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تقرير الال مساواة يف العالم 2018
امللخص التنفيذي

امللخص التنفيذي

 .1ما هو الهدف من التقرير عن الال مساواة
يف العالم 2018؟
يعتمد تقرير الال مساواة يف العالم  2018عىل أحدث أسلوب لقياس الال مساواة يف كل من
الرثوة والدخل ،بشكل منهجي وشفاف .يسعى مخترب الال مساواة العاملية ،عن طريق إعداد
هذا التقرير ،إىل ملء الفراغ الديمقراطي ،وإىل إمداد مختلف الالعبني يف املجتمع بعدد من
املعطيات الالزمة من أجل االنخراط يف جدل عام مبين عىل الوقائع بشأن موضوع الال مساواة.
◀ ◀الهدف من تقرير الال مساواة يف العالم  2018هو
املساهمة يف الجدل الديمقراطي العاملي حول موضوع
الال مساواة االقتصادية ،وذلك عن طريق تقديم أحدث
وأشمل بيانات إىل مائدة النقاش العام.
◀ ◀الال مساواة االقتصادية هي ظاهرة مركبة ومتعددة
األبعاد .ومن الصعب تفاديها إىل حد ما .ولكننا نعتقد
مع ذلك أنه إذا لم تتم مراقبتها ومعالجتها كما ينبغي،
فمن املمكن أن تؤدي إىل أشكال متعددة من الكوارث
السياسية ،االقتصادية واالجتماعية.
◀ ◀هدفنا ليس إقناع الجميع بشأن الال مساواة .فهذا
أمر مستحيل ،ببساطة ألنه ال توجد أي حقيقة علمية
بخصوص القدر املثايل من الال مساواة ،ناهيك عن صعوبة
إيجاد املزيج األنسب اجتماع ًيا من السياسات واملؤسسات
الالزم لتحقيق ذلك القدر املثايل .ويف النهاية ،فإنه بالنقاش
العام ،وعن طريق املؤسسات السياسية وإجراءاتها ،يكون
اتخاذ مثل تلك القرارات الصعبة .ولكن مثل تلك النقاشات
واإلجراءات تحتاج إىل معلومات أكرث انضباطا وشفافية
عن الدخل وعن الرثوة.
◀ ◀من أجل إمداد املواطنني بالوسائل الالزمة التخاذ
قراراتهم ،نسعى أيضا إىل أن نربط بني ظواهر االقتصاد
الكيل مثل سياسات التأميم والخصخصة ،والرتاكم
الرأسمايل ،وتطور الدين العام -وبني اتجاهات االقتصاد
الجزيئ يف الال مساواة واليت تركز بشكل خاص عىل
دخول األفراد والتحويالت االجتماعية الحكومية ،والرثوة
الشخصية والدين الشخيص.
◀ ◀القيام بهذا الربط بني بيانات الال مساواة عىل املستوى
الكيل مع تلك عىل املستوى الجزيئ ليس باألمر السهل .ألن
أساسا)
هناك عددا من الدول ال ينرش (بل وأحيان ًا ال يُصدر
ً
إحصاءات تفصيلية ومتسقة عن الال مساواة يف الدخل
وال يف الرثوة .وتعتمد قياسات الال مساواة التقليدية عىل
مسوح القطاع العائيل ،واليت بطبيعتها تقدر الدخل والرثوة
لألفراد يف أعىل السلم االجتماعي بأقل من حقيقتها.
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◀ ◀من أجل التغلب عىل أنواع قصور االحصاءات الحالية،
نعتمد عىل منهجية مبتكرة ،تزاوج بني كل مصادر البيانات
املتاحة بشكل شفاف ومنهجي :مجموع الدخول والرثوات
يف الحسابات القومية (بما فيها كلما أمكن ،تقدير الرثوات
املوجودة يف املالذات الرضيبية) ،مسوح الدخل والرثوة
للقطاع العائيل ،البيانات الرضيبية املتعلقة بالرضيبة
عىل الدخل (أينما وجدت) ،وأخريا ،التصنيفات الخاصة
بالرثوات الكربى.
◀◀تعترب سالسل البيانات املوضحة يف هذا التقرير
ثمرة عمل جماعي لعدد يفوق أكرث من مائة باحث،
يغطون كافة القارات ويقومون بتغذية قاعدة بيانات
العالم عن الدخل World Income Database
 .WIDكل بياناتنا متاحة عىل االنرتنت عىل الرابط
 ،wir2018.wid.worldوكلها قابلة للنسخ ،بما
يسمح للجميع أن يستخدمها للقيام بتحليله ،من
أجل تكوين رأيه الخاص عن الال مساواة.

