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rneaul sA NE PESE?

Ce este inegalitatea economicS?
Egalitatea -,,sus!inem c5 aceste adeviruri sunt evidente, precum acela

ci toli oamenii sunt creali egali"; ,,justilie
egalitd, fraternitd

egalS

in fala legii"; libertd,

-

este un ideal. Inegalitatea, pe de alt5 parte, este
realitatea noastri cotidianS, mai ales in sfera economicS. CiteodatS, o

deplingem. Dar

triim

cu ea, deoarece nu avem incotro. Inegalitatea ne

definegte 5i ne modeleazi vielile. Pentru majoritatea oamenilor

-

excepliile ne sunt cunoscute drept ascefi, in mare misuri admirali, dar
pulin imitafi -, realitatea inegalitSlii genereaz5 competifia, care
determin5 statutul, rangul gi prestigiul 5i, prin urmare, succesul 5i e;ecul
in via!5.

Inegalitatea economicl gi sociali are multe forme. Clasa- o
denumire a unui grup - este una dintre ele; pe wemuri, clasa
era mai rigid definiti decit acum, dar este inci prezenti printre
noi. Rangul arati locul unui individ pe scara realizirilor, venitului 9i puterii. Averea este un concept care descrie evaluarea
financiari auneipersoane sauposesiunile unei familiil este un
inventar al lucrurilor definute. Vmirulestewrflux al resurselor
accesibile, misurate de-a lungul timpului. intre natiuni,
cetd.lenid stabilegte o ierarhie de drepturi pentru proteclie gi
asupra bunurilor comune, cum ar fi asigurarea sociali gi de
s[nitate. in interiorul familiilor, rolurile membrilor gi cele de
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gen stabilesc o ierarhie a puterii 9i a privilegiilor. Oricare dintre
acestea reprezintd.o dimensiune a inegalitilii.
Economigtii tind si fie interesagi mai ales de trei tipuri de
inegalitate: de plati, de venit gi de avere. Aceasta nu pentru ci

tipurile enumerate mai sus sunt neaplrat cele mai importante
forme ale inegalitilii. Comparate, spre exemplu, cu inegditatea de rasi sau de gen, acestea pot fi strins legate sau nu de
stres, de fericire gi de simful dreptltii sau al nedreptlfii printre
aletele. Dar noi, economigtii, avem tendinfa de a studia ceea ce
putem sI misurim cel mai u9or. Iar banii reprezinti unitatea
noastri de mlsurl. Poate c[ acegtia sunt o mlsur[ deformatl intr-adevilr, sunt o misuri deformati -, dar o folosim, deoarece
ne este la indemAni. O folosim cu speranfa c[, astfel, putem
descoperi ceva care meriti si fie gtiut in lume.

Ce este inegalitatea de platE? Ce reprezinti
inegalitatea venitului? Ce este inegalitatea averii?
Plata qi c,fr;tigurile sunt termeni care se referi la rlsplitirea
muncii. Ele cuprind plilile in regie., care se executi in func1ie
de numirul de ore lucrate, gi salariile.-, care sunt determinate
anual qi nu depind de numlrul de ore lucrate efectiv. Beneficiile,
bonusurile qi compensafiile aminate**. pot fi gi ele incluse in
* ln englezS,
sau siptdmdnal5,

,,wages", termen ce reprezintl o plati regulatS, av6nd o baztr orar5, zilnici
oferitl de un angajator personalului siu, in special Pentru munca manuali

sau necalifi cati (n.t.).

**

in englez5, ,,salaries", termen ce reprezinti o plati regulate fix; fHcuti de un angajator

pentru o munci profesionalS sau de birou, opusd muncii manuale (n.t.).

*** instateleUnite,compensaliileamanatereprezintiunaranjamentincareoPartea
venitului unui angajat este pletiti la o dati ulterioari oblinerii venitului. Exemple de
compensalii amenate pot fi pensiile, planurile de pensii 9i optiunile pe acliuni. Cel mai
important beneficiu al acestor compensa,tii este aminarea impozitirii ven'itului pini la data
la care acesta este
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oblinut (n.t.).
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modalitllile de plati. Inegalitatea plilii, cigtigurilor qi salariilor
reflectl ratele de plati ale diferitelor slujbe 9i structura sluibelor disponibile in diferite societili. Economigtii din industrie
tind si se concentreze mai mult asupra relaliei dintre structura
industriilor gi distribulia plilii. Economiqtii din domeniul mtrncii studiazl adesea caracteristicile personale -rasi, gen, virsti,
educafie - ale celor care degin sluibele respective.
Venitul este un concept mai larg. [n plus fa15 de cigtiguri,
venitul include componente precum dividendele, dobinda,
drepturile de autor, ctgtigurile de capital marcate, veniturile
din chirii 9i pl[$le de transfer de la guvern, cum ar fi asigurarea
de gomaj. Valoarea unor beneficii precum bonurile de masI.
pot si fie incluse sau nu; de obicei, plata unei asigurlri de slnitate nu este inclusi in venit. Contabilii care calculeazi venitul
nalional folosesc, de asemenea, un concept de ,,venit atribuit",
a cirui componenti majori este valoarea chiriei casei ocupati
de proprietarii ei. Totugi, practica normall de misurare a
inegalitilii veniturilor in majoritatea 1irilor este aceea de a respecta codul fiscal: ,,venit" este ceea ce codul fiscal i1i cere si
raportezi ca venit. in 1ilrile in care nu existl impozit pe venit
sau iri care acesta este slab colectat, statisticile de venit trebuie
si se bazeze pe sondaje care pot varia in funcgie de conlinutul
acestora - daci aceste sondaje sunt efectuate.
Averea este valoarea plasati intr-o mul$me de delineri sau
active. Averea include activele financiare, precum banii,
acliunile gi obligafiunile la valoarea lor de piafi. Mai include
valoarea caselor, clidirilor, obiectelor de arti, automobilelor,
bijuteriilor ,si a altor posesiuni, din care se scad orice obligalii
de plati referitoare la acestea. in plus, mai include gi valoarea
prezenti, si viitoare a fluxurilor de venit, cum ar fi Socia1
*

