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الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة

2

من أهداف التنمية المستدامة٤-١٠الغاية 

الهدف

١٠

الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

الغاية

شأن اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات ب٤-١٠الغاية
األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق مزيد من المساواة تدريجيا  
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من كنسبة)إجمالي التعويضات للموظفين = حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي 
(الناتج المحلي اإلجمالي

الغاية

٤-١٠

اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق مزيد من المساواة تدريجيا  

١-٤-١٠

حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي

المؤشر 
الحالي
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.معلومات حول نصيب العمال من إجمالي الناتج١-٤-١٠يوفر المؤشر 

:التعريف
هي مجموع تعويضات الموظفين المعطاة كنسبة مئوية من الناتج المحلي ( GDP)حصة العمل من الناتج المحلي اإلجمالي 

فعها ويقدم هذا المؤشر معلومات حول الحصة النسبية من المخرجات والتي يتم د.اإلجمالي، وهو مقياس إجمالي المخرجات
.كتعويض للموظفين مقارنة بالحصة المدفوعة لرأس المال في عملية اإلنتاج لفترة مرجعية معينة

يحصة العمل في الناتج المحلي اإلجمال: ١-٤-١٠المؤشر •
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المساهمات االجتماعية ألصحاب العمل عند ١-٤-١٠سيشمل المؤشر 
.االقتضاء

:المفاهيم

لموظف خالل تعويضات الموظفين هي مجموع المكافآت النقدية أو العينية التي تدفع للموظف من قبل الشركة عن العمل الذي قام به ا

التي اشتراكات الضمان االجتماعي( 2)و ( النقدية أو العينية)األجور والمرتبات ( 1: )وتشمل تعويضات الموظفين.الفترة المحاسبية

عويض يعادل وينظر هذا المفهوم إلى تعويض الموظفين باعتباره تكلفة على صاحب العمل، وبالتالي فإن الت.يدفعها أصحاب العمل

عمل على فاتورة باإلضافة إلى انه ال يشمل الضرائب التي يدفعها أرباب ال.الصفر مقابل العمل غير المأجور الذي يضطلع به طواعية
.األجور والمرتبات، مثل ضريبة المرتبات

يحصة العمل في الناتج المحلي اإلجمال: ١-٤-١٠المؤشر •
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على معلومات عن مجموعة فرعية صغيرة من ١-٤-١٠قد يحتوي أو ال يحتوي المؤشر •
.السياسات االجتماعية

مساهمات التأمين االجتماعي لصاحب العمل المفصلة١-٤-١٠لن يظهر المؤشر •

الضرائب المدفوعة على فاتورة األجور١-٤-١٠المؤشر يستثني•

االجتماعية التي لها تأثير على االستهالك أو/السياسات المالية١-٤-١٠المؤشر يستثني•
(مثل اإلنتاج االسر المعيشية)العمل غير المأجور 

يحصة العمل في الناتج المحلي اإلجمال: ١-٤-١٠المؤشر •
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‘‘أثر إعادة التوزيع في السياسات المالية’’٢-٤-١٠المؤشر 

يوفر رقما  واحدا  •

يلخص مقدار ما تحققه سياسة المالية العامة من إعادة التوزيع•

المواطنين بغض النظر عن حالة العملجميعينطبق على •

...والتأمينات االجتماعية بما في ذلك المعاشات التقاعدية "( الضرائب)"تشمل سياسة اإليرادات •

ونفقات ( ةالحماية االجتماعية، المساعدة االجتماعي)التحويالت المباشرة "(: التحويالت)"وسياسة اإلنفاق ... •
الدعم غير المباشر

الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة

الهدف

١٠
الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

٤-١٠الغاية 



يق اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحق٤-١٠الغاية 
مزيد من المساواة تدريجيا  

8

Nora Lustig, editor. 2021. Commitment to Equity Handbook: Estimating the 

Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Second Edition. Brookings 

Institution Press and CEQ Institute, Tulane University.  Available for free and 

unlimited download at commitmentoequity.org/publications-ceq-handbook 
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يةأثر إعادة التوزيع في السياسات المال: ٢-٤-١٠المؤشر •

