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خواهم اندکی می اید دراین یادداشتی مشابه که تاکنون خواندههاهمراه با بررسی

بنویسم. منبع آماری من بانک اطالعاتی  بلغارستانوضعیت توزیع درآمد در ی درباره

و  هایدرصد01، هایدرصدیکسهم ی دربارهنابرابری جهانی است که اطالعاتی 

برای بررسی تغییرات در رشد اقتصادی و  دهد.می نی جامعه به دستییدرصد پا01

تان بلغارس بررسی توزیع درآمد در ام.جمعیت هم از منبع آماری بانک جهانی بهره گرفته

تا  0891گیرد. یعنی از سال می برمختلف را در یاز این نظر جالب است که دو دوره

اروپای شرقی و  در چهآن اهیشین برقرار است. خیلیهنوز نظام اقتصادی پکه  0898

نامیدند ولی من این نوع « موجودواقعاً سوسیالیسم » شوروی سابق وجود داشت را

که نیروی کار هنوز در آن کاال ای جامعه را قبول ندارم. به گمان من در هر بندیطبقه

مان که به گ چهآنباشد، مناسبات اقتصادی حاکم هرچه باشد، سوسیالیستی نیست. 

است که کارگران « ی دولتیدارایهسرم» واقعبهی است تربندی مناسبمن خصلت

 بخش خصوصی بفروشند به دولت دارسرمایهجای این که به نیروی کار خویش را به

از نابرابرترشدن درآمد ملی وجود  هاسال اول نشانه 8این  فروشند. باری، اگرچه درمی

 در بلغارستان اتفاق 0898پس از  چهآنکنیم با می مشاهده که طورهماندارد ولی 

ه نیست با استفاده از یک نمودار یک تصویر کلی ب افتد قابل مقایسه نیست. ابتدا بدمی

 0.دست بدهم

 

                                                      

 م:ااطالعات آماری را از منابع زیر گرفته یهمه 0
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
https://wid.world/data/ 
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این نمودار آمده است به نظرم تصویر جالبی از  سادگی اطالعاتی که در یبا همه

درواقع سال  0898ز، اشاره کنم که سال قبل از هرچی دهد.می این تحوالت به دست

هم بلغارستان به  4112ی دولتی در بلغارستان است و در سال دارسرمایهفروپاشی 

تنها یک سال پیش از بحران مالی جهانی  4112 . سالپیوسته است ی اروپااتحادیه

ی آماری داریم. اگر مبنا را هاهم آخرین سالی است که برایش داده 4141و سال  است

این  یدر همه هایدرصدیککنیم که سهم می بدهیم مشاهده توزیع درآمد ملی قرار

 4141درصد درآمد ملی در سال  09درصد درآمد به  3روند فزاینده داشته و از  هاسال

، برای دو سال 4112در  ی اروپااتحادیهبه  البته پس از پیوستن افزایش یافته است.

، روند افزایشی از 4118سال  بودیم ولی از هایدرصدیکشاهد اندکی کاهش در سهم 

یک دالر آن تقریباً  دالر درآمد ملی، 0از هر  4141 در سال سر گرفته شد و در نهایت،

ملی را  درصد بعدی هم توانستند درصد بیشتری از درآمد 8بود.  هایدرصدیکسهم 
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 در سال درصد 46به  0898درصد درآمدملی در  09اختصاص بدهند و از  به خود

