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دارد و هم پیچیدگی بیش ای العادهفوقهم اهمیت  امریکا بررسی توزیع درآمد در

اقتصاد جهان  ترینواقع ثروتمند ترین و دراش در این است که بزرگاز اندازه. اهمیت

در اقتصاد جهانی « کلانتر»در مقام  ،مان بیاید یا نهخوشهاست که است و الان هم سال

ی آماری بسیار هاداده که این است اش هم دردارد. پیچیدگیای بیش از اندازه تأثیر

دهد یم امکان بالقوه طوربهاختیار داریم که  امریکا در بیشتری از تحول توزیع درآمد در

 شان را نداریم بررسی کنیم. درتا عوامل بسیاری را که در دیگر کشورها توان بررسی

 امریکا نیست سعی آمد دروجه یک بررسی جامع از توزیع درهیچاین یادداشت که به

 ارایه کنم.  این تحولات از یتصویر کنم با استفاده از برخی از این آمارهامی

 
امریکا شاهدیم. ابتدا  این نمودار درواقع بیانگر نوعی رجعت به گذشته است که در

ینی را داریم که بپا صددر 05و  هادرصدیبه ساکن روی محور دست چپ ما سهم یک

سال آمار  951پوشاند یعنی برای می را 0509تا  9191از سال زمانی  ییک محدوده

د دهمی به صورت حرف یو در انگلیسی نشان خود را هایدرصدیکبری سهم که داریم

 در ملی از درآمد هایدرصدیک بریسهمقرن بیستم میزان  یهای اولیهیعنی در سال

زمان با بحران بزرگ سال خصوص همبهی که یهاسیاست آمدپی سطح بالاست و بعد در
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ی دههیابد و بعد از اواخر می شان کاهشبریسهمشود میزان می درامریکا اتخاذ 9101

منحنی قرمز رنگ  درشود. می اش تشدیدفزایندهروند  9115 یدهه ویژه درو به 9195

س کبرع کاملا   هادرصدی 05 بریسهم تحول فرایند ثبت شده است. هادرصدیسهم یک

روند  یلااو که دربدین ترتیب کنید. می این فرایند بود که در منحنی آبی رنگ مشاهده

 که تا شودمی اش آغازفزایندهشروع برنامه نیودیل روزولت روند کاهنده دارد بعد با 

 بریسهم یروند کاهنده 0509یابد و سپس تا می ادامه 9195 یدهه یهای میانسال

دیگر دیگر مستقیم با یک طوربهرچه اگاین دو  کنیم.می را مشاهده هادرصدی 05

از ی ینه شده است. یعنیرسد یکی انعکاس دیگری در آمی مربوط نیستند ولی به نظر

 هادرصدی 05روندی کاهنده و سهم  هادرصدیسهم یک 9195ی دههابتدا تا اواسط 

روند کاهنده در نسبت درآمدی که با  صورترا به  هم روند افزایشی دارد که خود

دهد. از می شود نشانمی گیریاندازهرنگ روی محور دست راست ی سیاههانستو

روند کاهنده  هادرصدی 05شود. سهم می معکوس هااین روند 9195ی دههاواسط 

یابد و نسبت درآمدی هم روند صعودی می هم افزایش هایدرصدیکدارد و سهم 

از درآمد  درصد 09 هایدرصدیک، 9191مثال در سال  عنوانبهگیرد. می توجهیقابل

درصد بود و از  90ین هم تنها یی پاهادرصدی 05ملی را دراختیار داشتند و سهم 

برابر متوسط درآمد  95 حدود هایدرصدیکخبرداریم که متوسط درآمد  هاهمین داده

 95از درآمد ملی به  هایدرصدیکسهم  9115سال  ینی بود. ذریی پاهادرصدی 05

درصد افزایش یافت و نسبت درآمدی هم  91هم به  هادرصدی 05سید، سهم درصد ر

توجهی چنان رقم قابلاین رقم هم . اگر چهبرابر شد 09جدی کاهش یافت و  طوربه

نابرابری درآمدی  توجهی درکاهش قابل ینشانه برابر 95است ولی در مقایسه با رقم 

اش را شروع کرد که درهمان ابتدای اقتصادی« انقلاب». بعد جناب ریگان آمد و است

ی کارگری را گرفت و بعد رسیدیم به بوش پدر و کلینتون که هااتحادیه یکار یقه

ی یامریکا پوستکلینتون کم وعده نداد و پس از بوش پسر رسیدیم به اولین سیاه ویژهبه

 و پس از دو هاوعده یکلام، با همه یو خلاصه - جناب اوباما - جمهور شدکه رئیس

ی رسیده یبه جا 0509امریکا در سال  ،اقتصاد جهان بر« سروری»ی جنگ جهانی و ادعا

اقتصاد یک دلار را  دلار در 0یش از هر هایدرصدیکبود یعنی  9191است که در سال 
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یش به حدود یک دلار از هر ده دلار رسید و هادرصدی 05زنند و سهم می به جیب

