( فقط على ما تدفعو قوى السوؽ لصاحب ا٤بهارة الَبكات )ا٤بّباث( وتوفّب التعليم العاـ. اليتوقف التفاوت ) البل
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َب  –ولكن أيضا على مستوى ا٤بهارات الٌب يكتسبها العامل، أى أف البلمساواه ،با٤بقارنة مع من الٲبلك مثل ىذه ا٤بهارة
 ا٤بالية والبشرية.  endowments ا٤بوارد تتوقف على توزيع –النهاية 

م على القمة وتسهم َب زيادة معاناة من إٔب توليد ثروات ٤بن ىُ  ةقواعد اللعبتز أف يبْب كيف تؤدى يحاوؿ ستيجل 
م َب القاع. تلعب ا٢بكومة دوراً مزدوجاُ َب حدوث واستمرار البلمساواة، فهى مسئولة عن تفاوت مستويات الدخل )سوء ىُ 

البلمساواة، من خبلؿ الضرائب تقـو بدور متضائل َب " تصحيح" حالة  –َب نفس الوقت -توزيع( قبل الضرائب، وىى
، (rent seeking)اء ٧باوالت تقييد الَبييع ر  ويبْب كيف أف األغنياء، خوفا من ا٣بسائر جَ  .التصاعدية وسياسات اإلنفاؽ

 وإعادة توزيع الدخل، سيقاوموف ىذه احملاوالت.  

سّب استحوازىم على النصيب األوفر َب  رأينا كيف يعتمد األثرياء ومنظروىم على " نظرية االنتاجية ا٢بدية" َب تف 
كعكة االقتصاد ) ا٢بصة األكرب َب الناتج احمللى اإلٝبأب(. لقد ىيمنت النظرية الٌب تفسر حصوؿ األغنياء على دخل أكرب 

نظرية، ىذه ال نَ ىَ ( أظهرت وَ 2008تز أف األزمة العا٤بية )يمقابل مساٮباهتم األكرب َب نشاط اجملتمع االقتصادى. ويرى ستيجل
الٌب عجزت عن تفسّب األحداث ا٤بالية الكارثية، وخاصة َب ٦باؿ البنوؾ )مأساة ا٤بشتقات ا٤بالية( وأسواؽ العقارات، 

إْب. ولكن حٌب ما قبل انفجار األزمة، ٓب يظهر ٜبة دليل على عبلقة قوية بْب األجر/ العائد، وبْب ، وإجراءات ا٢بفز ا٤بأب
( endowmentsل عليو من تقدـ مهُب أو تقُب )ح أى صاحب عمل اليعود فقط إٔب ما ٙبصّ ا٤بساٮبة اجملتمعية. إف ٪با 

 كم القانوف(، العمالة ا٤باىرة، وقوة البنية األساسية ) النقل، ا٤بواصبلت(. ولكن كذلك إٔب الوضع ا٤بؤسسى ) حُ 

أف درجة أكرب من البلمساواة مطلوبة، ألهنا أما بالنسبة للحجة الٌب يقدمها ا٤بدافعوف عن الوضع القائم، وفحواىا          
ٙبفز الناس إٔب بذؿ جهد أكرب، وإٔب االدخار واالستثمار فهى مشوبة با٣بلط َب ا٤بفاىيم. ليس ىناؾ أحد يطلب " ا٤بساواة 
َب التامة" ويستبعد أية فروؽ َب مستويات األجر/ الدخل. وعلى ا١بانب اآلخر، الٯبب أف يتشكك أحد َب "أننا سنكوف 

وضع أحسن إذا ما كانت البلمساواة أقل ٩با ٫بن عليو اآلف". فقد ُتضعف ا٤بساواة التامة أثر نظاـ ا٢بوافز، ولكن السؤاؿ ىو 
تز من شرحو التفصيلى ٥بذه ا٤بسألة إٔب أف يإٔب أى حد ٲبكن لتقليل حدة البلمساواة أف ُتضعف ا٢بوافز؟ وٱبلص ستيجل

 درجة البلمساواة ستؤدى عملياً إٔب زيادة اإلنتاجية.العكس ٛباماً ىو الصحيح، فتقليل 

 البلمساواة يحكمها قانون اقتصادى  4-3
حوؿ بياف دواعى عودهتم إٔب تناوؿ ىذا و عن مسألة توزيع الدخل،  –خبلؿ اآلونة األخّبة –ال ٱبتلف أى ٩بن كتبوا

حٌب وقت قريب ٓب يكن معروفاً الكثّب عن تطور وديناميكيات توزيع الدخل، على الرغم من أنو كاف َب صلب  مهنأا٤بوضوع، 
على ا٢بدس وا٤بشاىدة لواقع تارٱبى ٓب يكن ينكره أحد عن  –َب أغلبو –النظرية االقتصادية. لقد اعتمد التحليل االقتصادى

٤بعيشة منذ هناية القرف الثامن عشر، وبدايات القرف التاسع عشر. ولكن التفاوت َب مستويات الدخل والثروة ومظاىر مستوى ا
بغّب قاعدة معرفية رىينة مفاىيم ٧بددة ومنهج ٕبثى واضح، وبيانات موثوقة ا٤بصدر، كاف من ا٤بعتاد أف يرى الشىء ونقيضو. 

 عادؿ، بينما رأى آخروف أف عدـ العدالة غّب –بطبيعتو  –لقد اعتقد البعض أف البلمساواة كانت دائماً َب زيادة، وأف العآب 
ال يلـز عمل أى شىء، قد ينطوى على  –َب كل األحواؿ –يَباجع باستمرار، أو أف التناسق وا٤بساواة ستتحقق تلقائياً، وأنو

  اإلخبلؿ بالتوازف " القائم " وا٤بنشود.

ا٤بدقق، واتباع منهج وأسلوب ٙبليلى  ٓب يكن ىناؾ ٨برج من "حوار الطرشاف" ىذا سوى اللجوء إٔب البحث العلمى
منطقى، بغض النظر عن أف ذلك ال يضمن الوصوؿ إٔب نتائج حا٠بة، أو أف يضع حداً للصراع السياسى العنيف، الذى قد 
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. لقد اعتمد البحث العلمى االجتماعى )شامبًل الفروع االقتصادية ( َب  (,Piketty 2014)ٰبرض عليو تزايد البلمساواة 
 توزيع الثروة، لزمن طويل، على ٦بموعة ٧بدودة من ا٢بقائق ا٤بوثقة، وعلى تنوع وتباين واسع َب األطر النظرية والفكرية.٦باؿ 

 نظرية بكيتى فى تراكم رأس المال وزيادة البلمساواة : 
 دولة للتوصل إٔب نتائج أساسية: 20استخدـ بكيٌب الكم ا٥بائل من البيانات عن أكثر من  
  أف يتجنب ا١بـز با٢بتمية فيما يتعلق بتفاوت توزيع الدخل والثروة. لقد كاف تاريخ توزيع الثروة دائماً مسألة على ا٤برء

سياسية، وال ينبغى اختزا٥با َب اآلليات والتحليل االقتصادى اجملرد. إف مفهـو األطراؼ االقتصادية والسياسية 
ى رسم مبلمح تاريخ وتطور قضية التوزيع، ولعبت ذال وواالجتماعية حوؿ ما ىو عادؿ وما ىو غّب عادؿ، ى

 .collectiveاألوزاف النسبية لقوة ىذه األطراؼ الدور األساس َب ٙبديد االختيارات ا١بمعية 
  "تشى ديناميكيات توزيع الثروة بقوة آليات التحرؾ ٫بو "التوافقconvergence  أو التباعدdivergence .

 تلقائية ٛبنع وقوع االختبلالت وسوء التوزيع وبقائها. َب الواقع ليس ىناؾ آلية طبيعية 

تتمثل اآلليات الٌب تدفع ٫بو " االلتئاـ"، أى َب ا٘باه تقليل وا٫بسار "البلمساواة" وعدـ العدالة، َب انتشار        
diffusion  ا٤بعرفة واالستثمار َب التدريب وا٤بهارات. إف نشر ا٤بعرفة وا٤بهارات ىو ا٤بفتاح لنمو اإلنتاجية، وتقليل التفاوت

بْب مستويات الدخل. لقد أمكن للدوؿ الصاعدة، وخاصة الصْب، التقدـ على طريق اللحاؽ ٗبستويات التكنولوجيا ا٤بتقدمة، 
ىناؾ أمثلة أخرى للقوى الٌب قد تدفع ٫بو درجة أكرب من ا٤بساواة والعدالة. فقد  ومن ٍب زيادة اإلنتاجية والدخل القومى.

إٔب طلب مهارات أفضل للعماؿ، ٩با يؤدى إٔب زيادة نصيب أجور العماؿ،  –عرب الزمن –نفَبض أف تكنولوجيا اإلنتاج ٛبيل
سمى " فرضية زيادة رأس ا٤باؿ البشرى". وإ٬بفاض نصيب رأس ا٤باؿ َب الناتج احمللى االٝبأب. نعرؼ أف ىذه العملية ت

وينطوى عمل ىذه اآللية على دور مهم للتكنولوجيا وزيادة ا٤بهارات َب ٚبفيض مستوى التفاوت َب توزيع الدخل والثروة. 
توقع ىناؾ كذلك نظرة متفائلة أخرى، تعتقد أف " الصراع الطبقى" يفسح الطريق أماـ " تنافس األجياؿ " نتيجة زيادة العمر ا٤ب

 عند ا٤بيبلد.

الواقع أف النوعْب من الفروض ا٤بتفائلة ال يتمتعاف با٤بصداقية. فبل يوجد دليل قاطع على أف نصيب األجور َب الدخل        
القومى زاد بقدر ملموس على ا٤بدى البعيد. ويبدو أف رأس ا٤باؿ " غّب البشرى" ال ٲبكن استبدالو أو االستغناء عنو َب القرف 

التفاوت َب التوزيع بْب  –كما َب ا٤باضى  –ا ٓب يتم َب القرف الثامن عشر أو التاسع عشر. وأيضا ٫بن نشهد اآلف، كم21
عليو ا٢باؿ َب القروف ا٤باضية ، كما كاف 21أبناء ا١بيل الواحد. ويلعب مّباث الثروة دورًا حا٠بًا َب التفاوت َب أوائل القرف 

ولكن .  (Piketty,2014)عنصر الرئيسى لضماف عدالة أكثر َب تعميم ا٤بعرفة وا٤بهارة.عرب ا٤بدى الطويل من الزمن، يكمن ال
أيًا ما كانت أٮبية دور ا٤بعرفة وا٤بهارة َب ٙبفيز التقارب بْب مستويات الدخل والثروة )داخل الدولة أو فيما بْب الدوؿ( فثمة 

ساواة. فمن الواضح أف قصور االستثمارات َب ٦باؿ التدريب قوى مضادة قد تدفع َب اال٘باه ا٤بعاكس، أى ٫بو مزيد من البلم
قد تستبعد فئات اجتماعية بأكملها من االستفادة من النمو االقتصادى. وعلى الرغم من ذلك فما يثّب القلق أف قوى 

ة السوؽ. وتتمثل ىذه التباعد، رٗبا تتواجد َب عآب يقـو باستثمارات كافية للتدريب وزيادة ا٤بهارات، وتتوافر فيو شروط كفاء
القوى َب نوعْب: األوؿ، حْب ينأى أصحاب الدخوؿ األعلى بأنفسهم عن باقى فئات اجملتمع. الثاىن وىو أشد خطورة، بل 
ورٗبا ٲبثل التهديد األساسى للتوزيع ا٤بتكافن والعادؿ عرب الزمن. لتوضيح أثر كل من القوتْب وأٮبيتهما َب زيادة االختبلالت 

ستخدـ بيكيٌب الشكلْب ا٤بوضحْب، وٲبثل كل منهما آلية وتطور قوة التباعد الكامنة. ونبلح  أنو َب الشكلْب يأخذ التوزيعية ي
 ، ٗبا ٲبثل فَبة من تناقص التفاوت َب الدخل تتبعها فَبة أخرى تتزايد فيها البلمساواة.  Uا٤بنحُب شكل ا٢برؼ
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 ( تفاوت الثروة فى بريطانيا8الشكل )

                     
وبينما قد يتصور البعض أف الشكلْب يعكساف ظاىرة متماثلة فإف كبًل من ا٤بنحنْب ٲبثل ظاىرة ٨بتلفة ُب اآلليات        

بينما  -َب الواليات ا٤بتحدة -( تطور مؤشر توزيع الدخل9االقتصادية واالجتماعية والسياسية. يسجل ا٤بنحُب َب الشكل )
األوؿ َب عدد من الدوؿ األوروبية. ويظهر من الشكل  -( إٔب تطور معامل رأس ا٤باؿ / الدخل10الشكل )يشّب ا٤بنحُب َب 

. وا٤بثّب للنظر ىو أف شكل ا٤بنحُب ٲبثل 2010حٌب  1910% من األمريكيْب خبلؿ الفَبة من 10تطور نصيب أغُب 
% من الدخل 50-45قد استحوزت ىذه الفئة على (. ل1948-1930إمتداداً للفَبة الزمنية الٌب غطتها بيانات كوزنتس )

% مع هناية 35-30القومى خبلؿ العقدين األوؿ والثاىن من القرف الفائت قبل أف تتجو ىذه النسبة إٔب اال٬بفاض إٔب 
أربعينات ذلك القرف. واستقرت بعد ذلك مؤشرات توزيع الدخل منذ ا٣بمسينات حٌب السبعينات. ولكن البيانات تكشف 

% الذى ساد َب 50-45إٔب مستوى  2000دة سريعة َب تفاوت توزيع الدخل منذ الثمانينات إٔب أف عاد َب عاـ عن زيا
أوائل القرف ا٤باضى. من الطبيعى أف يطرح بيكيٌب َب ضوء ىذا التغّب السؤاؿ ا١بوىرى حوؿ إحتماؿ أف يتواصل ىذا اال٘باه 

 ا٤بستقبل.  لبلمساواة َب

تصاعدًا غّب مسبوؽ َب زيادة الدخل من  -بصفة أساسية -ذه الزيادة ا٥بائلة َب البلمساواة تعكسيبْب بيكيٌب أف ى       
العمل، وانفصاؿ صارخ لفئة كبار ا٤بديرين عن بقية الفئات. قد يعود ذلك إٔب االرتفاع َب مستويات ا٤بهارة واإلنتاجية الٌب 

نة مع غّبىم من العاملْب، ولكن السبب األرجح ىو أف ىذه الفئة حققها "ا٤بديروف التنفيذيوف" َب الشركات الكربى با٤بقار 
َب غالب  -أصبحت ٛبلك السلطة والنفوذ الذى يسمح ٥بم بتحديد مرتباهتم ومكافأهتم ألنفسهم، بغّب سقف وبدوف عبلقة

يكيٌب يتفق َب وجهة مع إنتاجيتهم )الٌب يصعب قياسها َب ا٤بؤسسات الكبّبة(. ولعلو من ا١بدير با٤ببلحظة أف ب -األحياف
(. وكذلك فإنو من منظور االقتصاد السياسى  ,2012Stiglitzالنظر ىذه مع التحليل ا٤بستفيض ٥بذه الظاىرة مع ستيجليتز )

ٓب يعد التفاوت َب مستويات الدخل مرتبط بالضرورة بَباكم رأس ا٤باؿ والصراع بْب العماؿ والرأ٠باليْب، ولكنو يعكس الفروؽ 
وسلطة اٚباذ القرارات واإلدارة، رٗبا من غّب أصحاب رأس ا٤باؿ. أصبحت البنية االجتماعية أكثر تعقيداً ٩با كانت َب ا٤بهارات 
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عليو َب غمار الثورة الصناعية. يعكس النمط الثاىن آلية التباعد وزيادة التفاوت، والٌب رٗبا تكوف أبسط وأكثر وضوحًا وذات 
 -كانت قيمة الثروة ا٣باصة َب أوروبا تعادؿ   9وزيع الدخل والثروة. وكما يبْب الشكل على ت -َب ا٤بدى البعيد -تأثّب أكرب

سنوات. ا٬بفضت ىذه القيمة، بعد ذلك، بسبب صدمات ا٢بروب  7-6الدخل القومى ا٤بتحقق َب  -18َب هناية القرف 
رف ا١بديد، أخذت الثروات ، ومع العقد األوؿ من الق1950أمثاؿ قيمة الدخل القومى. ومنذ  3-2إٔب  1914-1945

. يعكس شكل ا٤بنحُب ٙبوالً (Piketty, 2014سنوات َب بريطانيا وفرنسا ) 6-5ا٣باصة طريق العودة إٔب مستوى دخل 
جوىرياً ٫بو عودة ارتفاع معامل رأس ا٤باؿ/الدخل إٔب االرتفاع الذى ٯبرى َب ظل تراجع وبطء النمو االقتصادى. ويرجع ذلك 

صاد بطن النمو تكتسب الثروات ا٤بَباكمة من قبل أٮبية متزايدة ألهنا تتطلب قدرًا أقل من ا٤بدخرات ا١بديدة إٔب أنو َب االقت
لتحقيق زيادة مستمرة وكبّبة َب الثروة. وفوؽ ذلك إذا بقى العائد على رأس ا٤باؿ أكرب من معدؿ النمو عرب فَبة طويلة من 

 تزيد ٨باطرة واحتماؿ تفاوت توزيع الثروة بشدة.وىو ما سيحدث عندما يتباطن النمو( س الزمن )

 ( تطور رأس المال فى القرن واحد والعشرين9الشكل )

 
   Piketty 2014المصدر:      

ـ ، حيث تشّب "ع" إٔب متوسط العائد  ≤يصل بيكيٌب إٔب فحوى نظريتو الٌب تتمثل َب البلمتساوية األساسية  ع        
السنوى على رأس ا٤باؿ، شامبل األرباح، التوزيعات، الريع، وغّبىا من العوائد على رأس ا٤باؿ. وتشّب "ـ" إٔب الزيادة السنوية َب 

دة حدة التفاوت الناتج اإلٝبأب. ىذه البلمتساوية تفسر من وجهة نظر بيكيٌب ديناميكية تغّب ٭بط توزيع الدخل واستمرار زيا
َب التوزيع. فعندما يفوؽ معدؿ العائد على رأس ا٤باؿ معدؿ النمو االقتصادى )وىو ما حدث عرب معظم فَبات التاريخ حٌب 

( فمن البديهى أف تنمو الثروة ا٤بَباكمة ٗبعدؿ أسرع من معدؿ زيادة الناتج 21وىو ما يتوقع أف يتم َب القرف  19القرف 
ٲبلكوف الثروة ال ٰبتاجوف إٔب ادخار سوى جزء من عائد رأس ا٤باؿ الستمراره َب النمو ٗبعدؿ يفوؽ  والدخل. الواقع أف من

زيادة الدخل القومى. ا٤بشكلة تكمن َب أف تأثّب قوة التفاوت يتضاعف بفعل آليات أخرى مثل ارتفاع معدؿ االدخار مع 
         زيادة الدخل والثروة.
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 من الدخل القومى ( نصيب أغنى فئة10الشكل )  

 
   Piketty 2014المصدر:       

خبلصة األمر أف العملية الٌب يتم هبا تراكم الثروة وتوزيعها تنطوى على عوامل قوية تدفع ٫بو زيادة التفاوت ومستوى          
بعض البلداف وبعض مرتفع من البلمساواة. ىناؾ بغّب شك قوى تعمل على التقارب بْب مستويات الدخل والثروة، بل َب 

الفَبات، يتفوؽ أثر ىذه العوامل على القوى ا٤بضادة ولكن سرعاف ما تعود قوى وعوامل التباعد والتفاوت ليكوف ٥با اليد العليا 
و . لعلو من أىم ما يثّبه ٙبليل بيكيٌب أنو بينما ال يعترب توقعات21َب عملية التوزيع، كما يبدو أنو ا٢باؿ اآلف َب بدايات القرف 

باستمرار عوامل زيادة تفاوت توزيع الدخل والثروة من قبيل النبوءة للمستقبل )على غرار ما فعلو كارؿ ماركس(، فإنو يقرر أف 
 -على أى ٫بو-ال تتوقف ،البلمتساوية "ع" أكرب من "ـ" ، وىى اآللية األساسية َب تفسّب أسباب زيادة البلمساواة َب نظريتو

العكس من ذلك، فكلما كانت سوؽ ا٤باؿ أكثر تنافسية كلما زاد احتماؿ أف تكوف  ىل رٗبا علعلى التشوىات َب السوؽ. ب
"ع" أكرب من "ـ". و٘بدر ا٤ببلحظة أيضًا أف ىذا االستخبلص والتحف  ٱبتلف عن رؤية ستيجليتز الٌب تعترب أف تشوىات 

 األسواؽ ىى أحد أىم األسباب والعوامل وراء تفاوت توزيع الدخل.   

 ِبو ْسِع الرأسماليين إنقاذ الرأسمالية؟ىل 
وبيكيٌب وغّبٮبا، ا٤بتصلة برصد تزايد حدة البلمساواة والتفاوت َب توزيع الدخل َب االقتصادات أعماؿ ستيجليتز ٓب تكن 

ا٤بتقدمة، ٦برد تعبّب عن وجهة نظر باحثْب متخصصْب وإف كانت ٥بم مكانتهم َب أوساط النخبة السياسية واالقتصادية 
العا٤بية. كما أف ٙبليبلهتم غّب منفصلة عما أصبح سائدًا َب جدؿ واسع حوؿ مؤشرات وتداعيات توسع الفجوة بْب الثراء 

األقل دخبلً وأَُسر الطبقة ا٤بتوسطة. وال ينكر كثّبوف ٩بن يشاركوف َب ىذا  الشديد لدى قلة من الناس، وا٤بعاناة ا٤بتزايدة للفئات
ما حاوؿ الكاتباف ا٤برموقاف إثباتو عن مسئولية النظاـ االقتصادى والسياسى  -السياسية واإلعبلميةوخاصة َب الدوائر  -ا١بدؿ

ىذا ا٣بلل َب توزيع الدخل والثروة وا٫بسار تكافؤ الفرص. وقد حاوؿ فريق من  َب الدوؿ الدٲبوقراطية واقتصاد السوؽ عن
من خبلؿ أحد إنكار مبلمح الصورة الٌب ر٠بها كتاب رأس ا٤باؿ لبيكيٌب  -كما ىو معتاد َب مواقف ٩باثلة  -ا٤براقبْب والباحثْب
يانات ودقة ا٤بصادر الٌب استخدمها بيكيٌب.  اعتمد التشكيك َب منهجية الدراسة وصحة الب -وىو األخطر -سبيلْب: أو٥بما
التعريض با٤بقف "الفكرى" ٤بؤلف الكتاب بل ورٗبا اهتامو ٗبحاولة إعادة إنتاج رأس  -على ا١بانب الثاىن -كما ا٘بو البعض

 ا٤باؿ لكارؿ ماركس.
لساف ٧بررىا االقتصادى على   the Financial Timesلقد بلغ النقد منتهاه َب التعليقات الٌب أوردهتا جريدة       

(Chris Giles, May 2014 ) .. ا". وعلى ضوء الكتاب يعاىن خلبًل جوىرياً بسبب أخطاء البيانات الٌب استند إليه"بقولو
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الشك َب البيانات ٱبلص احملرر إٔب " أف النتائج الٌب توصل إليها كتاب رأس ا٤باؿ َب القرف الواحد وعشرين يعوزىا مساندة 
بيكيٌب ٗبحاولة توضيح أسباب ٓب يكتف ريدة ا١بمصادره ذاهتا " الٌب استند إليها. وَب مواجهة االنتقادات ا٢بادة الٌب شنتها 

ولكنو اشتكى من "عدـ نزاىة انتقادات   (Leah McGrath Goodman,May 2014)7 ا٣ببلؼ حوؿ البيانات
كونوميست الربيطانية إيضاحو ي٦بلة اإل ىو ما حاولت غّب أف األمر األىم Jannifer Ranken, May 2014)  ).8ا١بريدة"

إف  -انات بيكيٌبا٣بطأ َب بعض بيكاف ، لعل أٮبها ىو ما إذا  من خبلؿ اإلجابة على عدد من األسئلة الٌب تتعلق هبذا ا١بدؿ
سيغّب من النتائج ا١بوىرية الٌب توصل إليها الكتاب. لقد ناق  ا٤بقاؿ االعتبارات الٌب زعمت  -صح وجود مثل ىذا ا٣بطأ

 the question is whether the book's conclusions are....:َب البيانات لتنتهى إٔب القوؿ وجود أخطاء

called into question by Mr Chris Giles. If the work that has been presented by Mr Giles 
represents the full extent of the problems, then the answer is definitive NO. ( the 

Economist, May 24, 2014).                                                                                                      

من ٦برد خبلؼ حوؿ وجهة نظر بشأف تزايد حدة إشارة إٔب أف األمر أعمق  ىذا االستخبلص سوى يكن ٓب          
الرأ٠بأب ذاتو ٧بل تقييم وتزايدت الدعوات للعمل إصبلحو والنظاـ  التفاوت َب توزيع الدخل والثروة. لقد أصبح اقتصاد السوؽ

أو "إنقاذه". ورٗبا ٯبد بعض ا٤بتابعْب غرابة َب ا٤بطالبة بأف " تكوف الرأ٠بالية أكثر إنصافًا " واإل٢باح َب " البحث عن السبل 
،   inclusive capitalismحوؿ " الرأ٠بالية االحتوائية "  (9151مايو  91) كاف ىذا موضوع مؤٛبر لندفلتحقيق ذلك".  

وىى التسمية الٌب اعتدنا أف نطلقها على النمو االقتصادى ا٤برغوب َب الدوؿ النامية )كما سنشّب إليو َب ا١بزء الثاىن من ىذه 
لث األصوؿ السائلة َب يتحكموف َب ث اللذين أف الرجاؿ والنساء  Finance.Yahoo.comالدراسة(. وكما ورد َب موقع 

نشاط األعماؿ، ويضعوا ا٤بساواة والفرصة وا٤بسئولية َب مركز اىتماـ مؤٛبر  العآب اجتمعوا ليجعلوا االحتواء واإلنصاؼ َب قلب
من جانب الباحث تتمثل َب انعقاد مؤٛبر على ىذا ا٤بستوى منذ شهور قليلة، ولكن  -ونقص ا٤بعرفة -لندف. ٓب تكن ا٤بفاجأة

،  Wikipedia, the free encyclopediaمنذ سنوات بعيدة!! فكما ورد َب  -الر٠باية االحتوائية -َب تداوؿ ا٤بسمى
. ولكن االستخداـ األكثر .551َب   Urban Land Istituteتردد ىذا ا٤بسمى َب مطبوعة معهد األراضى ا٢بضرية 

 C,K.Prahalad and Allenيعود إٔب األعماؿ ا٤بنفردة أو ا٤بشَبكة الثنْب من أساتذة االسَباتيجية ٮبا معاصرة 

Hammound  َبRoss School of  Business in Michigan..  وحسب ا٤بوسوعة فإف كتابPrahalad
الصادر  9

" من ا٤بستهلكْب، لتكوف الرأ٠بالية االحتوائية منهجًا خبلقًا لتغيّب الفقر إٔب فرصة يدعو إٔب االعتناء " 9111َب  بقاعدة ا٥بـر
ذلك أف الرأ٠بالية االحتوائية هبذا ا٤بعُب مفاىيم للنقد الشديد.  أماـ كل ا٤بعنيْب. لقد تعرضت ىذه الدعوة وما ارتبط هبا من

وىى تعُب بأحواؿ الفقراء ٓب تشمل أوضاعهم السياسية وال بتمكينهم من ا٤بشاركة السياسية وٛبثيلهم َب السلطة التنفيذية. 
لية، لتضمن زيادة األجور، ا٢بصوؿ على سكن الكاالقتصادية وكذلك ال تنطوى ىذه الدعوة على النظر َب السياسات 

مبلئم، وتعليم ورعاية صحية وغّبىا. وفوؽ ذلك ال يقدـ ىذا ا٤بفهـو ٙبديداً ٤بسؤولية الشركات ا٣باصة عن توفّب فرص عمل 
، والسماح للفقراء بإمكانية ا٢بصوؿ على  االئتماف، فضبًل عن التمكن من ا٢بصوؿ على قوة شرائية للفئات منخفضة الدخل

     (Wikipedia, the free encyclopedia) مناسبة ٤بختلف أنواع السلع وا٣بدمات.

حوؿ تراجع مؤشرات ا٤بساواة، وخطورة مشكبلت  -أو رٗبا االختبلؼ -٘باوز ا١بدؿ َب الفَبة األخّبة مسألة االتفاؽ         
. وٓب ىذه القضية احملورية حوؿوتأليف الكتب أو إعداد دراسات زيادة الفجوة بْب مستويات الدخل، وإبداء وجهات النظر 

يعد مستغربًا أف تدخل إٔب ساحة النزاؿ السياسى. ففى الواليات ا٤بتحدة األمريكية، وٗبناسبة وضع ومناقشة ا٤بيزانية ا١بديدة، 
                                                           

7
   Thomas Piketty Says He  Was Ambushed     ْ اٌّمباي:وبْ عٕٛا 
8
  Thomas Piketty acuses FT of dishonest criticism وبْ عٕٛاْ اٌّمباي: 
9
 The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profitsصذس اٌىزبة رسذ عٕٛاْ :  
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تلخص ىذه  يبدو أف الدٲبوقراطيْب قد توصلوا إٔب التوافق حوؿ ٦بموعة من السياسات ٙبت عنواف " الرأ٠بالية االحتوائية ".
      امة التالية: السياسة العبارة الع

a forceful marker-oriented economic agenda intended to counter inequality, restrain the 
accrual of vast wealth at the top and provide the working and middle-class with improved 

economic opportunities. (Thomas B. Edsall, January 2015).                                                 

تعديل جدوؿ الضرائب، تشريعات للضغط على الشركات لزيادة األجور لتتوازف مع ٭بو اإلنتاجية، السياسات ا٤بقَبحة وتتضمن 
إٔب حد  -ال ٱبفى أف ىذه السياسات تقتدىوالتوسع َب اسَبداد الضرائب لتشمل العاملْب ذوى الدخوؿ ا٤بنخفضة، وىكذا. 

باالقتصاديات الكينزية، وٛباثل ما يتبناه حزب العماؿ الربيطاىن. وتستند َب منطقها إٔب أف البلمساواة وافتقار الفئات  -بعيد
ستؤدى إٔب عدـ كفاية الطلب الفعاؿ لزيادة ٭بو الناتج  إٔب ا٤بوارد ا٤بالية) الواقعْب ٙبت منتصف سلم توزيع الدخل( الدنيا 

اال٬بفاض ا٤بتواصل َب االٝبأب. وإلثبات حجتهم يلجأ أنصار عذه الرؤية إٔب ا٤بؤشرات ا٤بعتادة لقياس التفاوت ومن بينها 
 .11نصيب العمل من الدخل القومى، مقابل الزيادة ا٤بضطردة َب حصة أصحاب رأس ا٤باؿ. أنظر الشكل 

 النخفاض نصيب األجور فى الدخل القومى )غير الزراعى(( اتجاه مستمر 11لشكل )ا

 

 Thomas B. Edsall, 2015المصدر: 

كما ىو متوقع، تواجو االفَباحات الٌب تنطلق من ىذه الروية معارضة شديدة من ا١بمهوريْب َب الواليات ا٤بتحدة        
تفرض ضرائب أعلى على األغنياء لتزيد اإلدارة من إنفاقها. وَب نفس الوقت يبلقى  -من وجهة نظرىم -األمريكية. فهى

يًا من "اليسار"، أب يرى أف ىذه الدعاوى "٦برد تغّب َب ا٤بسار، وال يصل إٔب بذؿ مفهـو الرأ٠بالية االحتوائية انتقادًا منهج
.  .(Thomas B. Edsall, 2015)٦بهود صريح ٫بو إعادة تأىيل النظاـ االقتصادى الطفيلى، الذى يواجو انتفاضة عا٤بية" 

ا٤بقصودة، يبقى التساؤؿ مطروحًا عما إذا كاف نعرؼ ٙبديدًا ما الذى تنطوى عليو ا٤بطالبات بإعادة التأىيل  وبينما قد ال
 إحتوائية.    -عادلة -البحث عن سياسات مغايرة سينجح بالفعل َب " إنقاذ الرأ٠بالية " لتصبح منصفة
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 الفصل الخامس

 رلفقالتصدى ل -الدخل وزيع ت إعادة - السياسة المالية

 تفاوت التوزيع :و النمو و الفقر العبلقة الثبلثية بين  5-1
بينما أصبح تقليل الفقر ىدفًا رئيسيًا ١بهود التنمية، ىناؾ جدؿ ساخن ومتواصل حوؿ العناصر الٌب يلـز أف تكوف  

سَباتيجية منطقية لتقليل الفقر. وبالتعريف، فإف ٚبفيض الفقر َب أى بلد ىو دالة َب التغّبات َب متوسط إَب مركز أى 
٤بعادلة البسيطة تثّب عددًا من األسئلة حوؿ التوازف الصحيح بْب التدخل َب الدخل والتغّبات َب توزيع الدخل. ولكن ىذه ا

 تناولنا فيما سبق عدداً من األسئلة، لعل أٮبها: .اسَباتيجية مكافحة الفقر، حملاباة النمو أو ٧باباة التوزيع
، أـ بداًل من ذلك يكوف الَبكيز على ٛبكْب الفقراء من االقتصادى الفقر لصاّب النمومكافحة ىل تتحيز اسَباتيجية  -1

 النمو؟ىذا االستفادة من 
 ؟االقتصادىبالنمو  –بصفة عامة  –الدخلىل تتأثر تفاوتات توزيع  -2
 ىل يؤدى ٚبفيض تفاوت التوزيع إٔب حفز أـ تعويق النمو االقتصادى؟ -3
 الفقر؟كيف يؤثر ا٤بستوى االبتدائى لتفاوت التوزيع على النمو وٚبفيض  -4

ات الفقر. مؤشر  ا٤بساٮبة النسبية لنمو الدخل، وتغّبات التوزيع، َب تغّبَب الٌب تبحث كما تعرضنا كذلك لؤلدبيات السائدة 
 ،عرؼ األٮبية النسبية لكل منهمان فمن الضرورى أف ْْب لَ ب لكبل العامِ يستجالفقر يعد ىذه القضية مبلئمة ألنو إذا كاف وتُ 

ز على عبلقة النمو والتوزيع، يىناؾ ترككاف ومن ناحية ثانية،   حٌب ٲبكن أف ٫بقق التوازف بْب اعتبارات النمو واعتبارات التوزيع.
، والبعض اآلخر يهتم بتقدير أثر تفاوت التوزيع على الدخل على تفاوت توزيعاالقتصادى بعضها اىتم بتأثّب عملية النمو 

ىو ما إذا كانت الدولة تواجو عملية مقايضة )اختيار( بْب تقليل التفاوت، وبْب الدراسات ىتماـ ا ط  النمو. لقد كاف ٧بََ 
ٙبسْب األداء االقتصادى، أو بديبلً عن ذلك، ما إذا كاف ىناؾ دائرة " ٞبيدة "، حيث يؤدى النمو إٔب تقليل التفاوت، الذى 

 يؤدى بدوره إٔب اإلسراع بالنمو.

عبله ظلت غّب واضحة. ولكن من ا٤بمكن الوصوؿ إٔب بعض االستنتاجات أليها إإف اإلجابة على األسئلة ا٤بشار 
 إللقاء الضوء على ىذه األسئلة:

 ال يبدو أنو مؤثر على تفاوت التوزيع. -َب حد ذاتو -النمو ضرورى لتقليل الفقر، ولكن من ناحية ا٤ببدأ فإف النمو 
 ت توزيعية تصاعدية أفضل من النمو فقط.النمو ا٤بصحوب بإجراءا 
 عملية مكافحة الفقر. -عند بداية الفَبة -يعرقل التفاوت الشديد َب التوزيع 
  الفقر نفسو من ا٤بتوقع أف يكوف عقبة َب تقليل الفقر، كما أف تفاوت توزيع األصوؿ من ا٤بتوقع أف ٱبفض معدؿ

 النمو َب ا٤بستقبل.
طويلة يدور حوؿ عبلقة النمو االقتصادى و٭بػط توزيػع الػدخل. ولكػن مػع تسػعينات القػرف ا٤باضػى ظل االىتماـ لفَبة          

كثػر عمقػا تتعلػق "ٗبشػكلة الفقػر". ورٗبػا يكػوف ٧بػط االىتمػاـ قػد أٔب قضػية إنتبػاه بدأ كثّب من الدراسات والتقػارير َب لفػت اإل
للتصػػدى ٤بشػػكلة  و كافيػػاً أ ضػػرورياً  النمػػو االقتصػػادى شػػرطاً  د  َعػػٔب أى مػػدى يػُ إ :صػػبح يَبكػػز حػػوؿ النمػػو االقتصػػادى والفقػػرأ

 لفقػػراء؟ ٓب يكػػن ىػػذا ٙبػػوالً اف يكػػوف النمػػو االقتصػػادى ) زيػػادة الػػدخل القػػومى( َب صػػاّب أخػػرى كيػػف نضػػمن أالفقػػر؟ بعبػػارة 
و ضػػلع َب أضػػافة زاويػػة إو ٧بػػاور السياسػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة، ورٗبػػا ٦بػػرد أَب وجهػػة البحػػث  و حػػٌب ٧بػػدوداً أ جوىريػػاً 

  .( Arne Bigsten, 2001) الفقر –توزيع الدخل  –االقتصادىمثلث العبلقة: النمو 
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 إ     
ُ
ف تركز فحسب على حفز النمو االقتصادى، أالٯبب   pro-poor growthحاىب للفقراء ف اسَباتيجية النمو ا٤ب

)سنشّب َب ا١بزء الثاىن من ىذه الدراسة إٔب مفاىيم النمو  الدخل.عادة توزيع ها مع سياسة فاعلة إلجَ اوِ زَ ف تػُ أبل يلـز كذلك 
عندما ، ف Trade-off  و ا٤بقايضةألكن مع ذلك قد ينشأ نوع من التعارض احملاىب للفقراء والنمو االحتوائى وغّبىا(. 

ف ٙبظى أوة الدخل، ٯبب ٙبقيق ا٬بفاض سريع َب نسبة الفقراء )ٚبفيض حدة مشكلة الفقر( عن طريق تقليل فج يكوف ٩بكناً 
عدؿ ٗب خرى حينما يكوف التفاوت ا٤بلحوظ َب الدخوؿ مرتبطاً أعادة توزيع الدخل باألولوية ا٤بطلقة. ولكن من ناحية إسياسة 

التعاي  مع االختبلؿ َب توزيع الدخل. ٩بكنا سريع للنمو االقتصادى، يضمن بدوره ٚبفيض معدالت الفقر، فقد يصبح 
ف ىذا ليس أ. الواقع ةالعبلقة بْب النمو االقتصادى وتوزيع الدخل مهمة للغاية من وجهة نظر السياسة العامف أمؤدى ذلك 

ٮبية ١بهود التنمية ىو تقليل الفقر )رٗبا يكوف أكثر ف ا٥بدؼ األإعادة ترتيب لعناصرىا. إحوؿ ا٤بسألة ا١بوىرية، ولكن  التفافاً 
عادة توزيع الدخل، باعتبارٮبا َب ىذه ا٢بالة وسيلتاف مناسبتاف إو أالنمو االقتصادى زالة الفقر( وقد يتحقق ا٥بدؼ من خبلؿ إ

ر )النمو خثّب كل منها على اآلأٮبية دراسة العبلقة بْب العناصر الثبلثة وتألبلوغ ا٥بدؼ وا٣بروج من براثن الفقر. وتثور من ىنا 
 الفقر( -توزيع الدخل –االقتصادى

، فإنو من الضرورى كذلك أف نأخذ َب االقتصادىالدخل" ، والفقر، والنمو توزيع تفاوت  وحيثما نناق  التغّب َب "
ا٢بسباف العبلقة بينهم. وعندما تكوف التغّبات بينهم متناسبة، يبقى بدوف تغّب ا٤بؤشر الرئيسى للتفاوت )عدـ ا٤بساواة( َب 

مع ثبات  –. ومن ناحية أخرى، إذا تغّبت الدخوؿمثل معامل جيُب، بينما تنخفض كل ا٤بؤشرات ا٤بعتادة للفقر –الدخل 
مرتفعة )نتقاؿ( منحُب لورنز، بنفس ىيئتو، فسوؼ ترتفع مؤشرات التفاوت، وكذلك مؤشرات الفقرإا٤بتوسط، ٩با يعُب ٙبرؾ )

االقتصادية، بينما عتبار الفقر ٧بط االىتماـ الرئيسى للسياسة إوَب دوائر معينة، من الشائع  .(ا٢بساسية للتوزيع بْب الفقراء
 Kanbur) , 1999) دراسة َُب عْ تفاوتات الدخوؿ مهمة فقط من زاوية تأثّبىا على الفقر وتداخلها مع النمو. وتػُ  دُ عَ تػُ 
 –من ناحية –لتشابك بْب عملية النمو وكل من الفقر وتوزيع الدخل. والسبب وراء عدـ ٘باىل مسألة التوزيع يكمن َب أنواب

صورة مفيدة عن عملية التنمية. ومن  –مع ذلك –عكسيتوزيع الدخل تطور حٌب ولو كاف الفقر ىو ٧بط االىتماـ، فإف 
قيقة موضع اىتماـ السياسة االقتصادية. إف االقتصاد السياسى للتنمية الدخل ىو َب ا٢بتوزيع ناحية ثانية، فإف تفاوت 

َب مستويات الدخل الفادحة لزيادة وسيكوف لولعملية النمو يتأثر ٗبا ٰبدث لدخل الفئات الوسطى َب جدوؿ التوزيع، 
لوقت، فإف التوزيع وإعادة حٌب لو ٓب يكن ٥با تأثّب ملموس على مقاييس الفقر. وَب نفس اتبعات سياسية شديدة ا٤برتفعة، 

ختيارات السياسة إالتوزيع بْب اجملموعات )الفئات( السياسية / االجتماعية، تصبح مؤشرًا على عملية التنمية الٌب ٙبدد 
ات الدراسستعراض اإ٘باه أو آخر. وىكذا، فعلى الرغم من أٮبية إاالقتصادية، سواء تغّبت مؤشرات الفقر وتفاوت التوزيع، َب 

 ٝبالية بْب النمو والتوزيع، يبقى الغرض األساسى ىو ٕبث إنعكاساهتا السياسية واالجتماعية َب اقتصاد ما.العبلقة اإلعن 

إعادة التوزيع والنمو إجراءات   5-2  
دراسة  تعادة التوزيع؟ لقد جر إثر السليب لتفاوت التوزيع علي النمو عن طريق السؤاؿ ا٤بهم اآلف، ىل ٲبكن تقليل األ       

ّبة متقدمة ونامية. ومن خبلؿ استخداـ بعض إجراءات ثتأثّب السياسة ا٤بالية علي النمو باستخداـ بيانات ٦بموعة دوؿ ك
ٕب أف إتوصلت الدراسات  ،نفاؽ االجتماعيإلمثل ا٤بعدالت ا٤بتوسطة وا٢بدية للضرائب وأشكاؿ ٨بتلفة من ا ،عادة التوزيعإ
ىذه النتيجة ا٤بثّبة مع وجهة النظر التقليدية بأف إعادة التوزيع تتعارض  علي معدالت النمو.عادة التوزيع ٥با تأثّب موجب إ

 تضر بالنمو. 

نتائجها. ولكن  فِ عْ ضَ بللنقد ألسباب تتعلق باختيار ا٤بتغّبات، أو  ٫بدار النمو ُب ٦بموعة دوؿ ٧ببلً إكانت دراسات       
عادة التوزيع علي النمو. إكافية للشك ُب صحة النظريات التقليدية حوؿ تأثّب تفاوت الدخل و   سباباً أالدالئل التطبيقية توفر 
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استندت و صرت ىذه النظريات علي منطقها ُب أف تفاوت التوزيع سيكوف لو تأثّب ٧بفز علي تراكم رأس ا٤باؿ والنمو. ألقد 
 :(Aghion and others, 1999)  سانيدإٔب ثبلث حجج أو إمن قبل على النحو الذى استعرضناه تلك النظريات 

ٝبإب غنياء منو عند الفقراء. وعندما يرتبط معدؿ ٭بو الناتج احمللي اإلكرب عند األأف ا٤بيل ا٢بدي لبلدخار أفَباض إ -1
سرع من أتوزيع الدخل من النمو ٗبعدالت َب بنسبة االدخار سيتمكن االقتصاد الذي يتسم بدرجة تفاوت عالية مباشرة 

 نظّبه الذي يتسم فيو التوزيع با٤بساواة.
قة. وُب حالة غياب سوؽ رَ غْ تػَ سْ بتكارات تكنولوجية متطورة تتطلب نفقات ضخمة مُ إو تطبيق أالبدء ُب صناعة جديدة  -2

 الكبّبة.فراد أو األسرة لتوفّب ىذه االستثمارات ٤بشروعاهتم ألسهم سيكوف تركز الثروة ىو السبيل أماـ الؤلواسعة وفعالة 
ٕب اعتبارات ا٢بوافز ودورىا ُب بذؿ ا١بهود. عندما يتوقف إتستند فكرة وجود تعارض )مقايضة( بْب الكفاءة والعدالة  خّباً أ -3

إٔب تثبيط  ،عن االنتاج ستقبلالً إ ،نتاج علي ا١بهود غّب ا٤بنظورة لؤلطراؼ ا٤بعنية أو العاملْب سيؤدي ثبات األجورحجم اإل
ٕب عدـ الكفاءة من إنتاجي ٪باز اإلئللمزيد من ا١بهد. وُب ا٤بقابل تؤدي زيادة حساسية )مرونة( األجور  ٮبة العماؿ لبذؿ

 نتاج.إلنتاجي وتقلبات اإلوجهة نظر التأمْب ضد ٨باطر عدـ التيقن من األداء ا

بْب الكفاءة االنتاجية وجهة النظر الدراجة ُب النظرية االقتصادية ُب وجود ىذا التناقض األساسي )ا٤بقايضة( تتمثل 
الفوارؽ إعادة التوزيع ثر مباشر وغّب مباشر علي النمو. فمن ناحية تقلل أعادة التوزيع أو النمو وبْب العدالة االجتماعية. وإل

عادة توزيع إإذ أف  ،٥با أثر سليبسيكوف النمو. من ناحية أخري االدخار و  ُب الدخل والثروة، ومن ٍب تنخفض معدالت
 ضعف ا٢بافز لَباكم الثروة. ٔبإ يتم ٛبويلها من خبلؿ ضرائب الدخل تؤدي الدخل الٍب

يرتبط بنمو أبطأ َب األجل الطويل. ومن ناحية َب بداية الفَبة ألراضى اإٔب أف تفاوت توزيع البعض لقد توصل  
فَباض بوجود عبلقة منتظمة متزامنة بْب عدـ ا٤بساواة وبْب مستويات الدخل. و٥باتْب النتيجتْب إلأخرى فقد ًب رفض ا

ومن واقع  نا من التنبؤ بتطور توزيع الدخل.كٌ نعكاساهتما على الفقراء. ولكن ليس إلحداٮبا منفردة أو لكلتيهما معًا أف ٲبُ إ
 :(( Deininger and Squire, 1998 حصائى للبيانات ًب التوصل إٔب نتائج ثبلثإلالتحليل ا

يكتسب توزيع األراضى َب بداية الفَبة أٮبية واضحة بالنسبة للفقراء، دوف األغنياء، الذين ال يتأثر النمو َب دخلهم هبذا  أواًل: 
ا٤بتغّب. ويتسق ىذا مع التفسّب ا٤بستند إٔب القدرة على االقَباض بضماف، والذى يبْب أف تفاوت توزيع األراضى )األصوؿ( 

 مكانية االستثمار.إمن  ،ئتمافإعلى ا٢بصوؿ على غّب القادرين  ،يستبعد األفراد
من ا٤بتوقع أف يستفيد  –َب ا٢بسباف األوضاع األولية  وأخذاً  –االستثمار مهم لكل فئات الدخل. وٗبقياس نسىب  ثانيا:

تؤدى أب زيادة الفقراء بصورة أكرب من غّبىم من وراء االستثمارات الكلية. واليؤيد ىذا االستنتاج القوؿ بأف السياسات الٌب 
 أثراً سلبياً على الفقراء. –على األقل َب األمد ا٤بتوسط –االستثمار، وٙبفز النمو االقتصادى، ستَبؾ 

ٓب ٲبكن التأكيد على قوة وإتساؽ أثر التعليم )التمدرس( أو ا٤بتغّبات األخرى )مثل ىام  السوؽ السوداء( على ٭بو  ثالثاً:
ل من ذلك، إٔب أنو فوؽ تأثّبىا على االستثمار الكلى، لن يكوف ٤بتغّبات السياسة أثر دخل فئات معينة من السكاف. ويتوص

ستكوف متكاملة مع استهداؼ  –على األقل َب ا٤بدى ا٤بتوسط –مستقل على الفقراء. و٥بذا فإف السياسات احملفزة للنمو
 مكافحة الفقر.

خلق طاقات )أصوؿ( جديدة، من ا٤بتوقع أف يكوف من  وستخبلصها من ىذا التحليل ىو أنإولعل السياسة ا٤بمكن  
خبلؿ االستثمار، أكثر فعالية َب تقليل الفقر من جهود إعادة توزيع األصوؿ ا٤بوجودة. وبينما ٲبكن إلعادة توزيع األصوؿ 

 
ُ
سَباتيجية إلعادة التوزيع اللفقراء، فإف اللجوء إٔب الفائدة قق ٙبؤدى إٔب زيادة النمو اإلٝبأب، و تلزيادة االستثمار، أف  ةلكم  ا٤ب
 على حساب االستثمار الكلى، رٗبا يكوف ٥با آثار سلبية على الفقراء. أتىت



72 
 

على أف العدالة األوفر ٲبكن أف تساعد على  –خبلؿ عقود متعددة، وَب ببلد كثّبة –توثق الدراسات القرائن 
الدخوؿ( قد يعوؽ التحسن َب الصحة وَب توزيع )تفاوت  ستدامة النمو. وىناؾ توافق َب أدبيات التنمية على أف عدـ العدالةإ

ؤدى إٔب عدـ االستقرار السياسى واالقتصادى ٩با يقلل من اإلستثمار، ويضعف التوافق االجتماعى ا٤بطلوب يالتعليم، و 
ع ٙبفز النمو النمو. واليعُب القوؿ بأف عدالة التوزي سرعة، واستدامةونتيجة ٥بذا كلو، تنخفض  .للتصدى للصدمات القومية

تدعم ا١بهود ٫بو إعادة التوزيع، وخاصة أف عدـ العدالة ) سوء توزيع الدخل(  -َب حد ذاهتا –ستدامتو، أهناإ تطيلألعلى و 
إلعادة التوزيع عن طريق السياسة ا٤بالية، الٌب قد تنطوى على كبح  اً يتطلب جهود –جزئياعلى األقل –رٗبا يعوؽ النمو، ألنو
الة، حٌب عندما يكوف سوء التوزيع ضارًا بالنمو، فإف الضرائب والتحويبلت رٗبا تكوف العبلج ا٣باطىء. النمو. َب ىذه ا٢ب

ستقرت فكرة التعارض بْب إعادة التوزيع والنمو َب وجداف صانعى إوبينما تبقى الكتابات َب ىذا اجملاؿ ٧بل جدؿ، فقد 
ميم مبدأ التعارض )ا٤بقايضة( بْب الكفاءة والعدالة عع يكمن َب تالسياسة. والواقع أف األثر السلىب لسياسات إعادة التوزي

  "والتسرب " َب الكفاءة الذى تنطوى عليو جهود تقليل عدـ ا٤بساواة.

قد يكوف أسوأ بالنسبة للنمو من  ،إعادة التوزيع من خبلؿ ،الٯبوز القفز إٔب االستنتاج بأف عبلج عدـ العدالة 
ا٤برض ذاتو. أوال، ٯبب أف نتساءؿ عما إذا كانت التدخبلت لتحقيق العدالة سوؼ تؤدى إٔب خسارة الكفاءة اإلقتصادية،  

، أى إمكانية ضماف  win - winالبعض. ٫بن نعرؼ أف ىناؾ سياسات ٲبكن أف ٙبقق مكسباً للجميع  ضُ َبَِ فْ كما قد يػَ 
، التحويبلت  externalitiesانب العدالة، مثل فرض ضرائب على أنشطة تتسم بالضياعات السالبة الكفاءة إٔب ج

ا٤بشروطة للفقراء، أو اإلنفاؽ العاـ االستثمارى وعلى التعليم الذى يفيد الفقراء. إف اآلثار ا٤باكرو اقتصادية لسياسات إعادة 
ختلفة للسياسة ا٤بالية. ويصبح ٧ببًل للتساؤؿ التطبيقى حوؿ ما إذا كانت التوزيع من ا٤بتوقع أف تعكس التوازف بْب ا٤بكونات ا٤ب

 النمو.  –أو ضد  –إعادة التوزيع َب الواقع العملى، مع 

 بعض  (, Ostry, Berg, and Tsangarides 2014) دراسةطرح توىنا  
ُ
ة. ماذا توضح الدالئل لَ م  كَ التساؤالت ا٤ب

النمو؟ وبصفة خاصة، ىل ٲبكن أف نتوصل إٔب  –إعادة التوزيع  –عدـ العدالة بْب ا٤باكرو إقتصادية التارٱبية عن العبلقة 
أى آثار موجبة على النمو ٰبققها تقليل حدة  –َب ا٤بتوسط -تفوؽ دالئل على أف اآلثار السالبة لعدـ العدالة على النمو 

وزيع الدخل؟ ٰبتاج ٙبليل ىذه القنوات إٔب إطار للدراسة ا٤بتزامنة لتأثّبات التحويبلت التوزيعية وعدـ العدالة على التفاوت َب ت
عن  -َب ٦بموعة كبّبة من الدوؿ -تأخر إجراء مثل ىذا التحليل إٔب إحتياجو لكم كبّب من البيانات باحثوفال عُ جِ رْ النمو. ويػُ 

التوزيع الصاَب )أى بعد الضرائب والتحويبلت(. عن يبلت ) التوزيع االٝبأب َب السوؽ(، و قبل الضرائب والتحو  ،توزيع الدخل
بالفرؽ بْب معامل جيُب ا٤بستند إٔب كل من التوزيع اإلٝبأب  ؼْ ر  عَ التحويبلت التوزيعية )تػُ تأثّب تقدير الدراسة وحاولت ىذه 

حليل يتصل ليس فقط ٗبتوسط معدؿ النمو لفَبة ٟبس سنوات، ولكن . كما أضافت الورقة بعداً جديداً َب الت(الصاَبالتوزيع و 
 إٔب االستنتاجات التالية:  وفيتوصل الباحث ةدراسال(. ومن growth spell أيضا ٤بدى إستدامة النمو )موجة النمو

 التوزيع. ففى بلداف إعادة استخداـ إجراءات ٫بو ف اجملتمعات الٌب تعاىن من حدة تفاوتات الدخل ٛبيل بدرجة أكرب أ
منظمة التعاوف والتنمية يرتبط عدـ ا٤بساواة بإعادة توزيع أكرب، ومن ٍب اليوجد ٜبة إرتباط بْب عدالة التوزيع قبل أو بعد 

ٝبأب أو الصاَب(. وبينما يبدو األثر أضعف َب الدوؿ األخرى غّب دوؿ ا٤بنظمة، فهو موجود على الضرائب )التوزيع اإل
وعزؿ أثر إعادة  ،، تنبغى التفرقة بْب النمطْب من التوزيع حٌب ٲبكن فهم االرتباط بْب النمو والعدالةأية حاؿ. وعليو

 التوزيع. 
 ف التفاوت احملدود َب التوزيع الصاَب يبدو ٧بفزاً لنمو أسرع وأطوؿ استدامة، عند مستوى معْب من إعادة التوزيع.أ 
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 لنمو، وفقط َب ا٢باالت ا٤بتطرفة يبدو ٜبة احتماؿ أف يكوف ٥با تأثّب سلىب ف إعادة التوزيع تبدو ذات تأثّب معتدؿ على اأ
مباشر. ومن ٍب فإف األثر ا٤بزدوج ) ا٤بباشر وغّب ا٤بباشر( إلعادة التوزيع )شامبًل تأثّب التفاوت األقل على النمو( 

 سيكوف، َب ا٤بتوسط، ٧بفزاً للنمو.

أنو ال يلـز أف نفَبض وجود تعارض وليس إٔب أشجارىا؟ ما نراه ىو  ما الذى ٲبكن أف نتعلمو من النظر إٔب الغابة 
أفضل البيانات ا٤بتوفرة مثل ىذا االستنتاج. ومؤدى ذلك، ال تدعم )مقايضة( بْب إعادة توزيع الدخل وبْب النمو االقتصادى. 

