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التصنيف حسب البلد أو املجموعة السلعية

اعتمد التصنيف املتبع للبلدان يف هذا التقرير ألغراض التيسري اإلحصائي أو التحليلي، وليس فيه بالضرورة ما ينطوي 
على أي حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو منطقة بعينها.

وتتبع التجمعات الرئيسية للبلدان يف هذا التقرير عملية التصنيف اليت وضعها املكتب اإلحصائي لألمم املتحدة، وهي 
تتميز على النحو التايل:

البلدان املتقدمة أو الصناعية )املصنعة(: وهي البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  «
)خبالف تركيا، ومجهورية كوريا، واملكسيك(، باإلضافة إىل البلدان األعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب وإسرائيل.

وتشري االقتصادات االنتقالية إىل جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة. «

البلدان النامية: هي مجيع البلدان واألقاليم واملناطق غري املذكورة حتديدًا أعاله. «

ويشري مصطلح "بلد"/"اقتصاد" حسبما يكون مناسبًا إىل األقاليم أو املناطق أيضًا. 

أما اإلشارات إىل "أمريكا الالتينية" الواردة يف النص أو اجلداول فإهنا تشمل بلدان الكارييب ما مل يشر إىل غري ذلك.

واإلشارة إىل "أفريقيا جنويب الصحراء" الواردة يف النص أو اجلداول تشمل جنوب أفريقيا، ما مل ُيذكر خالف ذلك.

املجموعة  والتصنيف حسب  اإلقليمية  التجمعات  تصنيف  فإن  ذلك،  يذكر خالف  وما مل  اإلحصائية،  ولألغراض 
 UNCTAD( 2011 السلعية املستخدم يف هذا التقرير يتبع بصورة عامة التصنيف املستخدم يف دليل إحصاءات األونكتاد لعام
تشمل  بالصني ال  اخلاصة  والبيانات   .)B.11.II.D.1 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات   )Handbook of Statistics 2011

بيانات إقليم هونغ كونغ اإلداري اخلاص التابع للصني، وإقليم ماكاو اإلداري اخلاص التابع للصني، ومقاطعة تايوان الصينية.

مالحظات أخرى
تشري كلمة "دوالر" إىل دوالرات الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك.

وتشري كلمة "بليون" إىل 000 1 مليون.

وتشري كلمة "طن" إىل الطن املتري.
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وتشري معدالت النمو والتغيري السنوية إىل معدالت مركبة.

وقد قيمت الصادرات على أساس "التسليم على ظهر السفينة" FOB. والواردات على أساس "تكاليف النقل والتأمني 
والشحن" CIF، ما مل يذكر خالف ذلك.

واستخدام عالمة )-( بني سنتني، مثل 1988-1990، يعين كامل الفترة املعنية، مبا فيها سنتا البداية والنهاية.

واستخدام عالمة )/( بني سنتني، مثل 2001/2000، يعين سنة مالية أو سنة حمصولية.

وتعين النقطة ).( أن البيانات ال تنطبق على احلالة.

وتعين النقطتان )..( أن البيانات غري متاحة أو مل يبلغ عنها بصورة مستقلة.

والعالمات العشرية والنسب املئوية قد ال تتطابق مع املجموع بسبب التقريب.

وتعين عالمة )-( أو الصفر )0( أن املقدار صفر أو ميكن إمهاله.

واألرقام التفصيلية أو النسب املئوية ال تصل بالضرورة إىل جمموعات صحيحة وذلك بسبب التقريب.



عرض عام

مل يكن االقتصاد العاملي، الذي ال يزال يعاين من تداعيات األزمة املالية اليت بدأت يف أواخر عام 2007 ومن االهنيار 
الذي حدث يف أيلول/سبتمرب 2008، قادرًا على إحياء أوضاع النمو اليت شهدها العقد السابق. وكانت تلك األوضاع 
داعمة بصورة خاصة للتقدم االقتصادي واالجتماعي يف العامل النامي، وساعد الزخم الناتج عنها، خاصة يف بعض البلدان 
النامية األكرب حجمًا، على تنشيط االنتعاش يف االقتصاد العاملي مبجرد احتواء أسوأ ما انطوت عليه األزمة. غري أن تلك 

البلدان تفقد اآلن ذلك الزخم، وعادت خماطر تراجع االقتصاد العاملي تزداد من جديد.

وتتمثل املشكلة احلالية يف عجز البلدان املتقدمة عن العودة إىل منط النمو الطبيعي، وإن كانت هناك أيضًا مشكلة تتسم 
البلدان  البلدان. ووسط هشاشة االنتعاش يف  بنفس القدر من اخلطورة، وهي احتماالت انتشار ذلك العجز خارج تلك 
النامية، وقطاعاهتا املالية اليت مل يصلها اإلصالح )واليت مل تتراجع عن ممارساهتا(، ومع سياسات االقتصاد الكلي اخلجولة يف 
أحسن األحوال واليت تأيت بنتائج عكسية يف أسوأ األحوال، ستجد تلك البلدان صعوبة يف مواصلة دينامية منوها، ناهيك عن 

دينامية منو االقتصاد العاملي.

ويف الواليات املتحدة، يظل االنتعاش البطيء شديد التأثر باألحداث اليت تطرأ يف أوروبا نظرًا للتشابك القوي بني 
أنظمتهما املالية. وتقف أوروبا ككل على حافة ركود عميق، بعد أن غرق بعض األعضاء يف حالة التراجع لسنوات عديدة. 
ويف كلتا احلالتني، يهيمن التقشف املايل على حماوالت التغلب على األزمة الراهنة، جنبًا إىل جنب مع دعوات إلضفاء املزيد 
من "املرونة" على أسواق العمل فيها. ويف الواقع العملي، يعين ذلك فرض قيود على األجور، بل وخفض األجور بصورة 
هائلة يف بعض احلاالت. غري أنه من املرجح بدرجة أكرب أن تزيد هذه السياسات من إضعاف ديناميات النمو وزيادة البطالة 
بداًل من حتفيز االستثمار وخلق فرص العمل. ويف الوقت نفسه، وكما تبني من سياسات اإلصالح اهليكلي املماثلة يف البلدان 
النامية على مدى السنوات الثالثني املاضية، فإهنا ستعمل أيضًا على تعزيز االجتاه حنو ازدياد التفاوت يف الدخل، الذي أصبح 

مسة من السمات الضارة الواضحة للعوملة اليت حيركها القطاع املايل.

ولذلك، فهناك حاجة إىل عملية أساسية إلعادة توجيه السياسات العامة، مع االعتراف بأن النمو السليم والشامل 
سيتطلب توسعًا مستقرًا لالستهالك واالستثمار يف القدرة اإلنتاجية استنادًا إىل توقعات للدخل مواتية للسكان القادرين 
على العمل وتوقعات طلب إجيابية من أصحاب األعمال احلرة. ويتطلب ذلك إعادة التفكري يف املبادئ اليت يقوم عليها رسم 

السياسات االقتصادية الوطنية، كما يتطلب وضع ترتيبات مؤسسية دولية داعمة.
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وعلى وجه اخلصوص، ففي حني أسفرت العوملة والتغري التكنولوجي وتفاعلهما عن راحبني وخاسرين على حد سواء، 
تبنيه  ُتفهم يف سياق ما جيري  البلدان ال بد وأن  العديد من  للدخل يف  الكلي  التوزيع  الواضحة على  السلبية  آثارمها  فإن 
من سياسات االقتصاد الكلي والسياسات املالية وسياسات سوق العمل. وقد تسببت تلك السياسات يف ارتفاع البطالة 
واستمرارها يف االرتفاع، ويف ختلف األجور عن منو اإلنتاجية، ويف توجيه الدخول الريعية حنو شرحية ال  1 يف املائة األعلى من 
سلم الدخل. وال العوملة وال التحسينات التكنولوجية تتطلب حتمًا هذا النوع من التحول الكبري يف توزيع الدخل الذي حيايب 
األغنياء بدرجة كبرية وحيرم الفقراء والطبقة املتوسطة من وسائل حتسني مستوى معيشتهم. بل على العكس من ذلك، فإن 
اتباع سياسات وطنية ودولية أكثر مالءمة، تأخذ يف االعتبار األمهية احلامسة للطلب الكلي بالنسبة لتكوين رأس املال والتغري 
اهليكلي وديناميات النمو، هو الذي ميكن أن يعجل خبلق فرص العمل، وضمان الدرجة املطلوبة من االستقرار االقتصادي 

واالجتماعي.

االنتعاش العاملي: متفاوت وهش

كان االنتعاش من األزمة املالية واالقتصادية العاملية، بدءًا من منتصف عام 2009، انتعاشًا متفاوتًا وهشًا. ولئن كان 
النمو قد استعاد قوة دفعه يف بعض املناطق النامية، فقد كان ذلك النمو متقطعًا يف معظم البلدان املتقدمة، مع استمرار تقليص 
املديونية يف القطاع اخلاص، وارتفاع معدالت البطالة الذي يؤدي إىل ازدياد البلبلة بني األسر، يف حني راحت احلكومات 
تسعى جاهدة لتوحيد ميزانياهتا بشكل متسرع. ومل يكن صناع القرار على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك على مستوى جمموعة 
العشرين، ميلكون فكرة واضحة عن كيفية اختراق الضباب الكثيف النعدام اليقني الذي خييم على االقتصاد العاملي، وعن 

كيفية الوصول إىل موجة املد اليت "ترفع كل القوارب" وتقودها إىل مسار منو أكثر استدامة. 

وقد أصاب الضعف االقتصاد العاملي بدرجة كبرية يف أواخر عام 2011، وظهر املزيد من خماطر التراجع يف النصف 
األول من عام 2012. ومن املتوقع لنمو الناتج املحلي اإلمجايل العاملي، الذي كان قد تباطأ بالفعل يف عام 2011، أن يشهد 

مزيدًا من التباطؤ يف عام 2012، ليصل إىل حنو 2.5 يف املائة.

ورغم التحسن املتواضع جدًا لنمو الناتج املحلي اإلمجايل يف الواليات املتحدة والتحسن األفضل يف اليابان، فليس من 
املرجح أن تنمو االقتصادات املتقدمة ككل إال بنسبة تزيد قلياًل عن 1 يف املائة يف عام 2012، بسبب حالة الركود اليت تعم 
االحتاد األورويب حاليًا. ويتركز هذا الركود يف منطقة اليورو حيث فشلت السلطات حىت اآلن يف طرح حل مقنع لالفتقار إىل 
التوازن على الصعيد الداخلي وما يرتبط بذلك من أعباء الديون يف املنطقة. فالسياسة املختارة للتقشف من دون قيد أو شرط 

ختنق فرص العودة إىل النمو االقتصادي املستدام. بل إنه ال ميكن استبعاد املزيد من تدهور األوضاع االقتصادية يف أوروبا.

 الطلب املحلي وارتفاع أسعار السلع األساسية مها 
ما يدفع النمو يف االقتصادات النامية واالنتقالية

ويف حني ال تزال الدول املتقدمة تكافح إلشعال شرارة االنتعاش، ُيتوقع أن يظل منو الناتج املحلي اإلمجايل يف االقتصادات 
النامية واالنتقالية منوًا مرتفعًا نسبيًا، يف حدود 5 يف املائة و4 يف املائة على التوايل. ويف الواقع، فإن معظم البلدان النامية قد 
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جنحت يف استعادة ما فقدته نتيجة لألزمة. ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل تبين سياسات توسعية فيما يتعلق بالطلب. فعلى 
سبيل املثال، كان مبقدور الصني استيعاب االخنفاض احلاد يف فائض حساهبا اجلاري من دون أن تضطر إال إىل خفض ضئيل 
فحسب لتوقعات منوها اإلمجايل، ومن دون فرض قيود على النمو احلقيقي لألجور. وكانت أملانيا هي املثال املعاكس الالفت 

للنظر، حيث مل تتمكن من جتنب الركود االقتصادي على الرغم من الفائض الضخم الذي تراكم لديها.

كما لعب منو االستهالك اخلاص واألجور دورًا حامسًا يف األداء املتفوق لكثري من البلدان النامية. فعلى الرغم من تباطؤ 
منو الناتج املحلي اإلمجايل بصورة معتدلة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، فإنه من املتوقع أن يظل يف حدود 3.5 
يف املائة يف عام 2012. وينبع هذا النمو من الطلب املحلي القوي، الذي يتواصل بفضل ارتفاع األجور احلقيقية وتوفري 
القروض للقطاع اخلاص. فالعديد من البلدان تتصدى لتدهور البيئة اخلارجية باتباع سياسات معاكسة للتقلبات الدورية، 
مبا يف ذلك زيادة اإلنفاق العام واختاذ موقف نقدي أكثر تكيفًا. وكانت تلك البلدان تستفيد من حيز السياسة العامة الذي 
أصبح ممكنًا بفضل ارتفاع اإليرادات العامة والسياسات املالية النشطة، مبا يف ذلك إدارة تدفقات رؤوس األموال األجنبية. 

ونتيجة لذلك، أخذت معدالت االستثمار يف االرتفاع، بينما اخنفض معدل البطالة إىل أدىن مستوى له على مدى عقود.

وارتفعت معدالت النمو يف أفريقيا، وذلك بسبب استمرار التوسع يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، واالنتعاش 
االقتصادي يف بلدان مشال أفريقيا بعد انتهاء الزناعات الداخلية عام 2011. كما أن األسعار املرتفعة نسبيًا للسلع األولية 
قد أفادت املوازنات اخلارجية واملالية، ومكنت بلدان عديدة من تبين تدابري للتحفيز املايل. كذلك، فإن االستثمار يف البنية 

التحتية ويف املوارد الطبيعية قد دعم اإلنفاق املحلي والنمو.

ورغم أن آسيا ال تزال املنطقة األسرع منوًا، فإهنا تشهد مع ذلك تباطؤًا اقتصاديًا، حيث ُيتوقع لنمو الناتج املحلي 
اإلمجايل أن ينخفض من 6.8 يف املائة يف عام 2011 إىل أقل قلياًل من 6 يف املائة يف عام 2012. وقد أضري العديد من 
البلدان - من بينها تركيا والصني واهلند - من جراء ضعف الطلب من البلدان املتقدمة، ومن جراء تشديد السياسة النقدية 
الذي طبقته تلك البلدان يف عام 2011 للحيلولة دون ارتفاع معدالت التضخم وأسعار األصول. ونظرًا للتأثريات املعاكسة 
يف االقتصاد الدويل، فقد خففت تلك البلدان من شروطها النقدية منذ ذلك احلني، وطبق الكثري منها تدابري معاكسة للتقلبات 
الدورية. ويستند النمو يف املنطقة إىل التوسع املستمر يف دخول األسر والتحول من الطلب اخلارجي إىل الطلب املحلي، 

كما يعتمد على ارتفاع مستويات االستثمار. 

ومن املتوقع أن حتتفظ االقتصادات االنتقالية مبعدل منو يربو على 4 يف املائة يف عام 2012. وُيعزى ذلك بأكمله لدينامية 
أعضاء رابطة الدول املستقلة. ويستند النمو يف بلدان الرابطة إىل الطلب املحلي القوي، الذي تدعمه املكاسب املتحققة من 
معدالت التبادل التجاري و/أو قوة حتويالت العاملني يف اخلارج، بينما على جانب العرض لعب انتعاش القطاع الزراعي 

أيضًا دورًا هامًا.

تباطؤ التوسع يف التجارة العاملية

بعد أن انتعش التوسع يف التجارة الدولية بقوة يف عام 2010، عاد إىل التباطؤ ليبلغ 5.5 يف املائة فقط يف عام 2011، 
ومن املرجح أن يتباطأ بدرجة أكرب يف عام 2012. ويف معظم االقتصادات املتقدمة - وخاصة يف منطقة اليورو - مل تعد 
أحجام التجارة إىل مستويات ما قبل األزمة، وإن كانت قد تنامت يف النصف األول من عام 2012 إىل حد ما يف اليابان 
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والواليات املتحدة. وكانت التجارة أكثر دينامية نسبيًا يف البلدان النامية، غري أن منوها قد تباطأ بشكل كبري حىت يف هذه 
اليت  البلدان املصدرة للسلع األساسية،  املائة يف عام 2011. وكانت االستثناءات هي بعض  البلدان إىل حوايل 6-7 يف 
كان مبقدورها زيادة وارداهتا مبعدالت تتجاوز ال  10 يف املائة بسبب املكاسب املتحققة من وراء معدالت التبادل التجاري. 
واستفادت هذه البلدان من أسعار السلع األساسية اليت ظلت مرتفعة باملعايري التارخيية يف عام 2011 والنصف األول من 
عام 2012. غري أن هذه األسعار ال تزال عرضة للتقلبات الشديدة، وقد أظهرت مياًل للهبوط بعد الذروة اليت بلغتها خالل 

األشهر األوىل من عام 2011. 

انتعاش االقتصاد العاملي يواجه خماطر تراجع كبرية 

التوازن بصورة محيدة.  البلدان املتقدمة العقبات الرئيسية اليت تواجه االنتعاش االقتصادي العاملي وإعادة  وتتركز يف 
ومن بني هذه الدول، فإن الواليات املتحدة، اليت ال تزال تعاين من أكرب عجز يف احلساب اجلاري حىت اآلن، شهدت تراجع 
العجز اخلارجي هلا إىل حوايل 3 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف عام 2009 بسبب االنكماش امللحوظ للواردات. 
ومنذ ذلك احلني، ظل العجز يف حساهبا اجلاري ثابتًا، يف حني كان منو الطلب املحلي بطيئًا. وعالوة على ذلك، فإن خطرًا 
كبريًا مقباًل يتمثل يف أن التقشف املايل املتسرع واملفرط ميكن حبلول مطلع العام املقبل أن خينق النمو بدرجة كبرية. بل إن مثة 
مشكلة أكرب بالنسبة لالنتعاش العاملي تتمثل يف اعتماد أوروبا املتزايد على الصادرات. فالفائض اخلارجي ألملانيا مل يقل اليوم 
إال قلياًل عما كان عليه قبل األزمة. وحىت اآلن، فإن جانبًا كبريًا من الفائض األملاين تقابله حاالت عجز، غالبيتها يف بقية 
أحناء أوروبا. غري أن األزمة املستمرة ُتقلص من مستويات الدخل ومن الواردات، ومع سعي معظم البلدان لتحسني قدراهتا 
التنافسية، فإن الوضع اخلارجي لالحتاد األورويب قد يتجه إىل وجود فائض كبري. ويف واقع األمر، فإن املنطقة بأسرها حتاول 
أن تشق طريقها للخروج من األزمة من خالل التصدير. وميكن لذلك أن يشكل عبئًا ثقياًل على منو االقتصاد العاملي بوجه 

عام، وأن يفاقم من التوقعات بالنسبة لكثري من البلدان النامية.

وُيشار إىل األزمة يف أوروبا على نطاق واسع على أهنا "أزمة الديون السيادية"، حيث تدهورت أوضاع املالية العامة 
بشكل ملحوظ منذ بداية األزمة املالية العاملية، وارتفعت أسعار الفائدة بدرجة كبرية يف عدد من البلدان. غري أن أوضاع 
املالية العامة هي أقل حدة يف معظم بلدان منطقة اليورو مما هي عليه يف غريها من االقتصادات املتقدمة، مثل اليابان واململكة 
املتحدة والواليات املتحدة، اليت شهدت مع ذلك اخنفاض عائدات سنداهتا إىل أدىن مستوياهتا تارخييًا. وعمومًا، فإن تفاقم 
أوضاع املالية العامة يف البلدان املتقدمة إمنا يرجع يف املقام األول إىل تأثري عوامل تثبيت االستقرار التلقائية، وإىل عمليات إنقاذ 
املؤسسات املالية بعد الصدمة اليت تلقتها يف أواخر عام 2008، وإن كان هلذه العمليات ما يربرها متامًا نظرًا خلطورة الوضع 
آنذاك. غري أنه منذ عام 2010، أصبحت الكلمة العليا للدعوات الرامية إىل تبين "استراتيجية خروج" من احلوافز املالية وإىل 
سرعة ضبط الوضع املايل. ونتيجة لذلك، أصبح التقشف املايل هو "القاعدة الذهبية" يف مجيع أحناء منطقة اليورو، مما أسفر 
عن انكماش مايل شديد الصرامة بصفة خاصة يف الدول األعضاء يف جنوب أوروبا. وقد َيثُبت أن هذا التدبري لن يقتصر على 

إحداث نتائج عكسية فحسب، بل قد يكون تأثريه مميتًا لليورو، ووخيمًا على بقية العامل أيضًا. 

فازدياد حاالت العجز املايل يف أوروبا هو جمرد عرض من أعراض األزمة يف منطقة اليورو، وليس السبب اجلذري 
هلا. فاألسباب األساسية لالختالفات اهلائلة يف معدالت الفائدة طويلة األجل يف االحتاد االقتصادي والنقدي األورويب هي 
الفروق الواسعة يف األجور واألسعار وما يتصل هبا من اختالالت كبرية متراكمة يف التجارة بني الدول األعضاء يف املنطقة. 
وقد بدأت هذه االختالالت يف التراكم يف نفس اللحظة اليت مل يعد متاحًا فيها اللجوء إىل أهم وسيلة للتعامل مع مثل هذه 
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االختالالت - أال وهي إدخال تغيريات على أسعار الصرف. ومع احلظر اإليديولوجي املفروض على تدابري السياسة املالية 
يف العديد من البلدان الرئيسية، ومع ما هو واضح من عدم كفاية أدوات السياسة النقدية القائمة، أصبحت هناك اآلن حاجة 

ألدوات غري تقليدية على صعيد السياسات العامة.

اإلصالحات اهليكلية ليست بدياًل عن استراتيجية للنمو

وبوجه عام، فإن دور السياسة املالية يف البلدان املتقدمة والنامية واالقتصادات االنتقالية على حد سواء حيتاج إىل إعادة 
تقييم من منظور دينامي لالقتصاد الكلي. فاحليز املايل ُيعد إىل حد كبري متغريًا تابعًا يعتمد على جمموعة متضافرة من خيارات 
السياسات العامة والقدرات املؤسسية. وعلى وجه التحديد، ميكن لسياسات االقتصاد الكلي، اليت حتقق االستقرار يف منو 
الناتج املحلي اإلمجايل وحتافظ على اخنفاض أسعار الفائدة، أن تسهم يف تأمني احليز املايل وحتقيق القدرة على حتمل الدين 
العام. ومن الواضح أن احليز املايل ليس موزعًا بالتساوي على املستوى العاملي أو اإلقليمي، غري أن إبطاء الطلب املحلي ومنو 
الناتج املحلي اإلمجايل مل يكن يف أي وقت من األوقات خيارًا عمليًا للمساعدة يف تعزيز املالية العامة. ومن األمهية احلامسة 
بالنسبة لالقتصاد العاملي وبالنسبة آلفاق البلدان النامية أن تستخدم البلدان اهلامة، وال سيما البلدان ذات الفوائض يف احلساب 

اجلاري، احليز املايل املتاح هلا استخدامًا حكيمًا بصورة منهجية الستعادة النمو ودعم إعادة التوازن يف احلساب اجلاري.

ومما يزيد من االحتماالت الكئيبة النتعاش االقتصاد العاملي تلك املشكلة املتمثلة يف أنه يبدو اآلن أن صناع السياسات يف 
البلدان املتقدمة، وال سيما يف أوروبا، يعقدون آماهلم مرة أخرى على "اإلصالحات اهليكلية". غري أنه كثريًا جدًا ما تكون تلك 
اإلصالحات جمرد صيغة مهذبة لتحرير سوق العمل، مبا يف ذلك ختفيض األجور، وإضعاف القدرة على التفاوض اجلماعي، 
واتساع الفوارق بني األجور يف خمتلف القطاعات والشركات. واملنطق الذي تستند إليه مثل هذه اخلطط لإلصالح اهليكلي 
هو منطق معيب، ألنه يقوم على اعتبارات االقتصاد اجلزئي البحتة ويتجاهل البعد االقتصادي الكلي ألسواق العمل وحتديد 
األجور. وميكن لتثبيت التركيز على هذا النوع من اإلصالحات أن يكون خطريًا يف الوضع الراهن مبا يشهده من ارتفاع 
ملعدالت البطالة وتراجع للطلب اخلاص. وعالوة على ذلك، فإن تباين عمليات إعادة التوازن اليت تلقي بأعباء التكيف فقط 
على عاتق البلدان املتضررة من األزمة، اليت تعاين عجزًا يف احلساب اجلاري، يف اهلامش األورويب هو أمر من املحتم أن 

يقوض النمو يف املنطقة بدرجة أكرب.

احلاجة إلعادة تنشيط اإلصالحات يف إدارة الشؤون العاملية

إن عملية جمموعة العشرين، اليت أنشئت يف عام 2008 لتعزيز التنسيق االقتصادي الكلي واملايل على الصعيد العاملي، 
قد فقدت زمخها. فلم حتقق تلك العملية أي تقدم حنو إصالح النظام النقدي الدويل، رغم استمرار االختالالت يف أسعار 
الصرف املدفوعة باملضاربة على العمالت. كما أن اإلصالح املايل الدويل هو مسألة أخرى مل ُتحل بعد. ويف حني دفعت 
األزمة للنظر يف خطة لوضع النظام املايل الدويل على أساس أكثر أمانًا، فإن اهتمام صناع السياسات مبثل هذه اخلطة ال يزال 

يتسم بالتجزؤ والتردد.

ويبدو اآلن أن حلظة الفرصة الساحنة قد مرت - والنصيحة القائلة بعدم السماح "ألزمة خطرية أن تذهب سدى" مل جتد 
آذانًا صاغية. فاألزمة املالية وعمليات اإلنقاذ قد أدت إىل تركيز أكرب يف القطاع املايل، الذي استعاد ثقله السياسي بدرجة 
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كبرية. وال تزال املكاسب القصرية األجل، وليس مكاسب اإلنتاجية على املدى الطويل، هي املبدأ الذي يوجه السلوك اجلماعي 
يف القطاع املايل، حىت إىل يومنا هذا. ومثة هتديد حقيقي متامًا من أن تنجح املؤسسات املالية واألنشطة املصرفية املريبة مرة 

أخرى يف تفادي اهليئات التنظيمية، وهو ما جتلى بشكل واضح يف الفضائح املصرفية يف اآلونة األخرية.

أما التخلص من الديون املصرفية يف االقتصادات املتقدمة، حىت لو كان مربرًا، فقد يترك هو اآلخر آثارًا سلبية على 
البلدان النامية. فما مل حيدث ختفيض الديون بطريقة تدرجيية ومنظمة، وإمنا كنتيجة فرضتها الضغوط املفاجئة على موازنات 
املصارف نتيجة للصدمات اجلديدة، فإنه قد يؤثر أيضًا على قدرة املصارف الدولية على اإلقراض. ويف هذا الصدد، ميثل 
توفر التمويل للتجارة مصدر قلق خاصًا، وقد يتطلب األمر مبادرة عاملية جديدة لضمان أال تتأثر البلدان النامية سلبًا نتيجة 

حلدوث أزمة يف االئتمانات اخلارجية.

ازدياد التفاوت يف الدخول: مسة من مسات العقود الثالثة املاضية

ال يقتصر األمر على أن التقشف املايل، الذي يقترن بفرض القيود على األجور وإضفاء املرونة على أسواق العمل، يؤدي 
فحسب إىل انكماش االقتصاد، بل إنه خيلق أيضًا املزيد من التفاوت يف توزيع الدخل. وقد أصبح التهديد الذي يستتبعه ذلك 
على التماسك االجتماعي واضحًا بالفعل يف العديد من البلدان. غري أن ازدياد التفاوت ليس بالظاهرة احلديثة بأي حال من 
األحوال، بل كان السمة الغالبة لالقتصاد العاملي على مدى السنوات الثالثني املاضية، حىت وإن كان هذا االجتاه قد توقف 

على ما يبدو يف بعض البلدان النامية منذ بداية األلفية اجلديدة.

وبعد فترة طويلة من توزيع الدخل املستقر نسبيًا بني األرباح واألجور، ظلت حصة األجور يف إمجايل الدخل تنخفض 
منذ حوايل عام 1980 يف معظم البلدان املتقدمة وكثري من البلدان النامية. ويف العديد من البلدان املتقدمة األكرب حجمًا، 
حدث جانب كبري من هذا االخنفاض بالفعل بني عامي 1980 و1995، عندما بدأت البطالة املتزايدة يف الضغط على العمال 
وإضعاف نقاباهتم، وبدأ متوسط األجور يف التخلف عن معدل منو اإلنتاجية عمومًا. واستمر هذا االجتاه على مدى عقدين يف 
بعض البلدان. بل إنه من املرجح أن يتعزز هذا االجتاه مع السعي للضغط على األجور يف العديد من البلدان املتقدمة للتغلب 
على األزمة احلالية، ومع األرقام القياسية اجلديدة اليت بلغتها معدالت البطالة. وتواكب ذلك يف العديد من البلدان املتقدمة 

مع وجود فجوة هائلة بني فئات الدخل األعلى وتلك اليت يف أسفل سلم الدخل.

ويف البلدان النامية أيضًا، اجتهت حصة األجور إىل االخنفاض منذ أوائل الثمانينات من القرن املاضي. غري أنه ال بد 
وأن يؤخذ يف احلسبان أن بيانات التوزيع الوظيفي للدخل يف كثري من تلك البلدان هي أقل داللة يف هذا الصدد منها يف 
البلدان املتقدمة. فقطاعات كبرية من سكاهنا النشطني يعملون حلساهبم اخلاص يف الزراعة أو أنشطة جتارة التجزئة املنخفضة 

اإلنتاجية، وسيكون من املضلل النظر إىل كل إيراداهتم باعتبارها دخاًل رأمساليًا.

ازدياد التفاوت يف التوزيع الشخصي للدخل يف مجيع املناطق بعد عام 1980

كان التوزيع الشخصي للدخل، الذي يعكس كال من التوزيع بني األرباح واألجور والتفاوت بني فئات الدخل وإعادة 
التوزيع من قبل الدولة، قد أصبح أكثر تكافؤًا يف معظم البلدان املتقدمة خالل الفترة املمتدة منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية 
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وحىت أواخر السبعينات من القرن املاضي. غري أن الفجوة بني الدخول ازدادت اتساعًا بعد ذلك. ويؤكد هذا االجتاه معامل 
جيين الذي يقيس التفاوت يف الدخل بني مجيع فئات الدخل: ففي 15 بلدًا من بني 22 بلدًا متقدمًا، تدهور التوزيع الشخصي 

للدخل بني عامي 1980 و2000، وإن كان مسار هذا االجتاه قد انعكس إىل حد ما يف 8 بلدان منها بعد عام 2000.

ويف البلدان النامية، عادة ما يكون التفاوت يف التوزيع الشخصي للدخل أكثر وضوحًا مما هو عليه يف البلدان املتقدمة 
ويف االقتصادات االنتقالية. ومثلما هو احلال يف البلدان املتقدمة، ضاقت الفجوة بني الدخول خالل العقود الثالثة األوىل 
بعد احلرب العاملية الثانية، باستثناء بلدان أمريكا الالتينية. ولكن خالل الفترة 1980-2000، كانت هناك زيادة عامة يف 

التفاوت يف مجيع املناطق النامية. ومنذ مطلع األلفية اجلديدة، تباينت االجتاهات يف توزيع الدخل فيما بني املناطق النامية.

ففي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ازداد التفاوت خالل الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي يف 14 بلدًا 
من بني 18 بلدًا توفرت بشأهنا البيانات ذات الصلة. وبلغ التفاوت ذروته بصورة تارخيية يف املنطقة ككل حبلول عام 2000، 

ولكنه اخنفض منذ ذلك احلني يف 15 بلدًا من البلدان ال  18. غري أنه عمومًا ال يزال أعلى مما كان عليه قبل الثمانينات.

ويف أفريقيا ككل، ازداد التفاوت فيما بني عامي 1980 و1995 من مستوى كان عاليًا بالفعل، كما يف أمريكا 
الالتينية، غري أن هذه الزيادة بدأت بعد سنوات قليلة من بدايتها يف املناطق األخرى. ومن بني 23 بلدًا أفريقيا توفرت بشأهنا 
البيانات ذات الصلة، ازداد التفاوت يف 10 بلدان )منها عدة بلدان تضم أعدادًا ضخمة من السكان(، غري أنه اخنفض يف 
10 بلدان أخرى، بينما بقي على حاله يف البلدان الثالثة املتبقية. وبعد عام 1995، ضاقت الفجوة بني الدخول يف 15 بلدًا 
من بني 25 بلدًا، معظمهم يف أفريقيا اجلنوبية وغرب أفريقيا، ولكن أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال تزال تضم 6 من 

البلدان العشرة صاحبة التوزيع األكثر تفاوتًا بني الدخول يف العامل.

ويف آسيا، حيث التفاوت يف الدخل الشخصي أقل عمومًا مما هو احلال عليه يف املناطق النامية األخرى، ازداد التفاوت 
منذ أوائل الثمانينات، من حيث التفاوت يف الدخل بني مجيع فئات الدخل، ومن حيث حصة الفئات ذات الدخل األعلى 
يف إمجايل الدخل القومي على حد سواء. ويتضح التفاوت املتزايد بشكل خاص يف اهلند، وإن كان قد ازداد أيضًا يف شرق 
وجنوب شرق آسيا، حيث شهدت 7 بلدان من بني 9 بلدان توفرت بشأهنا البيانات ذات الصلة ازديادًا يف التفاوت يف 
الدخل الشخصي بني عامي 1980 و1995. وعلى العكس من بعض الدول يف جنوب شرق آسيا، استمر التفاوت يف 
االزدياد يف شرق آسيا أيضًا بعد عام 2000، وإن كان ذلك بوترية أبطأ. ويف كثري من االقتصادات اآلسيوية، ارتفع الدخل 

الناتج عن األنشطة املالية بدرجة كبرية بأسرع مما نتج عن غريها من األنشطة.

ويف الصني، تواكب االزدياد امللحوظ يف التفاوت مع النمو االقتصادي السريع منذ الثمانينات، واستمر هذا االجتاه 
بعد عام 2000. ورغم النمو السريع يف متوسط األجور احلقيقية، فقد اخنفضت حصة دخل قوة العمل يف جمموع الدخل، 
واتسعت الفوارق يف األجور على عدة أبعاد: بني املناطق احلضرية والريفية، وبني املناطق الداخلية والساحلية، وبني العمال 
املهرة يف بعض املهن والعمال املهاجرين ذوي املهارات املنخفضة. كما أن حصة ال  1 يف املائة األعلى من الدخول يف إمجايل 

الدخل قد ازدادت منذ عام 1985، وإن كانت ال تزال منخفضة باملقارنة بالنسب على الصعيد الدويل.

ويف أوروبا الوسطى والشرقية، كان توزيع الدخل هو األكثر مساواة بني مجيع جمموعات البلدان حىت أوائل التسعينات 
من القرن املاضي. غري أنه عقب انتقاهلا إىل اقتصاد السوق، اخنفضت بشكل هائل حصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل، 
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وازداد التفاوت يف توزيع الدخل الشخصي يف هذه املنطقة بصورة أكثر حدة مما كان عليه احلال يف أي منطقة أخرى، حىت 
وإن كان ال يزال أقل مما هو عليه يف معظم البلدان النامية.

ويف مجيع املناطق، ارتبط ازدياد التفاوت يف الدخول منذ أوائل الثمانينات مع ازدياد تركز الثروة يف الشرائح املرتفعة 
الدخل. فامتالك األصول املالية والعقارية ليس مصدرًا للدخل فحسب، بل إنه يسهل أيضًا احلصول على القروض واملشاركة 
املتميزة يف صنع القرار السياسي. ويف كثري من البلدان النامية، يلعب تركز ملكية األراضي دورًا هامًا بصفة خاصة يف هذا 
الشأن. وهو مرتفع بشكل خاص يف أمريكا الالتينية، حيث التفاوت يف الدخول أكثر وضوحًا أيضًا، يف حني أنه منخفض 

نسبيًا يف شرق وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

هل ازدياد التفاوت يف الدخول أمر حمتَّم؟

حدثت التحوالت يف توزيع الدخل على مدى العقود الثالثة املاضية بالتوازي مع تسارع التدفقات التجارية واملالية 
وانتشار شبكات اإلنتاج الدولية والتغري التكنولوجي السريع، وهو ما ُيعزى بصفة خاصة إىل التقدم يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وأدى ذلك إىل افتراض واسع النطاق بأن ازدياد التفاوت يف الدخل هو نتيجة ثانوية حمتمة للتغيريات اهليكلية 
النامجة عن العوملة والتغري التكنولوجي، أو حىت شرطًا مسبقًا ملثل هذا التغيري. غري أن التغيري اهليكلي حدث أيضًا على امتداد 

القرن املاضي، مبا يف ذلك خالل فترات كان التفاوت يف توزيع الدخل فيها أقل من ذلك بكثري.

وصحيح أن حترير التجارة والتحرير املايل وزيادة مشاركة البلدان النامية يف سالسل اإلنتاج العاملية ويف التجارة الدولية 
للسلع املصنعة كانا حيفزان العوملة يف العقود القليلة املاضية. وعالوة على ذلك، فإن التقدم املحرز يف تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف العقود األخرية رمبا كان أسرع من التغيري التكنولوجي يف املراحل السابقة من التنمية االقتصادية. 
التفاوتات يف  لكن من الصحيح أيضًا أنه كانت هناك زيادة سريعة يف اإلنتاج خالل العقود السابقة، ومع ذلك ضاقت 

الدخول مع خلق عدد كاف من فرص العمل اجلديدة يف نفس الوقت.

التغيري اهليكلي واستراتيجيات الشركات يف البلدان املتقدمة

يف البلدان املتقدمة، اليت دخلت فترة من "تصفية الصناعات" الطبيعية يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي، 
ل التغري اهليكلي يف العقود األخرية بالنمو السريع للقطاع املايل، وإىل حد ما بأوجه التقدم يف تكنولوجيا املعلومات  َتشكَّ
واالتصاالت وازدياد املنافسة من جانب البلدان النامية. وتواكب ذلك يف بعض البلدان مع حتوالت يف الطلب على قوة 
العمل من خمتلف املهارات - أي تراجع الطلب على العمال ذوي املهارات املتوسطة بالنسبة لذوي املهارات العالية وذوي 
املهارات املنخفضة على حد سواء. وقد تسارعت زيادة الواردات من البلدان النامية منذ منتصف التسعينات إىل حد كبري 

نتيجة لنقل عمليات اإلنتاج إىل اخلارج.

النامية  البلدان  وتزايد حماوالت  التجارة  بتحرير  اخلارج ال يرتبط فحسب  إىل  اإلنتاج  عمليات  نقل  وترية  وتسارع 
الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر، وإمنا يرتبط أيضًا بتغري يف االستراتيجيات املؤسسية لعدد متزايد من الشركات يف البلدان 
املتقدمة. فالتركيز على تعظيم قيمة حقوق املسامهني قد دفع املديرين إىل التركيز على الرحبية القصرية األجل، وعلى رفع 
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قيمة شركاهتم يف أسواق األوراق املالية. وقد غيَّر هذا النهج من الطريقة اليت تستجيب هبا الشركات للضغوط التنافسية يف 
ظل أوضاع ارتفاع معدالت البطالة. وبداًل من تبين منظور طويل األجل، وحماولة حتديث تكنولوجياهتا اإلنتاجية وتكوين 
منتجاهتا من خالل االستثمارات واالبتكارات اليت حتسن اإلنتاجية، فإهنا تعتمد بشكل متزايد على نقل أنشطة اإلنتاج إىل 
اخلارج، إىل املواقع اليت تتميز باخنفاض األجور يف االقتصادات النامية واالنتقالية، وعلى السعي خلفض تكاليف وحدة العمل 
التفاوضي  املركز  أصاب  الذي  الضعف  االستراتيجيات  مثل هذه  اتباع  من  األجور. وقد سهل  املحلية من خالل ضغط 
للعمال يف مواجهة التهديد املستمر باالنضمام إىل صفوف العاطلني، األمر الذي عزز من قوة أصحاب األرباح يف مواجهة 
أصحاب األجور. وقد ارتبط هذا االجتاه بتنامي التفاوت يف األجور بني العمال ذوي املهارات املختلفة، وبني من ميلكون 

نفس املهارات يف خمتلف املهن.

العوامل اهليكلية واالقتصادية الكلية املؤثرة على التفاوت يف البلدان النامية

النامية واالقتصادات االنتقالية إمنا يرتبط باتباع مسارات إمنائية شديدة  التفاوت يف خمتلف املناطق  إن اتساع نطاق 
االختالف. ففي بعض احلاالت، مثلما يف عدد من االقتصادات اآلسيوية، اقترن ذلك بسرعة النمو االقتصادي. ويف حاالت 
أخرى، حدث خالل فترات من الركود أو الكساد االقتصادي، كما هو احلال يف أمريكا الالتينية وأفريقيا يف الثمانينات 

والتسعينات من القرن املاضي، ويف االقتصادات االنتقالية يف التسعينات.

ويف عدد من البلدان النامية، وخباصة يف أمريكا الالتينية، وإن كان أيضًا يف بعض االقتصادات االنتقالية، حدث االجتاه 
حنو املزيد من التفاوت يف الثمانينات والتسعينات يف سياق "التسرع" يف تصفية الصناعات. فقوة العمل انتقلت من أنشطة 
الصناعة التحويلية يف القطاع الرمسي إىل وظائف منخفضة اإلنتاجية ذات أجور أدىن، مثلما يف اخلدمات غري الرمسية وإنتاج 
السلع األولية. كما أن تراجع العمالة الصناعية، إىل جانب االخنفاض املطلق الكبري يف األجور احلقيقية، الذي بلغ ما يتراوح 
املائة يف بعض بلدان أمريكا الالتينية، أدى إىل زيادة الفجوات بني الدخول مقترنة بركود أو اخنفاض  بني 20 و30 يف 

متوسط نصيب الفرد من الدخل.

ويتمثل أحد التفسريات يف أن كثريًا من البلدان الغنية باملوارد الطبيعية اليت متتلك قطاعًا صناعيًا ناشئًا وجدت أن من 
الصعب عليها أن تستمر يف عملية دينامية للتغري اهليكلي بعد االنفتاح على املنافسة العاملية. فهي، على العكس من الدول 
املتقدمة، مل تكتسب بعد قدرات على االبتكار التكنولوجي يكون من شأهنا أن تسمح هلا باغتنام الفرص اليت تتيحها العوملة 
لالرتقاء إىل أنشطة أكثر كثافة يف االعتماد على رؤوس األموال والتكنولوجيا. وعالوة على ذلك، وعلى العكس من البلدان 
املنخفضة الدخل يف املراحل األولية من التصنيع، فهي ما كانت متتلك، أو ما عادت متتلك، وفرة من قوة العمل الرخيصة، 
وبالتايل ال ميكنها أن تستفيد بنفس القدر الذي تستفيد به شركات البلدان املتقدمة من نقل األنشطة كثيفة العمالة إىل اخلارج. 
كما أن البلدان اليت كانت متتلك بعض القدرة على اإلنتاج الصناعي يف وقت مبكر نسبيًا ميكن أن تتأثر سلبًا بسبب ازدياد 

الواردات من السلع املصنعة من غريها من البلدان النامية املنخفضة األجور.

ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء تصفية الصناعات يف عدد من البلدان النامية يف الثمانينات والتسعينات إمنا يكمن 
يف اختياراهتا من السياسات االقتصادية الكلية واملالية يف أعقاب أزمة الديون اليت حدثت يف أوائل الثمانينات. ففي سياق 
برامج التكيف اهليكلي اليت ُنفذت بدعم من املؤسسات املالية الدولية، أجنزت تلك البلدان التحرير املايل بالتوازي مع حترير 
التجارة، إىل جانب رفع أسعار الفائدة املحلية للحد من ارتفاع معدالت التضخم أو الجتذاب رؤوس األموال األجنبية. 
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وأدى ذلك يف كثري من األحيان إىل املغاالة يف تقييم سعر العملة، وفقدان املنتجني املحليني للقدرة على املنافسة، واالخنفاض 
يف اإلنتاج الصناعي، وثبات االستثمارات حىت عندما حياول املنتجون املحليون االستجابة للضغوط اليت تتعرض هلا األسعار 

بالضغط على األجور أو بتسريح العمال.

ويف بلدان أخرى، مثل اهلند وكثري من البلدان األفريقية، مل يكن منو قطاع الصناعة التحويلية بالسرعة الكافية خللق 
ما يكفي من فرص العمل، وجرى استيعاب نسبة أكرب بكثري من قوة العمل يف األنشطة غري الرمسية ذات العائد األدىن، يف 
حني أدى حترير األسعار يف قطاع الزراعة إىل اخنفاض دخل املزارعني، وخباصة يف أفريقيا. ويف احلدود اليت أدى فيها حترير 
التجارة إىل حتقيق مكاسب، تراكمت تلك املكاسب أساسًا يف أيدي التجار، وليس املزارعني. وعالوة على ذلك، ففي 
احلاالت اليت كان التصنيع يعتمد فيها بشكل كبري على االندماج يف شبكات اإلنتاج الدولية، كما هو احلال يف عدد من 
البلدان يف جنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا، كانت أنشطة اإلنتاج وخلق فرص العمل تتركز أساسًا يف األنشطة كثيفة 
العمالة من دون أن تطلق أو تدمي عملية دينامية للتعمق الصناعي. ونتيجة لذلك، استمرت األمناط التقليدية للتخصص يف 

السلع األولية والصناعات التحويلية الكثيفة االعتماد على املوارد الطبيعية، إن مل تكن قد تعززت بدرجة أكرب.

حدوث بعض التحسن يف توزيع الدخل منذ أواخر التسعينات

جاءت حاالت اخنفاض التفاوت يف الدخل على مدار العقد املاضي يف أمريكا الالتينية وأجزاء من أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا يف سياق من حتسن الظروف اخلارجية، وخباصة ارتفاع األسعار الدولية للسلع األساسية واخنفاض أعباء خدمة الدين 
العام. غري أنه نظرًا الختالف اهلياكل الداخلية والسياسات املحلية، مل يكن تأثري ذلك على التفاوت يف الدخل هو نفس 
التأثري يف كل مكان. ففي البلدان النامية الغنية باملوارد الطبيعية ويف االقتصادات االنتقالية، حيث عادة ما يزداد تركز ملكية 
األراضي واملوارد املعدنية، مييل االرتفاع يف أسعار املنتجات النفطية واملعدنية إىل أن يزيد من التفاوت يف الدخل. ومع ذلك، 
فقد جنحت بعض البلدان الغنية باملوارد الطبيعية، وخصوصًا يف أمريكا الالتينية، يف ترمجة املكاسب املتحققة من معدالت 
التبادل التجاري إىل منو واسع القاعدة يف الدخل يف االقتصاد ككل منذ عام 2002، وجنحت بالتايل يف تضييق الفجوات 
يف الدخل. وقد متكنت من حتقيق ذلك من خالل زيادة إيراداهتا املالية، ومن خالل اتباع سياسات مالية وصناعية موجهة، 
مما ساعد على خلق فرص عمل جيدة النوعية خارج قطاع السلع األساسية. وأدت زيادة اإلنفاق املايل إىل خلق وظائف 
بصورة مباشرة يف القطاع العام ويف قطاع اخلدمات، وبصورة غري مباشرة يف املهن املتصلة بتطوير البنية التحتية ويف الصناعة 
التحويلية. كما كانت السياسات املالية املقاومة للتقلبات الدورية والضرائب التصاعدية على الدخل من العوامل اليت تتسم 
بأمهية بالغة. وعالوة على ذلك، استخدمت بلدان كثرية ارتفاع اإليرادات العامة من أجل زيادة اإلنفاق االجتماعي. كما تبنت 
بلدان عديدة نظم سعر الصرف املحكومة والضوابط املالية هبدف وقف تدفق رؤوس األموال املضاربة ومنع املغاالة يف تقييم 

أسعار العمالت.