:التعريف

ف مؤّشر  (  و الدخل المعاَدلأ)على أنّه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل قبل الضرائب أثر إعادة التوزيع للسياسة الماليةيُعرَّ

يمكن حسابها يتم تفصيل هذه المصطلحات أدناه و(. أو الدخل المعادل)مطروحا  منه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل بعد الضرائب 
.ببعض االختالفات المختلفة
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يةأثر إعادة التوزيع في السياسات المال: ٢-٤-١٠المؤشر •

:المفاهيم

دخل أو الثروة هو مقياس شائع االستخدام لقياس عدم المساواة، يرصد التشتت اإلحصائي في توزيع ال: مؤشر جيني

على السكان 

ع بقيمة الدخل أي أّن كل فرد من السكان يتمتّ : ويدّل مؤشر جيني حين يبلغ الصفر عن وجود مساواة بشكل كامل

نفسها

 أي أّن كل الدخل يذهب لصالح فرد :100ويدّل مؤشر جيني حين يبلغ أقصى حد من عدم المساواة حين يبلغ الرقم

.واحد، فييُترك جميع األفراد اآلخرين من دون دخل
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:المفاهيم

والمصادر مداخيل الفرد المكتسبة وغير المكتسبة من السوق:الدخل قبل الضرائب •
ك أي األجور والفوائد ودخل األرباح؛ والدخل التقديري من تمل: الخاصة األخرى

يالت المساكن ومن استهالك اإلنتاج الذاتي؛ والتحويالت من المغتربين؛ والتحو
الخاصة أخرى؛

ي مطروحا  منه مؤشر جينللدخل قبل الضرائب مؤشر جيني : ٢-٤-١٠المؤشر 
للدخل ما بعد الضرائب العامة
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، خيارانقبل الضرائبالدخل

(PDI)دخل السوق

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

االشتراكات في معاشات التقاعدية للتأمين االجتماعيناقص

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق  =(PDI)دخل ما قبل الضرائب العامة 

(  PDI)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PDI)الدخل اإلجمالي

( PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق 

ة، برامج التغذية التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروط)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

(المدرسية، التحويالت الغذائية المجانية، إلخ

(PDI)المعاشات التقاعدية كدخل مؤجل 

Nora Lustig, editor. 2021. Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Second Edition. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University.
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(  PGT)دخل السوق  =(PGT)دخل ما قبل الضرائب العامة 

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

( PGT)معاشات التقاعد + دخل السوق 

( PGT)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PGT)الدخل اإلجمالي

( PGT)معاشات التقاعد + دخل السوق 

ة، برامج التغذية التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروط)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

(المدرسية، التحويالت الغذائية المجانية، إلخ

(PGT)المعاشات التقاعدية كتحويالت حكومية 

Nora Lustig, editor. 2021. Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Second Edition. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University.

، خيارانقبل الضرائبالدخل
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ل عامنظام التقاعد العام القائم على االشتراكات هو دخل خاص مختلط وتحوي: االفتراض

لماذا يوجد بديلين للدخل قبل الضرائب؟: ٢-٤-١٠المؤشر 

م دخل ما قبل سيحصل بعض المتقاعدين الذين لديه: المعاشات التقاعديةفي تأثير إعادة توزيع PGTسيناريو يبالغ•

جل إلى صفر أو قريب من الصفر الذين يتلقون دخال  من نظام التقاعد العام على دخل خاص مؤ(  PGT)الضرائب 

ال  من ذلك إن التعامل مع هذه التحويالت على أنها تحويالت عامة يؤدي بد. أنفسهم الحاليين من ذواتهم في سن العمل

للسياسة ، مما يؤدي إلى تضخيم تأثير إعادة التوزيع"الفقراء الزائفين"إلى تخصيص منافع عامة لمجموعة من 

.المالية

قاعدية يتم احتساب الدخل من نظام المعاشات الت: المعاشات التقاعديةأي تأثير إلعادة توزيع  PDIسيناريو يستبعد•