ن ییی پاهایدرصد01کنیم که سهم می برابر این تحوالت مشاهده در رسیدند. 4141

درصد از  06به تنها  0891درصد درآمد ملی در  46جامعه روند نزولی داشته و از 

ن وضع ییی پاهایدرصد01عالوه بر  کاهش یافته است. 4141درآمد ملی در سال 

 شان از درآمد ملیسر گذرانیده است یعنی سهممیانی هم تغییر مشابهی را از درصد21

 کاهش یافت.  4141درآمدملی در  ددرص21بود به  درصد01بیش از  0891 که در

دهد و به همین می را به دست 0891رنگ توزیع درآمد در سال زردی هاستون

رسیم می و است 0898در سال  توزیع درآمد یدهندهنشانی قرمز هم هاصورت ستون

رنگ که آبی یهاو سرانجام به ستون 4112سبزرنگ که توزیع درآمد در  یهابه ستون

هم در این  4141توزیع درآمد در سال  دهد.می را بازتاب 4112توزیع درآمد در سال 

 که مشاهده طورهماننگاه اول  در شود.می ی سیاه رنگ مشخصهانمودار با ستون

برابر شد و از  6از درآمد ملی در بلغارستان در این فاصله  هایدرصدیکشود سهم می

ان تالبته توجه دارید که اقتصاد بلغارس. رسید 4141درصد در  09به  0891درصد در  3

 03 دالر به میلیارد 31از  ترکم درصد رشد کرد و از اندکی20بیش از در این فاصله 

 ترشدن کیک ملی،همراه با بزرگ . به عبارت دیگر،رسید 4141در سال  میلیارد دالر

توان برآورد کرد که سهم می عنوان مثالبه هم افزایش داشته است. هایدرصدیکسهم 

برابر  01با  ولی بود دالر یک میلیاردتر از اندکی کم 0891 در سال هایدرصدیک

 یهادرصدی 8افزایش یافت. وضعیت  4141 در سال میلیارد دالر8.2افزایش به 

 0898کند ولی از نمی مانده از نظام قبلی تغییرسال باقی 8نشین هم اگرچه در صدر

رسد. برعکس وقتی به می درصد 46درآمد ملی به  درصد 09روند صعودی دارد و از 

یانه ی مهایدرصد21 بریسهمن بلغارستان و همین طور ییی پاهایدرصد01سهم 

از درآمد ملی  هایدرصد21یم. سهم بینمیدو مورد  هر کنیم روند کاهنده را درمی نگاه

درصد و حتی در  01ن هم ییی پاهایدرصد01تر شده و همین طور درصد کم 04

درصد از درآمد ملی را از دست دادند.  00اندکی بیش از آن یعنی  0898مقایسه با 

توانیم حتی برآوردی از می ربوط به جمعیت را هم داریمنظر به این که ما آمارهای م

 به دست بدهیم. را هم ی مختلفهامتوسط درآمد این گروه
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 گیریم مشاهدهمی وقتی کل این دوره را در نظرپیش از آن ولی اشاره کنم که 

داشته و سهم  توجهقابلدرصد بعدی افزایش  8و  هایدرصدیک بریسهمکنیم که می

ین از اای به مقدار بسیار ناچیزی بیشتر شده است. نمودار بعدی خالصه هادرصدی 81

 011را معادل  0891 در سالی مختلف هاسهم این گروه دهد. اگرمی تحوالت را نشان

درهمین نمودار، تغییراتی کرده است؟  چه ناشبریسهمهای گذر سال بگیریم، در

کنیم که در طول این می شاهدهو م تغییرات در تولید ناخالص داخلی هم آمده است

 بریسهمبود ولی در طول همین دوره،  %20اندکی بیشتر از  آن سال، میزان افزایش 21

شان دو ی بعدی هم سهمهادرصدی 8چنین و هم ده برابر شد به نزدیک هایدرصدیک

ن ییی پاهایدرصد01 بریسهمترین میزان رشد در برابر و نیم افزایش یافته است. کم

رسیم به می افزایش یافت و بعد % 00شان تنها سال، سهم 21تفاق افتاد که درطول ا

یکی از  درصد بیشتر شد. 36ی میانه که سهم آنها هم تنها هایدرصد21 بریسهم

توزیع این است که اختالف درآمدی در  یرشد و این شیوه یهای این شیوهآمدپی

اهد شو چهآنه به آن خواهیم پرداخت. بیشتر شده است ک مراتببهمیان اقشار مختلف 

سطوح  یبلغارستان در همه که نابرابری در توزیع درآمد دراست دهد این می ما نشان

 هایددرصیکاتفاق افتاده است. یعنی مشکل را نباید تنها به افزایش چشمگیر درآمد 

  محدود نمود.



  

 
 

 و فرادستان در بلغارستانفرودستان  5

 
 

اندکی ، 0891که در سال  هایدرصدیکدهد که متوسط درآمد می برآورد ما نشان

 در سالدالر و  40111تر از به اندکی کم 0898 در سالدالر بود  00411 تر ازکم

هزار دالر افزایش 021به بیش از  4141دالر و سرانجام در سال  02111به  4112

برابر افزایش  04د این گروه بیش از بگیریم متوسط درآم 0891اگر سال مبدا را  یافت.

 کنیم مشاهدهمی ن را محاسبهییی پاهایدرصد01وقتی متوسط درآمد  یافته است.

 0266درصد بود یعنی از  23سال تنها  21طول این  کنیم که میزان رشد آن درمی

جمله به خاطر این افزایش یافت. از 4141الر در سال د 4042به  0891دالر در سال 

اف کنیم که شکمی مندی از رشد اقتصادی است که مشاهدهمتفاوت رشد و بهره یشیوه

 8011تر از کم 0891ن که در سال ییی پاهایدرصد01و  هایدرصدیکدرآمدی بین 

چه که هر هزار دالر فراتر رفت. 032.0برابرشده و از  00حدوداً  4141دالر بود در سال 

بلغارستان بوده باشد، افزایش  در ساختار عنوانبه ی دولتیدارسرمایهی هاکمبود

 -0898تا  0891نیست چون وقتی تحوالت بین سال  هانابرابری یکی از این کمبود

 گیریم اگرچه میزان نابرابری بیشتر شده استمی را در نظر -سال فروپاشی نظام پیشین
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که  4112سال نیست و اما از زمان سقوط نظام پیشین تا  توجهقابلولی میزان افزایش 