امللخص التنفيذي

 .2ما هي النتائج الجديدة اليت تتعلق بالتفاوتات
العاملية بني الدخول؟
هناك ما يدل عىل أن التفاوتات يف الدخول قد زادت يف كل أقاليم العالم تقري ًبا خالل العقود
األخرية ،وإن اختلفت حدة الزيادة بني إقليم وآخر .ويؤكد هذا التباين يف حدة الال مساواة بني
بلد وأخرى ،رغم التقارب يف مستوى التنمية أحيانا عىل أهمية الدور الجوهري الذي تلعبه
املؤسسات والسياسات العامة يف كل بلد يف تطور الال مساواة .وتختلف الال مساواة يف الدخل
كثريا من منطقة ألخرى حول العالم .فنجدها يف أقل مستوياتها يف أوروبا ،ويف أعىل مستوياتها
يف الرشق األوسط.
وتختلف الال مساواة يف الدخل كثريا من منطقة
ألخرى حول العالم .فنجدها يف أقل مستوياتها يف
أوروبا ،ويف أعىل مستوياتها يف الرشق األوسط.
◀ ◀تتفاوت درجات الال مساواة كثريا بني أقاليم العالم
املختلفة .يف عام  ،2016كان ال 10يف املائة األعىل دخال
يحصلون عىل نصيب من الدخل القومي يعادل  37يف
املائة يف أوروبا ،و 41يف املائة يف الصني ،و 46يف املائة يف
روسيا ،ويبلغ  47يف املائة يف الواليات املتحدة وكندا ،و55
يف املائة يف جنوب أفريقيا والربازيل والهند .أما يف الرشق
األوسط ،وهي املنطقة األكرث ال مساواة يف العالم ،وفقا
لتقديراتنا ،فيحوز العشري األعىل عىل  61يف املائة من
إجمايل الدخل القومي للمنطقة (انظر الشكل م.)1-

لقد نمت التفاوتات بني الدخول خالل العقود
األخرية يف كل الدول تقري ًبا ،وإن اختلفت حدتها،
بما يجعلنا نعتقد بأن املؤسسات والسياسات
العامة تلعب دو ًرا يف تطورها.
◀ ◀منذ عام  ،1980زادت التفاوتات يف الدخول برسعة يف
أمريكا الشمالية والصني والهند ويف روسيا ،ولكن برسعة
أقل يف أوروبا (انظر الشكل م -2أ) بنظرة تاريخية أعمق،
تشري تلك البداية يف ارتفاع الال مساواة إىل نهاية النظام
املساوايت ملا بعد الحرب العاملية الثانية ،والذي اتخذ أشكاال
متعددة يف تلك املناطق.

الشكل م1-
نصيب ال 10يف املائة األغىن يف العالم من الدخل ،عام 2016
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يف عام  ،2016بلغ نصيب العشري األعىل (رشيحة ال 10يف املائة األعىل دخال)  37يف املائة من الدخل القومي يف أوروبا ،يف مقابل  61يف املائة يف الرشق األوسط.
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الشكل م -2أ
نصيب رشيحة ال 10يف املائة األعىل دخال يف العالم ،الفرتة :2016-1980
تتزايد الال مساواة حول العالم كله تقريبا ،ولكن تتفاوت حدتها
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يف عام  ،2016حصل العشري األعىل للدخل يف الواليات املتحدة وكندا عىل  47يف املائة من الدخل القومي ،يف مقابل  34يف املائة يف عام .1980