تصنيع سريع مع ازدياد التفاوت يف آسيا

يف كثري من اقتصادات شرق وجنوب شرق آسيا، أدت السياسات االقتصادية الكلية والصناعية الداعمة لالستثمار 
اإلنتاجي إىل حفز التصنيع السريع وتعزيز النمو االقتصادي يف سياق العوملة املتزايدة. ويف هذه املناطق دون اإلقليمية، تأثرت 
التحوالت يف توزيع الدخل على مدى العقود القليلة املاضية تأثرًا شديدًا خبلق العديد من فرص العمل يف األنشطة عالية 
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اإلنتاجية، وخاصة يف ميدان الصناعة التحويلية. ومن مث، كان مبقدور قوة العمل االنتقال من الوظائف املنخفضة اإلنتاجية، 
اليت كانت غالبًا يف املناطق الريفية، إىل الوظائف ذات اإلنتاجية األعلى. وارتفعت األجور يف هذه املهن بشكل أسرع من 
املتوسط العام لألجور، حيث كان املعروض من العمالة املاهرة أقل من الطلب عليها. وباإلضافة إىل ذلك، أدت سياسات 
التحرير املايل إىل ارتفاع الدخول من األنشطة املالية بأسرع من الدخول الناجتة عن األنشطة األخرى. وبالقدر الذي يعوق 
به التفاوت يف الدخل تنمية األسواق املحلية، فإن التحول إىل توزيع أكثر مساواة للدخل من شأنه أن يسهل من رفع مستوى 
اإلنتاجية، واالبتعاد هبا عن التخصص الذي يتسم بتدين األجور واخنفاض املهارات داخل شبكات اإلنتاج الدولية و/أو اإلقليمية.

ويف الصني، اختذ ازدياد التفاوت أيضًا شكل تزايد الفوارق يف الدخول على املستوى اإلقليمي، واتساع الفجوة يف 
الدخول بني الريف واحلضر. ويرجع ذلك فيما يبدو إىل الالمركزية املالية وإىل سياسات التجارة والصناعة، مبا يف ذلك 
سياسات االستثمار يف البنية التحتية، اليت حتايب املناطق الساحلية األقرب إىل طرق التجارة الدولية، واإلنتاج الكبري الذي يتسم 
بكثافة رأس املال أكثر من اإلنتاج الصغري. ويف الوقت نفسه، أسهمت الفوارق بني أصحاب األجور يف التفاوت بوجه عام، 
حيث حتول توزيع األجور لصاحل العمال املهرة يف قطاعات التكنولوجيا الفائقة والقطاعات املالية واخلدمات، بينما ال حيصل 

النازحون من املناطق الريفية إال على أجور أدىن ومنافع اجتماعية أقل من عمال املدن الذين يقيمون بصورة رمسية.

دور االستثمار األجنيب املباشر ونقل اإلنتاج إىل اخلارج

تلعب قرارات اإلنتاج واالستثمار العاملية اليت تتخذها الشركات عرب الوطنية دورًا هامًا يف عملية العوملة. فهي تدمج 
نواتج مراحل اإلنتاج املنقولة إىل بلد بعينه بسالسة تامة يف عملية اإلنتاج اإلمجالية الدائمة التطور. وعادة ما حتقق الشركات 
املتقدمة  التكنولوجيا  بني  واجلمع  األجنبية،  فروعها  إىل  تكنولوجيتها  من  نقل شرائح حمددة  ذلك من خالل  الوطنية  عرب 
اليت طورهتا يف بلداهنا األصلية مع العمالة الرخيصة يف اخلارج. وعلى مدى العقدين املاضيني، ارتبطت الزيادة يف تدفقات 
االستثمار األجنيب املباشر بصورة عامة باخنفاض العمالة يف الصناعات التحويلية وبازدياد التفاوت يف الدخل يف أكرب البلدان 
املتقدمة، وإن كان ذلك يف ظل ظروف حمددة اتسمت باألحرى بارتفاع معدالت البطالة، ورمبا على العكس من فترات 

سابقة اتسمت باخنفاض البطالة.

ومن املفارقات أنه يف البلدان النامية املضيفة، كانت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر األكرب تقترن أحيانًا بازدياد 
التفاوت يف الدخول. ويبني ذلك أن االستثمار األجنيب املباشر مل يكن يف أي وقت من األوقات كافيًا وحده لتغيري التوازن 
يف أسواق العمل لصاحل قوة العمل يف أي من جانيب التدفق. فقد أظهرت البلدان األصلية والبلدان املضيفة استجابة مماثلة 
لتنامي االستثمار األجنيب املباشر فيما يتعلق بسياسات سوق العمل وحتديد األجور: فالبلدان األصلية حاولت كبح االجتاه 
حنو نقل اإلنتاج إىل اخلارج بتحرير أسواق عملها والضغط على األجور فيها، يف حني كانت البلدان املضيفة مقتنعة بأن من 
شأن زيادة مرونة أسواق العمل واخنفاض األجور أن جيتذب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر. ويف السياق نفسه، كثريًا 
ما كانت احلكومات هتدف إىل خلق مزايا ملوقعها أو التعويض عن العيوب املفترضة ملوقعها خبفض الضرائب، مبا يزيد من 

األرباح الصافية للشركات عرب الوطنية ويقلص من قدرهتا على احلد من التفاوت باستخدام األدوات املالية.
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نقطة التحول: التحرير املايل واإلصالحات "املواتية للسوق" على صعيد السياسات

من أجل فهم أسباب تنامي التفاوت، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن االجتاه حنو ازدياد التفاوت يتواكب مع عملية واسعة 
إلعادة توجيه السياسات االقتصادية منذ الثمانينات من القرن املاضي. وقد اقترن حترير التجارة يف كثري من البلدان بتحرير 
النظام املايل املحلي وحترير احلسابات الرأمسالية، مما أدى إىل توسع سريع يف تدفقات رؤوس األموال على الصعيد الدويل. 
واكتسب النظام املايل الدويل حياة خاصة به، حيث راح يبتعد بشكل متزايد عن متويل االستثمارات احلقيقية أو تدفق السلع 
على الصعيد الدويل إىل التداول يف األصول املالية املوجودة بالفعل. وأصبحت هذه التجارة يف كثري من األحيان عماًل أكثر 

رحبية بكثري من خلق الثروة من خالل االستثمارات اجلديدة.

وبصورة أعم، جرى التخلي عن النهج السابق األكثر تدخاًل للسياسات العامة، الذي كان يركز بقوة على احلد من 
ارتفاع معدالت البطالة والتفاوت يف الدخل. وكان هذا التحول يستند إىل االعتقاد بأنه ليس مبقدور النهج السابق أن حيل 
مشكلة الركود التضخمي اليت ظهرت يف كثري من البلدان املتقدمة يف النصف الثاين من السبعينات. ولذلك، فقد حل حمله 
هنج أكثر "مراعاة للسوق"، وهو النهج الذي كان يشدد على إزالة التشوهات املفترضة للسوق ويتأسس على االعتقاد الراسخ 
يف تفوق الكفاءة الثابتة لألسواق. ومشلت هذه العملية العامة إلعادة التوجيه تغيريًا يف سياسات االقتصاد الكلي؛ وسياسة 
نقدية تعطى األولوية بصورة حصرية تقريبًا ملكافحة التضخم، يف حني كان اهلدف من استحداث مزيد من املرونة يف هيكل 
األجور ويف شروط "التوظيف واالستغناء عن املوظفني" هو احلد من البطالة. وكانت الفكرة اليت تكمن وراء هذا النهج، 
الذي يقوم على أساس املنطق االقتصادي الكالسيكي اجلديد الثابت، هي الفكرة القائلة بأن من شأن مرونة األجور وازدياد 

التفاوت يف توزيع الدخل أن يعززا االستثمار من خالل زيادة األرباح الصافية و/أو املدخرات الكلية.

ويف سياق توسع األنشطة املالية، كثريًا ما كان ازدياد التفاوت يؤدي إىل ارتفاع املديونية، حيث تعجز الفئات املنخفضة 
واملتوسطة الدخل عن زيادة استهالكها أو املحافظة عليه من دون اللجوء إىل االقتراض. وكان ذلك مييل بدوره إىل مفاقمة 
التفاوت من خالل زيادة إيرادات أصحاب األصول املالية. وعالوة على ذلك، فعندما أدت الديون املفرطة يف هناية املطاف 
إىل اندالع األزمات املالية، كثريًا ما كان التفاوت يزداد نظرًا ألن تكاليف األزمات كانت تترك بوجه عام تأثريًا غري متناسب 

على الفئات األكثر فقرًا.

ويف حني حدث هذا التحول يف توجه السياسات العامة يف معظم البلدان املتقدمة ابتداء من أواخر السبعينات من القرن 
املاضي، فقد بدأ الفكر اجلديد أيضًا يف تشكيل السياسات العامة يف البلدان النامية يف العقود الالحقة. وعلى وجه اخلصوص، 
اضطر عدد كبري من البلدان لالمتثال للمشروطيات املرفقة باملساعدات املقدمة من املؤسسات املالية الدولية، أو التباع مشورهتا 

بشأن السياسات العامة اليت تتماشى مع "توافق آراء واشنطن" ألسباب أخرى.

حترير أسواق العمل واإلصالحات الضريبية

وفيما يتعلق بأسواق العمل، فإن هذا التوجه اجلديد للسياسات العامة كان يعين إلغاء الضوابط التنظيمية واستحداث 
قدر أكرب من املرونة. وكان عدم استعداد العمال لقبول أجور أدىن يعترب السبب الرئيسي وراء االستمرار الذايت للبطالة. 
ويف بيئة من البطالة املرتفعة واملستمرة، أصاب الضعف تأثري نقابات العمال يف البلدان اليت كانت تتمتع فيها بالنفوذ من قبل. 
أما يف البلدان اليت كانت تعاين فيها من الضعف يف البداية، فلم يكن من املمكن تعزيزها. ونتيجة لذلك، حتولت القوة يف 



XIII

مفاوضات األجور لصاحل أرباب األعمال، وبقيت الزيادات يف األجور منخفضة باملقارنة مع املكاسب املتحققة يف اإلنتاجية 
عمومًا، مما أدى إىل زيادة واسعة النطاق يف حصة األرباح من إمجايل الدخل.

أما الطفرة اجلديدة اليت شهدهتا معدالت البطالة يف سياق األزمة املالية يف الفترة 2008-2009، فالغريب أهنا بداًل 
من أن تدفع إىل إعادة التفكري يف هذا النهج، قد أدت إىل تكرار التأكيد على التفوق املفترض ملرونة أسواق العمل يف معظم 
البلدان املتقدمة. ومل يكن هناك سوى بضع حكومات، وخاصة يف أمريكا الالتينية، هي اليت مل تتبع هذا التوجه. بل إهنا 
ركزت بداًل من ذلك على سياسات عامة هتدف إىل حتسني الوضع االقتصادي للفقراء والقوة التفاوضية للعمال من دون 

إعاقة النمو والتكامل االقتصادي على الصعيد العاملي.

ومن حيث السياسة املالية، فإن إعادة توجيه السياسات االقتصادية منذ أوائل الثمانينات حنو مبدأ احلد من تدخل الدولة 
إىل أقصى درجة وتعزيز قوى السوق كانت تتضمن القضاء على "تشوهات السوق" النامجة عن الضرائب. ووفقًا لوجهة 
النظر هذه، فإن توزيع األعباء الضريبية وختصيص اإلنفاق العام جيب أن يتحددا يف املقام األول وفقًا ملعايري الكفاءة وليس 
اعتبارات التوزيع. وكان من املتوقع خلفض الضرائب املفروضة على أرباح الشركات وخفض معدالت ضريبة الدخل احلدية 
يف أعلى سلم الدخول أن يؤديا إىل تعزيز احلوافز وازدياد املوارد املالية اخلاصة للشركات لتوظيفها يف االستثمارات. ومثة 
حجة أخرى لتأييد خفض الضرائب املفروضة على أرباح الفئات املرتفعة الدخل تقول بأن من شأن التحول يف توزيع الدخل 
أن يزيد من جمموع املدخرات، ألن امليل لالدخار لدى هذه الفئات ذات الدخل املرتفع يكون أعلى من املتوسط. ويفترض 

أن ذلك سيؤدي بدوره أيضًا إىل زيادة االستثمارات.

وأدت هذه اإلصالحات الضريبية الليربالية يف كثري من البلدان املتقدمة والنامية إىل تقليص نسبة الضرائب إىل الناتج 
املحلي اإلمجايل، وخفض معدالت الضرائب احلدية، واإلسهام يف تعزيز تلك العناصر من منظومة اإليرادات العامة اليت تترك 
تأثريًا عكسيًا على توزيع الدخل )مبعىن أن يقع العبء األكرب من الضرائب بصورة غري متناسبة على فئات الدخل األدىن(. 
وكان ذلك يرتبط يف البلدان املتقدمة بتراجع كبري يف اإليرادات اآلتية من الضرائب املباشرة كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل.

تقلص احليز املايل يف البلدان النامية

وإىل جانب خسارة العائدات اجلمركية نتيجة لتحرير التجارة، أدت اإلصالحات املالية يف البلدان النامية يف الثمانينات 
من القرن املاضي أيضًا إىل تقلص اإليرادات العامة، أو احليلولة دون ارتفاعها إىل احلد الذي من شأنه أن يوسع املجال أمام 
احلكومات لتعزيز عملية التنمية والعمل على حتسني توزيع الدخل. وقد تفاقمت هذه املشكلة من جراء ركود نصيب الفرد 
من تدفقات املساعدات اإلمنائية الرمسية يف الثمانينات، وتراجعه بدرجة كبرية من حيث القيمة املطلقة يف التسعينات. ونتيجة 
لذلك، مت يف كثري من البلدان خفض توفري اخلدمات العامة أو فرض رسوم على مستخدمي اخلدمات العامة، وهو ما كان 
يترك يف الغالب تأثريًا عكسيًا على فئات الدخل األدىن أو يؤدي إىل استبعاد الفئات املنخفضة الدخل من احلصول على هذه 

اخلدمات، وخباصة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية.

املتدين  املستوى  من  الرمسية  اإلمنائية  املساعدات  مدفوعات  انتعشت  األخرية،  الفترة  التسعينات حىت  منتصف  ومنذ 
تارخييًا الذي كانت قد بلغته. غري أن نسبة كبرية من هذه الزيادة مل تذهب إال إىل عدد قليل فحسب من البلدان اخلارجة 
من سنوات عديدة من الزناعات، أو جرى توفريها يف شكل ختفيف من أعباء املديونية لعدد من البلدان اليت تراكمت عليها 
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متأخرات الديون، حبيث مل تترك إال تأثريًا حمدودًا على امليزانيات احلالية ملعظم البلدان املتلقية هلا. كما كانت نسبة متزايدة 
من املساعدات اإلمنائية الرمسية موجهة أيضًا إىل الصحة والتعليم وغري ذلك من األغراض االجتماعية، مما ترك آثارًا إجيابية 
على توزيع الدخل يف البلدان املتلقية. ولكن ملا كان ازدياد احلصة املخصصة هلذه األغراض من املساعدات اإلمنائية الرمسية 
يعين تراجعًا يف احلصة املخصصة لالستثمار الذي يهدف إىل تعزيز النمو يف البنية التحتية االقتصادية والقدرات اإلنتاجية، 

فقد اقتصرت آثارها على إحداث التغيري اهليكلي وخلق فرص جديدة للعمل واألجور.

فشل سوق العمل واإلصالحات املالية

إن عدم كفاية منو متوسط األجور احلقيقية، إىل جانب عدم مالءمة اإلصالحات، مها السببان اجلذريان التساع التفاوت 
يف معظم البلدان، ولكنهما مل يؤديا أيضًا إىل النتائج املوعودة بتسريع النمو وخفض البطالة. وذلك ألن من املحتم أن يبوء 
بالفشل أي هنج للسياسة العامة يستبعد اإلسهام اهلام الذي يسهم به توزيع الدخل يف منو الطلب وخلق فرص العمل. فالتحول 
يف توزيع الدخل لصاحل الفئات املرتفعة الدخل ذات معدالت االدخار املرتفعة يعين تراجع الطلب على السلع اليت تنتجها 
الشركات. وعندما تنمو اإلنتاجية من دون زيادة مماثلة يف األجور، فإن الطلب يتراجع يف هناية املطاف عن إمكانات اإلنتاج، 
وبالتايل تقل االستفادة من القدرات، وتقل معها األرباح. وعادة ما يؤدي ذلك بدوره إىل تراجع االستثمارات، وليس زيادهتا.

وزيادات األجور احلقيقية اليت تقل عن منو اإلنتاجية وازدياد عدم التيقن حول فرص العمل تؤدي بصورة منهجية إىل 
زعزعة استقرار الطلب املحلي، وتعمل على زيادة البطالة بداًل من احلد منها. ويشري ذلك إىل أن االعتماد على آلية السوق 
البسيطة ال ميكنه أن حيول دون اختالل التوازن يف أسواق العمل. بل إنه قبل فترة قصرية من الطفرة اجلديدة يف معدالت 
البطالة يف البلدان املتقدمة - من متوسط يقل عن 6 يف املائة يف عام 2007 إىل ما يقرب من 9 يف املائة يف عام 2011 - 
اخنفضت حصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل إىل أدىن مستوى هلا يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية. ونتيجة لتأثريها 
السليب على الطلب على السلع االستهالكية، ال ميكن أن ُينتظر من تدين متوسط األجور وال من ازدياد التمايز بني األجور 
على مستوى القطاعات أو الشركات أن يؤدي إىل إحالل رأس املال حمل قوة العمل واحلد من البطالة يف االقتصاد ككل. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن ازدياد التمايز يف األجور بني الشركات للتغلب على األزمة الراهنة يف البلدان املتقدمة ليس أيضًا 
باحلل، ألنه يقلل من التمايز يف األرباح فيما بني الشركات. غري أن فروق األرباح حتديدًا هي اليت تدفع ديناميات االستثمار 
واالبتكار يف اقتصاد السوق. فإذا مل تستطع الشركات األقل كفاءة أن تعوض اخنفاض األرباح عن طريق ختفيض األجور، 

فال بد وأن تزيد إنتاجيتها وابتكاراهتا لكي تظل على قيد احلياة.

وباملثل، فإن التحسن األويل املمكن يف القدرة التنافسية على املستوى الدويل الذي قد ينجم عن ترمجة مكاسب اإلنتاجية 
إىل خفض ألسعار الصادرات هو حتسن غري قابل لالستمرار، ألنه يؤثر سلبًا على النمو وتوليد فرص العمل يف بلدان أخرى. 
وعالوة على ذلك، فعندما ُتتبع مثل هذه االستراتيجية يف نفس الوقت من جانب كثري من البلدان اليت يتنافس منتجوها على 
الصعيد الدويل، فإهنا تؤدي إىل تدهور سريع يف األجور. وقد تتسبب هذه املمارسات يف حرمان نسبة كبرية من سكاهنا من 
احلصول على نصيب يف املكاسب املتحققة يف اإلنتاجية. وينطبق نفس الشيء على املنافسة الضريبية على املستوى الدويل، 

وخاصة فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الشركات.
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ضرورة إعادة توجيه السياسات العامة لألجور وأسواق العمل

ينبغي أن يتمثل أحد األهداف الرئيسية للسياسة العامة يف التأثري على منط توزيع الدخل على النحو الذي يكفل مشاركة 
املجتمع ككل يف التقدم الشامل الذي حيققه االقتصاد. وهذا هو السبب يف أنه، إضافة إىل السياسات النقدية واملالية اليت 
تدعم خلق فرص العمل والنمو، ميكن التباع سياسة سليمة للدخول أن يلعب دورًا هامًا يف حتقيق درجة مقبولة اجتماعيًا 
من التفاوت يف الدخل مع توليد منو يف الطلب خيلق فرصًا للعمل يف نفس الوقت. وجيب أن تتمثل إحدى السمات املحورية 
يف أي سياسة عامة للدخل يف ضمان أن يرتفع متوسط األجور احلقيقية بنفس معدل ارتفاع متوسط اإلنتاجية. كما ينبغي 
لتعديالت األجور االمسية أن تأخذ يف احلسبان املستوى املستهدف للتضخم. وكقاعدة عامة، فعندما ترتفع األجور يف اقتصاد 
ما مبا يتماشى مع منو متوسط اإلنتاجية باإلضافة إىل معدل التضخم املستهدف، فإن حصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل 
تظل ثابتة، وخيلق االقتصاد ككل كمية من الطلب تكفي الستخدام كامل قدراته اإلنتاجية. وهبذا الشكل ميكن لالقتصاد 
أن يتجنب خطر ارتفاع البطالة واستمرارها أو االضطرار مرة بعد أخرى إىل تبين سياسة "إفقار اجلار" من أجل خلق طلب 

على فائض العرض فيه.

ويف تطبيق هذه القاعدة، ينبغي لتعديالت األجور أن تتطلع إىل املستقبل. ويعين ذلك أهنا ينبغي أن تتم وفقًا الجتاه 
اإلنتاجية وملعدل التضخم املستهدف الذي حددته احلكومة أو املصرف املركزي للفترة املقبلة، وليس وفقًا للمعدالت الفعلية 
لنمو اإلنتاجية والتضخم يف الفترة السابقة )أي التطلع إىل الوراء(. فالتطلع إىل الوراء ال يؤدي إال إىل إطالة أمد التضخم من 
دون ضمان حتقيق املستوى املنشود لألجور احلقيقية. كما أن ربط األجور بكل من منو اإلنتاجية وباملعدل الرمسي للتضخم 
املستهدف من املصرف املركزي سيكون من شأنه تسهيل مهمة املصرف املركزي يف منع التضخم، يف نفس الوقت الذي 
يتيح له جمااًل أكرب لتحفيز االستثمار والنمو. وميكن آلليات التفاوض اجلماعي أن تساهم يف وضع سياسة ناجحة للدخول. 

وزيادات األجور اليت تتماشى مع منو اإلنتاجية العام ومع معدل التضخم املستهدف ستعمل يف املقام األول على محاية 
حصة األجور من التدهور، ومنع ظهور فوارق كبرية يف أجور املهن املتماثلة. ومع ذلك، فعندما تستمر حصة األجور يف 
التراجع ويزداد التفاوت بني الدخول الشخصية، كما كان عليه احلال يف معظم البلدان على مدى العقود القليلة املاضية، 
فقد حتاول احلكومات استعادة حصة األجور واحلد من التفاوت. غري أن حتقيق ذلك يتطلب مسبقًا وجود توافق يف اآلراء 
على الصعيد االجتماعي، وهو ما ميكن التوصل إليه من خالل عملية للتفاوض اجلماعي بني أرباب األعمال وروابط العمال، 

تكملها توصيات حكومية أو مبادئ توجيهية عامة إلحداث تعديالت يف األجور.

وهناك أيضًا أدوات أخرى ميكن استخدامها لتصحيح النتائج اليت تتمخض عنها السوق لصاحل من يعانون من ضعف 
قوهتم التفاوضية. وتشمل هذه األدوات خلق فرص عمل إضافية يف القطاع العام، ووضع حد أدىن قانوين لألجور، وفرض 
ضرائب تصاعدية ميكن استخدام عائداهتا لزيادة التحويالت االجتماعية. كما ميكن زيادة اإلنفاق العام الذي يهدف إىل 

حتسني توفري السلع واخلدمات األساسية وجعلها بأسعار ميسورة بدرجة أكرب.

تدابري دعم الدخل يف البلدان النامية

اليت حتتاج بوجه عام إىل حتقيق خفض أكثر جذرية  النامية،  البلدان  وتتسم هذه األدوات األخرية بأمهية خاصة يف 
للتفاوتات يف الدخل مما يف البلدان املتقدمة. وهناك إمكانات كبرية لتعزيز منو اإلنتاجية يف هذه البلدان من خالل زيادة تقسيم 
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العمل واستغالل الفرص املتاحة لالستفادة من التكنولوجيات املتقدمة. ويعين ذلك أن هناك أيضًا جمااًل واسعًا أمام هذه 
الدول للحد من التفاوت من خالل توزيع مكاسب اإلنتاجية على قدم املساواة بدرجة أكرب، مبا يعزز من منو الطلب أيضًا.

وال شك أن الصلة بني النمو وخلق فرص العمل يف البلدان النامية، اليت ال تزال تعتمد اعتمادًا كبريًا على إنتاج وتصدير 
السلع األولية، هي صلة أقل مباشرة مما هي عليه يف البلدان املتقدمة. فأداء منوها كثريًا ما يتأثر تأثرًا قويًا بتحركات أسعار 
السلع األولية اليت تتحدد بصورة دولية. وعالوة على ذلك، فإن القطاع غري الرمسي قطاع كبري جدًا يف كثري من البلدان 
النامية، وتشيع فيها إىل حد ما األعمال احلرة الصغرية احلجم. ويف كثري من تلك البلدان، ال تستأثر العمالة الرمسية يف قطاع 
العمالية واملفاوضة  النقابات  التحويلية إال حبصة صغرية نسبيًا من جمموع الوظائف ذات األجر، وعادة ما تلعب  الصناعة 
اجلماعية دورًا أقل بكثري مما هي عليه يف معظم البلدان املتقدمة. ولذا، فمن املهم إكمال السياسة العامة للدخل للقطاع الرمسي 

بتدابري لزيادة الدخول والقدرة الشرائية ملن يعملون بشكل غري رمسي وللعاملني يف املهن احلرة.

ومن شان اآلليات اليت تربط أسعار املنتجني الزراعيني بنمو اإلنتاجية يف االقتصاد عمومًا أن حتسن تدرجييًا من الظروف 
املعيشية لسكان الريف. كما أن استحداث حد أدىن قانوين لألجور، وتعديله بانتظام مبا يتماشى مع اجتاه منو إنتاجية االقتصاد 
ومع املعدل املستهدف للتضخم، ميكن أن يترك أثرًا إجيابيًا على دينامية االستثمار واإلنتاجية والنمو. وإىل جانب التخفيف 
من وطأة الفقر يف صفوف من حيصلون على احلد األدىن لألجر، فإن ذلك ميكن أيضًا أن خيلق املزيد من فرص العمل استجابة 
الرتفاع الطلب، الذي من املرجح أن يشتد أساسًا على السلع واخلدمات املنتجة حمليًا. وعالوة على ذلك، فإن وضع حد 
أدىن قانوين لألجور وتعديله مبرور الوقت ميكن أن يوفرا مرجعًا مهمًا لتحديد األجور يف االقتصاد بشكل عام. وصحيح أن 
من الصعوبة مبكان تطبيق احلد األدىن القانوين لألجور يف االقتصادات اليت تضم قطاعات غري رمسية كبرية. فال بد يف تلك 
االقتصادات من إكمال مثل هذه التشريعات بتعزيز فرص العمل العامة، إىل جانب وضع استراتيجيات لتحسني مقومات 

احلياة الالزمة لإلنتاج الصغري.

التأثري على توزيع الدخل عن طريق الضرائب

باإلضافة إىل سياسات سوق العمل واألجور، فإن الضرائب على الدخل والثروات املتراكمة يف جانب اإليرادات، 
والتحويالت االجتماعية وتوفري اخلدمات العامة جمانًا للجميع يف جانب النفقات، تلعب دورًا حموريًا يف التأثري على نتائج 

التوزيع.

فالضرائب التصاعدية ميكن أن ختفض التفاوت بني الدخول القابلة لإلنفاق أكثر مما بني الدخول اإلمجالية. فالتأثري الصايف 
الذي تتركه زيادة الضرائب وزيادة اإلنفاق احلكومي على الطلب يكون أقوى إذا كان توزيع العبء الضرييب اإلضايف أكثر 
تصاعدية، ألن جزءًا من مدفوعات الضرائب اإلضافية يكون على حساب مدخرات دافعي الضرائب يف الفئات املرتفعة 

الدخل، حيث امليل لالدخار أعلى منه مقارنة بالفئات املنخفضة الدخل.

وجتربة العقود الثالثة األوىل بعد احلرب العاملية الثانية يف البلدان املتقدمة، عندما كانت معدالت الضرائب احلدية وضرائب 
الشركات أعلى وإن كانت االستثمارات مرتفعة هي األخرى، تشري إىل أن استعداد أصحاب األعمال احلرة لالستثمار يف 
القدرة اإلنتاجية اجلديدة ال يعتمد يف املقام األول على صايف األرباح يف وقت بعينه؛ بل يعتمد على توقعاهتم للطلب مستقباًل 
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على السلع واخلدمات اليت ميكنهم إنتاجها بتلك القدرة اإلضافية. وميكن أن تستقر هذه التوقعات، أو تتحسن حىت، عندما 
تزداد النفقات العامة، وتؤدي من خالل اآلثار اليت تتركها على الدخول إىل زيادة الطلب اخلاص.

ويف الواقع، فإن من املرجح أن يكون نطاق استخدام الضرائب واإلنفاق احلكومي ألغراض احلد من التفاوت من دون 
تقويض النمو االقتصادي أكرب بكثري مما يفترض عادة. وفرض الضرائب على الدخول املرتفعة، وخاصة يف فئات الدخل العليا، 
من خالل زيادة التدرج يف سلم الضرائب ال يزيل امليزة املطلقة اليت يتمتع هبا أصحاب الدخول العالية، وال احلوافز اليت تدفع 
اآلخرين لالرتقاء يف سلم الدخل. كما أن فرض ضرائب على الدخول الريعية والدخول من األرباح الرأمسالية مبعدل أعلى 
من دخول األرباح املتأتية من أنشطة األعمال احلرة - وليس مبعدالت أقل كما حيدث حىت اآلن يف العديد من البلدان - يبدو 

كخيار مربر على حنو متزايد يف ضوء التوسع املفرط لألنشطة املالية غري املنتجة إىل حد كبري.

هناك أيضًا متسع لفرض الضرائب يف البلدان النامية

إن معاجلة التفاوت يف الدخل بشكل فعال من خالل الضرائب التصاعدية يتطلب درجة عالية نسبيًا من العمالة الرمسية 
يف االقتصاد فضاًل عن توفر قدرة إدارية كبرية، وهو ما ال متتلكه كثري من البلدان النامية يف الوقت احلايل. غري أن هذه الدول 
)مبا فيها البلدان املنخفضة الدخل( متلك عددًا من املصادر املحتملة لإليرادات اليت ميكن أن تسهم يف حتسني املساواة مع 

زيادة عائدات احلكومة يف نفس الوقت.

كذلك، فإن فرض ضرائب على الثروة واإلرث هو مصدر حمتمل لإليرادات العامة ميكن االستفادة منه يف العديد من 
البلدان املتقدمة والبلدان النامية للحد من التفاوت يف توزيع الدخل والثروة على حد سواء وتوسيع احليز املايل أمام احلكومة. 
فالضرائب على العقارات واحليازات الكبرية والسلع الكمالية املعمرة واألصول املالية، على سبيل املثال، عادة ما تكون أسهل 
يف مجعها من الضرائب على الدخل الشخصي، وميكن أن متثل مصدرًا هامًا لإليرادات يف البلدان اليت يزداد فيها التفاوت 

يف الدخل وتوزيع الثروة.

ارتفاع  النامجة عن  الطبيعية واملكاسب  املوارد  استغالل  املتأتية من  الدخول  تعترب  باملوارد،  الغنية  النامية  البلدان  ويف 
األسعار الدولية للسلع األساسية مصدرًا هامًا آخر لإليرادات العامة. ومن خالل حصول احلكومات يف هذه البلدان النامية 
على نصيبها العادل من ريع السلع األساسية، وخصوصًا يف قطاعي النفط والتعدين، يكون مبقدورها ضمان أن تعود ثروهتا 
من املوارد الطبيعية بالفائدة على مجيع السكان، وليس فقط على عدد قليل من األطراف املحلية واألجنبية. ويتسم ذلك 
باألمهية بشكل خاص، حيث ازدادت اإليرادات املمكنة من املوارد الطبيعية بشكل كبري خالل العقد املاضي نتيجة الرتفاع 

أسعار السلع األساسية.

كما يبدو أن هناك جمااًل كبريًا لتعديل املعاملة الضريبية للشركات عرب الوطنية، واالستثمار األجنيب املباشر بشكل 
عام. فالبلدان النامية كثريًا ما حتاول جذب االستثمار األجنيب املباشر من خالل تقدمي تسهيالت مالية. غري أن املنافسة مع 
البلدان املضيفة املحتملة األخرى بتقدمي ضرائب خمفضة متثل مشكلة، نظرًا ألنه يتسبب يف اهنيار سريع للضرائب مما يقلص 
احليز املايل يف مجيع البلدان املعنية، يف حني أن مزايا املوقع األولية اليت تستند إىل الضرائب متيل إىل التآكل مع مرور الوقت.
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اإلنفاق العام حيد من التفاوت

إن التحويالت االجتماعية املوجهة توجيهًا جيدًا وتوفري اخلدمات االجتماعية العامة ميكن أن تؤدي إىل احلد من التفاوت 
يف الدخل املتاح لإلنفاق. فازدياد اإلنفاق على التعليم، على سبيل املثال، ميكن أن يسهم يف توزيع أكثر عداًل للدخل، ال سيما 
يف البلدان األكثر فقرًا، ولكن فقط يف حالة توفري فرص عمل ملن يتلقون مثل هذا التعليم. غري أن خلق فرص العمل يعتمد 

على دينامية النمو الشامل، وخباصة التوسع يف قطاعي الصناعة التحويلية واخلدمات الرمسيني.

وميكن للخطط العامة للعمالة، مثل اليت بدأها عدد من البلدان النامية يف السنوات األخرية، أن تترك أثرًا إجيابيًا على توزيع 
الدخل عن طريق احلد من البطالة، وحتديد حد أدىن لألجور، وتوليد الطلب على السلع واخلدمات املنتجة حمليًا. إذ ميكن تنفيذ 
ذلك حىت يف البلدان املنخفضة الدخل ذات القدرة اإلدارية املتدنية، كما ميكن اجلمع بينها وبني مشاريع حتسني البنية التحتية 
وتوفري اخلدمات العامة. كما أهنا ميكن، إذا ما كانت مدروسة بشكل جيد، أن تساعد يف جذب العمال إىل القطاع الرمسي.

وميكن أيضًا أن تستخدم العائدات من إيرادات الضرائب املرتفعة يف أشكال خمتلفة من القروض امليسرة والدعم التقين 
لصغار املنتجني يف القطاعني احلضري الصناعي والريفي على حد سواء. وإىل جانب دعم اإلنتاجية ومنو الدخل يف هذه األنشطة، 
فإن توفري مثل هذا التمويل ميكن أن يكون أيضًا مبثابة وسيلة جلذب صغار رجال األعمال احلرة والعمال إىل القطاع الرمسي.

البعد الدويل

يف عامل من االقتصادات املفتوحة اليت تزداد ترابطًا، يتأثر أداء االقتصاد الكلي لبلد ما أكثر فأكثر بالتطورات اخلارجية 
وبالسياسات العامة يف البلدان األخرى. وميكن للتقلبات احلادة يف األسعار العاملية للسلع املتداولة والختالالت أسعار العمالت 

أن تؤدي إىل تشوهات يف املنافسة الدولية بني املنتجني يف خمتلف البلدان.

والصدمات االقتصادية الكلية اليت تنشأ عن سوء التسعري هذا يف أسواق العمالت تؤثر على االقتصاد ككل، وال ميكن 
بالتايل معاجلتها على مستوى الشركات. والطريقة املناسبة للتعامل مع مثل هذه الصدمات هي عن طريق إعادة تقييم العمالت 
املعنية أو خفض قيمتها، بداًل من خفض األجور يف البلدان اليت يفقد منتجوها القدرة على املنافسة الدولية. فتحركات أسعار 
الصرف االمسية ينبغي أن تعكس التغريات يف فروق معدالت التضخم أو يف منو تكاليف وحدة العمل. ومن شأن ذلك أيضًا 

احليلولة دون السلوك القائم على مبدأ "إفقار اجلار" يف التجارة الدولية.

ومثة جانب هام آخر يف اإلطار الدويل يتمثل يف الطريقة اليت تتعامل هبا البلدان مع نقل رؤوس األموال الثابتة. وقد 
يكون من الضروري توفر قدر أكرب من التنسيق فيما بني البلدان النامية لتجنب املنافسة فيما بينها يف جمايل األجور والضرائب. 
وينبغي أن يهدف هذا التنسيق إىل إلزام الشركات األجنبية بالتقيد مببدأين: القبول متامًا خبطط الضرائب الوطنية؛ وتعديل 
األجور احلقيقية لتتماشى مع الزيادة يف اإلنتاجية الوطنية زائد معدل التضخم املستهدف على الصعيد الوطين. وسيكون هذان 
املبدآن معيارًا للشركات املحلية. ولن حيرم هذا املبدأ األخري املستثمرين األجانب من أرباحهم اإلضافية - الضخمة يف كثري 
من األحيان - الناجتة عن اجلمع بني التكنولوجيات املتطورة واألجور املنخفضة يف البلد املضيف، وذلك ألن تكاليف العمل 

عندهم لن ترتفع متشيًا مع إنتاجيتهم ولكن مبا يتماشى مع متوسط زيادة اإلنتاجية يف االقتصاد املضيف ككل.

* * * *
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ومن شأن كل هذه االعتبارات أن تظهر أن كفاءة النتيجة اليت تتمخض عنها عمليات السوق يف اقتصاد يزداد عوملة 
ال تتطلب ازدياد التفاوت بني الدخول املتأتية من رأس املال وتلك املتأتية من األجور، وازدياد ضعف الدخول الشخصية. 
فالنمو والتنمية الشامالن يتطلبان تدابري نشطة خللق فرص العمل وإعادة التوزيع، فضاًل عن وجود سياسات داعمة بالنسبة 
لالقتصاد الكلي وأسعار الصرف والصناعة يكون من شأهنا تعزيز االستثمارات اإلنتاجية وخلق فرص العمل الالئقة. فالتوزيع 
األفضل للدخل سيؤدي إىل تعزيز الطلب الكلي واالستثمار والنمو. ومن شأن ذلك بدوره أن يسفر عن تسريع خلق فرص 
العمل، مبا يف ذلك يف األنشطة العالية اإلنتاجية اليت تقدم أفضل املكافآت واملزايا االجتماعية، مبا حيد بالتايل من ازدياد التفاوت.

سوباتشاى بانيتشباكدى
األمني العام لألونكتاد





1االجتاهات والتحديات الراهنة يف االقتصاد العاملي

الفصل األول

االجتاهات والتحديات الراهنة يف االقتصاد العاملي

ألف-  االجتاهات األخرية يف االقتصاد العاملي

النمو العاملي  -1

أصاب االقتصاد العاملي ضعف ال يستهان به يف أواخر 
عام 2012  من  األول  النصف  يف  وظهرت  عام 2011، 
خماطر تراجع إضافية. ومن املتوقع ملعدل منو الناتج العاملي، 
الذي تباطأ بالفعل من 4.1 يف املائة يف عام 2010 إىل 2.7 
يف املائة يف عام 2011، أن يتباطأ بدرجة أكرب إىل ما دون 
نسبة 2.5 يف املائة يف عام 2012 )اجلدول 1-1(. وعلى 
الرغم من التحسن املتواضع للغاية يف منو الناتج املحلي اإلمجايل 
يف الواليات املتحدة، والتحسن بدرجة أكرب يف اليابان، فليس 
من املتوقع أن تنمو االقتصادات املتقدمة ككل إال بنسبة تزيد 
قلياًل على 1 يف املائة يف عام 2012، وذلك بسبب الركود 
الذي يسود االحتاد األورويب حاليًا. ويتباين ذلك مع أداء 
أقوى بكثري يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، حيث 
نسبيًا،  مرتفعًا  اإلمجايل  املحلي  الناتج  منو  يظل  أن  يتوقع 
مبعدالت تبلغ حوايل 5 يف املائة يف البلدان النامية و4 يف املائة 

يف االقتصادات االنتقالية.

ومل تتعاَف البلدان املتقدمة بعد من األزمة املالية)1(، 
اليت خلفت يف أعقاهبا قطاعًا خاصًا مثقاًل بالديون ونظامًا 
ماليًا يعاين من الضعف، مع ارتفاع نسبة القروض املتعثرة 
وحمدودية فرص احلصول على التمويل فيما بني املصارف. 
وبدأت عملية واسعة لتقليص املديونية مع سعي املصارف 

إىل إعادة الرمسلة، بينما كان القطاع اخلاص غري قادر على 
حتمل ديون جديدة أو غري راغب يف ذلك، مما عرقل بقوة 
التوسعية،  النقدية  السياسات  أن  وَثَبت  املحلي.  الطلب 
هائلة  بصورة  النقدية  األصول  يف  التوسع  مشلت  اليت 
مل تكن  للغاية،  املنخفضة  الفائدة  أسعار  إىل  باإلضافة 
الوضع. كذلك، فإن مستويات  كافية لعكس مسار هذا 
زادت  قد  أو انكماشها  األجور  وركود  املرتفعة  البطالة 
الطلب اخلاص  إعاقة االستهالك اخلاص. وإضافة إىل  من 
سياسة  املتقدمة  الدول  من  العديد  اتبع  أصاًل،  الضعيف 
واستعادة  العام  الدين  تقليص  املالية هبدف  القيود  تشديد 

ثقة األسواق املالية.

واتسمت هذه املشاكل باحلدة بشكل خاص يف االحتاد 
األورويب، حيث كان النشاط االقتصادي مهيئًا لالنكماش 
يف عام 2012: فاالرتفاع يف صايف الصادرات ال يعوض 
املحلي  الصعيد  على  واالستثمار  االستهالك  االخنفاض يف 
منذ منتصف عام 2011 إال بصورة جزئية فقط. واُتخذ 
يف اآلونة األخرية عدد من املبادرات على صعيد السياسات 
لتعزيز النظام املصريف وطمأنة املستثمرين املاليني. وكان من 
امليزانيات  بنية مالية جديدة تشترط أن تكون  بينها إنشاء 
الوطنية متوازنة أو حتقق فائضًا)2(، وقيام املصرف املركزي 
الطويل،  األجل  يف  التمويل  إلعادة  بعمليات  األورويب 
آلية االستقرار  اليونانية، وتعزيز  الديون  وخفض جزء من 
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األوروبية، ووضع قواعد جديدة إلعادة رمسلة املصارف. 
ويف مؤشرات  املالية  األسواق  يف  التحسن  أوجه  أن  غري 

الثقة استجابة هلذه التدابري مل تستمر طوياًل، ألن األسباب 
الكامنة وراء األزمة ال تزال قائمة.

اجلدول 1-1

منو الناتج العاملي، 2012-2004
)التغري السنوي بالنسب املئوية(

2012)أ(20042005200620072008200920102011املنطقة/البلد

4,12,72,3-4,13,54,14,01,52,3العامل
2,81,41,1-3,02,42,82,60,03,9البلدان املتقدمة

ومنها:
2.2-4.40.7-5.5-2.41.31.72.21.0اليابان

3.01.72.0-3.5-3.53.12.71.90.4الواليات املتحدة
-2.11.50.3-2.62.03.33.20.34.4االحتاد األورويب )27 بلدًا(

ومنه:
-2.01.50.4-2.21.73.23.00.44.4منطقة اليورو

1.71.70.3-3.1-2.51.82.52.30.1فرنسا
3.73.00.9-1.20.73.73.31.15.1أملانيا

-1.80.41.9-5.5-1.70.92.21.71.2إيطاليا
-2.10.70.6-4.4-3.02.12.63.51.1اململكة املتحدة

2.33.11.2-5.64.86.56.04.13.7االحتاد األورويب )12 بلدًا()ب(
4,24,54,3-7,76,58,48,65,26,5جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة

0.71.10.2-5.64.95.35.94.23.7جنوب شرق أوروبا)ج(
4.64.84.6-7.96.78.78.95.36.8رابطة الدول املستقلة، مبا فيها جورجيا

ومنها:
4.04.34.7-7.26.48.28.55.27.8االحتاد الروسي

7,46,87,67,95,32,47,55,94,9البلدان النامية
7.95.46.16.04.80.94.52.54.1أفريقيا

3.9-4.85.15.44.74.63.24.01.1مشال أفريقيا باستثناء السودان
أفريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب 

أفريقيا 
12.85.86.97.25.60.65.84.84.9

2.83.12.7-4.65.35.65.63.61.7جنوب أفريقيا
6,04,33,4-5,84,65,65,64,02,0أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

3.77.39.35.83.00.22.82.62.7البحر الكارييب
4.04.94.5-4.24.86.47.04.10.2أمريكا الوسـطى باستثناء املكسيك

5.83.94.0-4.13.35.13.41.26.3املكسيك
6.54.53.1-7.15.05.56.65.40.2أمريكا اجلنوبية

ومنها:
7.52.72.0-5.73.24.06.15.20.3الربازيل
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2012)أ(20042005200620072008200920102011املنطقة/البلد
8.07.98.79.05.94.18.46.85.5آسيا

8.38.610.011.17.05.99.47.66.3شرقي آسيا
ومنها:

10.111.312.714.29.69.210.49.27.9الصني
7.58.28.58.95.85.57.36.05.2جنويب آسيا

ومنها:
8.39.39.69.77.57.09.07.06.0اهلند

6.55.86.27.04.01.38.04.54.9جنوب شرقي آسيا
6.56.93.7-8.86.96.74.53.81.1غريب آسيا

2.23.52.93.62.72.13.43.83.6أوقيانوسيا

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية، وحالة االقتصاد العاملي والتوقعات بشأنه:  املصدر: 
التقرير املستكمل يف منتصف عام 2012، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم املتحدة UN/DESA؛ واللجنة االقتصادية 
ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 2012؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2012؛ وصندوق النقد الدويل، التوقعات 
االقتصادية يف العامل، نيسان/أبريل 2012؛ ووحدة املعلومات االقتصادية ملجلة اإليكونومست EIU، قاعدة البيانات القطرية للوحدة؛ 

ومصرف ج. ب. مورغان، مرصد البيانات العاملية JP Morgan, Global Data Watch؛ ومصادر وطنية.
حسابات املجاميع القطرية تستند إىل الناتج املحلي اإلمجايل بالقيمة الثابتة للدوالر لعام 2005. مالحظة: 

توقعات. )أ(   
الدول األعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب بعد عام 2004. )ب(   

ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا. )ج(   

اليورو  منطقة  تواجه  األورويب،  االحتاد  وداخل 
إقراض  جهة  إىل  تفتقر  فهي  املحددة:  بعض املصاعب 
دعم  مبقدورها  ويكون  أخري  كمالذ  إليها  اللجوء  ميكن 
احلاجة  ما نشأت  إذا  املصارف،  عن  فضاًل  احلكومات، 
لذلك؛ كما يتعني عليها معاجلة اختالالت التجارة وعدم 
متاثل االجتاهات يف جمال القدرة على املنافسة داخل املنطقة 
اللجوء  عن  البلدان  فرادى  فيه  تعجز  الذي  الوقت  يف 
اتسمت  اآلن،  وحىت  لعمالهتا.  االمسية  القيمة  إىل خفض 
االستجابات على صعيد السياسات العامة بتشديد القيود 
العجز  ارتفاع  من  تعاين  اليت  البلدان  يف  وخباصة  املالية، 
اخلارجي والعجز املايل، وذلك لطمأنة املستثمرين املاليني 
وكالمها  املصرفية.  ونظمها  حلكوماهتا  املالية  املالءة  على 
العامة  السندات  تساهم  حيث  وثيقًا،  ارتباطًا  مرتبطان 
وباإلضافة  املصارف.  أصول  من  به  ال يستهان  بنصيب 
االمسية  األجور  خفض  إىل  احلكومات  تسعى  ذلك،  إىل 
يف  حقيقي  خفض  حتقيق  أجل  من  التكاليف  من  وغريها 
ُتعرف  عملية  )وهي  النقدي  االحتاد  داخل  عمالهتا  قيمة 
أثرت  وقد  العمالت"(.  لقيمة  الداخلي  "اخلفض  باسم 

والعمالة،  االقتصادي  النمو  على  سلبًا  السياسات  هذه 
عدم  املتمثلة يف  األساسية  املشكلة  تفاقم  من  زادت  ألهنا 
املالية  اإليرادات  جاءت  النمو،  تعثر  ومع  الطلب.  كفاية 
النظام  على  الضغوط  واشتدت  التوقعات،  مستوى  دون 
املصريف يف بلدان عديدة. وباإلضافة إىل ذلك، مبا أن عدة 
شركاء قاموا بتنفيذ "اخلفض الداخلي لقيمة العمالت" يف 
التجاريني  الشركاء  لكل  ال ميكن  ومبا أنه  الوقت،  نفس 
الوقت،  نفس  يف  املنافسة  على  قدرة  أكثر  يصبحوا  أن 
قدرته  من حتسني  املطاف  هناية  يف  منهم  أي  يتمكن  فلم 
املخيبة  النتائج  إىل  وبالنظر  هبا.  ُيعتد  بدرجة  التنافسية 
واحلد  التنافسية  للقدرة  التوازن  إعادة  حيث  من  لآلمال 
على  املوافقة  متت  فقد  واملصرفية،  السيادية  املخاطر  من 
مبادرات جديدة، أو جيري مناقشتها، هبدف دعم الطلب 
املحلي. وكانت إحدى هذه املبادرات تتمثل يف اإلعالن 
عن "ميثاق النمو" الذي تبلغ قيمته 120 بليون يورو يف 
مؤمتر قمة اليورو املعقود يومي 28 و29 حزيران/يونيه. 
وهناك أيضًا مقترحات لتعزيز آليات اإلشراف على النظم 

وإعادة رمسلتها. املصرفية 
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ونتيجة هلذه التطورات، ستواجه كل الدول األوروبية 
والسويد  أملانيا  )مثل  منو  بطء  إما  عام 2012  يف  تقريبًا 
وإيطاليا  إسبانيا  )مثل  ركود  يف  أو ستدخل  وفرنسا( 
واجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة وهنغاريا وهولندا(. 
ويف الوقت نفسه، فإن الربتغال واليونان قد وقعتا بالفعل يف 
خضم كساد اقتصادي. وال يبدو أن منو الناتج املحلي اإلمجايل 

يزداد سرعة إال يف أيسلندا والنرويج فقط.