پیوندند شاهد تحوالت جالبی هستیم. از یک طرف، به می ی اروپااتحادیهبلغارستان به 

 رمیلیارد دال 20.2دالیل گوناگون اقتصاد بلغارستان در این فاصله اندکی کش رفته و از 

کیک  یکاهش یافته، یعنی اندازه 4112در سال  میلیارد دالر32.9به  0898در سال 

 این که که جالب است چهآنشده است.  ترکوچک میلیارد دالر 3.6 ملی در این فاصله

تری ی بعد برش بزرگهادرصدی 8و  هایدرصدیکشدن کیک ملی ترکوچکبا وجود 

با  -هایدرصدیکدهند، یعنی سهم می شده را به خود اختصاصاز این کیک کوچک

شان هم سهم هادرصدی 8شود و به همین نحو، می دو برابر -وجود رشد منفی در اقتصاد

ن ییی پاهایدرصد01 ییابد. از طرف دیگر، برش سهمیهمی افزایش میلیارد دالر 0.4

ی میانه هم هایدرصد21و به همین نحو،  شودمی ترکوچک میلیارد دالر 3.6بیش از 

من این  3نمودار  شوند درمی از کیک ملی روبرو بریسهمکمتر  میلیارد دالر 3.3با 

 ام. سیم کردهتر وضعیت را
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شده است  ترکوچکاست. اگرچه کیک ملی اندکی  توجهقابل جاایندو نکته در 

 رتکوچکو روشن است که با از آن افزایش یافته  هادرصدی 8و  هایدرصدیکولی سهم 

درصد  01درصد جمعیت به 81با انتقال ارزش و یا درآمد از  جااینشدن کیک ملی در 

 این انتقال ارزش هم وجه نابرابر آن روشنحتی در جمعیت روبرو هستیم.  ییباال

 هادرصدی81از  میلیارد دالر 3.3شود یعنی براساس برآورد ما در کل اندکی بیش از می

زهکشی شده به این صورت ی همنتقل شده است ولی توزیع این اضاف هادرصدی 01به 

 . گشت هایدرصدیکشد و دو سوم هم سهم  هادرصدی 8بود که یک سوم آن نصیب 

 
. منحنی قرمز امآوردهبرای کل این دوره را  آماری اطالعات 2 نمودار در

رنگ هم سهم ست و منحنی آبیاز درآمد ملی ا هایدرصدیک بریسهم یدهندهنشان

 کند. می گیریاندازهن را ییپا یهایدرصد01

جالب است این که در ابتدای دوره، یعنی در سال  نبه گمان م جاایندر  چهآن

برابر سهمی  8حدوداً ن از درآمد ملی بلغارستان ییپا یهایدرصد01مندی ، بهره0891

رسیم می 4140ولی وقتی به سال  شتنداز همان درآمد ملی دا هایدرصدیککه  بود

از  هایدرصدیککنیم که نه فقط این اختالف دیگر وجود ندارد بلکه سهم می مشاهده

دارند هم بیشتر شده است یعنی  آن کشور عیتجم درصد01از سهمی که  ملیدرآمد
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درصد کاهش  06به  هایدرصد01درصدی شان از درآمدملی سهم  09برابر سهم  در

یافته است. به همین خاطر است که شاهد روند صعودی نسبت درآمدی هستیم که با 

 0891 در سالشود. می گیریاندازهی سبزرنگ روی محور دست راست هاستون

بود ولی این نسبت  هایدرصد01برابر متوسط درآمد 6 هایدرصدیک متوسط درآمد

و  4112برابر در سال  40و پس آن گاه به  رسید برابر 2تر از کم به 0899در سال 

دیگری که در نمودار  ی. نکتهافزایش یافت 4140برابر در سال  00سرانجام به بیش از 

زمان سقوط نظام اقتصادی  تا لیاز کیک م هایدرصد01 بریسهماین که  آشکار است

هم روند نزولی داشت به شکلی که  هایدرصدیکپیشین روند صعودی داشت سهم 

درصد کاهش یافت ولی پس از تغییر نظام اقتصادی  4شان به اندکی پیش از سقوط سهم

 های پایانیشود که تا سالمی شروع توجهقابلکنیم که یک روند صعودی می مشاهده

 پس از فروکش کردن مستی ناشی ار پیروزی براحتماالً یابد. می قرن ادامه

یابد و می ادامه 4112شود که تا سال می یک روند کاهنده آغاز« ی دولتیدارسرمایه»

دیگری  یبخواهم به شیوه اگر پس از آن یک بار دیگر شاهد روند صعودی هستیم.