ثر أف يتوقف أمن البديهى أف السياسة االقتصادية ا٥بادفة إٔب ٙبقيق ٭بو سريع ٛبثل مكونًا جوىريًا َب اسَباتيجية تقليل الفقر. 
َب الدخل على الفئات ا٤بختلفة من ى على ٭بط توزيع الزيادة أستفادة الفقراء من عوائد النمو، إالنمو على الفقر على كيفية 

تبلؿ التوزيع والتغّب الضئيل َب ٭بط التوزيع على خثّب الوضع االبتدائى الأالسكاف. وتعددت الدراسات الٌب حاولت فحص ت
 منعلى النمو ولكنها تستفيد لل التوزيع السلىب ٣بثر األمن  تضررس( تدىن ٟبُْ أف الفئات الفقّبة )أ Squire الفقر. لقد وجد
وىى وجود عبلقة قويو بْب النمو السريع وا٬بفاض  ،ٔب النتيجة ذاهتاإ  Ravallion النمو. وكذلك توصلإجراءات حفز 

سقاط النقط ا٤بختلفة. لقد إ( ونسبة الفقر قاما باالستهبلكى نفاقوإالفقر. وعلى مساحة مربعة ضلعاىا ٮبا التغّب َب دخل الفرد )
٬بفاض الفقر مع زيادة إو أما وقعت َب الربع ا٤بعرب عن تزايد الفقر مع ا٬بفاض الدخل، إت ف معظم ا٤ببلحظاأوجد الباحثاف 

الدخل وا٬بفاض الفقر. ولكن حٌب مع ىذه العبلقة القوية بْب ارتفاع ف ىناؾ عبلقة قوية بْب أالدخل. وا٤بغزى التطبيقى الواضح 
قل قدرة على ٚبفيض الفقر. ألتفاوت الشديد َب توزيع الدخل النمو االقتصادى وا٬بفاض الدخل رٗبا تكوف بعض الدوؿ ذات ا

كرب َب أٔب معدالت ٭بو إف التفاوت الشديد َب توزيع الدخل )حدة عدـ ا٤بساواة( رٗبا يؤدى ألقد قدرت ٭باذج النمو التقليدية 
       .(Arne Bigsten, 2001)َب الَبكيز ٫بو اال٘باه ا٤بغاير واضحاً  الدخل. ولكن التسعينات شهدت ٙبوالً 

ٔب عبلقة إختبار العبلقة بْب تفاوت الدخل والنمو غّب أهنما ٓب يتوصبل إDeininger and Squire, 1998 حاوؿ          
راضى ) كمقياس تقريىب ف سوء توزيع األأمستقرة بْب مستوى التوزيع االبتدائى للدخل والنمو االقتصادى. لكن تبْب ٥بما 

ثر سلىب على النمو َب ا٤بستقبل. يتحقق ذلك من خبلؿ االفتقار إٔب االئتماف وعدـ القدرة على أٔب إصوؿ( يؤدى ٤بلكية األ
نفاؽ على التعليم واالستثمار ا٤بختلفة. وعندما ترتفع مستويات الدخوؿ ٚبتفى ىذه العبلقة بْب التفاوت َب الدخوؿ اإل

وزيع الدخل )عدالة التوزيع( ٰبقق فائدة مزدوجة للفقراء، ف غياب التفاوت الشديد َب تإوا٬بفاض معدالت النمو. ولذلك ف
خرى أنو يضمن ارتفاع معدالت النمو عموما ولكن كذلك يوسع من فرص زيادة دخل الفقراء. ىناؾ متغّبات ليس فقط أل

عادة إكرب من أية صوؿ جديدة قد يكوف ذا فاعلأف االستثمار َب أثّبىا على االستثمار، كما أرٗبا تؤثر على الفقراء عن طريق ت
سراع بعجلة النمو ف ضآلة التفاوت َب توزيع الدخل َب بلداف شرؽ أسيا قد ساعدت َب اإلأصوؿ القائمة. ولقد وجد توزيع األ

ساسى ، وخطوات زيادة الطلب على ألف سياسات تقليل الفقر والتفاوت َب توزيع الدخل ) تعميم التعليم اأٔب إضافة باإل
  النمو االقتصادى. ٔب حفزإالعمل( تؤدى 
ثػػر سػػلىب التسػػاع فجػػوة الػػدخل )حػػدة وسػػوء توزيػػع الػػدخل( علػػى أا٤بؤشػػرات علػػى وجػػود و وىكػػذا ىنػػاؾ مػػن الػػدالئل  

صػػوؿ. فالػػدوؿ الػػٌب تعػػاىن مػػن شػػدة التفػػاوت َب خػػذنا َب االعتبػػار كػػذلك، سػػوء توزيػػع األأذا إا٬بفػػاض معػػدؿ النمػػو، خاصػػة 
بطأ. ومع ذلك أٔب ٭بو إال إف معدؿ ٭بو معْب لن يؤدى َب ٚبفيض الفقر، أل قل ٪باحاً أ( قد تكوف صوؿو األأالتوزيع )الدخل 
سػلوب الػذى ثر سيتوقف على السياؽ السياسػى واالجتمػاعى، واألثر التغّب َب التوزيع على النمو، فهذا األأتقييم  فليس سهبلً 

ف الدوؿ الٌب ٪بحػت َب أٔب إات َب ىذا اجملاؿ تشّب لدراسأف اصوؿ. خبلصة ىذه الدراسة تتمثل َب قد يتبع لتعديل توزيع األ
ثػػر أ ى مػػدى سػػيكوف قويػػاً أٔب إف تػػنجح كػػذلك َب ٚبفػػيض نسػػبة الفقػػراء. أمرتفعػػة مػػن ا٤بمكػػن  ىٙبقيػػق معػػدالت ٭بػػو اقتصػػاد

بػػْب  لػيس ىنػاؾ عبلقػػة مسػتقرة )ثابتػو( .و يقػػع َب ٦بػاؿ توزيػع الػػدخلأعلػى ماٰبػدث األمػػر النمػو علػى ٚبفػػيض الفقػر؟ يتوقػف 
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 .لتنميػػةلالنمػو وبػْب التغػػّب َب تفػاوت توزيػػع الػدخل. ىنػاؾ تبػػاين بطبيعػة ا٢بػػاؿ بػْب الػدوؿ ا٤بختلفػػة وماتتبنػاه مػػن اسػَباتيجيات 
ذا كانت ستحقق نفس معدؿ النمو إعادة توزيع للدخل، إف يفضل االسَباتيجيات الٌب تنطوى على أولكن ال ٲبكن للمرء إال 
٬بفاضا سريعا َب الفقر. إف الدوؿ الٌب مزجت بْب النمو السريع وٙبسْب ٭بط توزيع الدخل شهدت أاالقتصادى. ومن الواضح 
بػل سػلبيا علػى ٚبفػيض  –ٔب عدالة التوزيع، يكوف األثر ٧بددا إثر سلىب على النمو للسياسة ا٥بادفة أولكن عندما يكوف ىناؾ 

ثػر ا٢بػاؿ علػى ٚبفػيض الػدخل، مػن عادة التوزيع، واألمد إلّبة األجراءات قصو التضاد، بْب اإلأذف رٗبا يقع التعارض، إالفقر. 
فهنػاؾ حالػة إسػتفادة  مػد الطويػل( وبػْب ٚبفػيض الفقػر مػن ناحيػة أخػرى. ومػع ذلػك،جراءات حفز النمػو )َب األإناحية، وبْب 

ة بالنمو السريع ف تكوف سياسة البحث عن العدالة االجتماعية )عدالة التوزيع( مصحوبأحينما نضمن    win-win الكل
  .ٯباىب على النمو(إثر أ)ذات 

 األبعاد الزمنية للعبلقة 
أحد لننظر اآلف إٔب دالئل العبلقة بْب النمو من ناحية، وتفاوت الدخل وإعادة التوزيع من ناحية أخرى. يتتبع  

عبلقة النمو َب ا٤بدى ا٤بتوسط با٤بتغّبات األخرى ٧بل البحث، ويضع السؤاؿ عن  (  ,Ostry and Berg 2014) ثإباأل
 lagged indicatorsة عن فَبة سابقة نعتماد "متوسط النمو" خبلؿ ٟبس سنوات على مؤشرات ا٤بتغّبات ا٤بعيإكيفية 

، ومدى إعادة الدخل وزيعتما يهم َب ىذه الدراسة، مثل مستوى تفاوت  ،مثل مستوى الدخل، طبيعة ا٤بؤسسات وكذلك
 growth( النمو اتجَ وْ التوزيع. وعلى ا١بانب اآلخر يتطرؽ البحث إٔب مسألة أخرى ىامة، تتعلق بطوؿ فَبات )مَ 

spells ،وىو ينطلق َب ذلك من أف النمو ال يسلك مساراً ٩بهداً، بل يشهد َب العادة تقلبات ظاىرة بْب فَبات من الركود .
التباطؤ ... إْب. ومن ٍب فإف العامل ا٤بهم لنجاح التنمية عرب فَبة ٩بتدة يكمن َب مدى القدرة على  االنطبلؽ، االستقرار،

سنوات  5النمو بأهنا الفَبة الٌب ال تقل عن  موجةستدامة النمو، وليس فقط حفز النمو. ويعرؼ الكاتب إٙبقيق وضماف 
 ا٤بتحقق خبلؿ السنوات السابقة. %، ويكوف أعلى كثّباً من النمو2يتحقق خبل٥با ٭بو يزيد عن 

وباستخداـ قدر كبّب من البيانات ا٤بستقاة من البحوث ا٤بيدانية وغّبىا قاـ الباحث بإجراء دراسات اإل٫بدار الٌب  
إستخلص منها وجود عبلقة سالبة قوية بْب مستوى التفاوت الصاَب ) الدخل بعد التحويبلت التوزيعية( وبْب النمو َب دخل 

فَبات الحقة، بينما وجد عبلقة ضعيفة )وإف كانت موجبة( بْب إعادة التوزيع وبْب النمو البلحق. كما الح  إرتباطاً  الفرد َب
٩باثبًل مع " موجة النمو" حيث ىناؾ عبلقة سالبة قوية بْب مستوى التفاوت الصاَب وبْب طوؿ فَبة النمو، وعبلقة ضعيفة ) 

 يع وبْب فَبة النمو.سالبة َب ىذه ا٢بالة( بْب إعادة التوز 

أبعد من ٦برد ٙبليل االرتباط البسيط، فهناؾ متغّبات أخرى تلعب دورىا َب ىذه العبلقات، إٔب يذىب الباحث  
َب التحليل.  وىى بدورىا مَبابطة. و٥بذا من ا٤بهم أف نبحث طبيعة العبلقة عندما يدخل كل من التفاوت وإعادة التوزيع سوياً 
َب توزيع شد َب النموذج الذى يعتمد فيو النمو على الدخل االبتدائى، التفاوت الصاَب، وإعادة التوزيع، ٯبد أف التفاوت األ

إلعادة التوزيع أثر سلىب ضعيف جدًا )غّب إحصائى(. والشك أف ىذه كاف الدخل ٱبفض النمو. وعلى العكس،  
الدارجة حوؿ وجود تعارض )مقايضة( بْب تقليل درجة سوء التوزيع )من خبلؿ إعادة االستنتاجات غّب متسقة مع ا٤بقولة 

أى أف  ،الكل كسبافيكوف فيها نو بدال من وجود تعارض، ىناؾ حالة أ. ويعُب ىذا ضمنياً، االقتصادىالتوزيع( وبْب النمو 
ا٤بباشر، واألثر ا٤بوجب الناجم عن تقليل التفاوت إعادة التوزيع ٥با "أثر كلى" إٯباىب على النمو، يشمل كبلً من األثر العكسى 

 َب التوزيع.
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يبقى واضحاً أف سوء توزيع الدخل يضر بالنمو، وأنو ليس ٜبة دليل على مثل ىذا الضرر جراء إعادة التوزيع.  إٝباالً  
لنقيض، ففى ا٤بتوسط، تكوف ويبدو أف البيانات ٛبيل إٔب أف  تنفى فرضية وجود تعارض بْب إعادة التوزيع وبْب النمو. وعلى ا

سياسة إعادة التوزيع مشجعة للنمو، خاصة إذا أخذنا َب االعتبار تأثّبىا على حدة التفاوت. والتتوقف صحة ىذه النتيجة 
ٕبث العبلقة بْب تفاوت  -ستنادا إٔب ميزة توفر بيانات شاملةإ -لقد أمكن على مستويات تفاوت الدخل، أو إعادة التوزيع.

ل وإعادة التوزيع والنمو، بينما قامت الدراسات السابقة للعبلقة بْب تفاوت الدخل والنمو با٤بزج بصفة عامة بْب الدختوزيع 
سنوات، وطوؿ  5تركيز الباحث على ا٤بدى ا٤بتوسط والطويل، أى النمو خبلؿ فَبة كاف آثار إعادة التوزيع، وتفاوت الدخل.  
 امة:ستنتاجات ىإموجة النمو. وتوصل الباحث إٔب 

وطوؿ فَبة موجة النمو. و٥بذا  –َب ا٤بدى ا٤بتوسط  –اً قوياً لكل من سرعة النمو دَ د  الدخل عامبًل ٧بَُ توزيع يعترب تفاوت  أواًل :
وحده، وترؾ سوء التوزيع ٢بالو، ليس فقط ألنو غّب مرغوب فيو لدواعى أخبلقية،  فإنو من ا٣بطأ الَبكيز على النمو

 ا٤بتحقق قد يكوف منخفضاً وغّب مستداـ.ولكن أيضاً ألف النمو 
، نتيجة للسياسات على ا٤بستوى االقتصادى الكلى )ا٤باكرو اقتصادى( ليس ىناؾ ما يدؿ على وجود أثر معطل للنمو ثانيا :

ى إعادة التوزيع ا٤بناسبة، وما يرتبط هبا من تقليل التفاوت بْب الدخوؿ، إٔب ٭بو أعلستؤدى ا٤بالية إلعادة التوزيع،. 
 ومستداـ َب نفس الوقت.

وينبو الباحث إٔب ٘بنب ا٤ببالغة َب تفسّب ىذه النتائج، وخاصة ألغراض وضع السياسة. ومن الصعب أف ننتقل من 
بعدـ ٕبث اآلثار احملتملة إلعادة  ر  قِ ٘باه السببية بْب ىذه ا٤بتغّبات. كما أنو يُ إٙبديد ىذه الروابط إٔب نتائج حا٠بة حوؿ 

ٝبأب َب الدخل ) قبل التحويبلت التوزيعية(. وفضبل عن ذلك، فإف مقاييس إعادة التوزيع تشمل التوزيع على التفاوت اإل
حة تاإفقط الضرائب ا٤بباشرة والدعم، ومن ٍب فلم يتم إلقاء الضوء على األثر التوزيعى لقياـ ا٢بكومة بتوفّب الدعم العيُب )

التعليم والرعاية الصحية(، وىى ذات أثر إٯباىب على النمو َب كل األحواؿ. وأخّباً، نعرؼ أنو بعد مستوى معْب، سيَبتب 
على ا٤بزيد من إجراءات التوزيع آثار معوقة على النمو، كما أنو عند نقطة معينة ستكوف إعادة التوزيع ٧بفزة للنمو. بالنظر إٔب 

 جراء بشأهنا لن يكوف مناسبًا َب معظم األحياف.إلتحف  الشديد على إعادة التوزيع، وعدـ اٚباذ الصورة اإلٝبالية، فإف ا
من ٘بارب عدد كبّب من الببلد، وعرب فَبات زمنية طويلة، أف ما فعلتو ا٢بكومات إلعادة التوزيع، ال  -بصفة عامة  -ويتضح 

ف ما ٙبقق من تقليل درجة إانت اإلجراءات شديدة التطرؼ. بل يبدو أنو أدى إٔب اإلضرار بنتائج النمو، اللهم إال إذا ك
 التفاوت َب توزيع الدخل ساىم َب دعم ٭بو أسرع وأكثر استدامة. 

السياسة المالية وإعادة توزيع الدخل 3 -5  
العقود األخّبة زيادة حدة سوء توزيع الدخل، سواء َب الدوؿ ا٤بتقدمة أو النامية، وأصبحت ىذه الزيادة ٧ببلً  شهدت        

لبلىتماـ والَبكيز، سواء لدى الباحثْب والدارسْب أو واضعى السياسة االقتصادية من ا٢بكومات وا٤بؤسسات ا٤بالية الدولية. 
رة فليس ٜبة توافق على أسباهبا وطبيعة العوامل الٌب تؤدى إٔب تفاوت توزيع ورغم االتفاؽ الواضح حوؿ خطورة ىذه الظاى

الدخل وزيادة درجة ىذا التفاوت. لقد تعرضنا َب ىذه الدراسة إٔب ا٤بدارس الفكرية والدراسات التطبيقية )التحليلية 
٤بة وٙبرير أسواؽ السلع وعناصر اإلنتاج، اسات بْب تفسّب ظاىرة تزايد البلمساواة كنتيجة للعو والقياسية(. وتراوحت ىذه الدر 

التغّب التكنولوجى ا٤بتحيز ٤بهارة العمل، وزيادة نسبة مساٮبة العمالة غّب ا٤باىرة، وا٬بفاض معدالت الضرائب على دخل 
ة َب آلية الفئات األعلى، وزيادة السلطة التفاوضية لصحاب الدخوؿ ا٤برتفعة ...إْب، وبْب إرجاع الظاىرة إٔب الطبيعة الكامن

 السوؽ وعجز السياسة ا٢بكومية عن تصحيح تشوىات األسواؽ، وخضوع ىذه السياسات لنفوذ أصحاب القوة االقتصادية.
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بْب األراء ووجهات النظر حوؿ أسباب وانعكاسات اختبلؿ توزيع الدخل دوف توجيو االىتماـ إٔب ال ٙبوؿ ا٥بوة الواسعة       
سياسة ا٤بالية باعتبارىا األداة الرئيسية َب التأثّب على توزيع الدخل. لقد تزايد الطلب على دور ا٢بكومة، وَب ا٤بركز منو ال

َب الدوؿ ا٤بتقدمة الٌب تأثرت بشدة بتطورات األزمة  سياسات إعادة التوزيع بالتوازى مع الزيادة ا٤بتفاقمة َب البلمساواة، سواء
ة اقتصاداهتا. وَب ذات الوقت اقتضت مواجهة ارتفاع معدالت الدين العاـ ا٤بالية العا٤بية أو الدوؿ النامية الٌب زادت ىشاش

اتباع إجراءات للتقييد ا٤بأب والعمل على ٚبفيض عجز ا٤بوازنة العامة. ىل ٲبكن استخداـ أدوات السياسة ا٤بالية لتحقيق ىدؼ 
 إعادة توزيع الدخل بطريقة مثلى، ٕبيث ال تضر باعتبارات الكفاءة االقتصادية؟

أف ٙبققها ىذه السياسة: فمن ناحية،  من وجهة نظر أنصار التعويل على السياسة ا٤بالية ىناؾ ثبلثة أىداؼ تستطيع     
السلع العامة  -على ا١بانب اآلخر -، وتوفرmacroeconomic stability تدعم االستقرار االقتصادى الكلى

من البديهى أف  أف تقـو بإعادة توزيع الدخل. -من ناحية ثالثة -وتصحح أثر تشوىات األسعار، باإلضافة إٔب أهنا ٲبكن
الشروط والضمانات البلزمة لكى تتحقق األثار التوزيعية للسياسة ا٤بالية. وٲبكن إٯباز ىذه  -نظرياً  -يقدـ التحليل االقتصادى

 :IMF, 2014)) التأبالشروط على النحو 
  يلـز أف تكوف السياسة ا٤بالية إلعادة التوزيع متسقة مع مستوى وىيكل اإلنفاؽ العاـ وا٢برص على االستدامة

فمن الناحية النظرية يتحدد ا٤بستوى األمثل لئلنفاؽ عندما يتساوى العائد االجتماعى ا٢بدى من اإلنفاؽ مع التكلفة  ا٤بالية.
أف تتم مقارنة العائد من اإلنفاؽ اإلضاَب إلعادة التوزيع مع العائد من يل ىذا اإلنفاؽ. وكذلك البد و ماالجتماعية ا٢بدية لت

زيادة اإلنفاؽ على ٦باالت أخرى، مثل البنية األساسية ٢بفز النمو االقتصادى. وباإلضافة إٔب ذلك، الٯبب أف يضر اإلنفاؽ 
 دة التوزيع َب األمد البعيد.الدعم النمو والقدرة على ٛبويل اإلنفاؽ على إع بغرض إعادة التوزيع باإلستدامة ا٤بالية الضرورية

  الطريق ا٤بباشر من خبلؿ الضرائب عندما نلجأ إٔب ٲبكن ٙبقيق األىداؼ التوزيعية للسياسة ا٤بالية بكفاءة أكثر
أُلسر ذات الدخل األعلى ا٤بوارد من اعلى ٙبويل  -بطبيعتها -واإلعانات على الدخل. تنطوى السياسة ا٤بالية إلعادة التوزيع

استخداـ الضرائب على  -مثبًل  -على جانب الضرائب إٔب الفئات ٧بدودة الدخل عن طريق الضرائب والتحويبلت. ويُفض ل
. أّما على على الدفع -أو األسرة  الفرد-األشخاص وليس ضريبة االستهبلؾ. إذ أف ضرائب الدخل تأخذ َب االعتبار قدرة 

 ليب غّب ا٤بباشرة مثل دعم األسعار.ااإلنفاؽ، تَػُفوؽ التحويبلت النقدية لؤلسر الفقّبة َب جدواىا األسجانب 
 توزيع. فعلى الرغم من أف كبلً ٯبب إجراء تقييم متزامن ألثر كل من سياسات اإلنفاؽ والضرائب على إعادة ال

ض والتعارض بْب الكفاءة وإعادة التوزيع. وعندما تكوف تكلفة من اإلنفاؽ العاـ والضرائب لو تبعات توزيعية فرٗبا يثور التناق
إعادة التوزيع من خبلؿ الضرائب مرتفعة من منظور الكفاءة يلـز أف تركز السياسة على زيادة اإليرادات لتمويل أدوات توزيعية 

 داؼ التوزيع والكفاءة.أخرى. وىكذا من الضرورى أف يتم تصميم سياسات الضرائب واإلنفاؽ ٗبا يضمن التوازف بْب أى
  ال تتوقف حدود السياسة ا٤بالية إلعادة التوزيع عند الدخل وحده، ولكن ٲبكن لسياسة اإلنفاؽ أف ٙبقق إتاحة

ا٢براؾ االجتماعى وتُسد الفجوة بْب األجياؿ من خبلؿ ا٤بساواة َب  التعليم والرعاية الصحية لفئات أوسع وتزيد من درجة
 الفرص، ومن ٍب الدخل َب ا٤بدى البعيد.

  على توفر قدر التوزيع من الناحية ا٤بؤسسية، تتوقف التوليفة ا٤بثلى من األدوات ا٤بباشرة وغّب ا٤بباشرة إلعادة
ـ التحويبلت النقدية والضرائب التصاعدية وغّبىا. ومن ناحية أخرى غّب قليل من البيانات وا٤بعلومات الضرورية لتفعيل نظا

 الِغُب عن التناسق بْب أدوات السياسة ا٤بالية إلعادة التوزيع وبْب سياسات سوؽ العمل ٔبوانبها ا٤بختلفة.

ا٤بختلفة وتقارير صندوؽ النقد الدؤب أجندة عريضة تشمل إجراءات مقَبحة ٲبكن إتباعها عند دراسات التتضمن         
صياغة السياسة ا٤بالية )َب شقيها لئلنفاؽ والضرائب( لتحقيق إعادة توزيع الدخل والتكافؤ َب الفرص. وكما ٛبت اإلشارة من 
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قيق ا٥بدؼ التوزيعى للسياسة ا٤بالية بأكفأ لتحليل االقتصادى وٙبل قبل تعتقد ىذه النظرة َب إمكانية االلتزاـ باألسس النظرية
بْب النمو وسيلة ٩بكنة. ولكن عبارة موجزة أوردهتا إحدى الدراسات رٗبا تعود بنا إٔب ماسبق استخبلصو حوؿ طبيعة العبلقة 

فة ا٤بثلى من الضرائب وبرامج اإلنفاؽ وإعادة توزيع الدخل، وتفسّب ىذه العبلقة وانعكاساهتا. لقد ًب التأكيد على أف " التولي
ستتوقف على اإلمكانيات اإلدارية، وأفضلية وأولويات سياسة إعادة التوزيع، والدور ا٤بنوط بالدولة، واعتبارات االقتصاد 

قلل سياسات إعادة التوزيع من التفاوت يضمن أف تُ  وىل ىذا االستدراؾ ؟ماذا بقى بعد ذلك (.IMF, 2014) السياسى"
 ثروة؟توزيع الدخل والَب 

 نتائج سياسات إعادة التوزيع
الدخل بعد الضرائب والتحويبلت وبْب ىذا مستويات قياس وتقييم األثر التوزيعى للسياسة ا٤بالية ا٤بقارنة بْب  يقتضى      

أف يقع عبء الضرائب السلعية على  ََبض عادة عند إجراء مثل ىذا التقييملتحويبلت. ويُػفْ الدخل بدوف الضرائب وا
حجم ا٤بستهلكْب، بينما يتحمل أصحاب عوامل اإلنتاج الضريبة على دخل ىذه العوامل، وأف التحويبلت ال تُغّب من 

ا٤بعروض من عوامل اإلنتاج. وبصفة عامة قدمت معظم الدراسات دليبًل على أف للضرائب ا٤بباشرة أثرًا ٙبويليًا يفوؽ أثر 
، بينما ال يتحقق ذلك ا٤بباشرة، كما أف اإلنفاؽ على بنود ا٢بماية االجتماعية ينطوى على تقليل البلمساواة الضرائب غّب

وقد اشتملت دراسة  إٔب االنسحاب من سوؽ العمل. -َب بعض األحياف  -عندما يؤدى استهداؼ ا٤بساعدات االجتماعية 
 .(IMF, 2014) نتائجحديثة لصندوؽ النقد الدؤب على عدة مؤشرات تعكس ىذه ال

دوراً ىاماً َب تقليل تفاوت توزيع الدخل. ففى العقود  -َب الدوؿ ا٤بتقدمة -لعبت السياسة ا٤باليةوكما توضح الدراسة،        
بنحو الثلث. فعلى سبيل ا٤بثاؿ، كاف متوسط َب تقليل التفاوت  األخّبة ٪بحت الضرائب ا٤بباشرة على الدخل والتحويبلت

تاح ُمعامل جيُب
ُ
أقل بأربع عشرة نقطة من مثيلو بالنسبة للدخل قبل الضرائب والتحويبلت. وا٢بقيقة  -2005َب  -للدخل ا٤ب

وعلى جانب الضرائب، ساٮبت ضرائب  ثل ثلثى اال٬بفاض َب معامل البلمساواة.أف األثر التوزيعى للتحويبلت كاف ٲبُ 
ثّب منها كاف األثر التوزيعى لضرائب كاألشخاص بوضوح َب تقليل البلمساواة َب عدد من االقتصادات ا٤بتقدمة، بل وَب  

أثر التحويبلت ا٤بستهدفة. وعلى ضوء ىذه النتائج قد ال يكوف مستغربًا أف ينعكس ٚبفيض التحويبلت الدخل أكرب من 
ية الضرائب َب ا٫بسار األثر التوزيعى للسياسة ا٤بالية منذ منتصف التسعينات. إذ أنو فيما بْب منتصف وتقليل تصاعد

نقطة مئوية، بينما ارتفع ا٤بعامل ا٣باص  3.1ارتفع معامل جيُب للدخل قبل الضرائب بنسبة الثمانينات ومنتصف التسعينات، 
عوضت حوأب ثلثى الزيادة  -َب ىذه الفَبة -ذا أف السياسة ا٤باليةنقطة فقط. كاف معُب ى 1.1بنسبة  بالدخل بعد الضرائب

 2.2فقد ارتفع تفاوت توزيع الدخل السوقى بنسبة ا َب العقد البلحق َب تفاوت توزيع الدخل الُسوقى ) قبل الضرائب(. أمّ 
مساٮبة السياسة ا٤بالية َب  -خبلؿ العقدين  -نقطة. كانت نتيجة ذلك  1.8 ٔبنقطة بينما زاد تفاوت الدخل ا٤بتاح ٕبوا

تغّب السياسة فإف األثر التوزيعى ا٤بطلق للسياسة ا٤بالية كاف سيصبح أكرب  عدـتعويض نصف الزيادة َب البلمساواة. وَب حالة 
الية )وتصبح الزيادة َب تفاوت توزيع الدخل ا٤بتاح أقل( ٩با حدث َب العقد الثاىن. إف الَباجع َب القوة التوزيعية للسياسة ا٤ب

اشتمل على ٚبفيض تعويضات و معظم الدوؿ منذ منتصف التسعينات يعود إٔب ما يطلق عليو اإلصبلح ا٤بأب الذى اتبعتو 
     البطالة وا٤بساعدات االجتماعية وكذلك معدالت ضرائب الدخل، خاصة عل الدخوؿ العالية. 

َب إعادة التوزيع. ورٗبا يرجع ذلك إٔب  للسياسة ا٤باليةملموس َب الدوؿ النامية على وجود تأثّب دالئل أقل وضوحاً  ىناؾ      
الضريبة َب  معدالتمتوسط  يزيدا٬بفاض مستويات كل من الضرائب واإلنفاؽ االجتماعى َب غالبية ىذه البلداف. إذ بينما 

بطبيعة  -رتبط ذلك% من الناتج. ي20-15% من الناتج اإلٝبأب يَباوح َب الدوؿ النامية حوؿ 30الدوؿ ا٤بتقدمة عن 
. وباإلضافة إٔب ا٬بفاض ٗبستويات منخفضة لئلنفاؽ االجتماعى، وىو ما يضعف من األثر التوزيعى للسياسة ا٤بالية -ا٢باؿ
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ٝبلة اإلنفاؽ االجتماعى ٚبصص الدوؿ النامية نسبة ضئيلة منو للتحويبلت االجتماعية، خاصة َب االقتصادات ذات الدخل 
وينحسر بدرجة أكرب التأثّب التوزيعى للتحويبلت االجتماعية نتيجة للتغطية قيا جنوب الصحراء. ا٤بنخفض َب آسيا وإفري

ف فإواألكثر من ىذا،  .احملدودة للفئات منخفضة الدخل، ٩با يؤدى إٔب تسرب جانب كبّب من ا٤بزايا لذوى الدخل ا٤برتفع
يتسم بالرجعية، َب معظم الدوؿ النامية، حيث ال تتاح لؤلسر  توزيع اإلنفاؽ االجتماعى النوعى )على التعليم والصحة(

طابعاً  منخفضة الدخل والفقّبة االستفادة من ىذه ا٣بدمات العامة. فبينما تكتسب الرعاية الصحية األولية والتعليم األساسى
اإلتاحة للتعليم األساسى ا١بيد  التعليم العأب. وال شك أف توسع نطاؽإٯبابياً، ال يتحقق ذلك بالنسبة لئلنفاؽ العاـ على 

 والصحة العامة سيؤدى إٔب تقليل درجة البلمساواة والتفاوت َب توزيع الدخل عى ا٤بدى ا٤بتوسط.

   وىم تساقط ثمار النمو  4 -5
شهدت سنوات النصف الثاين من العقد األوؿ ُب القرف الواحد والعشرين جداًل واسعًا حوؿ مدي إستفادة الفئات      

زعم كثّبوف أف عدـ  قد٧بدودة الدخل والفقراء من النمو االقتصادي، الذي كاف قد بدأ ُب الصعود ٗبعدالت مرتفعة. و 
قليلة من األغنياء ورجاؿ األعماؿ علي النصيب األوفر منها، يرجع إٕب تبُب وصوؿ عوائد النمو إٕب ىذه الفئات واستحواز فئة 

يفلح ا١بدؿ ُب الوصوؿ إٕب نتيجة مفيدة أو ٓب  . Trickling Down  النمو" ارما يطلق عليو فكرة أو مبدأ "تساقط ٜب
 .بناءة

ُب احملافل السياسية ُب الواليات بصفة خاصة، ، ونظرية التساقط الثمار قتصاديات تساقطإخدمت مسميات تُ سْ إ 
قتصادية أخري يتم منحها إلتشّب إٕب فكرة مؤداىا أف اإلعفاءات الضريبية أو ٚبفيض معدالهتا أو أية مزايا األمريكية ا٤بتحدة 

ستفادة الفئات األفقر ُب اجملتمع، عن طريق ٙبسْب األداء إألصحاب األعماؿ وفئات الدخل العليا سوؼ تؤدي إٕب 
النطبلؽ النشاط  يافصادي برمتو. وكما نعرؼ فإف أنصار ٚبفيض الضرائب ينطلقوف من أف االدخار واالستثمار ضرور االقت

الفئات ليس ٥با أف ترتب أي ضرر علي فئة  -أو كل -االقتصادي والتوسع ُب اإلنتاج. ومن ٍب فإف ضرائب أقل علي أي من
ي "تساقط" أو غّبه، إذ ىناؾ ا٢بقائق االقتصادية ا٤بعروفة. فالَباكم أخري. وكما يري البعض فإف ىذا ا٤بنطق ال ينطوي عل

الرأ٠بإب والتقدـ االقتصادي يتوقف علي اإلدخار واالبتكار اللذين يعتمداف علي حرية زيادة الربح وتراكم الثروة. والبديل 
ىذا الطريق ىو "هنب وسلب"  الوحيد من وجهة نظرىم لتحسْب أحواؿ ا١بميع من خبلؿ التقدـ االقتصادي ا٤بتحقق عن

 
ُ
لدي منتقدي النظرية ا٤بسماة بالتساقط ألدين. لقد ًب الربط غالبًا بْب  ذب  حَ األغنياء. ونظرية السلب والنهب ىى البديل ا٤ب

إقتصاديات التساقط وبْب السياسات االقتصادية ُب عهد "رٯباف" )الرٯبانية( وفيما بعد ًب توصيف فكرة التساقط باعتبارىا 
  .Supply- side economics (Jane McGrath, 2014)   ٧بور اقتصاديات جانب العرض

قتصاديات التساقط ُب الواليات إيث فقد جرت من قبل ٧باولة توصيف لرب وفقا لبلقتصادي الشهّب كينيث جا 
اقتصاديات جانب )هناية القرف التاسع عشر( ٙبت مسمي "نظرية ا٢بصاف والعصفور" ويشّب إٕب أف  1890ا٤بتحدة ُب 

العرض ىي ٦برد غطاء ٤بنهج التساقط ُب السياسة االقتصادية، وتشبو ا٢باؿ عندما يتم تغذية ا٢بصاف ٗبزيد من العلف 
وما يتصل هبا من  -إٕب العصافّب!! والواقع أف االقتصاديات الكينزية -عرب الطريق -سيصل فضبلتو )الشوفاف( فإف بعضاً من

ض الضريبة علي األغنياء، وانتظار تساقط عوائد النمو علي غّبىم ُب الفئات األدين، وتعتقد أف تنتقد ٚبفي –نظريات أخري
إتباع سياسة مالية الكينزية قتصادياً أفضل. كما ىو معروؼ تفضل إٚبفيض الضرائب علي الفئات األقل دخبل، سيكوف ٧بفزاً 

 Wikipedia, 2014)) جتماعية بعينها.إموجهة لبلقتصاد ككل، وليس لفئة اقتصادية / 
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أشار ا٤برشح الدٲبوقراطي للرئاسة  1986وا٢بقيقة أف تاريخ واستخداـ ىذا ا٤بفهـو ملتبس بدرجة كبّبة. ففي 
نتقاده للفكرة بقولو "تكمن وجهة نظر الدٲبوقراطيْب ُب أنو عندما يتم التشريع ١بعل الكافة أكثر رفاىة، إاألمريكية ضمن 

  the Merriam Websterصعوداً من خبلؿ كل طبقة ستستفيد منها. ويسجل قاموس ستجد ىذه الرفاىية طريقها 
بينما كاف أوؿ استخداـ معروؼ  1944ستخداـ معروؼ "للتساقط" كصفة ترتبط ٗببدأ أو نظرية التساقط كاف ُب إأف أوؿ 

 .1954لنظرية التساقط ُب 

من الرؤساء األمريكيْب من ا٢بزب  -األحيافبل والسخرية ُب بعض  –لقد كانت فكرة التساقط ٧ببًل لبلنتقاد
الدٲبقراطي. ذات مرة قاؿ الرئيس ليندوف جونسوف " أف ا١بمهوريْب ال يعرفوف ببساطة كيف يديروف االقتصاد، إهنم يشغلوف 
أنفسهم بتفعيل نظرية التساقط، أي إعطاء الشركات األغِب أكرب إعفاءات". ُب ا٤بقابل أنكر أحد الشيوخ اللجوء إٕب ىذه 

ظرية ا٤بزعومة نافيًا أف يكوف أياً من الرئيسْب رٯباف وبوش عن ا١بمهوريْب قد روج أو استخداـ مقولة تساقط الثمار، وأكد الن
  Wikipedia, 2014)) أف ا٤برء ٲبكنو الزعم بأف فكرة التساقط ليس ٥با أية معِب.

ا٥بجـو علي سياسة ٚبفيض الضرائب  لشن اىاف الساسة الدٲبوقراطيْب ىم من إبتدعوا الفكرة ومسمأيزعم البعض 
والتقدـ االقتصادي. ويقتطف  هعلي األغنياء وإلشاعة القناعة بأف زيادة الضرائب وتوسع دور ا٢بكومة ىو الطريق لزيادة الرفا

ا ٬بفضت الضرائب علي األغنياء، بينمإ ثمارنتشار أيديولوچية تساقط الإأحد الكتاب قوؿ باراؾ أوباما أماـ مؤيديو "ومع 
 George) ٠بح لبلستثمار أف ينخفض ُب اجملاالت الٍب ٘بعلنا ٝبيعًا أغِب، مثل إنشاء ا٤بدارس والبنية األساسية

Leef,2013) 

  ينتقد الكاتب
ُ
، ففي ٦بتمع واقتصاد حر ال تتساقط الثروة إٕب أدين وال إٕب أعلي. الثروة، حسب ىم  سَ الفكرة وا٤ب

السوؽ وعدـ التدخل الزائد من جانب ا٢بكومة ويردد الزعم بأف ٚبفيض الضرائب ُب  ب". ويدافع عن حريةسَ تَ كْ تُ  قولو، "
عهد إدارة رٯباف زادت من موارد دافعي الضرائب، وأتاحت أمامهم الفرص للتوسع ُب النشاط، ومن ٍب كانت النتيجة ىي 

كل األمريكيْب من   نَ ك  ٢برية االقتصادية مَ زيادة كبّبة ُب اإلنتاج والتشغيل. زيادة الثروة ٓب تتساقط علي أحد ولكن مناخ ا
كتساب "دخل" أكرب، وبعض ٩بن كانوا فقراء وجدوا عمبًل، وتلقوا أجورًا أفضل، بعضهم ادخروا أموااًل واسثمروا ُب بدء إ

 (. George Leef,2013) ."نشاط خاص هبم. تدفقت الدخوؿ عليهم وٓب تتساقط، لقد ًب اكتساهبا

تعديل السياسة لبلقتصاد أف ٰبققو  عُ ق  وَ تػَ إليها فكرة "التساقط إٕب أدين" تتعلق باألثر الذي يػُ الفلسفة الٍب تستند 
تفاؽ كامل بْب االقتصاديْب ولكن إختبلفهم ينصب على طبيعة وا٘باه السياسة الضريبية إالضريبية. ولعل ىذه التأثّب موضع 

يض الضرائب ُب حفز النمو االقتصادي. وبصفة عامة تستند "نظرية ا٤بناسبة. وفكرة التساقط ٛبثل أحد التصورات لتأثّب ٚبف
ستثمار ىذه إالتساقط" إٕب أف ٚبفيض العبء الضريىب على الشرائح العليا ستزيد من الدخل ا٤بتاح لؤلغنياء، ٩با يتيح ٥بم 

ادة الناتج احمللى، ومن ٍب زيادة زيو رتفاع النمو االقتصادى إقتصادية منتجة، وىو ما ينعكس على إنشطة أضافية َب مواؿ اإلاأل
يرادات الضريبية الٌب سيدفعها ىؤالء ا٤بستفيدين مباشرة من تغيّب السياسة الضريبية، وأولئك الذين مشلهم التوسع َب النشاط اإل

 ( Aghion F. and Bolton P. , 1997 ) االقتصادى، وىم غالباً من فئات الدخل األدىن

لو. عندما يتعرض خَ دْ ٔب قوانْب العرض والطلب، لكن لكل منهم مَ إفكرة التساقط ليستند ا٤بؤيدوف وا٤بعارضوف             
نتاج والناتج(، بينما يرى نكماش والركود، يرى البعض ضرورة أف تتدخل ا٢بكومة ٔبهودىا لزيادة العرض )اإلاالقتصاد ٢بالة اإل

ف وجهة النظر األؤب ٘بد مرجعها أف نتذكر أعلينا  الطلب االستهبلكى.آخروف أنو على العكس ٯبب أف تشجع ا٢بكومة 
:  Jean - Baptist Say))االقتصادى الفرنسى الشهّب َب القرف التاسع عشر  Say's Lawفيما عرؼ بقانوف ساى 
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ك زيادة الطلب. بعد نتاج، وستتبع ذلٔب حفز النمو االقتصادى يكمن َب زيادة اإلإالعرض ٱبلق الطلب ا٤بساوى لو، والسبيل 
قرف من الزماف، ٙبوؿ التيار إٔب اال٘باه العكسى. ففى غمار الكساد العظيم َب الثبلثينات من القرف العشرين قدـ اللورد كينز 

قَبح سياسات تعمل على زيادة الطلب إنتاج، ونقص الطلب، ومن ٍب إٔب الساحة االقتصادية مفاىيم مغايرة مثل فائض اإل
نتاجية ألصحاب مكانيات اإلإلنتاج. أى أف ا٢بكومات عليها أف ٙبفز الطلب االستهبلكى، وليس اإليادة اأواًل، وليس ز 

ٔب خلق الوظائف وزيادة االنتاج. رؤية كينز ونظرية الطلب الفعاؿ إاألعماؿ. وعندما يزيد طلب ا٤بستهلكْب سيؤدى ذلك 
effective demand سعار الفائدة، والعرض النقدى( والسياسة ا٤بالية ) أستوجبت تعديل كل من السياسة النقدية )إ

غنياء، وٚبفيضها على نطوت ىذه السياسة على زيادة الضرائب على األإنفاؽ ا٢بكومى والضرائب( لزيادة الطلب. لقد اإل
ض( من ستهبلؾ العرض الزائد )فائض العر إنفاؽ والطلب على ٔب زيادة اإلإالفئات منخفضة الدخل. ومن ٍب سيتجو ىؤالء 

بعد أف ظلت الكينزية ىى الفلسفة السائدة َب  ،ٔب التشغيل الكامل. َب السبعيناتإالسلع، والذى كاف سبب عدـ الوصوؿ 
فكار " تساقط ٜبار النمو" على يد بعض االقتصاديْب الذين عادوا أالواليات ا٤بتحدة )واالقتصادات الرأ٠بالية عموماً( برزت 

 .( ?  ,Jane McGrath) إٔب مبادىء قانوف ساى.

ىناؾ إعتقاد واسع أف تراكم الثروة بواسطة األغنياء ىو أمر مفيد، ألف زيادة ثروة األغنياء سوؼ تتساقط عوائدىا إٔب 
الفقراء. وقد حاوؿ البعض الوقوؼ على تلك اآللية الٌب يتحقق من خبل٥با ىذا التساقط. وتركز ىذه اآللية على االقَباض 

ا٤باؿ، حيث يعُب تزايد تراكم رأس ا٤باؿ )ا٤بدخرات( َب االقتصاد أف أموااًل أكثر ستصبح متاحة أماـ " واإلقراض َب سوؽ 
الفقراء " ألغراض االستثمار، وسيؤدى ىذا بدوره إٔب أف يصبحوا " أغنياء " ] ما يسمى "عقد قرض" ٲبكن إعتباره أيضاً 

ىا كسوؽ العمل[. ومن ا٤بهم إلقاء الضوء على ىذا تشغيل، كما أف سوؽ رأس ا٤باؿ ٲبكن إعتبار  "عقد عمل" /
 .التساقط مهماً ورٗبا أكثر أٮبية َب سوؽ العمليكوف  –من الناحية التطبيقية –التفسّب،ألنو

إٔب أنو على الرغم من " تساقط " الثروة من األغنياء إٔب الفقراء ٩با يؤدى   من خبلؿ ىذا التحليل يتوصل الباحث 
إستخداـ  –كذلك   –متوازف للثروة َب ظل معدالت مرتفعة نسبيًا للَباكم الرأ٠بأب يبقى من ا٤بمكن إٔب توزيع )مستقر( 

سياسات إعادة التوزيع، من أجل زيادة الكفاءة االقتصادية َب األجل الطويل. وبعبارة أخرى، ال تكفى آلية التساقط وحدىا 
ى إعادة التوزيع إٔب ٙبسْب الكفاءة اإلنتاجية، فذلك ألف إعادة لضماف الوصوؿ إٔب التوزيع الكفؤ للموارد. أما ٤باذا تؤد

التوزيع تعُب تقليل حاجة الفقراء إٔب االقَباض من أجل االستثمار، وتقل التشوىات َب )الطلب( وا٢بوافز لتعظيم األرباح. 
يع الفرص، وتسريع عملية التساقط. وىكذا تؤدى إعادة التوزيع إٔب زيادة كفاءة االقتصاد، ألهنا تؤدى إٔب عدالة أكثر َب توز 

باإلضافة أب ذلك فوفقاً ٥بذا النموذج سيكوف األثر ٧بدوداً )مؤقتاً( عندما تتم إعادة التوزيع ٤برة واحدة. ولكن لتحقيق كفاءة 
سبب وجود إقتصادية دائمة يلـز إٚباذ سياسات مستمرة إلعادة التوزيع. ويعود ذلك إٔب أف ا٢باجة إٔب إعادة التوزيع تثور ب

 "مشكلة ا٢بافز". 

 ؟ثمار النموالمنطق وراء اقتصاديات تساقط ما ىو 
التوسع َب و ٔب زيادة الناتج )إؤدى يثرياء ف ٚبفيض الضرائب على األأقتصاديو " تساقط ٜبار النمو" إ٤باذا يعتقد  

يتمثل َب فكرة منحُب  ٜبة أساس فكرى تستند إليو اقتصاديات تساقط العائد وجانب العرضالنشاط االقتصادى(؟ 
، الٌب تذىب إٔب أف ٚبفيض الضرائب ينع  االقتصاد. إذ أف ٚبفيض الضرائب يتسم بارتفاع أثر ا٤بضاعف   lafferالفر

multiplier effect  فمع مرور الوقت ٰبفز خفض الضرائب نشاط األعماؿ والتشغيل اإلضاَب ٗبا ينعكس واقعيًا َب .
 ٲبكن تفسّب األمرقد إتسعت. تكوف تعويض إ٬بفاض إيرادات ا٢بكومة الٌب ترتبت على ا٬بفاض الضرائب: فالقاعدة الضريبية 

 فكما يرىيرادات الضريبية لصاّب ميزانية ا٢بكومة. ة اإلٔب زيادإبإعتقاد البعض أف ٚبفيض الضرائب على األثرياء يؤدى  إذف
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وإٔب  -َب القرف الرابع عشر –فكار الفيلسوؼ إبن خلدوفأٔب بعض إالذى يشّب  ،Arthur laffer))آرثر الفر 
الناقوسى، ف معدالت الضرائب، واإليرادات ال يتناسباف طردياً، بل تأخذ عبلقتهما شكل ا٤بنحُب فإ ، االقتصاديات الكينزية
 يرادات من الضرائبأف اإل –(11) كما يظهر َب الشكل  –. ويبْب ٗبنحُب الفر(JaneMcGrath) وليست عبلقة خطية

%. رٗبا نتفق ٝبيعًا على ذلك، ولكن ماذا بْب ىذين 100عندما يكوف معدؿ الضريبة صفر أو  (ستكوف صفر) ستنعدـ
ضعيفة ويصبح يرادات من ٍب ا٢بدين ؟ عندما تكوف معدالت الضريبة مرتفعة جدًا فإف ىذا يثبط ا٥بمة للعمل، وستكوف اإل

وعندما prohibitive ىو ا٢بد ا٤بانع  ةات ضربييا٤بدى الذى ترتفع فيو معدالت الضريبة إٔب ا٢بد الذى ٰبقق أعلى إيراد
تقع الضرائب َب منطقة ا٢بد ا٤بانع يؤدى ٚبفيض الضريبة إٔب الزيادة َب اإليرادات الضريبية، كما يرى الفر. ال يعُب ذلك أف 

 % وإ٭با سيتوقف ذلك على دافعى الضرائب.50ا٤بعدؿ األمثل للضريبة ىو

بفكرة تساقط ٜبار النمو إٔب أدىن على منطق منحُب الفر، وَب ضوء قانوف ساى َب بُب بعض االقتصاديْب قناعتهم 
، سيؤدى ٚبفيض الضرائب على األثرياء إٔب تشجيع االستثمار واإلنتاج وواقعياً  آف واحد. فإذا كاف منحُب الفر صحيحاً 

آلية حفز جانب العرض أكثر فإف االقتصاد يعمل حسب  Wanniskiقتصادى. ووفقا لبلقتصادى  وانطبلؽ النشاط اال
٩با يستجيب ١بانب الطلب، حٌب ٲبكن ٙبقيق الرفاه األقتصادى. ومن ٍب فإف ا٣بروج من حد ا٤بنع والضرائب ا٤برتفعة على 

 -قتصادى والنمو لصاّب الكافة. ومن خبلؿ إطبلؽ تسمية إقتصاديات جانب العرضأصحاب األعماؿ سيحفز النشاط اال
وجدت فكرة تساقط العائد روحا جديدة، خاصة َب الواليات ا٤بتحدة َب  -ف أقل إستفزًا واستقطاباً والٌب إعتربىا ا٤بؤيدو 

 الثمانينات.
ال يُػْعوُِز ا٤بنتقدين ٥بذه الفلسفة ولفكرة تساقط العائد ا٢ُبج ة لكى يصفوا السياسيْب ا٤بؤيدين ٥با بأهنم وضعوا أنفسهم         

ويسخروف من سياسة منح ا٤بزايا الضريبية لؤلغنياء أواًل والتذرع باألمل والصرب حٌب ٘بد  َب جيوب أصحاب األعماؿ األثرياء،
بعض الثمار طريقها إٔب الطبقة العاملة. يعترب ا٤بؤيدوف القتصاديات تساقط العائد )جانب العرض( أف ىذا توصيف ٨بل 

لضريبية ا٤بمنوحة ال تذىب لؤلغنياء أواًل ولكن ىذه وتبسيط زائد، ورٗبا تفسّب قاصر. وىم يعتقدوف أف العائد من ا٤بزايا ا
السياسة ىى َب صاّب العماؿ )ا٤بشتغلْب( أواًل. فلديهم أف أصحاب األعماؿ يقوموف باالستثمار لتحقيق األرباح، وعندما 

وا منتجاهتم، يدفعوف ضرائب أقل يتوسعوف َب النشاط ويقوموف بتشغيل عمالة جديدة، ويدفعوف ٥با األجور حٌب قبل أف يبيع
وٰبقوف دخبل جديداً. ومؤدى نظريتهم أف العماؿ ٰبصلوف على العائد مباشرة بفضل ا٤بزايا الٌب حصل عليها أصحاب 

 األعماؿ.
 ( منحنى الفر11الشكل )

 

 
 :Jane McGrath, 2014المصدر
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  ىل يجد ىذا التصور التطبيق فى الواقع العملى ؟  
من ا٤بطبخ ا٢بكومي، وٓب أغلق ملف إىتمامي بقضايا التنمية وعدالة توزيع الدخل، ومكافحة الفقر. ومؤخراً   تُ جْ رَ خَ        

إٕب الشبكة العنكبوتية ألتفحص ا١بديد فيما يكتب حوؿ بعض ىذه القضايا. ولفت إنتباىي أف جداًل مشاهبًا مثار،  تُ فْ دلَ 
 رب االقتصادات، وىو االقتصاد األمريكي. ويشّب كاتب إحدي ا٤بقاالتليس ُب بلداف فقّبة أو متوسطة الدخل ولكن ُب أك

((Thomas Sowell ف حاكم والية نيويورؾ أداف ُب خطاب توليو منصبو، أولئك الناس ُب أقصي اليمْب الذين واصلوا إٔب أ
يكمن ُب أف نعطي أكثر للمحظوظْب إٕب أهنم يعتقدوف أف التقدـ  ىاً و  نػَ ا٢بديث عن مزايا " إقتصاديات التساقط إٕب أدين"، مُ 

األغنياء، إذ أنو بطريقة ما ستجد العوائد ا٤بتحققة طريقها إٕب الفئات األدين ليستفيد منها كل شخص. يقوؿ كاتب ا٤بقاؿ " 
القائمة. رٗبا تنطوي األكاذيب السياسية علي  على رأسأنو ضمن نطاؽ الكذبة الكربي ُب عآب السياسة فإف ىذا الكبلـ يقع 

بعض ا٢بقيقة، ولكن فكرة التساقط إٕب أدين كاذبة مائة ُب ا٤بائة. ولكن حاكم نيويورؾ أوؿ من أنكر وجود مثل ىذه 
كثر وأكثر الفلسفة االقتصادية الٍب تطالبنا بأف ٭بنح أ ىاجم الرئيس ا٤برشح باراؾ أوباما ما أطلق عليو " 2008"النظرية". ُب 

  . Thomas Sowell)) ٥بؤالء الذين ٲبلكوف الكثّب، ونأمل أف يتساقط الرخاء والثراء إٕب كل شخص".

". َب ٜبار النموا٤بناسبة األؤب لتطبيق إقتصاديات جانب العرض سابقة على صياغة فكرة "تساقط رٗبا تكوف 
 زيد، ال تبسيطة ةإرتفعت ضريبة الدخل على الشرائح العليا من نسبالواليات ا٤بتحدة األمريكية فيما بعد ا٢برب العلمية األؤب 

مريكية % ٤بواجهة نفقات ا٢برب )رٗبا تقع ىذه النسبة َب ا٤بدى ا٤بانع على منحُب الفر(. قامت اإلدارة األ77% إٔب  7عن
ساٮبت َب عفاءات الضريبية لتخفيف العبء على األثرياء. البعض رأى أف ىذه السياسات بعد ذلك بتقدًن سلسلة من اإل

ٝبأب والتشغيل كاف يرادات الضريبية والناتج احمللى اإللكن الفر يشّب إٔب أف ما ٙبقق من زيادة َب اإل ،لكساد العظيمحدوث ا
تقاد الشديد وًب التخلى عن توجهاهتا مع سياسة السياسة لبلن هنتيجة لتخفيض الضرائب. على الرغم من ذلك تعرضت ىذ

الٌب قدمها الرئيس روزفلت، وتستهدؼ تقدـ االقتصاد األمريكى من أدىن إٔب أعلى، وبدأ    New Dealالعقد ا١بديد 
 Jane McGrath, 2014 تفعيل االقتصاديات الكينزية.

للضرائب َب عشرينات القرف ا٤باضى زيادة  منخفضة  ةلقد شهد ٦بتمع أصحاب األعماؿ الذين ٛبتعوا ٗبعدالت حدي
كبّبة َب الضرائب َب العقدين البلحقْب حٌب وصلت ذروهتا خبلؿ الكساد العظيم وفَبة ا٢برب العا٤بية الثانية. ولكن مع والية 

تطبق ٓب  ) الرئيس كيندى الذى كاف متعاطفا مع أفكار جانب العرض برزت مرة جديدة فكرة ٚبفيض الضرائب على األغنياء
أى من اإلدارات  أٯبابية والسلبية ٥بذه السياسة. ٓب تلجفعليا إال بعد اغتيالو( وتباينت أراء االقتصاديْب حوؿ األثار اإل

 ٭بوذجاً    Reganomicsربت االقتصاديات الرٯبانية عتُ اقتصاديات العرض. وقد إاألمريكية قبل رٯباف لتفعيل نظرية 
قدت سياسة جورج بوش لتخفيض وتساقط العائد. ظلت ىذه النظرية ٧ببل للجدؿ وانتُ  قتصاديات العرضال وأصبحت مرادفاً 

عتربوا أهنا فاشلة، و٪بح أوباما َب كسب مؤازرة الكثّبين إالضرائب. ولكن اقتصاديْب وسياسيْب من بينهم الرئيس باراؾ أوباما 
كاف الرأى العاـ   2008دخل ا٤بنخفضة. وَب لسياستو َب زيادة الضرائب على األغنياء وٚبفيض أعبائها على شرائح ال

 قتصاديات العرض.إاألمريكى قد ٙبوؿ بعيدأ مرة أخرى عن أفكار 

من خبلؿ ا١بدؿ ا٤بثار دوما حوؿ فكرة "تساقط الثمار" تبدو قناعات مؤيديها بأف احملرؾ السياسى لعملية النمو 
ف وا٤بدخروف. ويلعب الدخل اإلضاَب الذى يوفره ٥بم أصحاب األعماؿ، ا٤بستثمرو من األقتصادى ىم األشخاص الناجحوف 

َب التوسع َب نشاط الشركات القائمة واالستثمار َب أنشطة أخرى أو اإلضافة إٔب ا٤بدخرات الٌب  ىاماً  ٚبفيض الضرائب دوراً 
ثل َب أف أوؿ ما يقـو ٲبكن أف تستخدـ َب اإلقراض لؤلعماؿ، وىكذا. االفَباض الثاىن الذى تتبناه أفكار "تساقط الثمار" يتم

ضافية، ويقـو العماؿ بإنفاؽ أجورىم، ٩با يزيد الطلب إضاَب َب تشغيل عمالة ستخداـ الدخل اإلإبو أصحاب األعماؿ ىو 
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ى الطريق حَ نْ قتصاديات جانب العرض الٌب تػَ إويدفع النمو األقتصادى. وكذلك تستند فكرة تساقط العائد وٛبتزج مع نظرية 
أصحاب سيقـو قتصادى. الضرائب )على أصحاب األعماؿ والعماؿ( سوؼ تنعكس َب زيادة النمو االذاتو َب أف ٚبفيض 
كما تقضى فكرة تساقط العائد، ولكن العماؿ أيضا سيقوموف بإنفاؽ األجور اإلضافية، ٩با ٰبفز الطلب   ،األعماؿ باالستثمار

قتصاد العرض، ألهنا تعترب إر" ىى أوسع نطاقًا من نظرية االستهبلكى. وهبذا ا٤بعُب يرى البعض أف اقتصاديات "تساقط الثما
٧بددة من الضرائب: على الشركات، ا٤بكاسب الرأ٠بالية، ا٤بدخرات، تعمل بشكل أفضل من ٚبفيض الضرائب  أف أنواعاً 
 العامة.

اسة ٚبفيض تباع سيإويبقى مع ذلك السؤاؿ حوؿ مدى واقعية فكرة تساقط ٜبار النمو َب األحواؿ الٌب ًب خبل٥با 
اف الضرائب. ٓب ٲبكن إرجاع التحسن َب األداء األقتصادى إٔب ىذه السياسة وحدىا. وعلى سبيل ا٤بثاؿ عندما قامت إدارة رٯب

سنويا لتمويل ا٢برب َب فيتناـ، ودعم جهود رٯباف  2.5نفاؽ ا٢بكومى بنسبو بتخفيض الضرائب ٛبت كذلك زيادة اإل
مليوف دوالر  997ٙبادى ثبلثة أضعاؼ من ا٢برب الباردة. ومن ىنا ضاعف رٯباف الدين االإلسقاط االٙباد السوفيٌب وإهناء 

يضا فإنو ال ٲبكن الزعم بأف أنفاؽ ا٢بكومى ٰبفز النمو ف اإلأ. وحيث  1989تريليوف دوالر َب  2.85إٔب  1981َب 
  Kimberly Amadeo)) ختبارىا.إقتصاديات تساقط العائد قد ًب إ

عن طريق ٚبفيض الضرائب  2001وا٤بثاؿ اآلخر الذى يسوقو الباحثوف يتصل ٗبحاولة الرئيس بوش إلهناء الركود َب 
%. ٍب قامت اإلدارة األمريكية بتخفيض 6رتفعت البطالة إٔب إنتهى االنكماش َب نوفمرب من ذلك العاـ، بينما إعلى الدخل. 

خر كاف االحتياطى حقق نتيجة، لكن على ا١بانب اآلقد الضرائب حينها أف ٚبفيض  ابدو ، 2003ضرائب األعماؿ َب
% خبلؿ نفس الفَبة، وٓب يظهر ما إذا كاف ٚبفيض الضرائب أـ إجراءات ٙبفيزية 1% إٔب 6الفيدرأب قد خفض الفائدة من 
 أخرى أدت إٔب تنشيط االقتصاد.