الناتج  ينمو  أن  املتوقع  من  املتحدة،  الواليات  ويف 
املحلي اإلمجايل مبا يناهز 2 يف املائة يف عام 2012 - فيزيد 
عام 2011.  يف  عليه  كان  عما  فحسب  طفيفة  بصورة 
وُيعزى هذا النمو بشكل حصري تقريبًا إىل حركة الطلب 
بكميات  تنمو  والواردات  الصادرات  وملا كانت  املحلي؛ 
متماثلة )من حيث احلجم(، فإن مسامهة صايف الصادرات 
يف النمو تكون حمايدة من الناحية الفعلية. وبعد التعايف من 
ركود عام 2009، فقد الطلب املحلي الزخم منذ أواخر 
عام 2010 بسبب ارتفاع مديونية األسر، واخنفاض أسعار 
املساكن، وتباطؤ األجور احلقيقية، واستمرار ارتفاع معدالت 
البطالة. وكان هناك بعض التحسن يف الطلب األسري يف 
الربع األخري من عام 2011 والربع األول من عام 2012، 
وهو ما كان يرجع يف جانب منه إىل االخنفاض يف معدل 
االدخار والزيادة املعتدلة يف االئتمان املصريف، غري أن هذا 
االجتاه مل يستمر يف الربع الثاين. وجنحت احلكومة حىت اآلن 
يف جتنب فرض قيود مالية مشددة على نطاق واسع، وإن 
كان االخنفاض يف اإلنفاق العام ترك أثرًا سلبيًا على النمو 
اإلمجايل منذ الربع الثالث من عام 2010. وميكن أن يزداد 
االعتبارات  ما أدت  إذا  كبرية  بدرجة  سوءًا  الوضع  هذا 
السياسية إىل إجراء ختفيضات مالية حادة - أي ما يسمى 

ب  "اهلاوية املالية" - يف عام 2013.

ويف اليابان، من املحتمل أن يتجاوز معدل منو الناتج 
إىل  استنادًا  عام 2012،  يف  املائة  يف   2 اإلمجايل  املحلي 
فإن  التحديد،  وجه  وعلى  نسبيًا.  القوي  املحلي  الطلب 
اإلنفاق احلكومي على إعادة اإلعمار بعد الكوارث الطبيعية 
واحلادث النووي الذي وقع يف آذار/مارس 2011، سوف 
يساعد على دفع منو الناتج املحلي اإلمجايل يف عام 2012. 
للغاية،  توسعية  سياسة  البلد  يف  النقدية  السياسة  وال تزال 
بربنامج  العمل  ومتديد  الصفر  من  الفائدة  اقتراب سعر  مع 
مواجهة  إىل  هتدف  اليت  السياسة  وهذه  األصول.  شراء 
للتضخم  هدف  حتديد  خالل  من  االنكماشية،  الضغوط 

بنسبة 1 يف املائة يف عام 2012، قد ساعدت على استمرار 
اخنفاض الفائدة على مدفوعات الدين العام. غري أهنا مل حتفز 

االئتمانات املصرفية للقطاع اخلاص، اليت ال تزال راكدة. 

وعّجلت األزمة وتداعياهتا االجتاه إىل تنامي دور البلدان 
النامية يف االقتصاد العاملي. ففي الفترة ما بني عامي 2006 
و2012، تولد 74 يف املائة من منو الناتج املحلي اإلمجايل 
العاملي يف البلدان النامية، بينما مل يتحقق سوى 22 يف املائة 
يف البلدان املتقدمة. ويتناقض ذلك بصورة حادة مع مسامهة 
كانت  فقد  السابقة:  العقود  يف  العاملي  النمو  يف  منها  كل 
البلدان املتقدمة تستأثر بنسبة 75 يف املائة من النمو العاملي يف 
الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، غري أن هذه النسبة 
ما لبثت أن اخنفضت إىل ما يزيد قلياًل على 50 يف املائة بني 

عامي 2000 و2006 )الرسم البياين 1-1(.

بصورة  يتباطأ  اإلمجايل  املحلي  الناتج  منو  وأخذ 
ليصل  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  معتدلة 
 .)1-1 )اجلدول  عام 2012  املائة يف  يف  إىل حنو 3.5 
ذلك  وغري  املحلي  الطلب  مرونة  من  أساسًا  النمو  وينبع 
من العوامل اإلجيابية، مبا يف ذلك عجز متواضع فحسب يف 
احلساب اجلاري للمنطقة ككل يبلغ يف املتوسط حنو 1.4 
يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف عام 2011، وموازنة 
مالية أساسية متوازنة، مع اخنفاض الدين العام واخلارجي 
)ما عدا يف بلدان منطقة البحر الكارييب(، وأنظمة مصرفية 
من  األول  والنصف  ويف عام 2011  مالية.  مبالءة  تتمتع 
يف  وخباصة  مطردة،  بصورة  العمالة  تنامت  عام 2012، 
واالئتمانات  احلقيقية  األجور  وازدادت  الرمسية،  املهن 
التحويالت  تدفق  وانتعش  اخلاص،  القطاع  إىل  املقدمة 
املالية من الواليات املتحدة إىل عدة بلدان. ودعمت هذه 
العوامل كلها التوسع يف االستهالك اخلاص. وبلغ إمجايل 
الناتج  من  املائة  يف   23 املنطقة  يف  الثابتة  االستثمارات 
املحلي اإلمجايل يف عام 2011، وهو ما يتجاوز مستواها 
اعتمد  املتردية،  اخلارجية  البيئة  ويف مواجهة  األزمة.  قبل 
للدورات  معاكسة  مالية  سياسات  البلدان  من  العديد 
االقتصادية من خالل زيادة اإلنفاق العام بداًل من خفض 
إكوادور  ذلك  يف  )مبا  منها  بعضًا  إن  بل  الضرائب. 
وباراغواي والربازيل وبريو والسلفادور وشيلي وغواتيماال 
وكوستاريكا وكولومبيا( قد شرعت يف اآلونة األخرية يف 
إصالحات مالية هتدف إىل زيادة اإليرادات لدعم اإلنفاق 
احلكومي )ECLAC, 2012(. أما املخاوف املتعلقة بالضغوط
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الشكل 1-1

مسامهات املناطق يف منو الناتج املحلي 
اإلمجايل العاملي، 2012-1970
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االقتصادات املتقدمة
آسيا واملحيط اهلادئ
أفريقيا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
االقتصادات االنتقالية
منو الناتج املحلي اإلمجايل العاملي

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل اجلدول 1-1؛ ودليل  املصدر: 
إحصاءات األونكتاد UNCTADstat؛ قاعدة بيانات املجاميع 
االقتصادية  الشؤون  إدارة  القومية،  للحسابات  الرئيسية 
الدويل،  والبنك  UN/DESA؛  املتحدة  األمم  واالجتماعية، 

Maddison, 2008مؤشرات التنمية يف العامل؛ و
البيانات هي متوسطات الفترات. مالحظة: 

النصف  الفائدة يف  ارتفاع أسعار  اليت أدت إىل  التضخمية 
األول من عام 2011، فقد هدأت بعد ذلك، مما أدى إىل 
سياسات نقدية أكثر تيسريًا، وخباصة يف باراغواي والربازيل 
بعض  واستكمل  البوليفارية.  فزنويال  ومجهورية  وشيلي 
السياسات خبطط  هذه  والربازيل،  األرجنتني  مثل  البلدان، 
ائتمانية لتعزيز متويل األنشطة اإلنتاجية. وهتدف هذه التدابري 
لتأمني حيز السياسات الذي تولد يف السنوات األخرية من 
خالل ازدياد اإليرادات العامة والسياسات املالية التحوطية 
على مستوى االقتصاد الكلي )مبا يف ذلك إدارة التدفقات 
الرأمسالية اخلارجية اليت تتسم بالتقلب(، واستخدامها لدعم 

النمو والعمالة.

الدينامية  بسبب  أفريقيا  النمو يف  معدالت  وارتفعت 
املستمرة يف االقتصادات األفريقية جنوب الصحراء الكربى، 
واالنتعاش اجلزئي يف بلدان مشال أفريقيا اليت تأثرت اقتصاداهتا 
بشدة من جراء الصراعات الداخلية يف عام 2011. ومع 
ذلك، سيكون من الصعب على تلك البلدان األخرية العودة 
اليت  اإلمجايل  املحلي  الناتج  مستويات  إىل   2013 قبل 
من  إيراداهتا  انتعاش  لبطء  نظرًا  عام 2010،  فيها  حتققت 
السياحة، وارتفاع معدالت البطالة والركود يف أوروبا اليت 
ُتعد سوقًا هامة بالنسبة هلا. ويف جنوب أفريقيا، ظل النمو 
القوي يف االستثمارات العامة يدعم األنشطة االقتصادية يف 
أوائل عام 2012. غري أن االستثمارات اخلاصة، وإىل حد 
أقل استهالك األسر، بدأت تظهر عالمات بطء منذ أوائل 
عام 2012. وبصورة أعم، فإن ضعف البيئة العاملية يؤثر هو 
اآلخر سلبًا على العديد من االقتصادات األفريقية، وخاصة 
املتقدمة.  البلدان  أسواق  على  اعتمادًا  األكثر  االقتصادات 
وباإلضافة إىل ذلك، شهدت بعض البلدان املصدرة للمنتجات 
االقتصادات  بعض  من  اخلارجي  للطلب  تراجعًا  املعدنية 
يظل  ذلك،  ومع  أقل.  بدرجة  كان  وإن  الكبرية،  الناشئة 
امليزان  النسيب ألسعار السلع األولية هو ما يدعم  االرتفاع 
اخلارجي وامليزان املايل للعديد من االقتصادات. وباإلضافة 
إىل ذلك، استفاد عدد قليل من البلدان األفريقية أيضًا من 
استغالل التعدين وخمزونات النفط والغاز. وعلى العكس من 
األوضاع اخلارجية املحبطة، فإن األنشطة االقتصادية املحلية 
ال تزال تتسم باحليوية يف العديد من االقتصادات األفريقية. 
ففي أفريقيا جنوب الصحراء، ال يزال اإلنفاق العام وقطاع 
اخلدمات، وخباصة النقل واالتصاالت، يسجالن منوًا قويًا. 
وبالتوازي مع ذلك، فإن االستثمار يف البنية التحتية واملوارد 

الطبيعية يدعم هو اآلخر اإلنفاق املحلي والنمو.

فإهنا  منوًا،  األسرع  املنطقة  ال تزال  آسيا  أن  ورغم 
الناتج  منو  معدل  اخنفض  حيث  اقتصاديًا،  تباطؤًا  تواجه 
يف   5.5 حنو  إىل  املائة  يف   6.8 من  فيها  اإلمجايل  املحلي 
املائة يف عام 2012. وتأثر العديد من البلدان، ومنها تركيا 
البلدان  الطلب من  والصني واهلند، سلبًا من جراء ضعف 
عام 2011  يف  النقدية  القيود  تشديد  عن  فضاًل  املتقدمة، 
لكبح مجاح التضخم وتصاعد أسعار األصول. وبالنظر إىل 
قامت  فقد  الدويل،  االقتصاد  اآلتية من  املعاكسة  التأثريات 
تلك البلدان منذ ذلك احلني بتخفيف القيود النقدية، وجلأ 
العديد منها لتطبيق تدابري ملواجهة التقلبات الدورية. وكان 
دخول  يف  الزيادة  واستمرار  االستثمار  مستويات  ارتفاع 
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املنطقة،  يف  للنمو  الرئيسيني  املحركني  واستهالكها  األسر 
النمو من الطلب اخلارجي  مبا يعكس إعادة توازن مصادر 

إىل الطلب املحلي.

دون  املنطقة  هو  آسيا  شرق  ال يزال  آسيا،  وداخل 
اإلقليمية األسرع منوًا، وإن كانت وترية النشاط االقتصادي 
قد هدأت منذ منتصف عام 2011. ويف الصني، من املتوقع 
أن يؤدي التخفيف األخري لشروط االئتمان وسط تراجع 
سوق العقارات، جنبًا إىل جنب مع تبين سياسة مالية توسعية 
بدرجة أكثر قلياًل، إىل احلفاظ على منو يقارب 8 يف املائة 
يف عام 2012. كما أن ارتفاع األجور احلقيقية سيدعم 
من  ذلك،  من  النقيض  وعلى  اخلاص.  املحلي  االستهالك 
ملحوظًا  تراجعًا  تشهد  أن  الصينية  تايوان  ملقاطعة  املتوقع 
للناتج املحلي اإلمجايل يف عام 2012،  السنوي  النمو  يف 
وذلك بسبب تأثرها الشديد باالقتصادات املتقدمة وصغر 
سوقها املحلية. ويف جنوب آسيا، يعكس التباطؤ األخري يف 
اهلند أيضًا تباطؤ الطلب املحلي اخلاص، وخباصة االستثمار، 
ويف جنوب  نشطة.  بصورة  النقدية  القيود  لتشديد  نتيجة 
التوجه  الشديدة  االقتصادات  بعض  سجلت  آسيا،  شرق 
حنو التصدير معدالت فصلية منخفضة لنمو الناتج املحلي 
اإلمجايل يف أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012. ومن 
هذه  يف  السكان  الكثيفة  االقتصادات  فإن  أخرى،  ناحية 
قويًا.  حمليًا  طلبًا  تشهد  ال تزال  اإلقليمية  دون  املنطقة 
أسرع  من  واحدة  تعد  اليت  إندونيسيا،  ذلك  أمثلة  ومن 
االقتصادات منوًا يف العامل، حيث اخنفض فيها معدل البطالة 
بدرجة أكرب يف أوائل عام 2012. ويف تايلند، من املتوقع 
ما سيدعم  وهو  املايل،  اإلنفاق  يف  كبرية  زيادة  حدوث 
احلكومة  ستستثمر  حيث  البلد،  يف  االقتصادي  النشاط 
بكثافة يف أنشطة إعادة اإلعمار بعد الفيضانات. ويف غرب 
آسيا، هناك مؤشرات على تباطؤ النمو االقتصادي بدرجة 
إىل  منه  جانب  يف  ما يرجع  وهو  عام 2012،  يف  كبرية 
البلدان مقارنة باملستويات  ختفيض اإلنفاق العام يف بعض 
العالية على غري العادة هلذا اإلنفاق يف عام 2011. وعالوة 
على ذلك، فإن الصراع الدائر يف اجلمهورية العربية السورية 
تكاليف  ارتفاع  كما أن  على اقتصادها؛  بشدة  يؤثر 
إىل  أدى  قد  للنفط  املستوردة  االقتصادات  يف  االسترياد 
استمرار  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  املحلي.  الطلب  تراجع 
ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يسمح للبلدان املصدرة 
للنفط باستئناف اإلنفاق العام بقوة إذا لزم األمر، وبزيادة 

االستهالك اخلاص.

واحتفظت االقتصادات االنتقالية مبعدل منو يربو على 4 
يف املائة. ويرجع ذلك يف جممله إىل دينامية أعضاء رابطة الدول 
املستقلة، بالنظر إىل أن بلدان جنوب شرق أوروبا ال تزال 
تعاين من آثار الركود االقتصادي يف االحتاد األورويب. ويستند 
القوي،  املحلي  الطلب  إىل  املستقلة  الدول  رابطة  النمو يف 
الذي تدفعه املكاسب املتحققة من معدالت التبادل التجاري 
و/أو حتويالت العاملني يف اخلارج. ويف االحتاد الروسي، كان 
االستهالك اخلاص واالستثمار الثابت مها ما يدعم النمو، رغم 
أن تدفق رأس املال إىل اخلارج قد سجل 84 بليون دوالر يف 
عام 2011، وهو ما يكاد يكون رقمًا قياسيًا )قاعدة بيانات 
العرض،  وعلى جانب   .)Bank of Russia روسيا  مصرف 
لعب انتعاش الزراعة أيضًا دورًا هامًا. ويف اقتصادات رابطة 
الدول املستقلة يف آسيا الوسطى، استمر النمو القوي نتيجة 
الرتفاع أسعار السلع األساسية نسبيًا، وازدياد اإلنفاق العام 

على البنية التحتية.

وإمجااًل، فإن معظم االقتصادات النامية واالنتقالية قد 
فيها عن طريق تشجيع  املحلي اإلمجايل  الناتج  دعمت منو 
الطلب املحلي، واتباع سياسات ملواجهة التقلبات الدورية، 
مبا يف ذلك توفري احلوافز املالية والتوسع يف توفري االئتمانات. 
حدوث  دون  احليلولة  يف  االقتصادات  تلك  كما جنحت 
اليت  الدخول  سياسات  ومكنت  البطالة،  يف  كبري  ارتفاع 
اتبعتها من استمرار منو األجور احلقيقية. وأدى كل ذلك، إىل 
جانب التحويالت العامة يف العديد من البلدان، إىل تشجيع 
أن  رغم  اإلنتاجي،  االستثمار  وبالتايل  اخلاص،  االستهالك 
ذلك مل يكن كافيًا لتجنب حدوث تباطؤ يف بعض البلدان.

مية  لنا ا لالقتصادات  ال ميكن  حال،  ية  أ وعلى 
البلدان  االقتصادية يف  املتاعب  آثار  تتجنب  أن  واالنتقالية 
بالفعل  أصاب  الذي  الركود  يف  ذلك  وينعكس  املتقدمة. 
حجم الصادرات إىل تلك األسواق، ويف اجتاه أسعار السلع 
عام 2011.  من  الثاين  الربع  منذ  اهلبوط  حنو  األساسية 
البلدان  يف  املايل  االستقرار  عدم  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
املتقدمة يؤثر على التدفقات املالية إىل اقتصادات األسواق 
الناشئة، ويزيد من تفاقم الضعف املتأصل يف أسعار السلع 
األساسية. ويف العديد من البلدان النامية، كان لإلفراط يف 
أسعار  على  أثر سليب  األجل  القصرية  املال  رأس  تدفقات 
صرف عمالهتا وقدرهتا على املنافسة، مما حدا هبا إىل اختاذ 
تدابري إلدارة تدفقات رؤوس األموال. وال ميكن، أخريًا، 
األسواق  استبعاد خطر حدوث صدمة كربى جديدة يف 
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حجم  على  آثار  من  بذلك  ما يرتبط  مع  العاملية،  املالية 
التجارة الدولية، وعلى أسعار األصول والسلع األساسية، 
املال  رأس  تدفقات  وعلى  الصدمة،  آثار  امتداد  وخماطر 
النامية  االقتصادات  على  تؤثر  وكلها  الصرف،  وأسعار 
واالنتقالية )Akyüz, 2012(. وجيب أن تستمر هذه البلدان 
يف االحتفاظ مبساحة للمناورة يف املجالني الضرييب واملايل، 
وإدارة  العامة؛  اإليرادات  تعزيز  طريق  عن  ذلك  مبا يف 
رؤوس األموال وأسعار الصرف من أجل جتنب املغاالة يف 
العمالت والطفرات املصطنعة يف االئتمانات؛  تقدير قيمة 
واالحتفاظ باحتياطي العمالت األجنبية يف مستوى مناسب 
واملايل  النقدي  التعاون  وتعزيز  الوقائية؛  احتياجاهتا  لتغطية 

على الصعيد اإلقليمي.

التجارة الدولية  -2

بدرجة  العاملي  الصعيد  على  البضائع  جتارة  تباطأت 
كبرية لتصل إىل حوايل 5.5 يف املائة يف عام 2011، بعد 
الزيادة احلادة اليت حققتها يف عام 2010 عندما منا حجمها 
مبعدل 14 يف املائة )اجلدول 1-2(. وعالوة على ذلك، تشري 
البيانات املتاحة عن الشهور األوىل من عام 2012 إىل املزيد 
من التباطؤ ليصل املعدل إىل 3.5 يف املائة للسنة بأكملها. 
وتقل هذه املعدالت بدرجة كبرية عن مستوى توسع التجارة 
قبل األزمة، الذي وصل إىل 8 يف املائة يف املتوسط خالل 

الفترة ما بني عامي 2003 و2007.

اجلدول 2-1

حجم الصادرات والواردات من السلع األساسية، بلدان ومناطق خمتارة، 2011-2008
)التغري السنوي بالنسب املئوية(

البلد/املنطقة
حجم الوارداتحجم الصادرات

20082009201020112008200920102011

14,15,0-13,95,92,513,4-2,413,1العامل

مة 11,03,5-14,5-13,25,10,2-2,515,2البلدان املتقدِّ

ومنها:

10.11.9-12.4-0.6-27.50.4-2.324.9اليابان

14.83.8-16.4-15.37.23.7-5.514.9الواليات املتحدة

10.03.2-12.06.00.814.2-2.414.3االحتاد األورويب

15,517,0-11,56,015,528,6-14,4-0,2االقتصادات االنتقالية

ومنها:

18.219.1-13.32.322.032.5-11.4-2.6رابطة الدول املستقلة

19,26,2-15,47,06,69,9-3,29,7البلدان النامية

7.13.9-10.63.9-8.75.1-9.7-3.1أفريقيا

8.87.0-10.22.93.24.4-8.0-4.1أفريقيا جنوب الصحراء

23.37.1-10.33.48.517.9-11.0-0.3أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

25.07.5-23.89.90.45.3-7.310.6شرقي آسيا
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البلد/املنطقة
حجم الوارداتحجم الصادرات

20082009201020112008200920102011

ومنها:
30.810.6-29.012.82.31.8-10.613.9الصني

13.94.1-6.09.120.95.6-6.86.0جنويب آسيا
ومنها:
13.85.3-5.913.729.70.8-16.86.6اهلند

21.96.1-18.84.58.016.3-1.610.9جنوب شرق آسيا
5.43.8-2.612.712.511.5-4.41.1غرب آسيا

.UNCTADstat حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات دليل إحصاءات األونكتاد املصدر: 

الشكل 2-1

حجم التجارة العاملية، كانون الثاين/يناير 2000 - نيسان/أبريل 2012
)األرقام القياسية، 2002 = 100((

الصادرات الواردات
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العامل البلدان املتقدمة اقتصادات السوق الناشئة

.CPB Netherlands حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات التجارة العاملية يف مكتب حتليل السياسات االقتصادية يف هولندا املصدر: 
اقتصادات السوق الناشئة ال تشمل وسط وشرق أوروبا. مالحظة: 

ويرجع التباطؤ بدرجة كبرية إىل ضعف أداء االقتصادات 
التجارة  يف  املشاركني  أكرب  تعترب  ال تزال  اليت  املتقدمة، 
العاملية على الرغم من اخنفاض حصتها اإلمجالية يف جمموع 
التجارة من 69 يف املائة يف عام 1995 إىل 55 يف املائة 
تباطؤ  أدى  وقد   .)UN/DESA, 2012a( عام 2010  يف 

اليت  تراجع وارداهتا،  البلدان إىل  النمو االقتصادي يف هذه 
مل يتجاوز منوها نسبة 3.5 يف املائة فقط )من حيث احلجم( 
يف عام 2011. بل ويبدو يف واقع األمر أن انتعاش تدفقات 
التجارة من الركود الذي أصاهبا عام 2009 قد انتهى حبلول 
منتصف عام 2011، وظل حجم الواردات راكدًا منذ ذلك 
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احلني. وكان أداء الصادرات أفضل قلياًل، حيث بلغ معدل 
منوها 5.1 يف املائة يف عام 2011 نتيجة الرتفاع الطلب 
من االقتصادات النامية واالنتقالية، وإن كان ذلك الطلب قد 
عاد إىل التباطؤ يف اآلونة األخرية. ومن بني البلدان املتقدمة، 
واصلت الصادرات من الواليات املتحدة النمو مبعدل أسرع 
بانقطاع  تأثرت تلك األخرية  اليابان، حيث  من صادرات 
عام 2011.  يف  الطبيعية  الكوارث  بسبب  اإلمدادات 
ويف االحتاد األورويب، أضريت التجارة البينية، اليت متثل نسبة 
كبرية من جتارة البلدان األعضاء، نتيجة للركود االقتصادي 
الذي يعم املنطقة حاليًا. وبالنظر للمنطقة على مدى فترة 
أطول، جند أن حجم التجارة يف هذه املجموعة من البلدان 
قد أصابه الركود تقريبًا منذ عام 2006: ففي األشهر األوىل 
من عام 2012 مقارنة مع عام 2006، مل ترتفع صادرات 
االحتاد األورويب إال بنسبة 8 يف املائة بينما ظلت الواردات 

يف نفس مستواها تقريبًا )الشكل 2-1(.

البلدان  من  اخلارجي  الطلب  ضعف  مواجهة  ويف 
املتقدمة وانعدام اليقني بصورة متزايدة على الصعيد العاملي، 
سجل منو الصادرات يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية 
تباطؤًا هو اآلخر يف عام 2011، ليبلغ 7 يف املائة و6 يف 
املائة، على التوايل. وترك تباطؤ الطلب من الدول املتقدمة 
البلدان  املصنوعات يف  األول على مصدري  املقام  أثره يف 
اجلنوب  بلدان  فيما بني  التجارة  زيادة  وإن كانت  النامية، 
 .)UN/DESA, 2012a( التباطؤ  قد عوضت جانبًا من هذا 
بيد أنه من املتوقع أن يستمر التباطؤ، أو حىت أن يزداد سوءًا، 
يف عام 2012 نظرًا لتدين معدل منو الواردات الذي ُيتوقع 
أن يقترب من الصفر يف أوروبا، وهي أكرب شريك جتاري 
البلدان اآلسيوية  النامية. وستكون بعض  البلدان  لكثري من 
النامية األكثر تضررًا من تراجع الطلب من الدول املتقدمة، 
ألن صادراهتا - ومعظمها من املصنوعات - تعتمد اعتمادًا 
آسيا  وكانت جنوب  املتقدمة.  البلدان  أسواق  على  كبريًا 
وغرب آسيا من قبيل االستثناءات، حيث تسارعت بالفعل 
صادراهتا يف عام 2011، وإن كان ذلك أمرًا مضلاًل إىل 
املستويات  إىل  منسوبة  الزيادة  هذه  ما، حيث كانت  حد 
املنخفضة يف عام 2010 عندما أخفقت بعض االقتصادات 
إىل  العودة  واهلند، يف  تركيا  مثل  املناطق،  هذه  الكبرية يف 
ما يتجاوز املستويات اليت سجلتها يف عام 2008. وإمجااًل، 
فإن البيانات الشهرية ألواخر عام 2011 وأوائل عام 2012 
تشري إىل اجتاه لتباطؤ الصادرات من بلدان آسيا النامية، مبا يف 
ذلك جنوب آسيا وغرب آسيا: ففي نيسان/أبريل 2012، 

مل تكن مستويات التصدير للمنطقة برمتها تزيد إال حبوايل 2 
يف املائة مقارنة بنفس الوقت من العام السابق.

ويف املناطق النامية األخرى، وكذلك يف االقتصادات 
بدرجة  الصادرات  أحجام  أيضًا  تباطأت  لية،  االنتقا
كانت  وإن  عام 2011،  من  األول  النصف  كبرية خالل 
االحتماالت تبدو أفضل بالنسبة لعام 2012. فقد ازدادت 
الصادرات من أفريقيا وأمريكا الالتينية واالقتصادات االنتقالية 
من  األوىل  األشهر  يف  العاملي  املتوسط  تتجاوز  مبعدالت 
عام 2012، مقارنة بالعام السابق. ويبدو أن ذلك يعكس 
ازدياد مرونة الطلب على السلع األولية، وخاصة الطاقة واملواد 
الغذائية، نتيجة الستمرار النمو يف أسواق العديد من البلدان 
النامية، وكذلك إىل اخنفاض مرونة الطلب على هذه السلع 
يف الدول املتقدمة. وازدادت الواردات بدرجة أسرع كثريًا 
من الصادرات يف البلدان املصدرة للسلع األساسية يف هذه 
اليت  الكبرية  املكاسب  الدول من  املناطق. واستفادت هذه 
حتققت يف معدالت التبادل التجاري يف عام 2011، حيث 
ازدادت القوة الشرائية لصادراهتا بدرجة أكرب بكثري مما كان 
ميكن حلجم منوها أن يسمح به. وحدث العكس يف معظم 
البلدان اآلسيوية، حيث كان معدل منو حجم الواردات أبطأ 

من الصادرات )اجلدول 2-1(.

)باألسعار  التجارية  للخدمات  السنوي  النمو  وشهد 
اجلارية( هو اآلخر تباطؤًا ملحوظًا إىل 3 يف املائة لفصلني 
متتاليني يف أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، بعد أن 
املائة خالل الفصول  سجل معدالت منو تزيد عن 10 يف 
 .)UNCTAD/WTO, 2012( 2011 الثالثة األوىل من عام
وبلغ معدل منو خدمات السياحة والسفر، اليت تشكل حوايل 
ربع التجارة يف اخلدمات، 4.6 من حيث احلجم )مقيسًا 
بعدد الزوار(، باخنفاض عن معدل 6.4 يف املائة الذي حتقق 
يف عام 2010. وعلى العكس من األنشطة االقتصادية بشكل 
عام، كان عدد السياح الدوليني القادمني قويًا بصفة خاصة 
يف جنوب أوروبا، حيث ارتفع بنسبة 7.7 يف املائة. كما أن 
االحتماالت بالنسبة للسياحة يف عام 2012 تتناقض أيضًا مع 
االحتماالت بالنسبة لتجارة البضائع. بل إنه يف األشهر األربعة 
األوىل من عام 2012، منت السياحة بنسبة 5.4 يف املائة 
مقارنة بنفس الوقت من العام السابق، وهو ما يرجع أساسًا 
الشمالية، ومشال  السياحية يف أمريكا  إىل تسارع األنشطة 
 World Tourism Organization,( شرق آسيا وغرب أوروبا
2012(. وبالتايل، فمن املرجح أن يظل معدل منو السياحة 
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الدولية مستقرًا يف عام 2012، إن مل يرتفع بصورة طفيفة 
عما كان عليه يف عام 2011.

وتباطأت أيضًا خدمات النقل، وهي ثاين أكرب فئة من 
فئات اخلدمات التجارية، يف عام 2011. ووفقًا للتقديرات 
األولية، فقد منت التجارة العاملية املحمولة حبرًا بنحو 4 يف 
املائة يف عام 2011 مقارنة مع 7 يف املائة يف عام 2010. 
وكان النمو يرجع بالدرجة األوىل إىل زيادة قوية يف جتارة 
بإمجايل  وصلت  اليت  اجلافة،  السائبة  والشحنات  احلاويات 
حجم البضائع املحملة يف مجيع أحناء العامل إىل 8.7 بليون 
طن )UNCTAD, 2012a(. وعلى النقيض من ذلك، مل تتوسع 
البحرية،  التجارة  إمجايل  ثلث  حنو  متثل  اليت  النفط،  جتارة 
إال بنسبة تقل عن 1 املائة. وأخذ نصيب البلدان النامية يف 
التجارة العاملية املحمولة حبرًا يف االرتفاع أيضًا، مما يعكس 
تزايد مسامهتها يف الناتج العاملي اإلمجايل ويف جتارة البضائع 

)UN/DESA, 2012a(. ويف عام 2011، مت تسليم 57 يف 
)من حيث  حبرًا  املحمولة  العاملية  التجارة  إمجايل  من  املائة 
احلجم( يف البلدان النامية يف حني نشأ 60 يف املائة من هذه 
على  آسيا  حافظت  وجغرافيًا،  البلدان.  تلك  من  التجارة 
مركزها املتقدم يف التجارة املحمولة حبرًا، حيث بلغ نصيبها 
البضائع  من  ونصيبها  املائة،  يف   56 املفرغة  البضائع  من 
املحملة 39 يف املائة. وباإلضافة إىل ذلك، أدت الطفرة اليت 
حدثت يف الطلب الصيين على السلع الصناعية املستوردة منذ 
عام 2000 إىل ازدياد احتياجها إىل تنويع مصادر إمداداهتا، 
مبا يف ذلك من أماكن بعيدة مثل الربازيل وجنوب أفريقيا 
والواليات املتحدة. وقد ازدادت، على سبيل املثال، املسافة 
املتوسطة املقدرة للتجارة العاملية خلام احلديد بنحو 15 يف املائة 
بني عامي 1998 و2011، ومن املتوقع أن تزداد بدرجة 
أكرب مع استغالل مناجم جديدة يف املنطقة القطبية الشمالية 

.)UNCTAD, 2012a( وغرب أفريقيا

الشكل 3-1

صايف نسب التبادل التجاري، 2011-2000
)األرقام القياسية، 2000 = 100(
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.UNCTADstat حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات دليل إحصاءات األونكتاد املصدر: 
اجلهات املستوردة الصافية لألغذية هي بلدان العجز الغذائي املنخفضة الدخل، باستثناء البلدان املصدرة للوقود، واملعادن، ومنتجات  مالحظة: 

التعدين.
تشري البيانات إىل االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية.  )أ(   
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تباينات  التجاري  التبادل  معدالت  اجتاهات  وتظهر 
خالل  النامية  البلدان  من  خمتلفة  جمموعات  عرب  متزايدة 
السنوات القليلة املاضية. فمنذ عام 2002، كسبت البلدان 
النامية اليت يشتمل إمجايل صادراهتا من البضائع على حصة 
من  أكثر  التعدين  ومنتجات  واملعادن  النفط  من  كبرية 
اجلميع نظرًا الرتفاع أسعار السلع األساسية مقارنة بأسعار 
املصنوعات )الشكل 1-3 ألف(. وبالنظر إىل أن معظم هذه 
البلدان هي اقتصادات انتقالية أو تقع يف أفريقيا أو أمريكا 
الالتينية أو غرب آسيا، فقد سامهت يف أن تشهد تلك املناطق 
أكرب حتسن يف معدالت تبادهلا التجاري )الشكل 1-3 باء(. 
املحروقات  صادرات  فيها  تشكل  اليت  البلدان  تلك  ففي 
النصيب األكرب من إمجايل صادراهتا، ازدادت معدالت التبادل 
التجاري إىل أكثر من الضعف بني عامي 2002 و2011. 
يشتمل  اليت  النامية  البلدان  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
إمجايل صادراهتا على حصة كبرية من املصنوعات، ويقع كثري 
منها يف شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا، شهدت تدهورًا 
ملعدالت التبادل التجاري. ويرجع ذلك يف جانب منه إىل 
ارتفاع أسعار وارداهتا من السلع األساسية، وإن كان يرجع 
أيضًا إىل اخنفاض أسعار املصنوعات اليت تصدرها هذه البلدان 
باملقارنة بأسعار املصنوعات اليت تصدرها البلدان املتقدمة. 
واستمرت هذه االجتاهات املتباينة يف عام 2011 مع وصول 
أسعار صادرات البلدان النامية من النفط واملعادن ومنتجات 
ارتفاعها، يف حني شهد  قياسية يف  مستويات  إىل  التعدين 
لألغذية  الصافية  املستوردة  واجلهات  املصنوعات  مصدرو 
املزيد من التدهور يف معدالت تبادهلم التجاري. ومع ذلك، 
تظهر هذه االجتاهات توقفًا أو انعكاسًا طفيفًا ملسارها يف 
عام 2012، مع تراجع أسعار العديد من السلع األساسية 
منذ منتصف عام 2011، وهو ما قد يؤدي، يف املتوسط، 
إىل مستويات تقل قلياًل عما كان سائدًا يف عام 2011، 

على النحو املبني يف القسم التايل.

وإذا انتقلنا إىل األدلة اخلاصة ببلدان بعينها، سنجد أنه 
من بني البلدان اليت تشتمل صادراهتا على حصة غالبة من 
املعادن ومنتجات التعدين، شهدت البلدان املصدرة للنحاس 
حتسنًا  وشيلي(  أفريقيا  وجنوب  بريو  )مثل  الذهب  و/أو 
عام 2004  منذ  التجاري  تبادهلا  معدالت  يف  جدًا  قويًا 
)باستثناء 2009(. فبالنسبة هلذه البلدان، كان األثر اإلجيايب 
للطفرة اليت شهدهتا األسعار العاملية للنحاس والذهب يفوق 
والتحركات  النفط  أسعار  املجتمعة الرتفاع  السلبية  اآلثار 

املعاكسة يف أسعار املصنوعات. 

لتجاري  ا دل  لتبا ا معدالت  تطورات  ختلفت  ا وقد 
بصورة واسعة فيما بني االقتصادات اليت هتيمن السلع الزراعية 
على إمجايل صادراهتا من البضائع، وذلك بسبب ثالثة عوامل 
زراعية  منتجات  أسعار  حتركات  يف  االختالفات  جمتمعة: 
يف  األخرى  األولية  السلع  حصة  يف  واالختالفات  معينة؛ 
إمجايل الصادرات عرب البلدان؛ واالختالفات يف حصة النفط 
يف واردات البلدان. وقد استفاد بلدان يف جمموعة مصدري 
تبادهلا  معدالت  يف  زيادات  شهدت  اليت  الزراعية  السلع 
التجاري، ومها األرجنتني وأوروغواي، من ارتفاع أسعار فول 
الصويا وحلم البقر وبعض احلبوب. ويف األرجنتني، تعزز هذا 
االجتاه بفضل صادرات النفط )حىت عام 2010( ومنتجات 
التعدين، وإن كان أثر ارتفاع أسعار هذه الفئات من املنتجات 
قد تقلص بسبب الزيادات يف أسعار املصنوعات املستوردة.

النامية  البلدان  بعض  شهدت  أخرى،  ناحية  ومن 
املستوردة للوقود اليت هتيمن املصنوعات على صادراهتا من 
البضائع، مثل مجهورية كوريا واهلند، تدهورًا ملعدالت تبادهلا 
اعتمادها  إىل  كبرية  بدرجة  يرجع  ذلك  وكان  التجاري. 
الشديد على الواردات من املحروقات واملعادن، وأحيانًا إىل 

االخنفاض النسيب يف أسعار صادراهتا من املصنوعات.

الصادرات من  املزدوج الخنفاض أسعار  وكان األثر 
املصنوعات الكثيفة العمالة وارتفاع أسعار الواردات السلعية 
أقل وضوحًا يف البلدان اليت أصبحت من مصدري املصنوعات 
وإن ظلت تتسم باحلساسية للتقلبات يف أسعار سلع أولية 
بعينها. وكان ذلك هو احلال، بصفة خاصة، بالنسبة لبعض 
بلدان أمريكا الالتينية )مثل الربازيل وكولومبيا واملكسيك( 
وشرق آسيا )مثل إندونيسيا(، وكذلك جنوب أفريقيا. ففي 
كثري منها، كانت حتركات األسعار يف خمتلف فئات املنتجات 
تؤدي إىل حتييد بعضها البعض يف تأثريها على معدالت التبادل 
السعودية  العربية  واململكة  الروسي  ويف االحتاد  التجاري. 
واملكسيك، حيث تستأثر املحروقات حبصة كبرية من إمجايل 
الرتفاع  اإلجيايب  اإلسهام  كان  البضائع،  من  الصادرات 
أسعار املحروقات يعوض إىل حد كبري األثر السليب الناجم 
عن اخنفاض أسعار الصادرات املصنعة و/أو ارتفاع أسعار 
الواردات الغذائية على معدالت التبادل التجاري. وتوضح 
هذه األمثلة تباين تأثري حتركات األسعار الدولية األخرية على 
معدالت التبادل التجاري للبلدان النامية. وقد أدت التغريات 
يف منط الطلب العاملي وتأثريها على فرادى البلدان إىل إعادة 
بني  توزيعه  إعادة  على  ال تقتصر  بصورة  الدخل،  توزيع 
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البلدان النامية والبلدان املتقدمة فحسب، وإمنا أيضًا، وعلى 
حنو متزايد، بني خمتلف جمموعات البلدان النامية.

أسواق السلع األساسية  -3

األساسية  السلع  أسعار  يف  األخرية  االجتاهات  )أ( 

باالرتفاع  تتسم  األساسية  لسلع  ا أسعار  ظلت 
عام 2012  من  األول  والنصف  عام 2011  يف  والتقلب 
)الشكل 1-4(. غري أهنا أظهرت اجتاهًا للهبوط بعد الذروة 
اليت بلغتها خالل األشهر األوىل من عام 2011، مع استثناء 
النفط من هذا االجتاه العام. وانتعشت أسعار السلع األساسية 
لفترة وجيزة يف مطلع العام، لتعود بعدها لالخنفاض يف الربع 
الثاين من عام 2012. ويعرض اجلدول 1-3 حجم اخنفاض 
األسعار يف النصف األول من عام 2012، حسب السلعة، 
مقارنة بأخر مستويات الذروة اليت بلغتها)3(. ويبني العمود 
األخري من هذا اجلدول أيضًا أن أسعار السلع األساسية يف 
الفترة 2011-2012 كانت بوجه عام أعلى من مستوياهتا 
ازدهارًا  اليت شهدت  الفترة 2008-2003  يف  املتوسطة 
ألسعار السلع األساسية. وتواكبت تطورات األسعار األخرية 
مع تباطؤ الطلب العاملي. وعالوة على ذلك، كان لألنباء 
اليت ترددت عن تطور االقتصاد العاملي والتوترات يف منطقة 
اليورو تأثري على أنشطة املستثمرين املاليني، الذين ال تزال 
املواقف اليت يتخذوهنا يف أسواق مشتقات السلع األساسية 

تؤثر على تطورات األسعار)4(.

لنوع  تبعًا  األساسية  السلع  أسعار  تطور  وخيتلف 
السلعة والعوامل املختلفة اليت تؤثر على كل سوق بعينها. 
زيادات  كانت  املثال،  سبيل  على  بالنفط،  يتعلق  ففيما 
منها  جانب  يف  تتصل  عام 2012  أوائل  يف  األسعار 
بالتوترات اجليوسياسية يف غرب آسيا. وأسهمت الزيادة اليت 
حدثت بعد ذلك يف إنتاج النفط يف اخنفاض أسعار النفط 
يف الربع الثاين من عام 2012. ويف حالة السلع الزراعية، 
لعبت الظروف اجلوية دورًا هامًا؛ فسعر فول الصويا، على 
سبيل املثال، ارتفع خالل النصف األول من عام 2012 
بسبب اخنفاض املحاصيل املرتبط جبفاف األحوال اجلوية يف 
أمريكا اجلنوبية، ومؤخرًا يف الواليات املتحدة. وانعكست 
التوقعات اإلجيابية بشأن غلة حمصول الذرة، اليت استندت 

الشكل 4-1

املؤشرات الشهرية ألسعار السلع األساسية، حسب 
 جمموعات السلع األساسية،

كانون الثاين/يناير 2002 - أيار/مايو 2012
)األرقام القياسية، 2002=100(
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حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل: األونكتاد، قاعدة  املصدر: 
بيانات أسعار السلع األساسية املتاحة على اإلنترنت.

سعر النفط اخلام هو متوسط سعر ديب/برنت/تكساس املرجح  مالحظة: 
بالتساوي. وتستند أرقام املؤشر إىل األسعار بالدوالرات 

احلالية، ما مل ترد إشارة حمددة خالف ذلك.
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إىل ما سجله املوسم الزراعي من أرقام قياسية قرب منتصف 
عام 2012، بسبب اجلفاف الشديد يف الواليات املتحدة. 
إىل  الصويا  وفول  الذرة  أسعار  وصلت  لذلك،  ونتيجة 
مستويات قياسية حبلول متوز/يوليه 2012. وباملثل، تأثرت 
أسعار القمح يف اآلونة األخرية من جراء حالة الطقس غري 
املواتية يف منطقة البحر األسود. وقد أثارت الزيادة السريعة 
يف أسعار املواد الغذائية خماوف من إمكانية جتدد أزمة الغذاء 
العاملية اليت شهدها عام 2008. ومع ذلك، فإن خمزونات 
األرز والقمح، ومها أهم سلع األمن الغذائي، مل تنخفض 
حىت اآلن بالدرجة الكبرية اليت كانت عليها يف ذلك الوقت.