◀ ◀هناك استثناءات يف هذه الصورة العامة .يف الرشق
األوسط ،وأفريقيا جنوب الصحراء ويف الربازيل ،ظلت
الال مساواة يف الدخول مستقرة نسب ًيا ،عند مستويات
مرتفعة (الشكل م -2ب) ،إذ ترسم تلك املناطق ،اليت
لم تعرف أنظمة مساواتية بعد الحرب« ،أفق الال مساواة»
أمام العالم.
◀ ◀يوضح تنوع االتجاهات املشاهدة يف مختلف البالد
منذ عام  1980أن القوى الدافعة لال مساواة يف الدخل
عىل املستوى القومي هي محصلة السياقات املؤسسية
والسياسات املتنوعة.
◀ ◀ويتضح ذلك من املسارات املختلفة اليت تم اتباعها
خالل العقود األخرية يف نظم اشرتاكية أو ذات تدخل كبري
من قبل الدولة ،مثل الصني والهند وروسيا (األشكال م
-2أ ،م -2ب) .يف حالة روسيا ،كانت الزيادة حادة يف الال
مساواة ،ويف الصني كانت معتدلة ،ومتدرجة نسب ًيا يف
الهند .ويرجع هذا التباين إىل اختالف سياسات االنفتاح
والتحرير املتبعة يف كل من تلك البلدان.
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◀ ◀ويبلغ التباين أقصاه بني أوروبا الغربية والواليات
املتحدة ،واللتان عرفتا مستويات متقاربة من الال مساواة
يف الثمانينات ،عىل عكس وضعهما اليوم .كان نصيب
رشيحة الواحد يف املالئة األغىن يف املنطقتني يقرتب من
 10يف املائة يف عام  .1980ولكنه بلغ يف أوروبا ،يف عام ،2016
 12يف املائة .بينما قفز يف الواليات املتحدة إىل  20يف املائة .ويف
نفس الوقت ،تراجع نصيب ال 50يف املائة األفقر يف أمريكا
من أكرث من  20يف املائة يف عام  1980إىل  13يف املائة يف عام
( 2016الشكل م .)3
◀ ◀يمكن تفسري املسار الذي اتبعته الواليات املتحدة إىل حد
كبري بالال مساواة يف التعليم ،إىل جانب الرضائب اليت قلت
درجة تصاعديتها مع الوقت ،رغم االرتفاع الصاروخي يف
الدخول العليا منذ الثمانينيات ،وكذا االرتفاع يف العائد عىل
رأس املال ،وبخاصة الرثوات الكربى منذ بداية القرن الحادي
والعرشين .يف أثناء ذلك ،انخفضت تصاعدية الرضيبة يف
أوروبا ،ولكن بدرجة أقل .كما حدت سياسات التعليم
واألجور ،واليت تحابي إىل حد ما الطبقات املتوسطة والدنيا،
من التفاوتات يف األجور .ويف حني انخفضت التفاوتات بني
كل من املنطقتني ،إال أنها ظلت حارضة
املرأة والرجل يف ٍ
بشكل خاص يف قمة السلم.
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الشكل م -2ب
نصيب رشيحة ال 10يف املائة األعىل دخال يف العالم:2016-1980 ،
تتزايد الال مساواة حول العالم كله تقريبا ،ولكن تتفاوت حدتها
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يف عام  ،2016حصل العشري األعىل (أغىن  10يف املائة من حيث الدخل) عىل  55يف املائة من الدخل القومي يف الهند ،مقابل  31يف املائة يف عام .1980

كيف تطورت الال مساواة بني سكان الكوكب خالل العقود األخرية؟ نحن نقدم أول التقديرات عن
توزيع النمو يف الدخل العاملي بني األفراد منذ عام  .1980لقد استفادت رشيحة ال 1يف املائة األغىن
حول العالم ضعف استفادة رشيحة ال 50يف املائة األفقر من ذلك النمو .ولكن تلك الرشيحة
األفقر استفادت من معدالت النمو املرتفعة ،يف حني شهدت الطبقة املتوسطة العاملية (واليت
تتضمن  90يف املائة من فقراء أوروبا والواليات املتحدة) انخفاضا يف معدل نمو دخلها.
عىل املستوى العاملي ،تزايدت الال مساواة كثريا منذ
عام  ،1980عىل الرغم من النمو الكبري يف الصني.
◀ ◀لقد تحنس دخل نصف السكان األفقر حول العالم
كثريا بفضل النمو القوي يف آسيا (وبخاصة الصني والهند).
ومع ذلك ،فإن الال مساواة اليت ظهرت وتتنامى عىل
املستوى العاملي منذ الثمانينيات ،فإن رشيحة ال 1يف
املائة األغىن قد حصلت عىل ضعف النمو الذي حصلت
عليه رشيحة ال 50يف املائة األفقر (الشكل م  .)4وقد كان
نمو الدخل ضعيفا يف حالة األفراد الذين يقعون بني تلك
الرشيحتني (وخاصة عموم الطبقات الوسطى والشعبية
يف أمريكا الشمالية واألوربية).