 05در مقایسه با متوسط درآمد  هایدرصدیکیعنی متوسط درآمد  - نسبت درآمدی

 رجعت کرد.وجود داشت،  9191 که در برابر 95به همان میزان  هادرصدی

 گیریم.می پی هادرصدی 15درنمودار دوم این تحولات را در پیوند با 

 
  

 جا هم شاهد تحولاتی مشابه هستیم. یعنیاین البته تعجبی نباید داشته باشد که در

ابتدا  آن وضعیت بود. در 9191ی رسیده است که در سال یبه جا 0509ال امریکا در س

را  هم به صورت یک یوی معکوس خود هادرصدی 15 بریسهمتوجه دارید که  حتما 

 یهاشان در دههبریسهمبعد  نسبت کم است وابتدای دوره به دهد یعنی درمی نشان

 .دنکمی آغاز راکاهنده  یروندبار دیگر ی پایانی هایابد و بعد در دههمی میانی افزایش

 هایددرصیکوضع  بخش پیشین کند. درمی تغییر نتیجه این که متوسط درآمدی هم

تحول مشابهی را از سر  هاذرصذی 05هم شبیه  هادرصدی 15ایم ولی را بررسی کرده

 9115درصد در سال  66به  9191ملی در  درصد از درآمد 09شان از اند و سهمگذرانده

بت درآمدی . نستنزل یافت 0509درصد درسال  00درصد کاهش به  99رسید و بعد با 

 ،9191که درسال  - هادرصدی 15و  هایدرصدیکیعنی رابطه بین متوسط درآمد  -
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برابر  19به  0509کاهش یافت و دوباره درسال  9115برابر در سال  90برابر بود به  11

اگر برای سادگی کار خودم، این دوره را به دو بخش تقسیم کنم و سال افزایش یافت. 

قسمت دوم بررسی کنم  را در 0509-9115ش و سال یک بخ را در 9190-9191

متغیرها در  یرسد که همهمی اول، به نظر یدوره آید. درمی تصویر جالبی به دست

س عکشدند و بهمی اند که برای رفاه جامعه باید درآن راستا متحولجهتی تغییرکرده

  درست عکس این فرایند اتفاق افتاد. دوم، یدر دوره

 
درصد از درآمد  9طول این دوره  در هادرصدی 05که سهم  ار شاهدیماین نمود در

هم سه درصد کاهش داشته است. اگرچه میزان  هایدرصدکیملی بیشتر شده و سهم 

توجه نبود ولی در پایان دوره از ابتدای آن بیشتر قابل هادرصدی 15افزایش درسهم 

به احتمال زیاد  تر شده بود.ای آن کمهم در پایان دوره از ابتد هادرصدیبود. سهم ده

ا ی این است که دولت امریکیمقایسه با کشورهای اروپا نسبت کم درعلت این بهبود به

 هاکار نگرفت اگرچه سیاستهاروپا، یک الگوی دولت رفاه را ب برخلاف اغلب کشورها در

ی اجرای با آن چه که از زمان ریگان به بعد آغاز شد تفاوت داشت. وقت هااین دهه در

بند نیو دیل متوقف شد مشاهده خواهیم کرد که نه فقط همین ی نیمهاهمان سیاست

ه چه کآمد از آندرها از دست رفت بلکه به تعبیری وضع توزیع دستاورد کم این سال
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 این وضعیت را نشان 9تر شد. نمودار وجود داشت نامناسب 9190برای مثال در سال 

 دهد. می

 
 05، هادرصدی 15 بریسهمکه ت اسیت است این ؤار قابل رچه در این نمودآن

داشتند  9115چه در سال از آن 0509ی میانه در سال هادرصدی 95و  هادرصدی

 هادرصدی 05ام. سهم تر است. میزان تقریبی کاهش را برای هر گروه محاسبه کردهکم

است.  درصد کاهش یافته 99درصدی هم  15درصد و  91 هادرصدی 95درصد و  10

درصد افزایش  10هم  هایدرصد 95درصد و سهم  15 هایدرصدیکبه عوض سهم 

درصد  9ی هم از دیگران کمتر و میزانش یبالا یهادرصدی 05 ماست و افزایش در سه

 بود.