ي ف(. من الدخل الحالي)للمساهمات العامة على أنه دخل مؤجل للسوق ويتم احتساب المساهمات على أنها مدخرات 

PDI ، النظام المالي" خارج"تعتبر المعاشات التقاعدية العامة.
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نظام التقاعد العام القائم على االشتراكات هو دخل خاص مختلط وتحويل عام: االفتراض

ما إذا إلى الذات المتقاعد بغض النظر ع( من الشخص نفسه في سن العمل)الخاصمن الممكن تأجيل الدخل •

محددةكان نظام المعاشات التقاعدية عادال  اكتواريا  وفي كل من خطط معاشات التقاعد المحددة والمزايا ال

إلعادة للتأثير الحقيقي( على التوالي)هي تقديرات غير كاملة للحدود العليا والدنيا  PDIو  PGTسيناريوهات •

.التوزيع لنظام المعاشات التقاعدية العامة

65للسكان دون سن ٢-٤-١٠تشير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة : مالحظة•

األكثر قابلية تقارير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هي. سنة فقط وتعامل مساهمات المعاشات التقاعدية كضريبة

.PDIلسيناريو ( ولكنها ليست مكافئة)للمقارنة 

لماذا يوجد بديلين للدخل قبل الضرائب؟: ٢-٤-١٠المؤشر 
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:المفاهيم

الدخل قبل الضرائب(: أ)، الخيار الدخل بعد الضرائب•
الضرائب المباشرة المدفوعة واشتراكات الضمان االجتماعيناقص
التحويالت النقدية المباشرة أو شبه النقديةزائد

الدخل المتاح= الدخل بعد الضرائب، الخيار أ 

ي مطروحا  منه مؤشر جينللدخل قبل الضرائب مؤشر جيني : ٢-٤-١٠المؤشر 
للدخل ما بعد الضرائب العامة
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:المفاهيم
الدخل قبل الضرائب(: ب)، الخيار الدخل بعد الضرائب•

مان المدفوعة واشتراكات الضوالضرائب غير المباشرة الضرائب المباشرة ناقص
االجتماعي
ر غير األسعاإلى النقد المباشر أو التحويالت النقدية شبه النقدية وقيمة دعم زائد
التي تم تسجيلهاالمباشر 

الدخل االستهالكي = الدخل بعد الضرائب، الخيار ب 

ي مطروحا  منه مؤشر جينللدخل قبل الضرائب مؤشر جيني : ٢-٤-١٠المؤشر 
للدخل ما بعد الضرائب العامة
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بعد الضرائبالدخل

الدخل المتاح

غير التقاعديةجميع الضرائب المباشرة واشتراكات التأمين االجتماعي ناقص( PDI)الدخل اإلجمالي 

التقاعدية وغير التقاعديةجميع الضرائب المباشرة واشتراكات التأمين االجتماعي للمعاشات ناقص( PGT)الدخل اإلجمالي أو 

الدخل االستهالكي 

ضريبة )الضرائب غير المباشرة ناقص (الطاقة والغذاء وغيرها من دعم األسعار العام أو المستهدف)اإلعانات غير المباشرة زائد الدخل المتاح 

(القيمة المضافة وضرائب اإلنتاج والضرائب غير المباشرة األخرى

Nora Lustig, editor. 2021. Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Second Edition. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University.

(PDI)دخل السوق

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

االشتراكات في معاشات التقاعدية للتأمين االجتماعيناقص

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق  =(PDI)دخل ما قبل الضرائب العامة 

(  PDI)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PDI)الدخل اإلجمالي

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق 

برامج التغذية التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة،)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

(المدرسية، التحويالت الغذائية المجانية، إلخ

(PDI)المعاشات التقاعدية كدخل مؤجل 

(  PGT)دخل السوق  =(PGT)دخل ما قبل الضرائب العامة 

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

(  PGT)معاشات التقاعد + دخل السوق 

(  PGT)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PGT)الدخل اإلجمالي

(  PGT)معاشات التقاعد + دخل السوق 

وطة، برامج التحويالت النقدية المشروطة وغير المشر)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