◀ ◀لم يكن تنامي الال مساواة متكافئا حول العالم خالل
الفرتة كلها .فقد زادت حصة رشيحة ال  1يف املائة األغىن
من  16يف املائة عام  1980إىل  22يف املائة يف عام  ،2000ثم
تراجعت قليال إىل  20يف املائة بعد ذلك .يف حني تراوح
نصيب ال 50يف املائة األفقر حول العالم حول  9يف املائة
منذ عام ( 1980الشكل م  .)5ويرجع التغري بني عام 2000
وما بعده إىل انخفاض الال مساواة بني الدخول املتوسطة
بني الدول وبعضها البعض ،يف حني استمرت التفاوتات
داخل كل دولة يف ارتفاع.
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الشكل م 3
نصيب ال 1يف املائة األعىل ونصيب ال 50يف املائة األدىن يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية،
الفرتة  :2016–1980تباين مسارات الال مساواة يف الدخول
الواليات املتحدة
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يف عام  ،2016حصلت رشيحة ال 1يف املائة األعىل عىل  12يف املائة من الدخل القومي يف أوروبا الغربية ،يف مقابل  20يف املائة يف الواليات املتحدة .ويف عام ،1980
كان نصيب رشيحة ال 1يف املائة األعىل  10يف املائة من الدخل القومي يف أوروبا الغربية مقابل  11يف املائة يف الواليات املتحدة.
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يف عام  ،2016حصلت رشيحة ال ٪50األفقر يف أوربا الغربية عىل  ٪22الدخل القومي.
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الشكل م 4
الال مساواة يف العالم والنمو :منحىن الفيل ،الفرتة 2016–1980
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عىل املحور األفقي ،ينقسم عدد السكان العاملي إىل مائة مجموعة ،متساوية يف الحجم ،ومرتبة من اليسار إىل اليمني من األصغر إىل األكرب من حيث الدخل .وتنقسم رشيحة ال 1يف
املائة األغىن بدورها إىل عرشة مجموعات ،وكذلك تنقسم الرشيحة األعىل بداخلها .يشري املحور الرأيس إىل إجمايل النمو يف دخل الفرد الخاص بكل مجموعة خالل الفرتة .2016–1980
بالنسبة إىل رشيحة الواحد يف األلف اليت تقع بني  99و( 99.1أي رشيحة ال 10يف املائة األفقر داخل رشيحة ال 1يف املائة األغىن يف العالم) ،فقد بلغ النمو  74يف املائة يف دخلها.
وإجماال ،حصلت رشيحة ال 1يف املائة األغىن يف العالم عىل  27يف املائة من اجمايل النمو العاملي.يشري املحور الرأيس إىل إجمايل النمو يف دخل الفرد الخاص بكل مجموعة خالل الفرتة
 .2016–1980بالنسبة إىل رشيحة الواحد يف األلف اليت تقع بني  99و( 99.1أي رشيحة ال 10يف املائة األفقر داخل رشيحة ال 1يف املائة األغىن يف العالم) ،فقد بلغ النمو  74يف املائة يف
دخلها .وإجماال ،حصلت رشيحة ال 1يف املائة األغىن يف العالم عىل  27يف املائة من اجمايل النمو العاملي.

الشكل م 5
تصاعد نصيب ال 1يف املائة األعىل دخال واستقرار نصيب ال 50يف املائة األقل دخال يف العالم ،الفرتة 2016–1980
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يف عام  ،2016حصلت الرشيحة املئوية العليا عىل  22يف املائة من الدخل العاملي ،يف مقابل  10يف املائة لل 50يف املائة األقل دخال .يف عام ،1980
حصلت الرشيحة املئوية عىل  16يف املائة من الدخل العاملي ،يف مقابل  8يف املائة لل 50يف املائة األقل دخال.
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 .3ما هو أثر قسمة الرثوة بني الرثوة العامة والرثوة
الخاصة عىل الال مساواة؟
تعترب الال مساواة االقتصادية إىل حد كبري نتاج التوزيع غري العادل لرأس املال .فقد يكون رأس
املال إما يف يد القطاع الخاص ،أو القطاع العام .لقد وجدنا أنه منذ عام  ،1980يف الغالبية
العظمى من الدول ،املتقدمة والنامية عىل حد سواء ،انتقل قدر كبري جدا من الرثوة العامة
إىل يد القطاع الخاص .ففي حني نمت الرثوة عىل املستوى القومي بشكل ملموس ،فإن الرثوة
العامة اليوم هي إما صفر أو بالسالب يف الدول الغنية .ويحد هذا الوضع من قدرة الدول عىل
الحركة لعالج الال مساواة بأنواعها .كما أن لها بالتأكيد عواقب هامة عىل الال مساواة يف الرثوة
بني األفراد.
لقد اغتىن حائزو الرثوات الخاصة خالل العقود
األخرية ،يف حني افتقرت الدول.
◀ ◀تقيس نسبة «صايف الرثوة الخاصة /صايف الدخل
القومي» القيمة اإلجمالية للرثوة الخاصة اليت يمتلكها

األفراد يف بلد ما ،مقارنة بالرثوة العامة اململوكة جماعيا،
عن طريق الحكومة .ويساوي مجموع الرثوات الخاصة
والعامة م ًعا الرثوة القومية .وتعترب قسمة الرثوة بني عام
وخاص محددًا أساس ًيا ملستوى الال مساواة.

الشكل م 6
صعود رأس املال الخاص وانخفاض رأس املال العام يف الدول الغنية ،الفرتة 2016–1970
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يف عام  ،2015كان صايف قيمة الرثوة العامة (أو صايف رأس املال العام) يف الواليات املتحدة سالبا (يساوي  17-يف املائة من صايف الدخل القومي)،
يف حني وصل صايف قيمة الرثوة الخاصة (صايف رأس املال الخاص) إىل  500يف املائة ،أي خمسة أضعاف الدخل القومي .يف عام ،1970
كانت الرثوة العامة تمثل  36يف املائة من الدخل القومي ،بينما بلغ صايف الرثوة الخاصة  326يف املائة.
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◀ ◀لقد شهدت العقود األخرية بشكل عام زيادة يف صايف
الرثوة الخاصة ،فقد تضاعفت من  350–200يف املائة من
الدخل القومي يف معظم الدول الغنية خالل السبعينيات
من القرن العرشين ،إىل  700–400يف املائة اليوم .ولم
تضعف األزمة املالية يف عام  2008من تلك الظاهرة ،ليس
أكرث عىل أي حال من أي فقاعة مضاربة كاليت تشكلت
يف عدد من الدول مثل اليابان أو إسبانيا (الشكل
م  .)6ويف أعقاب املرحلة االنتقالية يف الصني وروسيا من
الشيوعية إىل الرأسمالية ،عرفت الرثوات الخاصة يف كال
الدولتني معدالت نمو استثنائية يف ارتفاعها ،فتضاعفت
ثالث مرات يف الصني وأربع مرات يف روسيا .وتناهز نسبة
«الرثوة الخاصة /الدخل القومي» يف البلدين املستويات
اليت نراها يف فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة.