ينحصر ىذا كلو َب نطاؽ ٙبفيز االقتصاد فهل حدث التساقط ألدىن؟ ىل ساٮبت سياسة ٚبفيض الضرائب َب 
رتفع دخل األسر بعد الضرائب إ 2005إٔب  1979عهد رٯباف َب زيادة مستويات دخل الفئات األدىن؟ َب الفَبة من 

%. وَب نفس الوقت 80% لشرٰبة ا٣بمس األدىن من السكاف، بينما زاد دخل شرٰبة ا٣بمس األعلى بنسبو 6بنسبو 
% من السكاف. ما يعنيو ذلك ىو أنو بدال من تساقط العائد 1تضاعف ثبلث مرات ) زاد إٔب ثبلثة أضعاؼ( دخل أغُب 

 Kimberly Amadeo)) القسط األكرب من الرفاه )!!( إٔب األثرياء.إٔب الفئات األدىن فقد تصاعد 
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 الجزء الثانى

 النمو االقتصادى وتوزيع الدخل فى مصر
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 مقدمة 
من مراجعة الفكر االقتصادى وأدبيات التنمية الٌب تناولت مسألة توزيع  -َب ا١بزء األوؿ من ىذه الدراسة -كاف القصد      

ا٢باكمة لتحديد ٭بط التوزيع والعوامل الٌب تؤدى إٔب التغّب َب التوزيع ا٤بطلق  والقواعدالدخل والثروة ىو استكشاؼ األسس 
والنسىب بْب عناصر اإلنتاج والفئات االجتماعية. ولعل ما أوضحتو ىذه ا٤براجعة يشّب إٔب عجز النظرية االقتصادية عن تقرير 

بْب توزيع الدخل من ناحية  -٤بدى ا٤بتوسط والبعيدعرب الزمن َب ا -قوانْب قاطعة ٤بسار التطور َب توزيع الدخل والعبلقة
واألداء االقتصادى من ناحية ثانية. رأينا َب كثّب من الدراسات أف النتائج التطبيقية ٓب ٘بن على النحو الذى يؤكد صحة 

ا  دراسات َب تفسّب التطورات بعد حدوثها على ضوء النظريات وليس حسب م -َب نفس الوقت -النظرية. ولكن ٪بحت
كانت تتنبأ بو. ٓب تكن الدراسات معنية على أية حاؿ ٗبراجعة النظريات وتقييمها، بل اختبار ما تشّب إليو البيانات الفعلية 
من توسع )أو تراجع( الفجوة بْب الدخوؿ عندما يتسارع معدؿ النمو االقتصادى. وكذلك ما إذا كاف التفاوت َب التوزيع 

. ومن ٍب أصبحت الدراسات ٧بكومة ٗبدى وفرة وجودة البيانات. و٥بذا ٓب تتوصل الدراسات )للدخل أو الثروة( ضارًا بالنمو
 الٌب حاولت ٕبث ىذه القضايا َب ٦بموعة دوؿ إٔب نتائج حا٠بة، فاىتم بعضها بتحليل الوضع َب اقتصاد بعينو.      

ستخبلصها من ا١بزء األوؿ. لقد كانت ا٤بسألة الٌب ٕبثنا ىذا ا٤بنحى َب ٧باولة لئلجابة على األسئلة الٌب أمكن ا سينحو     
أثارت االىتماـ منذ منتصف ا٣بمسينات تتعلق بافَباض ميل فجوة توزيع الدخل إٔب الزيادة عندما تبدأ التنمية من خبلؿ 

ه مصر، يكوف ىذا ىو النموذج الذى تشهد أف A. Lewisانتقاؿ فائض العمالة من الزراعة إٔب الصناعة. توقع آرثر لويس 
فهل َصّدؽ الواقع رؤيتو؟ رٗبا كانت مبلمح ٭بوذج لويس بادية َب مصر َب ٟبسينات القرف ا٤باضى، ولكن مصر شهدت منذ 
ذلك الوقت ٙبوالت عميقة َب كل اال٘باىات. ٙبولت مصر من ا٤بلكية إٔب ا١بمهورية، من الرأ٠بالية ا٣باصة إٔب االشَباكية 

والرأ٠باليْب ا١بدد، وبعد ذلك جرت ٧باوالت إصبلح اقتصادى واإلسراع بالنمو. ال ٱبفى أنو  والقطاع العاـ، ٍب إٔب االنفتاح
َب كل ىذه ا٤براحل كانت ا٢بكومات تعلن اىتمامها "باألبعاد االجتماعية" للتنمية، واٚبذت بعض اإلجراءات الٌب تعكس 

توزيع الدخل أـ من مشكلة الفقر؟ ىل كاف  ذلك. إٔب أى مدى ٪بحت السياسات َب ٙبقيق ذلك؟ ىل تعاىن مصر من سوء
النمو االقتصادى ٰبقق زيادة َب فرص العمل والتشغيل؟ ما ىى طبيعة العبلقة َب االقتصاد ا٤بصرى بْب النمو  وصورة توزيع 

 الدخل؟ من كاف يستفيد من ارتفاع معدالت النمو وىل تؤدى السياسة ا٤بالية إٔب مستوى أفضل للنمو والتوزيع؟

و٘بدر مبلحظة أف ٧َبَّط الَبكيز َب البحث ىو الدخل )ٗبفهومو النقدى احملدد( ومؤشرات التفاوت وا٤بساواة َب توزيع        
 equal opportunitiesىذا الدخل. ومن ٍب ال ينصرؼ البحث إٔب مناقشة وٙبليل العدالة )ا٤بساواة( َب إتاحة الفرص 

يُػَعد الدخل ىو ا٤بقياس ا١بامع للتعبّب عن مستوى ا٤بعيشة )الرفاه( للفرد واألسرة،  . نُػَفّسُر ذلك بعدة أمور بسيطة. من ناحية،
بغض النظر عن أيىة ٙبفظات منهجية أو قياسية ترد على مفهـو الدخل أو بديلو ا٤بتمثل َب اإلنفاؽ على االستهبلؾ  

(consumption)رعاية الصحية على قدرة طالب . ومن ناحية أخرى، يتوقف ا٢بصوؿ على الفرصة َب التعليم أو ال
على الوصوؿ إليها، وليس ٦برد إتاحتها. وفوؽ ذلك، تتحمل السياسة العامة، وليس قرارات   ffordabilityا٣بدمة   

ا٤بستهلكْب، توفّب ا٤برافق والبنية األساسية الٌب تقدـ ا٣بدمات االجتماعية با١بودة الكافية، باإلضافة إٔب مسؤوليتها عن تنشيط 
 العمل، والتدريب التأىيلى لقوة العمل.     سوؽ 

يكن من بْب أىداؼ ىذه الدراسة الفحص اإلحصائى ا٤بدقق للبيانات وا٤بؤشرات ا٤بستخدمة، إذ أف غالبيتها ورد َب ٓب        
رأى  دراسات وتقارير منشورة. ومن ٍب ال ٯبوز التعلل بقصور أو نقص أو ضعف الثقة َب البيانات لتربير عدـ استخبلص

 واضح فيما طرحتو الدراسات من أسئلة.



86 
 

األخّب، يلـز التنويو إٔب أف ا٤بسألة ٧بل البحث، وىى تتعلق بالتفاوتات َب توزيع الدخل القومى وٗبن يستفيد أكثر َب        
من زيادة ىذا الدخل، ليست اقتصادية ٧بضة، بل ىى َب أقل األحواؿ ضمن إطار االقتصاد السياسى. وعلى الرغم من ذلك 

 قة، وااللتزاـ فقط ٗبعايّب التحليل االقتصادى الرصْب. ٓب يكن صعباً التحلل من أية ٙبيزات فكرية مسب
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 الفصل السادس

 ؟!1974-1954ىل ت  ف س ر النظرية االقتصادية نمط توزيع الدخل فى مصر 

 البطالة الزراعية وتغيرات األجور 6-1
ٔب إت مصر مثاال للحالة الكبلسيكية القتصاد يتسم بوجود بطالة واسعة ُب الزراعة. وصلت بعض التقديرات ربَ تُ عْ إ     

ولكن  ظهرت من  .% )!!( رغم أف ا٤بفاىيم وأساليب التقدير إما غائبة أو غّب كافية50% إٔب 20معدؿ للبطالة يَباوح بْب 
أف مناقشة مشكلة البطالة ُب الزراعة هتتم بالباعث االقتصادى الذي  ٕب النقيض من ذلك. والواقعإناحية أخرى دالالت تشّب 

وتوفّب عمل منتج ٥با ُب قطاعات أخرى.  ،العائد علي االقتصاد عند ما يتم سحب العمالة الزائدة من قطاع الزراعة يديز 
ٔب إية ا٢بدية للعامل اإلضاُب نو عند ما يتزايد باستمرار عدد ا٤بشتغلْب علي مساحة ٧بددة، ستتجو اإلنتاجأوالقاعدة ىي 

ليس ف  -ة مستفيضة ٤بدخبلت النشاط الزراعيشمن خبلؿ متناق -  Mead 1967 وكما توصل .اال٬بفاض حٌب تبلغ الصفر
ٕب الصفر ُب الزراعة ا٤بصرية ُب إاالفَباض بأف اإلنتاجية ا٢بدية للعامل قد ا٬بفضت  ؤيدىناؾ ما يشكل برىانا أو حٌب ي

ٕب أف الدراسة تقدـ تأييداً ٤بن يقدروف أنو توجد نسبة إخلص يالتقديرات لوجود عمالة زائدة ُب الزراعة ل، كما فحص 1960
واألكثر من ىذا فإنو على ضوء الثبات النسيب  .طبلؽ( من فائض قوة العمل الزراعية ُب مصرأو ال توجد على اإل ضئيلة )

يشّب إليها الٌب لموس ُب قوة العمل الزراعية(، تؤكد دراسة ىانسن ) لؤلجور ا٢بقيقية )وىو ما قد نتوقعو عند وجود فائض م
أجر وسيادة ُب حد ذاتو على وجود بطالة مقنعة،  –ميد( أف ىذا االستقرار النسيب ُب األجور ا٢بقيقية ُب الزراعة ليس دليبًل 

، بالَبكيز علي استخبلصْب ىامْب، فمن أف يزيل التناقض بْب نتائج الدراسات ا٤بختلفة –ُب النهاية  -الكفاؼ. وٰباوؿ ميد
فإف ىذا الضغط  –من ناحية أخرى –ولكن ،بالنسبة للعمل بأجر  tighteningختناؽ ناحية كانت سوؽ العمل تواجو اال

 علي السوؽ ا٤بقصور علي العاملْب بأجر، يَبؾ بطالة مقنعة كبّبة ُب أوساط ا٤بزارع العائلية.

لتحضر وتوسع التشغيل ُب القطاعات غّب الزراعية قد استمرت ٗبعدالت سريعة خبلؿ لقد كاف واضحا أف عملية ا      
ساعدت البيانات رٗبا ، ىي مسألة ٚبضع للحدس والتخمْب، و ًب ذلك ى حدإٔب إولكن  .السنوات األؤب من عقد الستينات

% 2.8مالة غّب الزراعية ٗبعدؿ زادت الع 1960 -47الٌب كانت متاحة ُب إظهار بعض ا٤بؤشرات ا٤بهمة. فخبلؿ الفَبة 
ٔب قوة إا١بدد  ٔب استيعاب كل الزيادة ُب الداخلْبإأدى  ٩با% خبلؿ سنوات الستينات، 4.5ٕب إقد ارتفع ا٤بعدؿ و سنويا، 

 العمل، وبقاء العمالة الزراعية ثابتة نسبياُ. 

اعَبض ٜبة من أسيء تفسّب مشكلة التشغيل َب مصر باعتبارىا مشكلة بطالة مقنعة َب الزراعة. ولكن يبدو أنو قد  
ال تتوافق  .أهنا مرتبطة بالناتج ا٢بدى للعمل -ألجور الزراعيةاسلوؾ معدالت من  -تفيد الدالئلإذ بقناعة على ىذه النظرة. 

أف   Hansen and Marzouk بطالة ا٤بقنعة، فقد وجد ىانسننظرية أجر الكفاؼ مع ا٢بقائق، الٌب تنطبق على حالة ال
األجر ا٢بقيقى َب الزراعة ٲبيل إٔب التقلب بْب موسم وآخر، وبْب سنة وأخرى. وال تكشف إحصاءات ساعات العمل َب عاـ 

لة الدائمة ، عن وجود بطالة ملموسة )واسعة( خبلؿ شهور النشاط ا٤برتفع )مثل موسم ا٢بصاد(، ٩با يعُب أف البطا1964
 ىى ٠بة للزراعة ا٤بصرية مثل غّبىا َب بعض البلداف. -على أى حاؿ –ليست ظاىرة ىامة. البطالة ا٤بو٠بية 

ال يعُب بالضرورة أنو ال يوجد  –َب تعريفها احملدد بوصوؿ اإلنتاجية ا٢بدية إٔب الصفر  –إف غياب البطالة ا٤بقنعة 
. ويشّب مابرو إٔب أف الدالئل على وجود فائض من وصرية يتسم بازدواجية ىيكلفائض عمالة َب الزراعة. فنظاـ الزراعة ا٤ب

الذكور ٛبثل عمالة فائضة من % من قوة العمل 25العمالة العائلية َب مصر مثّبة للجدؿ. فبينما يتوصل البعض إٔب أف 
إٔب نتيجة مغايرة ٛباما: حالة  1964، تشّب نتائج ٕبث بالعينة َب 1961)زائدة( حٌب َب ذروة العملية الزراعية، َب عاـ 
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تشغيل كامل َب ساعات عمل طويلة خبلؿ ذروة ا٤بوسم الزراعى، ونقص ٧بدود َب التشغيل خبلؿ فَبة عدـ النشاط.  ويبدو 
يشهد القليل من فائض العمالة خبلؿ سنوات الستينات ور بأف قطاع الزراعة العائلية كاف تصف  يصل إٔب الحالتقييم ا٤بت فأ

 ( Mabro, 1974) األؤب.

ٓب  ةأف الزراع  –على عكس ما تقوؿ بو النظرية الدارجة  –كاف ٥بذا االستنتاج انعكاسات نظرية ىامة: فهو يرجح
كما َب حالة اقتصاد يتسم بفائض العمالة، وعرض غّب   ،احتياطى كبّب من العمالة )الزائدة عن ا٢باجة( يكن لديها دائماَ 

ن من استيعاب للعمالة غّب ا٤بنتجة، وٲبيل إٔب خلق بطالة مفتوحة )صرٰبة( كّ يم الزراعة ا٤بصرية ال ٲبُ د للعمالة. إف تنظو ٧بد
عندما يفشل الطلب على العمل َب ٙبقيق توازف السوؽ عند مستوى أجر الكفاؼ. ويثّب التحليل أمرين على قدر كبّب من 

من وكذلك استيعاب ىذا الفائض ) ،ستمرار الزيادة السكانيةاألٮبية: انسحاب فائض العمالة من الزراعة، الذى تولده با
إٔب أف ٧بددات ا٥بجرة ال يلـز ربطها بتفاوتات  Mabro  يصل مابروو  .دالعمالة( َب قطاعات و٦باالت أخرى َب االقتصا

ة من الزراعة إٔب وَب كثّب من األحواؿ، تلعب العوامل الطارد .األجور بْب ا٢بضر والريف واحتماالت ا٢بصوؿ على فرصة عمل
الزراعة ساٮبت بقدر ٧بدود كما يرى من ناحية أخرى أف   جانب مرونة "القطاع غّب الر٠بى" الدور األساسى َب عملية ا٥بجرة.

طبيعة النظاـ الزراعى، ا٬بفاض اإلنتاجية، واستخداـ  ،ا٤بوارد )األرض( ٧بدوديةَب استيعاب العمالة ا١بديدة، وذلك بسبب 
العمل َب ا٤بزارع العائلية. ٓب يوفر التصنيع ا٢بل ا٤بطلوب، فعلى الرغم من ا٤بعدالت العا٤بية للَباكم الرأ٠بأب،  تكنولوجيا كثيفة

كانت ٧بدودة. لقد ابتعدت مصر عن   –وبقيت لفَبة طويلة –و٭بو اإلنتاج، فإف عدد فرص العمل الٌب تولدت كل سنة
مصر من مرحلة ىيمنة قطاع الزراعة مباشرة إٔب ا٤برحلة الثالثة، الٌب أصبح  النموذج الذى احتذتو الدوؿ ا٤بتقدمة: فقد انتقلت

الثالث( كبّبا للغاية، بينما ٚبطت ا٤برحلة االنتقالية الطويلة الٌب يفوؽ فيها النمو الصناعى القطاع نصيب قطاع ا٣بدمات )فيها 
٭بوذج آرثر لويس، حيث يتم إعادة توزيع ا٤بشتغلْب نظّبه َب قطاع ا٣بدمات. وهبذا ا٤بعُب فإف االقتصاد ا٤بصرى ابتعد عن 

وا٢بقيقة أف إعادة توزيع  .)العمالة( من الزراعة إٔب الصناعة، وٲبكن إعادة استيعاب البطالة من الريف )ًب ذلك َب ا٣بدمات(
نتاجية ا٤بنخفضة اإلو نقص التشغيل و ٙبويل بؤر الفقر،  –إٔب حد كبّب –)تسكْب( العمالة َب اقتصاد لديو فائض عمالة، ىى
 . ، تعاىن نفس ا٤بساوئَب قطاع أو منطقة جغرافية إٔب قطاع أو منطقة أخرى

 وعلى الرغم من أف مرونة عرض العمل .لعل أحد شروط ثبات )استقرار( األسعار ٲبكن أف يتوافر َب سوؽ العمل
، العمل ا٤بطلق َب الزراعة ٓب يوجد أبداً َب مصر(من احملتمل أف فائض )لويس  ليست ال هنائية، على النحو ا٤بقصود لدى أرثر

فليس ىناؾ شك َب أف عرض العمل تزايد بسرعة خبلؿ سنوات ما بعد ا٢برب، إٔب ا٢بد الذى ٓب ٲبكن لزيادة الطلب أف 
قد ا٘بهت ل . (Hansen and Marzouk,1965)تؤدى أبدًا إٔب نقص حقيقى، وخاصة َب البنود الرئيسية من العمالة.

فت سياسات الدعم والضرائب إٔب أضااال٬بفاض بصفة عامة َب سنوات ما بعد ا٢برب. كما ت األجور ا٢بكومية إٔب معدال
كاف من الطبيعى أف تزيد معدالت األجور النقدية َب القطاع ا٣باص   ومنخفضة الدخل. و٥بذا فإن صاَب الدخل ا٤بتاح للفئات
 بدرجة تقل عن اإلنتاجية. 

َب غمار مناقشة ىانسن لشروط ٪باح سياسة تشجيع "الصناعة الوليدة"، وضرورة الزيادة احملدودة َب األجر النقدى، 
االستنتاج با٘باه حصة األجور َب الدخل  منيعاود التذكّب ٗبا أدت إليو تقديرات معدالت التشغيل، األجور، األسعار 

% َب 31، إٔب أكثر قليبل من 1952% َب 40إٔب  1939 % َب70الصناعى إٔب اال٬بفاض ا٤بتواصل، من حوأب 
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إٔب ما يقرب من  61/1962، ٍب أخذت َب الزيادة َب 1961. وكاف يتوقع أنو رٗبا تكوف قد تراجعت النسبة َب 1960
 (.*%، ولكنها مع ذلك بقيت شديدة اال٬بفاض وفقا ألية معايّب معروفة )35

ووراءٮبا سبب مشَبؾ َب شروط  ،والتغّب البطىء َب األجور النقدية مرتبطافمن الواضح أف ا٬بفاض حصة العمالة 
ٙبديد األجور. فوفقا للنظرية الدراجة، َب الدوؿ النامية كثيفة السكاف، الٌب تعاىن من البطالة ا٤بقنعة َب الزراعة، ٲبكن للتوسع 

)آرثر لويس( وٛبيل الدخوؿ ا٤بنخفضة  جور النقديةَب األ –ورٗبا زيادة بسيطة –الصناعى أف يتحقق دوف أف تصحبو أية زيادة
َب الصناعة عند مستوى منخفض أيضا وقد يؤدى التوسع السريع َب العمالة للعمالة الزراعية إٔب تثبيت مستوى األجور النقدية 

ة )وَب ا٣بدمات العامة(، األجور النقدية َب الزراعة، ولكن طا٤با بقى احتياطى العمالة َب الزراع َب الصناعية إٔب زيادة ٧بددة
 ببطء شديد. –َب أحسن األحواؿ  –فستبقى األجور الصناعية عند مستواىا ا٤بنخفض، وقد ترتفع 

ومن ا٤بشكوؾ فيو أف تنطبق نظرية فائض العمالة الزراعية، والعرض غّب احملدد للعمل على مصر، على الرغم من أف 
تشّب الدالئل ا٤بتاحة إٔب وجود فائض العمالة إذ الة ٭بطية ٥بذه النظرية. أنصار ىذه النظرية كثّبا ما يشّبوف إٔب مصر كح

الزراعية فقط َب بعض ا٤بواسم الزراعية )فائض مو٠بى( بينما ال ٲبكن تعويل التوسع الصناعى على وجود ىذا الفائض ا٤بو٠بى 
. فمع الزيادة اَ بّب كاف كمع ىذا فإف عرض العمل  هم إال َب بعض الصناعات القائمة على ىذا التغّب ا٤بو٠بى َب العمالة(. و )اللّ 

%، وركود العمالة الزراعية )السكاف ا٤بشتغلْب بالزراعة( كاف من الضرورى أف تتوسع األنشطة 3-2.5السكانية بنسبة 
ل، بينما توسعت قطاعات ا٢بكومة، والنق .ا٢بضرية حٌب ٲبكن باضطراد استيعاب الزيادة السنوية َب ا٤بعروض من العمالة

َب  .قوة العمل ر الصناعة على توظيف الزيادة ا٤بتبقية َبدِ قْ والتشييد بالفعل خبلؿ ا٣بمسينات ومنتصف الستينات، ٓب تػَ 
% َب ا٤بدف 7كاف ىناؾ بطالة صرٰبة )مفتوحة( َب ا٤بناطق الريفية وا٢بضرية، على حد سواء )تقدر ٕبوأب   57/1958

 القرى(.  % َب 3و، ا٤بدف اإلقليمية% َب 5الكربى، 

( َب الزراعة، فقد يبدو مثّبًا لبلستغراب under employmentة مقنعة )شبو لوأخذًا َب االعتبار وجود بطا
أكثر من ثبلثة  1959حيث بلغ متوسط األجر َب الصناعة َب  ،ارتفاع الفارؽ بْب متوسطات األجور َب الزراعة والصناعة

لى ضوء ىذا االرتفاع الظاىر َب األجور الصناعية با٤بقارنة مع األجور وع(.  Mead,1967أمتاؿ ا٤بتوسط َب الزراعة ) 
٥بم ا٢ب  االزراعية، كاف مستغربا أف ىذه ا٢بقيقة ٓب تدفع كثّبا من قوة العمل الزراعية إٔب ا٤بدف الكبّبة، على أمل أف يط

الٌب  ،1954-50الزيادة ا٤بلحوظة َب فَبة  توٯبدوف فرصة عمل َب قطاع الصناعة. ولعل األكثر مدعاة لبلستغراب كان
 ارتفعت خبل٥با األجور الصناعية بالنسبة لزيادة األسعار، واألجور الزراعية.

نتاجية العامل ٗبعدالت سريعة، وحصوؿ العماؿ على نسبة من األرباح ا٤بتزايدة.  إقد ٲبكن تفسّب ذلك بسبب زيادة         
كنتيجة لزيادة االستثمارات الكبّبة َب ىذه   1954-47% خبلؿ الفَبة 40تفعت بنسبة والواقع أف اإلنتاجية ا٢بقيقية ار 
كاف ٗبقدور أصحاب األعماؿ   ونأ%، يصبح من الواضح 30سعار ا٤بنتجات الصناعية بنسبة أالفَبة. وإٔب جانب الزيادة َب 
ادة َب معدالت األجور فقد بقيت حصة %. وبعبارة أخرى، فإنو على الرغم من ىذه الزي50زيادة األجور النقدية بنسبة 

 األجور وا٤برتبات من القيمة ا٤بضافة الصناعية ثابتة خبلؿ ىذه الفَبة. 

 

                                                           
(
*
اٌزٛصيع ٌصبٌر "األسثبذ" يّثلً أّ٘يلخ خبصلخ ِلٓ ِٕالٛس اٌزّٕيلخ ، ألٔٙلب رلٛفش إِىبٔيلخ "ردشيلف" األسثلبذ  أْ اٌزسٛي فٝ Hansen (  يشٜ 

فلع ٔسٛ اٌششوبد اٌصٕبعيخ ٚرضيذ االعزثّبساد ، ٌيظ فمػ ثصٛسح ِطٍمخ ٌٚىٓ أيعب وٕغجخ ِٓ اٌميّخ اٌّعبفخ . ٚلذ يّثلً ٘لزا يٌيلخ يّىلٓ أْ رش

االعزثّبساد، ٚثبٌزبٌٝ زفض إٌّٛ. ِٚع رٌه ، فئْ عيبعخ رٛصيع األسثبذ فٝ اٌششوبد اٌىجيشح اٌخبصلخ زبٌلذ ِعذي االدخبس اٌّسٍٝ ٌزّٛيً صيبدح 

 دْٚ عًّ ٘زٖ اآلٌيخ ثبٌصٛسح اٌّطٍٛثخ.
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 نصيب األجور فى القيمة المضافة( 1 جدول ) 
 النسبة )%( القيمةالمضافة)م.ج( جنيو(م.األجور ) 

1947 21.0 54.2 39 

1950 22.7 57.7 39 

1954 29.5 74.9 39 

1958 33.7 108.4 31 

1960 42.2 136.1 31 

 ,Mead, 1967, table 5.9 المصدر :                         

، ألنو عندما يوجد فائض عمالة غّب ماىرة، تقبل َب ٦بملها بالعمل عند Meadوٓب يكن ىذا التفسّب مقنعا عند 
%، 40مستوى األجر ا٢بقيقى السائد، يكوف من الصعب فهم قياـ أصحاؿ األعماؿ بزيادة األجور ا٢بقيقة بنسبة تفوؽ 

% تقريبا. 20بنسبة  1960-54على النحو الذى ًب َب ىذه الفَبة. ارتفعت اإلنتاجية ا٢بقيقية للعامل خبلؿ الفَبة التالية 
%. ومع ذلك فقد زادت قليبًل معدالت 33نتاج العامل قد ارتفعت بنسبة إوعند مراعاة بطء ارتفاع األسعار، تكوف قيمة 

األجور خبلؿ ىذه الفَبة بنسبة ٧بدودة )تقَبب من الزيادة َب الرقم القياسى ألسعار ا٤بستهلك( ٩با أدى إٔب ا٬بفاض واضح َب 
 (.1 ور من القيمة ا٤بضافة )أنظر ا١بدوؿنصيب األج

، بينما بقيت بدوف تغّب تقريبًا خبلؿ الفَبة 1954 – 50% َب الفَبة ٤35باذا زادت األجور ا٢بقيقية بنسبة 
معظم االرتفاع َب معدالت األجور حدث َب أىم  فتفسّبًا إضافيًا )غّب معتاد(، فهو إذ يرى أ  Meadالتالية؟ يقدـ 

دارة بات اإلمرتٔب تشغيل عمالة بالغة ا٤بهارة مرتفعة األجور، وكذلك زيادة إصناعتْب، النسيج، وا٤ببلبس، وٮبا اللتاف انتقلتا 
ور ا٢بقيقية من خبلؿ  من العمل على ٙبسْب األجالواقع أنو بداًل  للمحافظة على التوازف النسىب َب جدوؿ األجور وا٤برتبات.

زيادة األجور النقدية، مالت ا٢بكومة إٔب اإلبقاء على ا٬بفاض األجور النقدية، عن طريق ضغط أسعار السلع االستهبلكية 
األساسية. وبينما لعبت عوامل العرض والطلب دورىا َب ٙبديد معدالت األجور َب شركات القطاع ا٣باص الصناعى )الذى  

ات( وانعكس ذلك بدوره على القرارات ا٢بكومية أيضا. مصف العمالة الصناعية حٌب بعد التأميكاف يستوعب أكثر من ن
 10اإلمكاف.قدر فحٌب َب اقتصاد اشَباكى يفضل ا٤بديروف توظيف العمالة عند مستوى أجر منخفض 

                                                           
10

ة. ولكن ارتفاع قد يسود االعتقاد بأف تفسّب ا٬بفاض حصة العمالة َب القيمة ا٤بضافة يكمن ببساطة َب زيادة الكثافة الرأ٠بالية للصناعة ا٤بصري  
دؿ الربح الكثافة الرأ٠بالية ال يؤدى بالضرورة إٔب ٙبوؿ توزيع الدخل ٫بو زيادة نصيب األرباح. فقد يصحب ارتفاع الكثافة الرأ٠بالية ا٬بفاض مع

يب األرباح َب القيمة ا٤بضافة. نص –بل ورٗبا ا٬بفاض –)العائد على رأس ا٤باؿ(، بدرجة ال تعوض الزيادة َب الكثافة الرأ٠بالية، ٩با ينعكس َب ثبات
فيما يبدو َب العقود األخّبة كما آثاره بيكيٌب(. وقد تؤثر الزيادة َب   –ورٗبا يكوف ىذا ىو ما حدث َب معظم الدوؿ ا٤بتقدمة )وعكس ىذا حدث 

أنو َب حالة العرض غّب  إٔب ح آرثر لويسكثافة رأس ا٤باؿ َب توزيع الدخل الصناعى، ولكن يصعب ٙبديد اال٘باه الذى يأخذه ىذا التأثّب. )وقد أ٤ب
لقيمة ا٤بضافة(. وَب دراسة ىانسن يناق  نصيب األجور َب القيمة ا٤بضافة ااحملدود َب العمل، سّبتفع نصيب األرباح َب الدخل القومى اإلٝبأب )

    ( Hansen and Marzouk, 1965) الصناعية فقط(
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ث بالنسبة لؤلرباح، يثور التساؤؿ عما حد –َب الفَبة الثانية –ٔب القيمة ا٤بضافةإا٬بفاض نسبة األجور  جهةاو َب م
ٔب إ توزيعها كعائد على األسهم. يشّب ميد ًبموا٥با، أـ أوما إذا كانت قد أعيد استثمارىا بواسطة الشركات للتوسع َب رؤوس 

. ومؤدى ىذا أف جانباً  1959% َب 80ٔب إ%، ارتفعت 60رباح حوأب كانت نسبة التوزيعات َب األ  – 1954نو َب أ
كبّبًا من األرباح الصناعية الٌب ٙبققت نتيجة ا٬بفاض تكلفة العمالة، وارتفاع األسعار، قد ًب استحواذ أصحاب رؤوس 

صحاب الشركات من احتماالت التأميم، أٔب خوؼ إألمواؿ عليو َب صورة توزيعات على األسهم. ويرجع ميد ىذا السلوؾ ا
سراع بالتأميم للحصوؿ على مصدر لتمويل ٔب اإلإحد دوافع ا٢بكومة أكاف   –َب حد ذاتو  –لسلوؾ ٔب أف ىذا اإوأيضا 

 ا٤بوازنة ا٢بكومية (.

إٔب أى مدى كاف ٲبكن للصناعة أف تساعد َب حل مشكلة الزيادة السكانية؟ على الرغم من االرتفاع ا٤بلحوظ َب 
% من الزيادة َب أعداد السكاف الذكور 15طاع ٓب تستوعب سوى أقل من ضافية َب ىذا القنتاج الصناعى، فإف العمالة اإلاإل

نو لن ٰبدث تغّب ملحوظ َب قدرة الصناعة على استيعاب قوة أ. وكاف التوقع حينذاؾ 1960 -47خبلؿ الفَبة  ()البالغْب
 العمل ا٤بتزايدة.

العرض غّب احملدود للعمالة الزراعية َب مصر. ومن ٍب إذف الشروط الٌب اقتضتها نظرية آرثر لويس لتحقق نتائج ٓب تتوفر         
ٓب يشهد القطاع الريفى انتقااًل واسعًا للعمالة إٔب الصناعة، ألنو ٓب تكن عملية التصنيع با٢بجم أو العمق الذى يسمح 

نتاجية واألجر األقل. باستيعاب الفائض َب العمالة الزراعية إف وجدت، أو حٌب من بعض ا٤بشتغلْب َب ا٤بناطق الريفية ذوى اإل
بل فيما يبدو تركت التغّبات َب ىيكل ا٤بلكية والدخل جراء قوانْب اإلصبلح الزراعى تأثّبات قوية بْب القطاعْب: 
الزراعى/الريفى من ناحية والصناعى/ا٢بضرى من ناحية أخرى، ٩با يكوف قد أزاح بعض العوامل الطاردة من الريف ا٤بصرى. 

 ساً َب توزيع الدخل ومستوى ا٤بعيشة قد شهده اجملتمع ا٤بصرى بدًء من ا٣بمسينات.وال شك أف تغّباً ملمو 

 توزيع وإعادة توزيع الدخل  6-2
التغّبات َب متوسط الدخل ا٢بقيقى للفئات ا٤بختلفة، بالنسبة لبعضها البعض، وكذلك بصورة مطلقة، إٔب جانب 

غمار عملية التنمية االقتصادية الٌب تنطوى على النمو االقتصادى  التغّبات َب ا٢بجم النسىب لكل فئة، تستحق ا٤بتابعة َب
هما تؤوؿ كل الثمار َب صورة متوسط دخل أعلى من والتغّب ا٥بيكلى َب آف واحد. ٲبكن تصور حالتْب متطرفتْب: َب واحدة

دخل كل فئة، بينما يرتفع  وسطمت أما َب ا٢بالة الثانية يبقى ثابتاً  .لكل الفئات، مع ثبات نسبة كل منها إٔب ٝبلة السكاف
حجم الفئات احملظوظة بالنسبة لغّبىا من الفئات. ٲبكن إطبلؽ وصف "النموذج العاـ عند لويس" على ا٢بالة الثانية حيث 
تسود حالة فائض العمالة، ٩با يؤدى إٔب ارتفاع نسبة القوة العاملة الصناعية إٔب نظّبهتا َب الزراعة، دو٭با تغّب َب مستوى 

َب األجور تؤوؿ إٔب العمالة ا٤بنتقلة من الزراعة  -٤برة واحدة فحسب -جور ا٢بقيقية. ومن ٍب فإف الفائدة النا٘بة عن الزيادةاأل
وضع ما بْب ىاتْب  عندإٔب الصناعة، وليس إٔب ا٤بشتغلْب بالفعل َب ىذين القطاعْب. َب الواقع العملى، يستقر توزيع الدخل 

تْب ٲبكن االعتداد هبما كمرجعية للقياس. وكاف مثّبًا لبلىتماـ ٙبديد موقع ا٢بالة ا٤بصرية بالنسبة ا٢بالتْب ا٤بتباعدتْب، الل
العوامل الٌب تؤثر َب توزيع الدخل، ٗبا يصعب معو حصرىا وتدقيق انعكاسات كل منها.   دكما ىو معروؼ، تتعد للطرفْب.

دخل ىو نتيجة لقوى السوؽ الٌب تعمل َب إطار مؤسسى ٙبكمو الشك َب دور الثروة )ا٤بادية والبشرية(. كما أف توزيع ال
)التغّب َب ٧بددات العرض والطلب، درجة تنافسية السوؽ،  وٙبدد قواعده السياسة العامة، وَب مقدمتها السياسة االقتصادية

اؿ غياب البيانات عن حد ْب، سياسات الدخل، األسعار، التشغيل، والفائدة..(. وقإاإلنتاجية، الزيادة السكانية، ا٥بجرة ..
وحساب معامبلت جيُب حٌب ٲبكن التعرؼ على من استفادوا ومن لتوزيع الدخل فَبات ٨بتلفة دوف تركيب منحُب لورنز 

توقعت نظرية التنمية، ا٤بستندة إٔب انتقاؿ فائض العمالة من  أضّبوا من جراء التنمية االقتصادية واالجتماعية َب ىذه الفَبات.
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فضة اإلنتاجية إٔب قطاع الصناعة ذات اإلنتاجية ا٤برتفعة، تزايد فجوة التوزيع ليس فقط بْب العاملْب َب القطاعْب الزراعة منخ
ولكن فيما بْب العمالة ا٤باىرة وغّبىا َب الصناعات ذاهتا. ومع غض النظر عن إنطباؽ النظرية من عدمو على األحواؿ ا٤بصرية 

غّبات الٌب ٢بقت بنمط توزيع الثروة والدخل على اختبار إضاَب ألحد انعكاسات النظرية، َب ا٣بمسينات رٗبا يُعيُننا فهم الت
 وىو ما سنقـو بو على النحو التأب.

 الزراعة المصرية : منتوزيع الدخل  6-2-1
، 1954% ُب سنة 30ٕب إ، 1947-45% ُب 40ا٬بفضت مساٮبة القطاع الزراعي ُب الدخل القومي من 

وقد  (Mead,1967).% ُب منتصف الستينات25ٕب إ، ٍب أخذت ُب الَباجع بعدئذ لتصل 1960وبقيت ىذه النسبة حٌب 
 ا١بدوؿ وي يعكسذجرت ٧باوالت التوزيع بْب األجور واإلٯبارات، وعائد ا٤بلكية ) حسب ا٤بساحة ا٤بنزرعة( علي النحو ال

ل قد ظل ثابتاً، نتيجة للزيادة البسيطة ُب معدالت األجور، وا٬بفاض الطلب علي عماؿ رٗبا يكوف الدخل من العم (.2)
بعد قانوف )% 25ٯبار الفداف بنسبة إ٬بفاض الٯبارات وحصتها ُب الدخل الزراعي نتيجة كما كاف ا٬بفاض قيمة اإل  .الزراعة

ٕب صغار إكية ما يقرب من نصف مليوف فداف ونتيجة لنقل مل .٬بفاض األسعار الزراعيةإٔب جانب إاإلصبلح الزراعي(، 
وٛبثل التغّب الواضح  .حدث ا٬بفاض شديد ُب دخل ا٤ببلؾ الغائبْب ا٤ببلؾ وا٤بزارعْب، وكذلك بسبب ا٬بفاض القيمة االٯبارية،

ٝبأب الدخل الزراعي إ%، لتزيد حصتهم ُب 35ُب وضع ٦بموعة الفئة الوسطى من ا٤بزارعْب، الذين ارتفعت دخو٥بم بنسبة 
إب أف  "ميد"ولقياس انعكاس ىذه التغّبات علي مستوى الرفاه )ا٤بعيشة ( للفئات ا٤بختلفة، فقد خلص  .%50كثر من أٔب إ

ما الزيادة بنسبة أدخل الفرد، سواء الفقّب جدًا أو الغُب جدًا ُب قطاع الزراعة قد ا٬بفض بشدة خبلؿ سنوات ا٣بمسينات، 
ورٗبا  .الزراعية، فقد اقَبف بزيادة مزدوجة ُب أعداد ا٤بزارعْب، ودخل كل مزارع لنقدى "للطبقة الوسطى"% ُب الدخل ا35

 % خبلؿ عقد ا٣بمسينات.10من أفراد الطبقة الوسطى بنسبة  –يكوف الدخل ا٢بقيقي للمزارع قد ارتفع ُب ا٤بتوسط
 1960و  1950توزيع الدخل الزراعي (:  2جدول ) 

 نسبة من اإلجمالى )%( مليون جنيو 

1950 1960 1950 1960 

 5 5.4 20 20 األجور 

 7 13.1 31.7 48.3 يجارات اإل

 باقي الدخل حسب حجم المساحة :

 فدان 2أقل من 

 

24.1 

 

28.7 

 

6.5 

 

7 

 52 43.7 218.1 160.7 فدان 50حتى 2

 29 31.2 123.5 114.9 فدان 50أكثر من 

 88  370.3 299.7 جمالي باقي الدخلإ

 100 100 422.0 368.0 القيمة المضافة اإلجمالية 

  , Mead, tables 4-11 and 4-12 المصدر :                       



93 
 

كاف حوأب ثلثى القيمة ا٤بضافة الزراعية يتمثل َب دخل ا٤بلكية، بينما كاف الثلث ا٤بتبقى ٲبثل   59/1960َب عاـ          
ونتيجة اختبلط مصادر الدخل كاف ٩بكنا فقط ٙبديد التوزيع الوظيفى للدخل من عوامل اإلنتاج. ولكن  .األجور وا٤برتبات

ىذه التقديرات كانت ضرورية ألهنا تشّب إٔب اال٬بفاض الشديد َب نصيب "العمل" َب القيمة ا٤بضافة الزراعية. )سنبلح  
ارتفع متوسط الدخل السنوى لؤلسرة الٌب ال ٛبلك Mabro,1974)  ) وفقاً لكتاب مابرو نفس الظاىرة َب الصناعة ا٤بصرية(.

وبأخذ ارتفاع تكلفة ا٤بعيشة ُب ا٢بسباف يكوف الدخل ا٢بقيقي  .1965جنيو ُب  59ٕب إ 1950جنيو ُب  26أرض من 
ي العمل للزراعة، وتعتمد عل اً % سنوياُ( وألف ىذه األسر الٌب ال ٛبلك أرض1.9ى ٗبعدؿ أ% ) 33لؤلسرة قد زاد بنسبة 

% 8ٔب إ% 9األجّب قد ا٬بفض عددىا، وعلي الرغم من الزيادة ُب الدخل ا٢بقيقي لؤلسرة، فقد ا٬بفضت نسبة األجور من 
 ٝبأب القيمة ا٤بضافة الزراعية. إمن 

 صبلح الزراعى" على توزيع القيمة ا٤بضافة بْب ا٤ببلؾ وا٤بزارعْب توصل بنت ىانسنوحملاولة تقدير أثر "اإل
(Hansen and Marzouk, 1965   ) وتعطى البيانات الٌب يشملها ا١بدوؿ صورة (. 3)إٔب الصورة ا٤بوضحة َب ا١بدوؿ

رعْب از صبلح الزراعى. وكما ىو واضح ارتفع نصيب ا٤ببلؾ ا٤بإلليها قوانْب اإتقريبية لتوزيع الدخل الزراعى والتغّبات الٌب أدت 
ٔب النصف إ٬بفاض الٝبالية. أما النتيجة البارزة فتتمثل َب اإلمة ا٤بضافة ا% من القي71ٔب إ 68)الذين يزرعوف أرضهم( من 

و٘بدر مبلحظة أف  )*(.ٯبارات(تقريباً َب حصة ا٤ببلؾ الغائبْب وزيادة حصة ا٤بستأجرين ٕبوأب الثلث تقريباً )بسبب ٚبفيض اإل
( 18متوسط األجر الفعلى كاف أقل من ا٢بد الذى قررتو القوانْب ) قرشاً )للرجاؿ(. ومن ىنا فقد  12إذ بلغ فقط  قرش/ يـو

ر ٗبوقف ا٤بعدمْب )الذين ال ٲبلكوف أرضا( ألنو قلل الطلب على العمل األجّب، ضصبلح الزراعى قد أف اإلأاعتقد البعض 
 بينما قد تكوف ا٤بشروعات العامة قد زادت قليبل من الطلب.

 جمالى القيمة المضافة (إتوزيع القيمة المضافة الزراعية ) نسبة من : 3) جدول ) 
 1952" االصبلح الزراعى فى د"بع 1952"قبل" االصبلح الزراعى فى   :آلت إلى

 10 18 الملكية الغائبة

 71 68 الملكية الفاعلة

 19 14 المستأجرين

 100 100 جمالىاإل

  Hansen and Marzouk, (1965), table 4.6المصدر:

وكانت نتيجة ذلك أنو  .لقد أوضحت الدراسات أف قطاع الزراعة كاف بطىء النمو با٤بقارنة بالقطاعات غّب الزراعية
علي الرغم من الزيادة ا٤بلموسة ُب العمالة غّب الزراعية، وا٥بجرة أب ا٤بدف، وإعادة توزيع الدخل ُب القطاع الزراعي نفسو، فإف 

% ُب 10رتفع بنسبة ان استفادوا من إعادة التوزيع )الذين أمكن وصفهم بالطبقة الوسطى الزراعية( ٩بالدخل ا٢بقيقي للفرد 
وقد تضرر  .فقد ا٬بفض دخلهم ا٢بقيقي –الفقراء جداً، وا٤ببلؾ  األغنياء جداً، –عقد ا٣بمسينات، أما بالنسبة لباقي الفئات

ومن ٍب فإف االستخبلص الواضح يتمثل ُب أف  .كثّبُا كل أفراد الفئة الثانية  ينما تضررباألوٕب والثالثة، الفئتْب فراد أبشدة بعض 
التغّب ا٥بيكلي وإعادة توزيع الدخل قد ساعد ُب ٚبفيف الضغط الذي أحدثتو الزيادة السكانية علي الدخل ُب الريف، ولكن 
                                                           

)*(
ٚاٌّغزأخشيٓ يمِْٛٛ ثذفع األخٛس، ٚاٌفٛائذ عٍٝ اٌمشٚض، ٚاٌعشائت ِٓ زصزُٙ فٝ اٌميّخ اٌّعبفخ رٍضَ ِالزاخ أْ اٌّالن اٌّضاسعيٓ  

. 
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غّب معادلة ا٤بوارد االستخدامات ُب الزراعة ذلك ٓب يساعد ُب حل مشكلة الفقر ُب الريف، وقد يستمر ىذا القصور طا٤با ٓب تت
 .( Marzouk, 1965)  Hansen and ا٤بصرية

 لدخل غير الزراعي:اتوزيع  6-2-2
إدماج " األجور  ،نتاج من القيمة ا٤بضافة مشكبلت متعددة: تقييد اإلٯبارات الزراعيةيواجو قياس نصيب عوامل اإل         

كاف نصيب العمل َب القيمة ا٤بضافة . احملتسبة " ُب دخل ا٤بشتغلْب ٢بساهبم وا٤بالكْب، دخل ا٤بلكية من قناة السويس والبَبوؿ
م ٲبثل سوى ثلث الدخل من الصناعة )ترتفع النسبة قليبل عند مراعاة ل، ف59/1960الصناعية شديد اال٬بفاض َب 

وجود نفس اال٘باه َب قطاع الزراعة، وأف ىذا اال٘باه يتناقض جوىريا مع ما ىو نا . وقد الحظ%(38ىبلؾ إٔب احتساب اإل
موجود َب االقتصادات ا٤بتقدمة، حيث من ا٤بعتاد أف ٛبثل األجور ثلثى الدخل، وٛبثل األرباح الثلث فقط. )يبلح  كذلك أف 

العمالة َب القيمة ا٤بضافة(. واألكثر من ىذا، ا٘بهت نسبة األجور تشتمل على األجور احملتسبة للمبلؾ، ٩با يغأب َب حصة 
وبغض النظر عن بعض التحفظات على التقديرات، فإهنا تبْب أف نصيب  األجور إٔب اال٬بفاض خبلؿ سنوات الستينات.

 .1952 % َب40، بعد أف كاف َب مستوى 1960% َب 32العمالة َب إٝبأب الدخل من الصناعة قد ا٬بفض إٔب حوأب 
بينما زادت فنتاجية العمل. إويرجع ىذا اال٬بفاض إٔب تفاعل تغّبات معدالت األجر النقدى، األسعار الصناعية، ومتوسط 

%، األمر الذى أدى إٔب ا٬بفاض نسبة األجور َب 2.7% سنويا، زادت األجور بنسبة 6ٕبوأب  اإلنتاجية، واألسعار معاَ 
 القيمة ا٤بضافة.

 في الناتج المحلى والدخل الخاص في القطاعات غير الزراعية )%(( نصيب األجور  4جدول ) 
الناتج المحلى  القطاع غير الزراعي السنة

 بتكلفة العوامل
 الدخل الخاص

 شامآل التحويبلت المحلى

 غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. 53.7 59/1960

 غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. 53.2 60/61-64/1965

 غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. 60.3 70/71-1974

 غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. 52.2 75/1976

1974 - 42.4 52.9 54.3 

1977 45.0 44.1 57.1 61.3 

1979 36.9 42.9 58.5 64.8 

 غ. ـ. غ. ـ. 46.3 42.1 81/1982

  Hansen, 1991, talble 1-7 المصدر :       

براز نسبة األجور ُب إ( نصيب األجور ودخل ا٤بلكية ُب القطاعات غّب الزراعية، مع 4يبْب ا١بدوؿ ) بصفة عامة            
ويشّب ا١بدوؿ الناتج احمللى )مقاساُ بتكلفة العوامل(، وكنسبة من دخل القطاع ا٣باص ) شاملة التحويبلت وبعد استبعادىا (. 

، ٍب ا٬بفض ُب 1974ٍب  70/1971حٌب  59/1960ٕب أف نصيب األجور خارج النشاط الزراعي قد ارتفع بانتظاـ من إ
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ٝبإب القيمة ا٤بضافة، وال توجد أرباح إوكانت الزيادة نتيجة لكرب حجم القطاع ا٢بكومى )حيث ٛبثل األجور  .1976- 75
حٌب 1974اال٬بفاض بعد ذلك بأسباب إحصائية غّب موثقة !! ُب الفَبة  نسنىا ٕبكم التعريف ُب القطاع( بينما يفسر

ٔب الدخل ا٤بتحقق ٧بليُا للقطاع إبقي نصيب األجور نسبة ثابتة تقريبا من الناتج احمللي بينما تزايدت بسرعة األجور  1979
ادة ا٤بتسارعة ُب ايرادات قناة السويس ٔب الزيإويرجع التباين بْب اال٘باىْب  .ا٣باص ) أى بدوف احتساب ٙبويبلت العاملْب(

% ُب عاـ 54وعائدات البَبوؿ. وعند إدماج ٙبويبلت العاملْب يظهر أف نسبة األجور أب الدخل ا٣باص قد ارتفعت من 
 ٝبأب الناتج احمللى.إٔب إ، وخبلؿ الثمانينات ا٬بفضت بوضوح نسبة األجور 1979% ُب 65ٕب إ 1974

عند ثبات  –ٲبيل النمو االقتصادى ،ْب يبْب أنو فيما يبدوحٔب نتيجة بالغة الداللة إ  (Hansen, 1991)ٱبلص          
ويس مصر باعتبارىا ل ثرر لؤلسف أبرز أ .ٔب ا٢بد الذي تتضاءؿ معو معدالت البطالةإ ،ٔب زيادة ا٤بساواةإ –العوامل األخرى

كاقتصاد زراعي كانت   .ينطبق ىذا ا٤بفهـو على ا٢بالة ا٤بصريةال  .لبلد يشهد وجود فائض عمالة، وبطالة مقنعة كبّبة اً ٭بوذج
مصر تعاين دائما من البطالة ا٤بو٠بية، بينما تواجو نقصُا ُب العمالة ُب فَبات ذروة النشاط الزراعي، لقد ا٬بفضت البطالة ُب 

رٗبا تكوف نسبة البطالة قد  .62/1964َب % 2ٕب إ 59/1961% من القوة العاملة ُب 5أوؿ فَبة للنمو السريع من 
 .وؿ الستيناتإٔب مستواىا ُب فَبة إ 1972-68ٔب اال٬بفاض ُب السنوات إولكنها عادت  1968 ارتفعت قليبُل حٌب

( ارتفاع معدالت البطالة، نتيجة سياسات التشغيل الٌب اتبعتها 1973 -65/1966) وىكذا ٓب تشهد فَبة تباطؤ النمو
بدوف ا٤بشتغلْب ُب  –عداد ا٤بنخرطْب ُب ا٢بكومةأخرٯبي منظومة التعليم ُب التجنيد ) زادت  ا٢بكومة، فضبُل عن ا٬براط

 1973وُب فَبة النمو ا٤برتفع بعد . (1973% ُب 20ٕبإ 1965ٝبأب القوة العاملة ُب إ% من 14من  –الشركات العامة
من قوة العمل شاركت ُب ا٥بجرة ا٤بؤقتة  %15-10ُب ا٤بعروض من العمالة ُب كافة اجملاالت، ألف  واجهت مصر النقص
% ُب 6 ٔب حوأبإ% ُب أوائل السبعينات 1.5ورغم ذلك فقد أخذت نسبة البطالة ُب االرتفاع من  .لدوؿ ا٣بليج العربية

وساط أوالواقع أف ىذه البطالة ا٫بصرت َب الفئة من الشباب "الذين ٓب يسبق ٥بم العمل" بينما ا٬بفضت النسبة ُب  .1984
ٔب تغّب سياسة إع الزيادة ُب البطالة رج) ت 1984% ُب 0.5ٕب أقل من إ% ُب الستينات ٤1.2بشتغلْب من قبل من ا

لقد ارتبطت الزيادة الكبّبة ُب فرص  .عداد ا٤بتعلمْب وٙبسن مستويات ا٤بعيشة (أا٢بكومة ُب تشغيل ا٣برٯبْب ( وارتفاع 
تغلْب عند مستويات منخفضة ُب قطاعات الزراعة والتشييد وا٣بدمات بالتحسن النسيب ُب أجور ا٤بش 1973التشغيل بعد 

 .1982-74/1975ٝبالية لتفاوت توزيع الدخل ُب الفَبة ا٤بنزلية، األمر الذي حاؿ دوف ارتفاع ا٤بؤشرات اإل
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 الفصل السابع

 الطبقة المتوسطة تستفيد من التحوالت االقتصادية

 :مفهوم الطبقة الوسطى  7-1
تتمخض ا٤بوجة التنموية ا٤ببكرة منذ سنوات النصف الثاىن من ا٣بمسينات عن تعبئة وانتقاؿ "الفائض الزراعى"  ٓب 

مع فائض العمالة ا٤بتوىم لتمويل عملية تصنيع عميقة ومتزايدة. ومن ٍب ٓب تكن ا٢بالة ا٤بصرية تعبّبًا صرٰبًا عن ٭بوذج آرثر 
ىيكليًا ملموسًا )سواء َب بنيتو القطاعية، أو َب زيادة انتاجية القطاعات ا٢بديثة(،   لويس.   ٓب يشهد االقتصاد ا٤بصرى تغّباً 

مع تنقلية فائض العمالة الزراعية إٔب الصناعة ذات  –وفقا ٤بقولة كوزنتس   -كما ٓب تتسع فجوة الدخوؿ ا٤بتوقع حدوثها 
مسينات رٗبا تكوف قد انعكست َب ٙبسن ٭بط توزيع الدخل، َب ا٣ب تْ عَ بِ اإلنتاجية األعلى.   وقد رأينا أف السياسات الٌب ات  

قطاعيْب وكبار ا٤ببلؾ، إٔب جانب استفادة الفئات الدنيا من إعادة توزيع األراضى، وٚبفيض اإلٯبارات نتيجة ا٫بسار طبقة اإل
الطبقة ا٤بتوسطة الزراعية، على وغّبىا من إجراءات.  غّب أف النتيجة ا٤بلموسة من زاوية توزيع الدخل ٛبثلت َب اتساع واستفادة 

 .السابقو الذى رصدناه َب القسم حالن

إذا كاف ما سبق يتعلق بالفرضية األولية لنظرية )النمو وتوزيع الدخل(، فإف افَباضاَ ضمنياً ثاف برز مع تصاعد مرحلة 
التنمية من خبلؿ التصنيع، وزيادة دور الدولة، وخاصة َب ظل نظاـ يتبُب شعارات اشَباكية، ويستهدؼ ليس فقط رفع معدؿ 

ٓب تدـ طويبل ىذه الفَبة، الٌب ٙبقق خبل٥با معدؿ ٭بو  (.الكفاية والعدؿ)جتماعية النمو االقتصادى ولكن ٙبقيق العدالة اال
، وساد شعور عاـ بعدالة توزيع الدخل وإتاحة ا٣بدمات االجتماعية اجملانية للجميع، وتزايدت ضغوط العماؿ مرتفع نسبياً 

اس ا٤بؤشرات ا٤بعتادة للمساواة أو التفاوت َب التوزيع، ال تتوافر بيانات كافية وشاملة لقي} .والفبلحْب )االقتصادية والسياسية(
أ واستفادة من زيادة حظوالشك أف "الطبقة ا٤بتوسطة" كانت ىى األكثر  {.خبلؿ سنوات النصف األوؿ من الستينات

تطبيقا  – فخبلؿ ىذه الفَبة، ٓب تتوسع فئة أصحاب األعماؿ الكبار )الرأ٠باليْب( بل رٗبا تكوف قد ا٫بسرت بدورىا ،الدخل
وسيطرت عناصر البّبوقراطية على إدارة الشركات العامة )ا٤بؤ٩بة أو ا١بديدة(، وكانت األكثر استفادة  –لؤلىداؼ الستة للثورة 

أف "الطبقة إٔب ت دراسات سياسية وَب نظم ا٢بكم ر من "توفّب ا٣بدمات العامة، التعليم، الصحة، االسكاف وا٤برافق. لقد أشا
 . Game of nationsى العمود الفقرى وا٤بساند الرئيسى لنظاـ ثورة يوليو ا٤بتوسطة" كانت ى

كاف طبيعيا أف يرفض االشَباكيوف واليسار عموما سياسة االنفتاح )التحرير االقتصادى( الٌب طبقتها ا٢بكومات منذ 
والصعوبات االقتصادية ا٤بَباكمة خبلؿ تبناىا الرئيس السادات. وٗبناسبة احملاولة األؤب لعبلج االختبلالت ا٤بالية والنقدية، 

سنوات ا٢برب مع اسرائيل، وصدور قرارات حكومية متعلقة بالدعم السلعى واألسعار، انفجرت "مظاىرات الغذاء" َب يناير 
 صبلحية، ودافعاً إائبًل دوف اقَباح أو تنفيذ سياسات اقتصادية ح. أصبح شبح ىذه االحتجاجات الشعبية العنيفة 1977
ات ا٤بتتابعة إلعبلف ٛبسكها )التزامها( الدائم "ٗبراعاة البعد االجتماعى" َب كل برا٦بها وقراراهتا. ٕبجة الدفاع عن للحكوم

ما يستفيد  حقوؽ وأوضاع الفقراء، كاف ا٤بعارضوف للحكومة )والنظاـ( يرفضوف مراجعة وتغيّب السياسات االقتصادية، الٌب كثّباً 
فئات "الطبقة ا٤بتوسطة". وخبلؿ سنوات العقد األوؿ من األلفية ا١بديدة تصاعدت الدعاوى منها غّب الفقراء، وخاصة بعض 

بشدة معاناة الطبقة ا٤بتوسطة وشاع وصف أحوا٥با باال٫بسار، واالندثار، وغّبىا من الصفات الٌب أصبحت تعكس درجة 
 توسطة".وبْب من ينتموف إٔب ىذه "الطبقة ا٤ب "ىم "فقراء نْ عالية من ا٣بلط بْب مَ 

ٙبديد حجم وخصائص السكاف الفقراء، فهل  Poverty lineلقد أمكن من خبلؿ مفهـو ومقاييس خط الفقر          
حاولت دراسات ٩باثلة تعريف وٙبديد الطبقة ا٤بتوسطة ؟ رٗبا ٪بد َب الدراسات االجتماعية أو َب نطاؽ فرع االجتماع 
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ٌب ٛبيل َب أغلبها إٔب تعريف "الطبقة االجتماعية" من خبلؿ دورىا وموقعها َب السياسى مناقشة للَبكيب الطبقى للمجتمع، وال
أف ينقسم اجملتمع إٔب طبقتْب رئيستْب، ٮبا الربوليتاريا  -وفقًا ٥بذا ا٤بنحى -من ا٤بعتادالعملية اإلنتاجية )إعادة إنتاج القيمة(. 

