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خواهم توجه شما را به توزیع می پیشین یادداشت 1این یادداشت به همان روال در

پیوند با روسیه آماری که توانستم دانلود کنم از سال  روسیه جلب کنم. در درآمد در

توان دانلود کرد، می که ییشود. آمارهامی ختم 0201شروع شده و به سال  1691

با دهد. می نی جامعه را به دستییدرصد پا 02و  هادرصدی12، هادرصدییکسهم 

جامعه و همین  ییدرصد بالا 02درصد میانی و یا  02سهم ی آماری، هاداشتن این داده

چند نمودار اول، سال  قابل محاسبه است. در سهولتبهدرصد جمعیت 62طور سهم 

ات باشد ولی در صفحمقایسه ها قابلدیگر یادداشت دهم که بامی ررا سال پایه قرا 1692

که  -1662به تحولاتی که در توزیع درآمد تا سال  1691پایانی با تغییرسال مبداء به 

 پیش آمد خواهم پرداخت. -امگرفته اتحاد شورویآن را معادل سال سقوط 

 
نی جامعه را به ییپادرصد 02چنین و هم هادرصدییکهم سهم یک، در نمودار 

شود. می گیریت چپ اندازهسمملی روی محور  درصد درآمد برحسبام که دست داده

درصد بود 0تر از شان کمبود که سهم 1692در سال  هاصدیربری یک دترین سهمکم

اتفاق افتاد که  -یک سال قبل از بحران بزرگ  - 0222اش هم در سال و بیشترین

، هادرصدییک مقابلِ شد. در هادرصدییکمد ملی نصیب درصد از درآ 02حدود 

                                                      

لینک دانلود آمارهای مورد استفاده 1 
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p0p50_z;sptinc_p90

p100_z;sptinc_p99p100_z/RU/1905/2021/eu/k/p/yearly/s. 
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در سال  وشروع کردند  1692درآمد ملی در سال درصد از  06درصد جمعیت با 02

درصد  12، هم به 0201درصد کاهش یافت و سرانجام در  10شان به سهم 1662

درصد  02چه نصیب درصد بود که از آن 0110از درآمد ملی  هادرصدییکرسید. سهم 

 . استجمعیت شد بیشتر 

نسبت »چه را که من توان آنمی یادداشت پیشین اشاره کردم طور که درهمان

شان از درآمد، محاسبه کرد محاسبه کرد. یعنی با توجه به سهم هم امنامیده« درآمدی

ار ر نموددیگر دارند که آن را دچه نسبتی با یک هااین گروه که متوسط درآمد افراد در

طور که در نمودار هم کنیم. همانمی گیریسیاه رنگ روی محور دست راست اندازه

و موجود بود  «موجود اًسوسیالیسم واقع»ل که هنوز کنید در چند سال اومی مشاهده

 هادرصدی 02متوسط درآمد  برابرشش  هادرصدییکمتوسط درآمد  ،بودسقوط نکرده 

بیشترین میزانی که  .برابر شد 11درصد افزایش  122ز با بیش ا 1662در سال  وبود 

متوسط درآمد  0221ام این است که در من در محاسبات خود به آن رسیده

درصد  02 برابر متوسط درآمد کسانی بود که در 120درروسیه حدود  هادرصدییک

ت اندکی کاهش یاف های بعدسال مرور درالبته این نسبت به .ن جامعه قرار داشتندییپا

  بود. برابر 91چنان بیش از هم 0201 ولی در
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کنیم. می ن جمعیت مقایسهییپا %02را با درآمد  هاییبالا %12نمودار دوم، وضع  در