ويتضح التأثر الشديد حلركة األسعار بالوجود القوي 
املاليني يف أسواق السلع األساسية من ازدياد  للمستثمرين 
مرة   40 من  مبا يقرب  لإلدارة  اخلاضعة  السلعية  األصول 
فيما بني عامي 2001 و2011. بل إن اخنفاض األسعار 
مع  الواقع،  يف  تواكب،  قد  و2012   2011 عامي  يف 
املاليون.  املستثمرون  اختذها  اليت  املواقف  يف  كبري  تراجع 
وكان عام 2011 هو أضعف أعوام تدفقات استثمارات 
أيضًا  تقلبًا  وأكثرها  عام 2002،  منذ  األساسية  السلع 
من  وجيزة  فترة  وبعد   .)Mohammadian-Molina, 2012(
السلع  يف  االستثمار  عاد  عام 2012،  أوائل  يف  االنتعاش 
ووفقًا  العام.  من  الثاين  الربع  يف  سلبية  قيَّم  إىل  األساسية 
لشركة باركليز كابيتال Barclays Capital للخدمات املالية 
بليون دوالر من  املستثمرون 8.2  )2012a(، فقد سحب 
االستثمارات السلعية يف شهر أيار/مايو 2012، فيما ُوصف 
بأنه "أمر يشبه التدافع ... ويستحضر إىل الذهن ذكريات 
السلعية  األصول  اخنفضت  عام،  وبوجه  عام 2008")5(. 
اخلاضعة لإلدارة لتبلغ 28 بليون دوالر من مستوى يناهز 
أعلى  وهو   ،2011 نيسان/أبريل  يف  دوالر  بليون   450
مستوى هلا على اإلطالق )Barclays Capital, 2012b(. ومن 
األمثلة األخرية اليت توضح تأثري املستثمرين املاليني يف أسواق 
السلع األساسية ذلك االرتفاع الذي شهدته أسواق النفط 
بعد االتفاق الذي مت التوصل إليه يف منطقة اليورو يف أواخر 
املصارف، حيث  إعادة رمسلة  حزيران/يونيه 2012 على 
ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 7 يف املائة يف يوم واحد - 
وهي زيادة ما كان ميكن بالكاد تربيرها من خالل التغريات 
األساسية يف العرض والطلب. كما يبدو أن الزيادة احلادة 
يف أسعار الذرة وفول الصويا يف هناية حزيران/يونيه 2012 
تتصل يف جانب منها برد فعل املستثمرين املاليني على أنباء 

تأثر املحاصيل بالطقس احلار)6(.

القصري  التطورات يف األسعار يف األجل  وأدت هذه 
إىل إحياء النقاش حول اجتاهات أسعار السلع األساسية يف 
األجل الطويل. وُينظر إىل ازدهار أسعار السلع األساسية، 
الذي بدأ يف أوائل العقد املاضي واستمر حىت عام 2011 على 
األقل - باستثناء االنقطاع املرتبط باألزمة يف عامي 2008 
و2009 - على أنه دورة عظمى جديدة )أي اجتاه تصاعدي 
يف األسعار احلقيقية لطائفة واسعة من السلع األساسية يستمر 
بالتحول  مدفوعًا  ويكون  وعقدين،  عقد  بني  ملا يتراوح 
االقتصادات  من  األقل  على  واحد  يف  والتصنيع  احلضري 
الكربى(.  وكثريًا ما ُيعترب ازدياد وتكثيف استخدام الفلزات 
)أي حجم الفلزات املستهلكة لكل وحدة من الناتج( كمؤشر 
 .)7()TDR 2005: 46-51( على حدوث دورة عظمى يف السلع
غري أن التحول مؤخرًا لالجتاه التصاعدي يف أسعار السلع 
قد  العاملي  االقتصادي  النمو  تباطؤ  سياق  يف  األساسية 
يكون مؤشرًا على أن الدورة العظمى احلالية للسلع تقترب 

من هنايتها.

ومل ختتف بعض العوامل اليت أسهمت يف طور الصعود 
االقتصادي  النمو  وخباصة  للسلع،  احلالية  العظمى  للدورة 
السريع واملرن يف العديد من البلدان النامية الكربى واحتياجها 
وجه  وعلى  والتشييد.  التحتية  البنية  يف  لالستثمار  املستمر 
التحديد، كان الطلب القوي يف الصني على السلع عاماًل 
أن  للسلع. غري  العظمى ألسعار  الدورة  التأثري على  شديد 
هناك خماوف متزايدة من أن تكون آخذة يف التراجع. ومثة 
خالف يف الرأي حول ما إذا كانت الصني ستستمر يف معدل 
استثماراهتا الثابتة املرتفع بنفس شدة منو الطلب على السلع 
األساسية لكل وحدة من منو الناتج. فهناك احتمال ألن يؤذن 
التباطؤ املتوقع يف قطاعي البنية التحتية والعقارات يف الصني 
 .)Credit Suisse, 2012( بنهاية الدورة العظمى ألسعار السلع
وبصورة أعم، من املتوقع على نطاق واسع أن يؤدي استمرار 
تباطؤ أداء النمو يف البلدان املتقدمة الكربى إىل بقاء البطء 
الذي شهده منو الصادرات الصينية يف مرحلة ما بعد األزمة 
حمدودًا بعض الوقت. وليس من الواضح ما إذا كان ازدهار 
االستثمارات الصينية يف البنية التحتية والعقارات التجارية، 
وكثري منها يعود الفضل فيها إىل حزمة احلوافز اليت استحدثتها 
احلكومة بعد األزمة )Cai, Wang and Zhang, 2010(، ميكن 
أن يستمر إىل ما ال هناية يف تعويض االخنفاض يف منو الطلب 
أن  ميكن  والعام  اخلاص  املحلي  االستهالك  فقوة  الكلي)8(. 
حتافظ على معدالت منو مرتفعة، وإن كان ذلك النمو قد 
ينطوي على استخدام أقل كثافة ألنواع معينة من مدخالت
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اجلدول 3-1

األسعار العاملية للسلع األولية، 2012-2006
)النسب املئوية للتغيري مقارنة بالعام السابق، ما مل يرد خالف ذلك(

2012)أ(200620072008200920102011جمموعات السلع األساسية

التغري عن 
الذروة 

األخرية)ب(
-2003
2008)ج(

70,8-15,2-18,217,46,5-30,213,024,016,9مجيع السلع األساسية)د(
مجيع السلع األساسية )حبقوق 

السحب اخلاصة()د(
30,58,619,514,5-19,513,54,2-13,5-64,1

77,9-9,5-7,417,83,6-16,313,339,28,5مجيع األغذية
77,7-8,6-5,616,53,6-17,88,640,45,4األغذية واملشروبات االستوائية

97.5-26.9-6.710.420.21.917.526.817.1املشروبات االستوائية
124.7-31.8-27.342.918.5-7.112.515.46.9النب

52.4-33.4-22.1-3.522.632.211.98.54.9الكاكاو
55.1-7.4-11.41.7-27.216.51.0-11.712.3الشاي
75.8-6.7-4.415.42.1-19.08.542.56.0األغذية

144.1-29.7-26.941.817.322.211.3-49.431.7السكر
62.8-27.520.04.73.8-1.92.61.2-2.4حلوم األبقار

106.3-13.8-13.250.15.0-24.438.234.024.4الذرة
48.3-23.1-3.335.112.1-26.634.327.531.4القمح
61.8-5.93.70.7-11.5-5.59.5110.715.8األرز
61.5-24.60.73.710.85.017.0-18.50.9املوز

78,9-15,4-22,727,23,7-5,052,931,928,4البذور الزيتية النباتية والزيوت
60.5-0.3-3.120.20.1-43.036.116.6-2.2فول الصويا

89,1-28,4-38,328,115,9-13,312,020,517,5املواد اخلام الزراعية
20.2-4.6-60.514.02.5-30.0-5.14.511.3اجللود الكبرية والصغرية

120.9-61.5-65.347.536.2-5.910.212.812.2القطن
47.9-5.3-6.411.68.318.01.83.82.1التبغ

154.0-37.2-90.332.020.7-40.69.516.927.0املطاط
32.4-10.7-1.813.84.2-19.539.320.6-4.7األخشاب االستوائية

53,7-19,3-33,712,77,7-60,312,86,230,3املعادن والركازات والفلزات
8.3-24.9-30.510.411.8-35.3-35.42.72.5األملنيوم

92.3-1.150.32.813.6-5.360.5387.264.8أحجار الفوسفات
37.9-27.0-82.415.015.4-77.426.848.7..ركاز احلديد
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2012)أ(200620072008200920102011جمموعات السلع األساسية

التغري عن 
الذروة 

األخرية)ب(
-2003
2008)ج(

139.4-37.3-50.428.014.8-18.965.627.326.7القصدير
78.1-19.7-47.017.16.8-26.3-82.75.92.3النحاس
7.7-39.8-48.95.018.0-30.6-64.553.543.3النيكل

65.8-27.3-25.011.813.9-17.7-32.0100.219.0الرصاص
10.0-21.7-30.51.58.8-11.7-42.2-137.01.0الزنك

182.5-35.915.325.111.626.127.85.910.5الذهب
80,5-28,031,46,911,6-20,410,736,436,3النفط اخلام)ه(

بند تذكريي:
������1,98,4-3,47,54,95,6املصنوعات)و(

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل إحصاءات أسعار السلع األساسية املتاحة على اإلنترنت؛ والنشرة الشهرية لإلحصاءات، أعداد   املصدر: 
.UNSD خمتلفة، شعبة األمم املتحدة لإلحصاءات

بالدوالرات احلالية.  مالحظة: 
النسبة املئوية للتغري بني متوسط الفترة من كانون الثاين/يناير إىل أيار/مايو 2012 ومتوسط عام 2011. )أ(   

النسبة املئوية للتغري بني أيار/مايو 2012 وآخر ذروة شهرية. )ب(   
النسبة املئوية للتغري بني متوسط الفترة 2003-2008 ومتوسط الفترة 2012-2011. )ج(   

باستثناء النفط اخلام. )د(   
سعر النفط اخلام هو متوسط سعر برنت/ديب/وست تكساس املرجح بالتساوي. )ه(   

قيمة وحدة الصادرات من السلع املصنعة يف البلدان املتقدمة. )و(   

السلع األساسية. ويعين ذلك أن مسامهة الصني يف األوضاع 
املواتية يف األسواق العاملية للسلع غري الغذائية، وخاصة يف 
أسواق الفلزات األساسية، قد تنخفض. وباإلضافة إىل ذلك، 
بدأت خالل سنوات  اليت  االستثمارية  املشاريع  بعض  فإن 
ارتفاع األسعار قد تبدأ اآلن يف توليد زيادة يف املعروض من 
السلع األساسية، وهو ما سيخفف الضغط على أسعار السلع.

اقتران منو  أن يظل  املؤكد  فليس من  لذلك،  ونتيجة 
الطلب املطرد بالقيود على الزيادة يف العرض الذي تقوم عليه 
السعرية  آثاره  تتضاعف  والذي   - للسلع  العظمى  الدورة 
بسبب املضاربني املاليني على أسواق السلع - مستمرًا لفترة 
يؤثر بصفة خاصة على  ذاته سوف  أطول. فذلك يف حد 
الفلزات، ورمبا أيضًا على الطاقة. ورغم أنه من املرجح أن 
حيول استمرار النمو يف شرق وجنوب آسيا ومناطق أخرى 
من العامل النامي دون حدوث اخنفاض كبري يف الطلب على 
السلع األولية، فمن املستبعد أن تظهر تطورات أسعار السلع 

األساسية مستقباًل اجتاهًا تصاعديًا مستقرًا. ولذلك، ينبغي 
أال تعترب البلدان املنتجة للسلع األساسية ارتفاع أسعار السلع 
األساسية أمرًا مفروغ منه، وتتهاون يف النظر إىل السياسات 

اليت تنحو إىل التنويع والتصنيع.

آثار تطورات أسعار السلع األساسية على التوزيع )ب( 

بصرف النظر عما ستتطور إليه أسعار السلع األساسية 
مستقباًل، فإن استمرار ارتفاع األسعار وتقلبها يف السنوات 
التفاوت  جبوانب  املتعلقة  القضايا  من  عددًا  يثري  األخرية 
فائزين  السلع األساسية ختلق  فتحركات أسعار  والتوزيع. 
وخاسرين بني البلدان وداخلها. فعلى الصعيد القطري، أدى 
التصدير  عائدات  ارتفاع  إىل  السلع  بعض  أسعار  ارتفاع 
ومعدالت النمو يف البلدان اليت كانت تنتج وتصدر تلك 
التفاوت  العقد املاضي. غري أن تأثري ذلك على  السلع يف 
واضح:  غري  تأثري  هو  املصدرة  البلدان  تلك  يف  املحلي 
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إىل  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  يؤدي  ناحية،  فمن 
سياسات إلعادة  تطبيق  من  ومتكينها  املايل  حيزها  حتسني 
التوزيع؛ ولكن من املرجح، من ناحية أخرى، أال يستفيد 
من  الطبيعية  املوارد  مالك  من  قليل  عدد  سوى  ذلك  من 
فواتري  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  اخلاص.  القطاع 
املستوردة  النامية  البلدان  كاهل  تثقل  املتزايدة  الواردات 
للسلع األساسية، وخباصة األغذية واملحروقات. وقد حيد 
ذلك من قدرهتا على استرياد البضائع واملدخالت الرأمسالية 

لتنميتها)9(. الضرورية 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن ذلك مييل ألن يفرض على 
ميزانيات معظم األسر املعيشية يف البلدان النامية عبئًا أثقل 
فقرًا،  األشد  البلدان  ففي  املتقدمة.  البلدان  يف  منه  بكثري 
ميكن أن يستأثر الغذاء مبا يصل إىل 80 يف املائة من اإلنفاق 
قد  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  فإن  وبالتايل،  األسري. 
ال يؤدي فحسب بأفقر األسر للحد من استهالكهم للمواد 
الغذائية، وإمنا أيضًا خلفض النفقات األساسية األخرى، مثل 
اإلنفاق على الرعاية الصحية أو التعليم. كما قد يضطرون 
توفر هلم وسائل لتحسني دخلهم يف  اليت  بيع األصول  إىل 
يف  بالتايل  مما يوقعهم  سواء،  حد  على  واملستقبل  احلاضر 
فخ الفقر، ويفاقم من التفاوت يف الدخل على حنو يصعب 

عكس اجتاهه)10(.

االرتفاع  فإن  الدويل،  لبنك  ا لتقديرات  ووفقًا 
يف  الغذائية  للمواد  الدولية  األسعار  شهدته  الذي  احلاد 
الفترة 2007-2008 قد وضع 105 ماليني شخص عند 
مستوى خط الفقر أو دفعهم إىل ما حتته، كما أن االرتفاع 
احلاد الذي حدث يف الفترة 2010-2011 قد ترك أثرًا 
 .)World Bank, 2012( مليون شخص   48.6 على  مماثاًل 
كانت  عام 2012،  من  األول  والنصف  ويف عام 2011 
احلاالت األكثر دراماتيكية يف هذا الصدد هي املجاعات اليت 
شهدها القرن األفريقي ومنطقة الساحل يف غرب أفريقيا. 
الرئيسي هلذه احلاالت  السبب  ويف حني كان اجلفاف هو 
الطارئة، فإن مشكلة اجلوع اليت تبعث على القلق تتضاعف 
الدولية  األسواق  يف  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  بسبب 
وتتفاقم من جراء الصراعات. غري أنه ليس مبقدور العديد 
من البلدان املعنية أن تتحمل النفقات االجتماعية اإلضافية 
الالزمة ملكافحة اجلوع وسوء التغذية ما مل ختفض اإلنفاق 
على األغراض األخرى، مبا يف ذلك االستثمارات امللحة يف 
البنية التحتية. وتشري هذه املعضلة إىل ضرورة توفر مساعدة 

خارجية إضافية للتغلب على مشكلة التوزيع هذه يف البلدان 
األشد فقرًا.

ويف الواقع، فإن قادة جمموعة الثمانية، يف استجابتهم 
الكويال  قمة  مؤمتر  يف  تعهدوا  قد  العاملية،  الغذاء  ألزمة 
والتزموا  للزراعة،  املقدمة  املساعدات  بزيادة  عام 2009 
باحترام اخلطط اليت تضعها البلدان بنفسها، مع إيالء األولوية 
لالستثمارات العامة اليت يستفيد منها صغار املزارعني. ومع 
ذلك، مل يٌنفق بالفعل يف العامني األولني سوى 22 يف املائة 
على  بتوفريه  تعهدوا  الذي  دوالر  بليون  ال  22  مبلغ  من 
مدى ثالث سنوات. وتبدو احتماالت املساعدات املقدمة 
للزراعة، واملساعدات اإلمنائية بوجه عام، قامتة يف سياق برامج 
التقشف املايل احلالية يف البلدان املتقدمة. وعالوة على ذلك، 
والتغذية  الغذائي  لألمن  اجلديد  التحالف  عن  اإلعالن  فإن 
يف مؤمتر قمة جمموعة الثمانية يف أيار/مايو 2012 ال يقدم 
سوى تعهدات باستثمارات أقل بكثري، بينما يشدد بدرجة 
أكرب على االستثمارات اخلاصة يف جمال األعمال التجارية 
الزراعية. وقد تتكامل االستثمارات العامة واخلاصة، غري أن 
أهداف األعمال التجارية الزراعية، اليت تركز على األرباح، 
املزارعني يف حتسني  بالضرورة مع مصاحل صغار  ال تتوافق 
يف  بالضرورة  ال تساعد  كما أهنا  الغذائي،  واألمن  الدخل 

.)11()AfricaFocus, 2012( احلد من الفقر

السلع  أسعار  يف  التطورات  آثار  ما تقترن  وكثريًا 
األساسية بتأثريات معاكسة على التوزيع. وحىت يف البلدان 
النامية املنتجة للسلع األساسية، حيث أدى ارتفاع أسعار 
املكاسب  النمو، مل تنتشر  أداء  تعزيز  إىل  األساسية  السلع 
أحد  ويتمثل  السكان.  عموم  الستفادة  مبا يكفي  الناجتة 
عادة  الطبيعية  املوارد  ملكية  توزيع  أن  يف  ذلك  أسباب 
ما يكون أقل حتقيقًا للمساواة من توزيع األصول األخرى. 
لتجارية  ا والشركات  لوطنية  ا عرب  الشركات  وهتيمن 
ويف هذا  وجتارهتا)12(.  األساسية  السلع  إنتاج  على  الكبرية 
السياق، غالبًا ما تستأثر الشركات عرب الوطنية الكبرية - 
واملستثمرون املاليون الكبار - بالقسط األعظم من املكاسب 
املتحققة من ارتفاع أسعار السلع األساسية، بينما يذهب 
القليل إىل منتجي السلع األساسية والعاملني يف هذا القطاع، 

أو حىت حلكومات الدول املنتجة)13(.

واملخاوف  الغذائية  املواد  أسعار  الرتفاع  ونتيجة 
هناك  كان  العاملي،  الصعيد  على  الغذائي  باألمن  املتعلقة 
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عمليات  على  األجانب  ملستثمرين  ا قبل  من  ندفاع  ا
يف  إجياراهتا(  عقود  )أو  األراضي  على  لالستحواذ  واسعة 
ما ميكن  مع  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  النامية  البلدان 
أن ينطوي عليه ذلك من آثار سلبية على توزيع األراضي 
مثل  خمتلفة،  فاعلة  أظهرت جهات  وقد  الغذائي.  واألمن 
صناديق الثروات السيادية، وصناديق االستثمار واملعاشات 
التقاعدية، وشركات املواد الغذائية وكبار املنتجني الزراعيني 
ومالك األراضي، اهتمامًا متزايدًا باالستحواذ على األراضي 
أساسًا  األراضي  على  االندفاع  هذا  وحترك  أو تأجريها. 
دوافع تتمثل يف التوقعات الواسعة النطاق الشتداد الطلب 
على املحاصيل الغذائية بسبب النمو السكاين، وقوة النمو 
على  الطلب  يف  املستمرة  والزيادة  الناشئة،  األسواق  يف 
العائدات  وراء  السعي  إىل  باإلضافة  احليوية،  املحروقات 
األعلى وتنويع االستثمارات. كما أن بعض احلكومات يف 
األراضي  يف  تستثمر  أصبحت  لألغذية  املستوردة  البلدان 
أمنها  ضمان  إىل  األساس  يف  هتدف  حيث  اخلارج،  يف 

الغذائي الوطين.

ويؤدي انعدام الشفافية الذي حييط إىل حد ما بالعديد 
تقييم شامل  إجراء  إمكانية  تعقيد  إىل  الصفقات  هذه  من 
املتاحة  األدلة  فإن  ذلك،  ومع  العمليات.  هذه  حلجم 
للغاية يف هذه  زيادة كبرية ومتسارعة  هناك  أن  إىل  تشري 
الصفقات لالستثمار يف األراضي، وخاصة منذ أزمة الغذاء 
فعلى  لالستمرار.  مهيأة  وأهنا  الفترة 2008-2007،  يف 
 )Oxfam, 2011( أوكسفام  منظمة  تقول  املثال،  سبيل 
األراضي  مليون هكتار من  ما يصل إىل 227  بيع  إنه مت 
وهناك  عام 2001.  منذ  النامية  البلدان  يف  أو تأجريها 
التحالف  تقديرات  مثل  ذلك،  من  أقل  أخرى  تقديرات 
 ،International Land Coalition باألراضي  املعين  الدويل 
الذي يشري إىل رقم يناهز 80 مليون هكتار منذ عام 2000 
الصفقات، وعدد  ما تتم هذه  )HLPE, 2011()14(. وكثريًا 

كبري منها يف أفريقيا، مقابل سداد رسوم زهيدة للغاية.

على  األراضي  على  االستحواذ  إىل  لالجتاه  وميكن 
نطاق واسع - الذي يطلق عليه بصورة شائعة "االستيالء 
على األراضي" - أن يوفر فرصًا للبلدان النامية، وإن كان 
يطرح عليها حتديات كبرية أيضًا. فمن ناحية، ميكن نظريًا 
بعد عدة عقود من  الزراعة  لالستثمار يف  دفعة  يعطي  أن 
نقص االستثمارات، مبا ميكن أن يؤدي إىل إدخال حتسينات 
يف التكنولوجيا والبنية التحتية، فضاًل عن تعزيز خلق فرص 

العمل. ومن ناحية أخرى، أثريت خماوف بشأن التحديات 
واملخاطر اليت يشكلها ذلك االجتاه، وخاصة بالنسبة لصغار 
املزارعني ولتحقيق األمن الغذائي يف البلدان النامية. وهناك 
مبعظم  يستأثرون  الذين  هم  املستثمرين  أن  على  دالئل 
من  األراضي،  يف  االستثمار  هذا  من  املتحققة  املكاسب 
دون أن تتوزع بصورة عادلة فيما بني السكان يف البلدان 
تتحقق  أن  نرى كيف ميكن  أن  املضيفة. ويصعب  النامية 
أو حتسني  العمل  فرص  من حيث خلق  املزعومة،  الفوائد 
األمن الغذائي على سبيل املثال، يف الوقت الذي تتعلق فيه 
للتصدير واليت  املعدة  باملحاصيل  معظم هذه االستثمارات 
إىل  وباإلضافة  مفرطة.  بصورة  آلية  زراعة  على  تنطوي 
العديد  يف  باألرض  املتعلقة  احلقوق  لضعف  ونظرًا  ذلك، 
من البلدان النامية، فإن صغار املزارعني الفقراء يعانون من 
الضعف إزاء الضغوط املتزايدة والتنافس على األرض. وهم 
من  أراضيهم  من  تشريدهم  بصفة خاصة خلطر  معرضون 
دون احلصول على تعويض مناسب، إن حصلوا على أي 
تعويض أصاًل. ولذلك، فإن هذا النوع من االستثمار يؤدي 

بصورة عامة إىل ازدياد تركز األراضي يف أيد قليلة)15(.

وكان هناك عدد من املبادرات ملعاجلة هذه القضايا 
وضمان احترام االستثمارات يف األراضي للحقوق املتعلقة 
الذي   - املزارعني  صغار  بإنتاج  اإلضرار  وعدم  باألرض 
يشكل حصة كبرية من قطاع الزراعة يف العديد من البلدان 
 ،2012 ويف أيار/مايو  الغذائي.  أو باألمن  النامية - 
العاملي  الغذائي  املعنية باألمن  املتحدة  اعتمدت جلنة األمم 
املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة يف جمال 
حيازة األراضي ومصائد األمساك والغابات يف سياق األمن 
األمم  إىل ذلك، شارك مؤمتر  الوطين. وباإلضافة  الغذائي 
منظمة  جانب  إىل  )األونكتاد(،  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية )اإليفاد( والبنك الدويل، يف وضع مبادئ 
وسبل  احلقوق  حيترم  الذي  الرشيد  الزراعي  االستثمار 
كسب الرزق واملوارد)16(. وهذان مثاالن لبعض اخلطوات 
األولية اليت ُتتخذ لتزويد احلكومات يف البلدان النامية بإطار 
إىل  األراضي  االستثمارات يف  تفضي  أن  لضمان  مناسب 

تنمية تتسع للجميع حقًا.

كما أن هناك حاجة إىل سياسات استباقية للحيلولة 
األساسية  السلع  ألسعار  احلايل  االرتفاع  يؤدي  أن  دون 
وهناك،  التفاوت.  ازدياد  إىل  واملحروقات  املعادن  من 
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يف واقع األمر، العديد من التحديات املتعلقة بالتوزيع اليت 
يف  التفاوت  حيث  من  االستخراجية  بالصناعات  ترتبط 
الدخل، والتباين فيما بني املناطق، والتفاوت بني األجيال. 
وملا كانت تلك الصناعات تتميز بكثافة رأس املال، فإهنا 
وعالوة  املباشرة.  العمل  فرص  من  القليل  سوى  ال ختلق 
من  مركزًا  يكون  والنفط  املعادن  إنتاج  فإن  ذلك،  على 
املتطورة  التحتية  البنية  كما أن  عمومًا،  اجلغرافية  الناحية 
على  ما ال تنطوي  عادة  اإلنتاج  ذلك  لتصدير  الالزمة 
الفائدة لألنشطة االقتصادية األخرى أو لتحقيق  كثري من 
هتدف  فعالة  سياسات  ويف غياب  للبلد.  الفعلي  التكامل 
ال يتولد  واملصب،  املنبع  بني  إنتاجية  روابط  تطوير  إىل 
العمل  املنتج سوى قدر متواضع من فرص  البلد  عادة يف 
غري املباشرة ومن الدخل. وعالوة على ذلك، وملا كانت 
لن يفيد  استغالهلا  فإن  متجددة،  غري  هي موارد  هذه 
الدخل  من  كبرية  حصة  القادمة ما مل ُتستثمر  األجيال 

داخل البلد. املتولد 

األنشطة  يعترض جعل  الذي  التحدي  فإن  ولذلك، 
يتمثل  إمنا  الشامل  للنمو  مصدرًا  املوارد  على  القائمة 
من  السكان  قطاعات  مجيع  لتمكني  سياسات  اتباع  يف 
ولتحقيق  املوارد.  عائدات  من  املستمدة  املنافع  تقاسم 
عائدات  توزيع  مسألة  معاجلة  من  ال بد  اهلدف،  هذا 
الوطنية،  عرب  الشركات  بني  االستخراجية  الصناعات 
التصدير يف هذا  أنشطة  اليت تسيطر على نسبة كبرية من 
القطاع، واحلكومات يف البلدان املنتجة. واستغالل املوارد 
يولد ريعًا )أي الفرق بني قيمة املبيعات وتكلفة استغالل 
إذا  العادية(، وهو ما ميكن،  املوارد، مبا يف ذلك األرباح 
ما استخدم على حنو فعال، أن يكون مبثابة أساس إلحداث 
ويؤدي  الثابت.  املال  رأس  تكوين  وزيادة  هيكلي  تغيري 
ذلك بدوره إىل خلق فرص عمل. وميكن أن تكون مصادر 
على شكل  األولية  السلع  قطاع  من  احلكومية  اإليرادات 
إتاوات، أو ضرائب، أو مشاريع مشتركة، أو ملكية عامة 
اخلامس  الفصل  أيضًا  )انظر  التشغيل  لشركات  كاملة 
إىل  مستقل  وبشكل  السياق،  التقرير(. ويف هذا  هذا  من 
فإن  القصري،  األجل  يف  األسعار  تطورات  عن  بعيد  حد 
رحبية  بني  الصحيح  التوازن  لتحقيق  أساسية  حاجة  هناك 
على  احلكومة  وحصول  ناحية،  من  اخلاص،  االستثمار 
يف  األسعار  ارتفاع  من  املتأيت  الريع  من  عادل  نصيب 
ويتعني على  أخرى.  ناحية  من  االستخراجية،  الصناعات 
احلكومات أن تتجنب الدخول يف "سباق حنو القاع" يف 

القواعد املالية واألنظمة البيئية من أجل جذب االستثمار 
املباشر. األجنيب 

خمتلف  بني  واسعة  تفاوتات  إىل  األدلة  وتشري 
األنشطة  املتحقق من  الريع  توزيع  والقطاعات يف  البلدان 
دور  يف  االختالفات  ما يعكس  وهو  االستخراجية، 
املعمول  لية  ملا ا واألنظمة  للدولة  اململوكة  املؤسسات 
اململوكة  املؤسسات  فيها  تلعب  اليت  البلدان  ففي  هبا. 
تكون  االستخراجية،  الصناعات  يف  رئيسيًا  دورًا  للدولة 
بكثري  أعلى  احلكومات  عليها  حتصل  اليت  الريع  حصة 
هذه  خصخصة  فيها  متت  اليت  البلدان  يف  عليه  مما هي 
الشركات، وحيث تتسم املعاملة الضريبية بالليربالية نسبيًا 

 .)TDR 2010, chap. V(

وقد تكون أفضل طريقة لضمان التقاسم العادل لريع 
أو املحليني(  )األجانب  واملستثمرين  الدولة  بني  املوارد 
إتاحة  مع  بلد،  بكل  اخلاصة  االتفاقات  خالل  من  هي 
تشتمل  وقد  آلخر.  حني  من  التفاوض  إلعادة  الفرصة 
املرونة  من  قدر  على  لذلك،  خالفًا  االتفاقات،  تلك 
وقد  املتغرية.  السوق  أوضاع  مع  التكيف  من  ميكنها 
بعض  وكذلك  والنامية،  املتقدمة  البلدان  من  كل  قامت 
االقتصادات االنتقالية، يف اآلونة األخرية بتعديل أنظمتها 
الريع بغية االستفادة بدرجة أكرب  اليت تنظم تقاسم  املالية 
هذه  تطبيق  ما يسهل  وعادة  املتوقعة)17(.  األرباح غري  من 
السلع  أسعار  ترتفع  عندما  املنتجة  البلدان  يف  السياسات 
األساسية، أو عندما تكون بلغت مستويات مرتفعة تارخييًا. 
وملا كانت الشركات عرب الوطنية ال ميكن أن تدعي لنفسها 
فضاًل يف املكاسب غري املتوقعة، فليس مثة سبب اقتصادي 
أو أخالقي يربر السماح هلا باالستيالء على هذه املكاسب. 
وكما أشار وزير خزانة اململكة املتحدة، جورج أوزبورن، 
يف تربيره لقيام احلكومة من جانب واحد بتغيري نظام ضريبة 
نفط حبر الشمال من خالل فرض رسوم إضافية على إنتاج 
النفط والغاز، فإن "شركات النفط حتقق من أسعار النفط 
أرباحًا غري متوقعة تتجاوز بكثري تلك اليت استندت إليها 

يف اختاذ قراراهتا االستثمارية")18(. 

تقاسم  لكفالة  املالية  األنظمة  تعديل  خالل  ومن 
احلكومات  مبقدور  يكون  إنصافًا،  أكثر  بصورة  الريع 
االستفادة من التطورات املواتية يف أسعار السلع األساسية 
الطويل،  ويف األجل  والشامل.  املستدام  النمو  لتحقيق 
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تبين  خالل  من  ما يكون  كأفضل  اهلدف  هذا  يتحقق 
لتصنيع.  وا االقتصادي  لتنويع  ا تعزز  ليت  ا لسياسات  ا
التفاوت  تقلص  أن  ميكن  احلكومة  إيرادات  يف  فالزيادة 
خالل  من  لتصنيع  ا دون تراجع  وحتول  لدخول  ا يف 
تلك  إىل  املوجهة  املالية  العام والتحويالت  االستثمار 
عائدات  من  مباشرة  ال تستفيد  اليت  السكانية  الشرائح 
املوارد. كما جيب أن هتدف السياسات إىل تعزيز اإلنتاج 
على  املصدرة  الشركات  تشجيع  من خالل  الصناعي، 

املحليني،  املوردين  وإنشاء شبكة من  القيمة حمليًا،  إضافة 
نقدية  سياسة  واتباع  على سعر صرف تنافسي،  واحلفاظ 
املنتجة  للبلدان  أيضًا  وميكن  اخلاص.  االستثمار  حتفز 
العائدات،  لتثبيت  صناديق  أن تنشئ  األساسية  للسلع 
ء  إضفا يف  اإلسهام  على  فحسب  ما ال يقتصر  وهو 
بني  اإلنصاف  وكفالة  الكلي  االقتصاد  على  االستقرار 
األجيال، وإمنا يقلل أيضًا ألقصى درجة من ارتفاع أسعار 

الصرف احلقيقية.

 باء-  التحديات االقتصادية اليت يواجهها االقتصاد العاملي 
واالستجابات هلا على صعيد السياسات

الطريق الصعب حنو منو قوي ومتوازن  -1

كانت  عـام 2009،  من  األول  النصـف  حىت 
االقتصادية  لألزمة  الكربى  االقتصادات  مجيع  استجابات 
ويتفاوت  احلوافز.  من  قوية  حزم  توفري  يف  تتمثل  واملالية 
مزيج أدوات السياسات من بلد إىل آخر. ويف اجلانب املايل 
والنقدي، مشلت السياسات إنقاذ املؤسسات املالية الكربى، 
تارخييًا،  منخفضة  مستويات  إىل  الفائدة  معدالت  وتقليل 
وتوفري كميات هائلة من السيولة ملواجهة جتمد االئتمانات 
املركزية يف  فيما بني املصارف. وتوسعت بعض املصارف 
تفسري والياهتا، فقدمت دعمًا مباشرًا إىل حكوماهتا أو إىل 
أطراف خاصة غري مالية. كما اعتمدت بلدان عديدة على 
من  واحلد  العام  اإلنفاق  لزيادة  التلقائية"  التثبيت  "عوامل 
حتصيل الضرائب. ومع تطبيق كل هذه السياسات يف وقت 
البلدان مجيعًا من تدابري  بلدان خمتلفة، استفادت  واحد يف 
احلوافز لدى بعضها البعض، وكان االخنفاض يف الناتج املحلي 
نسبيًا،  قصريًا  حدته،  رغم  الدولية،  ويف التجارة  اإلمجايل 
وخاصة يف البلدان النامية. وكان ذلك دلياًل قويًا على قوة 

أشكال التآزر االقتصادي، كما أعطى دفعة جديدة ملحافل 
التعاون االقتصادي الدويل، مثل جمموعة العشرين. 

وقد توصل القادة يف مؤمتر قمة جمموعة العشرين املعقود 
رمسي  اتفاق  إىل   ،2009 أيلول/سبتمرب  يف  بيتسربغ،  يف 
التعاون هبدف ضمان حتقق منو عاملي قوي ومستدام  على 
ومتوازن وتعزيز النظم املالية املحلية والدولية. غري أهنم بداًل 
من االستمرار يف توفري تدابري التحفيز العام من أجل مواصلة 
أن  اتفقوا على  الذي كان ال يزال هشًا،  العاملي  االنتعاش 
تعاين  اليت  فالبلدان  آلخر:  بلد  من  ختتلف  االستراتيجيات 
من عجز خارجي تقوم بدعم املدخرات اخلاصة وتضطلع 
بإجراءات لتصحيح أوضاع املالية العامة، بينما تعمد البلدان 
ذات الفائض إىل تعزيز املصادر املحلية للنمو. ورئي أن ذلك 
يتفق من حيث املبدأ مع استعادة التوازن بطريقة محيدة، حيث 
إن قوة الطلب املحلي يف البلدان ذات الفائض ستتيح لبلدان 
كانت  التوازن  استعادة  أن  غري  صادراهتا.  تزيد  أن  العجز 
جزئية فحسب يف واقع األمر، وكانت ترتبط بضعف النمو 
العاملي. ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل أن التحول يف 
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السياسة حنو زيادة معدالت االدخار العام يف البلدان املتقدمة 
ذات العجز قد حدث قبل أن تتوفر للنمو يف طلب القطاع 
اخلاص فرصة للتعايف. وباإلضافة إىل ذلك، فإن حزم احلوافز 
هزيلة.  كانت  الفائض  ذات  املتقدمة  البلدان  قدمتها  اليت 
ويف مؤمتر قمة جمموعة العشرين املعقود يف تورنتو يف حزيران/
النامية  البلدان  من  األعضاء  تشجيع  جرى  يونيه 2010، 
والناشئة ذات الفوائض على تقدمي دعم مباشر لتحفيز الطلب 
املحلي والواردات، مبا يف ذلك من خالل رفع قيمة العملة، يف 
حني كان من املفترض أن يصل األعضاء من البلدان املتقدمة 
التركيز  خالل  من  اهلدف  ذلك  حتقيق  إىل  الفوائض  ذات 
على اإلصالحات اهليكلية اليت تدعم زيادة الطلب املحلي. 
وكما هو مبني يف املناقشة أدناه، ال ميكن هلذه اإلصالحات 
لطبيعة بعض اإلصالحات  نتائج سريعة؛ وبالنظر  أن حتقق 

املقترحة، فليس من املرجح أن تؤدي إىل تعزيز الطلب.

وينعكس التباين يف ُنهج السياسات املتبعة يف البلدان 
املتقدمة والبلدان النامية يف اختالف مسامهات أملانيا والصني 
يف عملية استعادة التوازن العاملي - ومها أكرب بلدان الفائض 
من حيث القيمة املطلقة. فقد تقلص الفائض اخلارجي ألملانيا 
بدرجة بسيطة فحسب منذ اندالع األزمة، سواء باألسعار 
احلالية وكنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل )من 7.5 يف املائة 
املائة يف 2012(.  ب  5.5 يف  ما ُيقدر  إىل  عام 2007  يف 
وباإلضافة إىل ذلك، كان صايف الصادرات ميثل حصة كبرية 
يف النمو العام يف أملانيا يف عامي 2010 و2011، يف حني ظل 
االستهالك اخلاص منخفضًا. وعلى النقيض من ذلك، اخنفض 
فائض احلساب اجلاري يف الصني من ذروته اليت بلغت 10 يف 
املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف عام 2007 إىل أقل من 3 
يف املائة يف عامي 2011 و2012، بينما كانت مسامهة صايف 
صادراهتا يف النمو ال تكاد ُتذكر منذ عام 2010. وجتري 
الصيين،  لالقتصاد  التوازن  الستعادة  أساسية  عملية  حاليًا 
مع االعتماد بصورة متزايدة على الطلب املحلي حلفز النمو 
)Lemoine and Ünal, 2012(. غري أن جهود استعادة التوازن 
الداخلي ال تزال غري مكتملة، حيث ال يزال يتعني أن يضطلع 
وتدعم  لالستثمار.  بالنسبة  أكرب  بدور  اخلاص  االستهالك 
الزيادات السريعة يف األجور هذا اهلدف املحلي، كما تعزز 

يف نفس الوقت مواصلة استعادة التوازن اخلارجي.

أن  يبدو  واالنتقالية،  النامية  االقتصادات  معظم  ويف 
بدرجة  تراجعت  قد  النمو  يف  الصادرات  صايف  مسامهة 
كبرية منذ بداية األزمة. فقد اقتربت من نقطة الصفر خالل 

الفترة 2010-2012 يف بلدان آسيا وأفريقيا النامية، بينما 
ويف االقتصادات  الالتينية  أمريكا  يف  السالب  إىل  حتولت 
النقيض من ذلك، ارتفعت تلك املسامهة  االنتقالية. وعلى 
حجم  زاد  حيث  األورويب،  االحتاد  يف  كبرية  بدرجة 
أن  غري  الواردات.  حجم  عن  كبرية  زيادة  الصادرات 
مل تعوض  األورويب  االحتاد  يف  الصادرات  صايف  مسامهة 
جزئية  إال بصورة  املحلي  الطلب  السليب الخنفاض  التأثري 

)الشكل 5-1(.

التجاري،  التبادل  التغريات يف حجم  وباإلضافة إىل 
كان لتطورات األسعار هي األخرى أثر ال يستهان به على 
هذه  تقلص  وكان  العاملي.  الصعيد  على  التوازن  اختالل 
االختالالت يف عام 2009 يرتبط إىل حد بعيد باخنفاض 
الفوائض يف االقتصادات النامية واالنتقالية املصدرة للنفط، 
وهو ما انعكس يف اخنفاض أوجه العجز يف الواليات املتحدة 
أسعار  ازدياد  لتجدد  ونظرًا  أملانيا(.  )باستثناء  وأوروبا 
النفط منذ منتصف عام 2009 واستمرار تقلص الفوائض 
للمحروقات  املصدرة  البلدان  كانت  واليابان،  الصني  يف 
الصعيد  على  االختالل  ازدياد  عن  بعيد  حد  إىل  مسؤولة 
 .)6-1 )الشكل  و2011  عامي 2010  يف  العاملي 
فارتفاع أسعار النفط كان يبطئ النمو العاملي إىل حد ما. 
ويرجع ذلك إىل أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر مباشرة على 
اإلنفاق الكلي يف البلدان املستوردة للمحروقات، يف حني 
ال حيدث ارتفاع اإلنفاق يف البلدان املصدرة للمحروقات 
عادة إال بعد فترة زمنية. وبالنسبة لبعض البلدان املصدرة 
من  معني  مبستوى  االحتفاظ  املعقول  من  كان  للنفط، 
الفائض يف احلساب اجلاري، ألنه ال ميكنها أن تزيد وارداهتا 
نفقات  تتكبد  أن  دون  من  معينة  مستويات  مبا يتجاوز 
زائدة ممولة من املوارد غري املتجددة، وذلك على حساب 

األجيال القادمة.

وقد تراجعت املخاوف بشأن االختالالت العاملية إىل 
حد ما يف العام املاضي، وذلك بسبب التصحيحات الكبرية 
واليابان(،  الصني  )مثل  الكربى  الفائض  بلدان  بعض  يف 
ويف أكرب بلدان العجز )الواليات املتحدة(، غري أن املشاكل 
املتصلة بتلك االختالالت ال تزال قائمة. ويف حني حققت 
منطقة اليورو ككل توازنًا إىل حد ما بالنسبة لبقية العامل، 
كبرية  خماطر  ميثل  املنطقة  داخل  االختالالت  استمرار  فإن 
)اإلطار 1-1(. كما تنبع خماطر إضافية من التوترات الشديدة 
املتصلة بتدفقات رؤوس األموال الدولية وبأسعار الصرف.
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الشكل 5-1

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل ومسامهة صايف الصادرات 
والطلب املحلي يف جمموعات بلدان خمتارة، 2006- 2012
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االقتصادات االنتقالية

إمجايل التكوين الرأمسايل
االستهالك احلكومي

صايف الصادرات
استهالك األسر املعيشية

النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل

الرئيسية للحسابات الوطنية، إدارة الشؤون االقتصادية  املصدر: حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل اجلدول 1-1؛ وقاعدة بيانات املجاميع 
واالجتماعية، األمم املتحدة UN/DESA؛ واملفوضية األوروبية، قاعدة البيانات االقتصادية الكلية السنوية EC-AMECO؛ وقاعدة بيانات 
CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وقاعدة بيانات Economist Intelligence Unit (EIU)i والتوقعات 

االقتصادية العاملية، صندوق النقد الدويل؛ ومصادر وطنية.
بيانات عام 2011 هي تقديرات أولية، وبيانات عام 2012 هي توقعات.  مالحظة: 
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الشكل 6-1

موازين احلساب اجلاري يف بلدان وجمموعات 
بلدان خمتارة، 2012-2005

)بباليني الدوالرات باألسعار اجلارية للدوالر(
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االقتصادات النامية واالنتقالية املصدرة للوقود

االقتصادات النامية واالنتقالية األخرى
االحتاد األورويب - ٢٧ بلدًا (باستثناء أملانيا) وآيسلندا وسويسرا والنرويج

أملانيا
الواليات املتحدة

اليابان
الصني

الشؤون  إدارة  إىل  استنادًا  األونكتاد،  أمانة  حسابات  املصدر: 
 UN/DESA,( املتحدة  األمم  واالجتماعية،  االقتصادية 
2012b(؛ وصندوق النقد الدويل، التوقعات االقتصادية يف 

العامل، وقاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات؛ وقاعدة 
.Economist Intelligence Unit (EIU) بيانات

البيانات املتعلقة بعام 2012 هي توقعات. مالحظة: 

وقد شهدت التدفقات الرأمسالية الدولية تقلبات واسعة، 
حيث ازدادت بصورة حادة يف الفترة السابقة على اندالع 
األزمة املالية واالقتصادية، مث اخنفضت بعدها بشكل ملحوظ 
العمليات  االستثناءات(. ومشلت  بعض  هناك  كانت  )وإن 
الدولية للمصارف اليت تقدم تقاريرها إىل مصرف التسويات 
الدولية يف األساس بلدانًا متقدمة، وهو ما يتبني من توزيع 
أصوهلا: ففي الربع األول من عام 2012، كان 73 يف املائة 
من املطالبات املصرفية الدولية ضد مدينني يف االقتصادات 
إذا مل تؤخذ  املائة  إىل 80 يف  الرقم  هذا  ويرتفع  املتقدمة، 
التغيريات  تأثري  أن  غري  احلسبان)19(.  يف  اخلارجية  املراكز 
املناطق األخرى، حىت وإن كانت  املصارف يف  يف أصول 

أقل من حيث القيمة املطلقة، قد يكون أقوى على صعيد 
االقتصاد الكلي يف تلك البلدان نظرًا حلداثة نشأة األسواق 
املالية وأسواق الصرف األجنيب فيها. ويف الفترة ما بني الربع 
األول من عام 2002 والربع األول من عام 2008، ازداد 
جمموع املطالبات الدولية بنسبة 226 يف املائة ليصل إىل 28 
تريليون دوالر - وهو ارتفاع تارخيي. وكان هذا املعدل أعلى 
من ذلك بكثري بالنسبة لألعضاء اجلدد يف االحتاد األورويب)20( 
)630 يف املائة( واالقتصادات االنتقالية )865 يف املائة(؛ وإن 
كان أيضًا شديد االرتفاع بالنسبة إلسبانيا وآيرلندا وإيطاليا 
والربتغال واليونان )ما يناهز 400 يف املائة(. ويف الفترة ما بني 
الربع األول من عام 2008 والربع األول من عام 2012، 
بنسبة 16  العاملي  الصعيد  على  الدولية  املطالبات  تقلصت 
يف املائة، مع حدوث أشد التخفيضات يف البلدان املتقدمة 
و18  بنسبة 22  اخنفضت  )حيث  االنتقالية  واالقتصادات 
كانت  املتقدمة،  البلدان  بني  ومن  التوايل(.  على  املائة  يف 
البلدان األوروبية هي األشد تضررًا، وخباصة إسبانيا وآيرلندا 
وإيطاليا والربتغال واليونان، حيث تقلصت أصول املصارف 
الدولية مبقدار النصف. ورغم أن جزءًا من هذا االخنفاض 
كان يرجع إىل حتركات أسعار الصرف)21(، فإن انتكاسات 
االئتمان الكبرية كانت من بني العوامل الرئيسية اليت أسهمت 

يف هشاشة أنظمتها املصرفية. 