ٔب جانبهما ما يسميو البعض " ا٤بواقع الوسطى"، لتشمل كل الفئات )الطبقة العاملة( والبورجوازية )الطبقة الرأ٠بالية(. وىناؾ إ
ولكن بدوف الدخوؿ َب غمار ىذه ا٤بناقشة قد نكتفى  (.2002عبد ا٤بعطى، الٌب ال تنتمى إٔب ىاتْب الطبقتْب الرئيستْب. )

س ٦بموعات من  ٟبَْ بْب"ٗبعيار موضوعى ىى كل أسرة تقع َب الوسط الطبقة ا٤بتوسطة  .بتعريف بسيط، لغرض ىذه الدراسة
األوؿ( ىم  سُ مْ % )ا٣بُ 20ىم فئة األثرياء، وأدىن  ا٣بُْمُس ا٣بامس(% )20ى علأ  :السكاف مرتبة حسب مستوى الدخل

دىن قليبل من ىذا % أ20% أعلى قليبل و 20ٔب إباإلضافة  ،األوسط )الثالث( ىم قلب الطبقة ا٤بتوسطة سُ مْ فقراء، ا٣بُ 
مازاؿ حجم الدخل والثروة ٮبا أكثر ا٤بعايّب مبلءمة لتصنيف اجملتمع أب الطبقات  (.Parker, 2014س )ا٤بتوسط(. )مْ ا٣بُ 

الثبلث، مع وجوب عدـ تعليق أٮبية كبّبة على ا٤بصادر الٌب يأتى منها الدخل على أساس أف اجملتمع ا٤بصرى ىو أقل إىتماماً 
استناداً إٔب معيار الدخل، تعترب بعض الدراسات أف الطبقة و ن مصدر الدخل والثروة منو بالسؤاؿ عن حجمها.اآلف بالسؤاؿ ع

% الوسطى، 40% الٌب تقع وسط تقسيم السكاف إٔب فئات عشرية، ويرى آخروف أهنا تشمل 30ا٤بتوسطة َب مصر تشمل 
% من األثرياء وذوى الدخل ا٤برتفع )٭بيل إٔب 20وٙبت % من الفقراء وأشباه الفقراء، 40فوؽ تلك الفئة الٌب تقع أى 

 استخداـ ىذا التحديد َب دراستنا للتطورات َب ٭بط توزيع الدخل(.

بْب اجملموعات من السكاف، يبتعد عن ا٤بعُب  واضحاً  كمياً   ىناؾ من يرى أف ىذا التقسيم الرقمى الذى ٰبدد خطاً 
أنو ٲبكن تعريف الطبقة ا٤بتوسطة ليس  Paul Harringtonعتقد االقتصادى )ا٤بغزى( األعمق ٤بفهـو الطبقة ا٤بتوسطة، وي

الفرد واألسرة لقيم الطبقة ا٤بتوسطة  اعتناؽاعتمادا على مستوى الدخل الذى ٙبصل عليو األسرة أو الفرد، وإ٭با من خبلؿ 
 وعلى دخل منخفض، ولكنا٤برء صل ٰب إٔب أنو "ٲبكن أف  Herringtonا٤بتعلقة بالعمل والتعليم واألسرة، والثقافة. ويشّب 

ز لتصرفات أعضاء ىذه ي  ٩بَُ  behavingلك قيم الطبقة ا٤بتوسطة". ومن ٍب ٯبوز توسيع نطاؽ ا٤بفهـو كى يشمل سلوؾ  ٲب
الطبقة، إذ يعكس ىذا السلوؾ كبًل من قيم الطبقة ا٤بتوسطة، ومستوى الدخل الذى يكفى ٤بواجهة ومساندة اعتناؽ ىذه 

وقف من السكن، التعليم العأب، الثقافة والَبفيو واإلجازة، استقرار الوظيفة، ا٤بشاركة السياسية، ٨بالطة النظراء(  القيم )ا٤ب
Parker, 2014 . 

وجدت ىذه ا٤بعايّب ا٤بختلفة صداىا َب الكتابات ا٤بصرية منذ عدة سنوات، وخاصة َب أعقاب األحداث السياسية 
يظهر من ضمنها أف تدىور  –افَباضات متباينة  –. واشتملت ىذه الكتابات على عدة مقوالت 2011ا٤بلتهبة منذ يناير 

أوضاع الطبقة ا٤بتوسطة أدى إٔب انفجار ثورة يناير، أف أبناء وشباب الطبقة ا٤بتوسطة ىم وراء اندالع الثورة واشعاؿ فتيلها، أف 
القضاء على الفساد واالستبداد السياسى، وأف الثورة " غّبت من  من بْب أىداؼ الثورة ٙبقيق العدالة االجتماعية، إٔب جانب

ولعلو من ا٤بلفت للنظر أنو ٜبة  (.2014٭باط سلوكهم ". ) جبلؿ امْب، نوفمرب أطباع ا٤بصريْب وأخبلقهم أو حٌب من 
القرف العشرين(  )ا٤بواقع الوسطى( خبلؿ العقود ا٤باضية ) أى َبدراسات " .. اىتمت بالتحوالت الٌب طرأت على حجم 

ومنها أمكن التمييز بْب ا٘باىْب أساسيْب، قاؿ أحدٮبا بانكماش وتدىور ا٢بجم النسىب للمواقع الوسطى ا٤بصرية، وسلك 
  (. 2002اآلخر طريقاً معاكساً، فقرر أهنا َب حالة تناـ وازدىار ". )عبد ا٤بعطى، 

رٗبا يكوف من ا٤بفيد أف نشّب إٔب بعض ا٤بقتطفات الٌب قبل أف نتجو ٫بو التحليل ا٤بستند إٔب ا٤بؤشرات الرقمية، 
قوالت. فعلى عكس مايثار حوؿ انكماش الطبقة ا٤بتوسطة وتدىور أوضاعها، يرى البعض " أف متتداخل حوؿ ما أثّب من 

.. كاف البد أف  التغّبات ا٤بهمة .. الٌب أحدثتها تقلبات ا٢بياة االقتصادية واالجتماعية َب مصر خبلؿ الستْب عامًا السابقة
وكاف لسرعة ىذا النمو َب حجم  .ينتج عنها ٭بواً سريعاً َب الطبقة الوسطى ا٤بصرية ٓب تعرؼ مصر مثلو، رٗبا طواؿ تارٱبها كلو
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الطبقة الوسطى، وطبيعة العوامل الٌب أدت إليو، آثار مهمة َب سلوؾ ىذه الطبقة وطموحاهتا ونظرهتا للحياة. ) جبلؿ أمْب، 
 (.2014نوفمرب

( إٔب حدوث قفزة 2013وبإستخداـ تقديرات متوسط دخل األسرة َب الطبقات الثبلث يتوصل جبلؿ أمْب ) 
(، با٤بقارنة بزيادة حجم 1991-52سنة ) 40مرات َب  6مذىلة حققتها الطبقة الوسطى، الٌب زاد حجمها بأكثر من 

الوسطى ال ٲبكن تفسّبىا َب األساس "بسقوط" أعداد ة % فقط. ىذه الزيادة الكبّبة َب حجم الطبق75الطبقة الدنيا بنسبة 
بل باألحرى يرجع إٔب "صعود" ملحوظ قامت بو أعداد غفّبة من أبناء الطبقة الدنيا. كما يرى أف ا١بانب  ،من الطبقة العليا

الذى ال يقل أٮبية عن تضخم ا٢بجم، ىو الذى يتعلق بتغّب " ا٣بصائص". ويعكس ىذا التغّب مكونات ما يطلق عليو الطبقة 
ا٤بهنْب وغالبية ٘بار ا١بملة والتجزئة، والشرائح ا٤بتوسط  –لقدٲبة الطبقة الوسطى امثل مثلها  –م ضالوسطى ا١بديدة الٌب ت

والعليا من موظفى ا٢بكومة وأصحاب ا٤بصانع ا٤بتوسطة والصغّبة، وأصحاب ا٢بيازات الزراعية ا٤بتوسطة، والعقارات السكنية 
شركات العامة وا٣باصة ) جبلؿ خبلفات للطبقة القدٲبة، نسبة من ا٢برفيْب، وكبار موظفى وعماؿ ال –ا١بديدة، كما تضم 

 (.2013أمْب، 

استفادت فئات الطبقة ا٤بتوسطة َب مرحلة " التحوؿ االشَباكى"، وكذلك استفادت من التحوؿ إٔب " االنفتاح".  
 األول( : انقسم ا٤بصريوف َب موقفهم من االنفتاح االقتصادى إٔب قسمْب كبّبين، 2015وكما يقوؿ )جبلؿ أمْب، يناير 

ن شرٰبة صغّبة جداً َب أعلى السلم االجتماعى، رحبت باالنفتاح ٤با وفره ٥با من فرص جديدة للَببح وزيادة الثروة. يتكوف م
أما الشرٰبة الواسعة من أصحاب الدخوؿ احملدودة فقد وجدت أمامها أيضًا فرصًا جديدة لزيادة دخلها عن طريق ا٥بجرة إٔب 

 يقع بْب ا٤بنزلتْب ال ىو استفاد من التضخم وال ىو مفتوف بالسلع الكمالية " من " ا٤بصريْب الثانىدوؿ البَبوؿ. القسم 
والتوسع االستهبلكى. ىذا القسم من ا٤بصريْب ينتمى إٔب الطبقة الوسطى الٌب ٱبرج منها " ا٤بثقفوف". يربط جبلؿ أمْب بْب 

ساتذة ألقد استطاعت ٬ببة ا٤بثقفْب والعشرات من  .وخاصة ا٤بثقفْب، وبْب التغّب َب منظومة القيم والثقافة ،موقف ىذه الطبقة
 -ف ٰبصلوا عليو َب مصر، ومن ٍبأا١بامعات، والقضاة واحملامْب، وا٤بدرسْب ا٢بصوؿ على رواتب أعلى بكثّب ٩با كاف ٲبكن 

عامل كاف " عامل ا١بذب" أضعف كثّباً من " عاجل الطرد "، ويقصد بعامل ا١بذب ضخامة الرواتب، وب  –وعلى حد زعمو
 تم الطبقة ا٤بتوسطة.  قنتجتها سياسة االنفتاح، وعلى رأسها كل ٠بات وسلوكيات و أالطرد ٨بتلف الظروؼ احملبطة الٌب 

إذا رتبنا ا٤ببليْب من األفراد أو األسر، حسب معيار معْب أو ٦بموعة من ا٤بعايّب، كالدخل والثروة، أو مستوى  
التطلعات واآلماؿ، أو القيم السائدة ...اْب. سنجد أنو من ا٤بمكن تصنيف ىذه التعليم، أو حجم النفوذ السياسى، أو نوع 

ا٤ببليْب إٔب طبقات أو شرائح تشَبؾ كلها َب خصائص معينة، وكثّبًا ما ٪بد من ا٤ببلئم جداً تبُب ذلك التصنيف العتيد إٔب: 
 (.2013 –طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة دنيا. ) جبلؿ أمْب 

 المتوسطة على خريطة توزيع الدخل موقع الطبقة 7-2
ٔب توزيع إ 1981و 74/1975 و 64/1965 –58/1959نفاؽ َب السنوات اإل حسو مٔب إتشّب التقديرات ا٤بستندة         

كثر عدالة أٔب أف التوزيع إللدخل ا٤بتاح َب كل من الريف وا٢بضر، و   equitable and stable  عادؿ ومستقر نسبياً 
 (. 5 نفاؽ َب أدىن وأعلى الفئات يسّب َب نفس اال٘باه )انظر ا١بدوؿالريف منو َب ا٢بضر. وإٔب أف توزيع اإل)مساواة( َب 

ٲبثل استقرار ىيكل توزيع الدخل ظاىرة ملحوظة َب بلد شهد ضغوطًا خارجية ومواجهات َب السياسة الداخلية منذ 
عماؿ ٯبارات، تأميم شركات األراضى والقيود على اإليع األعادة توز إصبلح الزراعى مع ا٢برب والسبلـ، اإل :ا٣بمسينات

مبلؾ العائبلت الغنية، والضوابط ا٢بكومية على األسعار واألجور، الدعم ا٥بائل للسلع الغذائية أجنبية واحمللية، ومصادرة األ
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هبا من زيادة كبّبة َب األجور  ارتبطوما األساسية، ا٥بجرة الواسعة للعمالة ا٤بصرية إٔب الدوؿ العربية ا٤بصدرة للبَبوؿ، 
  .جور احملليةليو من انعكاس قوى على األإوالتحويبلت الٌب ال نظّب ٥با َب دخل الببلد، وما أدت 

 نفاق االستهبلكي العائليتوزيع اإلل معامل جينى( :  5جدول ) 

 مصر المناطق الحضرية ةفيير المناطق ال السنة

58/5919 0.34 0.40 0.42 

64/6519 0.29 0.40 0.40 

 غ.ـ 0.37 0.34 1982

  Bent Hansen, 1991,table 4.31 : المصدر                      

االنتقاؿ َب مع  حٌبٝبالية لتوزيع الدخل، إلٓب تَبؾ كل ىذه التحوالت تأثّبًا واضحًا مستمرًا على ا٤بؤشرات ا
ظهرت زيادة أٝبالية قد واالنفتاح الرأ٠بأب. رٗبا تكوف ا٤بؤشرات اإلالشعارات األيديولوجية بْب اقتصاد السوؽ واالشَباكية 

ٔب إ 58/1959الريفية من  َب ا٤بناطق ٔب اال٬بفاضإملموسة َب درجة ا٤بساواة َب توزيع الدخل. لقد ا٘بهت معامبلت جيُب 
مثل ىذا اال٬بفاض، . ٓب تشهد ا٤بناطق ا٢بضرية 1981وٓب تتغّب بعد ذلك حٌب  74/1975ٍب ارتفعت َب  64/1965
 .1981، وٓب يتغّب ا٢باؿ ُب 74/1975ٕب إ 64/1965كاف قد حدث ٙبسن بسيط من  وإف

ٕب نفس اال٘باه. ويثّب تفسّب ىذا الثبات النسيب ُب مؤشرات توزيع الدخل مشكلة، إوتشّب أنصبة الفئات الدخلية 
نفاؽ، وىي ا٤بصدر األساسي ترد على مسوح اإل رغم التحفظات الٌب قد .ُب ظل األحداث الضخمة الٌب شهدهتا الببلد

ٕب استقرار ظاىر إوكما سبق القوؿ تشّب ا٤بؤشرات ) جيِب وثيل(  .جيدة –بغّب شك –لبيانات تقدير مؤشرات التوزيع، فهي
 ف ا٤بناطق الريفية أكثر مساواة من ا٤بناطقإٔب إ، و 1982- 58/1959ُب ىيكل التوزيع )درجة ا٤بساواة( عرب السنوات 

ولكن ٓب ٰبدث مثلو ُب  ،64/1965ا٢بضرية، وقد تبْب وجود ٙبسن عارض )مؤقت( ُب التوزيع ُب ا٤بناطق الريفية ُب 
 . 74/1975-64/1965ُب الفَبة  –وإف كاف ضئيآل ومستقراُ  –الذي شهد ٙبسناُ  ،ا٢بضر

ا٤بناطق الريفية ظلت األنصبة ( نفس اال٘باىات، ففي 6ومن ناحية التوزيع حسب الفئات الدخلية، يبْب ا١بدوؿ )
األدىن من  ْمسما ُب ا٢بضر، فقد ارتفعت حصة ا٣بُ أ .1982 – 58/1959النسبية ثابتة من الناحية العملية، خبلؿ الفَبة 

وُب الثمانينات ٓب يكن متوفرًا سوى  .ّب األغِبشِ عُ ، بينما تراجعت حصة ال74/1975حٌب  58/1959السكاف خبلؿ 
القابلية للمقارنة الدقيقة بْب عدـ وكما يبْب السطر األخّب ُب ا١بدوؿ رغم  .السكاف من ( % 25أقساـ ) التوزيع بْب أربعة 

سنشّب الحقًا إٔب ىذا التقييم أف مصر تتمتع بدرجة معقولة من ا٤بساواة ُب توزيع الدخل.  رُ هَ ظْ مصر وبعض الدوؿ النامية، يَ 
فاؽ بالقيمة السوقية ال يعكس بدقة تأثّب سياسات األسعار والدعم السلعي ونظاـ نوا٢بقيقة أف توزيع اإلوداللة ىذه ا٤بقارنة. 

عند  كذلك  ىو ما سنتناولو  (Hansen,1991).1973عادة التوزيع ا٢بكومية منذ إبطاقات التموين، وغّبىا من سياسات 
 .دراسة أثر السياسة ا٤بالية

ٕب إالعبلقة بْب النمو وتوزيع الدخل: وال يبدو أنو من السهل التوصل  (7) خرى، يعكس ا١بدوؿأومن ناحية 
وُب نفس الوقت فقد  .نمو االقتصادى على توزيع الدخل ُب الريف، بينما ٓب يتغّب التوزيع ُب ا٢بضرالاستنتاج مؤكد حوؿ تأثّب 

ع ُب الريف، مع التحسن النسيب ُب ( بتدىور التوزي1974-64ارتبط تراجع معدالت النمو االقتصادى ُب العقد التإب )
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ف يتوزع عائد النمو بدرجات متفاوتة بْب فئات الدخل ا٤بختلفة، ولكن األمر أوقد ال يبدو مستغرباُ  .توزيع الدخل ُب ا٢بضر
السياسات ف أوال شك  يستحق دراسة العوامل ا٤بؤثرة واحملددة ٥بذا التأثّب ا٤بتفاوت، وانعكاس السياسات ا٤بتبعة ُب ىذا اجملاؿ.

صبلح الزراعي( قد لعبت دروُا بارزُا ُب حفز النمو االقتصادى ُب الزراعة ا٤بصرية وَب إعادة الزراعية )وعلي رأسها قوانْب اإل
، وحرب االستنزاؼ، ٍب أثر سياسة ٙبرير االقتصاد )االنفتاح !!( 1967بينما انعكست ظروؼ ىزٲبة  ،توزيع الدخل ُب الريف

 (.طْب معاُ )النمو والتوزيععلي األمرين ا٤بَباب

 ( : توزيع إنفاق األسرة حسب الفئات المختلفة6جدول )
 %(20س )مْ الخ   

 %10أغنى  األعلى الرابع الثالث الثانى األدنى 

       الريف

58/1959 6.7 11.0 16.6 21.9 43.9 28.0 

64/1965 7.4 11.6 16.3 22.0 42.7 27.5 

74/1975 5.9 11.2 15.8 21.2 45.9 30.0 

1982 6.0 11.4 16.0 22.6 44.0 28.4 

       الحضر

 30.4 غ. ـ. غ. ـ. 14.5 ـ 16.4 58/1959

 30.8 غ. ـ. غ. ـ. 14.8 ـ 16.5 64/1965

 27.6 غ. ـ. غ. ـ. 16.1 ـ 18.3 74/1975

 غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. غ. ـ. 1982

متوسطة دول  9متوسط 
 ومنخفضة الدخل 

4.3 

 

8.1 12.6 20.0 54.9 39.1 

 ، م تعنى مضمومة مع الفئة األدنى  Hansen1991, table 4.32 :المصدر 

د مفيداً قياس التغّب َب "االستهبلؾ عَ ىم أىداؼ التنمية ىو زيادة االستهبلؾ ا٢بأب أو َب ا٤بستقبل، يػُ أباعتبار أف أحد          
تحف  يا٢بقيقى للفرد"، كمؤشر للعائد على الفرد من النمو االقتصادى خبلؿ فَبة معينة. وعند استخداـ ىذا ا٤بؤشر 

على دقة البيانات )عند تكمي  قيمة االستهبلؾ باستخداـ الرقم القياسى لتكلفة ا٤بعيشة( وكذلك    Mabro,1974مابرو
ر قيمة االستهبلؾ الفردى )العائلى( كمتبقى َب جداوؿ ا٢بسابات القومية. كما أنو من الصعوبة ٗبكاف ٙبديد تأثّب سلوب تقديأ

من البيانات ا٤بستخدمة يظهر أف  رًا باألسعار ا١بارية.دالضرائب غّب ا٤بباشرة، إذ ٓب ٲبكن استبعادىا من قيمة االستهبلؾ مق
عدؿ أقل َب الستينات عن معدؿ الزيادة َب الفَبة السابقة. ففى ا٤بتوسط بلغ معدؿ ٭بو االستهبلؾ ا٢بقيقى للفرد قد ارتفع ٗب

%(، وقد ٙبققت معظم الزيادة قبل 1.6حوأب )وربما يكون المعدل أقل من ذلك،  %.2.13وأب ٕب ىاالستهبلكاإلنفاؽ نصيب الفرد من 
 .1964أو  1963
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 1975-58( : مؤشرات توزيع الدخل والنمو 7جدول )
 

 السنة 

 في)%( متوسط معدل النمو  معامل جيني لئلنفاق االستهبلكي

 الناتج االجمالي غير الزراعية الزراعة مصر الحضر الريف

 غ.ـ غ.ـ غ.ـ 0.42 0.40 0.37 58/1959

64/1965 0.35 0.40 0.40 3.4 7.9 6.9 

74/1975 0.39 0.38 0.38 1.3 5.3 3.5 

       Bent Hansen, Samir Radwan, 1982, table 37المصدر : 

ولكن الزيادة ُب ، 74/1975-58/1959نفاؽ النقدى لؤلسرة بأكثر من الضعف خبلؿ الفَبة لقد زاد متوسط اإل
بينما أدى ارتفاع الرقم القياس ألسعار ا٤بستهلك ُب  .االستهبلؾ ا٢بقيقي ٓب تتحقق سوى ُب النصف األوؿ من الستينات

ُب  0.39ٕب إٕب ارتفاع معامل التفاوت ُب توزيع الدخل )جيُب( إالريف، وا٬بفاض معدؿ النمو االقتصادى ُب القطاع الزراعي 
٭بط  ٕب جانب ذلك فإفإو  .(Hansen and Radwan,1982) كثر من ذلك ُب هناية السبعيناتأ ٔبإ، ورٗبا 74/1975

% من السكاف ُب أدىن سلم توزيع 40التوزيع بْب فئات الدخل ا٤بختلفة قد تغّب أيضاُ، إذ ارتفعت ُب الفَبة األؤب حصة 
( فقد إ٬بفض نصيب  64/1975أما ُب الفَبة الثانية ) .% من السكاف (20الدخل، بينما ا٬بفضت حصة الفئة األغِب )

 % من السكاف، الذين زادت حصتهم بوضوح ) أنظر ا١بدوؿ20 االستهبلكي ماعدُا أغِبنفاؽ ٝبأب اإلإكافة الفئات ُب 
6 ) 

 1970-1952( الزيادة فى اجمالى االستهبلك ونصيب الفرد  8جدول ) 
 

 السنة

جمالى الرقم القياسى إل
 الستهبلك العائلىا

الرقم القياسى 
 للسكان

الرقم القياسى لتكلفة 
 عيشةمال

الرقم القياسى 
 الفرد لنصيب

 معدل النمو

52/1953 100 100 100 100  

2.64 

3.78 

1.45 

0.66 

56/1957 125 111 101 111 

60/1961 159 121 103 128 

66/1967 261 140 133 140 

69/1970 312 156 140 143 

 المركزى لبلحصاء .المصدر :  مأخوذ من مابرو ، الذى اعتمد على تقارير وزارة التخطيط، البنك المركزى والجهاز 

ف توزيع الدخل ٙبسن قليبُل ُب منتصف السبعينات؛ بعد أف بقي بدوف تغّب ُب الفَبة أٔب إأشرنا من قبل          
ماىي العوامل  .ات، ورفع شعارات اشَباكيةميموىي الفَبة الٌب شهدت زيادة النشاط الصناعي والتأ، 64/1965 -58/1959
ٔب ٧باولة تفسّب التغّبات ُب التوزيع إكثّبًا ما نلجأ    حٌب لو كاف ٧بدودًا ؟ ،السبعيناتٔب ىذا التحسن ُب إ دتأالٌب 

ت فليو٩با قد  .نتاج(ٕب بعض مؤشرات التوزيع الوظيفي للدخل )بْب عوامل اإلإالشخصي  )بْب فئات الدخل( بالرجوع 
رجة سوء التوزيع ) البل مساواة(، فيما بْب فَبٌب االنتباه أف ثبات ىيكل توزيع الدخل ُب ا٢بضر، ٍب االرتفاع النسيب ُب د
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الزراعية   و ُب القطاعات غّبأٔب الناتج احمللى سواء ُب قطاع الصناعة إاالشَباكية واالنفتاح تواكب مع ا٬بفاض نسبة األجور 
انظر ) (Hansen and Radwan, 1982 . )1974حٌب عاـ ٕب االرتفاع إككل ُب الفَبة األؤب، ٍب ا٘باه ىذه النسبة 

 .(9جدوؿ
الواقع أف البعض يتحف  ٕبق على داللة التوزيع النسيب للدخل )القيمة ا٤بضافة( بْب األجور وعوائد ا٤بلكية )خاصة ُب         

 (.يرادات ا٢بكومة من ا٤بشروعات العامة وا٥بيئات االقتصادية مثل قناة السويس وا٥بيئة العامة للبَبوؿإالفَبة الٌب زادت فيها 
ٕب الناتج ُب القطاع ا٣باص إليو، ىو االعتماد علي ا٘باه نسبة األجور إاالستنتاج السابق اإلشارة  –ٕب حد ماإ -ولكن ما يؤكد

ٕب إ، ورغم ا٬بفاضها 1977% ُب 44.7ٕب إ 1974 % ُب42.4لقد ارتفعت نسبة األجور / الناتج احمللي من  .وحده
 .()عمرو ٧بي الدين ُب ىانسن ورضواف 1974ر النسبية ُب فقد ظلت أعلي من حصة األجو  1979% ُب 42.9

 )%( ( نصيب األجور في الناتج المحلى في الصناعة والقطاعات غير الزراعية9جدول )
 75/76 74-70  69-67 66/67 65 -61 59/60 1952 نسبة األجور  

 43.3 48.0 47.0 45.7 45.7 48.1 41.8 قطاع الصناعة 

 52.2 60.3 57.6 54.6 53.2 53.7 - الزراعية غير القطاعات 

  Hansen and Radwan, table 59المصدر :

فهي الزالت تعكس أثر تفاعل قوى   –ةوثقإذ أصبحت بيانات تارٱبية م –أخذنا ىذه ا٤بؤشرات على عبلهتاإذا و          
وخاصة سوؽ العمل والتغّبات ا٥بيكلية، فضبُل عن السياسات االقتصادية ا٤بتبعة بغض النظر عن حقيقة الشعارات  ،السوؽ

و الَباجع ُب درجة التفاوت ُب توزيع الدخل، أجانب التحسن  ٔبفإ .السياسية الٌب تتبناىا ا٢بكومة أو قوى سياسية معينة
لبات قو على األقل، حافظت على ىذا الوضع، رغم التأالفَبات،  ف الطبقة ا٤بتوسطة قد ٙبسن وضعها ُب كلأيبدو 

  .االقتصادية والسياسية

 )%( نفاق االستهبلكي( توزيع الدخل في الريف حسب فئات اإل 10جدول ) 
 1977 74/1975 64/1965 58/1959 نسبة من السكان

 5.40 5.80 6.95 6.35 %20أدنى 

 10.90 11.27 11.85 11.29 الخمس الثاني

 15.70 15.71 16.07 15.65 الخمس الثالث

 22.80 21.09 22.41 22.78 الخمس الرابع

 45.20 46.13 42.72 43.93 %20أغنى 

 29.00 31.01 27.52 28.22 %(10)أغنى 

 0.39 0.39 0.35 0.37 معامل جينى

 . Hansen and Radwan, 1982, table 39ا٤بصدر : 
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أشرنا من قبل إٔب استفادة الطبقة ا٤بتوسطة الزراعية من نتائج إجراءات إعادة توزيع األراضى الزراعية وٚبفيض 
اإلٯبارات وارتفاع أسعار احملاصيل. َب الفَبات البلحقة استطاعت فئات الطبقة ا٤بتوسطة اآلخرى )من ا٤بهنيْب وكبار العاملْب 

والبنوؾ(  ا٢بصوؿ على مرتبات ومزايا كبّبة من ارتباطها ٗبؤسسات الدولة والسلطة َب األجهزة ا٢بكومية والشركات العامة 
عند التعامل مع    rent seekingالسياسية وا٢بزبية، سواء َب الستينات أو بتطويع القوانْب والتشريعات واستغبلؿ النفوذ 

ٰبدث أى تغّب ُب نصيب الفئات ذات  ( ٓب11وكما يبْب ا١بدوؿ ) أصحاب األعماؿ َب القطاع ا٣باص منذ االنفتاح.
 -64/1965نفاؽ ٕبوأب نقطتْب مئويتْب ُب الفَبة نفاؽ األدىن ُب فَبة التحوؿ االشَباكي، بينما زاد نصيبها ُب اإلالدخل واإل

صف ة األدىن من الطبقة ا٤بتوسطة ( زيادهتا الطفيفة ُب النٰبس الثالث ) الشر مْ وَب ا٤بقابل واصلت حصة ا٣بْ  .74/1975
نفاؽ طواؿ بينما حافظت الشرائح ا٤بتوسطة على حصتها من اإل ،الواضحة ُب العقد التإبالزيادة األوؿ من الستينات، ٍب 

% من السكاف 10نقاط مئوية( ُب نصيب أغِب  3ورٗبا يكوف ا٤بدعاة للتساؤؿ ىو اال٬بفاض ا٤بلموس )حوأب  .الفَبتْب
 -٫58/1959بو ٙبرير االقتصاد(، بينما ارتفع ) ولو بنسبة ضئيلة( خبلؿ الفَبة خبلؿ السنوات األؤب لبلنفتاح ) التحوؿ 

64/1965. 
 ر )%(ضنفاق في الحنفاق االستهبلكي حسب مستويات اإل( : توزيع اإل11 جدول ) 

 74/1975 64/1965 58/1959 فئة السكان

    النصيب النسبي للفئة

 18.3 16.5 16.4 %40أدىن 

 16.1 14.8 14.5 الثالثا٣بُْمس 

 38.0 38.0 38.7 % ا٤بتوسطة30

 %0.37 %40 %40 معامل جينى

  Hansen and Radwan, table 58 المصدر: إبراىيم العيسوى من                   

أثّبت وبشدة خبلؿ السنوات العشرة األخّبة مسألة العدالة االجتماعية واالحتجاجات القوية على تزايد التفاوتات          
بْب الدخوؿ ومعاناة الطبقة ا٤بتوسطة. وكاف مدعاة للبحث ىو تواكب ىذه الدعاوى مع ارتفاع معدالت النمو االقتصادى 

رية. لقد استعرضنا فيما سبق التغّب احملدود َب ٭بط توزيع الدخل خبلؿ الفَبة ا٤بمتدة من وٙبسن ا٤بؤشرات الرئيسية للتنمية البش
منتصف ا٣بمسينات حٌب الثمانينات، وحاولنا بياف موقع فئات الدخل الوسطى. وأصبح من ا٤ببلئم أف ننتقل إٔب متابعة 

فع، والتغّبات الٌب ٢بقتها َب فَبة االضطراب السياسى التطور َب مستويات الدخل النسىب للفئات ا٤بختلفة َب فَبة النمو ا٤برت
ٕبوث الدخل واإلنفاؽ أكدت على العبلقة الطردية بْب ارتفاع والَباجع االقتصادى خبلؿ السنوات األخّبة. رأينا أف  

ع الفجوة معدالت النمو االقتصادى وا٬بفاض نسبة الفقراء َب مصر، وفضبًل عن ذلك، يشّب آخر ىذه اإلحصاءات إٔب تراج
وفقاً  )نسبياً( بْب الفقراء واألغنياء، من ناحية، وإٔب اتساع شرٰبة الفئات الوسطى على خريطة توزيع الدخل من ناحية ثانية.

% 3.9% إٔب ٥4.8بذه اإلحصاءات ا٬بفضت نسبة األفراد الذين ينفقوف أقل من ألف جنيو سنوياً  )وىم األشد فقراً( من 
% 6.5% إٔب 10.2آالؼ جنيو سنوياً( انكمشت من  4ر )الٌب تنفق أقل من سَ رٰبة الدنيا من األُ من ا٤بصريْب، كما أف الش

% من 20، إذ ارتفع نصيب أقل 08/2009و 04/2005ٝبأب األسر، وَب ا٤بقابل ٙبسن ٭بط توزيع الدخل فيما بْب إمن 
% إٔب 12.7مس الثاىن من السكاف ( من % وزاد نصيب الشرٰبة الثانية ) ا٣ب9.3% إٔب 8.8السكاف ) أى الفقراء( من 
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ٔب بالرعاية وا٤بساندة، وىم وحدىم من يستحقوف وْ ىم األَ  (%من السكاف40أى )%، والشك أف ىاتْب الشرٰبتْب 13.1
% 41.6خبلؿ نفس الفَبة ا٬بفض نصيب أغُب فئة من  ، كما سنناقشو فيما بعد.تور الدعم العيُب أو النقدى أيا كانت صو 

 ن ٝبلة الدخل )اإلنفاؽ.% م40.2إٔب 

من واقع نتائج ٕبوث الدخل واإلنفاؽ الٌب ٯبريها دورياً ا١بهاز ا٤بركزى لئلحصاء، تشمل الفئات الوسطى األسر الٌب  
ر الطبقة ا٤بتوسطة وفقاً ٥بذا ا٤بقياس من حوأب سَ زادت نسبة أُ  .ألف جنيو 20آالؼ جنيو حٌب  8يَباوح إنفاقها السنوى بْب 

، وإذا ركزنا على الشرٰبة األعلى من الطبقة 2009ر َب سَ % من إٝبأب عدد األُ 62إٔب أكثر من  2005 % َب سنة55
ألف جنيو، فقد  20ألف جنيو إٔب  11أى الفئة الٌب يَباوح إنفاقها السنوى من   (upper middle class)ا٤بتوسطة

ر فقط قبل أربع سَ ينتمى إليها حوأب ربع عدد األُ  بعد أف كاف 2009 َبً  ر ا٤بصرية سَ أصبحت تشمل حوأب ثلث عدد األُ 
 سنوات.

  التوزيع النسبى لؤلفراد طبقاً لفئات اإلنفاق )بالجنيو( (12جدول ) 
 2005/04 2009/08 

4000أقل من    10.2 6.5 

4000أكثر من     26.3 20.8 

8000أقل من     30.2 30.5 

11000أقل من     25.3 32.0 

2000أكثر من     8.0 10.2 

 100 100 

 مسوح الدخل واإلنفاؽ . –: ا١بهاز ا٤بركزى للتعبئة العامة واالحصاء المصدر         

على البيانات الفعلية عن حجم اإلنفاؽ وبنوده ا٤بختلفة، كما أدٔب هبا الناس، وىى  –َب ىذا التحليل  –نعتمد ىنا          
ولكنها تعرب عن النمط الواقعى ٥بيكل اإلنفاؽ على السلع وا٣بدمات الٌب  ٝبالية،أقل ٩با تعكسو اإلحصاءات االقتصادية اإل

ىذه ا٢بقائق الرقمية عن واقع إنفاؽ األسر ا٤بصرية وأحوا٥با ا٤بعيشية، وخاصة الطبقة ا٤بتوسطة،  ترصد مستوى ا٤بعيشة وتغّباتو.
الٌب تقبل عليها عائبلت ىذه الفئات من  كى على السلع وا٣بدماتبل تدعم ا٤بؤشرات ا١بزئية حوؿ زيادة اإلنفاؽ االسته

ا٤بصريْب، مثل األجهزة ا٤بنزلية ا٤بتقدمة، السيارات، الشقق السكنية َب اإلسكاف فوؽ ا٤بتوسط ...اْب، ولكنها َب نفس الوقت 
 ، وقبلها َب2008ال تتعارض مع بعض الشكاوى الٌب ترتفع إما نتيجة ٢بالة الغبلء وارتفاع األسعار مثلما حدث َب 

، الٌب تؤثر سلباً على األوضاع النسبية لبعض الفئات، كما أوضحنا من قبل، أو انعكاساً للقلق ا٤بشروع حوؿ ا٤بكانة 2003
تعليم أبنائها، أو توفّب سكن مبلئم ٥بم َب ا٤بستقبل، أو تزايد  –وتكلفة  -ة بإرتفاع عبءدَ االجتماعية ٥بذه الفئات ا٤بهد  
% خبلؿ  64حية ، لقد زاد متوسط إنفاؽ األسرة على ا٤بسكن ومستلزماتو َب ا٢بضر بنسبة تكلفة ا٣بدمات والرعاية الص

، كما ارتفع متوسط إنفاؽ األسرة َب ا٢بضر على ا٣بدمات الصحية والعبلج بنسبة (2009-2005)السنوات األربع 
لطبقة ا٤بتوسطة والعليا، ٩با يدعو % خبلؿ نفس الفَبة، ىذه ا٤بتوسطات ال تبْب أف ىذا العبء أكرب كثّبًا بالنسبة ل96
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البعض للتصور بتدىور وا٫بسار ىذه الطبقة، على غّب ما توضحو ا٤بؤشرات الفعلية الشاملة ألوضاع الفئات االجتماعية َب 
 مصر.

مبلحظات تسنوجب قدرًا أكرب من الدراسة. كيف  2011ورٗبا تثّب نتائج ٕبوث الدخل واإلنفاؽ الٌب ٛبت منذ          
%( حٌب 16.7) 99/2000سر ارتفاع نسبة الفقر )نسبة السكاف الذين يقعوف ٙبت خط الفقر( باضطراد منذ نف
%(، بينما تراجعت نسبة األفراد الذين يقعوف َب أدىن شرائح اإلنفاؽ ٕبوأب عشرة نقاط مئوية كاملة، 26.3) 12/2013

ات النمو والركود على حد سواء ؟ سيكوف القسم التأب ٧ببلً خبلؿ السنوات األربع األخّبة ؟ كيف نفسر زيادة الفقر َب فَب 
حملاولة اإلجابة، ولكن األمر الذى نتناولو َب ىذا القسم من الدراسة يهتم بوضع الطبقة الوسطى الٌب زادت نسبة األفراد 

 (  13)واأُلَسر( الذين ينتموف إليها، سواء َب سنوات االنتعاش أو السنوات الصعبة )أنظر جدوؿ 

 )%( ( التوزيع النسبى لؤلفراد حسب فئة اإلنفاق السنوى للفرد13جدول ) 
 12/2013 10/2011 8/2009 فئات اإلنفاق

 19.9 24.3 29.7 3000أقل من 

 24.7 25.1 25.8 4000أقل من 

 31.6 29.6 27.1 6000أقل من 

 12.0 10.5 9.2 8000أقل من 

 11.8 10.5 8.2 8000أكثر من 

 100 100 100 الجملة

   :  ا١بهاز ا٤بركزى لئلحصاء، من بيانات مسوح الدخل واإلنفاؽالمصدر            

ٝبأب عدد السكاف، إر( َب أدىن سلم توزيع الدخل من سَ ا٤بغزى الكامن وراء تراجع نسبة األفراد ) واألُ  فالشك أ          
)الدخل(، ىو النفى التاـ لفرضية تضاؤؿ حجم وتدىور أحواؿ ٝبأب اإلنفاؽ إوَب نفس الوقت تراجع نصيب الفئة األغُب من 

الطبقة ا٤بتوسطة، صحيح أف مفهـو الطبقات االجتماعية غامض، وأكثر تعقيدًا من أف ٫بصره َب فئات الدخل )اإلنفاؽ( 
ها ٕبث ميزانية الواقعة َب وسط جدوؿ توزيع الدخل، ولكن رٗبا ٲبكن االعتماد على ا٤بقابلة بْب شرائح الدخل الٌب يتضمن

، وتطور ديد موقع ىذه الطبقةاألسر من ناحية ثانية، َب ٙب باألسرة من ناحية، وا٣بصائص الوظيفية، والتعليمية، وا٤بهنية ألربا
 أحوا٥با ا٤بعيشية فضبلً عن حجمها النسىب.

لعلو ٩با يلفت النظر أف االىتماـ ا٤بتزايد َب الفَبة األخّبة ٗبسألة عدالة توزيع الدخل والثروة قد ُعُِب كثّباً ٗبوقف الطبقة         
ا٤بتوسطة ليس على مستوى االقتصادات الوطنية وحدىا بل على ا٤بستوى العا٤بى. وربا يكوف مثّباً أف نبلح  وجو الشبو بْب 

من الوضع النسىب ا١بيد للطبقة الوسطى ا٤بصرية وبْب ما سجلتو بعض الدراسات حوؿ الطبقة ا٤بتوسطة على  ما حاولنا بيانو
. ففى دراستو عن ٭بو الدخل بالنسبة للفئات االجتماعية ا٤بختلفة خبلؿ emergingا٤بستوى العا٤بى وَب الدوؿ البازغة 

على الرغم من ارتفاع دخل االفئات العليا وأصبحت  إٔب أنو Branko Milanovic, 2013 توصل 2008-1988الفَبة 
(، ا٤بكونة  globalالنخبة أكثر غًُب، فقد ٙبققت كذلك مكاسب ىائلة ٤با ٲبكن تسميتو الطبقة الوسطى العا٤بية )ا٤بعو٤بة 
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خاصة الصْب، َب  بصفة أساسية من الطبقات ا٤بتوسطة الصاعدة َب الصْب وا٥بند. إذ انعكس النمو ا٤برتفع َب الدوؿ البازغة،
دوالر )معادؿ القوة الشرائية(. وَب ا٤بقابل حققت الفئات الواقعة  6000-2000ملء الفئات ا٤بتوسطة لفجوة الدخل بْب 

حوؿ الُعَشّب الثامن َب الدوؿ الغنية أقل معدالت زيادة َب الدخل، ا٤بر الذى قد يفسر زيادة االحتجاجات حٌب َب الدوؿ 
 .   Paul Krugman, 2015ا٤بتقدمة. أنظر 

 ( معدالت النمو الحقيقى عند مستويات الدخل العالمية12الشكل )
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 الفصل الثامن

 توزيع الدخل ونمط النمو االقتصادى تطور معدل 

 عدم استدامة النمو االقتصادى 8-1
نتائج التحوالت ا١بوىرية ُب شهدت ا٤بوجة األؤب للتنمية، الٌب بدأت ُب أواخر ا٣بمسينات حٌب منتصف السبعينات 

البنية االقتصادية واالجتماعية، وانعكاسات إعادة توزيع األصوؿ: األرض ورؤوس األمواؿ. وكما أظهرت ا٤بؤشرات ُب األقساـ 
السابقة من ىذه الدراسة، فقد ارتبط اإلصبلح الزراعي وإعادة توزيع ملكية األراضي ونظاـ الزراعة ا٤بصرية، وتغّب طبيعة 

قة بْب الفبلحْب وا٤بزارعْب وبْب األرض، ٕبدوث طفرة ُب معدالت ٭بو الناتج الزراعي، و٭بط توزيع الدخل ُب الريف العبل
ا٤بصرى سرعاف ما تبلشي تأثّبىا. كانت إعادة توزيع األرض ُب صاّب الفئات الفقّبة والطبقة ا٤بتوسطة الزراعية. كما جرت ُب 

رؤوس األمواؿ ُب القطاعات غّب الزراعية : الشركات والبنوؾ ( من خبلؿ التمصّب  الستينات عملية واسعة لنقل األصوؿ )
والتأميم من ا٤بلكية ا٣باصة إب ا٢بكومة ُب ظل شعارات اشَباكية. وُب غضوف ىذه الفَبة، ارتفع معدؿ النمو االقتصادى 

ت التوزيع التحسن ُب النصف الثاين _ بنسبة غّب مسبوقة ُب تاريخ االقتصاد ا٤بصرى. وعلى الرغم من ذلك تعكس مؤشرا
لذروة الفَبة االشَباكية ) النصف األوؿ من الستينات( ولعل الفرؽ ُب إعادة توزيع األصوؿ بْب ملكية  –ورٗبا العقد التإب 

ة إٕب فئات من فئة إجتماعي –األراضي، وبْب رأس ا٤باؿ واألصوؿ غّب الزراعية، يكمن ُب نقل ا٤بلكية مباشرة ُب ا٢بالة األؤب 
أخرى؛ بينما ُب ا٢بالة الثانية انتقلت األصوؿ إٕب ا٢بكومة وأجهزهتا ومؤسساهتا العامة. وٓب تكن النتيجة ُمرضية من زاوية ٙبسن 
 (٭بط توزيع الدخل با٤بقارنة بسياسات اقتصادية استهدفت ذلك، حٌب مع استمرار ىذا التقسيم بْب القطاعْب ) ا٣باص والعاـ

 قتصادى. ُب النشاط اال

تغّبت توجهات السياسة االقتصادية جوىريُا منذ النصف الثاين من السبعينات، ٫بو ٙبرير االقتصاد؛ وخصخصة 
شركات األعماؿ العامة منذ أوائل التسعينات. ٓب تنجح ىذه التحوالت العميقة ُب البنية االقتصادية واالجتماعية ُب ٙبقيق 

ا ال ٲبكن معو ا٢بكم على ا٘باه عاـ ُب دراسة تأثّب النمو االقتصادي وضماف اضطراد معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي؛ ٩ب
على توزيع الدخل، وكذلك العبلقة بْب ٙبسن ) سوء ( توزيع الدخل، وا٬بفاض )ارتفاع( نسبة الفقر، ومع ذلك فقد تصل بنا 

لتأثّب ا٤بتبادؿ بْب ىذه ا٤بتغّبات الرئيسية متابعة التقلبات ُب مستوى األداء االقتصادي إٕب ٙبديد؛ ورٗبا تأكيد؛ طبيعة وا٘باه ا
 الثبلثة. 

إذا كنا سنعتمد ُب تفسّبنا لتغّب ىيكل توزيع الدخل من فَبة ألخرى على تأثّب مستوى األداء االقتصادى معرباُ عنو           
 السنوى واال٘باه العاـ لتطور ٗبعدؿ النمو االقتصادى )أى الزيادة ُب الناتج احمللي( يصبح من الضرورى أف نتعرؼ علي التغّب

معدؿ النمو االقتصادى. وعند الرجوع إٔب مصادر ىذا ا٤بؤشر علي أف كافة التقارير والدراسات الرصينة تبدأ بتقييم وٛبحيص 
مدى وضوح ا٤بنهجية، ومصداقية ا٤بصدر الذي تستمد منو بيانات ا٢بسابات القومية وتقديرات الناتج احمللي )الدخل القومى( 

عناصره. وأيا كانت ا٤ببلحظات والتحفظات الٌب تتضمنها الدراسات، ينتهي معظمها إٕب أف بعض النقائص أو التباين ُب و 
 :صراحة   Bent Hensen,1991البيانات ال تناؿ من مصداقيتها. يؤكد 

I believe that orders of magnitude and growth rates based on these estimates 
may be trusted .. 

 Official national accounting estimates ….are (: votikitis ،1968 ) وكذلك ينقل عن دراسة أخرى
also reliable بل ويذىب ىانسن إٔب حد القوؿ بأنو حٌب وإف كانت ىناؾ بعض أوجو القصور سواء ُب ا٤بنهجية ا٤بتبعة
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ُب إعداد ا٢بسابات القومية الٌب تَػْتبع ُب مصر نظاـ األمم ا٤بتحدة ٥بذه ا٢بسابات، أو ُب البيانات، فإنو من ا٤بستبعد ٛباماُ أف 
 :تكوف اإلحصاءات ا٤بتعلقة ٗبستوى ومعدؿ تغّب قيم الناتج احمللى اإلٝبإب قد ًب " طبخها " 

Deliberate " cooking" of statistics can be ruled out. 
عن االقتصاد ا٤بصرى إٔب نتيجة مشاهبة، مؤداىا أف بيانات  Ikram, 2006 اوكذلك يتوصل أحد الكتب ا٢بديثة نسبيً 

كافية للحكم علي اال٘باه العاـ ٥بذه   –ا٢بسابات القومية، الٌب قد تنطوى على بعض التحيز أو الفجوات، تُػَعد بصفة عامة 
 ,While the national accounts data may show biases and leave gaps " : ا٤بؤشرات اإلٝبالية

 overall they are adequate to judge trends and broad aggregates". 

معدؿ ٭بو اقتصادى بلغ ُب  2000-1965يكشف ىذا اال٘باه العاـ أف االقتصاد ا٤بصرى قد حقق خبلؿ الفَبة        
% سنوياُ خبلؿ نفس الفَبة، فإف متوسط دخل الفرد 2.4% سنوياُ. و٤با كانت الزيادة السكانية بلغت متوسط 5.2ا٤بتوسط 

 2.6سنة ٗبقدار  35خل ا٢بقيق للفرد قد تضاعف خبلؿ % سنوياُ. وهبذا يكوف متوسط الد2.7يكوف قد ارتفع ٗبعدؿ 
مرة. ىل ارتبطت ىذه الزيادة الَباكمية بارتفاع وٙبسن مستوى ا٤بعيشة للمصريْب، وىل كانت كافية لضماف ٙبقيق ذلك؟ 

نعكاسو على الواقع أف النمو االقتصادى ٓب يتم باضطراد وٓب تتواصل معدالتو من فَبة ألخرى، كما أف مصادره من ناحية، وا
التشغيل واإلنتاجية من ناحية أخرى قد حددت ٭بط توزيع الدخل )عائد النمو( بْب عوامل االنتاج، وبْب الفئات االجتماعية، 

بتقسيم الفَبة   Ikramونسبة الفقر. لتمييز فَبات النمو ا٤بتصاعد عن فَبات تباطؤ )إ٬بفاض( معدالت النمو، قاـ 
على النحو  (. وٲبكن إعادة تقسيمها حسب مستوى النموKhalid Ikram,2006سية )إٕب فَبات زمنية ٟب 1965-2000

 :بْب َب ا١بدوؿ التأبا٤ب

 مستوى النمو              الفترة               
 % سنوياُ 3.4٭بو منخفض ، بلغ            65-1970
 % سنوياُ 2.2٭بو منخفض جداُ بلغ                71-1974
 % سنوياُ 9.7٭بو مرتفع جداً بلغ ُب ا٤بتوسط                75-1980
 % سنوياُ 6.8مرتفع بلغ  و٭ب               81-1985
 % سنوياُ 4.2٭بو متواضع بلغ                86-1990
 % سنوياُ 3.1٭بو منخفض بلغ               1994 -91
 % سنوياُ 5.3٭بو مرتفع بلغ               95-2000
 % سنوياً  3.5٭بو منخفض بلغ               01-2005
  % سنوياً  6.5٭بو مرتفع بلغ               06-2010
 سنوياً  2.1%٭بو منخفض جداً بلغ               11-2014

كاف االقتصاد ا٤بصرى يشهد معدالت ( 13)الشكل  وكما ىو واضح من التقسيم الزمُب ٥بذه الفَبة الطويلة نسبياُ             
٭بو متواضعة، يعقب ذلك فَبة من النمو االقتصادى ا١بيد، ال تدـو طويبًل، ومن ٍب يتبعها العودة إٔب تباطؤ اآلداء االقتصادى 

(  % سنوياُ 5وتراجع خطى زيادة الناتج ) الدخل ( احمللى اإلٝبإب، وكما رصد ىانسن وميد ٙبقق ٭بو جيد ومرتفع ) حوأب 
، وارتفع معدؿ ٭بو الناتج 1974، ٍب ا٬بفض معدؿ النمو االقتصادى بوضوح حٌب 1965بلغ ذروتو ُب  1958ابتداءاً من 

) رغم بعض التقلبات السنوية ( تعود ىذه الطفرة ُب معدالت النمو  1975والدخل القومى إٕب مستوى جيد جدًا منذ 
دمتها استعادة آبار البَبوؿ ُب سيناء والبحر األٞبر، وعودة ا٤ببلحة ُب قناة االقتصادى إٔب عدد كبّب من العوامل، لعل ُب مق
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السويس ) مع ارتفاع آسعار البَبوؿ ( وتدفق ٙبويبلت ا٤بصريْب العاملْب ُب ا٣بارج، والزيادة ُب ا٤بساعدات االقتصادية 
كلو ُب تزايد االستثمارات احمللية ) والناتج ا٣بارجية، فضبُل عن ارتفاع حجم االستثمارات والتجارة العا٤بية، وانعكس ذلك  

علي  1982، ولكن اعتمدت زيادة االستثمار، بعد 1986% سنويُا حٌب عاـ 14احمللى اإلٝبأب( بنسبة وصلت إٔب 
 االقَباض ا٣بارجي أيضا. 

ٔب ُب معدالت النمو شهد النصف الثاين من الثمانينات وسنوات النصف األوؿ من التسعينات الَباجع ا٤بتوا             
%. لقد أدى إٔب 3.6( لتنخفض إٔب متوسط سنوى بلغ 1994-91% ُب الفَبة 3.1ٍب  1990-86% ُب الفَبة 4.2)

ىذا الَباجع ُب األداء االقتصادى ا٬بفاض أسعار البَبوؿ وتفجر مشكلة ا٤بديونية ا٣بارجية؛ ووقوع االقتصاد ُب دائرة 
مواجهة ىذه األحواؿ بدأت ا٢بكومة ُب تنفيذ برنامج للتوازف واإلصبلح االقتصادي ا٥بيكلى، االختبلالت ا٤بالية والنقدية، وَب 

وبعد فَبة النمو البطىء بدأ االقتصاد ُب ٙبقيق النمو ٗبعدالت جيدة، ٓب تستمر أيضا لفَبة ٩بتدة، واضطرت عودة االختبلالت 
وؿ إٔب موجة اإلصبلح الثانية ) وعلى رأسها ٚبفيض قيمة ا١بنيو ُب ا٤بوازنة العامة وميزاف ا٤بعامبلت ا٣بارجية ا٢بكومة للدخ

ذلك حركة االقتصاد إٕب التباطؤ ُب السنوات األؤب من القرف ا١بديد؛ ٍب بدأ االقتصاد ُب استعادة لا٤بصرى (. عادت نتيجة 
ذا االنطبلؽ فقد َزَٟبو الذي . غّب أف ى2008-2004التوازف واالستقرار االقتصادي وٙبقيق معدالت ٭بو مرتفعة ُب الفَبة 

. 2008% ، نتيجة النفجار األزمة ا٤بالية واالقتصادية العا٤بية ُب 7وصلو مع ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي إٔب أكثر من 
وبعد أف كاف االقتصاد قد عاد تدرٯبيُا إٔب وتّبة النمو ا٤بتصاعد تعرضت الببلد )االقتصاد واجملتمع( ٢بالة من االضطراب، 

 ىورت معها كافة ا٤بؤشرات ا٤بالية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. تد

 ( تفاوت معدالت النمو االقتصادى في الفترات المختلفة13الشكل )

 

 وزارة التخطيط، تقارير مختلفة المصدر:

مع غض النظر عن عدـ قدرة االقتصاد ا٤بصرى على مواصلة ٙبقيق معدؿ ٭بو مرتفع، وا٣بضوع لدورات متتابعة من         
النمو السريع، ٍب تباطؤ النشاط، ففَبة من االنتعاش، .. وىكذا، فقد كانت العوامل الٌب أدت إٕب ارتفاع النمو وا٬بفاضو، 

اض، ىي ا٤بسئولة بصفة أساسية عن ٙبديد عبلقة النمو االقتصادى مع توزيع واالنعكاسات الٌب رتًبها ىذا االرتفاع واال٬بف
الدخل وتقليل الفقر. صحيح أنو ٲبكن قياس وٙبديد مستوى قوة عبلقة االرتباط بْب متوسط معدؿ النمو االقتصادي ككل 

ة العمومية طبيعة و٧بددات النمو وبْب ا٤بؤشرات اإلٝبالية لتفاوت توزيع الدخل أو نسبة الفقر، ولكن يقف وراء ىذه العبلق
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االقتصادى، مثل قطاعات النشاط االقتصادى ) زراعة ، صناعة ، تشييد ، سياحة ، وغّبىا (، دور الَباكم الرأ٠بأب 
)االستثمار العيِب ( ُب زيادة إنتاج أى من القطاعات )واالقتصاد ككل(، ارتباط زيادة االتتاج والناتج ُب كل قطاع بالطلب 

 عمالة ومستوى التشغيل ، مصادر ٛبويل ىذا االستثمار ) مدخرات ٧بلية وخارجية ، خاصة وعامة (.علي ال

 النمو والتشغيل:  8-2
 اقتصاد دولة نامية يعد التشغيل والعمل ىو السبيل األساسي للحصوؿ على دخل وزيادتو. وُب االقتصادات ا٤بختلفة ُب       

ترهتن زيادة الناتج ) والدخل ( بالضرورة بزيادة  العمالة وارتفاع أجور ا٤بشتغلْب. ومن ىنا تثور ال  –سواء ا٤بتقدمة او النامية  –
أٮبية العناية بدفع عجلة النمو االقتصادي ُب ا٘باه زيادة التشغيل ا٤بنتج لقوة العمل باعتباره القناة الرئيسية لتحسْب توزيع الدخل 

ير الٌب تناولت قضية العمالة ومشكلة البطالة ُب مصر. وتعددت الطروحات الٌب وتقليل الفقر. كثّبة ىي الدراسات والتقار 
تناولت جوانب ىذه ا٤بسألة عرب فَبة تزيد عن نصف قرف علي النحو الذي أشرنا اليو من قبل )عند مناقشة فرضية أرثرلويس عن 

زمُب الذي أجراه ٠بّب رضواف، علي قدر ملموس من فائض العمالة(. وُب العبلقة بْب النمو االقتصادى والعمالة يظهر التقسيم ال
 ( ىذه العبلقة علي النحو التإب :Hansen and Radwan, 1982الدقة والتقييم ا٤بفيد. لقد وصف )

 استيعاب فائض العمالة .         :  الستيناتفَبة  -1
 : النمو غّب ا٤بولد لفرص عمل واسعة  1985 -75الفَبة  -2
  استمرت حٌب هناية القرف(: النمو البطىء وارتفاع نسبة البطالة ورٗبا:)  1995 -85الفَبة  -3
 .العقد األوؿ من القرف الواحد والعشرين : ٭بو جيد وتراجع ُب البطالة  -4

% سنوياُ، وقد اصطحب ىذا النمو 6-5سبق أف أشرنا إٔب أف فَبة الستينات قد شهدت معدؿ ٭بو يَباواح حوؿ         
من حالة  –َب تلك ا٤برحلة  –ارتفاع ُب الطلب على العمل الذي أدى اليو برنامج ا٢بكومة لتشغيل ا٣برٯبْب، واقَبب االقتصاد 

دة التكلفة ) األجور( ) وفقا لرضواف حدث انتقاؿ للعمالة من الزراعة إٕب التشغيل الكامل، دوف حدوث التضخم ا٤بدفوع بزيا
قطاع التشييد ُب الريف وا٢بضر وىو ماأدى ُب نفس الوقت إٔب ىجرة داخلية من الريف إٔب ا٢بضر، أدت إٕب تعويض النقص 

 (.1976-60ُب فرص العمل الزراعية خبلؿ الفَبة 

% ُب ا٤بتوسط اختلفت 8ي زاد فيو الدخل القومى ٗبعدؿ سنوى ( الذ1985-1975ُب عقد النمو الكبّب )
العبلقات بْب ا٤بتغّبات االقتصادية بدرجة كبّبة، وٓب تكن التغّبات ا٥بيكلية الٌب حدثت ُب صاّب العمالة. لقد تركزت زيادة 

بطبيعتها ال تولد فرص عمل   وخاصة التشييد وا٣بدمات ا٤بالية الناشئة، وىي   non-tradableالناتج ُب القطاعات احمللية 
كثّبة. ورٗبا يرجع عجز النمو االقتصادى ا٤برتفع عن توليد زيادة ٩باثلة ُب الطلب علي العمل إٔب إعتبارين مرتبطْب )( فمن 
 ناحية آلت نسبة كبّبة من الزيادة ُب ا٤بوارد إٕب ا٢بكومة، ٩با انعكس ُب زيادة إنفاقها ) ا١بارى واالستثمارى ( دوف ا٢برص
علي مراعاة " عنصر العمل " وفرص التشغيل الٌب يوفرىا ىذا اإلنفاؽ، فضبًل عن أف الزيادة ُب تدفق ا٤بوارد ا٣بارجية واحمللية 
أدى إٕب ارتفاع ملحوظ ُب األسعار، ومن ٍب الضغط عل سعر ا١بنيو، وأصبح االعتماد على الواردات من ا٤بعدات واآلالت 

زت ظاىرة ارتفاع الكثافة الرأ٠بالية للمشروعات االستثمارية العامة وا٣باصة علي حد أرخص من تشغيل أيدى عاملة، وبر 
فقد انعكست زيادة الكثافة الرأ٠بالية َب تغّب  –نتيجة ٥بجرة العمالة إٕب بلداف ا٣بليج  –سواء. وعلى الرغم من ارتفاع األجور
. ورٗبا يكوف النقص ُب العمالة ا٤باىرة ٤بواكبة ا٤بيكنة % سنويُا خبلؿ عقد السبعينات10معامل رأس ا٤باؿ / العمل بنسبة 

وخاصة ُب قطاع الصناعة مسئواُل عن عدـ عودة التوازف ) حسب ٭بوذج سولو كما أشرنا ُب ا١بزء األوؿ من ىذا البحث (، 
 ٤بشتغلْب. وىو ما يكوف قد انطوى علي زيادة التفاوت بْب مستويات دخل عوامل االنتاج، وكذلك بْب مستويات أجور ا
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أما االعتبار الثاين فيتعلق بسياسة التشغيل ا٢بكومية، فمع زيادة إيرادات ا٤بوازنة العامة توسعت ا٢بكومة ُب التوظيف 
وزاد عدد ا٤بشتغلْب ُب قطاع ا٣بدمات ا٢بكومية ) ا١بهاز اإلدارى وا٥بيئات ا٣بدمية العامة، واإلدارة احمللية( مع استبعاد العاملْب 

ٗبعدؿ يفوؽ الزيادة ُب أى قطاع آخر، وبلغت نسبة ا٤بشتغلْب ُب ا٢بكومة حوأب ٟبس إٝبإب عدد  –العامة  ُب الشركات
. ولكن األخطر من ىذا كاف تأثّب سياسة األجور وا٤برتبات ا٢بكومية علي 1986ا٤بشتغلْب ُب االقتصاد ككل ُب سنة 

ح األجر وا٤بزايا الٍب ٰبصل عليها خرٯبو منظومة التعليم من مستوى ومعدالت األجور ُب االقتصاد القومى برمتو. لقد أصب
العمل ُب القطاع ا٢بكومى ٗبثابة ا٢بد األدىن الذي يقبل بو أى باحث عن عمل ُب القطاع ا٣باص )وال شك أف ىذا االعتبار 

ألوؿ(. ضاع ىذا الزخم قد أدى إٔب ٝبود سوؽ  العمل واألجور( وارتفاع تكلفة العمل، لتصب من جديد ُب نطاؽ االعتبار ا
 مع تراجع ايرادات الدولة واالقتصاد مع ا٬بفاض أسعار البَبوؿ وما ترتب عليو من آثار متداخلة، وبدأت البطالة ُب الزيادة. 