درصد  02که از سهم  شروع کردند از درآمد ملی % 00با  هاصدیدر12 1692سال  در

که سهم این است پس از آن شاهدیم های سال چه درولی آن ،تر بودنی جامعه کمییپا

 کاهنده را تجربه ینی جامعه روندییدرصد پا 02یابد و سهم می افزایش هادرصدی12

افتد می اتفاق 0229شود در سال ها میدرصدی12بیشترین میزانی که نصیب . کندمی

ن ییدرصد پا 02ل هم سهم همان سا و در شددرصد از درآمد ملی 00شان که سهم

 0ملی  جمعیت از درآمد یییعنی سهم ده درصد بالا .رسدمی درصد 11هم به جامعه 

توجه دارید که از  نی جمعیت از درآمد ملی دارند.ییدرصد پا 02سهمی است که  برابر

برابر تعداد  پنج هستند طبیعتاً هایدرصد 02میان  نظر آماری، تعداد کسانی که در

 شان از درآمد ملی نگاهی وقتی به سهمول ،ستهادرصدی 12کسانی است که درمیان 

به بعد  1661سال  ازملی  از درآمد هادرصدی12شود که سهم می کنیم مشاهدهمی

شد بیشتر بوده است و حتی می درصد جمعیت 02همیشه از سهمی که نصیب 

بری از همیشه اختلاف بین این دو سهم 0229تر اشاره کردم در سال طور که پیشهمان

 مراتب کمتری از درآمد باید درالبته اگر توجه داشته باشید که میزان به شد.تر بیش

سط شود که متومی مراتب بیشتر جمعیت توزیع شود در آن صورت، روشنبهبخش میان 

بسیار ناچیز خواهد  هادرصدی12در مقایسه با متوسط درآمد  هادرصدی 02درآمد 

از طریق نمودار سیاه رنگ دو که در نمودار  دبود. معیاری ازاین رابطه به دست خواهم دا

 1692اول، یعنی از  یدرحدود یک دهه .شودمی گیریروی محور دست راست اندازه بر

ماند، می برابر باقی 0 حول و حوش این نسبت در ،فروپاشی است یآستانهکه  1662تا 

شود. پس از آن می برابر 6برابر و یک سال بعد هم نزدیک به  2بیش از  1660درسال 

نی ییدرصد پا 02دار سهم و کاهش ادامه هادرصدی12دار سهم با توجه به افزایش ادامه

 به دست 1669ملی این نسبت روند افزایشی دارد. بالاترین میزان در سال  از درآمد

درصد  02برابر متوسط درآمد  00، بیش از هادرصدی12آید که متوسط درآمد می

افتد می اتفاق هادرصدی 02با بهبود ناچیزی که در سهم سرانجام  نی جامعه است وییپا

 0201یابد این نسبت درسال می هم اندکی کاهش هادرصدی12و به همین نحو سهم 

 شود. می برابر 10
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از  درصد جمعیت 62را با سهم درآمد ملی از  هادرصدییکسوم، سهم  نمودار در

 هادیدرصیکسهم  :کلی اشاره کنم یبه چند نکتهابتدا . کنیممی مقایسهدرآمد ملی 

درصد جمعیت، روند تحولی 62لی سهم ای داشته است وفزایندهبه بعد روند  1692از 

درصد جمعیت  62ترین سهمی که از آن سال به بعد کاهنده بود. به سخن دیگر، بیش

درصد بود. 29تر از به دست آمد که اندکی بیش 1692از در آمد ملی روسیه داشت در 

ولی پس از آن روند  ،همان حول و حوش باقی ماند  دربا اندکی کاهش  1661تا سال 

درصد  09درصد جمعیت به  62سهم  0229کاهندگی تسریع شد به حدی که در سال 

عنوان مقایسه رفت. به درصد بالا 00با اندکی افزایش به  0201رسید و سرانجام در سال 

تا  1692ها یعنی از جمعیت روسیه در طول این سال درصد62گفتنی است که سهم 

 یکه در دهه هادرصدییکعکس سهم درصد کاهش روبرو شد. به 12حدودا با  0201

درصد رسید و  02به  0222سال  متغیر بود دردرآمد ملی درصد  0و  0بین  1692

وی محور چه نمودار سیاه رنگ که ر. آنکاهش یافتدرصد  0110به  0201سرانجام، در 

دهد، نسبت متوسط درآمد بین این دو گروه می شود نشانمی گیریاندازهدست راست 

متوسط درآمد  ،«موجود سوسیالیسم واقعاً» یهاسال عنوان نمونه دراست. به

 ولی در ،ن جمعیت بودییدرصد پا 62برابر متوسط درآمد  9تا  0بین  هادرصدییک

 سال در و گیردمی سبت روند افزایش سریعیقرن گذشته این ن 62 یدهه هایسال

است که متوسط  0221میزان هم درسال شود و بیشترین می برابر 01بیش از  0222
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 0201ست. سرانجام درسال هادرصدی 62برابر متوسط درآمد  01 هادرصدییکدرآمد 

از  هادرصدییکو اندکی کاهش در سهم  هادرصدی 62با اندکی افزایش در سهم 

توان گفت می یابد. برای کل این دورهمی برابر کاهش 19درآمد ملی این نسبت هم به 

متغیر  هاسال برابر در دیگر 02و نزدیک به  1692 ابتدای در 0که نسبت درآمدی بین 

  بود.