يف  املستمرة  الزيادة  من  النقيض  على  ذلك  ويأيت 
تدفقات رؤوس األموال إىل البلدان النامية، حيث ازدادت 
قيمة أصول املصارف، مث سجلت زيادة أخرى قدرها 25 
يف املائة فيما بني الربع األول من عام 2008 والربع األول 
من عام 2012. ويف أمريكا الالتينية، على وجه اخلصوص، 
زادت تلك األصول بنسبة 30 يف املائة للمنطقة بأكملها، 
النامية ككل،  الربازيل. ويف آسيا  املائة يف  وبنسبة 55 يف 
زادت األصول بنسبة 21 يف املائة يف املتوسط، وبنسبة تصل 
إىل 80 يف املائة يف الصني. ويواجه عدد من هذه البلدان 
تدفقات رؤوس  أن  من  تنتج  نوع خمتلف،  من  مشكالت 
وترد  عمالهتا.  قيمة  لرفع  ضغوطًا  ما ختلق  عادة  األموال 
بعض هذه البلدان )وخاصة الربازيل( بالقول بأن السياسات 
النقدية املتساهلة اليت تبنتها املصارف املركزية يف االقتصادات 
اقتصادها  استقرار  على  سلبية  تأثريات  هلا  كان  املتقدمة 
الكلي وقدرهتا على املنافسة. ويعين ذلك نوعًا من "حرب 
العمالت"، حيث تسعى البلدان املتقدمة إىل استرداد جزء 
النامية  البلدان  التنافسية على حساب عدد من  قدرهتا  من 

األكثر دينامية.
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وقد تفاقمت التوترات بشأن أسعار الصرف يف النصف 
األول من عام 2011 بسبب تشديد السياسات النقدية يف 
العديد من اقتصادات السوق الناشئة. وكانت تلك السياسات 
هتدف إىل احلد من الضغوط التضخمية النامجة أساسًا عن 
ارتفاع األسعار العاملية للغذاء والطاقة. وقد قلل ارتفاع أسعار 
الفائدة من الطلب املحلي، ومع اجتذاب تلك األسعار املرتفعة 
لرؤوس األموال القصرية األجل، فإهنا متيل أيضًا خللق ضغوط 
العمالت هذا  ارتفاع قيمة  العملة. ورمبا يكون  لرفع قيمة 
قد أسهم يف خفض معدالت التضخم، ولكن بتكلفة عالية 
على حساب النمو االقتصادي. ومع تباطؤ النمو على الصعيد 
أهداف  حتولت  األساسية،  السلع  أسعار  وتراجع  الدويل 
السياسات مرة أخرى من إضفاء االستقرار على األسعار إىل 
دعم النمو. ووصواًل إىل هذه الغاية، خفضت بلدان عديدة، 
الفائدة  من بينها الربازيل وتركيا والصني واهلند، معدالت 
فيها يف عامي 2011 و2012، بينما احتفظت املكسيك 
يبلغ 4.5  تارخيية  بصورة  منخفض  مستوى  يف  مبعدالهتا 
أو خفض  الفائدة  أسعار  خفض  إىل  وباإلضافة  املائة.  يف 
متطلبات االحتياطي، اعتمدت بعض البلدان أيضًا سياسات 
ائتمان مصممة لدعم الطلب املحلي بشكل مباشر بدرجة 
أكرب وأكثر فعالية، وخباصة االستثمار. كما تلعب مصارف 
التنمية وغريها من املؤسسات املالية اململوكة للدولة دورًا 

هامًا يف هذا الصدد.

ومع اخنفاض أسعار الفائدة، ورمبا أيضًا ازدياد نفور 
املالية يف منطقة  التوترات  املستثمرين من املخاطرة بسبب 
اليورو، تراجع تدفق احلوافظ املالية إىل البلدان النامية بعض 
اآلثار  أن  الشيء يف األشهر األوىل من عام 2012. غري 
السلبية اليت تركها تكرار التدفقات الرأمسالية الضخمة اليت 
يليها "توقف مفاجئ" على االقتصادات النامية واالقتصادات 
االنتقالية أظهرت أمهية تبين سياسات نشطة إلدارة رؤوس 
األموال كجزء من تدابريها التنظيمية التحوطية على الصعيد 
الكلي. واالتفاق الذي توصلت إليه جمموعة العشرين بشأن 
يقر  األول/أكتوبر 2011  تشرين  يف  الرأمسالية  التدفقات 
إدارة  تدابري  استخدام  يف  املرونة  توخي  بضرورة  صراحة 
احلسابات الرأمسالية يف احتواء املخاطر اليت قد تنشأ بشكل 
روتيين يف األسواق املالية العاملية املتحررة واملتكاملة. وتشري 
املحلية  األسواق  وتعميق  تطوير  أن  إىل  العشرين  جمموعة 
التنظيمية  التدابري  واعتماد  والسندات  األموال  لرؤوس 
النامية  البلدان  سيمكن  املناسبة  التحوطية  واملمارسات 
املتقلبة  الرأمسالية  التدفقات  استيعاب  من  املطاف  هناية  يف 

مثااًل  يبني  مثلما  ولكن  أفضل.  حنو  على  معها  والتعامل 
سويسرا واليابان، قد تضطر البلدان، حىت اليت متتلك نظمًا 
مالية متطورة، للتدخل يف أسواق صرف العمالت األجنبية 
أسعار  يف  فيها  املرغوب  غري  التحركات  دون  للحيلولة 
القصرية  للتحركات  نتيجة  الكبري  التسعري  وسوء  الصرف 
عقد  أن  يبدو  السياق،  ويف هذا  األموال.  لرؤوس  األجل 
أكثر  الصرف  ألسعار  نظم  حنو  قدمًا  "املضي  على  النية 
خضوعًا لقوى السوق، وتعزيز مرونة معدل سعر الصرف 
 )G-20, 2011( "لكي يعكس العوامل االقتصادية األساسية
يغفل أن حتركات رؤوس األموال تترك على أسعار الصرف 
تأثريًا أقوى بكثري من امليزان التجاري أو ميزان احلسابات 
ستعكس  بأهنا  لالعتقاد  يدعو  سبب  مثة  وليس  اجلارية، 
لتدخل  حاجة  وهناك  األساسية".  االقتصادية  "العوامل 
احلكومات إلدارة هذه التدفقات الرأمسالية وتوجيه أسعار 
ويبدو،  لالستمرار.  قابلة  مستويات  إىل  احلقيقية  الصرف 
على سبيل املثال، أن الرفع التدرجيي للقيمة احلقيقية ألوراق 
النقد الصينية )الرمننبيب renminbi(، الذي مسح به مصرف 
الشعب الصيىن)22( كان مفضاًل على اتباع مزيج من انفتاح 
من  كان  فقد  الصرف.  سعر  وتعومي  الرأمسالية  احلسابات 
االستقرار  إىل عدم  األخري  البديل  يؤدي هذا  أن  املحتمل 
املايل واالرتفاع املفاجئ يف قيمة العملة، األمر الذي يشكل 
خطرًا جديًا ال يقتصر على منو الصني فحسب، وإمنا ميتد 

أيضًا إىل االقتصاد العاملي.

وقد شهدت التدفقات الرأمسالية الدولية تقلبات واسعة، 
حيث ازدادت بصورة حادة يف الفترة السابقة على اندالع 
األزمة املالية واالقتصادية، مث اخنفضت بعدها بشكل ملحوظ 
العمليات  )وإن كانت هناك بعض االستثناءات(. ومشلت 
الدولية للمصارف اليت تقدم تقاريرها إىل مصرف التسويات 
الدولية يف األساس بلدانًا متقدمة، وهو ما يتبني من توزيع 
أصوهلا: ففي الربع األول من عام 2012، كان 73 يف املائة 
من املطالبات املصرفية الدولية ضد مدينني يف االقتصادات 
إذا مل تؤخذ  املائة  الرقم إىل 80 يف  املتقدمة، ويرتفع هذا 
التغيريات  تأثري  أن  غري  احلسبان)19(.  يف  اخلارجية  املراكز 
يف أصول املصارف يف املناطق األخرى، حىت وإن كانت 
أقل من حيث القيمة املطلقة، قد يكون أقوى على صعيد 
االقتصاد الكلي يف تلك البلدان نظرًا حلداثة نشأة األسواق 
ما بني  ويف الفترة  فيها.  األجنيب  الصرف  وأسواق  املالية 
الربع األول من عام 2002 والربع األول من عام 2008، 
ازداد جمموع املطالبات الدولية بنسبة 226 يف املائة ليصل 
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إىل 28 تريليون دوالر - وهو ارتفاع تارخيي. وكان هذا 
يف  اجلدد  لألعضاء  بالنسبة  بكثري  ذلك  من  أعلى  املعدل 
االحتاد األورويب)20( )630 يف املائة( واالقتصادات االنتقالية 
)865 يف املائة(؛ وإن كان أيضًا شديد االرتفاع بالنسبة 
إلسبانيا وآيرلندا وإيطاليا والربتغال واليونان )ما يناهز 400 
األول من عام 2008  الربع  ما بني  املائة(. ويف الفترة  يف 
الدولية  املطالبات  والربع األول من عام 2012، تقلصت 
على الصعيد العاملي بنسبة 16 يف املائة، مع حدوث أشد 
االنتقالية  واالقتصادات  املتقدمة  البلدان  يف  التخفيضات 
التوايل(.  على  املائة  يف  و18  بنسبة 22  اخنفضت  )حيث 
هي  األوروبية  البلدان  كانت  املتقدمة،  البلدان  بني  ومن 
األشد تضررًا، وخباصة إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا والربتغال 
مبقدار  الدولية  املصارف  أصول  تقلصت  حيث  واليونان، 
النصف. ورغم أن جزءًا من هذا االخنفاض كان يرجع إىل 
حتركات أسعار الصرف)21(، فإن انتكاسات االئتمان الكبرية 
اليت أسهمت يف هشاشة  الرئيسية  العوامل  بني  كانت من 

أنظمتها املصرفية. 

يف  املستمرة  الزيادة  من  النقيض  على  ذلك  ويأيت 
تدفقات رؤوس األموال إىل البلدان النامية، حيث ازدادت 
قيمة أصول املصارف، مث سجلت زيادة أخرى قدرها 25 
يف املائة فيما بني الربع األول من عام 2008 والربع األول 
من عام 2012. ويف أمريكا الالتينية، على وجه اخلصوص، 
زادت تلك األصول بنسبة 30 يف املائة للمنطقة بأكملها، 
النامية ككل،  الربازيل. ويف آسيا  املائة يف  وبنسبة 55 يف 
زادت األصول بنسبة 21 يف املائة يف املتوسط، وبنسبة تصل 
إىل 80 يف املائة يف الصني. ويواجه عدد من هذه البلدان 
تدفقات رؤوس  أن  من  تنتج  نوع خمتلف،  من  مشكالت 
وترد  عمالهتا.  قيمة  لرفع  ضغوطًا  ما ختلق  عادة  األموال 
بعض هذه البلدان )وخاصة الربازيل( بالقول بأن السياسات 
النقدية املتساهلة اليت تبنتها املصارف املركزية يف االقتصادات 
اقتصادها  استقرار  على  سلبية  تأثريات  هلا  كان  املتقدمة 
الكلي وقدرهتا على املنافسة. ويعين ذلك نوعًا من "حرب 
العمالت"، حيث تسعى البلدان املتقدمة إىل استرداد جزء 
النامية  البلدان  التنافسية على حساب عدد من  قدرهتا  من 

األكثر دينامية.

وقد تفاقمت التوترات بشأن أسعار الصرف يف النصف 
األول من عام 2011 بسبب تشديد السياسات النقدية يف 
العديد من اقتصادات السوق الناشئة. وكانت تلك السياسات 

هتدف إىل احلد من الضغوط التضخمية النامجة أساسًا عن 
ارتفاع األسعار العاملية للغذاء والطاقة. وقد قلل ارتفاع أسعار 
الفائدة من الطلب املحلي، ومع اجتذاب تلك األسعار املرتفعة 
لرؤوس األموال القصرية األجل، فإهنا متيل أيضًا خللق ضغوط 
العمالت هذا  ارتفاع قيمة  العملة. ورمبا يكون  لرفع قيمة 
قد أسهم يف خفض معدالت التضخم، ولكن بتكلفة عالية 
على حساب النمو االقتصادي. ومع تباطؤ النمو على الصعيد 
أهداف  حتولت  األساسية،  السلع  أسعار  وتراجع  الدويل 
السياسات مرة أخرى من إضفاء االستقرار على األسعار إىل 
دعم النمو. ووصواًل إىل هذه الغاية، خفضت بلدان عديدة، 
الفائدة  من بينها الربازيل وتركيا والصني واهلند، معدالت 
فيها يف عامي 2011 و2012، بينما احتفظت املكسيك 
يبلغ 4.5  تارخيية  بصورة  منخفض  مستوى  يف  مبعدالهتا 
أو خفض  الفائدة  أسعار  خفض  إىل  وباإلضافة  املائة.  يف 
متطلبات االحتياطي، اعتمدت بعض البلدان أيضًا سياسات 
ائتمان مصممة لدعم الطلب املحلي بشكل مباشر بدرجة 
أكرب وأكثر فعالية، وخباصة االستثمار. كما تلعب مصارف 
التنمية وغريها من املؤسسات املالية اململوكة للدولة دورًا 

هامًا يف هذا الصدد.

ومع اخنفاض أسعار الفائدة، ورمبا أيضًا ازدياد نفور 
املالية يف منطقة  التوترات  املستثمرين من املخاطرة بسبب 
اليورو، تراجع تدفق احلوافظ املالية إىل البلدان النامية بعض 
اآلثار  أن  الشيء يف األشهر األوىل من عام 2012. غري 
السلبية اليت تركها تكرار التدفقات الرأمسالية الضخمة اليت 
يليها "توقف مفاجئ" على االقتصادات النامية واالقتصادات 
االنتقالية أظهرت أمهية تبين سياسات نشطة إلدارة رؤوس 
األموال كجزء من تدابريها التنظيمية التحوطية على الصعيد 
الكلي. واالتفاق الذي توصلت إليه جمموعة العشرين بشأن 
يقر  األول/أكتوبر 2011  تشرين  يف  الرأمسالية  التدفقات 
إدارة  تدابري  استخدام  يف  املرونة  توخي  بضرورة  صراحة 
احلسابات الرأمسالية يف احتواء املخاطر اليت قد تنشأ بشكل 
روتيين يف األسواق املالية العاملية املتحررة واملتكاملة. وتشري 
املحلية  األسواق  وتعميق  تطوير  أن  إىل  العشرين  جمموعة 
التنظيمية  التدابري  واعتماد  والسندات  األموال  لرؤوس 
النامية  البلدان  سيمكن  املناسبة  التحوطية  واملمارسات 
املتقلبة  الرأمسالية  التدفقات  استيعاب  من  املطاف  هناية  يف 
مثااًل  يبني  مثلما  ولكن  أفضل.  حنو  على  معها  والتعامل 
سويسرا واليابان، قد تضطر البلدان، حىت اليت متتلك نظمًا 
مالية متطورة، للتدخل يف أسواق صرف العمالت األجنبية 
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أسعار  يف  فيها  املرغوب  غري  التحركات  دون  للحيلولة 
القصرية  للتحركات  نتيجة  الكبري  التسعري  وسوء  الصرف 
عقد  أن  يبدو  السياق،  ويف هذا  األموال.  لرؤوس  األجل 
أكثر  الصرف  ألسعار  نظم  حنو  قدمًا  "املضي  على  النية 
خضوعًا لقوى السوق، وتعزيز مرونة معدل سعر الصرف 
 )G-20, 2011( "لكي يعكس العوامل االقتصادية األساسية
يغفل أن حتركات رؤوس األموال تترك على أسعار الصرف 
تأثريًا أقوى بكثري من امليزان التجاري أو ميزان احلسابات 
ستعكس  بأهنا  لالعتقاد  يدعو  سبب  مثة  وليس  اجلارية، 
لتدخل  حاجة  وهناك  األساسية".  االقتصادية  "العوامل 

احلكومات إلدارة هذه التدفقات الرأمسالية وتوجيه أسعار 
ويبدو،  لالستمرار.  قابلة  مستويات  إىل  احلقيقية  الصرف 
على سبيل املثال، أن الرفع التدرجيي للقيمة احلقيقية ألوراق 
النقد الصينية )الرمننبيب renminbi(، الذي مسح به مصرف 
الشعب الصيىن)22( كان مفضاًل على اتباع مزيج من انفتاح 
من  كان  فقد  الصرف.  سعر  وتعومي  الرأمسالية  احلسابات 
االستقرار  إىل عدم  األخري  البديل  يؤدي هذا  أن  املحتمل 
املايل واالرتفاع املفاجئ يف قيمة العملة، األمر الذي يشكل 
خطرًا جديًا ال يقتصر على منو الصني فحسب، وإمنا ميتد 

أيضًا إىل االقتصاد العاملي.

اإلطار 1-1

اختالالت التجارة وأزمة منطقة اليورو

كانت التباينات اخلطرية يف القدرة التنافسية داخل املنطقة الواحدة وما يتصل هبا من تراكم 
لالختالالت اإلقليمية هي السبب اجلذري لألزمة يف منطقة اليورو. وقد التزم أعضاء هذا االحتاد 
منها".  قريبة  كانت  وإن  املائة،  يف   2 عن  "تقل  بنسبة  للتضخم،  موحد  منخفض  مبعدل  النقدي 
للتضخم  املوحد  املعدل  بذلك  املشترك  التزامهم  عن  طويلة  لفترات  اخلروج  لألعضاء  وال ميكن 
األكثر  د  املحدِّ العامل  هي  األجور  وملا كانت  املطاف.  هناية  يف  نفسه  االحتاد  تقويض  دون  من 
اإلنتاجية  منو  ملراعاة  تصحيحها  مع  الوطين،  الصعيد  على  األجور  اجتاهات  لألسعار، فإن  أمهية 
األورويب  النقدي  االحتاد  متاسك  على  للحفاظ  متسقة  تظل  أن  تكاليف وحدة العمل(، جيب  )أي 

.)Flassbeck, 2007(

ويف الواقع، فإن التقييد املستمر لألجور يف أملانيا، وهي أكرب دولة عضو، أدى إىل حدوث فروق 
يف معدالت التضخم، مما ترتب عليه التأثريات التالية: يف أملانيا، تسبب يف ركود طويل لالستهالك 
وازدياد التفاوت يف الدخل؛ وبالنسبة لالحتاد ككل، تراكمت االختالالت التجارية حيث استفادت 
تضخم  فيها  يرتفع  اليت  البلدان  مع  باملقارنة  التنافسية  قدرهتا  من حيث  التضخم  املنخفضة  البلدان 
األجور/األسعار. ويف أي احتاد مايل، ميكن ملثل هذه االختالالت التجارية أن تستمر لفترة طويلة 
إذا ما عمد األعضاء من بلدان الفائض إىل متويل األعضاء من بلدان العجز من خالل التحويالت 
املالية. ويف االحتاد النقدي األورويب، كانت تدفقات الديون اخلاصة متثل النظري املايل لالختالالت 
التجارية املتزايدة، حيث إن املصارف يف بلدان الفائض، اليت كانت عاجزة عن توسيع أعماهلا يف 
واإلنفاق يف  لالقتراض  استعداد  على  من هم  إقراض  إىل  ذلك  من  بداًل  املحلية، عمدت  أسواقها 

.)Bibow, 2007 and 2012( بلدان العجز
غري أن تدفقات القروض اخلاصة، اليت أصبح النمو األورويب غري املتوازن يعتمد عليها، توقفت 
فجأة عندما بدأت الشكوك تساور املقرضني حول املالءة املالية للمقترضني. ومل تكن األزمة العاملية 
بأكثر من جمرد مفجر أحال فقاعات ازدهار سوق اإلسكان املحلي إىل ركام يف أحناء أوروبا. وعندئذ،
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أدى انتهاء طفرة الديون اخلاصة إىل سلسلة من أزمات الديون، حيث حتول استفحال املديونية األصلية 
لألسر املعيشية إىل أزمات مصرفية، مث إىل أزمات ديون سيادية يف هناية املطاف. وعندما تعمد السلطات 
األوروبية إىل عالج أعراض أزمات الديون السيادية باللجوء إىل جرعات أعلى وأعلى من التقشف، 
فإهنا تزيد من املخاطر: فالتقشف الصارم يدفع البلدان املدينة إىل تقليص الديون، وهو ما ميتد إىل كافة 
أحناء اقتصاد إقليمي شديد الترابط ويفتقر إىل دعامة مالية صلبة، مما خينق النمو اإلقليمي، حيث تشكل 

القدرة على حتمل الديون هتديدًا لالحتاد النقدي بأكمله. 

ويقع جانب من اللوم على عيوب التصميم األصلي لالحتاد النقدي: فلم يكن ذلك التصميم 
يتوخى إدارة الطلب، كما كان ينفر عمومًا من اتباع سياسات استباقية على مستوى االقتصاد الكلي. 
وعالوة على ذلك، ال يوجد تنسيق سليم للسياسات. فعندما يعمد االحتاد النقدي إىل فرض قيود على 
التحويالت املالية، وإن كان خيفق يف جتنب االختالالت اليت جتعل تلك التحويالت أمرًا ال غىن عنه 
داخل املنطقة، فإنه يكون قد وضع نفسه يف املأزق احلايل. ويف الوقت احلاضر، عندما تلقي السلطات 
األوروبية عبء إعادة التوازن بصورة غري متناسبة على عاتق بلدان العجز، فإهنا تزيد من تكلفة استعادة 
التوازن )De Grauwe, 2012(. فمن املمكن استعادة ذلك التوازن بصورة أكثر فاعلية، وبتكلفة أقل، إذا 

اتفقت بلدان الفائض داخل املنطقة على تعديل األجور واألسعار فيها يف اجتاه زيادهتا.

والتدابري املؤسسية اليت اتفق عليها حىت اآلن ليست بالتدابري الكافية، ألهنا ال هتدف يف األساس إىل 
إنعاش النمو. ويف حني يعد اإلعالن عن حزمة دعم تبلغ قيمتها 120 بليون يورو ملشاريع استثمارية 
خطوة يف االجتاه الصحيح، فإهنا ال تبدو كافية. فالتدابري تشمل إنشاء املرفق األورويب لتحقيق االستقرار 
املايل واآللية األوروبية لتحقيق االستقرار باعتبارمها األداتني الرئيسيتني إلدارة األزمات )"جدار احلماية"(، 
إىل جانب خمتلف املبادرات املتخذة لتحسني اإلدارة االقتصادية يف االحتاد األورويب، مبا حيول دون 
حدوث األزمات مستقباًل )ECB, 2012(. فجميع املبادرات اجلديدة تتبع، يف جوهرها، نفس اخلطة 
القدمية. فالتدابري تتركز أساسًا على تعزيز ما يسمى ميثاق االستقرار والنمو ومواءمة السياسات مع 
أحدث نسخة من برنامج اإلصالح اهليكلي املعتمد منذ وقت طويل يف االحتاد األورويب - استراتيجية 
أوروبا 2020. وال تزال أوروبا تواصل جتاهل املسائل احليوية إلدارة الطلب املحلي والتنسيق السليم 

للسياسات من أجل حتقيق التوازن الداخلي.

املجال املتاح للسياسات النقدية واملالية  -2

سياسات  خمتلف  وتأثري  دور  حول  النقاش  يتشكل 
وجهات  اختالف  من  احلالية  األزمة  يف  الكلي  االقتصاد 
يف  معاجلتها  يتعني  اليت  الرئيسية  املشاكل  بشأن  النظر 
"احليز  )مثل  السياسات  أدوات  وتوافر  معينة،  حلظة  أي 
املايل" أو "احليز النقدي"(، والنتائج اليت ميكن توقعها من 

استخدامها. 

ويتصل السؤال األول بتشخيص أسباب األزمة العاملية 
عليها  التغلب  يتعني  اليت  الرئيسية  االقتصادية  واملشاكل 

املشاكل  على  التشخيصات  أحد  ويركز  األزمة.  لتخطي 
املحلي  الناتج  إىل  الدين  ونسب  العجز  ارتفاع   - املالية 
اإلمجايل، يف البلدان املتقدمة أساسًا. وبناء على ذلك، ُيقترح 
الرأي،  العامة" كعالج. ووفقًا هلذا  املالية  "ضبط أوضاع 
للمالءة  املاليني  املستثمرين  سيطمئن  املايل  التقشف  فإن 
املالية للمدينني السياديني، مبا يؤدي إىل كبح مجاح أسعار 
الفائدة واستعادة إمدادات االئتمان، وهو ما سيؤدي بدوره 
إىل االنتعاش االقتصادي. وهناك تنويعات على هذا املوقف 
"الرباعم  إىل  يشريون  تفاؤاًل  األكثر  فاملراقبون  الرئيسي. 
اخلضراء" يف عام 2010 كدليل على أن االقتصاد العاملي 
العامة  احلوافز  للسماح بسحب حزم  مبا يكفي  قويًا  كان 
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القطاع  ألن  وذلك  معاكسة،  عواقب  حدوث  دون  من 
مستدام  أساس  على  اإلنفاق  بالفعل  استأنف  قد  اخلاص 
تشديد  إن  فيقولون  تشاؤمًا،  أما األكثر   .)IMF, 2011(
القيود املالية لن يؤدي إىل استئناف النمو، وإمنا سيكسب 
وقتًا فحسب )أي سيحول دون حدوث ذعر مايل عام( 
األزمة.  من  للخروج  الالزمة  اهليكلية  اإلصالحات  لتنفيذ 
التقشف  أن  ويعتقدون  وسطًا،  موقفًا  يتبنون  من  وهناك 
املايل جيب أن يكون قويًا مبا يكفي لتمتعه باملصداقية من 
حيث االستدامة املالية، وإن ظل فضفاضًا مبا يكفي للتقليل 
.)IMF, 2012a( ألدىن درجة من آثاره السلبية على النمو

يشري  العاملية  األزمة  لسبب  بديل  تشخيص  ومثة 
اإلسراف  إىل  وليس  اخلاصة،  املديونيات  استفحال  إىل 
املايل - حىت وإن متثلت إحدى نتائجها يف تدهور الوضع 
املايل لالقتصادات املتقدمة. ومن اخلصائص املميزة لألزمات 
املالية أنه عادة ما تعقبها عملية طويلة من تقليص املديونيات، 
حيث تسعى املصارف واملدينني على حد سواء إىل ضبط 
ميزانياهتم العمومية )Koo, 2011(. ويف احلالة الراهنة، ومع 
معدالت  ارتفاع  جراء  من  اخلاص  الطلب  تقييد  ازدياد 
من  ذلك  وما يتركه  أو تقلصها  األجور  وركود  البطالة 
آثار سلبية على الثروات، يكون من اإلفراط يف التفاؤل أن 
ُيفترض أن القطاع اخلاص قد "تلقف اإلشارة"، وأن اإلنفاق 
اخلاص سيدعم مواصلة االنتعاش. ونتيجة لذلك، ُينظر إىل 
التشدد املايل على أنه يؤدي إىل نتائج عكسية. فمع ازدياد 
تقليص النمو وعائدات الضرائب، لن يكون من املحتمل أن 
ينجح حىت يف "ضبط أوضاع املالية العامة"، وال يف استعادة 
األسواق  فيما بني  فالثقة، وخاصة  املالية)23(.  األسواق  ثقة 

املالية، ال ُتستعاد إال عندما ينتعش االقتصاد.

ولكل هذه األسباب، ال ميكن للسياسة النقدية أن تؤدي 
إىل إعادة إطالق النمو. وال تتمثل املشكلة يف أن عدم كفاية 
فاملصارف  االئتمان:  إمدادات  على  قيودًا  يفرض  السيولة 
املركزية وفرت كميات هائلة من األموال للمصارف. وعلى 
الواليات  يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  ضخ  املثال،  سبيل 
املتحدة، منذ أيلول/سبتمرب 2008، أكثر من تريليوين دوالر 
يف النظام املصريف، أي ثالثة أمثال جمموع أصوله؛ ويف أوروبا، 
ضاعف املصرف املركزي األورويب أصوله إىل حنو 3 تريليون 
املصرفية  االئتمانات  الركود  أصاب  ذلك،  ورغم  يورو. 
املقدمة إىل القطاع اخلاص يف أوروبا، بينما تقلصت بنسبة 4 
يف املائة يف الواليات املتحدة يف الفترة ما بني الربع الثالث 

من عام 2008 وهناية عام 2011. وإذا كانت املصارف 
ال تزيد من إقراضها للقطاع اخلاص، فليس ذلك ألهنا تفتقر 
ُتقرضه  أن  ال تريد  لكوهنا  يرجع  إما  إنه  بل  األموال؛  إىل 
بداًل من ذلك(،  العمومية  ميزانياهتا  تفضل ضبط  أهنا  )أي 
أو ألن القطاع اخلاص ال يطلب ائتمانًا صافيًا )أي قروض 
الديون املستحقة( ألنه ال ينتوي  إعادة متويل  باإلضافة إىل 
زيادة استهالكه أو استثماراته. ومرة أخرى، تظهر أسواق 
االئتمان نزوعًا إىل مواكبة الدورات االقتصادية. وال يعين 
ذلك أن السياسة النقدية مل تعد فعالة على اإلطالق - فتبين 
الوضع  تفاقم  إىل  يؤدي  أن  انكماشي ميكن  نقدي  موقف 
للسلطات  ناحية أخرى، ميكن  بدرجة كبرية. ومن  احلايل 
النقدية أن تكون أكثر فعالية إذا ما ركزت بدرجة أقل على 
إمجايل كمية األموال الصادرة، وبدرجة أكرب على من ينبغي 
أن يتلقى تلك األموال، وكيف ينبغي استخدامها. ومع ذلك، 
النقدية عن حدودها، وهو ما جيعل  السياسة  فقد كشفت 

السياسة املالية تظل أداة ال غىن عنها.

حول  النقاش  هذا  وراء  تكمن  مفاهيمية  قضايا  ومثة 
التقليدية  املالية  الرؤية  يف  األساسي  فاخلطأ  السياسات. 
كما لو  ما  لبلد  العامة  املالية  إىل  النظر  يف  يتمثل  اجلامدة 
كانت تعمل بنفس الطريقة اليت تعمل هبا مالية أسرة معيشية 
بصورة  تعيش  أن  ميكن  أسرة  ما من  إن  فحيث  منفردة. 
دائمة مبا يتجاوز قدراهتا بأن تنفق أكثر مما تكسب، ُيفترض 
كذلك أن نفس املبدأ ينطبق على أي حكومة مسؤولة. غري 
أن هذا القياس مضلل بشكل خطري إذا اختذناه دلياًل لوضع 
السياسات السليمة. فاألسرة املعزولة قد تنجح بدرجة كبرية 
يف تقليص ديوهنا خبفض إنفاقها، شريطة أال تتأثر عائداهتا 
بذلك االنكماش. غري أن أحد مبادئ اقتصادات السوق يقول 
بأن إنفاق أسرة ما إمنا ميثل دخاًل ألسرة أخرى. ولذلك، فإذا 
حاول طرف واحد كبري أو عدة أسر جمتمعة ختفيض ديوهنا 
يف نفس الوقت عن طريق خفض اإلنفاق، سوف ينتهي هبم 

األمر إىل خفض الدخل اإلمجايل، مبا فيه دخلهم اخلاص.

القطاع  جانب  من  املتزامن  اإلنفاق  خفض  وكان 
اخلاص )األسر والشركات على حد سواء( يف أحناء العامل 
الصعيد  على  والنمو  العائدات  ركود  تسبب يف  الذي  هو 
العاملي. وليس من املرجح أن يتعاىف العامل من هذا الركود 
ما مل ينعكس مسار حماوالت تقليص اإلنفاق من جانب كل 
طرف على حدة. وما مل يتم وقف موجة ختفيضات اإلنفاق، 
غري أنه  واإلنفاق.  للدخول  سريع  بتدهور  األمر  سينتهي 
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تغيري  مبقدوره  يكون  أن  يتوقع  أن  خاص  لطرف  ال ميكن 
االقتصادية؛  الدورات  مسار األحداث من خالل معاكسة 
السليب  األثر  موازنة  تستطيع  اليت  فاحلكومات وحدها هي 

الذي يتركه انكماش القطاع اخلاص على الدخول.

ويثري ذلك مسألة احليز املايل. وقد عرض تقرير التجارة 
والتنمية، TDR 2011( 2011( احلجج الداعية إىل تقدير دور 
السياسة املالية من منظور اقتصادي كلي ودينامي. ودعا إىل 
ضرورة أن يؤخذ يف احلسبان تأثري السياسة املالية على الدخل 
حالة  على  وبالتايل  اإلمجايل،  املحلي  الناتج  ومنو  اإلمجايل 
امليزانية نفسها. فاحليز املايل واملالية العامة ال يتوقفان فحسب 
وحجم  اإلمجايل  املحلي  الناتج  إىل  العام  الدين  نسبة  على 
العجز احلايل يف املوازنة؛ بل ال بد من أخذ معدالت النمو 
وأسعار الفائدة أيضًا يف االعتبار. ومن هنا، فإن سياسات 
االقتصاد الكلي، من خالل تأثريها على الناتج املحلي اإلمجايل 
ومستوى سعر الفائدة، تعترب من املحددات الرئيسية للحيز 

املايل يف أي اقتصاد.

واليوم، تواجه العديد من احلكومات األوروبية أسعار 
فائدة مرتفعة على ديوهنا السيادية، حيث تنظر األسواق املالية 
إىل قروضها باعتبارها عالية املخاطر. وكان ذلك هو السبب 
الذي جرى التذرع به لتشديد القيود املالية. فقد وقع قادة 
االحتاد األورويب، على سبيل املثال، على "القاعدة الذهبية"، 
تعديالت  استحداث  )أو حىت  تشريعات  تشترط سن  اليت 
دستورية( حتظر جتاوز العجز املايل اهليكلي ما نسبته 0.5 يف 
املائة من الناتج املحلي اإلمجايل. ويف الواليات املتحدة، هناك 
أيضًا ضغوط قوية إلجراء ختفيضات ميكن أن تكون كبرية 
و"تلقائية" يف اإلنفاق احلكومي بدءًا من أوائل عام 2013 
ما مل يتم التوصل إىل اتفاق سياسي على ضبط أوضاع املالية 

العامة قبل ذلك.

غري أن ما يولد املخاطر اليت تواجهها املالءة املالية يف 
بلدان منطقة اليورو ليس ارتفاع نسبة الدين إىل الناتج املحلي 
سياساهتا  على  السيادية  سيطرهتا  عدم  وإمنا  فيها،  اإلمجايل 
النقدية. فالعديد من بلدان منطقة اليورو تقل فيها نسب الدين 
الناتج املحلي اإلمجايل كثريًا عما يف الواليات املتحدة  إىل 
واليابان واململكة املتحدة. غري أن الفارق بني احلالتني ال يتمثل 
فحسب يف أن هذه البلدان األخرية متتلك سيطرهتا السيادية 
على سياساهتا النقدية، وإمنا أيضًا يف أن مصارفها املركزية 
ميكن أن تكون املقرض املالذ األخري ملصارفها وحكوماهتا 

على حد سواء. أما يف منطقة اليورو، فلن يأيت احلل من زيادة 
التشدد املايل وتفكيك دولة الرفاه، وإمنا من تعميق التكامل 
التوازن  الستعادة  تعاوين  هنج  اتباع  ومن  واملايل  الضرييب 

.)Aglietta, 2012( االقتصادي

الشكل 7-1

نسب الدين العام إىل الناتج املحلي 
اإلمجايل، 2011-1980
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حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل صندوق النقد الدويل،  املصدر: 
قاعدة البيانات التارخيية للدين العام، والتوقعات االقتصادية 
لعام  القطرية  والتقارير   ،2012 نيسان/أبريل  العامل،  يف 

2012 املعدة ملشاورات املادة الرابعة.

)وأبرزها  املايل  احليز  حتدد  اليت  العوامل  وبعض 
اختالف معدالت منو الناتج املحلي اإلمجايل( تفسر تباين 
املحلي اإلمجايل يف  الناتج  إىل  العام  الدين  اجتاهات نسب 
)الشكل 1-7(. وقد  واالنتقالية  والنامية  املتقدمة  البلدان 
ظلت تلك النسب مستقرة يف الفترة ما بني عامي 1995 
منذ  النامية  البلدان  يف  االخنفاض  إىل  مالت  مث  و2007، 
عام 2002، ويف االقتصادات االنتقالية منذ عام 1999. 
البلدان  النسب يف  وأدت األزمة إىل زيادة حادة يف تلك 
املتقدمة، وإن كان ذلك مل يعكس مسار االجتاه للهبوط يف 
جمموعات أخرى من البلدان، على الرغم من حزم احلوافز 
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ذلك  وكان  منها.  الكثري  استحدثها  اليت  الضخمة  املالية 
يرجع يف جانب منه إىل تكاليف عمليات اإلنقاذ املالية يف 
البلدان املتقدمة أساسًا. ولكنه كان يرجع أيضًا إىل عودة 
االقتصادات النامية واالنتقالية بصورة عامة إىل النمو القوي 
للناتج املحلي اإلمجايل بشكل سريع للغاية، مما عزز عائداهتا 
املالية أيضًا. ويف واقع األمر، فإن البلدان النامية بصفة عامة 
قد أحسنت استخدام حيزها املايل، حيث عمد بعضها إىل 
تنفيذ حزم حوافز مالية ضخمة. كما كان األداء طيبًا يف 
سياسات  اتباع  اختارت  اليت  النامية  البلدان  من  العديد 
األزمة  مواجهة  يف  الكلي  االقتصاد  صعيد  على  استباقية 
العاملية )Takats, 2012(. فربامج احلوافز اليت اتبعتها، واليت 
تركيزها  من  أكثر  العام  اإلنفاق  تعزيز  على  تركز  كانت 
على خفض الضرائب، كانت فعالة للغاية يف استعادة النمو 
بسرعة. ونتيجة لذلك، ظلت مالياهتا العامة عمومًا يف حالة 

صحية، كما تعاىف حيزها املايل)24(.

التغيريات يف كمية اإلنفاق العام والضرائب  وليست 
هي وحدها اليت ميكن أن توفر احلافز االقتصادي املطلوب، 
املضاعف  التأثري  حتسني  هو  فاهلدف  أيضًا.  تكوينها  وإمنا 
االنكماشي  التأثري  أو احلد من  اإلنفاق،  ملستوى معني من 
للضرائب على اإلنفاق اخلاص. وعلى النحو الذي تعرضت 
 ،)TDR 2011( 2011 له املناقشة يف تقرير التجارة والتنمية
فإن ما يهم لتحفيز االقتصاد ليس حجم العجز أو الفائض 
املايل يف حد ذاته، وإمنا هو باألحرى األثر الذي يتركه على 
توزيع الدخل من اإليرادات العامة والنفقات املحددة. وعلى 
به  تولد  الذي  املدى  يف  النظر  من  بد  فال  التحديد،  وجه 
العمليات املالية طلبًا كليًا جديدًا، ليس فقط بصورة مباشرة 
التأثري املضاعف  ولكن أيضًا بشكل غري مباشر من خالل 
للطلب اجلديد. بل إن دراسة حديثة أجراها صندوق النقد 
الدويل ترى أن املضاِعفات املالية ميكن أن تكون كبرية جدًا 
خالل فترات الركود، عندما "ال تنطبق بنفس الدرجة احلجة 
التقليدية الداعية لإلقصاء" )IMF, 2012b: 34(. كما وجدت 
خفض  من  أكثر  حافزًا  توفر  اإلنفاق  زيادة  أن  الدراسة 
الضرائب، وهو ما يعد خروجًا على بعض آراء الصندوق 
السابقة )IMF, 2010(. غري أنه بداًل من التوصية باستخدام 
تلك املضاِعفات املالية املرتفعة لعكس مسار الضغوط الدافعة 
للركود، يوصي صندوق النقد الدويل باتباع هنج أكثر تدرجًا 
يف التشدد املايل. ومع ذلك، من املهم أن نالحظ أن الضرر 
أصبح  الدورية  لالجتاهات  املسايرة  السياسات  الذي حتدثه 
مسلمًا به على نطاق أوسع بكثري، مثلما أصبح مسلمًا أيضًا 

بإمكانية حتسني األداء االقتصادي من خالل السياسات املالية 
املعاكسة للتقلبات الدورية.

ومن هنا، فإن جانبًا كبريًا من فعالية السياسات النقدية 
واملالية يعتمد على آثارها التوزيعية، حيث إهنا ميكن أن تعزز 
القوة الشرائية للجهات ذات امليل األعلى لالستهالك و/أو 
االستثمار. ويتسم ذلك بأمهية خاصة عندما تكون املشكلة 
الرئيسية يف اقتصاد ما هي نقص الطلب. وميكن أيضًا السعي 
وراء نفس النتيجة من خالل تنفيذ سياسات للدخل والعمالة 
هتدف إىل زيادة حصة الفئات املنخفضة الدخل واملتوسطة 
دخول  سياسة  فاتباع  األساسي.  الدخل  توزيع  يف  الدخل 
حيث   - العمال  دخول  يف  مطرد  بارتفاع  توقعات  ختلق 
تنمو األجور احلقيقية )يف حالة العاملني بأجر( مبعدل مماثل 
لنمو اإلنتاجية - قد يكون له أمهيته احلامسة يف إنعاش منو 

االستهالك.

وختامًا، ففي سياق ارتفاع معدالت البطالة، واستمرار 
احلقيقية،  األجور  ختفض  اليت  والضغوط  املديونية،  تقليص 
ال ميكن أن ُيترك اخلروج من الركود يف البلدان اليت أصابتها 
األزمة لقوى السوق وحدها. وينبغي للسياسات العامة أن 
أكرب  بدرجة  تقليصه  بداًل من  الطلب،  استعادة  إىل  هتدف 
باتباع طريق التقشف املايل. وإلحياء إمجايل الطلب والنمو 
والعمالة، يتعني على احلكومات اجلمع بني العديد من األدوات 
األحيان.  من  مما ُيعتقد كثري  بأسهل  متاحة  تكون  قد  اليت 
السابقة، وكما يرد  والتنمية  التجارة  تقارير  ورد يف  فكما 
يف مناقشات الفصل السادس من هذا التقرير، ُتعد سياسات 
الدخول وأسواق العمل أدوات مشروعة ميكن اجلمع بينها 
إىل حتقيق  الرامية  اجلهود  والنقدية يف  املالية  األدوات  وبني 

النمو الشامل واملستدام.

اإلصالحات اهليكلية ليست بدياًل لسياسات   -3
االقتصاد الكلي الداعمة

إىل  الواسع،  تعريفها  يف  اهليكلية،  السياسات  هتدف 
املؤسسات وأداء األسواق.  أو إعادة تشكيل هيكل  إنشاء 
وقد تتعلق التدابري املتخذة بدور احلكومة يف أسواق )معينة( 
وبالتفاعل بني األطراف املشاركة يف السوق على حد سواء. 
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مبرور  لالقتصادات  هيكلي  من حتول  وما يواكبها  والتنمية 
الوقت تتطلب وجود سياسات هيكلية مناسبة لدعم وتعزيز 
األداء االقتصادي بأفضل شكل من حيث الكفاءة واالستقرار 
والنمو. وبالتايل، فإن إعادة تقييم نطاق السياسات اهليكلية 

وشكلها متثل حتديًا مستمرًا حلكومات مجيع البلدان.

وميكن للسياسات اهليكلية، على هذا النحو، أن تغطي 
تنظيم لألسواق  منها ضبط  املجاالت،  واسعة من  جمموعة 
)أو رفع تلك الضوابط عنها(، والتعليم، والرعاية الصحية، 
واملعاشات التقاعدية، والضرائب، ونظم الرعاية االجتماعية، 
والبنية التحتية، واإلدارة العامة نفسها. ومنذ األزمة العاملية يف 
الفترة 2008-2009، على سبيل املثال، أصبح اإلصالح 
بلدان  تبنتها  اليت  اهليكلية  للسياسات  أولوية مشتركة  املايل 
عديدة يف حماوالهتا الستعادة االستقرار وإعادة تعريف الدور 
االقتصادي للقطاعات املالية فيها، فضاًل عن مبادرات التعاون 

الدويل يف هذا املجال.

وكانت هناك بضع مبادرات وطنية وعاملية لإلصالح 
التنظيم ظلت جمزأة،  إعادة  املايل. غري أن جهود  التنظيمي 
وليس من املرجح أن ُتنفذ بالكامل لسنوات عديدة قادمة. 
)الذي  الثالث"  "بازل  اتفاق  كان  العاملي،  الصعيد  وعلى 
وضعته جلنة بازل املعنية باإلشراف املصريف، وأيده مؤمتر قمة 
جمموعة العشرين يف تشرين الثاين/نوفمرب 2010(، وإنشاء 
جملس االستقرار املايل )منتدى االستقرار املايل سابقًا(، من 
بني املبادرات الرئيسية اليت اختذت يف جمال التنظيم واإلشراف 
املاليني العامليني اللذين فرضتهما األزمة املالية. ويوفر االتفاق 
 BCBS,( الوطنية  عرب  للمصارف  الدولية  التنظيمية  املعايري 
2010a and b(، بينما يوفر املجلس قناة للمعلومات ومنتدى 

للتنسيق أمام السلطات املالية الوطنية واهليئات الدولية لوضع 
املعايري املكلفة بتقييم نقاط الضعف يف النظام املايل وحتديد 
اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها واإلشراف على تلك اإلجراءات. 
وسيجري العمل تدرجييًا بالشروط اليت تضمنها اتفاق بازل 
الثالث، حيث ال ُيتوقع أن يكتمل تنفيذه قبل كانون الثاين/

يناير BCBS, 2012( 2019(. وجملس االستقرار املايل، الذي 
يكمل مهام املراقبة املالية )املوسعة( املسندة إىل صندوق النقد 
الدويل، هو جزء من التركيز اجلديد بعد األزمة على احتواء 
املخاطر البنيوية من خالل القواعد التنظيمية التحوطية على 
الصعيد الكلي. غري أن مبادئ التحوط على املستوى الكلي 
تنهار حتت وطأة الضغوط اليت تفضل إطالق حرية حتركات 
مصدرًا  تشكل  أهنا  ثبوت  رغم  الدولية،  األموال  رؤوس 

رئيسيًا لعدم االستقرار املايل يف كثري من االقتصادات النامية 
واالنتقالية.

فيما يتصل  بال حلول  ال تزال  هامة  قضايا  ومثة 
املالية  واألنشطة  املؤسسات  أن  يف  يتمثل  الذي  بالتهديد 
قد تنجح مرة أخرى يف تفادي الرقابة، وخباصة من خالل 
مصارف الظل واملراكز اخلارجية. وعالوة على ذلك، فإن 
التعامل مع املصارف اليت "تعترب أضخم من أن يسمح هلا 
الوطنية  املالية  السلطات  بني  تعاونًا  يتطلب  قد  باالهنيار" 
وتقاسم املوارد املالية. ومع ذلك، ثبت أن هذه املسألة متثل 
حتديًا من نوع خاص، حىت داخل االحتاد األورويب رغم 

سجله الطويل يف التكامل اإلقليمي العميق)25(. 

وال يزال يتعني اجناز الكثري إلعادة هيكلة النظم املالية 
الوطنية والعاملية من أجل احلد من املخاطر البنيوية املرتبطة 
بعدم كفاية التنظيم وبنظم احلوافز الضارة. كما أن ضرورة 
إعادة توجيه أنشطتها حنو دعم االقتصاد احلقيقي، وخباصة 
لتمويل االستثمارات اإلنتاجية وخلق فرص العمل والنمو، 
تتسم بنفس القدر من األمهية )TDR 2011, chap. IV(. غري 
أن تركيز اإلصالحات اهليكلية قد أخذ يف التغري على مدى 
السنوات القليلة املاضية، وخاصة يف االقتصادات املتقدمة، 
ر بتلك اليت نفذت  يف اجتاه تبين حزم للتدابري اإلصالحية تذكِّ
أمريكا  يف  سابق،  وقت  يف  حدثت  مالية  ألزمة  للتصدي 

الالتينية يف الثمانينات من القرن املاضي.