◀ ◀ويف املقابل ،انخفض صايف الرثوة العامة (أي األصول
العامة مطروحا منها الدين العام) يف األغلبية العظمى
من الدول منذ عقد الثمانينيات من القرن العرشين .يف
الصني وروسيا ،انخفضت نسبته من الرثوة القومية من
 70–60يف املائة إىل  30–20يف املائة .بل لقد أصبحت الرثوة
العامة سالبة خالل السنوات األخرية يف الواليات املتحدة
ويف بريطانيا ،وصارت نسبته بالكاد أعىل من الصفر يف
اليابان ويف أملانيا وفرنسا (الشكل م  .)7ونستطيع أن
نقول إن ذلك الوضع يحد من قدرة الدولة عىل إدارة دفة
االقتصاد ،أو إعادة توزيع الدخول بما يقلل من تزايد الال
مساواة .وتعد الدول الغنية بالبرتول ،مثل الرنويج ،هي
االستثناء الوحيد من تداعي امللكية العامة ،المتالكها
صناديق سيادية كبرية.

الشكل م 7
انخفاض امللكية العامة ،الفرتة 2016–1978
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يف عام  ،2015بلغ نصيب الرثوة العامة من إجمايل الرثوة القومية  3يف املائة يف فرنسا يف مقابل  17يف املائة يف عام .1980
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 .4ما هي النتائج الجديدة فيما يتعلق بالال مساواة
العاملية يف الرثوة؟
لقد ترافقت عمليات الخصخصة ذات الحجم الكبري مع الال مساواة املتزايدة يف الدخول ،مما
َغ َّذى تصاعد الال مساواة يف الرثوة بني األفراد .بلغت تلك أقصاها يف روسيا ويف الواليات املتحدة،
ولكنها ظلت أقل حدة يف أوروبا .فلم تبلغ التفاوتات بني الرثوات بعد املستوى الذي كانت عليه
يف الدول الغنية يف بداية القرن العرشين.
تفاوت النمو يف الال مساواة يف الرثوة بني األفراد
من بلد آلخر منذ عام .1980
◀ ◀لقد أدت الزيادة يف تفاوتات الدخول ،ويف تحويل كثري
من الرثوة العامة إىل القطاع الخاص ،خالل األربعني عا ًما
املاضية إىل تعميق الال مساواة يف الرثوة بني األفراد .ولكنها
لم تبلغ بعد مستواها الذي عرفته الواليات املتحدة أو أوروبا
يف بداية القرن العرشين.
◀ ◀ومع ذلك ،نجد أن الال مساواة يف الواليات املتحدة
قد ارتفعت كثريا ،حيث زاد نصيب ال 1يف املائة األغىن
من مالك الرثوات من  22يف املائة يف عام  1980إىل  39يف
املائة يف عام  .2014وأهم تطور يف هذا األمر هو ما حدث
لرشيحة ال 0.1يف املائة األعىل ثرا ًء .فعىل مدار األربعني

عاما ،كانت الزيادة يف نصيب ثروات الفئات األعىل يف
فرنسا وبريطانيا أقل شأنا .وذلك بفضل مفعول املثبط
الذي قام به تنامي ثروات الطبقة الوسطىً ،
وأيضا بفضل
انخفاض حدة الال مساواة يف الدخول عما شهدته الواليات
املتحدة (الشكل م .)8
◀ ◀شهدت كل من الصني وروسيا أيضا التطور الكبري
يف نصيب الرثوات األعىل عقب انتقالهم من الشيوعية
إىل النظام الرأسمايل .يف كال البلدين ،تضاعف نصيب
رشيحة ال 1يف املائة األعىل بني عامي  1995و ،2015من
 15يف املائة إىل  30يف املائة يف الصني ،ومن  22يف املائة
إىل  43يف املائة يف روسيا.