 
 

 12ن و ییدرصد پا 02هستند که بین  ییآنها هادرصدی 02از  منظور 0نمودار  در

« متوسط یطبقه»توان آنها را می با اندکی تسامح .گیرندمی جامعه قرار درصد بالای

 یطبقه»گیری کرد ولی منظورم از خواند. البته این مباحث را باید با دقت بیشتری پی

 و نه مانند« چیز و فقیرندبی» هادرصدی 02جا این است که نه همانند این در« متوسط

 یبلکه در همه روسیهفقط در لی جالب این که نهو« دارتوانگر و مال» هادرصدی12

نقصان یافته  طول این دوره در هادرصدی 02ام سهم برداری کردهکه نمونه ییکشورها

 1692از درآمد ملی در « متوسط یطبقه»سهم  روسیهعنوان نمونه در همین است. به

درصد کاهش یافت. البته توجه  12تر از کمبه  0201سال  درصد بود که در 02 حدود

واقع  در درصد11تر شده است ولی این درصد کم 11ظاهر تنها بهچه دارید، که اگر



 

 
 

 احمد سیف 7

به عبارت  .اندکشور داشتهدرآمد ملی درصد از سهمی است که این افراد از  09 حدود

 . دری میانه از درآمد ملی هستیمهادرصدی 02درصد کاهش در سهم  09دیگر، شاهد 

را محاسبه کرده و با متوسط درآمد « متوسط یطبقه»م متوسط درآمد جا هاین

 برابر 1ها بین در این سال هادرصدییک. متوسط درآمد اممقایسه کرده هادرصدییک

متغیر بود و سرانجام  0221 در هادرصدی 02برابر متوسط درآمد  12تا  1692سال  در

 یدهندهنشان 0221ه با سال مقایس رسید که اگرچه در برابر 01هم به  0201در سال 

درصدی در آن  922افزایش  شاهد1692اندکی کاهش است ولی درمقایسه با سال 

 هستیم.

  شوروی سابق توزیع درآمد در
ندکی اآمار داریم.  0201تا سال  1691تر گفتم که برای روسیه از سال پیش

 نمودار ارایه چهارم جا هاین ام و درتقسیم کرده بخشاین دوره را به دو  ،خواهدلبه

را  1662تا  1691 یکنم که تا حدودی همین تغییرات توزیع درآمدی در فاصلهمی

 دهد. می نشان

 
 ن جامعه از درآمد ملی را به دستییدرصد پا 02و  هادرصدییکسهم  0نمودار  در

سهم آنها از درآمد  انتهای دوره شاهد اندکی افزایش در هردو مورد در دهم که درمی
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درآمد ملی درصد  0تر از کم 1691در  هادرصدییکسهم  ،عنوان نمونهملی هستیم. به