املتقدمة،  البلدان  يف  احلكومات  معظم  وتفترض 
سوى  هناك  ليس  أنه  الدولية،  املالية  املؤسسات  وكذلك 
خالل  من  االقتصاد  حلفز  للمناورة  جدًا  ضئيلة  مساحة 
سياسات االقتصاد الكلي. وهناك تصور بأن أسعار الفائدة 
املزيد  لتبين  املتاح  النطاق  بالفعل قد تقيد  للغاية  املنخفضة 
من السياسات النقدية الداعمة. وعلى اجلانب املايل، ختشى 
احلكومات من أن يكون استحداث حوافز جديدة مؤشرًا 
على التخلي عن هدف ضبط أوضاع املالية العامة. ولذلك، 
ينصب التركيز بصورة متزايدة على اإلصالحات اهليكلية، 

اليت هتدف إىل تعزيز القدرة التنافسية وتنشيط النمو.

وبناًء على ذلك، شرع العديد من البلدان املتقدمة يف 
طائفة واسعة من اإلصالحات، مثل تقليص محاية العمال، 
ونقل التفاوض على األجور إىل مستوى الشركات، وتنفيذ 
خطط للخصخصة، وحترير قطاعي الطاقة وجتارة التجزئة، 



31االجتاهات والتحديات الراهنة يف االقتصاد العاملي

وكانت  االجتماعي.  واإلنفاق  العامة  الوظائف  وتقليص 
عمليات اخلصخصة املعلنة واسعة النطاق بصفة خاصة يف 
اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية، ويف آيرلندا والربتغال 
واليونان. كما ختطط اقتصادات متقدمة أخرى لبيع أجزاء 
تترك بعض  أن  املرجح  للدولة. ومن  اململوكة  من أصوهلا 
االجتماعية  والرعاية  الضرائب  قطاعي  يف  اإلصالحات 
لدخل  ا ملنخفضة  ا األسر  دخول  على  سلبية  تأثريات 
فإسبانيا  بينها.  التفاوت  على  وبالتايل  الدخل،  واملتوسطة 
وآيرلندا والربتغال واليونان، على سبيل املثال، قد حدت 
من إعانات البطالة، من حيث فرص احلصول عليها ومن 
حيث مبالغ مدفوعاهتا على حد سواء. وباإلضافة إىل ذلك، 
استحدث العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي إصالحات لنظم املعاشات التقاعدية، برفع سن 
التقاعد و/أو خفض مستوى املعاشات، وإصالحات ضريبية 
املباشرة،  غري  الضرائب  وزيادة  الضريبية  القاعدة  لتوسيع 
ولكن مع خفض الضرائب الشخصية املباشرة أو ضرائب 
يبدو  أخرى،  ناحية  ومن   .)OECD, 2012b( الشركات 
األزمة  آثار  من  التخفيف  إىل  الرامية  التدابري  بعض  أن 
العمال  لتدريب  املخصصة  املوارد  زيادة  االجتماعية، مثل 

ومتديد آجال إعانات البطالة.

وينصب التركيز بصفة خاصة فيما يبدو على إصالح 
سوق العمل. فتحرير ما يعتربه البعض أسواق العمل اجلامدة 
بشكل مفرط يستند إىل االعتقاد السائد بأن األسواق األكثر 
اليت  أن اإلصالحات  أكثر كفاءة. ويفترض  مرونة تكون 
العمال  فصل  وتسهيل  العمل  تكاليف  ختفيض  إىل  تسعى 
توفر قدرًا أكرب من احلوافز لتوظيف العمال وحتسني القدرة 
النمو  تعزيز  إىل  بدوره  ما يؤدي  وهو  الشاملة،  التنافسية 
هذا  من  السادس  الفصل  ويناقش  العمل.  فرص  وزيادة 
التقرير األساس املنطقي ملؤسسات وقواعد العمل، ويبني أن 
ما يسمى ب  "أوجه اجلمود" هي موجودة لسبب وجيه، وأهنا 
االقتصاد  فإن حجج  ذلك،  بالنمو. وعالوة على  ال تضر 
االقتصادي  البعد  تتجاهل  العمل  بسوق  املتعلقة  اجلزئي 
الكلي لتلك السوق ولتحديد األجور. وحيث إن الدخول 
املتأتية من العمل هي من املحددات القوية للطلب الكلي 
الواسعة  التخفيضات  فإن  املتقدمة(،  البلدان  يف  )وخاصة 
يف تلك األجور حتد من النشاط االقتصادي، ومن الطلب 
على اليد العاملة بالتايل. فعلى العكس من السلع واخلدمات 
من  أيضًا  خيفض  العمل  قوة  سعر  ختفيض  فإن  األخرى، 

الطلب عليها.

تسعى  سياسة  عن  الدفاع  املمكن  من  يكون  وقد 
الصادرات  التوسع يف  األزمة من خالل  من  إلجياد خمرج 
األسعار،  خلفض  جمااًل  خيلق  األجور  فهبوط  الصافية. 
مما حيسن من القدرة التنافسية لألسعار، شريطة أال تؤدي 
التضخم.  فروق  معادلة  إىل  الصرف  أسعار  يف  التغريات 
ويبدو أن هذه السياسة هي اليت كانت تروج هلا املفوضية 
األوروبية واملصرف املركزي األورويب)26(. غري أن ختفيض 
األجور يف العديد من بلدان نفس املنطقة يف نفس الوقت 
يأيت بنتائج عكسية عندما يكون الطلب املحلي واإلقليمي 
أكرب من الناحية الكمية من الصادرات إىل بقية دول العامل، 
كما هو احلال بالنسبة لكثري من البلدان اليت أصابتها األزمة 

يف أوروبا.

الطويلة  اآلثار  الدائر حول  النظر عن اجلدل  وبغض 
األجل لإلصالحات اهليكلية، فإن هناك أيضًا خماوف حول 
توقيت تلك اإلصالحات ومدى مالءمتها ملعاجلة املشاكل 
احلالية. وملا كانت املشكلة الرئيسية يف األزمة احلالية هي 
عدم توفر الطلب )Krugman, 2012(، فإن اإلصالحات اليت 
ليست هي  االقتصاد  العرض يف  هتدف إىل حتسني جانب 
األنسب، وخباصة إذا كانت تضعف الطلب الكلي بدرجة 
أكرب. فاستحداث املزيد من املرونة يف أسواق العمل وزيادة 
نسبة املشاركة )وهو هدف حمدد للعديد من احلكومات(، 
على سبيل املثال، بينما ال تكون هناك زيادة يف الطلب على 
العمالة، لن يؤدي إال إىل تفاقم حالة البطالة وزيادة اخنفاض 
نقيض  التحديد  املحلي، وهو على وجه  والطلب  األجور 
ما هو مطلوب. وحىت املؤسسات اليت تدعم بقوة مثل هذا 
الربنامج من اإلصالحات اهليكلية حتذر من أهنا قد تكون 
العصيبة" )OECD, 2012b: 20(، وأن  "ضارة يف األوقات 
آثار التقشف ميكن أن تكون قاسية جدًا يف السياق احلايل 
 IMF,( الخنفاض الطلب يف القطاع اخلاص واستمرار البطالة
2012d(. وعالوة على ذلك، فإن برامج اخلصخصة الكبرية، 

االقتصادي،  الكساد  ويف خضم  الضغوط  ظل  يف  املنفذة 
لن تولد للحكومات على األرجح إال عائدات أقل بكثري 

مما كان متوقعًا من ورائها يف البداية.

يف  االقتصادية  اإلصالحات  مل ترتبط  اآلن،  وحىت 
عدد من دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
كانت  اليت  من  بلدانًا  إن  بل  االقتصادي.  النمو  بانتعاش 
السياسات  من  األنواع  استحداث هذه  نشاطًا يف  األكثر 
تفشل يف حتقيق النمو املتوقع للناتج املحلي اإلمجايل وخلق 
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 .)OECD, 2012( فرص العمل وضبط أوضاع املالية العامة
وال يعين ذلك أن اإلصالحات نفسها هي السبب الرئيسي 
للركود احلايل، فاألرجح أنه قد ُنظر إىل األزمة االقتصادية 
كانت  اليت  اهليكلية  اإلصالحات  لتنفيذ  كمربر  واملالية 
مطلوبة ألسباب أخرى، بصرف النظر عن سياق األزمة)27(.

تبنتها  اليت  اهليكلية  املقابل، كانت اإلصالحات  ويف 
االجتماعي  األمان  شبكات  إلنشاء  متيل  النامية  البلدان 
أو تعزيزها وتوسيع الدور االقتصادي للدولة. ويف العديد 
الرعاية  نظم  إصالحات  حتركت  لنامية،  ا لبلدان  ا من 
البلدان  يف  املوجودة  لتلك  خمتلف  اجتاه  يف  االجتماعية 
املتقدمة - وأحيانًا يف نوع من "اإلصالح املضاد" للمبادئ 
السابقة املوجهة حنو اقتصاد السوق. ويف أمريكا الالتينية، 
شرعت بلدان عديدة يف إجراء إصالحات شاملة ألنظمة 
التقاعد اخلاصة هبا، بالتراجع عن اإلصالحات املوجهة إىل 
القطاع اخلاص اليت ُطبقت يف الثمانينات والتسعينات من 
القرن املاضي، والعودة الستحداث مشاركة الدولة. فعلى 
سبيل املثال، زادت شيلي من التغطية الشاملة الستحقاقات 
غري املشتركني اليت تدفعها احلكومة؛ وعادت األرجنتني إىل 
نظام املعاشات التقاعدية العام القائم على دفع االستحقاقات 
أواًل بأول؛ وجيري استحداث إصالحات تتصل بذلك يف 
 Arza, 2012;( واملكسيك  وكولومبيا  وبريو  أوروغواي 
 Kritzer, 2008; Rofman, Fajnzylber and Herrera,

اهليكلية  اإلصالحات  هذه  وهتدف   .)2010; ISSA, 2010

لثورة صناديق  املتصورة  اإلخفاقات  معاجلة  إىل  "املضادة" 
والتسعينات  الثمانينات  يف  اخلاصة  التقاعدية  املعاشات 
التغطية،  اخنفاضًا حادًا يف  اليت مشلت  املاضي،  القرن  من 
تكاليف  يف  وارتفاعًا  اجلنسني،  بني  للمساواة  وانعدامًا 
للمستفيدين.  املدفوعات  يف  واخنفاضًا  والتسويق،  اإلدارة 
استخدام  من  البلدان،  بعض  يف  احلكومة،  متكن  كما أهنا 
عائدات التقاعد أو األموال املتراكمة يف الصناديق ألغراض 

العام. االستثمار 

 5 قيمتها  تبلغ  خطة  احلكومة  اعتمدت  اهلند،  ويف 
يف   50 ألفقر  املجانية  الطبية  الرعاية  لتوفري  دوالر  باليني 
ذلك حبكم  واقترن  عام 2012)28(.  يف  السكان  من  املائة 
تلك  )وليس  اجلنيسة  األدوية  ُيستخدم سوى  بأال  قضائي 
اليت حتمل عالمات جتارية(، وهو األمر الذي لن يقتصر على 
حتسني الرعاية الصحية فحسب، بل وسيعطي دفعة للصناعة 
الصيدالنية املحلية. ويف جنوب أفريقيا، تسعى إصالحات 

التأمني  من  نوع  تأسيس  إىل  املتواصلة  الصحية  الرعاية 
الوطين وحتسني نوعية وتغطية اخلدمات الصحية يف البلد.

ويف مؤمتر قمة لوس كابوس ملجموعة العشرين املعقود 
االقتصادات  من  عدد  التزم   ،2012 حزيران/يونيه  يف 
النامية بتعزيز أو توسيع شبكات األمان االجتماعي وبرامج 
املثال،  سبيل  على  إندونيسيا،  ففي  فيها.  الفقر  من  احلد 
االجتماعية  املساعدات  على  احلكومة  إجراءات  تركزت 
ذات الطابع األسري، ومتكني املجتمعات املحلية، وإتاحة 
الفرص االقتصادية لألسر املعيشية املنخفضة الدخل، وتلبية 
بأسعار  الدخل  املنخفضة  للفئات  األساسية  االحتياجات 
لتحويل  الرئيسي  الربنامج  ميسورة. ويف األرجنتني، حقق 
الدخل، املسمى "الربنامج الشامل لبدل إعالة الطفل"، الذي 
يستهدف األطفال املعرضني للخطر حىت سن الثامنة عشرة 
من العمر، نسبة تغطية تبلغ 85 يف املائة، ومت التوسع فيه 
مت  ويف الربازيل،  عام 2011.  يف  احلوامل  النساء  ليشمل 
إطالق أو تعزيز عدة برامج هتدف إىل القضاء على الفقر 
من  الضعيفة  الفئات  أمام  املتاحة  الفرص  وحتسني  املدقع 
من  "برازيل خالية  مبادرة  الربامج  هذه  وتشمل  السكان. 
هي:  رئيسية  أركان  ثالثة  من  تتألف  اليت  املدقع"،  الفقر 
الفقرية؛  األسر  يف  الدخل  من  الفرد  نصيب  زيادة   ’1’
’2’ توسيع فرص احلصول على اخلدمات العامة والرعاية 
الدخل.  وكسب  العمل  فرص  توسيع   ’3’ االجتماعية؛ 
واختذت املكسيك تدابري هتدف إىل تعزيز جاذبية العمل يف 

القطاع الرمسي للعمال.

اإلصالحات  تشمل  النامية،  البلدان  من  العديد  ويف 
االستثمار  لدعم  العامة  السياسات  دور  توسيع  اهليكلية 
والتغيري اهليكلي. وكثريًا ما جيري مواءمة هذه التدابري مع 
العرض  جانيب  إىل  توجيهها  يتم  حيث  التحفيز،  أهداف 
املثال،  سبيل  على  فالربازيل،  سواء.  حد  على  والطلب 
اإلقراض  إلمتام  االحتياطي  شروط  خبفض  مؤخرًا  قامت 
على  الفائدة  أسعار  وخفض  السيارات،  لصناعة  املصريف 
القروض االستهالكية اليت هتدف إىل دعم شركات صناعة 
السيارات ومشتري السيارات على حد سواء. وتواكب مع 
هذا اإلجراء املوجه توظيف استثمارات عامة كبرية يف البنية 
التحتية على نطاق واسع، مشلت مشاريع يف قطاعي النقل 
القصري  أن تؤدي خللق وظائف يف األجل  والطاقة ميكنها 
مع تعزيز القدرة اإلنتاجية يف املدى الطويل. كما وسعت 
حكومات أخرى عديدة يف البلدان النامية الكبرية مشاركتها 
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املحلية  االقتصادية  األنشطة  لدعم  التحتية  البنية  تطوير  يف 
سبيل  على  إندونيسيا،  ففي  العمل.  فرص  خلق  وتعزيز 
إىل  العام  اإلنفاق  من  كبرية  حصة  توجيه  جيري  املثال، 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بينما يتركز ذلك 
اإلنفاق يف األرجنتني واملكسيك بدرجة أكرب على قطاع 
القطاع  استثمارات  كانت  أفريقيا،  ويف جنوب  الطاقة. 
العام، املوجهة أساسًا لتطوير البنية التحتية للنقل والكهرباء 
اإلمجايل يف  املحلي  الناتج  من  املائة  7.1 يف  متثل  واملياه، 
7 يف  نسبة  من  أعلى  تظل  أن  املتوقع  ومن  عام 2011، 
املائة من الناتج املحلي اإلمجايل على مدى السنوات الثالث 
احلكومة  عززت  ذلك،  مع  وبالتوازي  األقل.  على  املقبلة 
براجمها يف قطاع األشغال العامة، مبا يضمن توفري فرص عمل 
للفئات الضعيفة واملحرومة. ويف الوقت نفسه، من املتوقع 
احلكومة  تسهيل  يؤدي  أن  السعودية  العربية  اململكة  يف 
إلمكانية حصول الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم على 

 .)G-20, 2012( االئتمانات إىل حتفيز خلق فرص العمل

التقلبات  معاكسة  إىل  التدابري  هذه  معظم  وترمي 
النشاط  ودعم  العمالة  تأمني  إىل  هتدف  فهي  الدورية، 
منها  البعض  أن  غري  العصيبة.  األوقات  يف  االقتصادي 
تصبح  عندما  عنها  التخلي  يتم  مؤقتة  تدابري  جمرد  ليس 
البيئة الدولية مواتية بشكل أكرب. فواحد من اإلصالحات 
اهليكلية اهلامة يتمثل يف إصالح الدولة نفسها )بناء "الدولة 

اليت ستستخدم  األداة  أيضًا  فهي  أو استعادهتا(،  التنموية" 
اإلصالحات  سائر  واجناز  الصناعية  السياسات  تنفيذ  يف 
اهليكلية. كما أن توسيع نطاق الضمان االجتماعي وإعانات 
البطالة وتغطية املعاشات التقاعدية تنطوي أيضًا على عنصر 
على  املباشر  تأثريها  الدورية من خالل  للتقلبات  معاكس 
الطلب، وإن مل يكن هناك ما يدعو لتفكيك هذه املكتسبات 
بعض  أن  رغم  وتريته،  النمو  يستأنف  عندما  االجتماعية 
التحويالت املرتبطة هبا سوف تنخفض عادة مع االنتعاش 

االقتصادي والتحسن يف سوق العمل.

واخلالصة أنه ال ميكن لإلصالحات اهليكلية أن تكون 
فهذه  االقتصادي؛  الكساد  من  للخروج  الرئيسية  األداة 
املهمة جيب أن ُتترك إىل حد بعيد للسياسات الداعمة على 
اإلصالحات  هذه  قياس  وينبغي  الكلي.  االقتصاد  صعيد 
بعناية لكفالة تواؤمها مع األهداف االجتماعية واستراتيجية 
على  أن هتدف،  ينبغي  للبلد. كما  األجل  الطويلة  التنمية 
اليت  الرئيسية  اخللل  إىل تصحيح جماالت  وجه اخلصوص، 
أدت إىل األزمة العاملية، اليت يرتبط الكثري منها بالنظم املالية 
العاملية واملحلية. ومثة عوامل أخرى أدت إىل األزمة، من 
مناقشته  ما ترد  وهو  وحمدداته،  الدخل  يف  التفاوت  بينها 
إجراء  أيضًا  فينبغي  التقرير.  هذا  يف  التفصيل  من  بشيء 
إصالحات هيكلية هتدف إىل احلد من التفاوت، بداًل من 
n تضخيمه كما حدث مرارًا يف املاضي. 

احلواشي

حبلول هناية عام 2011، مل يسجل سوى 15 بلدًا من   )1(
بني 35 بلدًا متقدمًا مستويات للناتج املحلي اإلمجايل 
األزمة  قبل  بلغتها  اليت  القياسية  املستويات  من  أعلى 

فيما بني عامي 2007 و2008.
يف 2 آذار/مارس 2012، وقع أعضاء االحتاد األورويب   )2(
تشمل  اليت  واحلوكمة،  والتنسيق  االستقرار  معاهدة 

بأال  يقضي  ماليًا  ميثاقًا  الوطنية  التشريعات  تضمني 
يتجاوز العجز املايل اهليكلي 0.5 يف املائة من الناتج 

املحلي اإلمجايل.
وصلت أسعار السلع إىل هذه الذرى عمومًا يف الفترة   )3(
 ،2011 ونيسان/أبريل  الثاين/يناير  كانون  ما بني 
االستوائية  واألخشاب  والتبغ  األرز  أسعار  باستثناء 
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والذهب، اليت بلغت ذروهتا يف آب/أغسطس - أيلول/
صخور  بلغتها  ذروة  آخر  وكانت   .2011 سبتمرب 
بينما   ،2012 الثاين/يناير  كانون  يف  الفوسفات 
بلغت أسعار النفط واملوز وحلم البقر ذروهتا يف آذار/

مارس 2012.
املعلومات وتأثري  لدور  مناقشة مفصلة  لالطالع على   )4(
التنمية  تقرير  انظر  األسعار،  على  السلع  مستثمري 

والتجارة، TDR 2011 2011، الفصل اخلامس.
 Reuters, Barclays says $8.2 bln pulled :ورد يف  )5(

.from commodities in May, 25 June 2012

 Kemp (2012); Danske املثال،  سبيل  على  انظر،   )6(
 Research (2012); Reuters, Oil posts fourth
 biggest daily gain on record, 29 July 2012; and
 Reuters, Corn eases after rally, soy turns up ahead

.of USDA report, 10 July 2012

إرتن  حيدد   ،2010-1865 الفترة  إىل  النظر  يف   )7(
وأوكامبو Erten and Ocampo, 2012(( أربع دورات 
عظمى. كما يبينان أن متوسط أسعار مجيع فئات السلع 
األساسية غري النفطية كانت تنخفض بدرجة كبرية من 

دورة أسعار إىل الدورة التالية.
قبل  كما كان  االستثمار  بزخم  االحتفاظ  شأن  من   )8(
الطاقة  األزمة أن يؤدي إىل خطر حدوث فائض من 
 Akyüz,( أكيوز  وكما الحظ  الديون.  سداد  وتعثر 
2012(، فإن هناك خطرًا من أن يتجه قطاع العقارات 
التجارية يف الصني حنو الكساد، ويبدو أن احلكومات 

املحلية تواجه صعوبات يف خدمة ديوهنا.
فاتورة  تسجل  أن  املثال،  سبيل  على  املتوقع،  من   )9(
اليت  الدخل  املنخفضة  للبلدان  صايف واردات احلبوب 
ارتفاعه يف  يف  قياسيًا  رقمًا  الغذائي  العجز  من  تعاين 
أثناء  مما سجلته  حىت  أعلى   - السنة 2012/2011 

.)FAO, 2012( 2008 أزمة الغذاء عام
 FAO,( املتحدة لألغذية والزراعة تقدم منظمة األمم   )10(
2011( حتلياًل مفصاًل للطريقة اليت يؤدي هبا تقلب أسعار 
الغذاء إىل تعريض صغار املزارعني وفقراء املستهلكني 
العمل  منظمة  وتدرس  متزايدة.  بصورة  الفقر  خلطر 
الدولية )ILO, 2011( العمالة واآلثار التوزيعية الزدياد 
أسعار الغذاء يف البلدان النامية، وختلص إىل وجود أدلة 
ال يستهان هبا على ارتباط ارتفاع أسعار الغذاء بتأثري 

سليب فيما يتعلق بالفقر. 
يف  املحرز  للتقدم  تفصياًل  أكثر  تقييم  على  لالطالع   )11(
املعونات املقدمة للزراعة منذ مؤمتر قمة أكويال، انظر 
 the Guardian, Rich nationsو ،Action Aid, 2012
 risk breaking their pledges on farming aid, says

كما سلطت   .anti-poverty group, 10 July 2011
منظمة األغذية والزراعة الضوء على فجوة التمويل اليت 
تعاين منها خطط الطوارئ يف منطقة الساحل والقرن 
األفريقي. وفيما يتعلق باملعونات اإلمنائية إمجااًل، تفيد 
 OECD,( منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
2012a( أن املعونات املقدمة من كبار املاحنني إىل البلدان 
النامية قد اخنفضت بقرابة 3 يف املائة يف عام 2011، 

وذلك بعد فترة طويلة من الزيادات السنوية.
لالطالع على مناقشات مفصلة الدوار الشركات عرب   )12(
انظر  االستخراجية،  والصناعات  الزراعة  يف  الوطنية 

UNCTAD، 2009 و2007، على التوايل.

وفقًا ل  PricewaterhouseCoopers (PWC, 2012)، فقد   )13(
سجلت أكرب 40 شركة تعدين يف العامل أرباحًا قياسية 
يف عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية.

لالطالع على أدلة على االندفاع على األراضي على   )14(
.IIED, 2012 الصعيد العاملي، انظر أيضًا

لالطالع على مناقشة للطريقة اليت أخفقت هبا صفقات   )15(
 OXFAM, األراضي يف حتقيق مكاسب للفقراء، انظر

.2011

تشمل املبادئ التوجيهية جوانب من قبيل تعزيز احلقوق   )16(
األرض،  على  احلصول  ضمان  يف  للمرأة  املتساوية 
السجالت تكون  بالشفافية حلفظ  تتسم  وإنشاء نظم 
متاحة لفقراء الريف، واملساعدة يف االعتراف باحلقوق 
احلقوق  تلك  األرض ومحاية  الرمسية يف  العرفية وغري 
التوجيهية  واملبادئ   .)Graziano da Silva, 2012(
http://www.fao.org/ الشبكي:  املوقع  على  متاحة 
fileadmin/templates/cfs/Docs1112/VG/VG_

Final_EN_May_2012.pdf. وتشري مبادئ االستثمار 
الزراعي الرشيد إىل احترام احلقوق يف األرض واملوارد، 
والبيئة  واحلوكمة  والشفافية،  الغذائي،  األمن  وكفالة 
واالستثمار  واملشاركة،  والتشاور  السليمة،  الداعمة 
واالستدامة  التجارية،  الزراعية  املشاريع  يف  املسؤول 

 .)UNCTAD, 2010( االجتماعية والبيئية
النظر  بإعادة  قامت  اليت  للبلدان  أمثلة  على  لالطالع   )17(
األخرية،  اآلونة  يف  بالتعدين  اخلاصة  أنظمتها  يف 
 Leon, 2012; Ernst &Young, 2012; The انظر: 
.Economist, 2012a; and Australian Mining, 2012

اململكة  خزانة  وزير  ألقاه  الذي  امليزانية  بيان  انظر   )18(
http://www.hm-treasury.gov. :املتحدة على الرابط

.uk/2011budget_speech.htm

على  الدولية،  التسويات  بيانات مصرف  قاعدة  انظر   )19(
http://www.bis.org/statistics/index. املوقع الشبكي

.htm
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ال  12 اليت انضمت إىل االحتاد األورويب  البلدان  وهي   )20(
بعد عام 2004.

ترد إحصاءات مصرف التسويات الدولية BIS مقومة   )21(
بالدوالرات، وإن كان بعض املطالبات ميكن أن يكون 
داخل  وخاصة  اليورو،  )مثل  أخرى  بعمالت  مقومًا 
مقابل  الدوالر  قيمة  ختفيض  فإن  وبالتايل،  أوروبا(. 
اليورو عقب األزمة مييل ألن يزيد من شدة االخنفاض 

يف مطالبات املصارف املقومة بالدوالر.
منذ عام 2005، ارتفعت القيمة احلقيقية ألوراق الرمننيب   )22(
يف مقابل الدوالر بنسبة 20 يف املائة، وبنسبة تناهز 30 

يف املائة على أساس سعر الصرف الفعلي احلقيقي.
ثبت أن إرضاء األسواق يعد مهمة صعبة، إذ "يبدو أن   )23(
فهي  الشخصية -  ما بفصام  إىل حد  األسواق مصابة 
تطلب ضبط أوضاع املالية العامة، مث يكون رد فعلها 
معدل  خفض  إىل  األوضاع  ضبط  يؤدي  عندما  سيئًا 

.)IMF, 2012a: xiv( "النمو
بوجه عام، كانت االجتاهات يف البلدان النامية املنخفضة   )24(
 IMF, 2012b; UNCTAD,( الدخل أقل إجيابية من ذلك
2012b(. فالصورة اإلمجالية ختفي حقيقة أن 20 بلدًا 
ال تزال معرضة بدرجة كبرية خلطر الوقوع يف ضائقة 

.)IMF, 2012c( الديون، أو وقعت فيها بالفعل
تعزيز  بشأن  توصيات  املايل  االستقرار  جملس  اصدر   25(
 ،)FSB, 2011a( الرقابة على مصارف الظل وتنظيمها
والضارة  البنيوية  للمخاطر  للتصدي  إطارًا  كما وضع 
أخالقيًا اليت ترتبط باملؤسسات املالية اليت تعترب "أضخم 
من أن ُيسمح هلا باالهنيار")FSB, 2011b؛ وانظر أيضًا 
وجلنة  املايل  االستقرار  جملس  وحدد   .)BCBS, 2011
بازل املعنية باإلشراف املصريف جمموعة أولية تضم 29 

املالية ذات األمهية للنظام على الصعيد  من املؤسسات 
العاملي، اليت سُيطلب منها يف هناية املطاف أن متتلك قدرة 

إضافية على استيعاب اخلسائر.
وفقًا ملاريو دراغي، رئيس املصرف املركزي األورويب،   )26(
فإن "اإلصالحات يف هذه املجاالت تتسم بأمهية خاصة 
للبلدان اليت عانت من خسائر كبرية يف القدرة التنافسية 
للتكاليف، واليت حتتاج إىل تنشيط إنتاجيتها وحتسني أداء 
جتارهتا" )بيان استهاليل ألقي يف مؤمتر صحفي ُعقد يف 
 Barroso, برشلونة يف 3 أيار/مايو 2012؛ وانظر أيضًا

.)2012

 The Economist,( مثلما الحظت جملة اإليكونوميست  27(
االقتصادي  الفشل  نعزو  أن  املغري  "من   ،)2012b
لإلسراف، أو لعدم التقيد مبا يكفي مبجموعة من املبادئ 
االقتصادية املقبولة عمومًا. ويبدو بعض القادة متلهفني 
على إساءة تشخيص األزمات، بصورة متعمدة أو غري 
متعمدة، من أجل انتهاز الفرصة لفرض احللول املفضلة 
على االقتصادات اليت تعاين من الضعف". كما الحظت 
 OECD,( منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
كانت  األزمة  أن  يبدو  "إمجااًل،  أنه   ،)2012b: 25
بفترة  وباملقارنة  هيكلية.  إصالحات  إلحداث  حافزًا 
ما قبل األزمة، زادت معدالت االستجابة يف املتوسط 
قوة  إنتاجية  تعزيز  أجل  من  النمو"  "اختيار  لتوصيات 
العمل واستخدام قوة العمل على حد سواء. وبالنسبة 
لألخري، فإنه يعكس يف جانب منه اإلصالحات الواسعة 
األخرية يف سوق العمل اليت متت يف سياق أزمة الديون 

يف منطقة اليورو". 
 Financial Times, India to give free medicine :انظر  )28(

.to millions, 6 July 2012
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الفصل الثاين

التفاوت يف الدخل: القضايا الرئيسية

ألف-  التفاوت يف الدخول وآليات السوق

للظهور مرة أخرى ليصبح  التفاوت االقتصادي  عاد 
مبعث قلق حموريًا على صعيد السياسات يف أعقاب األزمة 
تصاعدًا  املاضية  الثالثة  العقود  شهدت  حيث  العاملية، 
للتفاوتات العاملية يف فترات النمو والركود على حد سواء. 
وإزاء هذه اخللفية، يتناول هذا التقرير سؤااًل قدميًا: هل ازدياد 
التفاوت يف الدخل )أو ارتفاعه( نتيجة حتمية - أو عامل 
التفاوت  من  احلد  أو هل  االقتصادية؛  للتنمية   - ضروري 
منو  لتحقيق  فيه،  مرغوب  أو حىت  ممكن،  أمر  الدخل  يف 
التحديات االقتصادية  التغلب على  أكثر مشواًل، فضاًل عن 

الراهنة وهتيئة األوضاع الالزمة لعملية 
على  وسرعة  استدامة  أكثر  تنمية 

املدى الطويل.

املساواة  قضايا  شغلت  وقد 
والسياسيني  املفكرين  واإلنصاف 
 . ر لعصو ا م  قد أ منذ  ن  يا ألد ا و
كثريًا  ملعاصرة،  ا ملناقشات  ا ويف 

املساواة  )أو  القانون  أمام  املساواة  بني  التمييز  ما جيري 
الشكلية( واملساواة من حيث الدخل والثروة. فهذا الشكل 
األخري من املساواة يتأثر هبياكل امللكية، وكذلك بعمليات 
السوق، وبالتراتب الطبقي االجتماعي، وباألنظمة السياسية 
اليت قد حترم شرحية واسعة من املجتمع من املساواة احلقيقية 
يف الفرص املتاحة. ويف حني أن هناك اتفاقًا واسعًا على أن 
املساواة أمام القانون أمر مرغوب فيه، فإن النقاش ال ينقطع 

حول مدى ما ميكن حتمله من "التفاوت الفعلي" من دون 
اإلضرار بشكل خطري بالتماسك االجتماعي وبالثقة وباألداء 
إىل  األول  املقام  يف  املساواة  تشري  وهنا،  لالقتصاد.  العام 
أكثر  الدخل،  توزيع  يف  النسبية  املساواة  اعتباره  ما ميكن 

مما تشري إىل املساواة املطلقة من حيث احلقوق املدنية. 

وتعترب عمليات السوق من بني املجاالت اليت تبدو فيها 
الفجوة واسعة بصفة خاصة بني املساواة الشكلية واحلقيقية. 
األسواق  والبائعون يف خمتلف  املشترون  يقف  ناحية،  فمن 
على قدم املساواة من الناحية الرمسية: 
فهم أحرار يف قبول أو رفض صفقة 
ما بسعر معني. وبناء على ذلك، فإن 
معامالت السوق ال تتم نظريًا إال إذا 
كانت مفيدة للطرفني على حد سواء. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن مؤسسات 
السوق تكفل حتقق العدالة من خالل 
 .)Habermas, 1973( تكافؤ املبادالت
ومن ناحية أخرى، فإن التفاوت يف املوارد يتجلى بصورة 
أكثر وضوحًا يف معامالت السوق بأكثر مما يتبدى أي مكان 
آخر، نظرًا لعدم التماثل يف القوة الشرائية ملختلف املشاركني 
يف تلك املعامالت. ومن الناحية الشكلية، فإن األسواق هي 
املجال الذي تتحقق فيه املساواة الشخصية والقانونية، حيث 
يتمتع مجيع املشاركني على قدم املساواة حبرية الشراء والبيع 
مبا حيقق مصلحتهم املشتركة. ولكن يف الواقع، ونظرًا ألوجه 

مدى  حول  ال ينقطع  نقاش  هناك 
ما ميكن حتمله من "التفاوت الفعلي" 
من دون اإلضرار بالتماسك االجتماعي 

وباألداء العام لالقتصاد.
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التباين يف الثروة والدخل، فإن عمليات السوق تعكس انعدام 
املساواة احلقيقية )أو الفعلية( يف النقاط اليت ينطلقون منها.

وليس يف آلية السوق البحتة ما جيعلها متيل إىل استعادة 
أصاًل  متكافئ  غري  لتوزيع  التوازن 
الفاعلة  فالعناصر  واملوارد.  لألصول 
املوارد  من  أكرب  قدرًا  متتلك  اليت 
للحصول  أكرب  بفرص  تتمتع  و  أ
ما يرتبط  )وكثريًا  االئتمانات  على 
االثنان( تستطيع االستثمار واالبتكار 
والتوسع يف اإلنتاج على نطاق أوسع 
عملية  فإن  وبالتايل،  غريها.  من 
التنمية االقتصادية عادة ما تفتقر إىل 

التوازن، حيث تستأثر بعض الشركات والقطاعات حبصص 
يف السوق على حساب اآلخرين، وحتل منتجات وعمليات 
القدمية يف عملية  املنتجات والعمليات  إنتاجية جديدة حمل 
من "التدمري اخلالق" )Schumpeter, 1942/2003(. ويف هذه 
العملية، مييل تراكم رأس املال واملعرفة )مبا يف ذلك املكتسبة 
من خالل التعلم عن طريق العمل( إىل تركيز الثروة والسلطة 

االقتصادية بدرجة أكرب.

للتفاعل  الرمسي  األساس  املساواة هو  مبدأ  أن  ورغم 
االجتماعي واالقتصادي يف معظم املجتمعات احلديثة، فإن 
التوافق االجتماعي حول الدرجة اليت ميكن قبوهلا من التفاوت 
يف نتائج السوق خيتلف اختالفًا كبريًا فيما بني املجتمعات. 
يف  البلدان  فيما بني  االختالفات  عن  النظر  بغض  ولكن 
مستوى التفاوت الفعلي، فإن ازدياد التفاوت يؤدي مبرور 
الوقت إىل تزايد املخاوف يف العديد من البلدان إزاء تداعياته 

االجتماعية واالقتصادية.

وكثريًا ما ينظر إىل تسارع العوملة االقتصادية والتقدم 
كأحد  املاضية  الثالثني  السنوات  مدى  على  التكنولوجي 
دخل  بني  الفجوة  اتساع  عن  املسؤولة  الرئيسية  العوامل 
بني  األموال، وكذلك  وعائدات رؤوس  األجور  أصحاب 
غري  اإلمجاليتني.  الفئتني  هاتني  داخل  املجموعات  خمتلف 
التجارية  العوامل  أن  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  األمهية  من  أن 
واملالية والتكنولوجية تعمل دائمًا داخل إطار من املؤسسات 
واألنظمة والسياسات االجتماعية واالقتصادية. ويرى تقرير 
معظم  يف  التفاوت  ازدياد  رغم  أنه  هذا  والتنمية  التجارة 
املناطق منذ الثمانينات من القرن املاضي، عندما بدأت العوملة 

تتسارع وتصبح "مدفوعة بالقطاعات املالية" على حنو متزايد، 
مل يكن يف ذلك التطور شيء "طبيعي" يتطلب من املجتمع 
ن من  قبوله أو السماح به. كما مل تكن زيادة التفاوت حتسِّ
كفاءة نواتج السوق يف عامل سريع التغري. واألسوأ من ذلك، 
أن ازدياد التفاوت بدرجة كبرية ميكن 
تؤدي  اقتصادية  صراعات  يولد  أن 
بدورها إىل توترات اجتماعية، وايل 
احلاالت  يف  سياسي  عنف  أعمال 
القصوى، وخصوصًا عندما يكون منو 
الدخل الكلي بطيئًا أو معدومًا. وهذا 
)مثل  اقتصاديني  أن  يف  السبب  هو 
 )Tinbergen, 1956/1964 تينربغن 
األفضل  التوزيع  ضرورة  يدرجون 
للدخل احلقيقي واإلنفاق فيما بني الفئات االجتماعية والبلدان 

ضمن أهداف السياسات االقتصادية.

احلايل  املستوى  من  للحد  معينة  أدوات  واستخدام 
على  بل  والنمو.  باالستثمار  بالضرورة  ال يضر  للتفاوت 
العكس من ذلك، ميكن للسياسات املالئمة لالقتصاد الكلي 
والضرائب وأسواق العمل أن حتول دون ازدياد التفاوت، 
أو حتد منه بطريقة مواتية لتسريع منو الدخل وللتنمية املستدامة 

على حد سواء.

وعلى سبيل املثال، ميكن للحكومات، عن طريق فرض 
ضرائب تصاعدية على الدخل أو من خالل فرض ضرائب 
الدخل  يف  التفاوت  من  تقلل  أن  املتراكمة،  الثروات  على 
االقتصادية  العناصر  إىل  املقدمة  احلوافز  تقويض  دون  من 
الفاعلة البتكار وتنفيذ األفكار واملشاريع اجلديدة. ففرض 
متصاعدة  جلداول  وفقًا  املرتفعة  الدخول  على  ضرائب 
هبا،  يتمتعون  اليت  املطلقة  امليزة  من  األفراد  أغىن  ال حيرم 
كما ال حيرم اآلخرين من احلافز على حماولة اخلروج بأفكار 
جديدة واالرتقاء يف سلم الدخول. ويقدر دياموند وسايز 
احلدية  الضريبة  معدل  أن   )Diamond and Saez, 2011(
يصل  أن  ميكن  املتحدة  الواليات  يف  األعلى  الدخل  على 
إىل 50-70 يف املائة من دون خلق مشاكل كبرية بالنسبة 
الثروات  على  الضرائب  فرض  إىل  ُينظر  وقد  بل  للحوافز. 
هو  ينخرط  أن  على  التايل  اجليل  والتركات كوسيلة حلفز 
م النتائج للمجتمع  اآلخر يف األنشطة االقتصادية على حنو ُيعظِّ
ككل بداًل من االعتماد على الثروات املوروثة. ويف البلدان 
احلكومية  السياسات  ُتعترب  أساسًا(،  )النامية  باملوارد  الغنية 

ليس يف التفاوت شيء طبيعي يتطلب 
به،  أو السماح  قبوله  املجتمع  من 
تج  نوا ءة  كفا ن  ال ُيحسِّ نه  أ كما 

السوق.
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الريع  الرامية إىل االستحواذ على حصة كبرية من أشكال 
الطبيعي أداة ضرورية الستغالل ازدهار السلع األساسية يف 
حتسني الدخل والطلب املحليني وتوليد منو ذي قاعدة أوسع 
املحليني  الفاعلني  من  قليل  عدد  ترك  من  بداًل  لالقتصاد، 
واألجانب، أساسًا يف جيوب مركزة جغرافيًا، يستحوذون 
على القسط األكرب من املكاسب غري املتوقعة. ووضع سياسة 
للدخول، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي ضد البطالة وغريها 
من مصاعب احلياة، وتوفري اخلدمات األساسية مثل التعليم 

اجليد للجميع، هي مجيعها من األدوات اليت تعزز النمو وحتد 
من التفاوت يف نفس الوقت.

وهذه اآلراء البديلة، من خالل حتديها للحكمة التقليدية 
القائلة بأن تزايد التفاوتات هو النتيجة الطبيعية للتنمية داخل 
اقتصادات السوق، قد تسهم يف فهم جديد لعمل اقتصاد 
السوق، وميكن أن تؤدي إىل نقلة نوعية حنو منط من التنمية 
االقتصادية يكون أكثر إنصافًا وأكثر كفاءة على حد سواء.

باء-  التفاوت والنظرية االقتصادية

التفاوت.  االقتصاد حول  أراء خرباء  تتباين  تقليديًا، 
فالبعض ال يرى فيه أي مشكلة، ويقولون إنه يف حالة عدم 
التفاوت  فإن  االجتماعي،  للحراك  مصطنعة  عوائق  وجود 
يعكس يف جوهره الفروق يف املواهب واالختيارات. وهم 
يعتقدون أن األكثر موهبة واقتصادًا وبذاًل للجهد هم من 
يتمتعون باالزدهار، حىت وإن وقفت الظروف االجتماعية 
فيه  حيصل  عامل  ففي  البداية.  يف  طريقهم  يف  املعاكسة 

املقابل  على  السوق  يف  املشاركون 
يف  مسامهتهم  مع  يتماشى  لذي  ا
املجتمع )إنتاجيتهم احلدية(، ال ميكن 
يفتقر  أمرًا  "األصلح"  ازدهار  اعتبار 
إىل العدالة، كما ال ينبغي أن يكون 
ذلك من شواغل السياسات العامة. 
ووفقًا هلذا الرأي، فإن استراتيجيات 
آلية  قدرة  تقوض  التفاوت  احلد من 

السوق على توليد نتائج أكثر كفاءة، ألهنا تقلل احلوافز اليت 
تدفع للمشاركة يف العملية االقتصادية. وذلك من شأنه أن 
يبطئ النمو االقتصادي، مما يعرقل فرصة احلد من الفقر املطلق 
 Friedman( "من خالل موجة املد اليت ترفع كل القوارب"

.)and Friedman, 1980

 ،)Hayek, 1960 and 1978( ملا يقوله حايك  ووفقًا 
فإن توزيع الدخل يف جمتمع السوق ينتج عن عملية جمردة 

اإلدارة  مهمة  يتوىل  فيها  ال أحد  الشخصي،  الطابع  من 
والتسيري؛ وملا كانت العدالة هي صفة من صفات البشر، 
فإن األسواق الالشخصانية ال ميكن أن تكون عادلة أو غري 
هبدف  احلكومة  تدخل  أن  املفارقات  من  إن  بل  عادلة. 
ميكن  االجتماعية  أو العدالة  املساواة  من  مزيد  ضمان 
توزيع  من خالل حتويل  عادلة،  نتيجة غري  إىل  يؤدي  أن 
املكافآت من ارتباطها مبسامهات األفراد إىل توليد الدخل 
العام. ويتعني على السلطات العامة 
وخباصة  الفرص"،  "تكافؤ  توفر  أن 
مبعىن تطبيق نفس القواعد على كافة 
األفراد، من دون إقامة أو توزيع أي 
أو مزايا مصطنعة. كما أن  حواجز 
فرص  تعميم  يقتضي  الفرص  تكافؤ 
التعليم األويل، الذي  احلصول على 
أن  ينبغي  بينما  احلكومات  توفره 
وضمانًا  اخلاص؛  القطاع  أيدي  يف  العايل  التعليم  يُترك 
العامة سلطة  السلطات  متتلك  أال  املساواة، جيب  إلعمال 
Hayek 1960: 384–( حتديد من حيق له االلتحاق بالتعليم

توليد  حتاول  اليت  احلكومات  فإن  أعم،  وبصورة   .)385

"املساواة يف النتائج" ستثبط مهة الناس األكثر قدرة بينما 
تشجع األقل مقدرة. ويقول حايك إن ذلك لن يكون أمرًا 
أمرًا مكلفًا  أيضًا  العدالة فحسب، بل سيكون  يفتقر إىل 

االقتصادية. الناحية  من 

يعتقد بعض االقتصاديني أن السياسات 
العامة اليت هتدف إىل احلد من تفاوت 
والنمو  الكفاءة  تقوض  قد  الدخول 

االقتصاديني.
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اليت  للطريقة  األجل  الطويلة  اهليكلية  النظرة  أما 
اسفرت عن تصورات خمتلفة  فقد  االقتصادات،  تتطور هبا 
التفاوت والنمو االقتصادي. وحدد كوزنيتس  للعالقة بني 
بني  األجل  طويلة  عالقة  وجود  األساسية  مسامهته  يف 
التنمية، استنادًا إىل التغريات القطاعية يف  التفاوت وعملية 
التصنيع  من  املبكرة  املراحل  فخالل  االقتصادي:  اهليكل 
املكاسب  تتركز  التفاوت حيث  يزداد  والتحول احلضري، 
املناطق  من  العمال  ويزنح  املدن،  والدخل يف  اإلنتاجية  يف 
الريفية )اليت تتسم باألنشطة والدخول املوحدة واملنخفضة 
اإلنتاجية نسبيًا( للسعي وراء مهن أفضل أجرًا يف املناطق 
احلضرية. ويف املراحل املتأخرة، يتقلص التفاوت ألن ميكنة 
الزراعة وتراجع نسبة السكان العاملني يف القطاع الزراعي 
مييالن لسد الفجوة بني املناطق الريفية واحلضرية، وألن عمال 
االجتماعية  القوة  ميتلكون  املطاف  هناية  يف  أصبحوا  املدن 
 Kuznets,( والسياسية الالزمة للحد من التفاوت يف الدخل
Galbraith, 2012 ;1955(. ويف هذا التحليل، "البد من النظر 

إىل التذبذب الطويل يف تفاوت الدخول باعتباره جزءًا من 
عملية أوسع للنمو االقتصادي، تترابط مع حتركات مماثلة يف 
عناصر أخرى" )Kuznets, 1955: 20(، من دون وجود عالقة 
الدخل  مستويات  يف  فالتغريات  فيما بينها؛  واضحة  سببية 
عملية  يف  الكامنة  اهليكلية  للتغريات  تستجيب  والتفاوت 
فيما يبدو  التفاوت  ال يشكل  وبالتايل،  االقتصادية.  التنمية 
عاماًل حمركًا للتنمية وال عقبة أمامها، على األقل يف املراحل 

األوىل من التنمية. 