(التغذية المدرسية، التحويالت الغذائية المجانية، إلخ

(PGT)المعاشات التقاعدية كتحويالت حكومية 
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بعد الضرائبالدخل

الدخل المتاح

غير التقاعديةجميع الضرائب المباشرة واشتراكات التأمين االجتماعي ناقص( PDI)الدخل اإلجمالي 

التقاعدية وغير التقاعديةجميع الضرائب المباشرة واشتراكات التأمين االجتماعي للمعاشات ناقص( PGT)الدخل اإلجمالي أو 

الدخل االستهالكي 

ير المباشرة ضريبة القيمة المضافة وضرائب اإلنتاج والضرائب غ)الضرائب غير المباشرة ناقص (الطاقة والغذاء وغيرها من دعم األسعار العام أو المستهدف)اإلعانات غير المباشرة زائد الدخل المتاح 

(األخرى

Nora Lustig, editor. 2021. Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Second Edition. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University.

(PDI)دخل السوق

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

االشتراكات في معاشات التقاعدية للتأمين االجتماعيناقص

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق  =(PDI)دخل ما قبل الضرائب العامة 

(  PDI)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PDI)الدخل اإلجمالي

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق 

تغذية المدرسية، التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة، برامج ال)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

(التحويالت الغذائية المجانية، إلخ

(PDI)المعاشات التقاعدية كدخل مؤجل 

(  PGT)دخل السوق  =(PGT)دخل ما قبل الضرائب العامة 

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

(  PGT)معاشات التقاعد + دخل السوق 

(  PGT)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PGT)الدخل اإلجمالي

(  PGT)معاشات التقاعد + دخل السوق 

ير المشروطة، التحويالت النقدية المشروطة وغ)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

(برامج التغذية المدرسية، التحويالت الغذائية المجانية، إلخ

(PGT)المعاشات التقاعدية كتحويالت حكومية 

ن يتم اشتقاق الدخول ما بعد المالية بالتساوي بغض النظر ع:   CEQفي إطار تقييم 

PDI / PGTسيناريو الدخل قبل الضرائب 



القائمةالمشاركةتسهلالتيووالتطبيق؛األسلوبفيبالشفافيةتتسمالتيوالفوائد؛الضرائبلنسبةتجريبيا  وصارمةشاملةتحليالت

:التاليةالمساواةمخاوفبشأنالتنميةفيالمصلحةأصحاببينالحقائقعلى

؟CEQما هي تقييمات 

20

ما مقدار إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر الذي يتم تحقيقه من خالل السياسة المالية؟

إلى أي مدى تعتبر المساواة والفقراء ضرائب محددة على اإلنفاق الحكومي؟

ما مدى فعالية الضرائب واإلنفاق الحكومي في الحد من عدم المساواة والفقر؟ 

أو تصاعدية ضريبة أو ميزة معينة؟/ما هو تأثير اإلصالحات المالية التي تغير حجم و



مفاهيم الدخل األساسية
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( PDI)الدخل الخاضع للضريبة 

(PDI)إجمالي الدخل 

(PDI)منه جميع مكونات إجمالي الدخل غير الخاضع للضريبة ناقص

(PDI)المعاشات التقاعدية كدخل مؤجل 

(PDI)دخل السوق 

(أجور، رواتب، دخل رأس المال)دخل العامل 

(التحويالت، والمعاشات الخاصة، وما إلى ذلك)التحويالت الخاصة زائد 

اإليجار المحسوب واإلنتاج الخاصزائد 

االشتراكات في معاشات التقاعدية للتأمين االجتماعيناقص

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق  =(PDI)دخل ما قبل الضرائب العامة 