Uncuponv6ndutsautransferatgratuitincadrulunuiprogramfederalc;trepersoane

aflate sub pragul sir5ciei, folosit pentru a cumpira alimente de la anumite magazine (n.t.).
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Security., Medicare gi Ivtedicaid in Statele Unite. CAgtigurile
gi veniturile sunt active: acestea sunt misurate de-a lungul unei
perioade, cum ar fi o siptdmAni, o lunil sau un an. Averea este
un capital care poate fi evaluat in orice moment. Totugi, pentru
ci nu existi o taxil generall pe avere, regulile de definire a ceea
ce se include sau nu in capital nu sunt stricte. Uneori, este folositi o definilie mai stricti, alteori, una mai generali.
Inegalitatea de plati sau de cigtig este destul de ugor de evaluat din sursele de date disponibile; gtatele de plati ale companiilor suntubicue, iar sondaiele siptiminale saulunare despre
cigtiguri sunt foarte rispindite. Inegalitatea de venituri este,
de asemenea, relativ ugor de evaluat in lirile care au sondaje
de incredere sau raportiri fiscale bune. Dar acestea nu sunt
prea multe; cele mai bune seturi de date referitoare la impozitarea veniturilor sunt prezente in doar z9 de liri, in maioritate
vorbitoare de englez[, aga ci mare parte din datele referitoare
la venituri provin din sondaie. Inegalitatea de avere este gi mai
greu de evaluat, iar rezultatele vor diferi in func1ie de definilia
folositi a averii; doar citeva firi fac sondaje oficiale referitoare
la situalia averii. Definerea de active financiare este inegall;
majoritatea oamenilor nu acumuleazi avere din venitul oblinut
prin munci. Averea imobiliari este mult mai larg distribuiti,
iar averea reprezentati de fondurile Social Security este
delinutI pe scari largi de gospodirii, proprietari de case 9i rentieri. Dar casele sunt greu de evaluat, iar averea din Social
Security este adesea neglijati.
Un paradox al studiilor efectuate in aceasti zoni este acela
ci unele dintre lucrurile de care ne pasi cel mai mult sunt cel
mai dificil de misurat giviceversa,lucrurile pe care ne este cel

mai ugor si le misurim sunt citeodati acelea pentru care avem
pugine motive si le luim in calcul.

intimplat in ultimii ani cu inegalitatea
economicE in Statele Unite gi in lume?

Ce s-a

Spre sfhrgitul secolului XX, inegalitatea din cele mai multe
16ri pentru care avem date - care nu sunt prea multe - a avut o

tendin!{ de scidere. Pentru Statele Unite, majoritatea surselor
sunt de acord ci inegalitatea a atins un vArfin 1929, apoi a scizut in timpul siricirii generale din timpul Marii Crize, precum
gi in anii de recuperare economici susfinut[ prin programul
New Deal., iar apoi a scflzut accentuat in timpul mobilizflrii
militare pentru cel de-al Doilea Rizboi Mondial. Dupi rizboi,
rezultatele misuritorilor au indicat un nivel de stabilitate a
inegalit[1ii mai mic sau mai mare, cu cAteva scideri la sfArgitul
anilor 196o sub efectul programelor ,,Rlzboiul impotriva

Siriciei"'- gi,,Marea Societate"....
incepAnd cu anii tg7o, inegalitifile de plati gi de venit au
inceput si creasci in Statele Unite. Aceastil creqtere s-a manifestat cu precidere la inceputul anilor r98o - determinAnd
audieri in Congres, audieri organizate de autor la Comitetul
* New Deal este un set de programe 9i politici introdus in anii 193O, Proiectat s5 asigure
refacerea economicS gi reforma sociali in timpul primelor mandate ale pre;edintelui F.D.
Roosevelt (n.t.).

*i

propusi deJohnson ca rispuns

Social Security este un program guvernamental american care furnizeazi asistenll

economici persoanelor aflatein

cu dizabilit;fi sau in v3rsta; programul este finanlat

'omaj,
(n.t.).
prin impozitarea companiilor 5i angajalilor
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la o rat5 a

siriciei

la nivel nalional de aproximativ nouisprezece

procente (n.t.).

***

*

Rizboiul impotriva Siriciei (War on Poverty) este numele neoficial dat legislaliei
B. lohnson, in 1954. Aceasti legislalie a fost

introduse in Statele Unite de pregedintele Lyndon

Marea Societate (Great Society) a fost un set de programe economice in Statele Unite

ale Americii anunlat de pretedintele Lyndon B. Johnson la Universitatea din Ohio 9i Promovat
ulterior de el gi colegii democrali din Congresin 1960. Aceste Programe au avut doutr obiective

principale: eliminarea sdriciei qi a nedreptilii rasiale (n.t.).
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