أيدي  على  هذه  النظر  وجهة  تعديل  مت  بعد،  وفيما 
أن  ميكن  اليت  الطريقة  درسوا  آخرين  تنمويني  اقتصاديني 

يؤثر هبا توزيع الدخل على االستثمار 
 Kaldor,( كالدور  وعرض  والنمو. 
1957( منوذجًا اقتصاديًا كان فيه منو 

الناتج املحلي اإلمجايل مقيدًا باملوارد 
لفعلي:  ا لطلب  با وليس  ملتاحة،  ا
فالتراكم الرأمسايل وتدفق االبتكارات 
التوسع  ما حيكم  هي  السكان  ومنو 
لنموذج،  ا ويف هذا  االقتصادي. 

كانت نزعات االدخار يف املجتمع املحلي هي اليت حتدد معدل 
التراكم الرأمسايل، وإن كانت ترتبط أيضًا بتوزيع الدخل بني 
األرباح واألجور، حيث عادة ما يدخر أصحاب األرباح من 
دخلهم حصة أكرب مما يدخره أصحاب األجور. وبناء عليه، 
املدخرات  بازدياد  يرتبط  املرتفع  )الوظيفي(  التفاوت  فإن 

االقتصادي.  النمو  معدل  وبارتفاع  الرأمسايل،  والتراكم 
ومل يكن كالدور يقصد أن يشكل ذلك أساسًا ألي سياسة 
عامة يوصي هبا، ألن توزيع الدخل يف منوذجه أمر ذايت املنشأ؛ 
ولكن لسنوات عديدة، شاع تفسري لنموذجه على أنه يقرر 
أن من املمكن تعزيز النمو عن طريق زيادة احلصة اليت يستأثر 

هبا رأس املال يف توزيع الدخل )اإلطار 1-2(.

االقتصادية  اللجنة  هبا  اضطلعت  اليت  الدراسات  أما 
من  الستينات  الكارييب يف  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا 
حددت  حيث  خمتلفًا،  هنجًا  اتبعت  فقد  املاضي،  القرن 
أمريكا  يف  تكافؤه  انعدام  يف  املفرط  االجتماعي  اهليكل 
الالتينية باعتباره العقبة الرئيسية أمام التنمية. وكانت تلك 
الدراسات تعتقد أن ذلك اهليكل االجتماعي يعرقل احلراك 
االجتماعي، من حيث إنه حيول دون صعود األفراد األكثر 
دينامية يف املجتمع، وأنه يضعف احلوافز االقتصادية اليت تدفع 
إىل كفاءة استخدام األراضي والعمالة واآلالت)1(. كما رأت 
أنه يولد استهالكًا مفرطًا من قبل الطبقات العليا، مبا يتناقض 
مع أوضاع الطبقات الشعبية املحفوفة باملخاطر. ورأت تلك 
الدراسات أن التفاوت يف الدخل ال ميكن أن يولد تراكمًا 
جانب  من  املظهري  االستهالك  إن  حيث  أقوى،  رأمساليًا 
األغنياء حيد من االدخار. وعالوة على ذلك، ونظرًا ألن مثل 
هذا االستهالك يتكون من نسبة عالية من الواردات والسلع 
اليت تنتجها الصناعات كثيفة رأس املال، فإنه ال يترك أثرًا 
العمل، وال يوفر األساس  النمو املحلي وفرص  ُيذكر على 
الضروري لعملية تصنيع مستدامة. وبناء على ذلك، جيب أن 
تسعى سياسات إعادة التوزيع اليت تقودها الدولة إىل احلد 
من استهالك فئات الدخل العليا من أجل زيادة املدخرات 
لرأمسايل  ا لتراكم  ا إىل  وتوجيهها 

.)Prebisch, 1963; Pinto, 1970(

من  السبعينات  منتصف  ويف 
القرن املاضي، جرى هتميش اجلهود 
التفاوت  آثار  بشأن  املبذولة  النظرية 
يف الدخل على االقتصاد الكلي، وهو 
ما كان يرجع يف جانب منه إىل هيمنة 
مناذج العنصر التمثيلي على التيار الرئيسي يف علم االقتصاد 
الكلي)2(. وأدت االضطرابات املالية وأزمة الديون يف البلدان 
االنتباه  تركيز  إىل  املاضي  القرن  من  الثمانينات  يف  النامية 
بالشواغل  القصرية األجل، مبا دفع  االقتصادية  اإلدارة  على 
اإلمنائية إىل خلفية الصورة. غري أنه منذ أوائل التسعينات من 

يركز اقتصاديو التنمية على الطريقة اليت 
الكلي  الطلب  التفاوت على  يؤثر هبا 

واالستثمار والنمو.
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القرن املاضي، عاد االهتمام بالعالقة بني التفاوت والتنمية إىل 
الظهور. فالتناقض بني النمو السريع يف عدد من االقتصادات 
اآلسيوية و"العقد الضائع" للتنمية يف أمريكا الالتينية قد أثار 
التساؤالت حول تباين مسارات النمو فيها. فقد كان التفاوت 
املنخفض نسبيًا يف شرق آسيا يتناقض مع ارتفاع التفاوت 
يتفاقم  ما كان  وهو  الالتينية،  أمريكا  يف  تارخيية  مبعدالت 
السياسات  واستجابات  الديون  أزمة  ظل  يف  أكرب  بدرجة 
العامة. وأشار بعض املؤلفني إىل أن ذلك كان عاماًل مهمًا يف 
تفسري االختالف البالغ يف التجربتني التنمويتني هلاتني املنطقتني 
.)Fajnzylber, 1989; ECLAC, 1990 ،انظر، على سبيل املثال(

وقد انعكس جتدد االهتمام بأوجه االرتباط بني النمو 
والتوزيع يف أوائل التسعينات من القرن املاضي يف العديد من 
األعمال النظرية، اليت حددت أربع قنوات ميكن من خالهلا أن 
يؤثر التفاوت يف الدخل بصورة سلبية على النمو االقتصادي. 
القناة األوىل هي أثر التفاوت على مستوى وتكوين الطلب 
الكلي. وتتمثل الثانية يف العالقة بني التفاوت وعدم االستقرار 
املترتبة  باآلثار  الثالثة  القناة  وتتعلق  والسياسي.  االجتماعي 
يف االقتصاد السياسي على ازدياد التفاوت. وأخريًا، القناة 
وهي  الناتج،  منو  وترية  على  التفاوت  هبا  يؤثر  اليت  الرابعة 
تتصل بالقصور يف األسواق الرأمسالية وباالستثمار يف التعليم.

اإلطار 1-2

التفاوت واملدخرات واالستثمار

دخول  إن  حيث  االستثمار،  معدل  لزيادة  وسيلة  باعتباره  الدخل  تفاوت  إىل  ما ُينظر  كثريًا 
األغنياء األعلى أو الدخول األكرب اليت حيصل عليها أصحاب األرباح متيل إىل زيادة االدخار الكلي يف 
أي مستوى معني من الدخل. وُيفترض أن زيادة معدالت االدخار اخلاصة هبم ستؤدي بصورة شبه 
تلقائية إىل زيادة االستثمارات. وكما ورد يف مناقشات تقارير التجارة والتنمية السابقة )انظر، على 
وجه اخلصوص، املرفق الثاين للفصل األول من TDR 2006، والفصل الثالث من TDR 2008(، فإن 
نظرية املدخرات واالستثمار اليت يقوم عليها هذا الرأي )وكذلك ما يتصل هبا من سياسات إلحياء 
النمو وخلق فرص العمل( هي نظرية مشكوك فيها بدرجة كبرية. بل إهنا معيبة بشكل خطري، حيث 

إن جوهرها يتمثل ببساطة يف حتديد النتائج بأثر رجعي.

فاملنتج الوطين الذي يتولد يف اقتصاد ما )باإلضافة إىل صايف التدفقات الرأمسالية( ميكن استخدامه 
إما مباشرة )لالستهالك خالل فترة اإلنتاج( أو يف مرحلة الحقة. ويف حالة استخدامه يف مرحلة الحقة، 
فإن  البسيط،  التعريف  وبالتايل، وحبكم  االقتصاد.  لذلك  أو استثمارات  باعتباره مدخرات  ُيحسب 

املدخرات )الوطنية واالجنبية( يف اقتصاد ما تعادل دائمًا االستثمارات يف ذلك االقتصاد.

غري أن حتديد النتائج هذا يصمت عن عالقة السببية. ولذلك، فإن نسبة أي دور حمدد، أو حىت 
رئيسي، هلا يف عملية االقتصاد الكلي إمنا هو أمر ينطوي على العديد من املشاكل، طاملا ال تؤخذ يف 
احلسبان العوامل اليت حتدد أيًا منهما. فال ميكن تأليف أي نظرية إال عندما تتناول بالتحليل خطط 
جمموعة من العناصر الفاعلة مقترنة خبطط العناصر الفاعلة األخرى. وعلى وجه التحديد، ال بد من 
حتديد العالقات الوظيفية اليت حتكم قرارات االستهالك واالستثمار اليت تتخذها خمتلف العناصر الفاعلة 
يف اقتصاد ما. وعند القيام بذلك، ال ميكن التعامل مع الدخل احلقيقي جلميع العناصر الفاعلة على أنه 
عامل خارجي املنشأ، بل كمتغري يتأثر هو نفسه بقرارات العناصر االقتصادية الفاعلة بشأن خططها 

لالستهالك واالستثمار، وكذلك بقرارات السياسات العامة وبالصدمات اخلارجية.
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اليقني  اقتصاد ما ختضع النعدام  الفاعلة االقتصادية يف  العناصر  التغريات يف سلوك  وملا كانت 
املوضوعي، فإن حتديد االستهالك واالستثمار يف اقتصاد ما هو عملية معقدة، وكثريًا ما تكون نتائجها 
أقل مباشرة بكثري مما قد تبدو عليه عند النظر إليها فقط بأثر رجعي. فلو ازداد التفاوت، ستزداد بالفعل 
املدخرات املخططة جلميع األسر املعيشية جمتمعة، ألن معدالت ادخار األغنياء هي أعلى من معدالت 
ادخار الفقراء. غري أنه يف هذه احلالة، يواجه املنتجون على الفور اخنفاض الطلب على منتجاهتم، وبالتايل 
تراجع أرباحهم. ويف مثل هذه احلالة، عادة ما يكون رد فعلهم هو خفض استثماراهتم يف قدرات 
إنتاجية جديدة. ومن ناحية أخرى، عندما تقوم خطط االدخار على توقع دخل يتوقف على زيادة 
االستثمار وإن كان االستثمار يتراجع يف واقع األمر، فإن الدخل الكلي يكون أقل مما كان متوقعًا من 
قبل األسر عند وضع خططها األصلية لالدخار. وبالتايل، فقد ال تتحقق الزيادة املخططة يف إمجايل 
مدخرات األسر املعيشية، حيث إن إمجايل الدخل يقل عما كان متوقعًا عند وضع خطط املدخرات. 
وعالوة على ذلك، فإن من املرجح أن تنخفض مدخرات الشركات )أي األرباح املحتجزة(. ويظل 
من املمكن حتديد املدخرات واالستثمار بأثر رجعي، غري أن آلية حتريك التعادل إمنا تتمثل يف االخنفاض 

غري املتوقع يف الدخل احلقيقي، مما يؤدي إىل حتييد الزيادة املخططة يف املدخرات.

والنظرية التقليدية لالدخار واالستثمار تتجاهل هذه اآللية األخرية، كما تتجاهل أن املدخرات 
هي متغري حملي املنشأ. فهي تفترض أنه بعد حدوث زيادة يف معدل ادخار األسر املعيشية، ستستثمر 
الشركات بأكثر مما كانت تستثمره، على الرغم من اخنفاض االستهالك، وهو املقابل احلتمي الرتفاع 
املدخرات. ففي النموذج التقليدي، تكون القرارات املستقلة للمستهلكني هي وحدها اليت حترك االقتصاد. 
وهي تفترض وجود أصحاب أعمال حرة يعتمدون بالكامل على ردود الفعل، وال يأخذون يف اعتبارهم 

على اإلطالق تدهور ظروف العمل الفعلية واخنفاض األرباح عند وضع خططهم االستثمارية.

 ويزداد االستهالك الكلي واحلوافز اليت تدفع الشركات اخلاصة لالستثمارات الثابتة عندما يتم توزيع 
دخل وطين ما بصورة أكثر مساواة، ألن الفئات األقل دخاًل تنفق من دخوهلا على االستهالك جزءًا أكرب 
مما تنفق الفئات األعلى دخاًل. ويتسم ذلك بأمهية خاصة يف حاالت ارتفاع البطالة أو تصاعدها. وكما قال 
كيزن )Keynes, 1936/1973: 372–373(: "... إىل النقطة اليت تتحقق فيها العمالة الكاملة، ال يعتمد منو 
رأس املال إطالقًا على امليل لالستهالك، بل على العكس من ذلك، فإنه يتعطل من جراء ذلك امليل ..." 
ألن "... ازدياد امليل املعتاد لالستهالك يؤدي بصفة عامة إىل زيادة إغراء االستثمار يف نفس الوقت ...".

وفيما يتعلق بالقناة األوىل، يقولون إنه ملا كان أصحاب 
األعمال احلرة يتخذون قراراهتم املتعلقة باالستثمار والتوظيف 
استنادًا إىل توقعاهتم للطلب املستقبلي على منتجاهتم، فإن 
ارتفاع األجور )واخنفاض التفاوت( ميكن أن ينشط االستثمار 
والعمالة والنمو االقتصادي من خالل زيادة الطلب املتوقع. 
 Murphy, Shleifer( ويضفي كل من مرييف وشاليفر وفيشين
احلدس  على  رمسيًا  طابعًا   )and Vishny, 1989a and b

Rosenstein-( رودان   - روزنشتاين  يساور  كان  الذي 
Rodan,1943(، بأن إنشاء صناعات عديدة يف نفس الوقت 

ميكن أن يكون مرحبًا حىت عندما ال تكون كل صناعة على 
حدة مرحبة. وهم يبينون أن مثل هذه "الدفعة الكبرية" تقتضي 
من الصناعات اجلديدة أن تدفع أجورًا أعلى مما يف القطاع 

التصنيع  التقليدي. فإذا ظلت األجور منخفضة، لن يكون 
ويف منوذجهم،  الكلي.  الطلب  لنقص  نظرًا  مرحبًا  املتزامن 
يطلب األغنياء سلعًا ذات جودة عالية، ال يتيح إنتاجها جمااًل 
كبريًا لزيادة اإلنتاجية؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن الطبقة 
املتوسطة تطلب سلعًا منطية يتم إنتاجها من خالل التصنيع 
املكاسب  من  األعظم  اجلانب  فيه  يتحقق  الذي  الضخم، 
اإلنتاجية. وبالتايل، فإن احلد من التفاوت يف الدخول يترك 
الطلب على  يزيد  االقتصادي ألنه  النمو  إجيابية على  آثارًا 

املنتجات اليت تتوفر فيها خصائص تعزيز النمو.

الثانية  القناة  ثانية من احلجج )وهي  وتشدد جمموعة 
املشار إليها أعاله( على أنه حىت ولو مل يترك ازدياد التفاوت 
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يف الدخول أثرًا سلبيًا مباشرًا على النمو االقتصادي، فإنه 
والسياسية  االجتماعية  لآلثار  نتيجة  مباشر  غري  أثرًا  يترك 
للتفاوت. فارتفاع مستوى التفاوت، على سبيل املثال، ميكن 
أن يؤدي إىل االضطرابات االجتماعية وازدياد معدل اجلرمية، 
وهو ما يسفر عن انعدام اليقني بني املستثمرين، وتآكل حقوق 
امللكية، وارتفاع تكاليف املعامالت واألمن، واحلد من النمو 
 Venieris and Gupta, 1986; Benhabib and Rustichini,(
.)1996; Grossman and Kim, 1996; Bourguignon, 1998

أما القناة الثالثة، فتدرسها مناذج خمتلفة تؤسس ارتباطًا 
أرضية  على  والنمو  التفاوت  بني 
النماذج  وتشري  السياسي.  االقتصاد 
ورودريك  ليسينا  أ يطرحها  ليت  ا
 )Alesina and Rodrik, 1994 (
 Persson and( وتابيليين  وبريسون 
ارتفاع  أن  إىل   )Tabellini, 1994

للدخل  األويل  التوزيع  يف  التفاوت 
)أي توزيع الدخول املتحققة من نتائج 

املجتمعات  إنه يف  ويقولون  النمو.  يعوق  السوق وحدها( 
من  املزيد  إىل  السكان  غالبية  تسعى  باملساواة،  متتعًا  األقل 
إعادة التوزيع، وحتد سياسات إعادة التوزيع من النمو من 
التحديد،  وجه  وعلى  اقتصادية.  تشوهات  إدخال  خالل 
فإن فرض ضرائب على رؤوس األموال يؤدي إىل اخنفاض 
االستثمار اخلاص والنمو. وتصل جمموعة أخرى من النماذج 
 Bénabou, 2000, 2002; Saint-Paul and Verdier, 1996;(
Perotti, 1996; Bartels, 2008( إىل نفس النتيجة اليت تتمثل 

يف اخنفاض النمو مع ازدياد التفاوت، ولكن بآليات معاكسة. 
فهي تفترض وجود ارتباط إجيايب بني إعادة التوزيع والنمو. 
ووفقًا لتلك النماذج، فإن الناخب املحوري )أي الناخب 
الذي ميكنه تغيري اختياراته يف االنتخابات املتعاقبة، والذي 
ميكنه أن يلعب دورًا حامسًا عندما يعمل وسط مجاعة من 
الناس( غالبًا ما يكون أغىن من الناخب املتوسط، وبالتايل، 
فإنه لن يستفيد من سياسات إعادة التوزيع. ومن مثة، ففي 
املجتمعات األقل متتعًا باملساواة، اليت تتسم بتدين مشاركة 
بشكل  األغنياء  نفوذ  بازدياد  و/أو  االنتخابات  يف  الفقراء 
غري متناسب يف االنتخابات، ال يكون هناك قدر كاف من 

سياسات إعادة التوزيع اليت تعزز النمو.

يف  التفاوت  بني  العالقة  على  الرابعة  القناة  وتركز 
الدخل وأوجه القصور يف األسواق الرأمسالية واالستثمار يف 

التعليم. وتشري النماذج اليت تؤكد على التفاعل بني التفاوت 
يف الدخل وأوجه القصور يف األسواق الرأمسالية وقرارات 
االستثمار إىل أن النفور من املخاطر واملخاطر املعنوية هي 
مصادر القصور يف األسواق الرأمسالية. وترى تلك النماذج 
أن التفاوت حيد من النمو ألنه مينع بعض العناصر الفاعلة 
 Banerjee( من االستثمار يف رأس املال املادي و/أو البشري
 Galor and( ويفترض غالور وزيرا .)and Newman, 1991

Zeira, 1993( أن احلصول على التعليم أمر مكلف، وحىت 

الفقراء جيب أن يدفعوا حدًا أدىن ثابتًا من تكلفته )ميكن أن 
يكون يف شكل تكلفة الفرصة البديلة لعدم عمل أبنائهم(. 
يف  الثابتة  التكاليف  أن  يبينان  ومها 
مستمر،  تفاوت  إىل  تؤدي  التعليم 
الفقرية  املعيشية  األسر  تظل  حيث 
الفقر)3(.  مصيدة  حبائل  يف  واقعة 
 Galor and( ويدرس غالور ومواف
اليت  الدينامية  اآلثار   )Moav, 2004

النمو  على  الدخل  تفاوت  يتركها 
الذي  لنموذج  ويف ا االقتصادي. 
عندما  للنمو  مفيدًا  التفاوت  يكون  أن  ميكن  يطرحانه، 
يكون التراكم الرأمسايل املادي هو املحرك الرئيسي للتنمية 
املدخرات،  على  التراكم  هذا  يعتمد  وعندما  االقتصادية، 
وعندما يكون امليل احلدي لالدخار أعلى لدى األفراد ذوي 
الدخل املرتفع. غري أن التفاوت ميكن أن يترك تأثريًا سلبيًا 
على النمو االقتصادي عندما يكون رأس املال البشري هو 
املحرك الرئيسي ملثل هذا النمو ألن القيود االئتمانية ميكن 
أن حتد من إمجايل تراكم رأس املال البشري. وختلص هذه 
اإلجيابية  اآلثار  على  تؤكد  اليت  النماذج  أن  إىل  النظرية 
اليت يتركها التفاوت على املدخرات كانت تعبريًا مناسبًا 
عن الواقع يف املراحل املبكرة من التصنيع، ولكنها مل تعد 
يترك  وأخريًا،  اليوم.  املتقدمة  لالقتصادات  بالنسبة  واردة 
يف  النمو  على  مباشرًا  سلبيًا  أثرًا  أيضًا  الواسع  التفاوت 
يطرحه  الذي  الرأمسالية"  السوق  قصور  "أوجه  منوذج 
 Aghion, Caroli( بينالوسا   - وغارسيا  وكارويل  آغيون 
يبطئ  بأنه  يقولون  فهم   .)and García-Peñalosa, 1999

تكوين رأس املال البشري، حيث مييل األغنياء إىل حصر 
يف  نسبيًا،  املنخفض  العائد  ذات  األنشطة  يف  استثماراهتم 
مرتفعة  لديهم مشاريع  الفقراء، حىت ولو كانت  أن  حني 
مما تسمح  أكثر  يستثمروا  أن  مبقدورهم  ال يكون  العائد، 
على  احلصول  إمكاهنم  لعدم  نظرًا  املحدودة  مواردهم  به 

االئتمانات نتيجة ألوجه قصور األسواق الرأمسالية.

ختلص الدراسات النظرية األخرية إىل 
وجود ارتباط سالب بني التفاوت يف 

الدخل والنمو االقتصادي.
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ومل جتتذب هذه اجلهود النظرية 
على الدوام اهتمام صناع السياسات، 
كان  االقتصادي  النمو  وأن  خاصة 
التسعينات  خالل  التحسن  إىل  مييل 
من القرن املاضي )حىت عام 1997( 
أفريقيا  باستثناء  مناطق،  عدة  يف 
ويف العديد  االنتقالية.  واالقتصادات 
من البلدان، كان يبدو أن النمو متوافق 
مع اتساع التفاوت، وكثريًا ما كانت 

االستجابات على صعيد السياسات موجهة حنو إجياد شبكات 
أمان ألولئك الذين مت هتميشهم خارج فوائد النمو. غري أن 
أوسع  تارخييًا  منظورًا  تبنت  اليت  الدولية  املنظمات  بعض 
كانت أقل تفاؤاًل. وقد الحظ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )األونكتاد( )TDR 1997( أنه منذ أوائل الثمانينات من 
القرن املاضي، راحت أوجه التفاوت تتزايد بينما كان النمو 
يتباطأ، وهو ما أصبح من السمات الثابتة لالقتصاد العاملي. 
كما حذر من أن ذلك ميكن أن يؤدي إىل رد فعل سياسي قد 
يقوض العديد من فوائد االندماج العاملي. ويف الوقت نفسه، 
أبرز معهد أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للتخطيط 
االقتصادي واالجتماعي )ILPES, 1998( أوجه قصور النمو 
ما كان  وهو  الالتينية،  أمريكا  يف  وهشاشته  االقتصادي 

حمدودية  إىل  منه  جانب  يف  يرجع 
تأثريه االجتماعي وعدم قدرته على 
احلد من التفاوت يف الدخل. والحظ 
املعهد أنه مل يكن مبقدور السياسات 
حتتوي  أن  لتعويضية  ا االجتماعية 
واالقتصادية  االجتماعية  الفجوات 
اآلخذة يف االتساع، وأنه جيب إعادة 
السياسة  تتبناه  الذي  املوقف  توجيه 

االقتصادية. 

كما تناول البنك الدويل )World Bank, 2006( بالتحليل 
التفاوت.  التساع  السلبية  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار 
على  ما يؤثر  كثريًا  والسلطة  الثروة  توزيع  أن  إىل  وأشار 
توزيع الفرص االستثمارية بطرق غري مستحبة اجتماعيًا، ألن 
"ارتفاع مستويات التفاوت اقتصاديًا وسياسيًا عادة ما يؤدي 
بصورة  حتايب  اجتماعية  وترتيبات  اقتصادية  مؤسسات  إىل 
املؤسسات  هلذه  وميكن  النفوذ.  أصحاب  مصاحل  منهجية 
اليت تفتقر إىل اإلنصاف أن ختلق تكاليف اقتصادية ... ]و[ 
يتسبب تفاوت الفرص الذي ينشأ يف إهدار املوارد، ويعادي 
 World( "التنمية املستدامة واجلهود املبذولة للحد من الفقر

.)Bank, 2006: 2–3

جيم-  بعض األدلة التجريبية املتعلقة بالتفاوت والعمالة والنمو 

ليت  ا احلديثة  األدبيات  من  األعظم  اجلانب  إن 
استعرضها القسم باء يطرح اختبارات جتريبية للعالقة بني 
اليت تشري بوجه عام، على  العالقة  والنمو، وهي  التفاوت 
ارتباط  وجود  إىل  القسم،  هذا  توضيحه يف  ما جرى  حنو 
سليب بني االثنني. ويتفق ذلك مع بعض احلقائق املبسطة اليت 
التقرير. فقد  تتناوهلا املناقشة يف الفصول الالحقة من هذا 
كان هناك منو عاملي قوي خالل العقود اليت أعقبت احلرب 
أو تراجع  التفاوت  اخنفض  حيث  مباشرة،  الثانية  العاملية 

يف البلدان الصناعية، ويف كثري من البلدان النامية. غري أنه 
على مدار العقود الثالثة املاضية، ازداد التفاوت يف الدخل 
بصورة كبرية، وخاصة يف البلدان النامية، حيث وصل إىل 
القرن  من  العشرينات  منذ  مالحظتها  مل يسبق  مستويات 
املاضي )وهو ما ترد مناقشته يف الفصل الثالث(. وتواكب 
التفاوت داخل  العاملي وازدياد أوجه  النمو  ذلك مع بطء 
البلدان وفيما بينها، وهو ما أدى يف هناية املطاف إىل األزمة 

املالية العاملية اليت اندلعت يف عام 2008.

إن التفاوت الكبري قد يضعف الطلب 
فرص  من  الكثريين  وحيرم  الكلي، 
واالئتمانات،  التعليم  إىل  الوصول 
ويولد اضطرابات اجتماعية، ويقوض 

االستثمار اإلنتاجي والنمو.
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وميكن تقسيم األعمال التجريبية األخرية اليت تعرضت 
لالرتباط بني التفاوت والنمو إىل ثالث جمموعات. تستخدم 
املجموعة األوىل البيانات الشاملة لعدة بلدان لدراسة العالقة 
الطويلة األجل بني التفاوت والنمو، بينما تستخدم املجموعة 

تغطي  اليت  املجمعة  البيانات  الثانية 
املستوى  )على  طويلة  زمنية  فترات 
لدراسة  أيضًا(  بلدان  لعدة  الشامل 
العالقة املتوسطة األجل بني االثنني، 
وتدرس املجموعة الثالثة هذه العالقة 
بالتركيز على كل من البيانات الشاملة 
املمتدة  لبيانات  وا قطاعات  لعدة 
الواليات  الواليات يف  على مستوى 

املتحدة.

ومن بني املجموعة األوىل من الدراسات، خيترب بريسون 
وتابيليين )Persson and Tabellini, 1994( وأليسينا ورودريك 
)Alesina and Rodrik, 1994( املعادالت املختزلة لنماذجهم، 
ويبينون وجود عالقة جتريبية سلبية بني توزيع الدخل والنمو. 
ويستخدم إيستريل )Easterly, 2007( هنج املتغري الفعال لتبيان 
أن التفاوت يف الدخل يترك تأثريًا سببيًا سلبيًا على التنمية 
بني  التمييز   )Perotti, 1996( بريويت  وحياول  االقتصادية. 
إجياز  وميكن  أعاله.  نوقشت  اليت  النظرية  القنوات  خمتلف 
النتائج الرئيسية اليت انتهى إليها فيما يلي: ’1’ هناك عالقة 
سلبية قوية بني التفاوت يف الدخل والنمو؛ ’2’ ليس مثة دليل 
على أن العالقة بني التفاوت والنمو تكون أقوى يف النظم 
القائلة  الفرضية  اهليكلية تدعم  التقديرات  الدميقراطية؛ ’3’ 
زعزعة  يف  التسبب  خالل  من  النمو  يعرقل  التفاوت  بأن 
على  أثره  خالل  ومن  والسياسي،  االجتماعي  االستقرار 
التعليم والقرارات املتعلقة باخلصوبة)4(؛ ’4’ ليس مثة دليل 
يدعم حجة االقتصاد السياسي القائلة بأن التفاوت يؤدي إىل 
درجة أعلى من إعادة التوزيع، مبا يؤدي بدوره إىل اخنفاض 
النمو. بل إن بريويت يرى يف واقع األمر ارتباطًا إجيابيًا بني 

إعادة التوزيع والنمو.

أما املجموعة الثانية من الدراسات، فشملت دراسات 
 ،)Forbes, 2000( وفوربس   )Li and Zou, 1998( وزو  يل 
لتبيان أن  فترات منو متتد خلمس سنوات  الذين استخدموا 
معامالت االحندار اليت حتكم العناصر اخلاصة ببلدان بعينها 
تنتج عالقة إجيابية بني التفاوت والنمو. وتتباين هذه النتائج 
أعاله.  نوقشت  اليت  النظرية  النماذج  نتائج  مع  فيما يبدو 

غري أن هناك مشكلتني على األقل يف النهج التجريبية اليت 
معظم  تشدد  حني  يف  بأنه  األوىل  املشكلة  تتعلق  يتبعوهنا. 
الطويل  والنمو  التفاوت  بني  العالقة  على  النظرية  النماذج 
األجل، فإن هذه الدراسات تتناول بالتحليل االرتباط بني 
أو القصري  املتوسط  والنمو  التفاوت 
األجل. أما املشكلة الثانية )اليت تؤثر 
أيضًا على معامالت االحندار الشاملة 
أعاله(،  نوقشت  اليت  بلدان  لعدة 
املفروض  اخلطي  اهليكل  بأن  فتتصل 
النمطية  النمو  احندار  معامالت  يف 
وعند  منحازة.  نتائج  إىل  يؤدي  إمنا 
بانرجي  جيد  املسائل،  هلذه  التصدي 
 )Banerjee and Duflo, 2003( ودافلو
أن التغريات يف التفاوت )يف أي من االجتاهني( ترتبط سلبًا 
بالنمو، وأن التفاوت املتأخر يرتبط سلبًا هو اآلخر بالنمو.

وتشري املجموعة الثالثة من الدراسات إىل أنه ليس مثة 
عالقة واضحة بني خمتلف قياسات التفاوت يف الدخل والنمو 
االقتصادي يف خمتلف الواليات يف الواليات املتحدة. وعلى 
سبيل املثال، جيد بارتريدج )Partridge, 1997( عالقة سلبية 
بني التفاوت والنمو عند قياس التفاوت باستخدام اخُلمس 
الثالث من سلم توزيع الدخل، بينما جيد عالقة إجيابية عند 
قياس التفاوت باستخدام مؤشر جيين Gini. غري أن بانيتزا 
)Panizza, 2002( يبني أن هناك عالقة سلبية، وإن مل تكن 
قوية جدًا، بني التفاوت يف الدخل على مستوى الواليات 

والنمو يف الواليات املتحدة.

ورغم أن اجلهود التجريبية والتحليلية احلديثة املعروضة 
هنا ليست قاطعة على الدوام، بل وتعتمد يف بعض األحيان 
على فرضيات متعارضة، فإهنا تبني يف معظمها وجود ارتباط 
سليب بني التفاوت والنمو. وهذا التوافق األكادميي املتنامي 
يتفق مع احلقيقة املبسطة املذكورة من قبل، اليت تفيد أن النمو 
االقتصادي كان قويًا يف كثري من البلدان يف عقود ما بعد 
أو آخذًا يف  نسبيًا  التفاوت منخفضًا  احلرب، عندما كان 
التراجع، بينما أخذ النمو يف الضعف بصورة ملحوظة منذ 
الثمانينات من القرن املاضي، عندما أخذ التفاوت يف االزدياد. 
وبالنسبة ملجموعة البلدان املتقدمة، وصلت حصة تعويضات 
العاملني يف الناتج املحلي اإلمجايل )بتكلفة عوامل اإلنتاج( إىل 
أدىن مستوى هلا منذ هناية احلرب العاملية الثانية، غري أن البطالة 

املفتوحة بلغت أعلى مستوى مسجل هلا يف نفس الفترة.

أحد  للدخل  املفرط  التركيز  كان 
العاملية،  األزمة  إىل  املؤدية  العوامل 
الرتباطه حبوافز معاكسة لفئات الدخل 
العليا، وبارتفاع مديونية فئات الدخل 

األخرى.
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فإن  التقرير،  هذا  من  الالحقة  الفصول  تبني  ومثلما 
سياسات االقتصاد الكلي والتغريات يف الترتيبات املؤسسية 
اليت أعقبت النموذج اجلديد ل  "مرونة سوق العمل" قد لعبت، 

يف العقود الثالثة األخرية، دورًا كبريًا 
يف اجتاه التفاوت لالتساع، مبا أسهم 
يف استفحال األزمة العاملية. وزادت 
الضريبية  والسياسات  العمل  أسواق 
من تفاقم التفاوت يف الدخل، حيث 
لعوملة  ا مع  لتكيف  ا بعبء  ألقت 
تق  عا على  لتكنولوجي  ا لتقدم  وا

واألدىن.  املتوسط  الدخل  فئات  وعلى  األجور،  أصحاب 
سبيل  على  املتحدة،  الواليات  يف  الضريبية  فالتخفيضات 
املثال، حتايب األثرياء، الذين يدفعون بعضًا من أدىن معدالت 
ختفيضات  أن  على  أدلة  وهناك  البلد.  تاريخ  يف  الضرائب 
الضرائب التصاعدية يف العقد األول من القرن احلايل مل تسفر 
عن ارتفاع معدالت النمو وتوليد فرص العمل بأكثر مما كان 
يتحقق يف العقد السابق، رغم زيادة معدالت الضرائب على 
أعلى شرائح الدخل يف أوائل التسعينات من القرن املاضي 

.)Krueger, 2012(

يشري  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
العديد من التحليالت األخرية إىل أن 
لألزمة  الرئيسية  األسباب  من  بعضًا 
املالية العاملية - مبا يف ذلك املديونية 
اخلاصة املفرطة وهيمنة القطاع املايل 
احلقيقي  القطاع  على  املنظم  غري 

لالقتصاد - ترتبط بتزايد التفاوت يف الدخل)5(. وعلى وجه 
اخلصوص، فإن ارتفاع نسبة الدين إىل الدخل يف بعض البلدان 
املتقدمة - وعلى األخص الواليات املتحدة - إمنا ُيعزى يف 
جانب منه إىل ركود األجور احلقيقية، مما أدى إىل تراجع 
القوة الشرائية لألسر املعيشية. فمع ركود األجور، ال يتسىن 
لألسر زيادة نفقاهتا، أو حىت جمرد احلفاظ على مستوياهتا، 
بدوره  يعزز  الديون  هذه  ازدياد  وكان  الديون.  إال بتكبد 
أنشطة وأرباح القطاع املايل، مما يؤدي إىل ازدياد تركز الثروة 
والدخل. ويف هناية املطاف، فإن فقاعة القروض اليت تشكلت 
بتلك الطريقة انفجرت حبدوث أزمة الرهونات العقارية اليت 

أدت بدورها إىل األزمة االقتصادية العاملية.

يف  االقتصاد  على  املايل  القطاع  هيمنة  وتنعكس 
التعويضات املمنوحة لرؤساء الشركات واملديرين والوكالء 

القطاع هي  ارتفاعها يف هذا  املفرطة يف  فاألجور  املاليني. 
الدخول  أصحاب  بني  اهلائلة  الفروق  عن  أساسًا  املسؤولة 
العاملني. وكثريًا ما تشمل جمموعات ترتيبات  العليا وبقية 
يف  االكتتاب  خيارات  التعويضات 
ما خيلق  وهو  أو امتالكها،  األسهم 
حوافز غري سوية، ويؤدي إىل اإلفراط 
السياق،  ويف هذا  املخاطرة.  يف 
على  طرأت  اليت  التغريات  أصبحت 
اليت  العوملة  مع  الشركات  سلوك 
تركيزًا  تركز  املايل  القطاع  يقودها 
قويًا على األرباح وأرباح املسامهني يف األجل القصري، يف 
مع  للتكيف  األكرب  العبء  األجور  أصحاب  يتحمل  حني 

الصدمات االقتصادية.

وإذا كان اتساع التفاوت واحدًا من العوامل اليت أدت 
إىل األزمة املالية، فإن الركود العاملي الذي أعقب ذلك التفاوت 
والسياسات اليت اختذت ملعاجلته قد تركت هي األخرى أثرًا 
 .)UNCTAD, 2012( ال يستهان به على التفاوت يف الدخل
وقد شهدت التداعيات االجتماعية لألزمة االقتصادية واملالية 
مستويات قياسية من البطالة يف كثري 
الفقر  ازدياد  البلدان، فضاًل عن  من 
واتساع التفاوت. ومعظم املقترحات 
املطروحة للتغلب على األزمة الراهنة 
يف  وخاصة  املتقدمة،  لبلدان  ا يف 
أوروبا، مثل ختفيض األجور وتقليص 
اخلدمات االجتماعية، متيل إىل زيادة 
التفاوت. فالتخفيضات يف اإلنفاق العام تتركز بدرجة كبرية 
والصحة  التعليم  على  االجتماعي  اإلنفاق  من  احلد  على 
والتحويالت،  االجتماعية  واخلدمات  التقاعدية  واملعاشات 
وتقليص  العام  القطاع  موظفي  رواتب  خفض  عن  فضاًل 
العمالة فيه. كما تشمل خفض االستثمار العام، وهو ما يترك 
العمالة، وعلى االستثمار اخلاص. وعندما  أثرًا سلبيًا على 
يأخذ التشدد املايل شكل زيادة معدالت الضرائب، فإن ذلك 
عادة ما ينطوي على زيادة غري مباشرة - ورجعية األثر - 
للضرائب أكثر مما ينطوي على فرض ضرائب تصاعدية على 
الثروة وعلى الفئات املرتفعة الدخل. ومن هنا، فإن التقشف 
إىل  يؤدي  توزيعية سلبية، حيث  آثارًا  ما يترك  املايل عادة 
خفض الدخل املتاح للفئات املنخفضة الدخل، وملا كانت 
تلك الفئات هي حتديدًا الفئات األكثر مياًل لالستهالك، فإن 
ذلك يفرض مزيدًا من الضغط التنازيل على الطلب الكلي.

جيب أن تعتمد البلدان النامية اعتمادًا 
وعلى  املحلية  األسواق  على  متزايدًا 

التجارة فيما بني بلدان اجلنوب ...

األسواق  وتكوين  أن حجم  ... غري 
املحلية واإلقليمية يتوقفان بدرجة كبرية 

على توزيع الدخل.
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من حيث  باهظة  تكلفة  املجتمع  األزمة  وقد كلفت 
الشباب.  أوساط  يف  وخباصة  العمل،  فرص  يف  اخلسائر 
واستيعاب  األزمة  فيما قبل  ملستوياهتا  العمالة  والستعادة 
املنضمني اجلدد إىل سوق العمل، يتعني القضاء على عجز 
ب  48 مليون وظيفة يف عام 2011  ُيقدر  العمالة كان  يف 
)UN/DESA, 2012()6(. وبصرف النظر عن اخلسائر املباشرة 
للدخل املتأيت من األجور، فإن ازدياد البطالة الطويلة األجل 
مييل إىل إضعاف القوة التفاوضية للعمال، وهو ما يترك آثارًا 
حادة على األجور وأوضاع العمل. كما أنه يؤدي إىل فقدان 
املؤهالت ويقلل من الصالحية للعمل. وباإلضافة إىل ذلك، 
هي  السكان  من  فقرًا  واألكثر  الوسطى  القطاعات  تكون 
األكثر عرضة لفقدان أصوهلا بدرجة كبرية، مثل اإلسكان 
واملدخرات، كما ُتضار بدرجة أكرب فرص حصوهلم على 
اخلدمات االجتماعية األساسية. وتقدم منظمة العمل الدولية 
)ILO, 2012b( أدلة دامغة على الطريقة اليت عمقت هبا األزمة 

من أوجه التفاوت يف أوروبا.

املتقدمة  البلدان  معظم  يف  مما حدث  النقيض  وعلى 
النامية  البلدان  من  عدد  سجل  االنتقالية،  واالقتصادات 
الدخل.  توزيع  يف  كبريًا  حتسنًا  املاضي  العقد  مدى  على 

وكان هذا التحسن، إىل حد بعيد، نتيجة لسياسات إعادة 
زيادات  ربطت  اليت  الدخول  ولسياسات  املالية  التوزيع 
األجور بزيادات اإلنتاجية. وكان التراجع املسجل للتفاوت 
يف أمريكا الالتينية خالل العقد األول من القرن احلايل دلياًل 
على فاعلية هذه السياسات يف حتسني توزيع الدخل. غري 
أن التفاوت يف البلدان النامية مييل ألن يكون أعلى بكثري، 

من حيث القيمة املطلقة، مما يف البلدان املتقدمة.

وال يقتصر أمر السياسات التقييدية وازدياد التفاوت 
يف البلدان املتقدمة على اإلضرار بالنشاط االقتصادي املحلي 
فحسب، بل إهنا تولد أيضًا تأثريات سلبية متتد إىل غريها من 
البلدان. ويف السياق احلايل لبطء النمو يف البلدان املتقدمة، 
أن  النامية  البلدان  مبقدور  لن يكون  أنه  الثابت  من  أصبح 
تعتمد على الصادرات لتحقيق النمو مثلما كان عليه احلال 
متزايدة  بصورة  تعتمد  أن  من  هلا  ال بد  وأنه  املاضي،  يف 
على األسواق املحلية وعلى التجارة فيما بني بلدان اجلنوب 
)TDR 2010(. غري أن حجم وتكوين هذه األسواق يعتمدان 
بدرجة كبرية على توزيع الدخل. ولذلك، سيتعني على هذه 
البلدان أن حترز تقدمًا أكرب يف تقليص التفاوت يف الدخول 

وإجياد التوازن املناسب بني الطلب اخلارجي واملحلي.

دال-  استشراف املستقبل

إن الفجوة بني املساواة الشكلية واملساواة احلقيقية ترجع 
إىل جذور اقتصادية عميقة، وتترتب عليها آثار اقتصادية بعيدة 
املدى. فالتفاوت الذي يبدأ يف املهد ال يسهل عالجه من 
خالل احلراك االجتماعي. فهو عادة ما ينتقل من جيل إىل 
اجليل التايل، مع تفاقمه بوجه عام، وخاصة من خالل التفاوت 
يف احلصول على التعليم واخلدمات الصحية، والقصور الذايت 
من جانب هياكل السلطة القائمة يف خمتلف فئات املجتمع. 
جمرد  من  أكثر  ما هو  يتطلب  الفرص  يف  الفعلي  والتكافؤ 
وجه  يف  تقف  اليت  القانونية  العوائق  منظومة  من  التخلص 
احلراك االجتماعي، مثل تلك اليت كانت موجودة يف العصور 
اإلقطاعية. بل إنه يتطلب أن تتوفر جلميع الفئات االجتماعية 

إمكانية الوصول إىل احلد األدىن املقبول من مستوى املعيشة 
التعليم  ذلك  مبا يف  العامة،  اخلدمات  من  ما يكفي  وإىل 
والصحة؛ وإال فلن تكون املساواة الشكلية بأكثر كثريًا من 
جمرد َصَدفة فارغة. فاملساواة، على حد قول أناتول فرانس 
)Anatole France, 1894/2007: 75(، هي "املساواة املهيبة أمام 
القوانني، اليت حتظر على الغين والفقري على حد سواء النوم 
حتت اجلسور، والتسول يف الشوارع، وسرقة اخلبز". وغياب 
تكافؤ الفرص يف الواقع الفعلي ينطوي على إهدار إمكانية 
التنمية، نظرًا الستبعاد شرحية كبرية من السكان من األنشطة 
اإلنتاجية احلديثة واالستهالك، وهو ما يؤثر سلبًا على إمكانية 

خلق القيمة املضافة وتطور األسواق املحلية القوية.
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املمكن  أصبح من غري  التفاوت، كلما  اتسع  وكلما 
الفصل بني النتائج والفرص. فالنتيجة حتدد الفرصة من خالل 
إمكانية الوصول إىل التعليم والصحة والنفوذ. وال يتصل ذلك 
بتوفر الفرص فيما بني الفئات املنخفضة الدخل فحسب؛ بل 
يتعلق أيضًا بتوزيع األرباح )أي بني أشكال الريع وأرباح 
والشركات  القطاعات  أرباح  وبني  اخلاصة،  املشاريع 
املبتكرة واملتدهورة(. فالدرجة اليت ُيعاد هبا ضخ األرباح يف 
آثارها  تترك  لالقتصاد،  العامة  والديناميات  االستثمارات، 

على خلق فرص العمل.

ويتفاعل التفاوت والنمو والتغري اهليكلي بطرق خمتلفة، 
على النحو الذي سيخضع للمناقشة يف الفصول الالحقة. 
للحد  ميكن  كان  ما إذا  دراسة  الضروري  فمن  ولذلك، 
من التفاوت وزيادة درجة الشمول أن يؤديا إىل عملية منو 
قوية ومستدامة، وكيف ميكن أن يتحقق ذلك. فتنقيح هنج 
إحلاحًا  أكثر  يصبح  التفاوت  إزاء  املتبعة  العامة  السياسات 
يف ضوء األثر املستمر لالزمة املالية العاملية واآلثار التوزيعية 
السلبية لالستجابات على صعيد السياسات املالية واملتعلقة 

باألجور يف كثري من البلدان املتقدمة 
اليوم. أما يف البلدان النامية، فإن زيادة 
يف  املهن  مجيع  من  العمال  مشاركة 
النمو العام لإلنتاجية وزيادة احلماية 
ضرورية  ليستا  للفقراء  االجتماعية 
وإمنا  فحسب،  الفقر  حدة  لتخفيف 
أيضًا لتعزيز دينامية األسواق املحلية.

إن حتليل العالقة بني التفاوت 
والنمو والتنمية هو مهمة معقدة ألن 

يتضاعف من جراء  أبعادًا عديدة. وهو  يتضمن  التفاوت 
صعوبات قياس التفاوت واملشكالت اليت ينطوي عليها توفر 
البيانات. ويركز هذا التقرير أساسًا على التفاوت يف الدخل 
داخل البلدان. غري أنه ال بد من التشديد على أن التفاوت 
التفاوت  إن  حيث  رئيسيًا،  شاغاًل  ميثل  يظل  البلدان  بني 
العاملي إمنا ينتج عن التفاوت داخل البلدان وفيما بينها على 
حد سواء. بل إن الفروق يف الدخل بني البلدان هي، يف 
واقع األمر، املحدد الرئيسي للتفاوت يف الدخل على الصعيد 
العاملي. وبافتراض وجود توزيع مستقر للدخل داخل بلد 
ما، فإن تضييق الفجوة يف نصيب الفرد من الناتج املحلي 
يف  التفاوت  تقليل  إىل  سيؤدي  البلدان  فيما بني  اإلمجايل 
الدخل على املستوى العاملي، والعكس بالعكس. وبالتايل، 

فإن اجلهود املتواصلة املبذولة على الصعيدين الوطين والدويل 
والرامية إىل زيادة نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل 
يف البلدان النامية ومساعدهتا على اللحاق بالبلدان األكثر 

تقدمًا تظل جهودًا تتسم بأمهية بالغة.