الشكل م 8
نصيب رشيحة ال 1يف املائة األكرث ثراء يف العالم ،الفرتة  :2015-1913انخفاض ثم ارتفاع الال مساواة يف ثروة القطاع العائيل
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يف عام  ،2015بلغ نصيب رشيحة ال 1يف املائة األعىل (أكرب  1يف املائة من الرثوات)  43يف املائة من إجمايل ثروات األفراد يف روسيا،
يف مقابل  22يف املائة فقط يف عام .1995
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 .5ما هو مستقبل الال مساواة يف العالم
وما هي الحلول؟
إننا نقدم تقديرات عن الال مساواة يف الدخول ويف الرثوات املتوقعة حىت عام  ،2050وف ًقا لعدد
من السيناريوهات .يف حال إذا ما ظل الوضع الحايل عىل ما هو عليه ،سوف تزداد الال مساواة
حدة .ويف املقابل ،خالل العقود القادمة ،إذا ما اتبعت كل الدول مسارًا معتدال نسب ًيا لال
مساواة عىل غرار املتبع يف أوروبا خالل العقود األخرية ،فإن الال مساواة بني الدخول يف العالم
قد تنخفض -مما قد يشكل خطوة كبرية نحو القضاء عىل الفقر حول العالم.
وفقا لسيناريو استمرار االتجاهات الحالية ،ستشهد
الطبقة الوسطى حول العالم نصيبها من الرثوة
ينكمش.
◀ ◀إن تصاعد الال مساواة يف الرثوة عىل املستوى القومي
قد أطلق العنان لال مساواة بني الرثوات يف العالم .إذا ما
افرتضنا أن التطورات اليت تشمل الصني واالتحاد األوربي
والواليات املتحدة تمثل االتجاه العاملي ،فإن نصيب
رشيحة ال 1يف املائة األكرث ثراء حول العالم من الرثوة
العاملية قد زاد من  28يف املائة إىل  33يف املائة خالل
الفرتة  ،2016–1980يف حني أن نصيب رشيحة ال 75يف
املائة األفقر ظل يدور حول  10يف املائة خالل نفس الفرتة.

◀ ◀إذا ما استمر هذا التوجه عىل حاله ،ففي عام ،2050
سنجد أن نصيب رشيحة ال 0.1يف املائة األكرث ثراء حول
العالم (العالم هنا ممثل يف الصني واالتحاد األوربي
والواليات املتحدة) قد يناهز نصيب الطبقة املتوسطة
(الشكل م .)9

الشكل م 9
النصيب من الرثوة ،الفرتة  :2050–1980تآكل الطبقة الوسطى حول العالم
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املصدر .)2017( WID.world :سالسل البيانات واملالحظات ،انظرwir2018.wid.world :

يف عام  ،2016إذا ما افرتضنا أن العالم يتكون من الصني واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة ،نجد أن نصيب رشيحة ال 1يف املائة األعىل كان يبلغ  33يف املائة.
يف حالة سيناريو «بقاء الوضع عىل ما هو عليه» ،سوف يرتفع نصيب تلك الرشيحة إىل  39يف املائة يف عام .2050
يف حني أن نصيب رشيحة ال 0.1يف املائة األكرث ثراء سوف يعادل  26يف املائة ،أي تقريبا نصيب رشيحة الطبقة الوسطى ( 27يف املائة).
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الشكل م 10
تعميق الال مساواة بني الدخول حول العالم ليس قدرا محتوما
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إذا ما اتخذت كل الدول خالل الفرتة  2050–2017مسار الال مساواة الذي اتخذته الواليات املتحدة بني عامي  1980و ،2016فإن نصيب الدخل العاملي الذي سوف يذهب إىل
جيوب ال 1يف املائة األكرث ثرا ًءا سوف يرتفع إىل  28يف املائة يف عام  .2050احتسبت تقديرات الدخول باليورو باستخدام معادل القوة الرشائية .يأخذ معادل القوة الرشائية يف االعتبار
الفرق بني مستويات املعيشة بني الدول وبعضها البعض .والقيم صافية.

سوف تزداد الال مساواة أيضا بني الدخول يف
سيناريو «بقاء التوجه عىل ما هو عليه» .حىت مع
االفرتاض املتفائل بشأن النمو يف الدول الناشئة،
فإنه ال بديل عن ارتفاع الال مساواة.
◀ ◀إن الال مساواة بني الدخول حول العالم سوف تتصاعد
أيضا إذا ما ظل املسار املتبع منذ عقد الثمانينيات املايض
عىل ما هو عليه -وحىت إذا ما تحقق توقعات النمو يف
الدخل ،املرتفعة نسبياً ،وذلك يف أفريقيا وأمريكا الالتينية
وآسيا ،خالل العقود الثالثة القادمة .ستتعمق الال مساواة
إذا ً أكرث فأكرث إذا ما استمرت كل الدول يف اتباع نفس املسار
الال مساوايت الحاد الذي شهدته الواليات املتحدة خالل
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الفرتة  .2016-1980وعىل العكس ،سوف ترتاجع قليال إذا
ما اتبعت كل الدول املسار الذي اتخذه االتحاد األوربي منذ
عام  1980وحىت اليوم (الشكل م .)10
◀ ◀يؤثر التطور يف الال مساواة داخل البلد الواحد تأثريًا
كبريًا عىل الحرب ضد الفقر يف العالم .فبحسب أي مسار
تتبعه الدولة ،يرتاوح الدخل الذي سوف يحصل عليه
النصف األفقر من سكان العالم بني الرقم وضعفه من
هنا وحىت ( 2050الشكل م  ،)11أي بني  4500يورو و 9100يورو
يف السنة لكل راشد.