 کنم. می جلب 0همین تحوالت را نشان بدهم توجه شما را به نمودار 
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کنیم و از سوی می را رصد هایرصددیکمتوسط درآمد  ییما از سو 0نمودار  در

این  دهیم. دو نکته درمی ن را به دستییی پاهایدرصد01دیگر هم متوسط درآمد 

کنیم میزان رشد در متوسط درآمد می که مشاهده گونهمانهنمودار جالب است. اول، 

ن بیشتر ییی پاهایدرصد01از میزان رشد در متوسط درآمد  مراتببه هایدرصدیک

کنیم که شکاف درآمدی بین می به همین دلیل، مشاهدهاحتماالً است. و دوم این که 

 032.0به  0891در  هزار دالر 8.0تر از این دو نیز هرساله بیشتر شده است و از کم

 افزایش یافته است. 4141 در سال هزار دالر

ی هایدرصد01را با متوسط درآمد  هایدرصد21حتی اگر بخواهم متوسط درآمد  

 هاکنیم که شکاف درآمدی در گذر سالمی هم مشاهده جااینن مقایسه کنیم، درییپا

دالر  4611ی بیشتر از اندک 0891که در سال  بیشتر شده است. این شکاف مراتببه

  دالر شد. 0021دو برابر شد و حدوداً  4141بود در 

 
هم اقتصاد دوشقه داریم یعنی  ی دولتیدارسرمایه یدوره دربلغارستان حتی  در

باالی جامعه اختالف وجود  یهادرصدی01 ن وییی پاهایدرصد01بین متوسط درآمد 
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ر د بین این دو دسته، که نسبت درآمدی دارد ولی به دو نکته باید اشاره کنم. اول این

ت بسیار کند اس این نابرابری افزایشیبرابر است و بعالوه، روند  3تر از کم 0891 سال

ن کاهش ییی پاهایدرصد01شاهدیم که سهم  ی دولتیدارسرمایهولی پس از سقوط 

 4140 در سالیابد و می ی باالی جامعه هم افزایشهایدرصد01سهم  طبیعتاً و

 وقتی کل دوره را درنظر شود.می برابر 0این دو گروه هم بیش از  سط درآمد بینمتو

ن و باالی جامعه که ییی پاهایدرصد01گیریم، شکاف درآمدی بین متوسط درآمد می

 01برابر افزایش به بیش از  3دالر بود با بیش از  3111اندکی بیشتر از  0891در سال 

 رسد. می 4141هزار و دویست دالر در سال 

 
 جاینا میان اغنیا هم شاهد بیشتر شدن نابرابری هستیم. یعنی در جالب این که در

محاسبات ما  ی بعدی اندکی تفاوت دارد.هادرصدی 8با وضع  هایدرصدیکهم وضع 
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 متوسط درآمد %61معادل  هادرصدی 8متوسط درآمد  0891 در سالدهد که می نشان

رسیم این نسبت به می ی دولتیدارسرمایهوقتی به پایان بود ولی  هایدرصدیک

درصد آن است. شکاف درآمدی  06، تنها 4141 در سالیابد و می درصد کاهش21

دالر بود با بیش از  2201تر از تنها اندکی کم 0891بین این دو متوسط درآمد که در 

 . امآوردهدار بعدی هزار دالر شد. تحول این مناسبات را در نمو 009برابر افزایش  46

تمام کنم. یکی بیان گر توزیع درآمد ای اجازه بدهید این یادداشت را با دو نمودار دایره 

ی دولتی داریم و دومی هم دارسرمایهدر زمانی است که به گمان من در بلغارستان 

  ی دولتی نیست.دارسرمایهزمانی است که اقتصاد بلغارستان هرچه باشد دیگر یک 
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، آمد ملی را دراختیار دارند و طبیعتاًرد درصد 40 تنها هایدرصد01، 8درنمودار 

اقتصاد  ، در01نمودار  اما در درصد جمعیت است و 81درصد بقیه در کنترل 28

رسد می درصد 22با بیش از دو برابر افزایش به  هایدرصد01سهم  بازاربنیان بلغارستان،

درصد از درآمد ملی است. یعنی  06ماند تنها می باقیدرصد بقیه  81که برای  چهآنو 

کار افتاد که باعث هدراقتصاد بلغارستان ب ییهامکانیسم 4141تا  0891 یفاصله در

به سوی  هادرصدی 81از  -درصد آن 43یعنی  -یک چهارم از درآمد ملیحدوداً شده تا 

 سرریز شود.  هایدرصد01
 