عاد االقتصاد ا٤بصرى إٕب وتّبة أبطأ ُب النمو منذ منتصف الثمانينات، واستمر ا٬بفاض معدؿ النمو االقتصادى 
من القرف الواحد وعشرين. وعلي الرغم من استعادة قطاع الصناعة التحويلية ٙبقيق معدالت ٭بو معقولة،  حٌب السنوات األوٕب

% 10إال أنو سرعاف ما فقد قدرتو التنافسية وعاين من تراجع الصادرات وارتفاع التكلفة، وارتفعت نسبة البطالة إٔب أكثر من 
(. وإٔب جانب ظهور حالة البطالة  1986أو تعداد السكاف ُب  1993) سواء حسب بيانات ٕبث العمالة بالعينة ُب 

ُب ا٤بناطق الريفية، وخاصة ُب الزراعة، والتشييد ) نتيجة عودة أعداد كبّبة من ا٤بصريْب   underemploymentا١بزئية 
الذي يستوعب   informalالعاملْب با٣بارج ( وتباطؤ النشاط ُب القطاعات الريفية غّب الزراعية، أصبح القطاع غّب النظامي

% من العمالة عاجزاُ عن االستمرار ُب استيعاب الزيادة ُب قوة العمل. وجدير با٤ببلحظة أف الضغوط التضخمية 20حوإب 
الٌب تراكمت خبلؿ الفَبة السابقة قد تآكلت معها الزيادة ُب األجور ا٢بقيقية الٌب حدثت ُب فَبة الرواج، وقد تدىورت أحواؿ 

تفعت نسبة الفقر )كما سنرى فيما بعد(. لقد تعرض االقتصاد ا٤بصرى إٔب لطمتْب شديدتْب خبلؿ السنوات ا٤بعيشة وار 
األخّبة من القرف ا٤باضي: األزمة االقتصادية العا٤بية الٍب بدأت ُب شرؽ آسيا، ٍب الكارثة اإلرىابية ُب األقصر ) يوليو 

يولة دوف عودة سريعة )أو قوية ( للنشاط االقتصادى وزيادة فرص (. وُب ىذه الفَبة حالت أيضا مشكلة الس1997ونوفمرب
 العمل. 

بعد إعداد  –رغم بداية القرف ا١بديد واالقتصاد ا٤بصرى الزاؿ ٰبقق معدالت ضعيفة للنمو االقتصادى، فقد أمكنو 
يادة فرص التشغيل، والتمهيد ٤برحلة من العودة إٔب االرتفاع ٗبعدالت النمو، وز  –والبدء ُب تنفيذ ا١بيل الثاين لئلصبلح ا٤بإب 

االنطبلؽ ُب مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة. وإٔب جانب التحسن التدرٯبي ُب مؤشرات التوزيع والفقر، وتراجع 
دة. رٗبا نسبة البطالة، فقد ظهرت حالة نقص العرض من العمالة ا٤باىرة عن احتياج التوسعات ُب االستمرار أو ا٤بشاريع ا١بدي
  Ikramنستطيع الوصوؿ من ىذا االستعراض التارٱبي إٕب بعض مبلمح العبلقة بْب النمو االقتصادي والعمالة، ولكن 

ٕب أف ٧بتوى وتكوين ٭بو الناتج أكثر أٮبية من إٱبلص من مراجعتو للكتابات الٌب قامت بتحليل أعمق لطبيعة ىذه العبلقة، 
ستمرار حالة التباين )عدـ التوافق( َب ا٤بهارات بْب عرض والطلب على العمل، فهو ليس معدؿ النمو، وأنو على الرغم من ا

ا٤بسئوؿ عن البطالة ُب االقتصاد ا٤بصرى، وال ىي كذلك مشكلة عدـ مرونة ) ٝبود( األجور. فقد ا٬بفضت األجور ا٢بقيقية 
إٕب عدد   Ikramوأشار  –دى ُب أوائل الثمانينات بعد فَبة االنتعاش االقتصا –سواء ُب القطاع العاـ أو القطاع ا٣باص  –

من الدراسات الٌب خلصت إٕب أف السبب الرئيسي للبطالة ُب مصر يكمن ُب نقص الطلب على العمل )عدـ كفاية( نتيجو 
التساـ النمو االقتصادى بارتفاع الكثافة الرأ٠بالية ) خبلؿ فَبة النمو ا٤برتفع (. وتشّب إٕب ىذه السمة كثّب من التقديرات " 

 0.28إٕب  1975% ُب 43نتاج " وخاصة ُب الصناعة ا٤بصرية ؛ الٌب ا٬بفضت فيها ىذه ا٤برونة من ٤برونة العمل بالنسبة لبل
وبلغت  0.61كما قدر رضواف أف مرونة العمل بالنسبة لئلنتاج على مستوى االقتصاد ككل كانت حوأب .1992ُب 
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 0.47الدؤب قدرت ا٤برونة ٕبوأب  وُب دراسة للبنك .1995-1983ُب قطاع الصناعة التحويلية، خبلؿ السنوات  0.74
خبلؿ عقد التسعينات. وتقل تقديرات  0.64، ارتفعت إٕب 1990-60على مستوى االقتصاد ككل على امتداد الفَبة 

%( ُب النصف الثاين من التسعينات ، ويصل التباين ُب تقديرات مرونة العمل / االنتاج إٕب 50وزارة التخطيط عن ذلك )
% خبلؿ سنوات النصف األوؿ من التسعينات. إف مؤدى مثل ىذا التقدير أف 12لصناعة التحويلية إٕب حد ا٬بفاضها ُب ا

زيادة اإلنتاج ٗبا قيمتو حوأب مليوف جنيو ٱبلق فقط ٜباف فرص عمل. وإذا كانت مرونة العمل لئلنتاج قد ارتفعت مع استمرار 
نمو االقتصادى ال يقود إٔب التوسع َب فرص العمل ا٤بطلوبة؛ ٗبا ينطوى ارتفاع الكثافة الرأ٠بالية، فرٗبا أصبح ارتفاع معدؿ ال

عليو ذلك من انعاسكات، ليس فحسب على نسبة البطالة، ولكن أيضا أجور ا٤بشتغلْب وتوزيع الدخل بْب عوامل االنتاج 
 (  Ikram, 2005وبْب الفئات االجتماعية ) راجع  

 صادر تمويلو معدل االستثمار وم –النمو االقتصادي  8-3
كغّبىا   –لعلو من نافلة القوؿ ُب اقتصاديات التنمية أف العنصر الرئيسي احملدد لنمو الناتج احمللى اإلٝبأب ُب مصر 

ىو الَباكم الرأ٠بأب. وكما ىو معروؼ يتم ٛبويل ىذا الَباكم ) االستثمار العيِب ( من خبلؿ ا٤بدخرات  –ُب البلداف النامية 
در األجنبية. وتؤثر السياسة االقتصادية ) ا٤بالية والنقدية وسياسة الصرؼ األجنيب والتجارة ا٣بارجية( ُب تدفق احمللية أو ا٤بصا

ْصدرين علي حد سواء. وقد رأينا ُب ا١بزء األوؿ من ىذه الدراسة أف من يقبلوف بتفاوت توزيع الدخل 
َ
ا٤بوارد من خبلؿ ا٤ب

عند األغنياء، ومن ٍب توظيف ا٤بدخرات ُب إحداث الَباكم الرأ٠بإب والنمو  يستمدوف قناعتهم من ارتفاع ا٤بيل لبلدخار
االقتصادى. وبغض النظر عن القبوؿ أو النفي ٥بذا االقتناع فإف السياسات ا٢بكومية الٍب تؤثر ُب قرارات من يدخر ومن يقـو 

 وزيع عوائده علي ا٤بشاركْب ُب النشاط االقتصادى. باالستثمار تلعب ُب النهاية دوراً ىاماً ُب ٙبديد معدؿ النمو االقتصادى وت

 ( مكونات ومصادر النمو 14جدول ) 
 

 الفترة

 نسبة المساىمة في النمو كنسبة من الناتج المحلى معدالت النمو السنوى%

الناتج 
 المحلى

الطلب 
 المحلي

الطلب 
 الخارجي

الطلب 
 المحلي

الطلب 
 الخارجي

الطلب 
 المحلي

الطلب 
 الخارجي

65-1970 3.3 4.6 0.2 0.72 0.28 99.3 0.70 

70-1975 3.5 3.0 4.8 0.74 0.26 62.3 37.7 

75-1980 9.8 9.9 9.6 0.71 0.29 74.7 25.3 

80-1985 6.7 8.5 1.5 0.77 0.23 90.0 10.0 

85 -1990 4.2 3.0 8.2 0.76 0.24 54.2 45.8 

90-1995 3.4 2.7 5.2 0.72 0.28 61.2 38.8 

95-2000 5.7 6.3 4.3 0.74 0.26 78.8 21.2 

00-2005        

05-2010        

 وتقارير وزارة التخطيط ,Ikram, 2005مأخوذ من المصدر:   
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ويقودنا فحص مؤشرات معدالت االستثمار على ضوء معدالت النمو االقتصادى ُب الفَبات الزمنية ا٤بتتابعة إٔب عدد من 
: أف التقلبات الظاىرة ُب معدالت االستثمار )نسبة االستثمارات إٔب الناتج احمللى االٝبإب(  . أوال  ا٤ببلحظات ا١بوىرية

ارتبطت بتغّبات معدؿ النمو االقتصادى من فَبة ألخرى .والواقع أف التغّبات ا٢بادة أحيانا ُب معدؿ االستثمار تعود إٕب 
دفق على االقتصاد ا٤بصرى. الشك أف ىذه التغّبات تأثرت بالسياسة مدى توفر ا٤بدخرات احمللية وحجم ا٤بوارد األجنبية الٌب تت

العامة للدولة ) االشَباكية ُب مقابل االنفتاح أو اقتصاد السوؽ ( واألوضاع السياسية اإلقليمية والدولية )القدرة على ا٢بصوؿ 
احمللى )االستثمار واالنفاؽ ( أف الطلب 14على مساعدات ومعونات أـ قروض واستثمارات خارجية (. يبْب ا١بدوؿ ) 

االستهبلكي( كانت لو الغلبة ُب ا٤بساٮبة ُب ٙبقيق النمو االقتصادى، فخبلؿ نصف قرف استوعب الطلب احمللى حوأب ثبلثة 
أرباع الناتج الكلى، وأسهم ُب زيادة الناتج بنفس النسبة تقريباُ. وُب بعض الفَبات زاد الطلب ا٣بارجي ٗبعدالت أسرع من 

ٔب مستوى مرتفع إ%( ُب بعض الفَبات 20-17تفاوتت معدالت االستثمار من مستوى متوسط ) ثانيا : احمللى. الطلب
% من الناتج احمللى( كانت 20ورغم أف ا٤بدخرات احمللية )بلغت  .%( ُب منتصف السبعينات وأواخر الثمانينات35نسبياُ )

إف الفجوة بينهما ًب تغطيتها بواسطة ا٤بوارد ا٣بارجية ) كما يظهر من الشكل ٛبثل النسبة الغالبة ُب ٛبويل االستثمارات احمللية، ف
 كاف معدؿ االستثمار أعلي دائما من معدؿ االدخار احمللى(.  (3)

 2000-1965( معدالت االدخار واالستثمار 14الشكل ) 

 
القدرة االدخارية الفعلية للقطاع  والواقع أنو بينما قد يظهر أف معدؿ االدخار احمللى منخفض نسبياُ، فهو ال يعكس 

% 10ا٣باص ا٤بصرى )القطاع العائلي، قطاع األعماؿ ا٣باص (. لقد تذبذب معدؿ االدخار ا٣باص خبلؿ أربعة عقود من 
% من الناتج احمللى اإلٝبأب، وتأثر االستهبلؾ ا٣باص )ومن ٍب االدخار( ٗبوقف ا٤بدخرات ا٢بكومية ) إف وجدت ( 30إٔب 

ُب ا٤بوازنة العامة، أى أف ىناؾ عبلقة ارتباط عكسى قوية بْب االدخار ا٣باص وادخار ا٢بكومة )مصفوفة االدخار أو العجز 
قرش مقابل زيادة ادخار ا٢بكومة ٔبنيو  63واالستثمار(. وأشارت دراسة للبنك الدوٕب إٔب أف االدخار ا٣باص ا٬بفض ٕبوأب 

(. و٤با كاف قد وجد أف اإلصبلح   Ikram,2006" من ا٢بكومة للقطاع ا٣باص ) واحد. ُب ىذه ا٢بالة تثور قاعدة " ا٤بزاٞبة
الذي ينطوى علي زيادة معدؿ الفائدة ا٢بقيقية لن يكوف ذا تأثّب فعلي علي االدخار   Reform  Financialا٤بإب

ا٣باص فإف السياسة ا٤بالية ) االنفاؽ وااليرادات ُب ا٤بوازنة ( تبدو أكثر تأثّباُ على األداء االقتصادى، خاصة أف االستثمارات 
ومن ٍب تعود ا٢بلقة الٌب تربط بْب االستثمارات  –مارات الكلية ا٢بكومية كانت ٛبثل ُب بعض الفَبات النسبة األكرب ُب االستث

 ا٢بكومية وسياسة العمالة واألجور للكثافة الرأ٠بالية للمشروعات والتوزيع  ) الوظيفي والشخص ( للدخل. 
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 غير توزيع الدخل :ت 8-4
متعاقبة. وحٌب ننتقل إٔب فحص استعرضنا َب القسم السابق التغّبات َب مستوى النمو االقتصادى َب فَبات زمنية  

وتبْب شكل العبلقة الٌب ٲبكن أف تكوف قد حددت طبيعة العبلقة الٌب ربطت بْب النمو االقتصادى وتوزيع الدخل، على ضوء 
مارصدناه من النتائج الٌب تضمنتها الدراسات التطبيقية َب ا١بزء األوؿ من ىذا البحث، يصبح من ا٤ببلئم أف نتتبع التغّبات َب 

 ٭بط وىيكل توزيع الدخل على النحو الذى تعكسو ا٤بؤشرات ا٤بستخدمة َب قياس ىذا التوزيع.

: أف األولىوللتمهيد ٥بذه ا٣بطوة نتذكر أف أىم مبلمح وخصائص عملية النمو االقتصادى ٛبثلت َب ظاىرتْب.  
طويلة ٩بتدة. ٓب تُدـ أى فَبة ٭بو جيد أكثر االقتصاد ا٤بصرى ٓب يتمكن من احملافظة على ٙبقيق معدؿ ٭بو جيد )مرتفع( لفَبة 

يتسم باالستقرار النسىب  –بصفة عامة  –سنوات، يتجو بعدىا منحُب النمو إٔب ا٥ببوط. وباعتبار أف توزيع الدخل  5-3من 
زيع الدخل، فرٗبا يكوف من الصعب اقَباف التغّب َب درجة البلمساواة، أو التباين، َب تو  –على األقل  –خبلؿ ا٤بدى ا٤بتوسط 

ٓب يكن  –وتوزيع الدخل  –: أف النمو االقتصادى الثانيةبالنمو االقتصادى وحده، أو اعتباره نتيجة ٥بذا النمو )أو غيابو(. 
مرىونًا ٗبا اقتضتو أسس علم االقتصاد واقتصاديات التنمية، أو ٗبا تبنتو شعارات النظم االقتصادية من أىداؼ تتعلق "بالنمو 

قد ناقشنا االفَباض بأف االقتصاد ا٤بصرى كاف ٲبكن أف ينطلق إٔب طريق التصنيع والنمو السريع، من خبلؿ مع العدالة". ل
استغبلؿ "فائض العمالة " ) أى عرض العمل غّب احملدود(، وانتقاؿ السكاف من الريف إٔب ا٢بضر ) زيادة نسبتو التحضر(، 

رجة أكرب من البلمساواة. ٓب يتأكد لنا انطباؽ شروط ٭بوذج آرثر لويس مع ماقد ينطوى عليو ذلك من ا٘باه توزيع الدخل إٔب د
على ا٢بالة ا٤بصرية. وٓب تكن ٘بربة النمو االقتصادى )ا١بيد( الٌب بدأت أواخر ا٣بمسينات ٧بققة لثورة صناعية عميقة 

نمو نسبياً، وٓب يتغّب مع ذلك ووالمستدامة. وبا٤بثل عندما رُِفَعت شعارات اشَباكية خبلؿ الستينات، ارتفعت معدالت ال
على عكس ماحدث منذ منتصف السبعينات، بعد تبُب التحرير االقتصادى  –خاصة َب ا٢بضر  –ىيكل توزيع الدخل 

)االنفتاح(، حينما ارتفعت معدالت النمو االقتصادى وٙبسن توزيع الدخل. ولعلو قد الحظنا أف ا٤برحليًب قد شهدتا ٧بافظة 
على حساب " األغنياء ".  –بصفة أساسية  –على مكاسبها. وكاف ذلك  –" بشقيها الريفى وا٢بضرى " الطبقة ا٤بتوسطة 

ىل استمر توزيع الدخل على نفس منوالو خبلؿ العقود الٌب تواصل فيها تطبيق برامج " االصبلح القتصادى" أوائل 
 توزيع الدخل، والعبلقة بْب ا٤بتغّبين؟التسعينات، وما تأثّب السياسات ا٢بكومية على األداء االقتصادى وعدالة 

 إسقرار نسبى فى مستوى تفاوت الدخل: 8-4-1
تعددت منذ السبعينات الدراسات الٌب تضمنت قياسًا أو استخدامًا ٤بؤشرات تفاوت توزيع الدخل، وكاف " معامل  

منية ٨بتلفة، وتباينت فيما بينها تقديرات جيُب" واألنصبة النسبية َب الدخل أكثرىا تداواًل. وألف ىذه الدراسات تغطى فَبات ز 
مؤشرات توزيع الدخل عن الفَبة الواحدة، فقد كاف صعبًا الوصوؿ إٔب سلسلة زمنية متسقة ٥بذه ا٤بؤشرات. وبإعتبار أف 

ة َب االختبلؼ ليس كبّباً بْب تقديرات مؤشرات التفاوت، فإننا نبغى استكشاؼ اال٘باه العاـ للتغّبات َب مستوى البلمساوا
توزيع الدخل، باإلضافة إٔب نقاط التغّب البارزة على ىذا اال٘باه العاـ. وتشمل دراسة حديثة سجبًل للتقديرات َب الدراسات 

 ا٤بختلفة، لكل من معامل جيُب، ونصيب الشرائح العشرينية )والعشرية( من الدخل ) االنفاؽ االستهبلكى ا٣باص (.

للتفاوت، عن الفَبات الٌب شهدت ٙبوالت جوىرية َب األداء االقتصادى  إٔب معامل جيُب –َب حينو  –أشرنا  
وانعكاساتو، مثل التغّب َب توزيع األصوؿ )األرضى( َب ا٣بمسينات والستينات، ٧باولة التصنيع وزيادة ا٤بلكية العامة ودور 

أف توزيع  Paolo Verme and others,2014من الدراسات ا٤بوثقة  –ا٢بكومة حٌب منتصف السبعينات. وقد اتضح لنا 
 58/1959( َب الفَبة من  0.38إٔب  0.42الدخل قد ٙبسن ) ُمَعربًا عنو با٬بفاض متواصل َب قيمة معامل جيُب من 

، ٍب شهد تقلبات ٧بدودة َب الفَبة التالية. وتَِغيب تقديرات معامل جيُب للتفاوت على ا٤بستوى القومى عن 74/1975حٌب 
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ومسألة توزيع الدخل  -على النحو الذى سنعرضو فيما بعد  –ى ضوء االىتماـ ا٤بتزايد ٗبشكلة الفقر عقد الثمانينات. عل
خبلؿ العقدين األخّبين ًب تطوير مسوح الدخل واالنفاؽ الٌب ٯبريها دوريًا ا١بهاز ا٤بركزى للتعبئة واإلحصاء، ومنهجية تبويب 

ونستخلص من التقارير ٤بختصْب َب إجراء دراساهتم ا٤بعنية هبذه القضايا. وقياس ا٤بؤشرات الٌب اعتمد عليها ٬ببة الباحثْب وا
الٌب أعدىا فريق عمل من وزارة التخطيط، وا١بهاز ا٤بركزى لئلحصاء، والبنك الدؤب، وخرباء من ا١بامعات ا٤بصريةأف عقد 

تراجعا ملحوظًا َب النصف الثاىن منو التسعينات رٗبا يكوف قد شهد ٙبسنًا ظاىرًا َب توزيع الدخل، خبلؿ نصفو األوؿ: ٍب 
 90/1991فيما بْب  0.35إٔب  0.45من   ,Khair-ELdin and Ellaithy)ا٬بفض معامل جيُب وفقًا لدراسة 

(. وبينما تشّب تقديرات الليثى إٔب نفس اال٘باه العاـ، تظهر 0.36إٔب  99/2000ٍب عاد إٔب االرتفاع َب  95/1996و
َب  0.34ٍب ارتفع إٔب  0.32إٔب  0.37الدراسة ا٤بشَبكة مع خّب الدين ) ا٬بفض ا٤بعامل من  قيم ا٤بعامل أقل منها َب

السنوات ا٤بشار إليها على التوأب(. ولعل ما يلفت النظر ىو تواضع معدالت النمو االقتصادى خبلؿ النصف األوؿ من 
ما كاف النمو االقتصادى َب سنوات النصف الثاىن التسعينات، الذى شهد بدء تطبيق سياسة اإلصبلح والتعديل ا٥بيكلى، بين

( وعند ٧باولة تفسّب ىذا التعارض َب العبلقة ا٤بنطقية ا٤بفَبضة 95/1996 – 90/1991يبدو جيداً ) أعلى من مستواه َب 
عربة عن ا٤بت

ُ
غالطة َب قياس ا٤بؤشرات ا٤ب

ُ
غّبين، إذ تشّب معدالت بْب ا٤بتغّبين )النمو االقتصادى وتوزيع الدخل( رٗبا تبْب لنا ا٤ب

النمو االقتصادى إٔب متوسط الزيادات السنوية َب قيمة الناتج احمللى اإلٝبأب، بينما نستخدـ بيانات اإلنفاؽ االستهبلكى 
إنعكاسات ىذا االختبلؼ على ٧باولة تفسّب  –فيما بعد  –ا٣باص ) العائلى حسب جداوؿ ا٢بسابات القومية (. وسنتناوؿ 

َُطو ؿ  مو االقتصادى على توزيع الدخل.وقياس أثر الن
حوؿ داللة تغّب نسبة اإلنفاؽ   -َب هناية الدراسة-2)أنظر ا٥بام  ا٤ب

 االستهبلكى ا٣باص إٔب الناتج اإلٝبأب(

كاف العقد األوؿ من األلفية ا١بديدة ٨بتلفاً. وقد اتفقت الدراسات، وفقًا لتماثل قيم معامل جيُب، على ا٘باه  
ة درجة ا٤بساواة ) إ٬بفاض مستوى البلمساواة ( كما يعكسو ا٬بفاض ا٤بعامل من فَبة ألخرى. وتتطابق نفس مستمر لزياد

ا٢بالة مع الوضع َب ا٤بناطق ا٢بضرية )ا٢بضر( بينما ارتفعت درجة البلمساواة قليبًل َب الريف مع هناية العقد األوؿ َب األلفية. 
رٗبا كانت صورة  خل ) االنفاؽ االستهبلكى( أقل تفاوتاً َب الريف عنو َب ا٢بضر.مع مراعاة األخذ َب ا٢بسباف أف توزيع الد

توزيع اإلنفاؽ االستهبلكى الكلى على الشرائح من السكاف حسب حصة كل شرٰبة، أفضل تعبّباً عن التوازف )االختبلؿ( َب 
جتماعية، ومن ٍب إمكانية ا٤بقارنة بْب تغّبات التوزيع، إذ أهنا تستند إٔب توزيع ٝبلة ما ينفقو ا٤بستهلكوف على الفئات اال

اإلنفاؽ االستهبلكى الكلى )َب إطار عبلقتو مع تغّب معدالت ٭بو الناتج احمللى االٝبأب(، وتغّبات األنصبة النسبية لكل فئة 
على  –مرة أخرى  –كيز َب الفَبات الزمنية ا٤بختلفة. ويبقى االختبلؼ قائما بْب تقديرات الدراسات ا٤بختلفة. ولكن سيتم الَب 

اال٘باىات العامة للتغّب َب األنصبة النسبية للفئات )االجتماعية(. وتتفق الدراسات على أف الفَبة التنموية األؤب 
% من السكاف ( على حساب 40( شهدت ٙبسناً بسيطاً َب نصيب الفئة األدىن َب الريف ) 64/1965 – 58/1959)

% من السكاف( َب النصف األوؿ 40% منهم. وارتفعت كذلك حصة ىذه الفئة ) 10اال٬بفاض احملدود َب نصيب أغُب 
% األدىن إنفاقًا من السكاف 40ٍب النصف الثاىن من التسعينات، أيضا على حساب أغُب فئة. ) إستمرت زيادة نصيب 

وىى فئة الفقراء تقريباً( خبلؿ سنوات العقد األوؿ من القرف واحد وعشرين ) ارتفع كذلك نصيب أدىن ُٟبْس من السكاف، 
وواصل نصيب ىذه الفئة ارتفاعو َب السنوات األخّبة كذلك، على الرغم من تراجع طفيف ترافق مع األزمة ا٤بالية العا٤بية َب 

َب ا٤بناطق ا٢بضرية بقيت درجة " البلمساواة " َب اإلنفاؽ االستهبلكى العائلى على  (. 2011، وانفجار أحداث 8/2009
ؿ فَبة التنمية األؤب، ٍب شهدت ٙبسناً نسبياً َب العقد التأب، وٓب تتغّب حٌب التسعينات، تبعها بعض الَباجع خبلؿ حا٥با خبل

ليس من الصعب أف نقرف التغّبات َب األنصبة  نصف العقد األوؿ من القرف ا١بديد، ٍب ٙبسنت قليبًل َب سنوات هناية العقد.
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االنفاؽ االستهبلكى العائلى، بالتوزيع الوظيفى للدخل َب الفَبات ا٤بختلفة )وخاصة نسبة النسبية للفئات االجتماعية َب ٝبلة 
األجور إٔب الناتج(  سواء َب قطاع الزراعة أو القطاعات غّب الزراعية. ومع التجاوز عن االختبلؼ َب التقديرات ا٣باصة هبذا 

مة ٥بذه التغّبات، وما سبق أف حاولنا بيانو من عبلقتها وتأثرىا التوزيع بْب الدراسات ا٣باصة، سنكتفى أيضًا باال٘باىات العا
 بالتغّب َب معدالت النمو االقتصادى.

 ( :  مؤشرات توزيع الدخل ونسبة الفقراء15دول )ج

 90/1991 95/1996 99/2000 04/2005 8/2009 10/2011 12/2013 

 معامل جينى 
  الجمهورية  -

0.37 

 

0.32 

 

0.34 0.32 0.31 0.31 0.29 

 0.33 0.34 0.34 0.35 0.37 0.34  الحضر -

 0.24 0.24 0.22 0.23 0.23 0.24  الريف -

        :نسبة الفقراء

 26.3 25.2 21.6 19.6 16.7 19.4 24.3 مصر  -

 17.6 15.3 11.0 10.1 9.2 11.0 00 الحضر -

 32.4 32.4 28.9 26.8 22.1 24.8 00 الريف -

 مستندة إٔب بيانات مسوح الدخل واإلنفاؽ ا٤بختلفة، كما أعدهتا د.ىبة الليثى لصاّب ىذه الدراسةالتقديرات  المصدر:

نقطة مئوية فقط َب منتصف  1.5سجلت الدراسات أف نصيب األجور من الدخل الزراعى قد ارتفع ٕبوأب  
 66/1967 – 51/1952السبعينات با٤بقارنة مع ىذه النسبة َب أوؿ ا٣بمسينات، إذ أف الزيادة الٌب ٙبققت خبلؿ الفَبة 

 (Hansen and Radwan, 1991)أنظر ين (. وقد وصف ٧بى الد1974-67/1968قد تبلشت َب الفَبة التالية ) 
ىذا التغّب َب نسبة األجور إٔب القيمة ا٤بضافة الزراعية بالشكل الناقوسى )على غرار منحُب كوزنتس(. أما بالنسبة للقطاعات 

رتفاعاً غّب الزراعية ) ومن بينها الصناعة وا٣بدمات( فقد شهدت نسبة األجور إٔب الناتج احمللى اإلٝبأب ٥بذه القطاعات ا
% َب 42، ٍب ا٬بفضت تدرٯبيًا حٌب بلغت 1974% َب 60إٔب حوأب  59/1960% َب 54ملحوظاً، من حوأب 

% َب 45إٔب االرتفاع، من حوأب  –وبصفة عامة مالت حصة األجور الكلية َب الناتج احمللى االٝبأب . 81/1982
ًا حٌب منتصف السبعينات. وبينما تشّب بيانات % َب منتصف الستينات، ٍب استقرت تقريب49إٔب حوأب  59/1960

%( 43بيانات استقرارا نسبياً َب حصة األجور )حوأب ال، ُتظهر 1976َب عاـ  42.5العيسوى إٔب ا٬بفاض ىذه النسبة إٔب 
  Hansen and Radwan, 1991)) خبلؿ عقد السبعينات.

٘باىا عاما لبل٬بفاض خبلؿ النصف األوؿ من لقد شهدت نسبة األجور َب الصناعة والقطاعات غّب الزراعية ا 
، عادت إٔب اال٬بفاض 1974الستينات ٍب ثباتًا نسبيًا )ركوداً( خبلؿ السنتْب التاليتْب. وعلى الرغم من ارتفاع النسبة حٌب 

يادة ، واستمر نصيب األجور َب الَباجع َب القطاعات غّب الزراعية. وكما أشرنا من قبل، ترجع الز  75/1976بشدة َب 
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النسبية َب حصة األجور خبلؿ النصف األوؿ من الستينات إٔب زيادة أعداد ا٤بشتغلْب وارتفاع األجور ا٢بقيقية. وقد شهدت 
حٌب  65/1966ىذه الفَبة تغّبًا ىيكلياً، إنطوى على النمو الصناعى ا٤بتسارع الذى فاؽ ٭بو قطاع الزراعة. َب الفَبة 

تيجة للزيادة البطيئة َب العمالة ومعدالت األجور، وتباطؤ معدؿ النمو االقتصادى ، ظل نصيب األجور مستقراً، ن1974
بصفة عامة. ومنذ منتصف السبعينات أخذت نسبة األجور إٔب الناتج احمللى اإلٝبأب َب اال٬بفاض ا٤بستمر )تضاؼ بيانات 

 خّب الدين (.

ومى بدوره َب نصيب الفئات االجتماعية من ٝبلة إنعكس تغّب األنصبة النسبية لعوامل اإلنتاج على ا٤بستوى الق 
اإلنفاؽ االستهبلكى العائلى، ٕبسب موقعها َب العملية اإلنتاجية وملكيتها ٥بذه العوامل. وقد أشرنا من قبل إٔب التغّب َب 

ى، وتبدؿ توجو حصة الفئات االجتماعية َب الفَبات الٌب شهدت أداًء اقتصاديًا ٨بتلفاً، وخاصة َب تغّب ا٥بيكل االقتصاد
السياسة االقتصادية. ورٗبا يكوف من ا٤بثّب لبللتفات التحسن النسىب َب ٭بط توزيع الدخل ) اإلنفاؽ االستهبلكى( خبلؿ 
سنوات العقد األوؿ من القرف واحد والعشرين. إنطوى ا٘باه التحسن على الزيادة ا٤بضطردة )ولو ٧بدودة( َب نصيب أدىن 

الفئة الفقراء وأشباه الفقراء( وحٌب اذا كانت حصة ىذه الفئة قد ا٬بفضت قليبًل َب  % من السكاف )وتشمل ىذه40
، رغم استمرار حالة التوتر السياسى واالنكماش االقتصادى. لقد جاءت الزيادة 2013، فقد عادت إٔب الزيادة َب 2011

ولعل البيانات عن ا٢بصة % من السكاف(. 10% )وخاصة على حساب أغُب 20% على حساب أغُب 40َب حصة أفقر 
النسبية للشرائح الوسطى َب جدوؿ توزيع الدخل خبلؿ العقد األوؿ من األلفية ا١بديدة والسنوات القليلة ا٤باضية تؤيد 

% من السكاف 40حظوظ " الطبقة ا٤بتوسطة "،  إذ بعد ا٬بفاض نصيب  –ورٗبا ٙبسن  –االستنتاج ا٤بلحوظ بثبات 
، عاد ىذا النصيب إٔب الزيادة ا٤بضطردة )وإف كانت 2000و  1996( من اإلنفاؽ الكلى فيما بْب )ا٣بُْمسْب الثالث والرابع

 (. 2011بنسبة ٧بدودة( حسب مسوح الدخل واالنفاؽ َب السنوات ا٤بختلفة ) بإستثناء عاـ 

 ( : توزيع االنفاق االستهبلكى العائلى ) % (16جدول )
 2013 2011 2009 2005 2000 1996 1991 شرائح  السكان

 22.8 22.0 22.3 21.6 21.5 22.6  %40أدنى 

 37.4 36.7 37.3 36.8 36.4 37.4  %40المتوسطو 

 39.8 41.2 40.4 41.5 42.2 40.0  %20أدنى 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اإلجمالى

 واإلنفاؽ عن السنوات ا٤ببينة.الليثى، تقديرات غّب منشورة، استناداً إٔب مسوح الدخل  المصدر :

 ىل تعانى مصر من اختبلل توزيع الدخل؟ 8-4-2
إتفقت كافة الدراسات الٌب تناولت مسألة توزيع الدخل َب مصر، ووردت اإلشارة إليها َب ىذا البحث، على  

وأنو استنادًا إٔب ا٤بؤشرات الدارجة ا٤بستخدمة َب قياس َب وصف االقتصاد ا٤بصرى    (egalitarian)استخداـ تعبّب 
مستوى التفاوت )البلمساواة( َب توزيع الدخل ٲبكن التأكيد على أف مصر ال تعاىن من البلمساواة، أو حدة التفاوت بْب 

عدـ توفر البيانات مستويات الدخل للفئات االجتماعية ا٤بختلفة. أشرنا من قبل إٔب أنو بينما قد يشتكى بعض الباحثْب من 
َب  –واإلحصاءات البلزمة، أو من تصُور ما َب منهجية القياس أو األساليب اإلحصائية ا٤بتبعة فقد أٝبعت الدراسات الرصينة 

على جودة نوعية البيانات واإلحصاءات ا٤بتاحة لبلستخداـ. وقد اعتمدنا َب ضوء ذلك على ا٤بؤشرات ا٤بعتادة  –ىذا اجملاؿ 
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ل التغّبات َب ىيكل توزيع الدخل )اإلنفاؽ العائلى( عرب فَبة زمنية طويلة نسبياً. ولعل االستخبلص الرئيسى من َب رصد وٙبلي
َب قيم معامل جيُب للتفاوت أو األنصبة  –َب الفَبات الزمنية ا٤بختلفة  –ىذا االستعراض يتمثل َب ضيق مدى التغّبات 
 –بالضرورة  –ستقرار النسىب ٤بقاييس التفاوت َب توزيع الدخل ال يرتبط النسبية للفئات االجتماعية. ولكن ألف ىذا اال

َُطو ؿ  ٗبستوى ىذا التفاوت، يكتسب ىذا التوصيف ٢بالة ومستوى البلمساواة أٮبيتو.
َب هناية ىذه الدراسة  1)أنظر ا٥بام  ا٤ب

 حوؿ وجهة نظر ٨بتلفة عن تفاوت توزيع الدخل َب مصر(

. وتشّب دراسة البنك 0.35 - 0.32الحظنا عرب األقساـ السابقة أف قيمة معامل جيُب للتفاوت تَباوح بْب            
، وإٔب أنو أقل من معامل التفاوت OECDالدؤب إٔب ٛباثل ىذا ا٤بستوى مع نظّبه السائد َب الدوؿ ا٤بتقدمة، أعضاء منظمة 

ذلك أقل من قيم ا٤بعامل َب البلداف الٌب يتساوى فيها متوسط دخل (، وىو ك 0.40َب الواليات ا٤بتحدة ) الذى يزيد على
دولة(  88الفرد مع مثيلو َب مصر.  وإلجراء مقارنة ذات داللة على مستوى "البلمساواة" بْب مصر وعدد كبّب من الدوؿ )

احمللى اإلٝبأب َب ىذه  ناتجقامت دراسة البنك الدؤب بتوقيع قيم معامل التفاوت ) جيُب ( مقابل متوسط نصيب الفرد من ال
يرتبط تفاوت الدخل)البلمساواة(  countries – crossوكما ىو متوقع َب دراسة ٦بموعة دوؿ  .الدوؿ على شكل بياىن

أف معامل تفاوت الدخل َب مصر يقع ٙبت خط (  15) بعبلقة سالبة )عكسية( مع متوسط دخل الفرد. ويظهر َب الشكل 
رجة التفاوت َب توزيع الدخل  أدىن من مستوى الدخل. )أقل ٩با كاف ٲبكن أف يكوف عليو بالنسبة اال٫بدار، ٩با يعُب أف د

 ٤بستوى الدخل(.
 بعض البلدان ) % (مصر و ( : مؤشرات توزيع الدخل فى 17جدول )     

 ( .2010أكتوبر  27عثماف ٧بمد عثماف، مستويات ا٤بعيشة وسياسات إعادة توزيع الدخل وتقليل الفقر، جريدة الشروؽ ) المصدر:  

قامت نفس الدراسة بعمل مقارنة غّب مسبوقة بْب توزيع دخل ا٤بصريْب وتوزيع الدخل على ا٤بستوى العا٤بى. ومن           
( حيث تظهر على احملور اآلفقى النسبة ا٤بئوية من الدخل )الُعَشّْبات(، وعلى  16خبلؿ إسقاط البيانات على الشكل ) 

أف أدىن ُعَشّب  –مثبًل  –النسىب للدخل العا٤بى، يبْب ا٤بنحُب ا٣باص بالواليات ا٤بتحدة األمريكية  احملور الرأسى التوزيع
% من جدوؿ توزيع الدخل العا٤بى ) أى أف أفقر األمريكيْب ىم َب وضع أفضل من أكثر من نصف 55%( يقع عند 10)

% من ا١بدوؿ العا٤بى، بينما يظهر ا٤بصريوف 15توى سكاف العآب (، أما أدىن ُعَشّب من ا٤بصريْب فيمثل موقعو عند مس

 معامل التفاوت األغنى لؤلفقرنسبة  %10نصيب أغنى  %10نصيب أفقر  الدول

 32.1 7.2 27.6 3.9 مصر

 32.7 9.1 25.1 2.8 فرنسا

 40.8 15.9 29.9 1.9 الواليات المتحدة

 55.0 40.6 43.0 1.1 البرازيل

 43.2 17.4 33.2 1.9 تركيا

     ماليزيا

 41.5 13.2 31.4 2.4 الصين



119 
 

األغنياء على نقطة أعلى َب سلم التوزيع العا٤بى. وا٤بلفت أف ا٤بصريْب َب وسط ا١بدوؿ الوطُب يقعوف أيضًا َب وسط التوزيع 
ا ُمْدَقعْب كما ىو حاؿ العا٤بى. وٚبلص ا٤بقارنة بْب الوضع َب مصر مع غّبه َب بلداف أخرى إٔب أف الفقراء من ا٤بصريْب ليسو 

الفقراء َب ا٥بند أو الصْب أو الربازيل. الواقع أف الُعَشّب األدىن َب مصر أفضل حااًل من نظّبه َب الربازيل، وأف نصف ا٤بصريْب 
َب وضع أفضل من نصف الصينيْب، وأف كل الفئات َب مصر ٙبصل على نسبة من الدخل القومى أكرب ٩با ٙبصل عليو 

 ثلة َب ا٥بند.الفئات ا٤بما

 العبلقة بين معامبلت جينى ومتوسطات دخل الفرد (15الشكل )

 
 ( توزيع الدخل فى مصر بالمقارنة مع ببلد أخرى16الشكل )
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وأخّبًا تلفت الدراسة النظر إٔب داللة وانعكاس متوسط دخل الفرد وارتباطو بنمط )ىيكل( التوزيع، فتشّب إٔب أف          
% من األمريكيْب. بل إف الشرٰبة األعلى من " متوسطى 1يعيشوف على مستويات دخل أقل من أفقر % من ا٤بصريْب 60

عد ىذا األمر مستغرباً، الدخل" َب مصر تكاد تصل بالكاد إٔب مستوى " الشرٰبة األدىن" من متوسطى الدخل األمريكيْب. وال يُ 
  إذ أف

ُ
زيع الدخل يتمثل َب متوسط دخل ىذا الفرد َب بلده. وعند مقارنة ِدد األساسى لوضع ا٤برء على السلم العا٤بى لتو حا٤ب

أمثاؿ(  سنجد أنو حٌب لو كاف ىيكل توزيع الدخل متماثبًل َب البلدين،  8متوسط الدخل بْب مصر والواليات ا٤بتحدة ) 
مل على ٙبسْب توزيع الدخل،  فسيكوف دخل كل أمريكى ٜبانية أمثاؿ دخل الفرد أو األسرة ا٤بصرية. ودو٭با تقليل من أٮبية الع

 شارة واضحة على ٧بورية أثر رفع معدؿ النمو االقتصادى وزيادة الدخل القومى. فإف اإل
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 الفصل التاسع

 مثلث التنمية العادلة 

أىداؼ اسَباتيجيات التنمية حوؿ اإلسراع ٗبعدؿ النمو االقتصادى،  –منذ ستينات القرف ا٤باضى  –تراوحت  
إشباع ا٢باجات األساسية، القضاء على البطالة، ٙبقيق عدالة توزيع الدخل ..إْب. وتعد ٝبيع ىذه األىداؼ مشروعة َب 

حوؿ ما يتوجب على اسَباتيجية التنمية أف  –على األقل  –الدوؿ النامية، وإف كاف ا١بدؿ قد ٛبحور َب العقدين األخّبين 
تصادى ومكافحة الفقر وعدالة توزيع التوزيع؟ وٱبلص خرباء إٔب أف صياغة مثل تركز عليو كهدؼ رئيسى: ىل ىو النمو االق

ىذا السؤاؿ فاسدة وتعكس تناقضًا موىوماً. ولعلو بات مستقراً َب أدبيات التنمية أف اإلسراع بإزالة "الفقر ا٤بطلق" ىو ىدؼ 
أشرنا  .وجة وترابط قوى بْب سياسات النمو والتوزيعالتنمية ا٤بستحق، وأف اإل٪باز السريع ٥بدؼ تقليل الفقر ا٤بطلق يتطلب مزا

إٔب حلقة الربط بْب ا٤بتغّبات الثبلثة: النمو االقتصادى، توزيع الدخل، وتقليل الفقر، لتحقيق  –َب ا١بزء األوؿ من البحث  –
الدخل وبْب التغّب َب التوزيع  التنمية. تشّب ىذه ا٢بلقة إٔب شكل العبلقة ا٢بسابية ) ا٤بعادلة الرياضية( بْب الزيادة َب متوسط

)أو الدخل النسىب( وا٬بفاض الدخل ا٤بطلق. وبعبارة أخرى يعُب ىذا الربط أف تقليل الفقر خبلؿ فَبة معينة يعتمد ٛباماً 
ت العبلقة التبادلية بْب ىذه ا٤بتغّبا 16)يتوقف بالكامل( على معدؿ ٭بو الدخل، والتغّب َب توزيع ىذا الدخل. )ويبْب الشكل 

 الثبلثة(.

 ( مثلث التنمية العادلة16الشكل )
 

 

 

 

 

  

 

     Francois Bourguignon, 2005المصدر:

التنمية وٙبسْب مستوى ا٤بعيشة. وحٌب يفى النمو هبذا ٓب يعد يكفى أف نعترب النمو االقتصادى شرطاً ضروريًا لتحقيق         
-broad  أوصاؼ ىامة، وَب حقيقة األمر، مَبابطة، مثل النمو الشامل –من وجهة نظر كثّبين  –بو  تالشرط التصق

based( النمو  ، النمو التشاركى ) ا٤بشاركة َبshared growth  والنمو احملاىب للفقراءpro-poor باإلضافة إٔب ،
. ولعلو من ا٤بفيد و٫بن ٫باوؿ أف نبحث َب حقيقة  inclusive growthفهـو أكثر حداثة مثل " النمو اإلحتوائى"م

تعرؼ على مضموف نأف  -اشتمل عليو ا١بزء األوؿ من ىذه الدراسة ء ماوعلى ضو  -والفقر، وتوزيع الدخل ،العبلقة بْب النمو
كز ٧باوالت ٙبديد ا٤بقصود بالنمو االحتوائى على ٠بتْب ٩بيزيتْب ٮبا " سرعة و٭بط النمو". َر وخصائص ىذا النمو االحتوائى. تػُ 

وبينما اعتادت الدراسات على تناوؿ كل من النمو والفقر ٗبعزؿ عن بعضهما، فإف ا٤بعا١بة األمشل ترى أف " تقليل الفقر 

 تقليل الفقر المطلق

 سياسات استراتيجية التنمية

 تغير توزيع الدخل مستوى ومعدل نمو الدخل 
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ا٤بساٮبة َب ٙبقيق النمو االقتصادى واالستفادة منو " ا١بميع من  نْ ك  بسرعة واضطراد تتطلب النمو االحتوائى الذى ٲبَُ 
(Ianchovichina, 2009).  ومع ذلك، ٜبة فارؽ بْب النمو احملاىب للفقراء وبْب النمو االحتوائى. فبينما يستهدؼ ا٤بنهج

لعاملة، الفقراء والطبقة  النمو االحتوائى بفرص وأحواؿ غالبية القوى اَُب عْ األوؿ رفع مستوى "رفاه" ودخل الفقراء ٙبديداً، يػُ 
الوسطى على حد سواء. وبعبارة أخرى، إذا كاف النمو ا٤بتسارع ضروريًا لتحقيق ٚبفيض ملموس َب نسبة الفقراء، فلكى 

 .*يستمر ىذا النمو السريع آلماد أطوؿ، يلـز أف يشمل قاعدة قطاعية عريضة، وأف ٰبتوى القسم األكرب من القوة العاملة

إلحتوائى، إذ يركز على استدامة النمو، أى اضطراده لفَبة ٩بتدة، يستهدؼ العمل على زيادة دخل إف منهج النمو ا 
الفئات الفقّبة وا٤بهمشة من خبلؿ التوسع َب العمالة ا٤بنتجة، أكثر ٩با يتطلب إجراءات مباشرة إلعادة توزيع الدخل، الشك 

ُب موقفًا صرٰبًا من مسألة " النمو َب مواجهة إعادة توزيع أف ا٤بنحى الذى يوصى بو أنصار مفهـو النمو االحتوائى يتب
للفقر، دوف ا٤بعيار " النسىب" . ووفقاً للمعيار   الدخل". فكما ىو واضح يتسق مفهـو النمو االحتوائى مع التعريف " ا٤بطلق "

عندما ٙبدث زيادة مطلقة َب  يكوف النمو َب صاّب الفقراء، ومفيدًا ٥بم، و٧بابيًا الحتياجاهتم .Ravallionا٤بطلق عند 
قتصاد ككل، وىو دخلهم وانفاقهم، بينما ال يكوف كذلك إال إذا ارتفع دخل الفقراء ٗبعدؿ أعلى من متوسط ا٤بعدؿ العاـ لبل

نتيجة  ، للفقراء وفقًا للتعريف ا٤بطلقىبما يعُب تراجع )ا٬بفاض( درجة " البلمساواة". ال شك أنو بينما قد يكوف النمو احملا
لتنفيذ برنامج مباشر إلعادة التوزيع، فإف النمو اإلحتوائى يتحقق من خبلؿ ٙبسْب اإلنتاجية وخلق فرص عمل متزايدة. ولعلو 

" و  تعبّب وصفَب ـ دِ خْ يتسم هبذه ا٣بصائص، واستُ المن ا٤ببلح  أف كثّباً من الكتابات قد انتقدت النمو االقتصادى الذى 
 . jobless- growthبل وظائف " بالنمو 

ا٢بقيقة أف مفهـو النمو اإلحتوائى ينطوى صراحة على إعطاء األولوية َب السياسة االقتصادية للتصدى ٤بشكلة  
مقارنة ذات داللة لتوضيح ىذه ا٤ببادلة  Ianchovالفقر، ومنحها األفضلية على تقليل حدة تفاوت الدخوؿ. وتطرح ورقة 

القوؿ بأنو بالَبكيز على " تفاوت الدخل" سيؤدى استخداـ مفهـو الفقر النسىب إٔب  واالختيار بْب " النمو والتوزيع"، لتدعيم
نتائج "غّب مثلى" سواء لؤلسر الفقّبة أو غّب الفقّبة، وأف تكوف استفادهتم أقل ٩با يتوقع. إف االعتناء ٗبسألة ا٤بساواة َب التوزيع 

%، مصحوبًا بزيادة متوسط دخل الفقراء 2لنمو َب حدود قد يدفع السياسة االقتصادية إٔب تبُب ٙبقيق متوسط معدؿ ل
%. َب ا٢بالة األؤب 4%، يزيد معو متوسط دخل الفقراء بنسبة 6%، وتفضيل ذلك على ٭بو اقتصادى ٗبعدؿ 3بنسبة 

لنمو. تصل سينحصر النمو مع التوزيع َب صاّب الفقراء، بينما تستفيد كل الفئات )الفقّبة وغّب الفقّبة( من سرعة واستدامة ا
ىذه الرؤية إٔب استخبلص واضح بأنو عندما يكوف ا٥بدؼ ىو ٚبفيض الفقر يصبح تبُب مفهـو الفقر ا٤بطلق ىو األكثر 

  )*(.مبلءمة، ويكوف على السياسة االقتصادية العمل على رفع معدؿ النمو من أجل اإلسراع بتخفيض نسبة الفقر

م( على أٮبية النمو االقتصادى لتقليل الفقر) ا٬بفاض الدخل عن مستوى خط ال خبلؼ بْب االقتصاديْب ) أو أغلبه        
الفقر(، َب حالة عدـ تغّب ىيكل توزيع الدخل. وكذلك، يشّب كثّب من الدالئل على أف تدىور توزيع الدخل يؤدى إٔب زيادة 

أف القضية ا١بوىرية، عند إعداد اسَباتيجية التنمية، تتمثل فيما إذا كاف توزيع  Bourguignonالفقر. ومن ىنا يعتقد 
ىل يؤدى النمو السريع إٔب تقليل وٚبفيض  –الدخل منفصبلً )معزواًل( ومستقبلً عن النمو االقتصادى، أـ أهنما مَبابطاف بقوة 

شّب الباحث إٔب ي اء )أو اإلسراع( بالنمو االقتصادى؟)أـ زيادة( الفقر، ىل ينعكس تفاوت توزيع الدخل )البلمساواة( َب إبط
وتتناقض ىذه النتائج عما توصلت إليو ٙبليبلت  –أف دراسات ا٢بالة تربز بوضوح أف العبلقة بْب التوزيع والنمو قوية ومركبة 

                                                           
*
اٌغشيع، ٚاٌزغيلش اٌٙيىٍلٝ، خٕجلبً  –رعٍّٕب فٝ أٚاخش اٌغزيٕبد عٍٝ يذ األعزبر اٌدٍيً د. ِسّذ صوٝ شبفعٝ أْ " اٌزّٕيخ " رعٕٝ إٌّٛ االلزصبدٜ  

 إٌٝ خٕت .
)*(
ّٛ اإلززٛائٝ عٍٝ رسٍيً ِصبدس إٌّٛ ِٚسذدارلٗ، ٌٚليظ فملػ عٍلٝ رلأثيش إٌّلٛ عٍلٝ ٔغلجخ اٌفملش وّلب ٘لٝ اٌسبٌلخ فلٝ أدثيلبد يشوض ِفَٙٛ إٌ  

 إٌّٛ اٌّسبثٝ ٌٍفمشاء .
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اوت على النمو )راجع ا١بزء اال٫بدار َب ٦بموعة دوؿ من غياب ىذه العبلقة، وأف كثّباً منها ٓب يكن قاطعاً َب ٙبديد أثر التف
 األوؿ(.  ليس َب ىذا مدعاة للقطع ببساطة بأف" النمو مفيد للفقراء" أيا كانت طبيعتو.

َب النمو، التوزيع، والتغّب َب  functionوانطبلقًا من ىذا ا٤بنطق ٲبكن التعبّب عن التغّب َب " الفقر" كدالة 
إٝباالً ٲبكن ٙبقيق ىدؼ ٚبفيض الفقر . نمو ، التوزيع ، التغير فى التوزيع (التغير فى الفقر = دالة فى ) ال   :التوزيع. أى

إما عن طريق حفز النمو االقتصادى و/أو تقليل البلمساواة َب توزيع الدخل )االنفاؽ(. الشك أف الدوؿ الٌب ٪بحت َب ا٤بزج 
أعداد ونوعية العمالة للفقراء دوراً مهماً َب بْب النمو السريع وٙبسْب توزيع الدخل حققت ٚبفيض الفقر بسرعة أكرب ) تلعب 

ٙبديد أثر النمو على زيادة أجور الفقراء(. وعندما تستهدؼ السياسات ٙبقيق ا٤بساواة َب توزيع الدخل، ويؤدى ذلك إٔب أثر 
وزيع عكسى على النمو، سينعكس ذلك سلبًا كذلك على الفقر. وبا٤بثل عندما يكوف النمو مصحوبًا بتدىور )بَباجع( ت

الدخل فإف األثر على الفقر سيكوف ٧بدوداً أو سلبياً. ومن ٍب يصبح مفيداً ٕبث األٮبية النسبية لكل من النمو والتوزيع عندما 
 (Kheir-El- Din,and EL- Laithy ، 2006 )  نرغب َب عمل التوازف ا٤برغوب بْب سياسات ٚبفيض الفقر وحفز النمو

 األولوية لمشكلة الفقر: 9-1
عن أف مشكل الفقر َب مصر ظلت ٛبثل ا٤بشكلة  8/2009يكشف ٙبليل نتائج مسح الدخل واإلنفاؽ َب  

األصعب واألخطر. فوفقًا لبيانات ىذا ا٤بسح زادت أعداد من يعانوف " الفقر ا٤بدقع"، الذين ٓب يتمكنوا من اإلنفاؽ على 
نصف عدد  4/2005صرى، بعد أف كاف عدد ىؤالء َب مليوف م 5االحتياجات األساسية )الطعاـ/الغذاء(، إٔب أكثر من 

مليوف َب  22.0إٔب حوأب  4/2005مليوف َب  19.6. وارتفع كذلك عدد " الفقراء" من 8/2009الفقراء ا٤بدقعْب َب 
8/2009(WB, 2010)    ولعل ما يربز مدى حساسية حالة الفقر وأعداد الفقراء لتغّب األوضاع االقتصادية ىو النظر إٔب

( 2008وفرباير  2005مؤشرات نسبة الفقر كما تبينها ا٤بسوح التتبعية )الشهرية/الربع سنوية(. فوفقًا للمسحْب ) فرباير 
كاف ذلك انعكاسًا واضحًا الرتفاع معدؿ النمو .) WB, 2009 (% خبلؿ ىذه الفَبة.20ا٬بفضت نسبة الفقر ٕبوأب 

. َب ا٤بقابل ٲبكن إرجاع الزيادة َب نسبة 2008 – 2004ؿ السنوات االقتصادى، الذى كاف قد بلغ أعلى مستوياتو خبل
ككل إٔب ما ترتب على انعكاسات األزمة ا٤بالية العا٤بية وارتفاع أسعار السلع الغذائية من   8/2009الفقر ا٤بقدرة عن عاـ 

 تراجع معدالت النمو االقتصادى وتصاعد معدالت التضخم َب مصر.