امللخص التنفيذي

الشكل م 11
متوسط الدخل السنوي للفرد الراشد
 ...كل الدول اتبعت املسار
املتبع يف االتحاد األوروبي يف
الفرتة 2016–1980

 ...اتبعت كل الدول املسار
املتبع يف الواليات املتحدة
يف الفرتة 2016–1980

9100 €
متوسط الدخل إذا ...

٨٠٠٠ €

6300 €

٦٠٠٠ €
متوسط الدخل لل ٪50األفقر

4500 €

٤٠٠٠ €

3100 €

٢٠٠٠ €

دخل الفرد الراشد (باليورو يف )2016

 ...اتبعت كل الدول
مسارها الخاص املتبع
يف الفرتة 2016–1980
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إذا ما اتبعت كل البالد نفس مسار الال مساواة الذي اتخذته أوروبا خالل الفرتة  ،2016–1980فإن متوسط الدخل للنصف األفقر من السكان يف العالم سوف يبلغ  9100يورو
يف السنة ،يف عام  .2050تقديرات الدخول باليورو معادلة بالقوة الرشائية .وباملقارنة بمعادل القوة الرشائية نجد أن1 :يورو= 1.3دوالر=  4.4ين.
يأخذ معادل القوة الرشائية يف االعتبار الفرق بني مستويات املعيشة بني الدول وبعضها البعض.

إن محاربة الال مساواة يف الدخل ويف الرثوة حول العالم تتطلب تغيريات هامة يف السياسة
الرضيبية عىل املستوى القومي والعاملي .كما يجب مراجعة سياسات التعليم ،وحوكمة
عدد كبري من الدول .وال يجب إغفال الدور الهام الذي من
الرشكات ،وسياسات األجور يف
ٍ
ٍ
املمكن أن تلعبه شفافية البيانات.
إن الرضيبة التصاعدية أداة مجربة يف القضاء عىل
تصاعد الال مساواة بني الدخول وبني الرثوات يف
قمة السلم االجتماعي.
◀ ◀تشري الدراسات االقتصادية والتاريخية إىل أن الرضيبة
التصاعدية هي أداة فعالة من أجل محاربة الال مساواة.
تمارس تصاعدية معدالت الرضيبة أثرا مزدوجا ،إذ تخفض
الال مساواة بعد دفع الرضيبة ،ولكنها أيضا قبل توقيع
الرضيبة تثبط أصحاب الدخول املرتفعة عن السعي لزيادة
نصيبهم من النمو ،كالتفاوض عىل مقابل باهظ االرتفاع
لعملهم ،ومن ثم زيادة تركز الرثوة يف أيديهم .ومنذ
منتصف السبعينيات املاضية وحىت منتصف العقد األول
من األلفية الجديدة ،نجد أن الرضيبة قد فقدت الكثري
من تصاعديتها يف الدول الغنية وبعض الدول الناشئة.
أما بعد األزمة املالية يف عام  ،2008فقد استقرت املعدالت
الرضيبية ،بل وزادت يف بعض البلدان ،ولكن يبقى