ام که را تهیه کرده 0از این تحولات به دست بدهم نمودار ای برای این که خلاصه

هم گفتم  ترطور که پیشدهد. همانمی عد ارایهبه ب 9190نسبت درآمدی را از سال 

 هایدرصدیکمثال، متوسط درآمد  عنوانبهمنظورم از نسبت درآمدی یعنی این که 

از این ای که خلاصه 6نمودار  ست. درهادرصدی 05میان  چند برابر متوسط درآمد در
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 در درآمد کنید که وضع توزیعمی دهم مشاهدهمی به بعد ارایه 9191از سال  هانسبت

 .هم ناگوارتر است 9191از سال  0509امریکا در 

 
کنید می د مشاهدهدهمی به بعد را به دست 9190این نمودار که تحول از سال  در

 است یعنی به عبارتی درآمده انگلیسی که حالت هر سه منحنی به صورت حرف یو در

 9190از  را به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش، یعنی حدودا   هاتوان این منحنیمی

شود و به عبارتی درآمد می فزاینده آغازاین روند کاهنده است و بعد روند  9191تا 

و در یک  هادرصدی 15و یا  هادرصدی 05درمقایسه با متوسط درآمد  هایدرصدیک

ی هادرصدی 05شود، متوسط درآمد می گیریاندازهی محور دست راست مورد که رو

یابد و از آن نسبتی می ین افزایشیپا یهادرصدی05بالا درمقایسه با متوسط درآمد 

یادداشت که  اینگیرد. این هم آخرین نمودار می که درابتدای دوره داشت هم فزونی

 کند.می پی گیری 9191مباحث را تا سال 
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 هادرصدی 05و  هایدرصدیککنید نسبت درآمدی بین می ور که مشاهدههمان ط

 9191همانی است که در سال  دقیقا   0509درسال  هادرصدی 15و  هایدرصدیکو 

ین و نسبت یی پاهادرصدی 05مقایسه با  در هایدرصد 95بود ولی نسبت درآمدی 

اندکی بیشتر  9191ل از سا 0509سال  ین دریی بالا و پاهادرصدی 05درآمدی بین 

شده است. البته که چرا این گونه شد خود داستان مفصلی است که باید به جای خویش 

 بازگفته شود. هدفم در این یادداشت تنها ارایه توصیف مختصری از این تحولات بود.

مریکا ا یبارهرسیدم به اطلاعات آماری دیگری درپس از نوشتن این یادداشت به تصادف 

مثال رابطه بین عضویت در  عنوانبهی از آن در گذشته آشنا بودم. که با بخش

مفاهیمی بودند  وری کاری کارگری و تغییر در سطح واقعی مزدها و یا بهرههااتحادیه

آشنا بودم. ولی در این آمارهای تازه به تغییر در میزان مزد  هاکه تا حدودی با آن

هم جالب است و هم تا حدودی این  ام که به نظرمی گوناگون مزدی رسیدههادهک

 نوانعبهدهد. می اختلافات روزافزون که در صفحات پیش از آن سخن گفته ام را توضیح

بگیری را با مراتب مزددر سلسله ینیپا یهایدرصد 95مثال وقتی روند تغییرات در 

کنید که چه شکاف می کنید مشاهدهمی ی مقایسهیبالا درصد 95تغییرات در مزد 

 بزرگ بین این دو وجود دارد. 
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 95کنید، تغییر در میزان مزد واقعی می نگ مشاهدهرمنحنی آبی طور که درهمان

ل سا جز دوها بهاین سال یدر همه میزان مزد را دارند تقریبا  ترینینیکه پا هایدرصد

میانه قرار داشتند هم  روضعیت برای آنها که د 9115 ی. تا اواخر دههآخر منفی بود

یک روند افزایشی آغاز شد ولی در پیوند  9115ی دههچندان جالب نبود البته از اواخر 

کردند از همان می اقتصاد امریکا دریافت ی که بالاترین میزان مزد را دردرصد 95با 

 عنوانهب .شودمی علاوه با گذر زمان بیشترهآغاز میزان افزایش مزد واقعی مثبت است و ب

درصد  9970ینی یپا درصد 95 را در نظر بگیریم میزان واقعی مزد 9110مثال اگر سال 

افزایش یافت ولی افزایش در  5795میانی  درصد 95کاهش یافته درحالی مزد واقعی 

سال آخری که آمار داریم  درصد بود. یا در دو 071بالاترین هم  درصد 95میزان مزد 

درصد  171و  0591درصد در  979ینی به ترتیب یپا درصد 95کنیم که مزد می مشاهده

میانه هم در این دو  درصد 95افزایش یافت در حالی که میزان افزایش برای  0591 در

 شان تقریبا واقعی مزد ییبالا درصد 95ولی  درصد بود 9079درصد و  99سال به ترتیب 

افزایش  0591درصد در سال  9971و  0591درصد در سال  9079 به دو برابر شد چون

 ری مختلف دهابت بین مزد واقعی این دهکیافت. نکته این است که هر چه که نس
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یقین در پایان دوره شکاف مزدی بهشد ابتدای دوره بوده باشد با تحولاتی که انجام 

 مراتب بیشتر است.به

  

 