يساعد ليس  –على غرار ما قمنا بو بالنسبة للنمو االقتصادى  –لفقر عرب فَبة زمنية طويلة الواقع أف تتبع مقاييس ا 
فقط َب فهم أبعاد وخصائص مشكلة الفقر َب مصر، ولكن كذلك َب الوقوؼ على العوامل ا٤بؤثرة واحملددة ٥بذه ا٤بشكلة. 

 –ر ألوؿ مرة منذ عقد الثمانينات. وارتبط ىذا الَباجع وفيما يبدو فقد شهد النصف الثاىن من التسعينات إ٫بساراً نسبياً للفق
إٔب النمو ٗبعدالت جيدة، استمرت حٌب هناية  94/1995بعودة االقتصاد ا٤بصرى َب  –َب كافة ا٤بقاييس ا٤بتبعة للفقر 

لعملية بسبب إنعكاسات ا، 2001/2002سنوات القرف ا٤باضى. ودخل االقتصاد ا٤بصرى َب فَبة تباطؤ النمو إبتداء من 
اإلرىابية َب سبتمرب وعدـ اإلستقرار الذى تبعها َب ا٤بنطقة ككل. وَب ذات الفَبة إصطحب ٚبفيض قيمة ا١بنيو عودة 
معدالت التضخم احمللية إٔب اإلرتفاع بشدة. وكما ٚبلص دراسة خّب الدين والليثى فإف كثّبين ٩بن ٛبكنوا من ا٥بروب من 

. 21ف الفائت قد سقطوا َب دائرة الفقر مرة أخرى َب منتصف العقد األوؿ من القرف مصيدة الفقر َب سنوات تسعينات القر 
   (18)أنظر جدوؿ 
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 )%( ( : التغير فى نسبة الفقر حسب المسوح المختلفة18جدول )
فبراير  

2005 

 تتبعى

متوسط 
4/2005 

فبراير 
2008 

 تتبعى

 حمس 2008مس    وح 
2009 

 متوسط

8/2009 

الربع 
 األوؿ

الربع 
 الثاىن

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 

 10.5 11.8 10.1 10.8 9.7 8.6 10.1 13.2 ا٢بضر 

 29.8 26.9 31.7 34.0 26.5 26.5 26.8 31.1 الريف 

 21.6 20.4 23.1 24.7 19.6 18.9 19.6 23.4 مصر 

 WB, 2010 :المصدر             

( الذى يعكس إرتباطًا ظاىرًا بْب اإل٘باه العاـ للتغّبات َب نسبة الفقر ومعدؿ النمو  17وكما يوضح الشكل )        
االقتصادى، فقد إستمرت نسبة الفقر َب االرتفاع منذ ذلك الوقت. رٗبا ال ٙبتاج األسباب وراء ذلك إٔب بياف، إذ أف تراجع 

، كما أف إستمرار 8/2009نسبة الفقر إٔب الزيادة َب  معدالت النمو االقتصادى َب أعقاب األزمة العا٤بية إنعكس َب عودة
 حالة عدـ اإلستقرار السياسى واالقتصادى، وما أدت إليو من ركود إقتصادى واضح أدى إٔب اإلرتفاع بنسبة عالية َب الفقر. 

٤بقاييس األخرى( للفقر بْب فَبة قد تكوف العبلقة الظاىرية بْب ا٤بتغّبين كافية لتفسّب التغّبات َب النسبة العامة )أو ا          
أف نرصد ىذه التغّبات عرب فَبات زمنية أقصر ) شهر أو ربع سنوية كما أحملنا من  –َب ا٢بقيقة  –زمنية وأخرى. ولكن ٯبدر 

للمناطق ا١بغرافية أو الفئات االجتماعية والسكانية. ويتضح ذلك من إمعاف النظر َب نتائج  –كذلك   –قبل(. وبالنسبة 
، بإستخداـ مسح شهرى فرباير َب السنتْب أو  8/2009و  4/2005ث التتبعى للمقارنة بْب اآلحواؿ َب الفَبة البح

 يإستخداـ ٝبلة البيانات من مسوح السنتْب ككل ) متوسط شهور السنة اإلثُب عشرة(.

 ( تغير نسبة الفقر فى المناطق المختلفة17الشكل ) 
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ديناميكية الفقر عرب فَبات زمنية متتابعة قصّبة وعلى مستوى الريف وا٢بضر وا١بمهورية. ( 17ويبْب الشكل )           
من دورات ا٤بسح األربعة  –وسيظهر لنا مباشرة خطأ تعميم اإلستنتاجات باالعتماد على متوسط مؤشرات مقاييس الفقر 

لسنوية، الٌب رٗبا تعكس بصورة أكثر واقعية التغّب َب خبلؿ السنة ا٤بالية الواحدة ، بينما قد تتباين النتائج حسب بيانات ربع ا
إٔب  4/2005% َب 19.6( إرتفعت نسبة الفقر من 16( وا١بدوؿ ) 17الظروؼ والسياسات االقتصادية. ووفقاً للشكل )

ذا ) كما إرتفعت ا٤بقاييس األخرى مثل مؤشر الفجوة وحدة الفقر( وال شك أف إرتفاع نسبة الفقر هب 8/2009% َب 22.0
% سنويًا َب 6.4الشكل سيثّب عبلمة إستفهاـ حوؿ تناقض حالة الفقر مع إرتفاع معدؿ النمو االقتصادى الذى بلغ 

ا٤بتوسط خبلؿ نفس الفَبة. ولكن ستظهر حقيقة العبلقة ا٤بوجبة بْب إرتفاع )إ٬بفاض( نسبة الفقر وإ٬بفاض )إرتفاع( معدؿ 
( تزيد قليبًل عن مثيلتها 2008يونيو  –ا٤بستقاة من مسح الربع األوؿ )إبريل  النمو االقتصادى، حينما نبلح  أف ا٤بؤشرات

 –( قفزة واضحة َب مؤشرات الفقر 2008سبتمرب  –(، ولكن شهد الربع الثاىن )يوليو 2008َب ا٤بسح التتبعى )فرباير 
ع عودة النمو االقتصادى إٔب التحسن بعشرة نقاط مئوية. ٍب إ٘بهت نسبة الفقر إٔب اإل٬بفاض تدرٯبياً م –وخاصة َب الريف 

َب الفَبة التالية مع ٧باولة إستيعاب صدمة األزمة العا٤بية. )غالبًا ستصادفنا نفس ا٢بالة إذا قارنا نتائج نصف العاـ الثاىن 
من أحداث  ٤2011با شهده عاـ  2010مع نظّبه َب  2011، والنصف األوؿ من 2009مع نظّبه َب  2010

 جسيمة(. 

٩با سبق من إستعراض لتطور مقاييس الفقر، و٧باولة ربطها بالتغّبات َب مستوى النمو االقتصادى ٲبكن أف نوجز         
% من ا٤بصريْب فقراء، إٔب جانب أف نسبة غّب قليلة من السكاف قد تكوف معرضة للسقوط َب 25 – 20مبلحظتْب: أف 

ة و/أو خارجية. ومن ناحية ثانية فإف العبلقة ا٤بوجبة بْب النمو براثن الفقر، عندما يتعرض اإلقتصاد آلية "صدمة" داخلي
وإ٬بفاض نسبة الفقر قد تشّب إٔب أف عدـ قدرة اإلقتصاد ا٤بصرى على البقاء على منحُب تصاعد النمو لفَبات ٩بتدة تقف 

 وراء إستمرار إرتفاع نسبة الفقر، رغم بعض التغّبات احملدودة َب ىذه النسبة. 

 النمو ال يفيد الفقراء وحدىم:  9-2
منخفضاً  –تفاوت توزيع الدخل  –تشّب كافة التقديرات إٔب أنو َب االقتصاد ا٤بصرى ظل مستوى البلمساواة  

نسبياً، وأف الرابطة قوية بْب النمو والفقر. وبصفة عامة، وعلى الرغم من التقلبات، إستمر النمو االقتصادى ىو احملرؾ 
 –َب مصر  –فقر، على النحو الذى أوضحو تقرير البنك الدؤب. وقد وصف التقرير النمو االقتصادىاألساسى لتخفيض ال

. كانت الدراسات الٌب تناولت مشكلة الفقر َب 2008 – 2005بأنو كاف َب صاّب الفقراء وخاصة َب فَبة النمو القوى 
ا٤بعروفة للفقر، وخاصة نسبة الفقراء )أى تلك النسبة مصر خبلؿ العقود ا٤باضية قد إعتادت أف تقدر أو تشّب إٔب ا٤بقاييس 

من السكاف الذين يقعوف ٙبت خط الفقر(، أيًا كاف أسلوب تقدير قيمة اإلنفاؽ على السلع وا٣بدمات األساسية عند ىذا 
ا تنطوى على حراؾ ا٣بط(. وَب واقع األمر ال تتوقف ديناميكية النمو والفقر عند إرتفاع أو إ٬بفاض ىذه النسبة إٝبااًل، وإ٭ب

إجتماعى قد يشمل كافة الفئات على سلم توزيع الدخل )اإلنفاؽ(. وَب التقريرين اللذين أعدٮبا فريق عمل البنك الدؤب 
( ىناؾ ٙبليل شامل وتفصيلى ٥بذه  WB, 2009 and 2010ووزارة التنمية االقتصادية وا١بهاز ا٤بركزى لئلحصاء ) 

على تزايد معدالت النمو االقتصادى، ٍب تراجعها إثر األزمة العا٤بية. ولعل من بْب النتائػج الٌب  الديناميكية وا٢براؾ الذى ترتب
، وكانت ىذه 2008 – 2005% سنويػا َب الفَبة 9.7أف مستوى معيشة الفرد الفقّب ارتفع بنسبة  2009رصػدىا تقرير 

% لكى يصل الفقّب إٔب مستوى خط 20َب ا٤بتوسط حوأب  الزيادة كفيلة بإخراج األسرة من فقرىا، إذ أف  فجوة الفقر كانت
الفقر، وكاف النمو خبلؿ السنوات الثبلث كافياً لسد فجوة الفقر.النمو ٱبرج فقراء من وأدة فقرىم. وفضبًل عن ذلك تكشف 

تغّبًا َب ( أف كثّبًا من األسر "غّب الفقّبة" شهدت 2008و 2005ا٤بؤشرات ا٤بستفاده من َمْسحى الدخل واإلنفاؽ )
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وضعها النسىب، بالتحسن أو الَباجع َب مستوى ا٤بعيشة. كانت أسر الطبقة ا٤بتوسطة األكثر حراكًا على سلم توزيع الدخل. 
% منهم، وأصبحوا 15إٔب فئة داخلية أعلى، بينما تراجع مستوى معيشة  -مثبل –% من أفراد الُعَشّب السادس37لقد انتقل 

 ئرة الفقر.معرضْب ٤بخاطر سقوطهم َب دا

تأثّب األزمة  -من خبلؿ مصفوفة التنقلية )ا٢براؾ( بْب فئات الدخل -(2010يرصد تقرير البنك الدؤب )           
االقتصادية العا٤بية على االقتصاد ا٤بصرى ) التضخم وتراجع النمو( على ىيكل توزيع الدخل: من استفاد ومن تضرر؟ وٲبكن 

بقدر كبّب من استقرار وضعهما، حاف  ثلث ثناء أدىن وأغُب ُٟبسْب، اللذين يتمتعاف باست –أف نبلح  من ا١بدوؿ أنو 
، بينما شهد ثلث السكاف )َب ا٣بمس الثاىن والثالث 2008على وضعها الذى كانت عليو َب  2009الفئات الوسطى َب 

ذه النسبة حساسية وضع الفئات والرابع( من ىذه الفئات االنتقاؿ إٔب فئة دخل أدىن بْب السنتْب. )ويعكس ارتفاع ى
% من األسر غّب 12للصدمات االقتصادية حٌب َب األجل القصّب. الواقع أف  -خاصة َب وسط ا١بدوؿ  -االجتماعية 

 2008% من الفقراء َب 40الفقّبة )من الطبقة ا٤بتوسطة( ىبطت إٔب فئة الفقراء )أدىن ّٟبْس(. ولكن من ناحية أخرى، فإف 
(  17( ىذه ا٤بنظومة وا٢براؾ َب ا١بدوؿ ) 2010لفقر، رغم ظروؼ األزمة والتضخم. يصور تقرير البنك )خرجوا من براثن ا
 .(2009-2008و  2008-2005خبلؿ الفَبتْب )

 8/2009مصفوفة التنقلية  (19جدول )

  

فى 
نية 

شري
 الع

ات
الفئ

20
08

 

  2009الفئات العشرينية فى  

 1 2 3 4 5 

11 60.7 24.8 10.2 3.9 0.5 

22 25.6 36.0 23.9 11.4 3.1 

33 11.4 23.3 29.9 26.1 9.3 

44 3.9 13.5 25.1 35.6 22.0 

55 1.4 4.2 11.1 22.1 61.2 

 :  WB,2010 المصدر

يبْب النصف األٲبن من ا١بدوؿ عملية ا٣بروج من )والوقوع َب( دائرة الفقر خبلؿ فَبة النمو، بينما يشمل النصف 
غّب فقراء،  2005% كانوا َب 76.6ا١بدوؿ التنقلية خبلؿ سنة األزمة. من ا٣بانة أعلى ٲبْب ا١بدوؿ نعرؼ أف األيسر من 

% من السكاف  9.6% َب دائرة الفقر. وَب الصف التأب نرى أف 7.9، بينما سقط 2009وبقوا على وضعهم ذلك َب 
% على فقرىم َب السنتْب. وا٬بفضت النسبة العامة 5.9، وبقى  2008وخرجوا من دائرة الفقر َب  2005كانوا فقراء َب 

َب النصف الثاىن من ا١بدوؿ يظهر أثر تراجع النمو  *.2008% َب 13.8إٔب  2005% من السكاف َب 15.5للفقر من 
% فقط خبلؿ فَبة النمو(، 5.9% من السكاف َب حالة الفقر )كانت ىذه النسبة 8.6وارتفاع األسعار واضحاَ، فقد بقى 

% َب الفَبة 9.6% فقط )بعد أف كانت ىذه النسبة 5.2انعكست األزمة َب ا٬بفاض نسبة من خرجوا من الفقر إٔب كما 
                                                           

*
، إر أْ  (  رخزٍف إٌغجخ اٌعبِخ ٌٍفملش اٌلٛاسدح فلٝ اٌدلذٚي علٓ اٌزملذيشاد اٌّغلزٕذح اٌلٝ ثيبٔلبد االٔفلبق االعلزٙالوٝ فلٝ ِغلٛذ اٌلذخً ٚاالٔفلبق 

إٌغت اٌّزوٛسح أعالٖ ِغزّذح ِٓ رمذيشاد دخً األعشح ِٓ ٔفظ اٌّغٛذ ، ٚسغُ اخلزالف ٘لزٖ إٌغلت  ٍلذ االردب٘لبد اٌعبِلخ ٌٍزغيلش ِلٓ فزلشح 

 ألخشٜ وّب ٘ٝ .
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% من السكاف َب الفقر ُب الفَبة الثانية ) سنة واحدة ( كانت نسبة من سقطوا ُب الفقر ُب الفَبة  8.2األؤب(. وبينما سقط 
 % .7.9سنوات (  3األؤب )

 راك على سلم توزيع الدخل فى الفترتين( الح19جدول رقم )
 

 

 

2005 

2008  

 

 

2008 

2009 

 المجموع فقراء غير فقراء  المجموع فقراء غير فقراء 

 86.2 8.2 78.0 غير فقراء 84.5 7.9 76.6 غير فقراء

 13.8 8.6 5.2 فقراء 15.5 5.9 9.6 فقراء

 100 16.8 83.2 المجموع 100 13.8 86.2 المجموع

 WB, 2010المصدر :

 تشمل كل خانة النسبة من السكاف الٌب تغّب موقعها على سلم التوزيع ، ا٣بانات الواقعة على احملو تشمل الفئة الٌب حافظت على وضعها . مبلحظة :

الواقع أف التمييز بْب وضع الفئات الدخل ُب السنوات الٌب أجريت فيها ا٤بسوح ا٤بذكورة،  وخاصة الفئة الٌب 
) وىي الفئة الرئيسية الٌب استفادت من النمو ( وتلك الٌب بقيت ُب فئة غّب  2008-2005ت من الفقر ُب الفَبة ٚبلص

، يكشف عن مدى استدامة ا٬بفاض الفقر كما تظهر من التغّبات الٌب رصدناىا. ويوضح ا١بدوؿ  2009الفقراء ُب 
،  2009% الذين كانوا فقراء ُب 16.8ا١بدوؿ نرى أنو من بْب  ملخصاً ٥بذه التنقلية وا٢براؾ داخل وخارج دائرة الفقر. من

. وباإلضافة إٔب ذلك كاف ىناؾ "فقراء 2009و 2008و 2005% فقراء ُب كل دورات ا٤بسوح الٌب ٛبت ُب 4.1كاف 
فإف % ) نصفهم ٓب يكونوا فقراء من قبل، والنصف اآلخر خرج من الفقر ٍب عاد اليو (. وكذلك 12.8جدد" تبلغ نسبتهم 

غالبية من ٪بحوا ُب ا٣بروج من الفقر خبلؿ فَبة النمو ٛبكنوا من احملافظة على مكاسبهم حٌب ُب غضوف فَبة تباطؤ النمو، 
 % منهم إٕب دائرة الفقر. 2.2% ٚبلصوا من الفقر، عاد 9.6فكما يظهر ا١بدوؿ السابق الحظنا أف 

( إٔب أف عملية ا٢براؾ الٌب شهدهتا مصر ُب فَبات النمو السريع وتباطؤ ىذا النمو ىي 2010ٱبلص تقرير البنك )
ظاىرة مركبة ، وينصح بأٮبية العمل علي ٞباية ودعم ٦بموعة "الفقراء ا١بدد" ُب مواجهة الصدمات االقتصادية، ألف ذلك 

ثّب علي الفقراء ا٤بستمرين. كما يسجل أف " األزمة االقتصادية " قد انعكست أكثر كفاءة من تشتيت ا١بهود حملاولة إزالة التأ
ُب زيادة الفقر ألهنا أجلت )أوقفت( جهود العمل علي ا٥بروب من دائرة الفقر. إف استقراء مؤشرات ونتائج مسوح الدخل 

قد خسرت ُب عدة شهور كل مكاسب  واإلنفاؽ ) كما استعرضناىا فيما سبق ( يقدـ دليبلُ راسخاً علي أنو رٗبا تكوف مصر
 ا٬بفاض الفقر الٌب ٙبققت خبلؿ فَبة النمو القوى. 

 النمو االقتصادى المطلوب لتحقيق أىداف التنمية العادلة : 9-3
العبارة الٌب ٣بصت َب القسم األخّب األثر ا٤بمكن للنمو االقتصادى على تقليل الفقر، وعدـ إمكاف استمرار  

 وتوقفها ٛبامًا منذ بداية 2008أعداد الفقراء نتيجة إنكسار مسّبة النمو َب غمار األزمة العا٤بية َب  التخفيض ا٤بتواصل َب
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، تطرح مباشرة السؤاؿ عن قدرة وإمكانيات االقتصاد ا٤بصرى على ٙبقيق معدؿ ٭بو مرتفع ٗبا فيو الكفاية ومتواصل  2011
 .(*)َباتيجية لتخفيض الفقر وٙبسْب مستوى ا٤بعيشةنقطاع( تضمن بلوغ أىداؼ اسالفَبة ٩بتدة دوف انكسار )

 تحركات السكان حسب الموقف من الفقر (20جدول )
 النسبة من السكان التوصيف الفئة ) المجموعة (

 70.5 2009-2008-2005فوؽ خط الفقر ُب  ٓب يكونوا فقراء أبدا

 5.2  2009وخرجوا ُب  2008-5سقطوا ُب الفقر ُب  فقراء بعض ا٤بؤقتة 

 7.4 واستمروا غّب فقراء 2008-5ىربوا من الفقر ُب  خرجوا من الفقر

 6.0  2009وأصبحوا ُب  2008أو2005ٓب يكونوا فقراء ُب  فقراء جدد 

 6.8 2009وأصبحوا ُب  2008أو  2005ٓب يكونوا فقراء إما ُب  عاي حافة الفقر الدائم 

 4.1 2009 ،2008، 2005ٙبت خط الفقر ُب  مستمرين ُب الفقر

 100.0  االجمالي

 WB, 2010المصدر : 

ٗبا يتفق الكثّبوف على أنو َب بلد مثل مصر الزاؿ يواجو مشكلة التغّبات الدٲبوجرافية ا٤بؤدية لزيادة أعداد الداخلْب ر و        
ا١بدد إٔب سوؽ العمل َب ظل نسبة مرتفعة للبطالة، واستنادًا إٔب أف الطلب على العمل ينشأ أساسًا من النمو االقتصادى، 

% لفَبة قد ال تقل عن عقدين من الزماف. ىل ٲبلك االقتصاد 7ادى السنوى عن يلـز أال يقل عن معدؿ النمو االقتص
إٔب ىذا السؤاؿ من  Ikramلبلوغ ىذا النمو طواؿ ىذه الفَبة على األقل؟ ينظر  potentialا٤بصرى اإلمكانيات الكامنة 

 (**)قد يتحدد معدؿ النمو االقتصادى بنسبة الزيادة َب قوة العمل ) عند مستوى التشغيل الكامل ( من ناحيةعدة جوانب. 
% )َب ا٤بتوسط(. وكذلك يُقِدر 3باالضافة أب ٭بو انتاجية العامل. زادت قوة العمل َب العقود األخّبة بنسبة تدور حوؿ 

. ىذه التقديرات التارٱبية قد توحى بأف ا٤بعدؿ الكامن % تقريباً 1.5البعض أف إنتاجية العمل ارتفعت ٗبتوسط سنوى 
، قد يلجأ البعض إٔب القياس على ما أمكن من ناحية ثانية%(. 4.5)وا٤بمكن ( ٙبقيقو َب ا٤بستقبل رٗبا سيَباوح حوؿ )

خبلؿ ىذه ا٤بدة عقود ) ورٗبا خبلؿ نصف قرف ( إٔب أف متوسط معدؿ النمو  4ٙبقيقو بالفعل َب فَبات سابقة. وتشّب ٘بربة 
إٔب التقديرات ا٤بستندة إٔب تطبيق دالة معادلة   Ikramيشّب ومن ناحية ثالثة  (***)% سنوياً. 5الطويلة يَباوح أيضا حوؿ 

كوب / دوجبلس، من خبلؿ قياس معامبلت إنتاجية رأس ا٤باؿ والعمل وافَباض زيادة منتظمة َب معدؿ االستثمار ومعدؿ 
من ا٤بثّب أف ىذا األسلوب )األكثر تركيبًا من الطرؽ األخرى البسيطة ا٤بتبعة( قد أنتج معدالً  %. ولعلو5بطالة َب حدود 

أسلوب تنقية البيانات  – من ناحية رابعة –% سنويا. وعندما اتبعت بعض الدراسات ٩4.5بكناً للنمو االقتصادى اليتجاوز 
ستبعاد ا٤بتغّبات األقل تكرارًا والوصوؿ إٔب اال٘باه العاـ للنمو( )عن طريق فلَبة سلسلة زمنية لقيم الناتج احمللى اإلٝبأب ال

(، توصلت إٔب أف ا٤بعدؿ الكامن للنمو قد بلغ أقصاه َب منتصف 2003 -1960وتطبيقو على فَبة تفوؽ األربعْب عامًا )
                                                           

(*)
ثئعذاد ِزوشح ٚرفعً  Khalid Ikramعٍٝ اٌخجيش اٌذٌٚٝ  –( 2007 – 2002فٝ ِشزٍخ اإلعذاد ٌٍخطخ اٌخّغيخ ) –غشزٕب عؤاي ِشبثٗ   

 ظبفيخ فٝ ٘زا اٌّدبي، رعّٓ وزبثٗ اٌّشبس اٌيٗ فٝ ِصبدس ٘زٖ اٌذساعخ، األفىبس اٌشئيغيخ فٝ اٌّٛظٛع . 
(**)

% لذ رعذ ِعذالً غجيعيبً ٌٍجطبٌخ، ٚاعزجبس االلزصبد فٝ زبٌخ رشغيً  5-3رٕطٜٛ دساعبد اٌّعٕيخ عٍٝ أْ ٔغجخ اٌجطبٌخ اٌزٝ رزشاٚذ زٛي   

 وبًِ .
(***)

يعزجش أْ  Ikram. ٚوبْ  21فٝ ظٛء اٌجيبٔبد اٌخبصخ ثبٌغٕٛاد اٌعمذ األٚي ِٓ اٌمشْ  Ikramّٕب ثزسذيث اٌزمذيشاد اٌٛاسدح فٝ وزبة ل  

 % يٕطٜٛ عٍٝ ثعط اٌّجبٌغخ فٝ اٌزٛلعبد .4.5ِعذي إٌّٛ اٌّمذس ثٕغجخ 
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التسعينات. رٗبا يكوف قد % َب 4%( وا٘بو بعد ذلك إٔب اال٬بفاض التدرٯبى، حٌب وصل إٔب أكثر قليبًل من 7السبعينات )
النظر إٔب ا٤ببلحظة الٌب لن تفوت  Ikramبعض الشىء َب النصف الثاىن من العقد األوؿ َب القرف ا١بديد. يلفت  –ارتفع 

على أى قارىء، ومؤداىا أف التقديرات ا٤بختلفة ٤بعدؿ النمو الكامن َب االقتصاد ا٤بصرى متقاربة إٔب حد بعيد، وتَباوح حوؿ 
 –مقابلة  –ا٤بتوسط سنوياً. ومن ٍب يكوف ا٥بدؼ األساسى السَباتيجية التنمية العادلة )أى الٌب تضمن مواجهة % َب 4-5

% سنوياً 7التحدى االجتماعى والتصدى ٤بشكلة الفقر( ىو العمل على رفع معدؿ النمو االقتصادى إٔب ما اليقل عن 
ا أف النمو الكامن )االحتمأب( يَػْقُصر عن الوفاء با٤بعدؿ ا٤بطلوب واستدامتو لعقدين متواصلْب من الزمن. وكما سبق والحظن

عدؿ ٗبرتباط نسبة البطالة ا دىكذلك م  عرؼ% من قوة العمل( وزيادة االنتاجية. ن5-3لتحقيق التشغيل الكامل )عند نسبة 
ستوى النمو الكامن وا٢بفاظ على تصبح ا٤بهمة الرئيسية أماـ راسم االسَباتيجية ىى االرتقاء ٗب –أيضًا  –النمو. ومن ىنا 

 استمراريتو.

يٌعد االستثمار والَباكم الرأ٠بأب ىو احملرؾ  –مثل معظم االقتصادات النامية والناشئة  –َب االقتصاد ا٤بصرى  
ة إغفاؿ تدريب العمالة، تطوير نظم اإلدارة، وزياد –من وجهة نظر اقتصاديْب ٌكثر  –األساسى لعجلة النمو. ال يعُب ذلك 

الكفاءة. ولكن واقع األمر أنو ٓب يتمكن بلد من ٙبقيق ٭بو مضطرد لفَبة ٩بتدة بغّب ارتفاع ملموس َب معدؿ االستثمار )نسبة 
االستثمار إٔب الناتج احمللى اإلٝبأب(. وكما نعرؼ كذلك فإف زيادة االستثمار ال تنطوى فحسب على زيادة الطاقة اإلنتاجية، 

األساسية للتقدـ التكنولوجى. إف بلوغ معدؿ النمو االقتصادى مستوى مرتفعًا قد يتطلب الوصوؿ  ولكنها ٛبثل كذلك اآللية
% مػػػػػػػػػػػن الناتج احمللى اإلٝبأب )بإفَباض أف معامل االستثمار إٔب العمل يقَبب 28 – 25ٗبعدؿ االستثمار إٔب ما يقرب من 

 .(*)(,Ikram 2006( )1:  4من 

لبلستثمار ٲُبٍَكن من رفع معدؿ النمو االقتصادى يتجاوز ٦برد األرقاـ والنسب ا٤بئوية الشك أف ٙبديد معدؿ 
والنماذج القياسية. سيواَجو ضماف االرتفاع ٗبعدؿ االستثمار بضرورة تغيّب َب السياسات ا٤بالية واالدارية وا٤بؤسسية، بل 

 ا٤بطلوب َب أربعة ٧باور أساسية :والسياسية. وقد ٲبكن إٯباز متطلبات إ٪باز وتفعيل دور االستثمار 
 توفّب مصدر ٛبويل مستمرة، وخاصة من خبلؿ االرتفاع ٗبعدؿ االدخار احمللى. -1
 إختيار القطاعات واألنشطة االقتصادية ذات القدرة على النماء وفتح فرص عمل أكثر. -2
 توفّب مناخ لؤلعماؿ جاذب ومشجع لبلستثمار والتشغيل والنمو. -3
 ماٰبقق زيادة معدؿ االدخار احمللى (.زيادة التصدير ) وىو  -4

ٲبيل معظم االقتصاديْب الذين يتناولوف تطورات االقتصاد ا٤بصرى بالتحليل إٔب االستنتاج با٬بفاض معدؿ االستثمار من   
معدؿ ا٤بعدؿ ا٤بطلوب لبلرتفاع ٗبعدؿ النمو االقتصادى وزيادة إنتاجية العمل. ويعزوا ىؤالء ا٬بفاض االستثمار إٔب ا٬بفاض 

االدخار احمللى. الواقع أف ىذا االستنتاج غّب دقيق، وخاصة فيما يتعلق بالشق الثاىن منو. ويتضج األمر إذا ما ُعدنا إٔب بعض 
 –على مستوى االقتصاد ككل  –أسس وقواعد ا٤بيزانية القومية )وا٢بسابات القومية(. ا٤بعادلة الصحيحة دائمًا 

                                       االستثمار = االدخار.                                       :أف

                                                           
(*)

ّ٘يزٗ ِٓ أْ غيجبة االسرفبع فٝ أِٓ اٌّزفك عٍيٗ أْ اإلعشاع ثّعذي إٌّٛ يزطٍت صيبدح االعزثّبس ٚسفع االٔزبخيخ. ٚيىزغت األخيش   

ح بدح إٌبراالٔزبخيخ يعٕٝ أْ رسميك ِعذي إٌّٛ اٌّطٍٛة يزطٍت زدّبً ِٓ االعزثّبس لذ اليّىٓ اٌميبَ ثٗ. فئرا رعزسد صيبدح االٔزبخيخ عززسمك صي

% عٕٛيبً. ٚٚفمبً ٌزمذيشاد ِشزمخ ِٓ رمذيش 3اٌّسٍٝ فمػ ِٓ خالي اٌضيبدح فٝ اٌعّبٌخ ٚسأط اٌّبي. ٚفٝ ِصش، يزٛلع أْ رضيذ لٛح اٌعًّ ثٕغجخ 

% عٕٛيبً. أِب ثبلٝ 1.2، أٜ أْ ِغبّ٘خ عٕصش اٌعًّ فٝ صيبدح إٌبرح عزجٍغ 0.4دٚخالط، رزشاٚذ زصخ اٌعًّ زٛي  –ِعبِالد داٌخ وٛة 

% عٕٛيبً إٌٝ 7. ٚيسزبج ِعذي ّٔٛ الزصبدٜ فٝ زذٚد 0.6ّٕٛ فغيأرٝ ِٓ ِعذي صيبدح اٌزشاوُ اٌشأعّبٌٝ ) صبفٝ االعزثّبس( ٚرجٍغ ِغبّ٘زٗ اٌ

 (.Ikram, 2006 % عٕٛيبً. ٚ٘ٝ ظعف ٔغجخ اٌضيبدح اٌفعٍيخ خالي اٌعمذيٓ األخيشيٓ 10رسميك صيبدح فٝ االعزثّبس ثٕغجخ رزشاٚذ 
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  :والصحيح أيضاً أف 

                االدخار الكلى = إدخار القطاع العائلى + إدخار قطاع األعمال )الخاص والعام( + فائض )عجز( الموازنة العام + 
 االدخار األجنبى )عجز الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات( 

تشّب بيانات االستثمار واالدخار إٔب بعض ا٢بقائق ا٥بامة. من ناحية ىناؾ عبلقة ارتباط واضحة ومنطقية بْب معدؿ    
، كاف معدؿ االستثمار 2008 – 2005النمو االقتصادى ومعدؿ االستثمار. فعندما بلغ معدؿ النمو االقتصادى أقصاه َب 

ة أخرى، ٲبوؿ االدخار احمللى أكثر من ثبلثة أرباع االستثمار )تصل النسبة َب % َب ا٤بتوسط(. من ناحي20مرتفعاً ) أكرب من 
تبدو القدرة االدخارية )االدخار الكامن( َب االقتصاد  –وىو األىم  –%(. من ناحية ثالثة 80بعض السنوات إٔب أكثر من 

ادخار القطاع العائلى وقطاعات األعماؿ أكثر من  ا٤بصرى أكرب من االدخار الفعلى. وكما تُبْب ا٤بعادلة )ا٤بتساوية( أعبله يبلغ
ربع الناتج احمللى اإلٝبأب. وىذه النسبة غّب قليلة.  وا٢بقيقة ا٤بالية الواضحة ىى أنو بداًل من أف تضيف ا٢بكومة )كطرؼ 

من االدخار الوطُب  اقتصادى( مزيدًا من ا٤بوارد لتمويل االستثمارات العامة، تقـو ٗبزاٞبة القطاعات غّب ا٢بكومية والسحب
لو أف عجز ا٤بوازنة العامة يرجع إٔب اإلنفاؽ االستثمارى  -بدرجة ما –لتغطية عجز ا٤بوازنة. ورٗبا كاف األمر يصبح مقبواًل 

 للحكومة، ولكنو يعود َب جانب كبّب منو إٔب االستخدامات ا١بارية.

من ىذا ا٤بنطلق تصبح كفاءة إدارة ا٤بالية العامة، وٚبفيض عجز ا٤بوازنة، أمراً بالغ ا٣بطورة، ليس فقط إلمكاف رفع معدؿ        
االدخار احمللى، ولكن أيضًا إلزاحة الضغوط التضخمية الٌب تؤدى إٔب ارتفاع األسعار ٩با يضر الفقراء وذوى الدخل احملدود 

فيما بعد(. وفضبًل عن ذلك، ٲبكن القوؿ بأف ا٬بفاض معدؿ االستثمار ال يعود إٔب ا٬بفاض بصفة خاصة ) كما سنبْب 
وفقًا ألسلوب إعداد ا٢بسابات القومية، ال تأخذ َب  –معدؿ االدخار )احمللى(، إذ أف ىذه ا٤بتساوية بْب االدخار واالستثمار
لقد  (*)اإلٝبأب ٙبويبلت ا٤بصريْب العاملْب َب ا٣بارج(.ا٢بسباف مفهـو االدخار القومى )الذى يضيف أب االدخار احمللى 

فاقت قيمة "االدخار القومى" َب بعض السنوات قيمة االستثمارات ا٤بنفذة )وتساوت معها َب سنوات أخرى( وىو ما كاف 
 – 2006 مليار دوالر سنويًا َب 5مايزيد على  –على سبيل ا٤بثاؿ –ينعكس َب فائض َب ميزاف ا٤بدفوعات الكلى، بلغ

، وساعد َب ارتفاع رصيد مصر من االحتياطيات الدولية. إف َب ىذا إشارة واضحة إٔب عدـ توفر فرص إستثمارية  2008
 كافية الستخداـ ا٤بوارد ا٤بتاحة لبلقتصاد ا٤بصرى وٓب يكن نقص ا٤بدخرات ىو القيد على حجم الَباكم الرأ٠بأب.  

أنو  Ikramحٌب َب ظل ا٤بزاٞبة ا٢بكومية؟ الح   –٤بدخرات الكافية لتمويلها ٤باذ ٓب تتوسع االستثمارات رغم توفر ا  
أصبحت ٦باالت التوسع االقتصادى وخلق فرص عمل منتج أقل من السابق. إذ ٓب يعد  –ورٗبا بعد ذلك - 2000حٌب عاـ 

اـ الذى يعاىن من تكدس العماؿ ٗبقدور قطاع الزراعة إستيعاب أعداد مذكورة من العماؿ، وكذلك األمر بالنسبة للقطاع الع
)والبطالة ا٤بقنعة(. كما أف أسواؽ العمل َب الدوؿ العربية النفطية ٓب تعد تطلب ا٤بزيد من العمالة. )قد تشبعت بالعمالة الوافدة 

توقع أف ومن بينها ا٤بصريْب(. ويعُب ىذا أف خلق فرص عمل إضافية كبّبة البد أف يتم َب القطاع ا٣باص غّب الزراعى. من ا٤ب
يؤثر التغّب َب ىيكل العمالة وَب "إنتاجية" العمل َب القطاعات ا٤بختلفة َب ٧بددات ومقاييس الفقر: معدؿ النمو وتوزيع 
الدخل َب آف واحد. فكما ىو معروؼ يتوقف معدؿ النمو االقتصادى على زيادة معدؿ العمالة وإنتاجية العمل، كما أف 

-Khair El.Din and El لة ومستوى االنتاجية سينطوى على ٙبسْب ٭بط توزيع الدخل.التغّب َب ا٥بيكل القطاعى للعما

Laithy, 2006) )  

                                                           
(*)

ٌٝ إٌبرح اٌّسٍٝ االخّبٌٝ اٌّزّثٍخ فٝ صبفٝ عٛائذ عٛاًِ االٔزبج فٝ اٌخبسج ) اٌّغدٍخ فٝ ِيضاْ اٌّذفٛعبد( ٌزعطيٕب ليّخ اإلظبفخ ا  

 إٌبرح )اٌذخً( اٌمِٛٝ .
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والواقع أف ا٥بيكل القطاعى لبلقتصاد ا٤بصرى بقى مستقرًا إٔب حد كبّب، غّب أف اختبلؼ  معدالت النمو فيما بْب    
أكثر من ثلث الناتج احمللى، وا٬بفاض مساٮبة الزراعة إٔب  قطاعات النشاط إنعكس َب ارتفاع نسبة مساٮبة قطاع الصناعة إٔب

أقل من ٌٟبس الناتج. وصاحب ذلك ا٬بفاض ضئيل َب نسبة العمالة الزراعية مقابل زيادة ضئيلة أيضًا َب قطاعات الصناعة 
توسط العاـ "إلنتاجية" وا٣بدمات اإلنتاجية. وفضبًل عن ذلك ٓب تنعكس تنقلية العمالة بْب القطاعات َب ارتفاع ملموس َب ا٤ب

العامل، وىو مايُْظهر غياب تغّب ىيكلى حقيقى َب االقتصاد ا٤بصرى سواء على مستوى النمط القطاعى للعمالة، أو َب ارتفاع 
   ( (Khair El.Din and El-Laithy, 2006نسبة اإلنتاج/عامل داخل القطاعات.

عية وَب اإلنتاجية ٗبستويات النمو القطاعى وحدىا، وإ٭با انعكست ٓب ترتبط التغّبات احملدودة َب ىيكل العمالة القطا  
أيضًا َب مستوى معيشة ا٤بشتغلْب َب ىذه القطاعات، ونسبة الفقراء. وكما ٲبكن أف نستقرىء من مسوح الدخل واإلنفاؽ 

ٝبلة السكاف، وعلى  % من29% من أرباب األسر ىم من الفقراء ا٤بشتغلْب َب الزراعة، با٤بقارنة مع 45ا٤بختلفة، فإف 
ا١بانب اآلخر، ٲبثل أرباب األسر ا٤بشتغلْب َب قطاعات الصناعة وا٣بدمات نسبة أقل من الفقراء )نسبة أكرب َب فئة غّب 

 الفقراء(. وتتسق ىذه النتيجة مع اال٬بفاض النسىب َب " إنتاجية" العامل الزراعى.

 ل االستثماريمصادر تمو  (21جدول )

معدل النمو  السنة
 االقتصادى%

معدل 
 االستثمار%

 المحلى ) نسبة من الناتج المحلى ( ارخدمصادر اال

 االدخار الخارجى عجز الموازنة غير الحكومى اإلجمالى

5/2006 6.8 18.7 17.1 25.3 (8.2) 1.6 

6/2007 7.1 22.2 18.3 25.7 (7.4) 3.8 

7/2008 7.2 22.8 16.8 23.6 (6.8) 6.0 

8/2009 4.7 19.2 12.6 19.3 (6.9) 6.8 

9/2010 5.1 19.5 14.1 22.2 (8.1) 5.4 

10/2011 2.6 17.1 11.0 20.8 (9.8) 6.1 

11/2012 2.2 16.4 8.0 18.5 (10.6) 8.4 

12/2013 2.1 14.2 7.2 20.9 (13.7) 7.0 

 : تقارير متابعة ا٣بطة عن سنوات ٨بتلفة .المصدر

إٔب االقتناع بأنو إذا كاف من الصحيح أف النمو االقتصادى ضرورى لتخفيض  وتقود ىذه التطورات خّب الدين والليثى  
الفقر، فإنو من الضرورى أيضًا إعطاء األولوية َب عملية النمو للقطاعات ذات ا٤بساٮبة األكرب َب ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ. ورغم 

، تتحف  خّب الدين على ٭بط التصنيع Ikram)  (2006 ,على النحو الذى بينو –أٮبية الدور الذى يناط بقطاع التصنيع 
الذى اتبعتو بعض الدوؿ عن طريق ٞباية الصناعات احمللية، دوف أف تكتسب ىذه الصناعات القدرة التنافسية الٌب ٛبكنها من 

اعى النفاذ إٔب األسواؽ ا٣بارجية. ما ٓب تتحقق ىذه الشروط فرٗبا يكوف التوسع َب قطاع الصناعة على حساب تنمية قطاع الزر 
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ذاتو. سيصبح ٥بذا ا٣بلل القطاعى آثاره السلبية على حصيلة الصادرات، وعلى العمالة، وعلى مكافحة الفقر. ومن ىنا تقَبح 
الباحثتاف تضمْب اسَباتيجية التنمية ليس فقط تغيّب ىيكل العمالة القطاعية. ولكن الَبكيز َب نفس الوقت على زيادة إنتاجية 

)الزراعية وغّب الزراعية(. باإلضافة إٔب ىذا يكتسب أٮبية ٩باثلة إنتقاؿ العمالة من األنشطة غّب  العمل َب األنشطة الريفية
إٔب األنشطة والقطاعات ا٢بديثة ) ليس قطاع ا٣بدمات ا٢بكومية من بينها(، واالستثمار َب ا٤بشروعات  informalالر٠بية 

 (Khair El.Din and El-Laithy, 2006) الصغّبة وا٤بتوسطة، سواء َب الريف أو ا٢بضر.
  

 التوزيع مهم أيضاً الستراتيجية التنمية العادلة : 9-4
أوضحت كثّب من الدراسات ا٤بتعلقة بإسَباتيجية التنمية أف تغّبات كل من النمو والتوزيع تلعب دوراً مهماً َب مواجهة        

مشكلة الفقر، والعمل على ٚبفيض نسبة الفقر وٚبفيف حدتو كهدؼ للتنمية. وأظهرت الدراسات كذلك أف تغّبات توزيع 
مسئولة عن إحداث تغّب ملموس َب الفقر. َب بعض األحواؿ قد يؤدى تغّب التوزيع قد تكوف   –على ا٤بدى ا٤بتوسط -الدخل

لتأثّب النمو على الفقر. وكما اقَبحت ىذه الدراسات فإف ٙبقيق ٚبفيض سريع ومؤثر َب نسبة   –ورٗبا أكرب –إٔب أثر معاكس 
 ,Bourguignon)يع الدخل لصاّب الفقراء الفقر يتم َب االقتصاد الذى ينمو ٗبعدالت إٯبابية والعمل على تغّب َب توز 

. ورٗبا يتوقف ا٤بزج األمثل بْب التوزيع والنمو َب اسَباتيجية التنمية على طبيعة الظروؼ االبتدائية القائمة. فقد (2005
ف ٙبقيق تكتسب مسألة التوزيع أٮبية أكرب َب دولة متوسطة الدخل وتتمتع بدرجة أكرب من البلمساواة َب التوزيع، بينما يكو 

 النمو أكثر أٮبية نسبياً َب اقتصاد منخفض الدخل ويتسم بدرجة معقولة من ا٤بساواة.

أشرنا من قبل إٔب ما تضمنتو الكتابات عن أف االقتصاد ا٤بصرى يتسم بقدر ما با٤بساواة النسبية َب توزيع الدخل، وأف  
مشاهبة ٤بصر َب متوسط دخل الفرد. ىل كاف ىذا التوزيع مستوى تفاوت التوزيع يبدو منخفضًا با٤بقارنة مع غّبه من بلداف 

يتحرؾ َب ا٘باه درجة أفضل من ا٤بساواة، أـ ٲبيل ناحية التفاوت ا٤بتزايد من ا٤بعتاد أف يتم تقييم تغّبات ٭بط توزيع الدخل 
بصورة  -( يظهر13وؿ )بإستخداـ التغّبات َب " معامل جيُب للتفاوت" خبلؿ فَبة طويلة أو فَبات جزئية. وكما ورد َب جد

التحسن َب توزيع الدخل منذ أوؿ التسعينات حٌب منتصف العقد األوؿ من األلفية ا١بديدة، فقد ا٬بفض معامل   –عامة
لكن ىذا التحسن ٓب يكن متواصبًل على امتداد الفَبة بطو٥با، الٌب غطتها مسوح الدخل   (*)0.32إٔب  0.45جيُب من 

. " ّْب لَ وّ ( كما ًب تقديره من ا٤بسحْب األَ 0.35إٔب  0.45مؤشر توزيع الدخل بنسبة كبّبة )من واالنفاؽ ا٤بتتابعة. ا٬بفض 
إرتبط ذلك بزيادة الدخل الزراعى نتيجة تطبيق برنامج االستقرار والتحرير االقتصادى الذى تضمن ٙبرير أسعار توريد 

. يكشف ا٤بسح Khair El.Din and El-Laithy, 2006وا٤بستلزمات".ا٢باصبلت الزراعية، إٔب جانب ٙبرير أسعار ا٤بدخبلت 
( بسبب زيادة تفاوت التوزيع َب احملافظات ا٢بضرية 0.36الثالث عن تدىور ضئيل َب ٭بط توزيع الدخل )ارتفع جيُب إٔب 

من الواضح . )4/2005َب  0.32وخاصة َب الصعيد.  كما ا٘بو ٭بط التوزيع ٫بو التحسن قليبًل وا٬بفض معامل جيُب إٔب 
أف التحسن احملدود َب مستوى توزيع الدخل الذى حدث َب أوائل العقد ا١بديد َب األلفية استمر َب السنوات الٌب ارتفعت 

وبصفة عامة تشّب تقديرات معامل جيُب عن WB, 2010)  (.0.31(، إٔب أقل من 2008-2005فيها معدالت النمو )
األوؿ من القرف ا١بديد( إٔب ا٘باه التزايد ا٤بتواصل َب درجة ا٤بساواة َب توزيع الدخل، العقدين )األخّب من القرف الفائت و 

(، والنصف الثاىن من العقد األوؿ Bourguignonبإستثناء فَبتْب: النصف الثاىن من العقد األخّب )حسب خّب الدين و
( أنو بينما شهدت 2005اسة بورجونيوف )(. َب التعليق على الفَبة األؤب، ترصد در 2009)حسب تقرير البنك الدؤب 

% من السكاف، وىو ماًب ربطو بارتفاع 16.7% إٔب 19.4سنوات النصف الثاىن من التسعينات ا٬بفاض نسبة الفقر من 

                                                           
(*)

 رّذ اإلشبسح إٌٝ ِعبًِ خيٕٝ عٓ فزشاد عبثمخ ، زغت رذسج ِٛظٛعبد اٌزسٍيً فٝ ٘زٖ اٌذساعخ .  
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متوسط معدؿ النمو االقتصادى خبلؿ تلك الفَبة، فقد زادت نسبة التفاوت َب توزيع الدخل )ارتفع معامل جيُب من 
. ومؤدى ىذا الربط بْب مؤشرات النمو، التوزيع، والفقر أنو على النقيص من أثر النمو االقتصادى (0.362إٔب  0.345

ا٤بتمثل َب ا٬بفاض نسبة الفقر، أدى تدىور توزيع الدخل إٔب تقليص ىذا ا٤بكسب احملتمل، أى أف ا٬بفاض الفقر كاف من 
 ت التوزيع. ا٤بمكن أف يتحقق بنسبة أكرب لو ٓب ٙبدث الزيادة َب درجة تفاو 

 معامل جينى –تطور نمط توزيع الدخل ( 22جدول )
 8/2009 4/2005 99/2000 ، عند:معامل جينى )%(

 32.0 36.2 خير الدين  

  30.7 31.3 - 2010البنك الدولى تقرير 

  2009البنك الدولى تقرير 
 : باولوفيرم 

- 28.7 30.5 

 33.8 34.2 36.5 االنفاق  -       

 36.6 37.4 37.8 الدخل  -       

 Khain El-din, WB(2009), WB(2010), Bourguingnon               المصدر :      

(. فوفقاً 2008-2005تباينت التقديرات حوؿ معامل التفاوت )ا٘باه ٭بط التوزيع( خبلؿ فَبة النمو ا١بيد )      
إٔب  –َب نفس الوقت –%، ولكن يشّب التقرير18.9% إٔب 23.4( ا٬بفضت نسبة الفقر من 2009لتقرير البنك الدؤب )

بينما تعكس ا٤بؤشرات الٌب تضمنها تقرير البنك الدؤب  لتوأب.َب السنتْب على ا 30.5إٔب  28.7ارتفاع معامل جيُب من 
 31.3%(، َب الوقت الذى تراجع فيو معامل جيُب من 22% إٔب 20( عبلقة مغايرة، إذ ارتفعت نسبة الفقر )من 2010)

ما بْب اشتماؿ . ٓب يظهر من التقريرين ما يفيد أسباب ىذا التباين، سوى اختبلؼ أسلوب ا٤بسح َب الفَبتْب، 30.7إٔب 
أحدٮبا على بيانات إنفاؽ األسر خبلؿ دورة كاملة للسنة ككل، بينما استند اآلخر إٔب بيانات تتبعية عن نتائج شهرى فرباير 

 .2008و 2005َب 

على أية حاؿ ٱبلص التقرير إٔب أنو ليست ىناؾ قاعدة مستقرة تقضى بأف التفاوت أو ا٤بساواة َب توزيع الدخل  
ة للنمو االقتصادى، فالتغّبات َب ٭بط التوزيع ال ترتبط مباشرة بالنمو، وإ٭با تعتمد على عوامل اقتصادية ٨بتلفة نتيجة تلقائي

تعكس األوضاع السائدة َب بلد ما. وفيما يبدو فإف النمو االقتصادى ٲبيل إٔب أف يكوف ٧بايدًا بالنسبة لتوزيع الدخل عرب 
كن األمر ا٤بؤكد أف مستوى تفاوت توزيع الدخل يؤثر َب مدى السرعة الٌب ينعكس (. ول2009ا٤بدى البعيد )البنك الدؤب، 

كاف ا٬بفاض نسبة الفقر أقل ٩با كاف متوقعًا مع ارتفاع معدؿ النمو   –أعبله –فيها النمو على ٚبفيض الفقر. فكما رأينا
 – 2005كوف ىذا ىوماحدث َب الفَبة االقتصادى نتيجة التساع فجوة التوزيع َب النصف الثاىن من التسعينات. ورٗبا ي

. ومن ٍب "يبقى النمو االقتصادى ىو احملرؾ القوى لتخفيض الفقر، ولكن تقليل التفاوت َب توزيع الدخل تتزايد أٮبيتو 2008
قد التعكس مؤشرات توزيع الدخل/االنفاؽ على مستوى االقتصاد ككل التباين َب ٭بط  (.2009كذلك" )البنك الدؤب، 

بْب الريف وا٢بضر )وبْب احملافظات(، والتفصح عن أسباب وجود ىذا التفاوت وتفسّب تغّباتو. والشك أف فهم ىذه  التوزيع
االختبلفات وأسباهبا يُعد أمرًا مفيدًا إلمكاف التأثّب َب ٭بط التوزيع واختيار السياسات ا٤بناسبة إلعادة توزيع الدخل لصاّب 

 ض فيما يلى ٥بذه ا١بوانب.الفئات الفقّبة واألقل دخبًل. وسنعر 
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 التفاوت الجغرافى فى توزيع الدخل واالنفاق : 9-4-1
تكشف مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل َب مصر عن أف الفقر يكاد يكوف ظاىرة ريفية رغم أف مستوى التفاوت 
)البلمساواة( َب ا٢بضر أعلى منو َب الريف. وللوىلة األؤب يظهر من البيانات أف الفجوة عميقة بْب الريف وا٢بضر؟ إذ أف 

% من 1(. ومن بْب أغُب  22 الريف. أنظر ا١بدوؿ ) % من مثيلة َب67متوسط دخل الفرد َب ا٢بضر أعلى بنسبة 
% َب ا٤بناطق ا٢بضرية. و٤با  10% من أغُب 81% َب ا٢بضر، كما يقطن 93السكاف )حسب مستوى الدخل( يعي  
% من ٝبلة ا٤بصريْب، فمن الواضح أف غالبية األغنياء )وذوى الدخل ا٤برتفع( 43كانت نسبة سكاف ا٢بضر تدور حوؿ 

   .,Verme)  2014بديناميكية النمو والفقر. ) –بصورة أو أخرى –٢بضر. ومن ٍب يرتبط ىذايعيشوف َب ا

 2005الفجوة بين الريف والحضر فى  ( 23دول رقم ) ج
 مصر الريف الحضر 

 1 0.775 1.294 متوسط دخل الفرد )معيارى(

 100 56.6 43.4 نسبة السكان %

 100 43.9 56.1 الحصة من جملة الدخل

 34.6 26.5 37.5 معامل التفاوت )جينى(

                                                          Paolo Verme and Ohers, 2014المصدر:    

الواقع أف ىذا االنفصاـ بْب الريف وا٢بضر يؤثر بشدة على مستوى تفاوت الدخل على ا٤بستوى القومى. ذلك أف            
نقطة مئوية منو إٔب ٦برد الفرؽ َب متوسط دخل الفرد  12.8، تعود  36.4على مستوى االقتصاد ككل يبلغ معامل جيُب 

% 40بْب الريف وا٢بضر. ليس ىذا فحسب، بل إف فصل احملافظات ا٤بختلطة ) هبا جزء حضرى واآلخر ريفى( سيظهر أف 
بْب الريف وا٢بضر بصفة عامة، وإ٭با تشّب إٔب أف احملافظات  من الفجوة ا٤بقدرة بْب الريف وا٢بضر ال تعكس َب ا٢بقيقة تفاوتاً 

السويس ( تستحوز على ا١بزء األغُب من الببلد. من ا٤بعروؼ أف  –بورسعيد  –اسكندرية  –ا٢بضرية األربعة ) القاىرة 
كاف معامل جيُب   (، بينما37.5تفاوت توزيع الدخل أكرب َب ا٢بضر عن الريف. وكما الحظنا كاف معامل جيُب َب ا٢بضر )

َب الريف أقل منو بعشر نقاط مئوية. واستنادًا إٔب أف بيانات ٕبثى الدخل واإلنفاؽ أظهرت ا٬بفاض متوسط دخل الفرد بْب 
%. وتأثر هبذا اال٬بفاض كل من الريف وا٢بضر على حد سواء، لكن اال٬بفاض كاف أكرب َب 8.7بنسبة  2009و 2005

 (.  (Verme, 2014ت قليبًل الفجوة بْب الريف وا٢بضر.ا٢بضر عنو َب الريف.ومن ٍب ضاق

 مصادر الدخل وأوجو االنفاق تؤثر فى نمط التوزيع : 9-4-2
أصبح من الدارج ٧باولة تفسّب التغّب َب نسبة الفقر برد ىذا التغّب إٔب مكوناتو وأسبابو: النمو االقتصادى، التوزيع  

وإعادة توزيع الدخل. وأشرنا من قبل إٔب جانب من ذلك التفسّب، وخاصة أثر التضخم وارتفاع األسعار. وبا٤بثل تَػْعمد كثّب 
إٔب عناصره ومكوناتو  –سواء َب الدخل أو االنفاؽ –ليل معامل جيُب للتفاوتإٔب ٙب  Welfareمن دراسات الرفاىة 
أف ُأْجرِى مثل ىذا التحليل بالنسبة لبلقتصاد ا٤بصرى، ولكن دراسة البنك الدؤب  –فيما يبدو –األساسية. ٓب يسبق
Verme, 2014))  من التفاوتات على مستوى تضمنت تقديرًا للعبلقة بْب قيمة ا٤بعامل على ا٤بستوى القومى وبْب كل

مكونات الدخل أو اإلنفاؽ لؤلسر. الواقع أنو ٲبكن استكشاؼ بعض ا٤ببلمح عن تطور مستوى التفاوت َب توزيع مكونات 
( أف درجة التفاوت فيما بْب ا٤بكونات أعلى منها على مستوى 23 الدخل وأوجو االنفاؽ لؤلسر. ويبْب ا١بدوؿ رقم ) 
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للدخل ٲبكن تفسّب ذلك بأف األسر ٝبيعها ال تتلقى دخبًل من كل مصادره، إذ أف دخل بعض االقتصاد ككل. فبالنسبة 
األسر يتمثل َب األجور، بينما بعضها ٰبصل على الدخل من العاملْب ألنفسهم ) لدى(. ويؤدى ٘بميع ا٤بصادر على ا٤بستوى 

ٰبدث األمر ذاتو بالنسبة لبلختبلؼ بْب  القومى إٔب إخفاء الفروؽ بْب األسر حسب مصادر ا٢بصوؿ على الدخل. وقد
إنفاؽ األسر على بنود االستهبلؾ ا٤بختلفة. ويظهر لنا أف التفاوت َب التحويبلت ) النقدية أو العينية( ىو األعلى بْب مصادر 

، 2009-2000الدخل. وكذلك ا٘بهت ُمعاِمبلت التفاوت ا٣باصة بالتحويبلت والدخل من الزراعة ٫بو االرتفاع َب الفَبة 
على العكس من ا٬بفاض معامل جيُب لبلقتصاد ككل خبلؿ نفس الفَبة. أما بالنسبة للدخل من األجور ومن القطاعات 
)األنشطة( غّب الزراعية فقد ٛباثلت ا٘باىات معامبلت التفاوت مع اال٘باه العاـ. ومن ناحية أخرى ٲبثل التفاوت بْب 

من تفاوت الدخل، يليها الدخل من األنشطة غّب الزراعية، بينما ال تلعب  %(38ا١بزء األكرب )  -2000َب سنة  –األجور
، فقد 2009و 2005تفاوتات دخل الزراعة أى دور َب تفسّب التفاوت َب الدخل الكلى. وتغّب ترتيب ىذه ا٤بصادر َب 

العاـ. والشك َب أٮبية إجراء َب التأثّب على مستوى التفاوت  -بعد األجور –أصبح التفاوت َب التحويبلت َب ا٤بوقع الثاىن
ىذه التقديرات ٤بؤشرات تفاوت مصادر الدخل وأوجو االنفاؽ، ولكن الغاية منها قد ال تتحقق مآب ٲبكن ٙبديد العوامل وراء 

 التغّب َب ىذه ا٤بعامبلت.
 معامبلت جينى لمكونات الدخل واالنفاق )%((  24جدول )

 2000 2005 2009 

 المساىمة الحصة جينى المساىمة الحصة جينى المساىمة الحصة جينى 

 :متوسط دخل الفرد من

 30 23 61 28 21 58 25 22 56 التحويبلت

 39 45 40 42 46 41 38 42 41 األجور

 7 14 53 5 14 53 00 13 51 الزراعة

 24 18 49 25 19 48 37 23 54 غّب الزراعة

 متوسط انفاق الفرد على:

 32 45 27 35 47 28 32 46 28 الغذاء

 4 5 37 7 8 41 10 10 43 ا٤ببلبس

 27 23 45 24 22 43 18 18 43 السكن

 37 27 52 34 23 55 40 27 58 ا٣بدمات

  Verme, 2014المصدر:   

غاب ٙبديد ىذه العوامل َب الدراسة ا٤بشار إليها، اللهم إال ٦برد مبلحظة عدـ تغّب الدخل الزراعى رغم مايشهده          
النشاط الزراعى بطبيعتو من تقلبات مو٠بية أو سنوية، وكذلك تغّب ترتيب التحويبلت َب األٮبية، رغم ماتتسم بو التحويبلت، 

أما بالنسبة لبنود اإلنفاؽ فكاف الغذاء )الطعاـ( ٰبتل موقع أىم مكوف َب  وخاصة ا٢بكومية، من استقرار ومن اسنهداؼ.
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% من التفاوت 40ى ا٣بدمات ىى األكرب َب إحداث التفاوت َب توزيع اإلنفاؽ )بينما كانت مساٮبة اإلنفاؽ عل 2000
يعود إٔب التفاوت َب اإلنفاؽ على ا٣بدمات( واحتل التفاوت َب اإلنفاؽ على السكن وا٤بلبس ا٤بوقع التأب. إختلف الَبتيب َب 

وؿ عن التفاوت َب اإلنفاؽ بْب الفئات ، إذ أصبح اإلنفاؽ على الطعاـ ىو ا٤بسئوؿ األ2005التأثّب على التفاوت َب 
عاد اإلنفاؽ على ا٣بدمات إٔب سابق مسئوليتو األؤب: ونظرًا لتنوع بنود اإلنفاؽ على  2009االجتماعية ا٤بختلفة. وَب 

 ا٣بدمات فقد اليكوف مستغربًا أف التفاوت َب اإلنفاؽ عليها ىو السبب الرئيسى للتفاوت بْب الفئات االجتماعية. ومن ٍب
قد يٌػْعزى إٔب تقلبات أسعار السلع الغذائية َب  2005فإف احتبلؿ اإلنفاؽ على الطعاـ موقع السبب األوؿ للتفاوت َب 

األسواؽ العا٤بية َب ىذه الفَبة. سنعود فيما بعد إٔب ٙبليل أثر التضخم وارتفاع األسعار على الفقراء، و٭بط توزيع الدخل بصفة 
 عامة.