التوجه املستقبيل غري مؤكد ،وسوف يتوقف عىل النقاش
الديمقراطي .من املهم كذلك أن نالحظ أن الرضيبة عىل
الرتكات هي إما غائبة أو أقرب إىل صفر يف الدول الناشئة
ذات الال مساواة املرتفعة ،مما يتيح هامشا للحركة غري
قليل لإلصالح الرضييب يف تلك الدول.
سوف يسمح إنشاء سجل عاملي لألوراق املالية
بالتعرف عىل مالكيها ،وهو ما يسدد رضبة قوية ضد
التهرب الرضييب ،وضد تبييض األموال ،وتصاعد الال
مساواة.
◀ ◀عىل الرغم من أن السياسة الرضيبية هي أداة رضورية
ملحاربة الال مساواة ،إال أنها أحيان ًا ما تصطدم بالعراقيل.
يف املقام األول ،يأيت التهرب الرضييب ،مثلما توضح لنا
مؤخ ًرا كشوفات «أوراق الجنات الرضيبية» .لقد زادت
رؤوس األموال املخبأة يف املالذات الرضيبية منذ سبعينيات
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القرن املايض ،وصارت تمثل اليوم أكرث من  10يف املائة من
إجمايل الناتج املحيل العاملي .وهكذا ،يف زمن العوملة املالية،
وبسبب صعود مكانة تلك املالذات ،أصبح من الصعب
قياس حجم رأس املال أو العائد عليه ،وال إخضاعهما
للرضائب .فقد صارت السجالت ،اليت تحرص ،منذ سنوات
وسنوات ،املمتلكات من العقارات واألرايض ،غري قادرة عىل
رصد جزء هام من الرثوة اليت صار يمتلكها األفراد اليوم،
ألن الرثوة صارت ترتاكم أكرث يف شكل األوراق املالية .ويوجد
أكرث من حل فين من أجل أن ينشأ سجل مايل عاملي،
يكون متاحا أمام كل السلطات الرضيبية يك تتمكن من
محاربة التهرب بنجاعة.
تحسني القدرة عىل النفاذ إىل التعليم وإىل الوظائف
ذات الدخول الالئقة رضوري من أجل عالج الركود أو
ضعف النمو يف دخول النصف األفقر من السكان.
◀ ◀لقد أشارت الدراسات الحديثة إىل إمكانية وجود فجوة
بني حديث املسؤولني عن املساواة يف الفرص وحقيقة
الال مساواة يف النفاذ إىل التعليم .يف الواليات املتحدة
عىل سبيل املثال ،نجد أنه يدخل إىل الجامعة عرشون
إىل ثالثني طفال فقط بني كل مائة يف الرشيحة العرشية
األدىن دخال .أما يف الرشيحة العرشية األعىل دخال،
فنسبة دخول األبناء إىل الجامعة تصل إىل  90يف املائة.
اإليجابي يف األمر ،أن الدراسات تشري إىل أن إتاحة فرص
االلتحاق بجامعات القمة للطلبة من املناطق الفقرية ال
تؤثر سلبيا عىل قوة نتائج تلك الجامعات .إذن عىل الدول
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الغنية ،كما الدول الناشئة ،أن تضع نصب أعينها أهدا ًفا
شفافة وقابلة للتحقيق من أجل إتاحة فرصة عادلة أمام
الجميع لاللتحاق بالتعليم ،وهذا عن طريق تعديل قواعد
االلتحاق ونظم التمويل.
◀ ◀إن ديموقراطية النفاذ إىل التعليم رافعة قوية ،ولكن
التعليم لن يكون كاف ًيا لخفض الال مساواة إن غابت آليات
تضمن أن األفراد يف أسفل السلم بإمكانهم الحصول
عىل وظائف ذات دخول جيدة .ومن أجل ذلك ،فإنه
من الرضوري وجود تمثيل أفضل للعاملني يف إدارات
الرشكات ،باإلضافة إىل حد أدىن سليم لألجور ،كأدوات
مهمة.
من أجل عالج الال مساواة يف الدخول ويف الرثوة
الحالية والحيلولة دون تدهورها ،عىل الدول أن
تستثمر يف املستقبل.
◀ ◀تستلزم محاربة الال مساواة الحالية ،والحيلولة دون
تدهورها ،استثمارات عامة يف مجاالت التعليم والصحة
وحماية البيئة .لكن يصعب تحقيق كل تلك االستثمارات
بدون إفقار الدول الغنية وإغراقها يف الديون .وتخفيض
الدين العام ليس باملهمة السهلة ،ولكن هناك عدة حلول
(تمر كلها عرب الرضيبة عىل الرثوة ،وإسقاط بعض الدين أو
التضخم) .وهي حلول قد طبقت يف املايض من قبل دول
كانت غارقة يف االستدانة ،من أجل إعطاء كل الفرصة
لألجيال الشابة.

الال مساواة
يف الدخل:
 70دولة متاحة
————

الال ماساواة
يف الرثوة:
 30دولة متاحة
————

الناتج القومي:
 +180دولة متاحة

 +100باحث
منترشون يف
خمس قارات

املوقع متاح ل 3مليار
مستخدم بلغاتهم
الخاصة:
الصينية ،اإلنجليزية،
الفرنسية واألسبانية.
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متاح كامال عىل اإلنرتنت
شفاف ،قابل للنسخ

“Atus mi, utat hicatem venditiusti corrum conem
quid quatinum excerciis velitat. Arci occusa sin
nonseque nulparc itatece peroraerum, inis etur rerit
samet volenes doloresti dis emod quo et fuga.
Sita pos aditas doluptatis mo optasitati consed.”
Manfredo Exemplaris
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“Atus mi, utat hicatem venditiusti corrum conem
quid quatinum excerciis velitat. Arci occusa sin
nonseque nulparc itatece peroraerum, inis etur rerit
qui dolupta turitibus et volorro con est, si sequas
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samet volenes doloresti dis emod quo et fuga.
Sita pos aditas doluptatis mo optasitati consed.”
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