هم  هادرصدی 02درصد رسید و به همین نحو سهم  210به  1662بود ولی در سال 

طور درصد رسید. همان 09بیش از  به 1662درصد بود در سال  00تنها  1691 که در

اندکی  هادرصدی 02شاهد هستیم که سهم  1692 یهاکنیم در سالمی که مشاهده

ثبات رسیده  یدرصد به نوع 09رسد که در حول و حوش می افزایش یافته و بعد به نظر

این  یهمه هم گفت که در هادرصدییکسهم  یبارهتوان درمی است. همین نکته را

درصد افزایش یافت.  210به  1662درصد متغیر بود و تنها در سال  0و  0ها بین سال

اصطلاح سوسیالیستی این به چه معناست ولی به ییک جامعه دانم درنمی اگرچه

برابر متوسط  11تا  9بین  هادرصدییکی آماری متوسط درآمد هابراساس این داده

اندکی  برابر بود و بعد با 12 این نسبت حدود 1691 متغیر بود. در هادرصدی 02درآمد 

 شود. می برابر 11این نسبت  1662ن رفتن، درسال ییبالا و پا

 مقایسهنی روسیه با ییدرصد پا 62را با سهم  هادرصدییکسهم  شش،نمودار  در

، شاهدیم که در پایان این دوره یعنی در سال هادرصدییککنیم. علاوه برسهم می

که براساس  ییاز درآمد ملی اندکی بیشتر شده است. تا جا هادرصدی 62سهم  1662

 که این افزایش و احتمالاً است نظر کرد این توان اظهارمی این آمارها به حدس و گمان

ی میانه به دست هادرصدی02و  هادرصدی12 یاز کیسه هادرصدییکافزایش سهم 

د ملی در سال شان از درآماین دو گروه شاهدیم که سهم یبارهآمده است. چون در

 تر بوده است. همان طور که در نمودار هم آشکارکم 1691شان در سال از سهم 1662

 ی آماریهاشاهد تغییر چشمگیری در سهم این دو گروه نیستیم و براساس داده است

برابر متوسط 6تا  0در طول این دوره بین  هادرصدییکدانیم که متوسط درآمد می

 شده است.  گیریاندازهر بوده که روی محور دست راست متغی هادرصدی 62درآمد 
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ی میانه را با سهم هادرصدی 02که در آن سهم  هفت رسیم به نمودارمی سرانجام

ام برای کل این تر هم اشاره کردهطور که پیشکنیم. همانمی مقایسه هادرصدییک

هم با اندکی  هادرصدی 02اندکی افزایش یافت و سهم  هادرصدییکدوره، سهم 

شد در سال  هادرصدی 02نصیب درآمد ملی ترین سهمی که از کاهش روبرو شد. بیش

بود و پس از آن برای چند سال شاهد یک روند کاهنده در سهم این گروه بودیم  1691

فزاینده آغاز شد یف متوقف شد و سپس یک روند ضع 1699ولی این روند کاهنده در 

شاهد یک رونده کاهنده هستیم که تا باز ادامه یافت و پس از آن  1692که تا سال 

درصد  09به  1691درصد در  02تداوم یافت و باعث شد که سهم این گروه از  1662

رنگ که روی محور دست راست  برسد. همان طور که از نمودار سبز 1662در 

سال اول در این دوره  02 کنیم، این نسبت برای حدودمی شود مشاهدهمی گیریاندازه

رسید ولی بعد یک  1692ر در براب 1تر از به کم 1691برابر در  0 نزولی بود و از حدود

برابر  9بیش از  هادرصدییکمتوسط درآمد  1662فزاینده آغاز شد و در سال روند 

 ی میانه بود. هادرصدی 02متوسط درآمد 
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زنم پس یک نمودار دیگر هم اضافه کنم که در می از شوروی سابق حرفحالا که 

 اگرچه - امدیگر مقایسه کردهن و بالای جامعه را با یکییی پاهادرصدی 02آن سهم 

 ییبه چه معنا بندی اصولاًاین نوع تقسیم 1622و  1692های دههدانم در شوروی نمی

نی را از ییدرصد پا 02دم بانک آماری، سهم طور که اشاره کرتواند باشد. ولی همانمی

 درصد دیگر جمعیت 02توان سهم می که است دهد و روشنمی درآمد ملی به دست

کنیم که سهم می مشاهده 1692ی ههد جامعه را محاسبه کرد. در ییاصطلاح بالابه –

 ییدرصد بالا 02به همین نسبت سهم  ،نی اندکی رو به افزایش استییدرصد پا02

 02درصد سهم  09به صورت حدودا  ،پسسولی . یابدمی عه اندکی کاهشجام

رسد. می «تعادل»ی بالا به هادرصدی 02درصد هم سهم  20ن و ییی پاهادرصدی

فت توان گمی س این آمارهااسا گونه بود ولی بردانم چرا ایننمی تر گفتم دقیقاپیش

برابر متوسط  1از  ترتا اندکی بیش 010بین  ییدرصد بالا 02میان  که متوسط درآمد در

ها این سال ین جامعه بود و این میزان در همهییی پاهادرصدی 02میان  درآمد در

 بدون تغییر باقی ماند.  تقریباً
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