          هما مسئول عن الفقر؟النمو والتوزيع: أي 9-5
غاب ٙبديد ىذه العوامل َب الدراسة ا٤بشار إليها، اللهم إال ٦برد مبلحظة عدـ تغّب الدخل الزراعى رغم مايشهده       

النشاط الزراعى بطبيعتو من تقلبات مو٠بية أو سنوية، وكذلك تغّب ترتيب التحويبلت َب األٮبية، رغم ماتتسم بو التحويبلت، 
أما بالنسبة لبنود اإلنفاؽ فكاف الغذاء )الطعاـ( ٰبتل موقع أىم مكوف َب  صة ا٢بكومية، من استقرار ومن اسنهداؼ.وخا

% من التفاوت 40بينما كانت مساٮبة اإلنفاؽ على ا٣بدمات ىى األكرب َب إحداث التفاوت َب توزيع اإلنفاؽ ) 2000
التفاوت َب اإلنفاؽ على السكن وا٤بلبس ا٤بوقع التأب. إختلف الَبتيب َب يعود إٔب التفاوت َب اإلنفاؽ على ا٣بدمات( واحتل 

، إذ أصبح اإلنفاؽ على الطعاـ ىو ا٤بسئوؿ األوؿ عن التفاوت َب اإلنفاؽ بْب الفئات 2005التأثّب على التفاوت َب 
نظرًا لتنوع بنود اإلنفاؽ على عاد اإلنفاؽ على ا٣بدمات إٔب سابق مسئوليتو األؤب: و  2009االجتماعية ا٤بختلفة. وَب 

ا٣بدمات فقد اليكوف مستغربًا أف التفاوت َب اإلنفاؽ عليها ىو السبب الرئيسى للتفاوت بْب الفئات االجتماعية. ومن ٍب 
قد يٌػْعزى إٔب تقلبات أسعار السلع الغذائية َب  2005فإف احتبلؿ اإلنفاؽ على الطعاـ موقع السبب األوؿ للتفاوت َب 

العا٤بية َب ىذه الفَبة. سنعود فيما بعد إٔب ٙبليل أثر التضخم وارتفاع األسعار على الفقراء، و٭بط توزيع الدخل بصفة األسواؽ 
 عامة.

دراسة وقياس تأثّب النمو االقتصادى  2008و 2005استهدؼ ا٤بسح التتبع للدخل واإلنفاؽ َب شهرى فرباير  
)زيادة الدخل( على مشكلة الفقر. وقد أظهرت نتائج ا٤بسحْب ا٬بفاض نسبة الفقراء وأشباه الفقراء )من ىم أعلى من خط 

سحْب الشاملْب للسنتْب كاملتْب ) أربع دورات َب كل من . ولكن ا٤ب2005% عن مستواىا َب فرباير 20الفقر( ٕبوأب 
. 4/2005إٔب نفس ا٤بستوى السائد َب  8/2009( نتائج مغايرة ٛباماً. فقد عادت نسبة الفقر َب 8/2009و  4/2005

فع ويبدو من ذلك أف مصر قد خسرت ا٤بكاسب الٌب حققتها َب ٦باؿ تقليل الفقر خبلؿ السنوات الثبلث من النمو ا٤برت
(. وفضبًل عن ذلك، كاف مدعاة للبحث أيضا التحسن النسىب َب درجة " 2010( )البنك الدؤب،2008 – 2005)

البلمساواة " َب فَبة تزايد نسبة الفقر، على النقيض ٩با شهدتو فَبة النمو السريع من زيادة درجة التفاوت َب توزيع الدخل. 
( ٙبليل العوامل الٌب أدت إٔب ىذه النتائج، من خبلؿ منهجية 2010الدؤب وعندما تناوؿ فريق البحث )انظر تقرير البنك 

ا٤بعروفة لتحديد مكونات التغّب َب نسبة الفقر، ٓب يظهر أف ىذا التغّب يعود إٔب )ٲبكن  decompositionالتجزٌنء 
ا يَبكو من انعكاسات ٨بتلفة على شرائح تفسّبه( تأثّب كل من النمو والتوزيع وحدٮبا، وإ٭با يلعب التضخم أيضًا تأثّباً قويًا ٤ب

ا٤بستهلكْب. و٩با ٘بدر مبلحظتو أف إضافة عنصر التضخم إٔب العوامل احملددة لديناميكية الفقر تؤدى إٔب فهم منطقى لطبيعة 
لنا أف وحدود تأثّب كل من ىذه العوامل. فعندما تتم عملية التجزٌنء عن طريق قياس أثر كل من النمو والتوزيع فقط، تبْب 

النمو رٗبا يكوف قد أدى إٔب ارتفاع نسبة الفقر، بينما أدى أثر التوزيع إٔب ا٬بفاض الفقر بنسبة أكرب، ومن ٍب كانت احملصلة 
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التضخم.  –التوزيع  –ىى ا٬بفاض صاَب الفقر. على العكس من ذلك قاـ فريق البحث بقياس تأثّب العوامل الثبلثة : النمو 
. أدت زيادة االنفاؽ )الدخل( إٔب  8/2009 – 4/2005نقطة مئوية َب الفَبة  2.46لفقر بلغت الزيادة َب نسبة ا

نقطة، ولكن التضخم انعكس َب زيادة  0.9، وأدت إعادة التوزيع إٔب ٚبفيض الفقر ٕبوأب 0.4ٚبفيض نسبة الفقر ٕبوأب 
التقرير إٔب أف التضخم خبلؿ ىذه  (. ومن ٍب، ٱبلص3.8+ 0.9 - 0.4 -= 2.5نقطة، ) أى  3.8نسبة الفقر ٕبوأب 

ليس التضخم وحده ا٤بسئوؿ عن ىذه التغّبات  –كما يرى التقرير أيضاً   –الفَبة كاف العامل الرئيسى وراء زيادة الفقر. ولكن 
َب مؤشرات الفقر، ولكن ضعف خصائص و٠بات النمو ٓب ٛبكن األسر من مواجهة صدمة الغبلء، ومن ٍب ا٢بفاظ على 

 .هم أو عدـ السقوط ٙبت خط الفقر مستوى معيشت

  % ( العمالة حسب قطاعات النشاط االقتصادى52جدول ) 
 نسبة العمالة إلى السكان فى سن العمل 

4/2005  8/2009  نسبة التغّب 

16.18- 19.48 23.24 الزراعة والصيد  

 48.01 0.90 0.61 التعدين

11.44- 5.56 6.28 الصناعة التحويلية   

 19.27 5.01 4.20 التشييد

3.16- 7.30 7.45 التجارة  

17.69- 3.02 3.76 النقل والتخزين واالتصاالت  

5.19- 0.87 0.92 المال والتأمين  

 1.07 12.68 12.55 الخدمات الحكومية وغيرىا

7.08- 54.83 59.00 االجمالى  

إٔب التغّب َب نسبة العمالة و/أو التغّب َب إنتاجية العمل. وكما توضح البيانات   –َب الواقع  –يعود النمو االقتصادى           
، ففى غضوف ىذه الفَبة ًب توفّب ما يقرب 8/2009 – 4/2005كاف ىناؾ توسع ملحوظ َب خلق فرص العمل َب الفَبة 

َب أف أكثر من مليوف فرد يدخلوف إٔب سوؽ العمل كل عاـ،  -م ذلكرغ –من مليوف فرصة عمل سنوياً. ا٤بشكلة ٘بسدت 
(. وفضبًل عن 2010ومن ٍب تنخفض نسبة العمالة باضطراد )نسبة ا٤بشتغلْب إٔب السكاف َب سن العمل( ) البنك الدؤب 

وارتفاع نسبة البطالة  َب تراجع ٭بو العمالة 2009وأوائل  2008ذلك، فقد انعكست األزمة العا٤بية خبلؿ النصف الثاىن من 
 %. 9.4ٕبوأب نقطة مئوية، إٔب 

ال يتوقف التأثّب على النمو و٭بط التوزيع عند التغّب َب النسبة اإلٝبالية للعمالة، وإ٭با يتحدد ىذا التأثّب كذلك بنمط         
درًا لتواضع معدؿ النمو )ىيكل( التوزيع القطاعى للعمالة، واختبلؼ إنتاجية العمل بْب ىذه القطاعات. وقد بات مص
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االقتصادى، و٧بدودية تغّب ٭بط توزيع الدخل، واستقرار )ورٗبا ارتفاع( نسبة الفقر، الَباجع َب دور القطاعات ذات ا٤بساٮبة 
األكرب َب توليد القيمة ا٤بضافة: الصناعة التحويلية، االتصاالت، والنقل. وأصبحت مثل ىذه القطاعات توفر فرصًا أقل 

عف االستفادة من ارتفاع االنتاجية َب ىذه القطاعات. وشهدت سنوات النمو ا٤برتفع ٙبواًل َب العمالة من للعمل، وض
القطاعات منخفضة اإلنتاجية والٌب ترتفع فيها نسبة الفقراء، )الزراعة بصفة خاصة( إٔب قطاع آخر ترتفع فيو أيضا نسبة 

%، وارتفعت َب قطاع التشييد من 19إٔب  ٤20بشتغلْب َب الزراعة من الفقراء، وىو قطاع التشييد. )إ٬بفضت نسبة الفقراء ا
(. من ىنا يتبْب أف النمو قد تركز َب القطاعات الٌب تقل فيها نسبة ا٤بشتغلْب الفقراء، وٓب 2010%( )البنك 4.3إٔب  3.3

قراء، إذ بينما يشتغل َب النشاط يوفر فرصة للمتعطلْب للحصوؿ على عمل. ونذكر أف الزراعة ٛبثل مصدرًا للرزؽ بالنسبة للف
% من الفقراء يعملوف َب 40% من السكاف، فإف ربع ا٤بصريْب يتعيشوف على الدخل من ىذا القطاع )أى 13الزراعى 

 الزراعة(. كما أف الفقراء قد ابتعدوا عن قطاعات ترتفع فيها القيمة ا٤بضافة .
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 الفصل العاشر

 المطلوبة إلعادة توزيع الدخلالسياسة المالية 

 شبكة الحماية االجتماعية 10-1
ال يبدو أف السياسة ا٤بالية كاف ٥با دور إٯباىب ملموس َب تعبئة ا٤بوارد، وحفز االستثمار والنمو االقتصادى بصورة 

عجز ا٤بوازنة العامة مباشرة. وعلى األقل، فمن زاوية توازف ا٤بوارد / االستخدامات، كاف ِلِكرَب حجم ا٢بكومة، وزيادة 
انعكاسات سلبية على اإلنفاؽ االستهبلكى ا٣باص )أى لقطاع العائبلت( وعلى إٝبأب االدخار احمللى لتمويل االستثمار. 
وكذلك تبدو النظرة قاصرة عند من يروف أف ا٢بكومة )االقتصاد ا٤بصرى( قد مر بتجربة سياسة  " تساقط عوائد النمو" من 

على الضرائب غّب ا٤بباشرة )على االستهبلؾ وعلى الواردات(. فهل    -بصفة أساسية –، الذى يعتمد خبلؿ النظاـ الضريىب
 كاف للسياسة ا٤بالية تأثّب ٧بدد على إعادة توزيع الدخل؟ 

للدخل، تشمل ا٤بوازنة العامة بعض البنود على جانىب االيرادات والنفقات الٌب تؤثر بدرجات ٨بتلفة على التوزيع النهائى   
الدخل ا٤بتاح للتصرؼ للفئات ا٤بختلفة. ومن البديهى أف يستهدؼ استخداـ عناصر السياسة ا٤بالية  –من ٍب  –وٙبدد 

)وخاصة الضرائب، التحويبلت، والدعم السلعى( زيادة درجة ا٤بساواة ) تقليل التفاوت( َب توزيع الدخل )اإلنفاؽ 
موارد كثّبة تزايدت  )*(ر. و٥بذا الغرض استخدمت شبكة األماف االجتماعىاالستهبلكى(، ورٗبا بصورة صرٰبة تقليل الفق

باضطراد. فبينما بلغت النفقات ا٢بكومية ما يزيد على ثلث الناتج احمللى اإلٝبأب َب السنوات األخّبة من العقد األوؿ 
فزت االعتمادات ا٤بخصصة لربامج ق % من الناتج احمللى. 12لؤللفية، مثلت ٨بصصات ا٢بماية االجتماعية ما يَباوح حوؿ 

ليس فقط نتيجة زيادة  - 2005كما أصبح يسجلها ا٢بساب ا٣بتامى للموازنة العامة منذ   -شبكة األماف االجتماعى
اإلنفاؽ على الربامج التقليدية مثل إعتمادات معاش الضماف االجتماعى أو الدعم الغذائى، ولكن أيضًا ظهور بند دعم 

اً َب ا٤بوازنة. بلغت نسبة اإلنفاؽ على كافة بنود اإلنفاؽ االجتماعى ) ا٤بساعدات االجتماعية والدعم( منتجات الطاقة صرٰب
، لتمثل حوأب ثلث النفقات اإلٝبالية َب ا٤بوازنة. بلغت إعتمادات  10/2011  % من الناتج احمللى َب ميزانية12حوأب 

. ومع إرتفاع نسبة 2005لناتج احمللى اإلٝبأب حٌب عاـ % فقط من ا5بنود شبكة األماف االجتماعى ما يقرب من 
 إعتمادات الدعم ظهر بوضوح مدى االختبلؿ َب ىيكل ا٤بوازنة العامة، وَب توزيع ٨بصصات الدعم بْب بنوده ا٤بختلفة.  

ة ىذه لواقع أف السمات الٌب اتصفت هبا النفقات االجتماعية لعبت دورًا واضحًا سواء َب ٙبديد مدى فعاليا    
النفقات، وٙبقيق ا٥بدؼ من وراء ٚبصيصها، ومن ٍب إمكانية تصحيح نظاـ الدعم وا٤بساعدات االجتماعية َب ا٤بستقبل. لقد 

كما كانت ٨بصصات الدعم للسلع الغذائية )ا٣ببز والدقيق ،  اعتمد ىذا النظاـ على الدعم العيُب أكثر من التحويبلت النقدية
بنسبة تفوؽ معدؿ ارتفاع  2008- 2005ة، وتزايدت قيمتها َب الفَبة بثل النسبة الغالالبلدى، وبطاقات التموين( ٛب

%(، وىو مايعُب ارتفاع قيمتها ا٢بقيقية بالنسبة للمستفيدين. غّب أف تعديبًل جوىريا حدث َب 31% مقابل 47األسعار )
ود صرٰبة َب مكونات الباب الرابع نظاـ الدعم السلعى، ظهر من خبلؿ تسجيل "دعم منتجات الطاقة" والكهرباء كبن

 % من الناتج احمللى(.٤8بصروفات ا٢بكومة َب ا٤بوازنة العامة. وأصبح ىذا البند يستحوذ على نصف ٨بصصات الدعم العيُب )

 

                                                           
)*(
ٌٍسّبيخ االخزّبعيخ ظّٓ ثبة سئيغٝ ٌٍّصشٚفبد اٌسىِٛيخ رسذ عٕٛاْ " اٌلذعُ ٚاٌّلٕر ٚاٌّضايلب االخزّبعيلخ"، اٌلزٜ  رأرٝ ثٕٛد ٘زٖ اٌشجىخ 

يشللًّ إٌللٝ خبٔللت دعللُ اٌغللٍع اٌزّٛيٕيللخ ٚإٌّزدللبد اٌجزشٌٚيللخ ٚاٌىٙشثللبء، ثللشاِح دعللُ رٕشلليػ اٌصللبدساد، ٚرّٕيللخ اٌصللعيذ، ٚاٌمللشٚض اٌّيغللشح، 

 ّغبّ٘خ فٝ صٕبديك اٌّعبشبد، ِعبػ اٌعّبْ االخزّبعٝ ِٚعبػ اٌطفً، ٚغيش٘ب  ٚاٌّغبعذاد االخزّبعيخ ِثً اٌ



140 
 

 إعتمادات الموازنة لبرامج اإلنفاق االجتماعى ) نسبة من الناتج المحلى ( (26 جدول رقم )
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة المالية

 12.2 10.30 7.85 11.15 5.52 5.10 الدعم  والمنح والمزايا االجتماعية، منها :

 9.0 9.39 7.24 8.78 2.56 2.13 الدعم  -

 2.0 1.83 1.26 1.52 2.08 1.69 * الغذائى )ىيئة السلع التموينية (

 6.0 6.72 5.39 6.76 غ.ـ غ.ـ *  منتجات الطاقة

 1.0 0.84 0.59 0.50 0.48 0.44 *  أخرى

 0.4 0.43 0.35 0.35 0.34 0.31 المنح  -

 2.8 0.45 0.22 2.00 2.62 2.56 المزايا االجتماعية  -

 2.6 0.29 0.00 1.78 2.45 2.47 مساىمة الحكومة فى صناديق التأمينات

 0.11 0.10 0.14 0.15 0.10 0.10 معاش الضمان االجتماعى

 0.09 0.06 0.08 0.07 0.07 0.08 برامج اجتماعية أخرى

 .  2009: تقرير البنك الدؤب  المصدر ، إذ تتضمن بعد ىذه السنة دعم الطاقة . 2005: البيانات عن الدعم غّب مقارنة ٗبا قبل عاـ  ملحوظة  

اإلنفاؽ على شبكة تشّب البيانات ا٤بنشورة بواسطة البنك الدؤب أنو حٌب السنوات األخّبة من القرف ا٤باضى، بلغ   
ٝبأب، % من الناتج احمللى اإل5الضماف االجتماعى َب ٦بموعة بلداف الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا )ٗبا فيها مصر( حوأب 

كانت   2005%. حٌب عاـ 14-%10حيث ترتفع إٔب ما يزيد على  ،وتقل ىذه النسبة كثّباً عن مثيلتها َب الدوؿ األوروبية
% من الناتج احمللى اإلٝبأب. وكانت ىذه 2َب مصر تَباوح حوؿ  (1)امج األساسية للضماف االجتماعىنسبة اإلنفاؽ على الرب 

 النسبة تتوزع على النحو التأب:
 ( 1.7دعم السلع الغذائية للمستهلكْب)من الناتج احمللى % 
 ( 0.18برامج الصندوؽ االجتماعى )من الناتج احمللى % 
 من الناتج احمللى(0.12تحويبلت النقدية من وزارة الشئوف االجتماعية )برامج ا٤بساعدات االجتماعية وال %. 

ٝبأب.% من الناتج احمللى اإل8ولكن باإلضافة إٔب ذلك فإف الدعم االقتصادى ٤بنتجات الطاقة كاف يستنزؼ أكثر من    

قاـ فريق عمل مصرى مع خرباء البنك الدؤب بإجراء تقييم لربامج شبكة الضماف االجتماعى والعمل على  عندما        
نفاؽ على بوضوح أف اإل(   WB, 2005 ) أظهر التقرير وًب إعداد تقرير بذلك، تقدًن اقَباحات إلصبلح اجتماعى شامل

ىذه الربامج، وخاصة إذا كاف َب شكل دعم سلعى، ينطوى على إختبلؿ سعرى ضار يؤدى إٔب عدـ كفاءة وقصور فاعلية 
أف عناصر شبكة األماف ىى كما يعوؽ النمو االقتصادى. ولعل النتيجة األبرز الٌب توصلنا إليها ،القرارات االقتصادية ا٤بعنية 

( فإف غالبية األسر الفقّبة وغّب الفقّبة 26 والفئات األكثر احتياجاً. وكما يظهر من ا١بدوؿ ) االجتماعى ال تصل إٔب الفقراء

                                                           
ال رشًّ ثشٔبِديٓ سئيغييٓ ال يغزٙذفبْ اٌفمشاء أعبعلبً ، ّٚ٘لب ثلشاِح رٌٛيلذ دخلً ِلٓ خلالي االللشاض اٌّيغلش ، ٚاٌزأِيٕلبد االخزّبعيلخ ِلٓ   (1

 خالي ٔابَ اٌّعبشبد ٌٍعبٍِيٓ ثعذ عٓ اٌزمبعذ .
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% ٰبصلوف 12%( ٙبصل على دعم السلع الغذائية، وعلى النقيض من ذلك فإف أقل من 70على حد سواء )أكثر من 
 .على ٙبويبلت نقدية

 يةجتماعاال حماية( نسبة المستفيدين من برامج شبكة ال72 جدول )
%الفقرمن خرجوا من  نسبة   المستفيدون )% من المجموعة(   

  غير فقراء فقراء

 7 16.5 19.3 التحويبلت الخاصة

 0.6 5.6 11.5 المساعدات االجتماعية والتحويبلت النقدية 

 5 72.0 73.0 دعم السلع الغذائية

 . 2005: تقرير البنك الدؤب ، ديسمرب المصدر 

للدىشة أف نتائج العينة بينت أف أيا من برنا٦بى شبكة الضماف االجتماعى ٓب يكن بالفاعلية الواجبة َب وكاف مثّباً 
% فقط من الفقراء )حوأب نصف مليوف فرد( الذين استفادوا من 0.6ٚبليص الفقراء من وأدة فقرىم، فهؤالء ٓب ٲبثلوا سوى 
٧بدودية أثر التحويبلت )الدعم( النقدية ليس فقط إٔب تبعثر وتفتت برامج ا٤بساعدات النقدية الٌب تقدمها ا٢بكومة.وترجع 

من تشملهم ىذه أى إٔب ا٬بفاض نسبة التغطية  ) –وبصفة أساسية  –آليات وىيئات تقدًن ا٤بساعدات ا٤بالية، ولكن 
انت وزارة الشئوف ك  2005اآلليات( وا٬بفاض قيمة ا٤بساعدة ا٤بالية الٌب ٙبصل عليها األسرة ا٤بشمولة هبا. فحٌب عاـ 

جنيو سنويا لؤلسرة ا٤بستفيدة، وبلغ عدد األسر الٌب تتلقى ىذه ا٤بساعدات حوأب مليوف أسرة  540االجتماعية تدفع حوأب 
% 8% من ٦بموع السكاف(. والواقع أف قيمة ا٤بساعدة ا٤بالية كانت منخفضة إٔب حد بعيد، وٓب تكن ٛبثل سوى 7)ٛبثل 

 .% َب بعض البلداف الٌب تطبق ىذا النظاـ(25أفراد )ترتفع ىذه النسبة إٔب  5من  ر ألسرة تقريبا من قيمة خط الفق

 تكلفة الدعم مرتفعة وغير متوازنة 10-2
إستمرت منذ منتصف السبعينات دعوات و٧باوالت "ترشيد" الدعم، للعمل على وصولو ٤بستحقيو وٚبفيف عبئو ا٤بأب        

على ا٤بوازنة. وال ىذه ٙبققت وال تلك بلغت غايتها. بل على العكس تزايدت باضطراد بنود مكونات شبكة األماف 
ثّبىا على عجز ا٤بوازنة. أشرنا من قبل إٔب بعض ا٢بقائق ا٥بامة حوؿ االجتماعى َب ا٤بوازنة العامة، وانعكست َب زيادة تأ

مكونات منظومة الدعم )أو شبكة األماف االجتماعى( واستخلصنا أف الدعم النقدى )ا٤بساعدات ا٤بالية وأٮبها معاش 
نسىب معقوؿ على ٚبفيض  الضماف االجتماعى( ضئيل، وأثره على الفقر ىامشى. كما أوضحنا أف دعم السلع الغذائية لو تأثّب

نسبة الفقراء، ولكنو ال يزاؿ بعيدًا عن االستهداؼ ا٤ببلئم. وبينما كانت ٧باوالت البناء على ىذه االستنتاجات العلمية 
وتوظيفها َب صياغة برنامج متكامل إلصبلح نظاـ الدعم ضمن إستكماؿ اإلصبلح ا٤بأب ا٤بنشود، جرت األمور َب غّب 

  طريقها ا٤بأموؿ.
على الرغم من تعدد ٧باوالت إصبلح نظاـ دعم منتجات الطاقة فقد ظلت أعباؤىا ىى األكرب بْب بنود الدعم        

% من الناتج احمللى، أى حوأب نصف ا٤بخصصات اإلٝبالية للدعم(. وجاءت َب 6حوأب  8/2009ا٤بختلفة )بلغت َب 
% من الناتج احمللى، أى حوأب ثلث 2تو ٓب ٲبثل سوي حوأب الَبتيب التأب إعتمادات دعم رغيف العي ، ولكن رغم أٮبي

قيمة إعتمادات دعم الطاقة. األرقاـ والنسب ا٤بئوية اجملردة ال تعُب الكثّب. َب الوقت الذى تصاعدت فيو الدعوة لوصوؿ 
الدعم َب تقليل نسبة  الدعم ٤بستحقيو كانت ضمنيًا تطلب ٙبقيق كفاءة إستخداـ ا٤بوارد. وكاف ا٤بأموؿ أف تزيد "فعالية"
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الفقراء وٙبسْب أحواؿ ذوى الدخل احملدود واألسر بدوف عائل ....إْب. حٌب منتصف العقد األوؿ من األلفية ٓب تكن تثار 
 % من الناتج احمللى اإلٝبأب.10كاف عجز ا٤بوازنة يقَبب من   4/2005مسألة العبء ا٤بأب للدعم. َب ميزانية 

 )%(   2009 – 2004برامج الحماية االجتماعية للفقراء وغير الفقراء ، نسبة تغطية ( 82جدول )

04/2005 البرامج  08/2009  التغير فى التغطية 

كل 
 األسر

غير  الفقراء
 الفقراء

كل 
 األسر

غير  الفقراء
 الفقراء

لغير  للفقراء
 الفقراء

 18.3+ 4.6+ 93.4 97.1 94.2 75.1 92.5 91.1 كافة البرامج

 18.5+ 4.5+ 93.3 96.9 94.1 74.8 92.4 91.0 الغذاءبرامج دعم 

 8.4+ 13.0+ 66.2 76.0 67.6 57.8 62.7 58.5 بطاقات التموين

 16.4+ 0.8+ 81.9 77.2 80.9 76.7 71.7 75.6 دعم العيش البلدى

 0.9+ 8.3+ 5.6 12.1 7.0 4.7 3.8 3.9 برامج المساعدات المالية

 0.1- 4.6+ 3.4 7.2 4.3 3.5 2.6 2.7 معاش الضمان

 1.1+ 3.6+ 1.7 4.6 2.4 0.6 0.8 0.8 المساعدات االجتماعية

 0.2- 0.1+ 0.5 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 المساعدات الحكومية

 2.2+ 7.3+ 13.6 17.1 14.4 11.4 9.8 10.0 المساعدات األىلية

 0.5+ 2.5+ 10.6 9.0 10.2 10.1 6.5 6.8 تحويبلت أسرية

 2.0+ 5.1+ 3.4 8.6 4.5 1.4 3.5 3.4 زكاة

 0.2- 0.6+ 0.7 1.2 0.8 0.9 0.6 0.6 تحويبلت ىيئات

 : البيانات ال تشمل دعم الطاقة، فهو ليس ضمن برامج ا٢بماية االجتماعية . ملحوظة 
  World Bank (2011):                                 المصدر 

النسبة تدرٯبيًا ضمن برنامج لئلصبلح ا٤بأب والضريىب الشامل. تضمنت سياسة ا٢بكومة العمل على ٚبفيض ىذه          
خصصت ضمن بنود اإلنفاؽ َب ا٤بوازنة سطراً إٝبالياً بتعديل ىيكل ا٤بوازنة و  وعلى التوازى مع ىذا الربنامج، قامت وزارة ا٤بالية

يتضمن فقط إعتمادات شبكة الضماف )تليو التفاصيل( بعنواف "الدعم وا٤بنح وا٤بزايا االجتماعية". وٓب يعد ىذا البند 
االجتماعى التقليدية، ولكن إشتمل على ما أطلق عليو دعم منتجات الطاقة، إٔب جانب دعم ا٤بزارعْب واإلسكاف ونقل 
الركاب والدواء وتنشيط الصادرات ....!! لقد أصبح ا٢بديث عن ترشيد الدعم يستهدؼ ٚبفيض عجز ا٤بوازنة إٔب جانب 

قيو. وتضمن ا١بدؿ حججًا ٚبلط بْب برامج الضماف االجتماعى ومساعدة الفقراء وبْب بيع سلع وصوؿ الدعم ٤بستح
إستهبلكية ومستلزمات إنتاجية بأسعار تقل عن تكلفتها. وال شك أف ىذا ا٣بلط بْب السياسة االقتصادية الكفؤ )ومن بينها 

لفقر ومساعدة الفئات ذات الدخل ا٤بنخفض، ينعكس سياسات األسعار( وبْب السياسة االجتماعية الٌب هتدؼ إٔب تقليل ا
 َب صعوبة الوصوؿ إٔب حلوؿ للمشكبلت االقتصادية واالجتماعية على حد سواء. 
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 دعم الغذاء قد ال يكون مكلفاً  10-3
 3/2004. َب عاـ )*(الدعم الغذائى ٲبثل ا٤بكوف الرئيسى َب شبكة األماف ) ا٢بماية ( االجتماعى –والزاؿ  –كاف          

مليار جنيو ( وتوقع تقرير البنك الدؤب أف ترتفع إٔب  7.7% من الناتج احمللى ) 1.7بلغت تكلفة دعم السلع الغذائية 
إ٬بفضت إعتمادات الدعم الغذائى كنسبة من  WB, 2005) (.4/2005مليار جنيو ( َب  11.8% من الناتج )2.1

، وتضمنت 9/2010مليار جنيو َب ميزانية  17إزديادىا إٔب ما يقرب من )حسب بيانات وزارة ا٤بالية( رغم  الناتج احمللى
 )***(.مليار جنيو 1036ٚبفيضها إٔب  10/2011موازنة 

إرتفع عدد ا٤بستفيدين من دعم السلع الغذائية خبلؿ سنوات النصف الثاىن من العقد األوؿ َب األلفية ا١بديدة . َب 
. وفيما 4/2005% َب 76العي  البلدى ا٤بدعـو بعد أف كانت النسبة % من األسر تشَبى 81كاف   8/2009عاـ 

النسبة إٔب أكثر من  قد ارتفعت % من السكاف. و 68% إٔب 58بْب السنتْب زادت نسبة من ٰبملوف بطاقة ٛبوين من 
من ٨بصصات  َب السنتْب األخّبتْب. وإٔب جانب الزيادة الواضحة َب نسبة التغطية، فقد إرتفع كذلك نصيب الفرد% 80

 147% )بالقيمة ا٢بقيقية ( لتبلغ 50زادت حصة الفرد من ميزانية الدعم ا٤بخصصة للرغيف البلدى ٕبوأب  حيثالدعم. 
جنيو َب السنة، عندما نضيف قيمة دعم الدقيق البلدى(. وبا٤بثل إرتفعت  171. ) ترتفع ىذه القيمة إٔب 8/2009جنيو َب 

 جنيو َب السنة. 125بلؿ بطاقة التموين إٔب حصة الفرد الٌب ٰبصل عليها من خ

الدخل )%( نسبة األسر التى لديها بطاقات تموينية حسب فئات (29جدول )   
 نسبة التغطية

 

12/2013  

%20أقل من  % وأقل 20 
%40من   

40%-
60%  60 -80%  80%-

100%  المتوسط 

88.3 88.7 88.6 84.3 74.5 83.8 

8/2009  60.3 63.0 64.1 66.5 66.0 64.4 

4/2005  39.1 44.1 48.6 52.8 49.5 46.8 

 ( .,WB 1201، تقرير البنك ) 14/2015ا٤بصدر : وثيقة خطة التنمية للعاـ 

 هم الدعمل  بعض الفقراء اليصِ  10-3-1
ظلت ا٤بشكلة بإستمرار ليس فقط َب " تسرب " جانب غّب ضئيل من ىذه االعتمادات لغّب ا٤بستحقْب للدعم 

ا٤بقتدرة واألغنياء (، وإ٭با َب عدـ وصو٥با لنسبة غّب قليلة من ا٤بستحقْب )الفقراء وذوى الدخل ا٤بنخفض( . وكما )الفئات 
قروش ( ألهنم ال يشَبوف ىذا النوع  5( فإف حوأب ربع الفقراء ٓب ٰبصلوا على دعم الرغيف البلدى ) 18يظهر من الشكل )

الرغيف ذى العشرة قروش، كما أف أكثر من ثلث الفقراء ال يصلهم دعم السلع  من العي ، وأف نسبة كبّبة منهم ال يشَبوف
التموينية ) ليس لديهم بطاقات ٛبوين(. وينطبق ا٢باؿ ذاتو على فئة الدخل التالية ) القريبْب من خط الفقر، وٲبثلوف ا٣بمس 

دعم السلع الغذائية األساسية، باعتباره  أف –كما بات متيقنًا منذ فَبة طويلة   –الثاىن َب جدوؿ الدخل (. ومؤدى ذلك 
الركن الرئيسى َب نظاـ شبكة األماف االجتماعى ٤بساندة الفقراء، يفوت على نسبة كبّبة منهم الوصوؿ إليو، رغم شدة 

  إحتياجهم ٥بذا الدعم.

                                                           
)*(
 ً شجىخ اٌعّبْ االخزّبعٝ اعّٕبداد دعُ ِٕزدبد اٌطبلخ .ال رشّ  

)***(
ٍِيلبس  3.8ٍِيلبس خٕيلٗ ) 21، ٔزيدلخ اسرفلبع أعلعبس اٌغلزاء اٌعبٌّيلخ، ٚللذسد ثلأوثش ِلٓ 8/2009ثٍغذ اعزّبداد اٌذعُ اٌغزائٝ رسٚرٙب فٝ   

 . 2000/2001 – 96/1997خالي اٌفزشح  %0.9% ِٓ ليّخ إٌبرح اٌّسٍٝ، ثبٌّمبسٔخ ثّزٛعػ يصً إٌٝ 2دٚالس ( رشاٚزذ زٛي 
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٤بكافحة الفقر. وتوصلت بعض ال ينازع أى من الدراسات والكتابات واآلراء الٌب تناولت مسألة الدعم َب أٮبيتو          
(. وٓب يتطرؽ الدراسات إٔب أف نسبة الفقر كانت ستكوف أكرب ٩با ىى عليو فعلياً بدوف اإلستمرار َب دعم السلع الغذائية )

إٔب الدعوة أو التوصية بإلغاء الدعم، وظلت ا٤بطالبات ا٤بلًحة والوعود الر٠بية بالعمل على "وصوؿ الدعم  -إطبلقاً  –أحد 
ستحقيو". وعلى الرغم من ذلك بقى نظاـ الدعم على حالو، بل وزادت إستفادة غّب الفقراء )أى كل الفئات(، وزادت ٤ب

 ٨بصصات الدعم الغذائى و٤بنتجات الطاقة. 

% من 83أكثر من  أف ، وتشّب إٔب12/2013ًب إستخراج نسبة التغطية من مسح الدخل واإلنفاؽ لعاـ  قدو 
ينية. والٲبثل ارتفاع نسبة التغطية َب الفئتْب األدىن )الفقراء وأشباه الفقراء( مشكلة مالية أو اجتماعية. األسر لديهم بطاقات ٛبو 

% ٩بن 50% من الفقراء ٰبصلوف على دعم سلعى سواء من خبلؿ بطاقة التموين أو مصادر أخرى فإف ٫بو 75فإذا كاف 
(. وا٤بلفت للنظر كذلك أف متوسط 14/2015زارة التخطيط ىم َب مستويات الدخل األعلى يستفيدوف من نظاـ الدعم ) و 

جنيو سنويا َب الفئتْب األفقر، بينما يزيد  166ماٰبصل عليو الفرد من خبلؿ إستهبلؾ الرغيف والدقيق البلدى يَباوح حوؿ 
٨بصصات السلع جنيو سنويا. وينطبق األمر ذاتو على نصيب الفرد من  176ما ٰبصل عليو الفرد من الفئتْب األغُب على 

دعم(. لقد أفاض تقرير البنك عن دعم الغذاء َب تقدير ا٤بنافع الٌب يتحصل عليها األفراد  2010التموينية )البنك الدؤب ، 
إف نسبة نصيب الفرد من الدعم الغذائى   (19 َب الفئات االجتماعية ا٤بختلفة من دعم السلع الغذائية. وكما يبْب الشكل )

تتجو ٫بو اال٬بفاض مع ارتفاع إنفاؽ الفئة االجتماعية، وىو مايعُب ارتفاع أٮبية الدعم الغذائى للفئات  ٔب إٝبأب إنفاقوإ
% لفئة األغنياء. وعلى الرغم من ىذه األٮبية الواضحة للدعم 4% من اإلنفاؽ(، وتنخفض إٔب أقل من 15الفقّبة )إذ ٛبثل 

إف النظاـ برمتو غّب عادؿ. وبينما الٯبب أف ٰبصل ا٤بقتدروف واألغنياء الذى ٙبصل عليو الفئات الفقّبة )و٧بدودة الدخل(، ف
 % أكثر ٩با ٰبصل عليو الفقّب )أنظر الشكل12.5على شن من الدعم الغذائى فإف نصيب الفرد َب ىذه الفئات يصل إٔب 

8.) 

                    المختلفة  لفئاتاستهبلك إ( نسبة دعم الغذاء إلى إجمالى 18الشكل )

 
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من ىذه النقيصة الٌب تقلل من فاعلية نظاـ الدعم الغذائى، فإف الفائدة الٌب ٯبنيها حٌب      

% من السكاف من 5من يصلهم ىذا الدعم ٧بدودة أيضاً. فكما أشرنا من قبل، ساىم دعم السلع الغذائية َب إفبلت حوأب 
% فقط من السكاف ٘باوزوا خط الفقر نتيجة إلستفادهتم من دعم رغيف العي . ويعود ىذا التأثّب احملدود 3 براثن الفقر،

                                                           
(


، وبْ إٌغبء اٌذعُ اٌغزائٝ عيؤدٜ إٌٝ إسرفبع  8/2009% فٝ 22(  لشسد دساعخ ٌٍجٕه اٌذٌٚٝ أٔٗ ثيّٕب وبٔذ ٔغجخ اٌفمش اٌفعٍيخ زٛاٌٝ  

 ش . أٔاش عثّبْ ِسّذ عثّبْ % ِٓ اٌغىبْ ِٓ اٌغمٛغ فٝ دائشح اٌفم9% ، أٜ أْ اٌذعُ عبعذ فٝ زّبيخ أوثش ِٓ 31.5ٔغجخ اٌفمش اٌٝ 
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للدعم الغذائى إٔب ضألة قيمة الدعم الٌب ٰبصل عليها ا٤بستفيد. لقد أظهرت الدراسات ا٤بيدانية وإستقصاءات ٕبوث ميزانية 
جنيو َب الشهر، ٛبثل حوأب  10 -9للسلع ا٤بدعومة على ما يعادؿ األسرة، أف الشخص الفقّب ٰبصل من خبلؿ إستهبلكو 

10 – 11.)   % من ٝبلة نفقاتو االستهبلكية. ) أكثر من نصف ىذه القيمة يتضمنها شراء الرغيف البلدى ا٤بدعـو

ن استهبلؾ العي  ال ٯبوز تفسّب قصور نظاـ الدعم َب الوصوؿ إٔب كل ا٤بستحقْب، أو ضآلة قيمة ما يصل ا٤بستفيد م        
البلدى أو سلع بطاقة التموين، بإ٬بفاض ٨بصصات الدعم َب ا٤بوازنة كما سبق أف أوضحنا. رٗبا يكوف قصور إدارة النظاـ 
مسئواًل بدرجة ما، ولكن السبب الرئيسى يكمن َب غياب معيار اإلستحقاؽ )اإلستهداؼ( ومن ٍب َب تسرب جانب غّب 

ا٤بستحقْب ) ا٤بقتدرين واألغنياء(. فكما بينت الدراسات الٌب أجرهتا وزارة التموين  ٧بدود من ٨بصصات الدعم إٔب غّب
س األعلى َب جدوؿ مْ ، وغّبىا من ا١بهات ا٤بعنية، ٙبصل أغُب فئة ) ا٣بُ  WFPوالتجارة الداخلية مع برنامج الغذاء العا٤بى 

% من 20رباع دعم الرغيف بعشرة قروش، % من قيمة ٨بصصات دعم الرغيف البلدى، ثبلثة أ21الدخل( على حوأب 
 دعم سلع بطاقات التموين.

 ( نصيب الفرد فى الفئات المختلفة من الدعم الغذائى19الشكل )

 

وال شك  % من ٨بصصات دعم السلع الغذائية يستحوذ عليها "غّب الفقراء".83وبصفة عامة، وجدت ىذه الدراسات أف 
أف إصبلح النظاـ لن يضمن فقط ٚبفيف العبء على ا٤بوازنة وتوفّب موارد مالية ٲبكن توجيهها إٔب تقدًن خدمات عامة أوسع 

من براثن  -أو معظمهم  –وأفضل ) التعليم ، الصحة ، ا٤برافق ( ولكنو وىو األىم يزيد من فعالية الدعم َب ٚبليص الفقراء 
ظاـ ًب تقدير نتائج التخلص من "تسرب" الدعم إٔب غّب مستحقيو، أو الفاقد َب أساليب التوزيع الفقر. وحملاولة إصبلح الن

% من تكلفة دعم السلع الغذائية إذا أمكن ٙبقيق ىذا اإلصبلح. ففى 73... اْب. ووجدت الدراسات أنو ٲبكن توفّب حوأب 
ذائى إٔب ا٤بستحقْب ٥بذا الدعم، ٲبثل دعم %( من ٨بصصات الدعم الغ28مليار جنيو )  5.5، ٓب تصل 8/2009عاـ 

% َب زيت التموين. الشك أف ٙبسْب أسلوب اإلستهداؼ ٰبقق ا٥بدفْب ا٤بشار 20% من التسرب، و68العي  البلدى 
إليهما فيما سبق. فقد قاـ فريق من ا٣برباء بإختبار تأثّب أحد سيناريوىْب ) مسارين ( على الوفر ا٤بمكن ٙبقيقو، األوؿ 

% من السكاف َب جدوؿ الدخل ) أى 60% من السكاف، والثاىن مشدد حيث يستبعد أعلى 40إذ يستبعد أغُب  ٨بفف،
 يتوجو إٔب الفقراء وأشباه الفقراء(. 
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 إذاوال ٱبفى أف إعادة توزيع ىذا الوفر لصاّب الفئات األفقر، سيضمن زيادة متوسط ما يصل من دعم إٔب الفقراء. و          
. (% من تكلفة الدعم48.6مليار جنيو )  9.5حوأب ذلك سيوفر ، % 40% واستبعاد أغُب 10ًب تقليل الفاقد بنسبة 
 3% من السكاف )أي يتم استبعاد 40( من التكلفة، إذا كاف ا٤بستهدؼ 62.8مليار جنيو ) 12.3وسّبتفع الوفر إٔب 

جنيو  279% من السكاف( من 40الفرد َب فئات الفقراء ) فئات أعلى سلم الدخل(. َب ىذه ا٢باالت ٲبكن زيادة حصة
فئات  3% األغُب فحسب، أى يتم إستهداؼ أدىن 40ضعف(، وبا٤بثل إذا أمكن إستبعاد 2.5جنيو َب السنة ) 686إٔب 
 .مرة( 1.8جنيو ) 468جنيو إٔب  258% من السكاف ( ٲبكن زيادة حصة الفرد الفقّب َب الدعم الغذائى من 60)

 ( دعم السلع الغذائية30جدول ) 
) ألف طن ( الكميات  ) مليون جنيو ( الدعم   

 9/2010  10/2010  9/2010  11/2012  

 10820 10049 7400 8500 دعم رغيف الخبر :

 6498 6368 4300 5900 القمح المستورد

 4146 2993 3000 2100 القمح المحلى

 176 688 100 500 الذرة الشامية

 9295 5627 2276 3160 التموينية:دعم السلع 

 5077 296 900 875 الزيت التموينى والحر

 2298 2038 1272 1253 السكر التموينى والحر

 1216 1244 1000 994 األرز

 4 49 4 38 الشاى

 1231 1835   يخصم اإليرادات

 18884 13841   صافى دعم السلع الغذائية

 : البياف ا٤بأب عن مشروع ا٤بوازنة العامة للدولة، سنوات ٨بتلفة . المصدر

 إقتراحات لئلصبلح 10-3-2
َب مواجهة تزايد العبء ا٤بأب ٤بخصصات الدعم، وا٤بشكبلت االقتصادية الٌب تنشأ من تعدد أسعار السلعة الواحدة 
َب السوؽ كانت تثور اقَباحات و٧باوالت ترشيد )إصبلح نظاـ( الدعم. وسرعاف ما كاف يرتفع ضد ىذه ا٤بقَبحات صوت 

و٧بدودى الدخل جراء إلغاء أو ٚبفيض اعتمادات الدعم. بل إنو َب التحذير والتخويف من الضرر الذى سيقع على الفقراء 
أكثر من مرة واجو فيها االقتصاد ا٤بصرى حدثًا اقتصاديًا سلبيًا انطوت فيو السياسة ا٢بكومية على زيادة كبّبة َب ٨بصصات 

وخبلؿ األزمة ا٤بالية العا٤بية ، 2003الدعم، وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية. حدث ذلك َب أعقاب ٚبفيض قيمة ا١بنيو، َب 
. ففى مواجهة ارتفاع األسعار األزمة العا٤بية والسلع الغذائية، قررت ا٢بكومة 2011/2012، وبعد أحداث 2008َب 
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(، وصاحب ذلك زيادة بطاقات التموين، وزيادة % ) وأىابت بالقطاع ا٣باص أف يقـو با٤بثل )30عبلوة للعاملْب بنسبة 
نتيجة ٥بذه القرارات زيادة ٨بصصات العبلوة وا٤بعاشات إٔب  – 8/2009لة َب البطاقة. ٙبملت ا٤بوازنة َب عدد السلع ا٤بشمو 

إٔب  7/2008مليوف جنيو َب ميزانية  200% من الناتج، بينما ارتفعت التكلفة اإلضافية لدعم السلع الغذائية من 1.3
 .% من الناتج احمللى اإلٝبأب(0.16) 8/2009بليوف َب  1.6

كيف يتم ٙبقيق ىذا الوفر؟ كيف يتم وقف نزيف الفاقد؟ ماىى أفضل آليات ٚبفيض أو القضاء على " التسرب "؟        
ه فريق العمل ماىى سياسات ترشيد دعم السلع الغذائية وخاصة رغيف العي  البلدى؟ تضمنت توصيات التقرير الذى أعد

مراجعة دعم العي ، وإعطاء األولوية " لَبشيد" دعم منتجات الطاقة.  تأجيل النظر َب  2005 مع خرباء البنك الدؤب
والواقع أف جهود إصبلح نظاـ الدعم وشبكة األماف االجتماعى تواصلت، واستمرت دراسة وإعداد عدة برامج وخطوات 

 من التوصيات ( ٦بموعتْب متكاملتْب2010إجرائية إلصبلح نظاـ دعم السلع الغذائية، ويتضمن تقرير للبنك الدؤب )
للتعامل مع جانىب ضعف وعدـ كفاءة النظاـ: تقليل الفاقد والتسرب، وتضييق نطاؽ التغطية. وتتضمن إجراءات القضاء على 
الفاقد والتسرب، العمل على ضماف وصوؿ العي  البلدى للمستهلك مباشرة ) َب هناية سلسلة التوزيع (، وذلك من خبلؿ 

شاؾ البيع(. وىناؾ أيضاً أكاج ا٣ببز ) ا٤بخابز ( عن توزيعو بواسطة شبكة من ا٤بنافذ ) سلسلة من اإلجراءات لفصل انت
. وكاف ا٤بستهدؼ أف يغطى استخدامها كافة احملافظات َب هناية   smart cardاإل٘باه ٫بو تعميم استخداـ البطاقة الذكية 

بعض سلع التموين. كما ًب طرح مقَبح إحبلؿ كوبونات . ويبدو أف التحوؿ إٔب البطاقة الذكية حقق وفراً ملموساً َب  2010
 الغذاء، ٧بل األسلوب التقليدى للدعم الغذائى، على أف يتم دراسة ا٤بزايا والعقبات أماـ ىذا اإلستبداؿ.

بأى من أشكالو  –وعلى ا١بانب اآلخر، ولتضييق نطاؽ التغطية، وإستبعاد غّب ا٤بستحقْب أو ضماف إقتصار الدعم  
فقراء وذوى الدخل احملدود، كاف ٯبرى النظر َب كيفية تفعيل مبدأ اإلستهداؼ ا١بغراَب، ٕبيث يتم تدرٯبيًا توزيع على ال –

حصص القمح والدقيق ا٤بستخدـ للخبز ا٤بدعـو وسلع التموين على احملافظات بنسبة الفقراء َب احملافظة، باإلضافة أب 
وكذلك فقد جرت   ،  test proxy-means ستوى ا٤بعيشة(٤بدة إستخداـ مبدأ اإلستهداؼ وفقًا للمؤشرات احملد

األغراض، للربط بْب اإلستفادة من دعم السلع الغذائية  ٧باوالت تصميم نظاـ شامل لئلنتقاؿ إٔب أسلوب اإلستهداؼ متعدد
د لئلنتقاؿ ٫بو "الدعم وٙبقيق أىداؼ التنمية البشرية ا٤بتعددة. وكاف من ا٤بتوقع أف يؤدى ٪باح أى من ىذه األنظمة التمهي

 النقدى".
 دعم الطاقة 10-4

إٔب دعم السلع الغذائية )وخاصة رغيف العي  وبطاقة التموين(. حينما  –لفَبة طويلة  –ظل تعبّب الدعم يشّب  
ا٤بقصود يتصاعد ا١بدؿ اآلف حوؿ "الدعم" : ترشيده، ٚبفيضو، عدـ ا٤بساس بو، مراعاة مستوى معيشة األغلبية ..إْب، يكوف 

ىو دعم منتجات الطاقة. حينما يكوف ا٥بدؼ ىو ٞباية ٧بدودى الدخل والفقراء، وتدعيم شبكة األماف  –عادة  –بذلك 
االجتماعى، فبلشك أف الدعم الغذائى يقع ضمن مسئولية ا٢بكومة، ومن ٍب تدخل ٨بصصاتو ا٤بالية ضمن إعتمادات ا٤بوازنة 

. 4/2005)ا٤بوارد واإلستخدامات( ا٤بوازنة العامة مع إعداد مشروع ا٤بوازنة لعاـ  العامة للدولة. ولكن جرى تعديل تبويب
 بند فرعى ٰبمل مسمى " دعم ". 19ا٤بوازنة أصبحت تشتمل على 

َب مقدمة قائمة و وبغض النظر عن طبيعة ا٤بعا١بة ا٤بالية ٥بذه البنود، فإف دعم الطاقة أصبح ٧ببًل لئلىتماـ ا٤بتزايد          
اسات االقتصادية واالجتماعية. ومن ٍب أصبحت القرارات ا٤بتصلة هبذه السياسات ٧بكومة ٗبا أوضحناه من قبل َب شأف السي

                                                           
(

 8/2009% عٓ اٌّعزّذ فٝ ِيضأيخ 20( أعىظ رٌه فٝ صيبدح اٌّعبشبد ثٕغجخ  
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عتمادات دعم الطاقة َب التزايد، وانعكست َب تفاقم عجز ا٤بوازنة. من ناحية ثانية، بات ا"مسألة الدعم". من ناحية، أخذت 
وعلى الرغم من ذلك  –رٗبا باستثناء البوتاجاز  -لى الفقراء و٧بدودى الدخل( من الواضح أف األثر االجتماعى ٧بدود )ع

تواجو ٧باولة ٚبفيض ىذا الدعم إعَباضات شديدة. ومن ناحية ثالثة، ٚبتلط ىذه التأثّبات احملتملة على مستوى ا٤بعيشة 
بْب العائد  trade – off )ا٤بقايضة(  ا٤ببادلةعملية بإعتبارات الكفاءة االقتصادية َب إستخداـ موارد الطاقة. وٰبيط االلتباس 

 االجتماعى ) احملدود !! ( والتكلفة االقتصادية ) ا٤بتزايدة (.