( PDI)دخل السوق 

معاشات لتقاعدية للتأمين االجتماعي القائم على االشتراكاتزائد 

(PDI)الدخل اإلجمالي 

(  PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق 

نقدية التحويالت ال)النقد المباشر والتحويالت النقدية القريبة زائد 

لغذائية المشروطة وغير المشروطة، برامج التغذية المدرسية، التحويالت ا

(المجانية، إلخ

(PDI)صافي دخل السوق  
(PDI)معاشات التقاعد + دخل السوق 

(PDI)معاشات التقاعد + الضرائب المباشرة على دخل السوق ناقص
جميع اشتراكات التأمين االجتماعي غير التقاعديةناقص

الدخل النهائي
تخدمالمدفوعات المشتركة ورسوم المسناقصالقيم النقدية للتحويالت العينية في التعليم والخدمات الصحية بمتوسط التكلفة الحكومية زائدالدخل المستهلك 

الدخل المتاح

غير التقاعديةجميع الضرائب المباشرة واشتراكات التأمين االجتماعي ناقص( PDI)الدخل اإلجمالي 

التقاعدية وغير التقاعديةجميع الضرائب المباشرة واشتراكات التأمين االجتماعي للمعاشات ناقص( PGT)الدخل اإلجمالي أو 

الدخل االستهالكي 

ئب اإلنتاج ضريبة القيمة المضافة وضرا)الضرائب غير المباشرة ناقص (الطاقة والغذاء وغيرها من دعم األسعار العام أو المستهدف)اإلعانات غير المباشرة زائد الدخل المتاح 

(والضرائب غير المباشرة األخرى

س كيف يتم تأسيسها على أسا

تجريبي وشفافية؟

Nora Lustig, editor. 2021. Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Second Edition. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University.
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احتياجات البيانات

.إلنشاء توزيعات الدخل قبل الضرائب وما بعد الضرائب( FIA)يتطلب البناء تحليل حدوث المالية العامة•

يبة أو إلى األفراد واألسر المعيشية الذين يدفعون ضر-السياسات المالية -الضرائب والتحويالت FIAصفات •
.يتلقون ميزة تحويل
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احتياجات البيانات

فهومي الدخلثم يتم تحليل توزيعات الدخل قبل الضرائب وما بعد الضرائب، ويتم تقدير مقاييس التقدم على كال م•

مالية الفرق في عدم المساواة بين دخول ما قبل الضرائب وما بعد الضرائب هو تأثير إعادة التوزيع لسياسة ال•
العامة
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؟٢-٤-١٠كيف يتم استخدام المؤشر 

:لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف اإلنصاف
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؟٢-٤-١٠كيف يتم استخدام المؤشر 

:لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف اإلنصاف
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؟٢-٤-١٠كيف يتم استخدام المؤشر 

لمساعدة الحكومات على تحقيق

:أهداف اإلنصاف
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:

؟٢-٤-١٠كيف يتم استخدام المؤشر 

:لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف اإلنصاف
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؟٢-٤-١٠والمؤشر  FIAو CEQكيف يتم استخدام تقييمات 

:لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف اإلنصاف
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؟٢-٤-١٠والمؤشر  FIAو CEQكيف يتم استخدام تقييمات 

:لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف اإلنصاف
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؟FIAو  CEQكيف يتم استخدام تقييمات -النتائج 

:لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف اإلنصاف
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:ألهداف التنمية المستدامة األخرى

(حصص التركيز بين السكان الفقراء)‘‘ اإلنفاق العام لصالح الفقراء’’١-ب-١مؤشر أهداف التنمية المستدامة  

؟FIAو  CEQكيف يتم استخدام تقييمات -النتائج 
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:كدليل على قضايا إنصاف محددة

؟FIAو  CEQكيف يتم استخدام تقييمات -النتائج 
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:المنح القائمة على الميزانية/لفحص أوجه عدم المساواة في التخطيط والميزنة والقروض

:خاسرينوفائزينتخلقالنموأطر/المستدامةالتنميةخطط

الرجال؟علىتأثيرهمنأكثرالنساءعلىسلبا  المناختغيرسيؤثرهل•

أهميةأكثرأعباءناخالمتغيرآثارمنالتخفيفسياساتستخلقهلالمناخ؟تغيرآثارمنالتخفيفسياساتتمويلسيتمكيف•

النساء؟من

المناخ؟بتغيراألطفالفرصستتأثرهل•

تخفيفه؟أواخالمنتغيرعنالناجمالفرصتكافؤعدمتفاقمتفاقمإلىالمناختغيرآثارمنالتخفيفسياساتستؤديهل•

و(الالئقالعمل)٨و(الجنسينبينالمساواة)٥و(التعليم)٤و١٠و١المستدامةالتنميةأهدافبينروابطإذنتوجدهل•

؟(المناخيالعمل)١٣

.المتداخلةاألسهملمخاوفتأثيرعدسةFIAوCEQتقييماتتوفر

؟FIAو  CEQكيف يتم استخدام تقييمات -النتائج 
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استمارة جمع البيانات الوصفية،٢-٤-١٠مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

Country (data year)

REDISTRIBUTIVE IMPACT OF FISCAL POLICY: GINI COEFFICIENT AND CHANGE IN GINI

Prefiscal
Income 1 - PDI 

scenario
(Market income
incl. pensions; 
net of pension
contributions) -

Inequality

Prefiscal
Income 2 - PGT 

Scenario 
(Market Income 
before pension
contributions; 
net of pension

income) -
Inequality

Postfiscal
Income A -
Disposable

Income -
Inequality

Postfiscal
Income B -

Consumable
Income -
Inequality

Difference in 
Inequality
between : 
Prefiscal

Income 1 (PDI) 
MINUS 

Postfiscal
Income A 

(Disposable
Income)

Difference in 
Inequality
between : 
Prefiscal

Income 1 (PDI) 
MINUS 

Postfiscal
Income B 

(Consumable
Income)

Difference in 
inequality
between
Prefiscal

Income 2 (PGT) 
MINUS 

Postfiscal
Income A 

(Disposable
Income)

Difference in 
Inequality
between: 
Prefiscal

Income 2 (PGT) 
MINUS 

Postfiscal
Income B 

(Consumable
Income)

Albania (2015) 0,369 0,474 0,345 0,345 0,024 0,024 0,129 0,129

Argentina (2012) 0,475 0,502 0,405 0,411 0,070 0,064 0,097 0,091

Argentina (2017) 0,477 0,418 0,408 0,059 0,069
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Country, (data year)

WELFARE INDICATOR: DEFINITION

Observed Welfare
variable:  Income 

(I) or
Consumption (C)

Per Capita (PC) or
Equivalized

welfare variable?

If equivalized: 
which equivalence

scale used?

Does the value of
consumption
expenditure

include imputed
rent for owner-

occupied housing?

Does the value of
consumption
expenditure

include the value
of consumption

from own-
production?

Was Consumable
Income 

calculated taking
into account the
indirect effect of

indirect taxes
and subsidies (Ch
7 in Lustig, 2021)

Were survey
income or

consumption
measures

adjusted to
reflect missing

"top incomes"?

Albania (2015) C NO YES indirect taxes NO

Argentina (2012) I PC YES YES
YES for taxes; NO 
for subsidies

NO

Argentina (2017) I PC YES YES NO NO

استمارة جمع البيانات الوصفية،٢-٤-١٠مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
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: تحليل حدوث المالية العامةو موارد ٢-٤-١٠المؤشر 

• The Commitment to Equity Institute at Tulane University –

commitmentoequity.org, info@ceqinstitute.org (unaffiliated)

• The Global Development Network (GDN) – www.gdn.int, 

communications@gdn.int, (unaffiliated, CEQ Institute’s implementation partner) 

• The World Bank – country engagements and the Fiscal and Social Policies (FSP) 

global support group within the Poverty and Equity Global Practice 

• The OECD – Center on Well-being, Inclusion, Sustainability, and Equal 

Opportunity (WISE, www.oecd.org/wise/) and the Statistics and Data Directorate 

(www.oecd.org/sdd/)

mailto:info@ceqinstitute.org
mailto:communications@gdn.int
http://www.oecd.org/wise/
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