 تكلفة مرتفعة : عم الطاقةد 10-4-1
% 17% من الناتج احمللى، ٛبثل 4.6مليار جنيو )  21.7حوأب  3/2004بلغت التكلفة ا٤بالية لدعم الطاقة َب عاـ       

، ولكنها ٓب تظهر َب أى من السنتْب َب بنود ا٤بوازنة. وسجلت 4/2005من إٝبأب ا٤بوازنة (، وارتفعت ىذه التكلفة َب 
مليار  66.5، وقفزت إٔب 5/2006مليار جنيو َب عاـ  41.8إرتفاعاً ملحوظاً لتصل إٔب  ا٤بوازنة الفعلية لدعم ا٤بواد البَبولية

 33.7ص ٥بذا البند فقط صّ ر أف ٱبَُ دّ (. ولعلنا نبلح   أف مشروع ا٤بوازنة قَ 2011قبل  )آخر موازنة فعلية، 9/2010َب 
يمة التقديرية الٌب تضمنها مشروع ا٤بوازنة لعاـ مليار جنيو، أى أف القيمة الفعلية لدعم ا٤بواد البَبولية أصبحت ضعف الق

مليار جنيو،  58.6( والذى بلغ 8/2009. و٤با كانت ىذه القيمة أقل كثّباً ٩با ًب إنفاقو بالفعل َب العاـ السابق )9/2010
ومنتجاتو إٔب اإل٬بفاض. فما فقد علل البياف ا٤بأب لوزير ا٤بالية َب حينو، ىذا التخفيض ا٤بقَبح بإ٘باه األسعار العا٤بية للبَبوؿ 

مليار جنيو لدعم ا٤بواد البَبولية. فكم بلغت القيمة  99إعتماد أكثر من  11/2012الذى حدث؟ تضمن مشروع موازنة 
% من الناتج 6مليار جنيو. َب ا٤بتوسط ٛبثل إعتمادات الطاقة حوأب  120ر أهنا إرتفعت فعليًا إٔب حوأب قدّ الفعلية؟ يُ 

وذ على حوأب ٟبس إٝبأب مصروفات ا٤بوازنة )وىى هبذا تبلغ ثبلثة أمثاؿ ما ٚبصصو ا٤بوازنة لدعم السلع احمللى، وتستح
التموينية(. وقد يظهر مدى العبء ا٤بأب الذى تتحملو ا٤بوازنة عند مقارنة حجم الدعم الذى تقدمو للمواد البَبولية مع العجز 

 ختلفة.النقدى الذى أظهرتو ا٤بوازنة َب السنوات ا٤ب

الواقع أف غرابة ا٤بعا١بة ا٤بالية ) الٌب ٓب تكن معتادة َب تصوير ا٤بوازنة العامة، و٩بارسات السياسية ا٤بالية ( أثارت بعض          
التباين َب مدى تعبّب أسلوب إحتساب دعم الطاقة عن التكلفة الفعلية الستهبلؾ ىذه ا٤بنتجات. يقوؿ د. حاـز البببلوى  

 300 ( فوجئت بأف وزارة البَبوؿ تطلب من وزارة ا٤بالية تدبّب مبلغ  2011زارة ا٤بالية، بأياـ )أواخر يوليو "بعد دخؤب و 
مليوف دوالر  600مليوف دوالر الستّباد إحتياجات الببلد من ا٤بواد البَبولية، وإهنا ستحتاج خبلؿ األشهر الستة القادمة مبلغ 

َب األعواـ السابقة، قيل ٔب بأف وزارة ا٤بالية ٓب تكن توفر لوزارة البَبوؿ مثل ىذا  شهريًا .. وعندما تساءلت عما كاف ٯبرى
و٤با أعاد ، مليار جنيو لدعم البَبوؿ 95الدعم َب السنوات السابقة ... وأفاد وزير البَبوؿ بأف ا٤بوازنة تتضمن بالفعل مبلغ 

نة ... كانت اإلجابة أف ا٤بوازنة ترصد ىذا ا٤ببلغ َب جانب التساؤؿ عن سبب عدـ سداد ا٤ببالغ طا٤با أهنا مدرجة َب ا٤بواز 
ا٤بصروفات، ولكنها ترصده أيضاً َب جانب إيرادات ا٤بوازنة كأرباح وضرائب من قطاع البَبوؿ ال أرى أف األمر ٰبتاج إٔب كثّب 

حازم الببالوى، ( امة للدولة.من التمحيص، فهذه األسئلة وأجوبتها تعُب أف ما ٙبت أيدينا رٗبا أى شىء غّب ا٤بوازنة الع

بعض ا٣برباء  )رٗبا غّب متخصصْب( يعتربوف أف ىذه القيم لدعم ا٤بواد البَبولية مبالغ فيها، باعتبار أف تكلفة . )9159
ٕبوأب ا٤بنتجات أقل كثّبًا ٩با تقدره وزارتا البَبوؿ وا٤بالية )تكلفة إنتاج لَب السوالر التزيد عن جنيو واحد، بينما ٯبرى بيعو 

ال ٙبتمل ا٤بسألة إبداء الرأى فيما ٯبب وال ٯبب َب  *جنيو للَب، ومن ٍب فإنو ليس ىناؾ دعم حقيقى ٥بذا ا٤بنتج(.** 1.4
شأف احملاسبة القومية أو ا٤بالية. وبغض النظر عن ا٣ببلؼ فيما إذا كاف سليماً أو غّب ذلك إدماج تكلفة دعم الطاقة َب ا٤بوازنة 

ا٤بصرية  قيمة ىذا الدعم يتم عن طريق إحتساب خسائر ا٥بيئة العامة للبَبوؿ. فوفقًا للعقود بْب ا٢بكومة العامة، فإف تقدير
                                                           

 . 21/5/2013** ساخع ِمبي ) اوزٚثخ اٌذعُ ( فٝ خشيذح اٌّصشٜ اٌيَٛ، اٌثالثبء 
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والشركات األجنبية الٌب تقـو بإستخراج البَبوؿ، تقـو ا٥بيئة بإعادة شراء جانب من حصة الشريك األجنىب مقوماً بسعر قريب 
الفرؽ  بْب ىذا السعر، والسعر احمللى لبيع ىذه ا٤بنتجات. وال يتم تقدير أى  من السعر العا٤بى.ويتم إحتساب الدعم بإعتباره

دعم ٤بنتجات البَبوؿ ا٤بستهلكة من حصة مصر َب اإلنتاج من البَبوؿ ومشتقاتو )والٌب كانت ٛبثل َب احمللى من البوتاجاز(. 
عن قيمة الدعم، عندما يتم إحتساهبا حسب تكلفة  وكما ورد َب تقرير البنك الدؤب، تعد " التكلفة االقتصادية " أكثر تعبّباً 

، وليس التكلفة ا٤بالية سواء كاف إستهبلؾ ا٤بواد البَبولية من حصة مصر أو حصة   opportunity costالفرصة البديلة 
مليار  38.4حوأب  –وفقاً لتكلفة الفرصة البديلة –، ستصبح تكلفة الدعم3/2004الشريك. وقد قدر تقرير البنك أنو َب 

كما أشرنا من قبل. وكما ظهر من إعادة التقدير، يستحوذ   –مليار جنيو  21.7% من الناتج احمللى( وليست 8.1جنيو )
. % للمازوت10% للبوتاجاز، 14% للسوالر، 30% من القيمة االقتصادية لدعم الطاقة، 37الغاز الطبيعى على 

(WB, 2005) 

 ( دعم المواد البترولية31جدول )

السلعةاسم   
 الوزن النسبى الدعم ) مليون جنيو ( الكمية )باأللف طن (

3/2004  9/2010  11/2012  3/2004  9/2010  11/2012  % 

 4.6 10.022 1.559 7.487 37.00 34.374 22.864 غاز طبيعى

 23.0 16.863 7.747 4.183 4.500 3.795 3.076 بوتاجاز

 17.2 12.600 5.783 1.530 5.230 3.971 2.515 بنزين

 0.3 2.020 0.111 0.360 0.150 0.180 0.585 كيروسين

 52.0 4.223 17.519 6.708 12.500 11.222 9.073 سوالر

 2.9 0.300 0.975 1.502 9.200 7.674 5.751 مازوت

 100 99.035 33.694 21.716 68.580 61.216 44.810 اإلجمالى

 : أعداد ٨بتلفة من البياف ا٤بأب، وزارة ا٤بالية المصدر

 دعم الطاقة..كفاءة تخصيص الموارد  10-4-2
ال ٱبتلف دعم ا٤بنتجات البَبولية عن الدعم الغذائى َب إرتفاع تكلفتو ا٤بالية واالقتصادية وتفاقم عبئو على ا٤بوازنة  

العامة فقط، بل إف دعم الطاقة أكثر تأثّباً على قرارا االستهبلؾ وٚبصيص ا٤بوارد من نظّبه مثل دعم العي  أو زيت التموين. 
البَبوؿ َب السوؽ أقل من تكلفة الفرصة البديلة يعطى مؤشرات خاطئة سواء للمستهلكْب  فاإلبقاء على أسعار بيع منتجات

أو ا٤بنتجْب الذين يستخدموف ىذه ا٤بنتجات. إف ا٬بفاض )وثبات( أسعار ا٤بشتقات البَبولية ال يعكس مدى الوفرة أو الندرة 
َب مصر بأننا كأى دولة خليجية ٛبلك وفرة َب البَبوؿ والغاز النسبية ٥بذه ا٤بوارد. ويوحى االستهبلؾ ا٤بتزايد من ىذه ا٤بنتجات 

الطبيعى. وال يظهر ذلك فقط َب االستهبلؾ العائلى )أو التجارى( من البنزين والبوتاجاز والكهرباء. ولكنو ينعكس كذلك َب 
ت يصل االستهبلؾ ا٤بباشر قرارات إنشاء ا٤بشروعات َب قطاعات النقل والصناعة وتوليد الكهرباء. وكما تشّب بعض الدراسا

للقطاع العائلى إٔب أقل من ُٟبْس إٝبأب استهبلؾ الطاقة، بينما تستحوذ القطاعات اإلنتاجية على معظم دعم ا٤بنتجات 
البَبولية. قد تشهد بعض الصناعات إ٬بفاضا شديدًا َب رٕبيتها إذا ًب إحتساب إستهبلكها من ا٤بنتجات البَبولية ) أو 
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سعار االقتصادية، وبعضها اآلخر رٗبا يفقد تنافسيتو َب السوؽ احمللى أو ا٣بارجى َب حالة إلغاء ) أو ٚبفيض ( الكهرباء ( باأل
 دعم الطاقة ا٤بستخدمة َب إنتاج تلك الصناعات.

ٓب تكن فقط إعتبارات إرتفاع تكلفة بند دعم الطاقة، ولكن كل ىذه التشابكات بْب القطاعات ا٤بستهلكة  
ولية والغاز الطبيعى والكهرباء، وراء قرار إنشاء اجمللس األعلى للطاقة. ولعل من أبرز ا٤بداوالت الٌب شهدهتا للمنتجات البَب 

إجتماعاتو كانت تتعلق ٕبدود التوسع َب إستخداـ الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء بداًل من منتجات البَبوؿ، وبأى األسعار؟ 
لتوسع َب مشروعات " كثيفة االستخداـ " للطاقة. لقد أظهرت تقديرات وزارة الصناعة بل إف األمر األكثر جدالً إرتبط ٖبطة ا

، ٤بقابلة الطلب ا٤بتزايد   non-metalicا٢باجة إٔب زيادة الطاقة اإلنتاجية ٤بصانع األ٠بنت والصناعة غّب ا٤بعدنية عمومًا 
ارج )السعودية مثبًل(. وكاف السؤاؿ ىل يتم الَبخيص لقطاع التشييد والبناء. وبينت أف خططًا ٩باثلة يتم تنفيذىا َب ا٣ب

٤بشروعات أ٠بنت جديدة بأسعار مدعومة. ىل يتم التصريح ٤بشروعات مثل ا٢بديد والصلب، وغّبىا لتوليد الكهرباء الٌب 
 على خطة وزارة ٙبتاجها؟ وىل من ا٤بقبوؿ السماح للقطاع ا٣باص باستّباد الغاز الطبيعى؟ ما تأثّب زيادة أسعار السوالر مثبلً 

النقل َب إنشاء الطرؽ، والتحوؿ إٔب نقل البضائع بواسطة السكك ا٢بديدية أو النقل النهرى، الذى أنفقت مبليْب ا١بنيهات 
على تطوير ٦برى هنر النيل؟ ٓب تكن ىناؾ إجابات سهلة. وأدت بعض القرارات إٔب كثّب من ا١بدؿ االقتصادى، وبعضها قاد 

 إٔب اجملهوؿ !!

 دعم الطاقة ... ىل يفيد الفقراء ؟ 10-4-3
األصل َب " الدعم" ىو مساندة الفقراء و٧بدودى الدخل للحصوؿ على مستوى معيشة معقوؿ ٢بْب ٙبسْب  

مع ضرورة ضماف وصوؿ إعتماداتو ٤بن يستحقها!! ىل  –فرصهم َب زيادة الدخل واإلنفاؽ؛ وىو ُمرَبر َب حالة الدعم الغذائى
نفس الفئات، خاصة إذا انتفى عنو ىدؼ "الرشادة" االقتصادية َب قرارات االستثمار؟ مع تواتر ٕبوث  يستهدؼ دعم الطاقة

ميزانية األسرة ) الدخل واإلنفاؽ( الٌب ٯبريها ا١بهاز ا٤بركزى لئلحصاء، أصبح من ا٤بمكن تقدير حصة الشرائح )الفئات( 
من خبلؿ ىذا اإلنفاؽ. توفر َب ملفاتى بيانات عن عاـ  االجتماعية من إستهبلؾ منتجات الطاقة والدعم الذى يصلها

، والشك َب إمكانية ٙبديثها، وال أتوقع تغّبًا ملموسًا َب العبلقات واألٮبية النسبية ٤با ٲبكن إستنتاجو من ىذه 2005
منتجات الدعم، حوأب البيانات القدٲبة بعض الشىء. لقد بلغت قيمة ما ٰبصل عليو الفرد َب الفئة الدنيا )الفقراء( من دعم 

جنيو(.  451جنيو، بينما ٰبصل الفرد َب فئة الدخل األعلى )األغنياء( على ثبلثة أضعاؼ ما ٰبصل عليو الفقّب ) 140
% من إٝبأب 12ٲبثل حوأب   -َٰبِْملو إستهبلؾ منتجات الطاقة –وعلى الرغم من ذلك فإف ما ٰبصل عليو الفقراء من دعم

% من دخل الشخص الغُب. وا٤بعروؼ أف ىذه ا٤بتوسطات تتباين حسب نوع ا٤بنتج ا٤بستهلك. 9ن دخل الفقّب، وىو يقل ع
% من ٝبلة 13% من السكاف( من دعم البوتاجاز حوأب 20( ٲبثل نصيب أفقر الفئات )  8وكما يظهر من ا١بدوؿ ) 

. أما َب حالة الغاز الطبيعى، ٙبصل %(25.6تكلفة دعم البوتاجاز، بينما تستحوز الفئة األغُب على ضعف ىذه النسبة )
أغُب فئة على حوأب ثلثى قيمة الدعم. وإذا كاف الصخب الذى يثّبه إمكاف زيادة أسعار البنزين ىو األعلى، فبل عبلقة ٥بذه 

من  %( تستحوز عليها أغُب فئة90الزيادة ا٤بقَبحة ٗبستوى معيشة غّب األغنياء؛ إذ أف معظم قيمة دعم البنزين ) أكثر من 
 % من ىذا الدعم.2السكاف، بينما ال يصل إٔب الفئة ا٤بتوسطة أكثر من 

 إقتراحات لئلصبلح:دعم الطاقة  10-4-4
باتت ا٤بشكبلت معروفة ومدروسة منذ منتصف العقد األوؿ من األلفية ا١بديدة وكاف إدراج بند "دعم ا٤بوارد  

لئلفصاح عن العبء ا٤بأب الثقيل ٥بذا الدعم، ومن ٍب ٧باولة البحث  –على األقل –البَبولية" َب صلب ا٤بوازنة العامة يهدؼ
نذ ذلك الوقت الكثّب من االقَباحات، كما ُوِضَعت بعض عناصر السياسات عن حل. وتضمنت الدراسات والتقارير ا٤بتتالية م
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ا٤بطلوبة للتصدى ٥بذه ا٤بشكلة العويصة. كاف واضحًا أف إسَباتيجية إلصبلح ما يسمى "دعم الطاقة" البد أف تقـو على 
انية، مع التدرج زمنيًا َب زيادة قاعدتْب: أوالٮبا، التخلى عن سياسة تثبيت أسعار منتجات الطاقة ا٤بستهلكة ٧بلياً. والث

أسعارىا احمللية مع تكلفة الفرصة البديلة )األسعار االقتصادية(. والختبار تأثّب  -أو تقَبب -منتجات الطاقة ٯبب أف تتطابق
، ونسبة تبُب ىذه االسَباتيجية وانعكاساهتا ا٤بالية واالجتماعية فقد ًب قياس ىذه األثار على ىدفْب رئيسيْب: العجز ا٤بأب

الفقر. وحٌب مع إبقاء ا٤بعا١بية ا٤بالية على حا٥با وتضمْب ا٤بوازنة العامة بند دعم الطاقة، فبل خبلؼ على أف إرتفاع أسعار 
% 4ىذه ا٤بنتجات )عن طريق ٚبفيض الدعم إٔب النصف مثبل( سيكوف لو أثر إٯباىب على عجز ا٤بوازنة )الذى سيقل بنسبة 

%(. على 14القياس(، ولكنو سيؤدى َب نفس الوقت إٔب زيادة الفقراء بنسبة كبّبة )قد تصل إٔب من الناتج احمللى َب سنة 
ا١بانب اآلخر، لقد كاف القصد ا٤بقصود دائماً من وراء الدعم )سواء الغذائى أو الطاقة( ىو ٙبسْب مستوى ا٤بعيشة ومساندة 

األسر الٌب ٙبصل على ىذا الدعم فقد تضمنت االقَباحات  الفقراء. وطا٤با أف ىذا الدعم أصبح مكونا عضويًا َب ميزانية
ا٤بدروسة ضرورة البحث عن وسائل تعويض ا٤بتضررين عن طريق برنامج "للدعم النقدى" يتكلف إما كل أو نصف قيمة الوفر 

 نقاط مئوية. 6ا٤بتحقق من وراء ٚبفيض دعم الطاقة. ُوِجد أف ىذا السيناريو ينطوى على ٚبفيض نسبة الفقراء بأكثر من 

 )%(( : توزيع دعم الطاقة على الفئات االجتماعية 32جدول )
 كل المنتجات الكهرباء البنزين الكيروسين الغاز الطبيعى البوتاجاز 

 11.4 11.1 0.4 31.2 2.6 13.3 الفئة األولى

 14.5 14.7 0.8 21.3 5.2 17.7 الفئة الثانية

 17.1 17.8 2.2 19.8 8.5 20.4 الفئة الثالثة

 20.6 22.1 5.4 16.9 17.7 23.1 الفئة الرابعة

 36.5 34.3 91.4 10.9 66.0 25.6 الفئة الخامسة

 100 100 100 100 100 100 اإلجمالى

WB,Consultالمصدر: ing services  for  an energy pr icing strategy,  f inal  report  2009 

وعلى ضوء ىذه النتائج ا٤بقيسة بدأت وزارتا التضامن والبَبوؿ إعداد برامج لتوزيع البوتاجاز باستخداـ الكوبونات،         
مليوف وحدة سكنية َب  10ووضعت وزارة البَبوؿ خطة للتوسع َب االستخداـ ا٤بنزٔب للغاز الطبيعى َب أكثر من 

طبيعى(، وكذلك برنامج الزيادة ا٤بتدرجة َب أسعار البنزين، باالضافة ا٢بضر)باعتبار أف لدى مصر إحتياطى ىائل من الغاز ال
إٔب إعادة النظر َب نظاـ دعم الكهرباء والسوالر ...إْب. ٓب يُػَقدر لعناصر ىذه السياسة أف ترى النور. ورٗبا لن تراه َب ظل 

 إستمرار نفس القناعات وا٤بصاّب واحملددات. 

تعكس تكلفة دعم ا٤بنتجات البَبولية ليس فقط اختبلؿ ٨بصصات برامج ا٢بماية االجتماعية وىدؼ مساندة الفقراء         
وذوى الدخل احملدود ولكن أيضًا فرصة إعادة ٚبصيص ا٤بوارد لتحقيق ا٤بستهدؼ من وراء استخداـ ىذه ا٤بوارد. ويُْظِهر 

دعم منتجات البَبوؿ على نسبة بالغة االرتفاع با٤بقارنة مع الدعم  الغذائى  ، ما أوضحناه من قبل، من استحواز20الشكل 
وا٤بساعدات ا٤بالية ا٤بباشرة. وباستثناء ا٤بملكة العربية السعودية تأتى مصر َب مقدمة الببلد الٌب تواجو ىذه الظاىرة ا٤بعيبة. وَب 

الربيطانية إٔب القرارات االقتصادية/االجتماعية الٌب   The Economistٙبليل لضرورة معا١بة مثل ىذا الوضع تشّب ٦بلة 
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ٛبكن الفقراء من االستفادة من ثبلثة برامج:   cardsاٚبذهتا السلطات َب إندونيسيا. فقد بدأت ا٢بكومة َب إصدار بطاقات 
 16رىا ما يعادؿ حوأب إثناف منهما للتوسع َب الصناديق العامة للرعاية الصحية والتعليم، إٔب جانب تقدًن مساعدة نقدية قد

مليوف أسرة ٛبثل ثلث السكاف(.  15.5مليوف إندونيسى ) 86دوالر أمريكى َب الشهر. سيستفيد من ىذه الربامج أكثر من 
 The).مليار دوالر سنوياً  16ولتوفّب األمواؿ البلزمة تقرر التخلى عن دعم الطاقة بدًء من يناير ، ٩با سيوفر حوأب 

Economist, January, 2015 .) 

 ( دعم الطاقة والتحويبلت االجتماعية 20الشكل )

 

T  المصدر: h e  E c o n o m i s t ,  J a n  1 0 t h  2 0 1 5 

 النظام الضريبى: 10-5
قد الٱبتلف ىيكل النظاـ الضريىب )واإليرادات العامة ككل( َب مصر عما تتسم بو األنظمة ا٤بماثلة َب الدوؿ  

اإليرادات العامة وتوفرىا إما الضرائب غّب ا٤بباشرة )مثل ضريبة ا٤ببيعات، والضرائب النامية. الواقع أف النسبة األكرب من 
ا١بمركية( أو الضرائب واألرباح على الشركات وا٥بيئات العامة. وتتصاعػد كثّبًا الدعوة لفرض ضرائب تصاعدية، سواء على 

جتماعية. والواقع أف خصائص النظاـ الضريىب ا٤بصرى، الدخل واألرباح التجارية والصناعية ضمن ا٤بطالبػة بتحقيق العدالة اال
والعقبات الٌب ٙبوؿ دوف توسيع القاعدة الضريبية قد التضمن أف ٙبقق ىذه ا٤بطالب عدالة النظاـ الضريىب وأف تصحح 

 اإلختبلؿ الذى ينطوى عليو نظاـ الدعم والتحويبلت وا٤بزايا االجتماعية.

 3/2004مليار جنيو َب  327.الضرائب على الدخوؿ واألرباح وا٤بكاسب الرأ٠بالية من  لقد ارتفعت اإليرادات من         
 وإٔب 10/2011مليار جنيو َب  90.541 % وإٔب145بنسبة زيادة قدرىا  7/2008مليار جنيو َب  66.8إٔب 

ار جنيو َب ملي 2.1. زادت َب ىذه السنوات الضرائب على دخوؿ األفراد من 12/2013مليار جنيو َب  122.171
%. بينما زادت الضرائب على أرباح 58.5، بنسبة زيادة تبلغ 7/2008% مليار جنيو َب 13.0إٔب حوأب  3/2004
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( % تقريبا. ومن ٦بموع الضرائب على األرباح الٛبثل الضرائب على الشركات األخرى )250ا٤بؤسسات )الشركات( بنسبة 
س، والبنك ا٤بركزى( سوى ثلث قيمة الضرائب على أرباح ا٤بؤسسات َب )أى بعد استبعاد ىيئة البَبوؿ، وقناة السوي

% من إٝبأب إيرادات ا٤بوازنة 60ادت اإليرادات من الضرائب بصفة مضطردة، وأصبحت ٛبثل مايزيد على ز  .3/2004
 العامة.

 ، بالمليون جنيو( تطور اإليرادات من الضرائب على الدخول واألرباح33جدول )

 وزارة ا٤بالية، البياف ا٤بأب، سنوات ٨بتلفة: المصدر

لتخفيف العبء الضريىب على  2005لسنة  91والشك أف ىذه الزيادة تعود إٔب اإلصبلحات الضريبية الٌب تضمنها القانوف 
% فقد ارتفعت نسبة 20% إٔب 40ا٤بواطنْب )!!( من خبلؿ زيادة حد اإلعفاء، وخفض ا٢بد األعلى لسعر الضريبة من 

% قبل األزمة 33إٔب حوأب  3/2004أب اإليرادات العامة َب % من إٝب27الضرائب على الدخوؿ واألرباح من حوأب 
مليار  8.2العا٤بية. ورغم التخفيضات َب نسبة الضريبة واالعفاءات، فقد ارتفعت حصيلة الضرائب على دخوؿ األفراد من 

ليوف َب م 127. ارتفعت الضرائب على ا٤بهن غّب التجارية من 8/2009مليار جنيو َب  13.1إٔب  3/2004جنيو َب 
على  -)وىى قيمة ضئيلة َب كل األحواؿ( وزادت كذلك الضرائب  8/2009مليوف َب  300إٔب حوأب  3/2004

 .8/9/2009مليار َب  6إٔب حوأب  3/2004مليار جنيو َب  3.3النشاط التجارى والصناعى من 
                                                           

(

 رزعّٓ ششوبد عبِخ اٌٝ خبٔت اٌششوبد اٌخبصخ ، )ثبلٝ اٌششوبد( ( 

 3/2004  4/2005  6/2007  9/2010  11/2012  13/2014  

    58535 31571 27280 الضرائب على الدخول واألرباح

 20295 13756  9720 9315 8160 الضرائب على دخول األفراد

    5416 5177 4338 * من التوظف

    3959 4132 3817 * بخبلف التوظف ،منها

 750 317  168 139 127 مهن غير تجارية -

 8973 5263  3595 3523 3280 نشاط تجارى وصناعى  -

        :الضرائب على أرباح المؤسسات

 غ.ـ. 34075     ىيئة البترول -

 13606 11800     قناة السويس -

 غ.ـ. غ.ـ.     البنك المركزى -

 31804 23647     باقى الشركات -

 166825 110752 170494 97779 75759 67147 إجمالى الضرائب

 506647 303622  180215 110864 101881 إجمالى اإليرادات العامة
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 تحقق العدالة مإعادة توزيع الدخل ل  6 -10
قػػػد يسػػػتحيل ٙبديػػػد عػػػبء الضػػػرائب علػػػى األربػػػاح علػػػى األفػػػراد مباشػػػرة، وإ٭بػػػا سػػػينعكس علػػػى سياسػػػة ا٤بؤسسػػػات          

والشركات( َب التوزيع على ا٤بالكْب أصحاب الشركة وعلى سياسة إعادة إستثمار كل )أو جزء( من األرباح ولكن ٲبكن قياس 
ب ا٤بباشرة على الػدخوؿ )سػواء الػدخل مػن التوظػف أو الػدخل ىذا العبء على الفئات االجتماعية الذى تنطوى عليو الضرائ

(. إف )SAM"مصػػػفوفة ا٢بسػػػابات االجتماعيػػػة"منػػػذ أف بػػػدأ بنػػػاء  –َب ا٢بقيقػػػة  -ٖبػػػبلؼ التوظػػػف( وأصػػػبح ذلػػػك ٩بكنػػػاً 
رية( بالغػػة النتػػائج الػػٌب يظهرىػػا تقػػدير أثػػر صػػاَب الػػدعم والضػػرائب علػػى الفئػػات االجتماعيػػة ا٤بختلفػػة )خاصػػة َب ا٤بنػػاطق ا٢بضػػ

 2009/ 8( الذى ًب استخبلصو من بيانات مصػفوفة ا٢بسػابات االجتماعيػة ٤بصػر  عػن العػاـ 33ويظهر ا١بدوؿ )ا٣بطورة. 
 ( .  Hansen & Radwan . )٧بى الدين َب1976باإلضافة إٔب تقديرات سابقة من مصفوفة 

 فى الحضر( : صافى الدعم والضريبة على الفرد فى الفئات االجتماعية 34جدول )

 البنود
%60أدنى  % الوسطى30  %10أغنى    

1976 8/2009  1976 8/2009*  1976 8/2009*  

  58.55  21.52  19.93 توزيع اإلستهبلك اإلجمالى %

 42.3 37.57 21 32.41 36.7 30.02 توزيع اإلستهبلك فى الحضر%

 3829 11.06+ 1927 7.56+ 603+ 4.99+ متوسط الدعم للفرد )جنيو(

 0.15 0.02 0.11 0.04 0.08 0.06 متوسط الدعم للجنيو من الدخل )جنيو(

 1237- 105.39- 601- 26.12- 121.0- 9.59 - الضريبة على كل فرد )جنيو(

 0.03 - 0.17 - 0.04 - 0.15 - 0.02 0.12 - الضريبة عل كل جنيو

 2592+ 94.33 - 1326+ 18.57 - 482+  4.61 - صافى الدعم والضريبة للفرد )جنيو( 

 0.12+  0.15 - 0.07+  0.11 - 0.06+  0.06 - صافى الدعم والضريبة لكل جنيو

فمػػأخوذة مػػن  1976، وزارة التخطػػيط وا١بهػػاز ا٤بركػػزى ، أمػػا بيانػػات عػػاـ 8/2009: تقػػديرات الباحػػث مػػن مصػػفوفة ا٢بسػػابات االجتماعيػػة لعػػاـ  المص  در                
  Hansen and Radwan, 1982َب  دراسة عمرو ٧بى الدين

كاف األثر الصاَب للدعم   – 1977أى قبل إنتفاضة ا٣ببز َب يناير  – 1976َب عاـ أنو  34نبلح  من ا١بدوؿ         
والضرائب إٯبابيًا على ٭بط توزيع الدخل، كاف متوسط الضريبة على دخل الفرد أعلى من نصيبو من الدعم، بالنسبة لكافة 

% األدىن 60فئة الفقراء وأشباه الفقراء )قروش على ا١بنيو من دخل  6الفئات.كما ارتفع صاَب الضريبة مع زيادة الدخل من 
%.  وبا٤بثل، ساعدت الضريبة على الدخل والدعم 10قرش على كل جنيو من دخل أغُب  15على سلم توزيع الدخل( إٔب 

% من 10قرش ألغُب  17قرش للفئة الدنيا إٔب  12اإلستهبلكى على تقليل الفجوة َب التوزيع. فبينما تصاعدت الضريبة من 
قروش إٔب قرشْب فقط للفئتْب الدنيا واألغُب )عمرو ٧بى الدين(. ومع ذلك،  6، ا٬بفض نصيب الفرد من الدعم من السكاف

يبقى من الضرورى مبلحظة مستوى عدـ الكفاءة َب نظاـ الدعم الذى ٠بح بأف ٰبصل الغُب على ضعف قيمة الدعم الٌب  
                                                           

(

فٝ  MITظّٓ اٌّششٚع اٌجسثٝ اٌّشزشن ثيٓ خبِعخ اٌمب٘شح ِٚعٙذ ِبعب ٔفٛعزظ ٌٍزىٌٕٛٛخيب  1977وبْ إعذاد اٌّصفٛفخ ِٕز  ( 

 اٌٛاليبد اٌّزسذح ، رسذ إششاف اٌجبزث اٌشئيغٝ فٝ اٌّششٚع أ.د. عّشٚ ِسٝ اٌذيٓ ِٓ وٍيخ االلزصبد ٚاٌعٍَٛ اٌغيبعيخ.



155 
 

السياسة ا٤بالية  ، وأصبحت 8/2009الصورة رأسًا على عقب َب  كاف ٰبصل عليها الفقّب )َب الفئة الدنيا(. لقد إنقلبت
مصدرًا لبلمساواه واالبتعاد عن ٙبقيق عدالة التوزيع. والشك أف الزيادة ا٥بائلة َب ٨بصصات دعم الطاقة كانت مسئولة إٔب 

ختبلالت مالية، وضغوط حد كبّب عن ذلك، فضبًل عن تأثّب ىذه ا٤بخصصات على عجز ا٤بوازنة العامة، وماترتب عليو من إ
تضخمية فقد انطوى على التحيز الصريح لصاّب ا٤بقتدرين واألغنياء. وعلى الرغم من أف الضريبة على الفرد الغُب تبلغ أكثر 

أضعاؼ مايدفعو الفرد َب الفئات الدنيا، يتحمل كل جنيو من دخل الغُب نفس النسبة تقريبا الٌب يدفعها غّب األغنياء.  9من 
ة الدعم تستحوذ عليها فئة األغنياء تفوؽ ما يدفعونو من ضرائب، وأف نفس العبلقة تسرى على غّب الفقراء، يبلغ وألف قيم

 ضعف ما تتحملو بالنسبة للفئات األدىن. 4.5صاَب ما تتحملو ا٤بوازنة لكل فرد َب الفئة األغُب 

ص على أحواؿ ٧بدودى الدخل وٞباية الفقراء، ال وفيما يبدو فإف ا٤بطالبْب بعدـ ا٤بساس بالدعم، بدعوى ا٢بر          
باسم ىؤالء، وإ٭با يدافعوف عن مصا٢بهم ومنافعهم. ولعلو من الواضح أف أكثر الكتابات  –َب ا٢بقيقة  –يتكلموف 

ـ هبا ويقدمها )ا٤بقاالت( وا٤بقاببلت )ا٢بوار َب الربامج اإلذاعية والتليفزيونية( والندوات وورش العملو والدراسات واألٕباث( يقو 
من معايشٌب لدوالب العمل ا٢بكومى، وأسلوب اٚباذ القرارات االقتصادية  –ا٤بيسوروف وأبناء الطبقة ا٤بتوسطة. واألكثر داللة 

، وعدـ صرؼ  -والغذائى بصفة خاصة  -أف أصحاب ا٤بصاّب ا٤بَبٕبْب من نظاـ الدعم  – من خبلؿ تسريب الدقيق ا٤بدعـو
تمويُب، وأصحاب السيارات ا٣باصة، ىم دائما األعلى صوتا َب مقاومة إصبلح نظاـ الدعم. والواقع ا٤بخصصات من البقاؿ ال

أنو أيًا كانت صعوبة وضع وتطبيق نظاـ لبلستهبلؼ لتحديد ا٤بستحقْب للدعم فإف كثّباً من ا٢بقائق وا٤بؤشرات الٌب تضمنتها 
ث، ُتْظهر مدى ا٣بلل وعدـ العدالة َب نظاـ، الغرض الرئيسى لو ٕبوث ودراسات جادة، ورجعنا إٔب الكثّب منها َب ىذا البح

 ىو مساندة مؤقتة لذوى الدخل احملدود أو ا٤بهمشْب وا٤بتعطلْب أو الفقراء، إٔب أف يلحقوا بقطار التنمية العادلة.
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 ( 1)  ىامش م ط ًول

 بيكيتى : توزيع الدخل فى مصر أقل مساواة مما تقيسو المؤشرات

ضمن مشروع لدراسة تطور أنصبة الشرائح األعلى من الدخل، نُِشَرت ورقة ٕبثية حوؿ قياس الدخوؿ األعلى وعدـ 
تنطلق الورقة من تسجيل ما انتهى إليو عدد من الدراسات ا٢بديثة من  )*(ا٤بساواة َب الشرؽ األوسط، مع إشارة خاصة ٤بصر.

وذلك قياساً على ا٤بؤشرات العا٤بية، ومن  -لداف الشرؽ األوسط بصفة عامةوب -أف البلمساواه ليست كبّبة َب دولة مثل مصر
أنو يلـز البحث عن مصدر عدـ الرضا بْب الناس َب مناحى أخرى غّب سوء توزيع الدخل. وٙباوؿ الورقة دحض ىذه النظرة، 

جيُب، أو نصيب الفئة األغُب من  مع تأكيد الباحِثْْب على إدراؾ أف مصادر عدـ الرضا أكثر من ٦برد استخداـ قيمة معامل
من الرؤية وإدراؾ ٤بفهـو اإلنصاؼ  –َب األغلب  –الدخل. وفيما ترى الورقة فإف عدـ الرضا الشعىب عن غياب العدالة ينشأ 

وعدـ اإلنصاؼ َب العملية الٌب ٚبلق البلمساواة، وليس مستوى ) درجة ( عدـ ا٤بساواة ذاهتا. وعلى الرغم من ذلك ٱبتلف 
احثاف مع النتائج السابقة الٌب ترى أف مؤشر البلمساواة َب توزيع الدخل منخفض رقمياً َب مصر وَب بلداف الشرؽ األوسط. الب

وٙباوؿ الورقة تفصيل أمرين: األوؿ، عدـ كفاية البيانات ا٤بتوفرة على ا٤بستوى الوطُب الستخبلص تقديرات موثوقة عن نصيب 
من التعويل على بيانات مسوح الدخل واإلنفاؽ تنصح بالبحث عن بيانات أكثر % من السكاف. وبداًل 1% و10أغُب 

فائدة من خبلؿ بيانات ضرائب الدخل َب ا٤بوازنات العامة. الثاىن: الوصوؿ إٔب نتيجة مغايرة تد عى أف عدـ ا٤بساواة )درجة 
ف الورقة، وىى تؤكد أف تقديراهتا ايضاحية التباين( َب توزيع الدخل كبّبة جداً على مستوى الشرؽ األوسط ككل. والغريب أ

وٙبتاج إٔب مزيد من ا٤براجعة، قد بٌِنَيت على احتماالت متعددة لقيمة "معامل باريتو"  exploratoryواستكشافية 
ا تقيسو والتستند إٔب بيانات فعلية. على أف األمر ا٤بثّب لبلرتباؾ يتعلق بتعميم االستنتاج بأف التفاوت َب توزيع الدخل أكرب ٩ب

مع مناطق أخرى  –ككل  –ا٤بؤشرات ا٤بستندة إٔب مسوح الدخل واالنفاؽ. وتشتمل نتائج الورقة على مقارنة الشرؽ األوسط 
% َب 48% )با٤بقارنة مع 55% من إٝبأب الدخل َب الشرؽ األوسط تبلغ 10َب العآب. إذ تشّب إٔب أف نسبة نصيب أغُب 

، 2010 –1990وبا(، كما توصلت إٔب أف ىذه النسبة ظلت ثابتة تقريبا َب الفَبة % َب غرب أور 36الواليات ا٤بتحدة، 
وبقيت دائما أعلى من مثيلتها َب األقاليم األخرى، َب كل السيناريوىات ا٤ببنية على افَباضات ٨بتلفة لقيمة معامل باريتو. 

% من ا٤بصرين ظهر دائماً 1% أو 10أغُب  ولكن على النقيض ٩با تتوصل إليو الورقة من خبلؿ تعميم النتيجة فإف نصيب
 أقل من مثيلتها َب الدوؿ أو األقاليم ا٤بختلفة، كما يظهر من ا١بدوؿ )  (.

َب مواجهة الشكوؾ الٌب قد تثار حوؿ كفاية ومبلءمة نتائج مسوح الدخل واالنفاؽ لقياس مستوى والتطور َب ٭بط 
م، ليتأكد جودة ىذه البيانات واتساقها فيما بْب سلسلة ا٤بسوح السابقة، توزيع الدخل ُأْخِضَعت بيانات ىذه ا٤بسوح للتقيي

   (Hlasny and Verme 2013)وأف "مقاييس تفاوت الدخل َب مصر باستخداـ بيانات مسوح الدخل واإلنفاؽ دقيقة"
 وىكذا فإف:

.... The Egyptian distribution of top incomes follows rather closely the 
Pareto distribution and that the inverted Pareto coefficient is located around 
median values when compared with 418 household surveys world wide. 
Hence, income inequality in Egypt is confirmed to be low. (Verme and others, 

2014) 
                                                           

 
)*(
  Fecund Alvarado and Thomas Pickett, Measuring Top Incomes and Inequality in the Middle East, 

Working Paper Series, ERF, 2014 . 
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 الدخل % من1% و 10جدول )   ( نصيب أغنى 

%10نصيب أغنى   %1نصيب أغنى    

 السيناريو المرجعى

 مصر

 الشرؽ األوسط

 

33.0 

55.4 

 

10.4 

19.8 

 سيناريو التفاوت الشديد

 مصر

 الشرؽ األوسط

 

35.1 

61.1 

 

12.3 

25.9 

 سيناريو التفاوت الضئيل

 مصر

 الشرؽ األوسط

 أوروبا الغربية

 الواليات ا٤بتحدة 

 جنوب افريقيا

 أوروجواى

 سنغافورة

 

30.7 

50.1 

36.2 

48.0 

53.6 

46.1 

39.6 

 

8.5 

14.8 

11.1 

19.9 

16.8 

14.3 

13.4 

  Piketty and Alvaredo,2014 :المصدر

غم االختبلؼ َب ا٤بوقف بْب من رأوا أف توزيع الدخل َب مصر يتسم با٤بساواة ومن افَبضوا أف توزيع الدخل ليس َب ر       
مصر وحدىا وإ٭با َب منطقة الشرؽ األوسط ككل أكثر تفاوتًا ٩با وجدتو الدراسات، يتفق بعض ىؤالء وأولئك ٩بن تناولوا 

ورٗبا  –اف أحد العوامل وراء" الربيع العرىب". بيكيٌب يفسر عدـ الرضا ، على أف سوء توزيع الدخل"ك2011ا٤بوضوع بعد 
 عن البلمساواة يتوقف على رؤية التفاوت َب التوزيع على ا٤بستوى اإلقليمى وليس ا٤بستوى الوطُب وحده:  –الغضب 

Popular discontent about inequality and the (un) fairness of the distribution are 
determined by regional (and /or global) inequality, and not only on a national 
level . ( Abveredo and Piketty 2014) 

كاف الوضع النسىب والصورة الذىنية للتفاوت َب التوزيع وراء انتشار حالة عدـ الرضا الٌب رٗبا فجرت أحداث "الربيع  
توزيع الدخل، ولكن عند من شاركوا أو  tnالعرىب". قد يبدو ىذا التفسّب منطقيا )مقبواًل( لدى من وجدوا التفاوت كبّبًا 

بدقة حوؿ تطورات النمو، التوزيع، والفقر خبلؿ فَبة ٩بتدة، تظهر ٧باولة تفسّب  إطلعوا على حقائق ومؤشرات رقمية مقيسة
 اإلحساس بعدـ الرضا مشوشة ومرتبكة. يشّب البعض )   ( إٔب عدد من ا٤ببلحظات:
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  شػػهدت سػػنوات العقػػد األوؿ مػػن القػػرف ا١بديػػد تغػػّبات ملحوظػػة َب " ا٤بفػػاىيم" لػػدى النػػاس، وتزايػػد لػػديهم اإلدراؾ
لقضػػايا االجتماعيػػة واالقتصػػادية، وأوضػػاعهم النسػػبية َب اجملتمػػع، وٙبػػوؿ اىتمػػامهم إٔب مفػػاىيم وانعكاسػػات بأٮبيػػة ا

 معدالت النمو االقتصادى، وأسعار السلع الغذائية.
  والػػبعض 2000)َب غضػػوف األزمػػة العا٤بيػػة( ٩بػػا كػػانو َب  2008كثػػّب مػػن النػػاس أصػػبحو يشػػعروف أهنػػم أفقػػر َب ،

 ينتموف إٔب فئة اجتماعية أقل مستوى.يروف أهنم أصبحوا 
 .تزايدت الفجوة بْب حالة الرفاه الفعلية )مستوى ا٤بعيشة الفعلى( وبْب تطلعات وتوقعات البعض 
 ."تزايدت ٕبدة حالة الشعور برفض واستنكار "البلمساواة 
  :" إف ٙبليل ا٢بقائق والتصورات عن " ا٤بساواة" َب التوزيع أكد وجود " ا٤بعضلة 

Income inequality measured with HIECS surveys is effectively low and not a 
statistically artifact while people have grown more inequality averse.  

 ىناؾ بعض التفسّبات لوجود وتصاعد ىذه ا٤بعضلة )التناقض(.

 البطالة زيادة ىشاشة بعض الفئات رغم فَبات النمو القوى بسبب الغبلء أو:  

Welfare – analysis literature consistently shows that losses in consumption are 
perceived more acutely than equivalent gains. This asymmetry might explain 
the existence of a sizable group of those who are deeply dissatisfied with the 
economic changes, and their grievances might offset positive perceptions by 
those who have experienced gains      ( W.B Roport 2009) . 

 ا٬بفاض استهبلؾ البعض غالبا ما يكوف أشد وطأة من ٙبسن معيشة آخرين.        

 

 ( 2ىامش م ط ّوْل ) 

ين الحسابات القوميةحدود المقارنة بين بيانات مسوح الدخل وب  

ٓب يقف التعسف َب الوصوؿ إٔب بعض األحكاـ القاطعة عند االفَباض ٗبسئولية البلمساواة وافتقاد " العدالة  
لقد انبُب ىذا االفَباض على ٨بالفة النتيجة السائدة  -عن تفجر " الربيع العرىب" –تزايد سوء توزيع الدخل  –االجتماعية" 

َب مصر. وظهرت بعض األوراؽ البحثية، على غرار فكرة بيكيٌب لدى غالبية الباحثْب بعدـ حدة تفاوتات الدخل 
Piketty الٌب ترى أف ٜبار النمو االقتصادى ٓب تصل إٔب الفقراء وذوى الدخل احملدود، واستأثرت هبا فئة قليلة، ىى الٌب ،

 استحوزت على العائد على رأس ا٤باؿ، ومن ٍب تزايدت فجوة الدخل بْب األغنياء والفقراء.

د ىذا االستنتاج إٔب مبلحظة وجود اختبلؼ بْب معدؿ زيادة الناتج احمللى اإلٝبأب )النمو االقتصادى( وبْب استن 
 Al) 21٭بو دخل القطاع العائلى، وأف ىذا التباين يعكس تطور تفاوت توزيع الدخل خبلؿ سنوات العقد األوؿ من القرف 

Nashar and Verme,2013) ْب معدالت ٭بو الناتج اإلٝبأب، ودخل العائبلت، بل إف أسباب ىذا االختبلؼ ب
ىى ذاهتا عوامل عدـ التحسن َب توزيع الدخل، وزيادة نسبة الفقراء. لقد قررت الدراسة ا٤بذكورة أف الفجوة الَباكمية )خبلؿ 
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 أف %. ومن ٍب توصلت إٔب40-15( بْب الناتج احمللى اإلٝبأب والدخل العائلى بلغت 10/2011 -99/2000الفَبة 
النمو االقتصادى ٓب تتساقط عوائده ) ٜباره( إٔب األسره ا٤بصرية، ألف ىذه العوائد آلت إٔب ا٤بؤسسات ) الشركات(، الٌب ٓب 
تقم بتوزيعها على القطاع العائلى )سواء َب صورة أجور ومرتبات للعاملْب، أو عائد على األسهم والسندات( وإ٭با احتفظت 

 عة، أو أمواؿ مهربة !!هبا َب صورة أرباح غّب موز 

كانت أداة التحليل الٌب قادت إٔب مثل ىذه االستنتاجات ىى مقارنة تطور عدد من ا٤بتغّبات االقتصادية الٌب ال  
تصح دائمًا ا٤بقارنة بينها، الختبلؼ مفهـو وداللة مايقيسو كل منها. فمن ناحية قد ٘برى ا٤بقارنة بْب متوسط نصيب الفرد 

وبْب نصيبو من اإلنفاؽ االستهبلكى ا٣باص كما تسجلو بيانات ا٢بسابات القومية. وكذلك قد تتم مقارنة من الناتج احمللى 
َقّدَرْين وفقاً لنتائج مسوح الدخل 

ُ
قيمة ومعدؿ تغّب متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللى َب ا٢بسابات القومية، مع نظّبيها ا٤ب

 متوسط إنفاؽ الفرد من ٝبلة اإلنفاؽ االستهبلكى ا٣باص َب ا٢بسابات القومية، واالنفاؽ. باإلضافة إٔب إمكانية ا٤بقارنة بْب
 وبْب قيمة وتغّب ىذا ا٤بتوسط ا٤بقدر من بيانات ا٤بسوح ا٤بيدانية.

تكشف ىذه ا٤بقارنات عن مفارقات شديدة، تستوجب الدقة َب معا١بتها، وفهم مصدرىا. يسجل تقرير للبنك  
احملسوبة من واقع ا٤بسوح كانت قريبة جدًا لتلك ا٤بقدرة من  –َب مصر  –ت النمو أف معدال (WD,2010)الدؤب 

، إذ ٓب ٲبثل معدؿ ٭بو متوسط 8/2009. ولكن تغّب األمر ٛبامًا مع مسح 2005-1995ا٢بسابات القومية َب العقد 
 3ّبة عندما نبلح  أنو " خبلؿ % من نظّبه َب ا٢بسابات الكلية. ويصبح األمر مصدراً للح75إنفاؽ الفرد َب ا٤بسح سوى 

% َب 15سنوات من النمو االقتصادى السريع والقوى، ارتفع اإلنفاؽ االستهبلكى ) باألسعار الثابتة( ٗبا ال يقل عن 
" ) البنك 2008، ولكن يبدو أف أثر ذلك قد تبلشى ٛباماً من بيانات مسح الدخل واإلنفاؽ َب منتصف 2005-2008
ضح التقرير أمرين، رٗبا يساعداف َب التخفيف من حالة االرتباؾ والقلق الناٝبة عن اختبلؼ مصادر (. وقد أو 2010الدؤب، 

، عن البيانات اإلٝبالية. micro dataالبيانات: من ناحية، تواجو معظم االقتصادات ىذا االختبلؼ بْب البيانات ا١بزئية 
ٔب ىذا االختبلؼ مثل االستهبلؾ الذاتى لؤلسر، واحتماؿ تقدير ولكن من ناحية أخرى، يُػَعّدد التقرير العوامل الٌب تؤدى إ

األسر إلنفاقها بأقل من حقيقتو، فضبًل عن اختبلؼ نطاؽ التغطية للقطاع العائلى )وفق مفهـو ا٢بسابات القومية، وَب 
 مسوح الدخل واإلنفاؽ(.

افعاً سوى للتنبيو ألخذىا َب االعتبار عند ٓب تكن ىذه الفروؽ َب قيمة وتغّب اإلنفاؽ االستهبلكى )الدخل( للفرد، د 
دراسة وٙبليل مسائل توزيع الدخل، وخاصة عند حساب "خط الفقر". ولكن قد يثّب وجود ىذا االختبلؼ السؤاؿ عن مآؿ 
 الفرؽ َب النمو الذى يظهر بْب حسابات الدخل القومى، وبْب نتائج ٕبوث ميزانية األسرة، ٤باذا ٓب تتساقط عوائد ) ٜبار(

 . (Al Nashar,2013النمو؟ وأين ذىبت ىذه الثمار؟ 

لقد تناولت دراستنا ا٢بالية عبلقة النمو االقتصادى مع توزيع الدخل، ونسبة الفقر، و٧باولة االعتماد على مؤشرات  
د إٔب مرتبطة لتحديد مدى استفادة الفئات االجتماعية ا٤بختلفة من النمو. ورٗبا ليست ىناؾ حاجة لتحليل إضاَب يستن

ا٤بقارنة بْب متغّبات ٚبتلف َب مضموهنا وأسلوب قياسها. ولكن من ا٤بمكن طرح نفس السؤاؿ عن التغّب َب ٭بط توزيع الدخل 
 بداللة التغّب َب "اإلنفاؽ االستهبلكى العائلى" بذاتو من واقع ا٢بسابات القومية " ) ميزاف ا٤بوارد/ االستخدامات (.

من  –يعود األصل َب مناقشة مسألة " البلمساواة " أو تفاوت توزيع الدخل إٔب أهنا  وإلعادة األمور إٔب نصاهبا، 
آلية تدفع َب ا٘باه زيادة معدؿ  -َب اقتصاد ما -ىى مناقشة لقضية االدخار. فعندما ٘برى  –الزاوية االقتصادية احملضة 

أف  األولى:. (Michael Pettis,2014)االدخار، ستتحدد استجابة ىذا االقتصاد َب إحدى صورتْب، كما يشرح 
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تقابل الزيادة َب االدخار زيادة ٩باثلة َب االستثمار ا٤بنتج ) وىو ما يدخل َب إطار نظرية "جانب العرض" والتساقط ألدىن 
زيادة  تعُب -على النحو الذى عرضناه َب ا١بزء األوؿ –زيادة البطالة. ذلك أنو وفقا للنظرية االقتصادية الدارجة  الثانية:!!(، 

البلمساواة َب توزيع الدخل، ا٬بفاض الطلب الكلى، إما عن طريق ٚبفيض نسبة االستهبلؾ إٔب الناتج احمللى، أو ٚبفيض 
االستثمار اإلنتاجى من خبلؿ ٚبفيض الطلب الفعاؿ على منتجات كاف ىذا الطلب ىو ا٤بربر إلعادة استثمار رأس ا٤باؿ َب 

أنو يقدـ فهمًا أعمق وإضافة مفيدة للجدؿ حوؿ تفاوت التوزيع ونقص االستهبلؾ  Pettis  مشروعات جديدة. وىنا يزعم
Under consumption حينما يقرر " أف ا٬بفاض نسبة االستهبلؾ ا٣باص َب الناتج احمللى اإلٝبأب، لو نفس التأثّب ،

 .)*(الذى ٰبدثو تزايد سوء توزيع الدخل

عندما يزيد حجم ا٢بكومة، إٔب أف يزيد الناتج احمللى اإلٝبأب  وىكذا قد تؤدى السياسات االقتصادية، وخاصة 
ٗبعدؿ يفوؽ الدخل العائلى لعدة سنوات، أى أف القطاع العائلى )االستهبلكى( ٰبتف  ٕبصة متناقصة من إٝبأب السلع 

ليل تتمثل فيما أف النقطة الٌب قد تغيب عن التح – Pettisكما يرى   –وا٣بدمات الٌب ينتجها االقتصاد. ومؤدى ذلك 
استخلصو من أف زيادة مستوى التفاوت َب توزيع الدخل لو نفس األثر على االدخار واالستهبلؾ الذى يَبكو ِكرَب حجم 
ا٢بكومة أو قطاع األعماؿ، كنسبة من الناتج احمللى اإلٝبأب. َب كلتا ا٢بالتْب، يتجو االستهبلؾ إٔب اال٬بفاض، واالدخار إٔب 

 الناتج احمللى. االرتفاع كنسبة من

واستكمااًل ٤بنطق النظرية الدارجة يكوف تزايد االدخار مطلوبًا ومفيدًا عندما ٌيْستْخَدـ لتمويل استثمارات إنتاجية.  
بينما سينتهى األمر إٔب زيادة البطالة، إذا كاف االقتصاد يشهد فائض ا٤بدخرات، أى زيادهتا عن االستثمارات ا٤بطلوبة، ٩با 

ىو إمكانية ٙبليل مكونات اإلنفاؽ القومى، والتناسب بينها. ٫بن  Pettisاألمر ا٤بفيد َب ٙبليل  اربة ..اْب.يؤدى إٔب ا٤بض
 نعرؼ أف ا٤بتساوية التوازنية َب االقتصاد خبلؿ فَبة زمنية ٧بددة ) سنة مثبلً ( ىى:

+ االنفاق االستهبلكى الحكومى + لناتج المحلى اإلجمالى =  اإلنفاق على الناتج = اإلنفاق االستهبلكى العائلى ا 
 اإلنفاق االستثمارى + صافى الصادرات.

وكما ىو واضح، تستوجب متطلبات تعظيم الزيادة َب إنتاج االقتصاد من السلع وا٣بدمات إحتجاز نسبة أكرب من  
عبلقة مباشرة بْب ٚبصيص ىذا اإلنتاج وٚبصيصو إلعادة اإلنتاج من خبلؿ إضافة طاقات إنتاجية جديدة. ومن ٍب ال يبدو ٜبة 

اإلنتاج لئلنفاؽ على مكوناتو ا٤بختلفة، وبْب " ا٤بساواة " أو توزيع ٜبار النمو بْب الفئات االجتماعية. ما يقتضى ٕبثو ىو 
قياس مؤشرات التوزيع بْب ا٤بشاركْب َب زيادة اإلنتاج، وىى تتجاوز بطبيعتها ٭بط التوزيع األو ِٔب للدخل، أو ٚبصيصو بْب 

دخار" اأف كل ما ال ينفق على السلع وا٣بدمات النهائية فهو " –٧باسبياً  –تخداماتو. فا٤بتساوية ا٤بشار إليها أعبله، تعُب اس
، وكل ما يُد خر ىو "استثمار" . وألف ا٤بنوط باالستثمار ىو قطاع األعماؿ، فإف زيادة ا٤بوارد ا٤بوجهة لبلستثمار ا٤بنتج ال تعُب 

ىى ما  - Pettisكما ينتهى إليها   -والعربة َب النهاية  اة لفئة ا٤بنتجْب، وزيادة َب تفاوت توزيع الدخل.٧باب –َب ذاهتا  –
ٰبققو الَباكم الرأ٠بأب من زيادة َب الدخل ومدى مشاركة أطراؼ العملية اإلنتاجية َب ا٢بصوؿ على حصة "عادلة" من ىذه 

كنسبة من الناتج احمللى على واالستهبلؾ ا٢بكومى  االستهبلؾ العائلى"  ، فقد ًب توقيع "Pettisوتطبيقًا لفكرة الزيادة. 
  .ىنا ا٤ببْبالشكل 

                                                           
)*(
عٕذِب يزُ رٕفيز عيبعبد ٌسفض إٌّٛ ، ِٚعٗ اٌزشلغيً ٚاٌعّبٌلخ، ِلٓ خلالي رسٛيلً اٌلذخً ِلٓ اٌّغلزٍٙىيٓ إٌلٝ إٌّزدليٓ، ٚخبصلخ زيّٕلب يىلْٛ  

 يبدح اإلٔزبخيخ ِٚعذي إٌّٛ االلزصبدٜ . ِعذي صيبدح األخٛس ألً ِٓ ِعذي ص
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كما تسجلو   -ومن النظر إٔب خط تطور كل من نسبة اإلنفاؽ االستهبلكى للقطاع العائلى واالستهبلؾ ا٢بكومى          
ٲبكن استخبلصها من ا٢بالة   Pettisروط الٌب اقَبحها يبدو لنا بوضوح أف أياً من الش -بيانات ميزاف ا٤بوارد/االستخدامات 

ا٤بصرية. فبصفة عامة ٓب تشهد نسبة إنفاؽ القطاع العائلى إٔب الناتج احمللى اإلٝبأب إ٬بفاضًا ظاىراً، ورٗبا العكس كاف 
ٗبا كاف استقرار نسبتو إٔب صحيحاً، وال ا٘بو اإلنفاؽ االستهبلكى ا٢بكومى إٔب االرتفاع ا٤بلموس خبلؿ تلك الفَبة الطويلة، ور 

 الناتج احمللى ىى السمة الواضحة.

ىل ٯبوز اعتبار ىذه ا٤بؤشرات إثباتاً إضافيًا لعدـ ارتفاع حدة البلمساواة َب توزيع الدخل َب مصر؟ يتوقف األمر على        
ف وجود اختبلؼ َب تقديرات أ -َب تقديرنا  -َب صبلحية ىذا ا٤بؤشر. لكن األمر ا٤بؤكد   Pettisمدى قبوؿ وجهة نظر 

االستهبلؾ  )الدخل( بْب ا٤بسوح ا٤بيدانية وا٢بسابات القومية ال يوفر دليبًل كافيًا على سوء توزيع الدخل أو عدـ إستفادة 
 البعض من النمو االقتصادى، وىو ما ُيَسّمي بغياب "تساقط ٜبار النمو". 

   
  وزارة التخطيط، سنوات ٨بتلفةالمصدر: 

ورٗبا يكوف مبلئمًا أيضًا اإلشارة إٔب افتقاد داللة ا٤بقارنة باألسعار الثابتة لبيانات اإلنفاؽ االستهبلكى ا٤بستخرجة من         
 GDP  الناتج احمللى م  كَ ا٤بسوح، وبيانات ا٢بسابات القومية. الواقع أف استبعاد أثر التغّب َب األسعار يتم باستخداـ مُ 

deflator نفاؽ االستهبلكى، لبيانات القومية، بينما يستخدـ الرقم القياسى ألسعار ا٤بستهلك لتثبيت قيم اإلَب حالة ا
 
ُ
شاف، ٩با ٯبعل معدالت التغّب َب قيم االستهبلؾ والناتج غّب معربة عن صورة التوازف كما تسجلها م  كَ ودائمًا ما ٱبتلف ا٤ب
ئج ٕبوث ميزانية األسرة يكمن َب معرفة التوزيع النسىب للدخل واإلنفاؽ، ل لنتايالواقع أف االستخداـ األص ا٢بسابات القومية.

 –َب األساس  –(، وليس قياس القيم ا٤بطلقة ٤بتوسط الدخل أو االنفاؽ، الٌب ىى  وقياس مؤشرات التفاوت ) البلمساواة
 مهمة حسابات الدخل القومى. 
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