والتنمية  التجارة  تقرير  من  الثالث  الفصل  ويعرض 
التفاوت.  وتطور  حجم  عن  التجريبية  األدلة  بعض  هذا 
وإن  البلدان،  داخل  الدخل  يف  التفاوت  على  يركز  وهو 
على  التفاوت  هبا  تطور  اليت  الطريقة  أيضًا  يدرس  كان 
الصعيد العاملي. ويشري إىل أنه يتعني على صناع القرار أن 
يستهدفوا التفاوت داخل البلدان بسياسات ترمي إىل احلد 
من الفجوة يف الدخل، وهو ما سيؤثر بدوره على النتائج 
الفصل  كما يتناول  عام.  بوجه  واالجتماعية  االقتصادية 
بإجياز بعض اجلوانب األخرى للتفاوت، مثل ما يتعلق بنوع 
اجلنس، وفرص احلصول على التعليم، وتوزيع الثروة. فكل 
هذه اجلوانب تتصل هي األخرى بتوزيع الدخل، وتتطلب 

إجراءات حمددة على صعيد السياسات.

ويناقش الفصل الرابع ما ُينظر 
نه  أ على  واسع  نطاق  على  ليه  إ
األسباب اهليكلية الرئيسية للتغيريات 
مبا يف  الدخل،  توزيع  يف  األخرية 
ذلك التجارة، والتغري التكنولوجي، 
والعوملة اليت تقودها القطاعات املالية. 
والتغري  العوملة  آثار  أن  إىل  ويذهب 
لدخل  ا توزيع  على  لتكنولوجي  ا
املحلي ليست متماثلة بالضرورة. بل 
إهنا تتوقف باألحرى على األوضاع 
األولية، مثلما تتوقف على الطريقة اليت تتفاعل هبا سياسات 
االقتصاد الكلي والسياسات املالية وسياسات سوق العمل 
مع قوى العوملة والتطور التكنولوجي. فإذا ما كانت هناك 
سياسات مناسبة للعمالة واألجور وتوزيع الدخل، لن تؤدي 
التفاوت. ويتناول  التغريات اهليكلية بالضرورة إىل اتساع 
القضية  هذه  التقرير  هذا  من  والسادس  اخلامس  الفصالن 

مبزيد من التفصيل.

الدخل،  توزيع  اخلامس كيف كان  الفصل  ويناقش 
وكيف ميكن تعديله باتباع سياسات عامة استباقية، مبا يف 
التوزيع.  إعادة  حنو  موجهة  مالية  أدوات  استخدام  ذلك 
بالضرورة  ويرى أن استخدام مثل هذه األدوات ال يقلل 

إن تنقيح هنج السياسات العامة املتبعة 
إزاء التفاوت ضرورة ملحة وخباصة يف 
ضوء التأثري املستمر لالزمة املالية العاملية 
واآلثار التوزيعية السلبية لالستجابات 

على صعيد السياسات.
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واالبتكار  الثابت  املال  رأس  يف  االستثمار  على  احلوافز 
واكتساب املهارات. بل على العكس من ذلك، فإن تقليص 
التفاوت الذي ميكن أن يتحقق باستخدام مثل هذه األدوات 
يزيد على األرجح من وترية النمو وخلق فرص العمل بأسرع 
األقل تصاعدية وخفض  الضرائب  السابق حنو  االجتاه  من 
التحويالت االجتماعية، الذي كان يهدف إىل القضاء على 

التشوهات يف نتائج السوق.

ميكن  اليت  الطريقة  السادس  الفصل  يدرس  وأخريًا، 
إطار  جانب  إىل  العمل،  سوق  وسياسات  ملؤسسات  هبا 
مناسب لالقتصاد الكلي، أن تستجيب للتحديات الراهنة، 
حد  على  مشواًل  أكثر  وتنمية  مستدام  منو  إىل  تؤدي  وأن 
النمو  بطء  أن  مؤداها  بفرضية  الفصل  ذلك  ويبدأ  سواء. 

يترك تأثريًا قويًا على التفاوت بسبب معدل البطالة املرتفع 
واآلخذ يف االرتفاع. فهذا العامل األخري يزيد من التفاوت، 
فيها  تتسبب  اليت  الدخل  خلسائر  نتيجة  سواء،  حد  على 
وهو  للعمال،  التفاوضية  القوة  إلضعاف  ونتيجة  البطالة، 
األمر األكثر أمهية. ويرى الفصل أن منوذج مرونة السوق 
ال يفشل فحسب يف احلد من البطالة، بل إنه مييل حىت إىل 
عرضة  يكونون  العمل  عن  العاطلني  ألن  تفاقمها،  زيادة 
الذي  االقتصادي  النمط  أن  ويؤكد  أدىن.  أجور  لقبول 
يقوم عليه هذا النموذج معيب من أساسه، ويقترح هنجًا 
بدياًل يقوم على االعتراف بأن منو األجور الذي يتماشى 
ويدعم  التفاوت،  اتساع  دون  حيول  اإلنتاجية  منو  مع 
اقتصاد  يف  العمل  فرص  وخلق  النمو االقتصادي  عملية 
n يتميز بالدينامية. 

احلواشي

املثال،  سبيل  على   ،)Prebisch, 1963( بريبيش  يعتقد   )1(
يعرقل  الزراعية  املفرط يف ملكية األرض  التفاوت  أن 
استخدام األساليب الفنية احلديثة لإلنتاج الكثيف، ألن 
امللكيات الكبرية حتصل على ريع هائل حىت دون أن 
تضطر للجوء إىل مثل هذا اإلنتاج؛ أما الوحدات البالغة 
الصغر، فال يكون مبقدورها استخدام األساليب الفنية 

احلديثة.
تقوم هذه النماذج على افتراض أن سلوك االقتصاد ككل   )2(
مماثل لسلوك وحدة اقتصادية صغرية - تسمى "العنصر 
التمثيلي". ونتيجة للطريقة اليت جيري هبا تصميم هذه 
النماذج، فإهنا تستبعد النظر يف القضايا املتعلقة بالتوزيع 

فيما بني عدة عناصر أو بني جمموعات من العناصر.
أن  استنتاج  إىل  دائمًا  ال يصل  النموذج  هذا  أن  غري   )3(
التفاوت ضار بالنمو. فهناك جمموعة من البارامترات 

والشروط األولية اليت يسمح التفاوت يف ظلها لبعض 
ظل  يف  بينما  التعليم،  يف  باالستثمار  الفاعلة  العناصر 
التوزيع املتساوي متامًا، عندما يكون متوسط نصيب 
للتعليم،  الثابتة  التكلفة  من  أقل  الدخل  من  الفرد 

ال يستثمر أحد يف التعليم. 
جيد أليسينا وبريويت )Alesina and Perotti, 1996( أيضًا   )4(
أدلة على وجود ارتباط سليب بني التفاوت والنمو نتيجة 
لزعزعة االستقرار االجتماعي - السياسي الناجم عن 

اتساع التفاوت.
 Attali, 2009; TDR 2010, chap. ،انظر، على سبيل املثال  )5(
.II; Kumhof and Rancière, 2010; and Galbraith, 2012

تقدر منظمة العمل الدولية أيضًا العجز ب  50 مليون   )6(
.)ILO, 2012a( وظيفة نتيجة لألزمة
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الفصل الثالث

تطور التفاوت يف الدخل: الرؤى واألبعاد يف خمتلف األزمنة

ألف-  مقدمة

شهد االقتصاد العاملي تغريات عميقة على مدار العقود 
القليلة املاضية. فقد تبنت بلدان عديدة استراتيجيات تنمية 
نفسه،  االقتصادية. ويف الوقت  نظمها  وغيَّرت  بل  خمتلفة، 
التقدم  أشكال  وأصبحت  املالية،  والعوملة  التجارة  تعمقت 
التكنولوجي والتحوالت القطاعية حتدث حتوالت يف أمناط 
واالقتصادية  املالية  األزمات  اإلنتاج واالستهالك. وتركت 
املناطق. كما أن  خمتلف  على  متفاوتة  سلبية  آثارًا  املتعاقبة 
للناتج املحلي اإلمجايل يف عدد من  النمو السريع  معدالت 
البلدان النامية الكبرية تغيِّر الوزن النسيب ملختلف املناطق يف 
االقتصاد الدويل. وكان من املحتم أن تترك هذه التطورات 

تأثريها على توزيع الدخل داخل البلدان وفيما بينها.

وهناك مقياسان رئيسيان لتوزيع الدخل. أحد املقياسني 
هو التوزيع الوظيفي للدخل، الذي يدرس التوزيع بني عاملي 
اإلنتاج الرئيسيني )قوة العمل ورأس املال(. وهو يبني نصيب 
كل من األجور واملرتبات من جهة، واألرباح والفوائد والريع 
من جهة أخرى، يف الدخل القومي. وهو يتبع ذلك التقليد يف 
االقتصاد السياسي املتمثل يف النظر إىل حمددات وتطور توزيع 
الدخل فيما بني الطبقات االجتماعية على أساس إدخاهلا يف 
منظومة اإلنتاج )العمال ومالك رؤوس األموال واألراضي(. 
ويسلط هذا املقياس الضوء على املصادر األساسية للدخل 

املكتسب من خالل املشاركة يف النشاط االقتصادي.

أما املقياس الثاين، فهو التوزيع الشخصي للدخل، الذي 
يشري إىل توزيعه فيما بني األسر املعيشية أو األفراد، بغض 
النظر عن مصدر الدخل. فقد حيصل أي فرد أو أسرة على 
الدخل من نشاط العمل ومن عائدات رأس املال على حد 
سواء، وكذلك من املعاشات التقاعدية والتحويالت األخرى 
من القطاع العام. وعادة ما يتم مجع البيانات األكثر مشواًل 
من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية. فبعد احلصول 
تصنيف  الدخل، جيري  أنواع  اإلمجايل ملختلف  املبلغ  على 
األسر حسب دخل الفرد - من البلدان األفقر إىل األغىن - 
ويتم تقييم التفاوت من خالل نسب التقسيمات اإلحصائية 
التركيز.  أو املؤشرات اإلحصائية املركبة اليت تقيس درجة 
جيين  معامال  مها  الغرض  هلذا  استخدامًا  املؤشرات  وأكثر 

 .)1(Theil وثايل Gini

واختالف درجة التفاوت يف توزيع العائدات األولية 
املعيشية.  األسر  دخول  يف  التفاوت  جزئية  بصورة  حيدد 
وملا كان رأس املال يتركز عمومًا يف أيدي عدد قليل نسبيًا، 
فإن تزايد نصيب عائدات رأس املال يف إمجايل الدخل مييل 
إىل زيادة التفاوت الشخصي، والعكس بالعكس. ومع ذلك، 
فإن العالقة بني التوزيع الوظيفي والشخصي للدخل ليست 
عالقة بسيطة، لعدد من األسباب. أواًل، ال تتوزع عائدات 
داخل  يتبقى  فبعضها  األسر:  فيما بني  مجيعها  املال  رأس 
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إيرادات  تأيت  قد  وثانيًا،  موزعة.  غري  كأرباح  الشركات 
املال،  رأس  من  املتأيت  الدخل  خمتلفة:  مصادر  من  األسرة 
والدخل املتأيت من األجور، والدخل املختلط )يف حالة من 
يعلمون حلساهبم اخلاص(. وثالثًا، تدفع األسر ضرائب على 
إيراداهتا األولية، وحيصل بعضها على حتويالت عامة، مبا يف 
وإعانات  األسرية  واملخصصات  التقاعدية  املعاشات  ذلك 
البطالة. ومن هنا، فإن توزيع إمجايل الدخل قد خيتلف بدرجة 
كبرية عن توزيع صايف الدخل املتاح، بعد إعادة توزيعه من 

جانب القطاع العام.

غري  الدخل  توزيع  عن  املتاحة  اإلحصائية  واألدلة 
تعاين  كما أهنا  بعيد.  حد  إىل  متجانسة  وغري  مكتملة 
تقدمي  الصعب  من  ما جيعل  وهو  منهجية،  اختالالت  من 
مبختلف   - التفاوت  هبا  تطور  اليت  للطريقة  شاملة  صورة 
تعاريفه - وخباصة يف املدى الطويل. وباإلضافة إىل ذلك، 
املتقدمة  البلدان  التعاريف واملنهجيات يف  كثريًا ما ختتلف 
إجراء  عند  البالغ  احلذر  توخي  جيب  ولذلك،  والنامية. 
معظم  ففي  واملناطق)2(.  البلدان  بني  للتفاوت  مقارنات 
بلدان أفريقيا وغرب آسيا وجنوب آسيا، على سبيل املثال، 
مما تعرض  أكثر  األسر  إنفاق  توزيع  اإلحصاءات  تعرض 
الدخل  املتغريين، فإن تركيز  ارتباط  توزيع دخلها. ورغم 
نصيب  إن  اإلنفاق، حيث  تركيز  بدرجة كبرية عن  يزيد 
الدخل املدخر يزداد بارتفاع مستوى الدخل. وعالوة على 
ذلك، فإن التوزيع الوظيفي للدخل يعتمد أيضًا على البنية 
البلدان املتقدمة واالقتصادات االنتقالية،  االجتماعية. ففي 
املائة من السكان  ميثل أصحاب األجور أكثر من 80 يف 
النشطني، مما جيعل من السهل التعرف على توزيع الدخل 
بني قوة العمل ورأس املال. أما يف كثري من البلدان النامية، 
من ناحية أخرى، فإن النسبة األكرب من السكان النشطني 
أعمااًل  يعملون  وإمنا ممن  األجور،  ال تتألف من أصحاب 
أو جتارة  )الزراعة  اإلنتاجية  منخفضة  أنشطة  يف  حرة 
إيراداهتم  كل  إىل  النظر  املضلل  فمن  ولذلك،  التجزئة(. 
على أهنا حصة من الدخول "الرأمسالية". ويف بعض البلدان 
النامية، ُيعرض هذا الدخل بصورة مستقلة باعتباره "دخاًل 
اإليرادات  ضمن  أخرى  بلدان  يف  ُيدرج  ولكنه  خمتلطًا"، 
الرأمسالية. ويف إحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، على العكس من ذلك، ُتوزع إيرادات العاملني 
يف أعمال حرة بني املرتبات )بتطبيق أجر متثيلي لعمل هؤالء 
بني  التمييز  أصبح  فقد  وأخريًا،  املال.  ورأس  السكان( 
األرباح  من  املتأتية  والدخول  األجور  من  املتأتية  الدخول 

أيضًا غري واضح يف الشرائح العليا من سلم الدخل، حيث 
ما تتبع عن  األجور كثريًا  قمة هرم  أجور من حيتلون  إن 
املكافآت  )مثل  املال  رأس  من  املتأيت  الدخل  منطق  كثب 

أو خيارات ملكية األسهم(.

ميكن  فإنه  االعتبار،  يف  املحاذير  هذه  وضع  ومع 
البيانات  من  املجردة  احلقائق  بعض  استخالص  ذلك  مع 
يف  التفاوت  أن  يف  احلقائق  هذه  إحدى  وتتمثل  املتاحة. 
الدخل قد تغري بشكل كبري مبرور الوقت يف مجيع املناطق 
نتيجة ألزمات كربى أو لتغيريات يف استراتيجيات التنمية 
ويف اإلطار االقتصادي الدويل. وتبدو الثمانينات )أو أواخر 
السبعينات أو أوائل التسعينات يف بعض البلدان( من القرن 
اتسع  عندما  التحول،  نقاط  من  واحدة  باعتبارها  املاضي 
تفاوت الدخول بصورة كبرية يف كل املناطق تقريبًا. غري 
أنه يظل من الصعب تعميم ذلك: فهذه الزيادة املتزامنة يف 
التفاوت حدثت يف حاالت شديدة االختالف ونتجت عن 
بسرعة  ترتبط  كانت  البلدان،  بعض  ففي  متنوعة.  آليات 
النمو االقتصادي، مثلما هو احلال يف بعض البلدان اآلسيوية 
من  سياق  يف  أخرى  بلدان  يف  حدثت  الكربى؛ يف حني 
الركود والكساد االقتصاديني، مثلما هو احلال يف أمريكا 
الالتينية يف الثمانينات والتسعينات ويف أفريقيا واالقتصادات 
واالنتقالية يف التسعينات. ويف اآلونة األخرية، ومع استعادة 
يف  التفاوت  أخذ  االقتصادية،  لديناميتها  الالتينية  أمريكا 
االخنفاض. وقد لوحظ وجود ارتباط إجيايب مماثل بني سرعة 
النمو وتراجع التفاوت يف البلدان الصناعية يف العقود اليت 
العالقة  أن  ذلك  كل  ويبني  الثانية.  العاملية  احلرب  تلت 
باتباع  تعديلها  النمو والتفاوت عالقة معقدة، وميكن  بني 

سياسات اقتصادية واجتماعية استباقية.

يف  التفاوت  اتساع  يف  أخرى  مقننة  حقيقة  وتتمثل 
البلدان املتقدمة - مع تنامي نصيب أصحاب الثراء الفاحش 
مباشرة على  السابقتني  الفترتني  الدخل اإلمجايل - يف  يف 
األزمتني املاليتني الكبريتني يف عامي 1929 و2008. ورمبا 
كان ذلك التفاوت واحدًا من العوامل املؤدية إىل األزمتني، 
حيث كان يتصل حبوافز مشوهة لكبار أصحاب الدخول، 
الدخل  فئات  مديونية  مستوى  ارتفاع  إىل  كما أدى 
واملديونية  الدخل  تفاوت  معاجلة  طريقة  وتتسم  األخرى. 
املفرطة بأمهية خاصة يف مواجهة األزمة املالية العاملية اليت 
ال تزال بال حل. ففي املاضي، كان مبقدور كثري من البلدان 
الصناعية توليد منو مستدام وشامل مع توزيع أكثر مساواة 
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للدخل نتيجة الضطالع احلكومات بدور أكثر نشاطًا. غري 
أن ذلك حدث بعد تدمري واسع لرؤوس األموال والديون، 
واحلروب.  واإلفالس  اجلامح  التضخم  وخباصة من خالل 
ويف الوضع الراهن، تتطلب استراتيجية "النمو للخروج من 
الدخل  توزيع  إعادة   )TDR 2011: 82–83( الدين"  ضائقة 
الطلب  الستعادة  الديون  هيكلة  وإعادة  تدرجيية  بصورة 
الداخلي والنمو. غري أنه يبدو يف كثري من البلدان املتضررة 
من األزمة - وخباصة يف االحتاد األورويب - أن من املرجح 
أن تؤدي استجابات السياسات العامة إىل اتساع التفاوت 
بدرجة أكرب. فاملقترحات املتعلقة بتحقيق التوازن لالقتصاد 
العمل  املرونة على سوق  تعتمد بشدة على إضفاء  الكلي 
وتقييد األجور، فضاًل عن التقشف املايل الذي يتركز على 
االجتماعية  النفقات  ختفيضات  وخباصة  اإلنفاق،  خفض 
واألجور العامة والتوظيف. ومن املرجح أن يؤدي هذا النوع 
من التكيف، مع آثاره التوزيعية التراجعية، إىل عرقلة النمو 

االقتصادي يف األجلني القصري واملتوسط، وتوليد جمتمع أقل 
مشواًل أمام اجليل القادم.

يف  الرئيسية  للتغيريات  وصفًا  الفصل  هذا  ويتضمن 
توزيع الدخل يف مناطق خمتلفة مبرور الوقت. ويتتبع القسم 
باء تطور التفاوت يف الدخل داخل البلدان، مبا يوفر سياقًا 
تارخييًا لتحليل التغريات األحدث، وخباصة تلك اليت حدثت 
منذ أوائل الثمانينات من القرن املاضي، اليت يتناوهلا القسم 
جيم بالتحليل. أما القسم دال، فيبني كيف تطور التفاوت 
يف الدخل بني البلدان وفيما بني األفراد يف العامل، ويعرض 
تقديرًا لتفاوت الدخل على الصعيد العاملي. وأخريًا، يناقش 
القسم هاء بعض أبعاد التفاوت - توزيع الثروة، والتفاوت 
بني اجلنسني، واختالف فرص الوصول إىل التعليم - اليت، 
رغم متيزها عن تفاوت الدخل، فإهنا ترتبط به ارتباطًا وثيقًا 

وكثريًا ما تعمل على تعزيزه.

باء-  االجتاهات الطويلة األجل للتفاوت داخل البلدان

التوزيع الوظيفي للدخل  -1

بأن  القائلة  الفكرة  عن  االقتصاديون  ما يدافع  كثريًا 
ما من  حد  إىل  ثابت  توزيع  هو  للدخل  الوظيفي  التوزيع 
شديدة  تفسريات  يطرحون  كانوا  وإن  التجريبية،  الناحية 
االختالف ألسباب ذلك الثبات )Krämer, 2010(. وكان هذا 
االستقرار الطويل األجل من بني "احلقائق املبسطة" الشهرية 
اليت طرحها كالدور باعتبارها "نقاط انطالق ]معقولة[ لبناء 
مناذج نظرية" )Kaldor, 1961: 178(. غري أنه وفقًا للنظريات 
اليت  احلديثة)3(،   Keynesian/Kaleckian الكيزنية/الكاليكية 
تفترض أن التوزيع الوظيفي للدخل يعتمد اعتمادًا شديدًا 
االستقرار  فترات  إىل  النظر  ينبغي  السياسية،  العوامل  على 
باعتبارها نتيجة لتوقف "الصراع الطبقي" أو وصوله لنقطة 
التوازن، وهو ما ينشأ نتيجة ملجموعة متضافرة من العوامل 
السياسية واالقتصادية. وعلى وجه اخلصوص، فإن التوافق 

بلدان  يف  احلرب  ما بعد  فترة  يف  ساد  الذي  االجتماعي 
تقريبًا  تتبع  فيه  العمال  تعويضات  كانت  والذي  الشمال، 
الزيادات يف اإلنتاجية، قد أدى إىل استقرار نسيب يف نصيب 
الكالسيكي  أما النهج  الدخل.  يف  العمل  وقوة  املال  رأس 
اجلديد، من ناحية أخرى، فقد تعامل مع استقرار التوزيع 
الوظيفي للدخل كحقيقة جتريبية، وكتنبؤ يستند إىل تفسري 
تقين - اقتصادي حبت مع عوامل إنتاج قابلة لإلحالل: فطبيعة 
التكنولوجيا املتاحة )ممثلة، على سبيل املثال، بوظيفة اإلنتاج 
الكلي اليت طرحها كوب دوغالس Cobb-Douglas( ستكون 
بالشكل الذي يؤدي، يف حالة ارتفاع األجور، إىل حلول 
رأس املال حمل قوة العمل، مبا يبقي على استقرار نصيب كل 

.)4()Piketty, 2008: 45( منهما

اليت  للدخل  الوظيفي  التوزيع  إحصاءات  تتوافر  وال 
من  قليلة  إال لقلة  الكبرية  املنهجية  االختالالت  من  ختلو 
أنه   )Piketty, 2008( بيكييت  الحظ  وقد  املتقدمة.  البلدان 
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فيما بني عامي 1920 و1995، كان توزيع الدخل بني 
والواليات  املتحدة  واململكة  فرنسا  يف  واألرباح  األجور 
املتحدة ثابتًا إىل حد بعيد: فالتوزيع الوظيفي للدخل يف هذه 
البلدان الثالثة كان حوايل الثلثني لألجور والثلث لألرباح، 
ومل تظهر أية اجتاهات منتظمة لتغيري هذا التوزيع يف األجل 
الطويل )وإن كان ذلك قد تغري فيما يبدو منذ الثمانينات 
انظر  الوارد مناقشته أدناه؛  النحو  القرن املاضي، على  من 
اجلدول 3-1(. وقد يبدو أن هذا االستقرار ال يتوافق مع 
التغيريات االجتماعية واالقتصادية اهلامة اليت حدثت خالل 

يعملون  من  أعداد  اخنفاض  ذلك  مبا يف  العشرين،  القرن 
حلساهبم اخلاص )مثل الفالحني وأصحاب املتاجر الصغرية( 
وما يصاحب ذلك من زيادة يف حصة أصحاب األجور يف 
قوة العمل. وال ينعكس ذلك بصورة كاملة يف ارتفاع حصة 
األجور يف إمجايل الدخل، كما تفيد منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي، اليت تسجل قواعدها اإلحصائية نسبة 
األجور،  اخلاص ضمن  يعملون حلساهبم  من  إيرادات  من 
بينما تسجل اجلزء املتبقي ضمن عائدات رأس املال )كما 

أشري من قبل(.

اجلدول 1-3

حصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل يف بلدان خمتارة، 2010-1920
)نسب مئوية(

1920192519301935194019451950195519601965197019751980198519901995200020052010

62.265.965.667.666.470.371.768.062.460.360.561.061.4..66.365.167.569.568.7فرنسا
66.867.568.867.567.670.667.161.962.960.362.861.462.6..61.961.961.964.263.7اململكة املتحدة

55.456.757.260.157.559.361.360.565.363.764.662.062.661.461.559.759.0....الواليات املتحدة
40.939.443.743.055.054.655.054.157.357.054.855.0..............اليابان

37.135.344.345.250.552.748.651.650.6....................مجهورية كوريا
47.546.236.438.144.147.640.539.538.641.939.431.641.5............األرجنتني

44.643.047.845.343.342.438.740.946.542.544.1................شيلي

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات املوجزات اإلحصائية StatExtracts، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛  املصدر: 
وقاعدة بيانات CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وقاعدة بيانات مكتب التحليل االقتصادي، 
وLindenboim, Kennedy and Graña, 2011؛  املتحدة؛  اململكة  الوطنية،  اإلحصاءات  مكتب  بيانات  وقاعدة  املتحدة؛  الواليات 

.Piketty, 2008 و
تشري البيانات إىل إمجايل تعويضات العاملني كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل بتكلفة عوامل اإلنتاج. مالحظة: 

ومل يتكرر يف البلدان األخرى ذلك االستقرار النسيب 
يف حصة كل من األجور ورأس املال الذي حتقق يف فرنسا 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة، بل إنه كاد أن خيتفي 
حىت يف هذه البلدان الثالثة بعد عام 1980. ويف واقع األمر، 
كان هناك اخنفاض كبري بعد عام 1980 يف حصة األجور 
يف معظم البلدان املتقدمة )وهو ما سيخضع لنقاش أوسع يف 
القسم جيم(. وال تثبت بيانات البلدان األخرى يف منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فرضية استقرار التوزيع 

بني قوة العمل ورأس املال يف األجل الطويل. ففي اليابان، 
تواكبت معدالت منو الناتج املحلي اإلمجايل السريعة للغاية بني 
عامي 1960 و1975 مع زيادات كبرية يف حصة األجور 
يف الدخل اإلمجايل )من 39 إىل 55 يف املائة(، وهو ما ظل 
مستقرًا إىل حد بعيد بعد ذلك. كما أظهرت حصة األجور 
السبعينات  أواخر  منذ  للصعود  اجتاهًا  كوريا  مجهورية  يف 
من القرن املاضي نظرًا للزيادة الكبرية يف األجور احلقيقية 
يف قطاع الصناعة التحويلية، بالتوازي مع حتديث الصناعة، 
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وهو ما كان يتصل رمبا بالتغيريات يف كل من أسواق العمل 
والظروف السياسية.

تتوفر بشأهنا سالسل  اليت  الالتينية  أمريكا  بلدان  ويف 
تغيريات  أيضًا  هناك  كانت  نسبيًا،  طويلة  زمنية  إحصائية 
اخلصوص،  وجه  وعلى  الوظيفي.  الدخل  توزيع  يف  كبرية 
كانت حصة األجور يف الدخل اإلمجايل تتسم بعدم االستقرار 
الشديد، وذلك بسبب التغريات السريعة يف األجور احلقيقية 
األوضاع  استقرار  عدم  بدورها  تعكس  اليت  والعمالة، 
األجور  وحصة  احلقيقية  فاألجور  واالقتصادية.  السياسية 
الناتج املحلي اإلمجايل تزداد عمومًا يف ظل احلكومات  يف 
تنهار  بينما  االقتصادي،  النمو  فترات  أثناء  و/أو  التقدمية 
العسكرية  االنقالبات  أو بعد  االقتصادية  األزمات  خالل 
)على سبيل املثال يف عامي 1955 و1976 يف األرجنتني، 
اخنفضت  املثال،  سبيل  فعلى  شيلي(.  يف  ويف عام 1973 
حصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل مبا يتراوح بني 10 
وتسارع  االقتصادي  الركود  فترات  خالل  املائة  يف  و20 
التضخم يف األرجنتني )1975-1976، و1982-1981، 
 ،1983-1981( والربازيل  و2002(،  و1989، 
و1992(، وشيلي )1973-1975، و1983-1982(، 
واملكسيك )1982-1987، و1994-1995(. ومن هنا، 
من  كبريًا  جانبًا  البلدان،  هذه  يف  العمل،  قوة  استوعبت 
الصدمات االقتصادية على مدار العقود القليلة املاضية، بينما 
تعافت حصة األجور على األقل بصورة جزئيًا خالل فترات 
االنتعاش االقتصادي. ويتباين هذا النمط مع النمط امللحوظ 
بصورة  األرباح  تتكيف  حيث  املتقدمة،  االقتصادات  يف 
أسرع مع التغريات القصرية األجل يف النمو، وبناء عليه ترتفع 
حصة األرباح يف فترات الطفرات االقتصادية وتنخفض يف 
فترات الركود. ويف أمريكا الالتينية، كان من األسهل على 
ليتحملها  الركود  ينقلوا معظم تكلفة  أصحاب األرباح أن 
أصحاب األجور. ونتيجة لذلك، فإن حصة األجور يف إمجايل 
النمو االقتصادي  الدخل متيل ألن ترتبط بعالقة طردية مع 
يف تلك املنطقة. وهكذا، مع اخنفاض النمو وعدم استقراره 
يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، تدهور وضع 
أصحاب األجور على مدى فترة طويلة، مما أدى إىل ازدياد 
العمالة غري الرمسية ومن يعملون حلساهبم اخلاص. وزاد ذلك 
من صعوبة استعادة حصتهم السابقة يف توزيع الدخل؛ وعندما 
حدث ذلك يف هناية املطاف، فإنه مل يكن يرجع فحسب إىل 
النمو االقتصادي، ولكن أيضًا للسياسات العامة االستباقية 

الداعمة للعمالة ولألجور احلقيقية.

حصة الدخول العليا يف إمجايل الدخل  -2

ميكن أن توفر إحصاءات الضرائب التارخيية أيضًا مؤشرًا 
على الطريقة اليت تطور هبا التفاوت يف الدخل على مدى فترة 
طويلة. فاستنادًا إىل الدخل الذي يعلنه أغىن دافعي الضرائب 
نصيب  تقديرات  ُوضعت  القومي،  الدخل  تقديرات  وإىل 
املثال، تلك اليت حتصل عليها  العليا" )على سبيل  "الدخول 
أعلى 1 يف املائة أو 5 يف املائة من توزيع الدخول( يف إمجايل 
الدخل ألكثر من عشرين بلدًا، منذ العقود األوىل من القرن 
 Atkinson and Piketty, 2007( العشرين بالنسبة للكثريين منهم
and 2010()5(. غري أنه ينبغي أن ُتعامل هذه اإلحصاءات بشيء 

من احلذر ألن من املرجح أن تكون أقل من احلقيقة، حيث كثريًا 
ما جيري التقليل من اإليرادات اخلاضعة للضريبة، وخباصة من 
جانب األثرياء الذين تتوفر لديهم احلوافز القوية والفرص األكرب 
واملهارات األفضل للقيام بذلك. كما قد تكون هناك انقطاعات 
زمنية بسبب التغيريات يف النظام الضرييب، وخباصة فيما يتعلق 
بفرض ضرائب على عائدات رؤوس األموال. ويف حقيقة األمر، 
فقد اخنفضت حصة الدخول الرأمسالية املبلغ عنها يف ضريبة 
الدخل )واملسجلة بناء على ذلك يف إحصاءات الضرائب( على 
مر الزمن يف عدد من البلدان. وملا كان هذا الدخل الرأمسايل 
املستبعد يتصل، على حنو غري متناسب، بفئات الدخل العليا، 
فقد يؤدي ذلك إىل التقليل من حصته يف الدخل. وباإلضافة 
إىل ذلك، فإن تقدير إمجايل الدخل القومي على مدى فترة 
 Atkinson, Piketty and( طويلة هو عملية معقدة يف حد ذاته
Saez, 2011(. وبغض النظر عن هذه القيود، فإن حتليل تطور 

حصة الدخول العليا على مدى القرن املاضي يوفر معلومات 
قيمة لتفسري تركز الدخل الشخصي.

وفيما يتعلق بتطور حصة دخل ال  1 يف املائة األعلى، فإن 
إحدى السمات العامة تتمثل يف التركيز املرتفع نسبيًا للدخل يف 
الفترة 1920-1930 يف بلدان من خمتلف املناطق ومستويات 
التنمية )الشكل 3-1(. ففي ذلك الوقت، كان "ال  1 يف املائة 
األعلى" يستأثرون مبا يتراوح بني 15 و20 يف املائة من الدخل 
القومي يف بلدان متقدمة، مثل أملانيا وآيرلندا والسويد وفرنسا 
وفنلندا وكندا واململكة املتحدة وهولندا والواليات املتحدة 
واليابان، وأيضًا يف بلدان نامية، مثل األرجنتني وإندونيسيا 
يف  حادة  بصورة  حصتهم  تراجعت  ذلك،  وبعد  واهلند. 
وأزمة  أملانيا  اجلامح يف  التضخم  وأدى  تقريبًا.  البلدان  كل 
عام 1929 يف فرنسا والواليات املتحدة إىل تآكل اإليرادات 
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الريعية اليت كانت تتركز يف شرائح الدخل العليا. كما تأثرت 
حصص الدخول العليا بصورة أكثر حدة باحلرب العاملية الثانية، 
نظرًا لتدمري رأس املال املادي والتضخم والقيود املفروضة زمن 
احلرب أو عمليات املصادرة، ويف بعض احلاالت بسبب فقدان 
اإليرادات اآلتية من املستعمرات. وحدث اخنفاض كبري يف 
احلصص العليا يف 13 من بني 14 بلدًا تتوافر بيانات بشأهنا. 
وكان االستثناء هو بلد من غري املتحاربني، هو األرجنتني، 
أسعار  ارتفاع  من  العليا  الدخول  استفادت حصص  حيث 
املواد الغذائية وازدياد الصادرات الغذائية إىل البلدان املتحاربة 

.)Atkinson, Piketty and Saez, 2011: 62(

ويف معظم البلدان، اخنفض تركيز الدخل بدرجة أكرب 
أو ظل عند مستويات منخفضة تارخييًا يف العقود الالحقة، 
السياسات  اجتاه  على  طرأت  اليت  التغريات  حالت  حيث 
ما قبل  مستويات  إىل  عودته  دون  واالجتماعية  االقتصادية 
احلرب. ويف كثري من البلدان املتقدمة والنامية، اضطلعت الدولة 
بدور أكرب يف االقتصاد، وهو ما كان كثريًا ما ينطوي على 
سياسات نشطة للدخول، وفرض قواعد تنظيمية مالية، وتأميم 
لشركات كبرية يف قطاعات رئيسية من االقتصاد، واملشاركة 
النقيض من  بدرجة كبرية يف توفري اخلدمات العامة. وعلى 
ذلك، بدأ نصيب أغىن الشرائح يف إمجايل الدخل يزداد مرة 
أخرى يف العديد من البلدان حبلول أوائل الثمانينات من القرن 
املاضي. وتواكب ذلك مع حلول السياسات الليربالية اجلديدة 
حمل التوافق االجتماعي الذي ساد يف فترة ما بعد احلرب، بدءًا 
باململكة املتحدة والواليات املتحدة من بني البلدان املتقدمة، 
ومع السياسات اليت تتبىن توافق آراء واشنطون يف كثري من 

البلدان النامية.

وقد اتبع نصيب فئات الدخل العليا منحىن واضحًا على 
شكل U يف البلدان املسماة باألنغلوساكسونية، حيث زادت 
فئة ال  1 يف املائة األعلى من الدخل حصتها من 6 يف املائة 
يف عام 1979 إىل 16 يف املائة يف عام 2007 يف اململكة 
املتحدة، ومن 8 إىل 18 يف املائة يف الواليات املتحدة خالل 
نفس الفترة، حبيث عادت إىل املستويات املرتفعة اليت حققتها 
يف فترة ما قبل احلرب )الشكل 3-1(. وجتدر اإلشارة إىل أن 
هذه اإلحصاءات ال تشمل املكاسب الرأمسالية، اليت ال تتوفر 
بياناهتا إال لعدد حمدود جدًا من البلدان. ويف الواليات املتحدة، 
إذا أُدرجت املكاسب الرأمسالية، ستستأثر فئة ال  1 يف املائة األغىن 
مبا يصل إىل 23.5 يف املائة من إمجايل الدخل يف عام 2007، 
باملقارنة ب  8.5 يف املائة يف عام 1978. ونتيجة لذلك، فبني 

عامي 1976 و2007، زاد الدخل احلقيقي لل  1 يف املائة 
األعلى مبعدل سنوي متوسط قدره 4.4 يف املائة، باملقارنة 
بزيادة ال تتجاوز 0.6 يف املائة فقط لل  99 يف املائة املتبقية 

.)Atkinson, Piketty and Saez, 2011: 9(

وكان تطور حصة فئات الدخل العليا يف البلدان النامية 
يف العينة اليت يغطيها الشكل 3-1 يتبع هو اآلخر منطًا على 
شكل U، رغم أنه كان أوضح يف األرجنتني وجنوب أفريقيا 
مما كان عليه يف إندونيسيا واهلند. ويف كل هذه البلدان، بدأ 
االجتاه التصاعدي بني منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات 
من القرن املاضي. كما أظهرت الصني )مع سلسلة زمنية أقصر 
بكثري( زيادة يف تركيز الدخل منذ منتصف الثمانينات، رغم 
أن التركيز يف فئة ال  1 يف املائة األعلى فيها )بنسبة 6 يف املائة 
تقريبًا من إمجايل الدخل( يظل منخفضًا باملعايري الدولية. وعلى 
النقيض من ذلك، كان نصيب ال  1 يف املائة األعلى مستقرًا 
إىل حد ما يف أوروبا القارية واليابان منذ حوايل عام 1950 - 
بأقل من 10 يف املائة. واملستوى املنخفض نسبيًا للتفاوت يف 
هذه البلدان يرتبط على األرجح بالضرائب التصاعدية املرتفعة 
نسبيًا. ومع ذلك، فحىت يف هذه البلدان، ازدادت حصة ال  1 
يف املائة األعلى إىل حد ما منذ منتصف الثمانينات من القرن 
املاضي )باستثناء الدامنرك وسويسرا وهولندا(، وعلى األخص 

يف آيرلندا وإيطاليا والربتغال وفنلندا والنرويج. 

اإليرادات، تغري ذلك منذ  أعلى  بتكوين  يتعلق  وفيما 
النصف األول من القرن املاضي، وخباصة يف البلدان املسماة 
باألنغلوساكسونية. ففي وقت سابق، كان دخل كبار األغنياء 
يتكون يف األغلبية الساحقة من احلاالت من عائدات رأس املال، 
يف حني أنه يف الوقت احلاضر، تتألف حصة كبرية من الدخل 
املتأيت من األجور. ورمبا يكون كل من "األغنياء العاملني" اجلدد 
وأصحاب الريع على حد سواء قد استفادوا من إلغاء الضوابط 
ارتفاع  من  األخرية  الفئة  استفادت  حيث  املالية،  التنظيمية 
املكاسب  والتسعينات وازدياد  الثمانينات  يف  الفائدة  أسعار 
الرأمسالية نتيجة الرتفاع أسعار األصول، بينما استفادت الفئة 
األوىل من احلوافز وغريها من املكافآت املكتسبة أثناء فترات 
االزدهار املايل، اليت ال جيري ردها يف حالة اخلسائر املالية. 
وجيد باكيا وكول وهامي )Bakija, Cole and Heim, 2012( أنه 
يف الواليات املتحدة، كان شاغلو املواقع التنفيذية ومناصب 
اإلدارة العليا، إىل جانب األخصائيني املاليني، ميثلون حوايل 60 
يف املائة من ال  0.1 يف املائة األعلى من أصحاب الدخول يف 

السنوات األخرية.



61تطور التفاوت يف الدخل: الرؤى واألبعاد يف خمتلف األزمنة

الشكل 1-3

حصة دخل ال  1 يف املائة األعلى من إمجايل 
الدخل يف بلدان خمتارة، 2010-1915
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مدرسة باريس للعلوم االقتصادية ومعهد الفكر االقتصادي  املصدر: 
 The World اجلديد، قاعدة بيانات الدخول العليا يف العامل

.Top Incomes Database

التنفيذيني  للمديرين  للغاية  املرتفعة  اإليرادات  وتبني 
ورؤساء الشركات واملديرين والتجار املاليني أشكااًل جديدة 
حلوكمة الشركات )على النحو الذي يتوسع الفصل الرابع 
يف مناقشته(. وملا كان جزء من رواتبهم هو يف شكل أسهم 
الفروق بني األجور  وخيارات مللكية أسهم، فقد اختلطت 
والدخول الرأمسالية. وبصرف النظر عن االعتبارات األخالقية، 
فإن التعويضات البالغة االرتفاع لكبار املديرين تثري أيضًا مسألة 
املربر االقتصادي هلا. إذ يصعب تفسري ذلك بالتركيز الشديد 
للمهارات، حيث إن تعليم وتدريب ال  1 يف املائة أو ال  0.1 يف 
املائة األعلى من أصحاب الدخول ال خيتلفان عن تعليم وتدريب 
ال  10 يف املائة األعلى، الذين تقل دخوهلم كثريًا عن تلك الفئة 
 )Krugman, 2012( األوىل. ومن املثري لالهتمام، أن كروغمان
يالحظ أن هذه املجموعة الصغرية ال تضم سوى القليل جدًا 
من أصحاب املشاريع احلقيقيني: فهم يف الغالب األعم مديرون 
تنفيذيون يف شركات مل يقوموا هم أنفسهم بإنشائها، لكنهم 
أو خيارات ملكية أسهم يف شركاهتم  حيصلون على أسهم 
كجزء من حزم رواتبهم، وهو ما تقرره جلان حتديد التعويضات 
بطريقة تتسم بالتواطؤ. أما بالنسبة لكبار أصحاب الدخول يف 
القطاع املايل، فقد كانت مكتسباهتم يف كثري من األحيان عالية 
بشكل غري متناسب مقارنة مع إجنازاهتم الفعلية، نتيجة هليكل 
التعويضات القائم على مبدأ "إما أن اكسب أنا أو ختسر أنت" 
البالغ اخلطورة الذي ال عالقة له مبسامهتهم يف النمو االقتصادي؛ 
بل على العكس من ذلك، أدى ذلك اهليكل إىل اإلفراط يف 
اإلقدام على املخاطر، وهو ما كان من األسباب الكامنة وراء 

األزمة املالية العاملية.

التوزيع الشخصي للدخل  -3

حصة  يف  التغريات  كانت  البلدان،  من  العديد  يف 
أصحاب الدخول العليا كبرية مبا يكفي للتأثري على التفاوت 
يف إمجايل الدخول الشخصية بدرجة بالغة. فارتفاع تركيز 
بني  املتحدة  الواليات  يف  األعلى  املائة  يف  ال  1  يف  الدخل 
النصف الثاين من سبعينات القرن املاضي وعام 2007، على 
سبيل املثال، يفسر جانبًا كبريًا، إن مل يكن كليًا، االرتفاع 

يف معامل جيين خالل تلك الفترة)6(.

وال تعدو الزيادة غري املتناسبة يف الدخول العليا أن تكون 
جزءًا من الصورة فحسب. غري أن الوصول إىل تقييم أكثر 



تقرير التجارة والتنمية، 2012 62

مشواًل لتوزيع الدخل فيما بني كافة الشرائح االجتماعية على 
مدى فترة طويلة هو أمر أكثر صعوبة. والتقديرات اجلديدة 
و2000   1820 عامي  بني  األسري  الدخل  يف  للتفاوت 
 van يف عدد كبري من البلدان )الشكل 3-2؛ وانظر أيضًا
عن  بالفعل  املعروضة  األدلة  تؤكد   )Zanden et al., 2011

الدخل  يف  التفاوت  كما تراجع  العليا)7(.  الدخول  نصيب 
بشكل ملحوظ يف معظم البلدان املتقدمة بني عامي 1929 
عام 1980  بعضها حىت  يف  االخنفاض  واستمر  و1950، 
تقريبًا. وفيما بني الثمانينات من القرن املاضي وعام 2000، 
ازداد معامل جيين يف معظم بلدان هذه املجموعة، وبشكل 
التفاوت أيضًا يف أوروبا  كبري يف بعض األحيان. وتقلص 
خاصة  بصورة  منخفضًا  وكان  عام 1929،  بعد  الشرقية 
الفترة 1980-1990، قبل أن يشهد زيادة حادة  خالل 

إىل حد ما خالل التسعينات من القرن املاضي.

كانت  العشرين،  القرن  من  األعظم  اجلانب  وخالل 
البلدان، اليت ميتلك معظمها قطاعات صناعية  جتارب هذه 
أنه   :Kuznets كوزنيتس  فرضية  فيما يبدو  تثبت  ناضجة، 
العقود األوىل مث اخنفاض  كان هناك تفاوت متزايد خالل 
ملحوظ بعد ذلك، عندما كانت الزيادات اجلديدة للدخل 
التفاوت. ويتفق ذلك  باخنفاض  ترتبط  الطويل  املدى  على 
مع رأي كوزنيتس القائل بأن البلدان الفقرية متيل ألن تكون 
البلدان الغنية. وصحيح أنه يف العديد من  أكثر تفاوتًا من 
االقتصادات املتقدمة واالنتقالية، ارتبطت زيادة النمو يف اآلونة 
األخرية باتساع التفاوت. غري أنه ال بد من التأكيد على أن 
اتساع التفاوت إمنا يرجع بدرجة كبرية إىل التغريات يف توزيع 
الدخل بني رأس املال وقوة العمل. وكما يالحظ غالربيث 
)Galbraith, 2012(، بالنسبة ملعظم البلدان يف نصف القرن 
املاضي، كانت العالقة بني التفاوت يف األجور ونصيب الفرد 
من الدخل تنحدر إىل األسفل. وكانت االستثناءات احلديثة 
هلذه القاعدة تقع يف قمة جدول نصيب بالفرد من الدخل 

أكثر مما تقع يف قاعدته.

ويف البلدان النامية، كان منط تطور التفاوت يف الدخل 
أقل وضوحًا خالل القرن املاضي. فقد كان التفاوت مييل 
إىل االزدياد يف أفريقيا حىت عام 1950، وظل يف مستويات 
مرتفعة نسبيًا يف العقود التالية. بل إن أفريقيا كانت املنطقة 
أمريكا  إىل جانب  التفاوت،  أعلى مستويات  اليت شهدت 
املرجح مستقرًا  املتوسط غري  الالتينية. وكان معامل جيين 
البلدان يف  الالتينية، رغم أن فرادى  إىل حد ما يف أمريكا 

املنطقة شهدت تغريات كبرية )وإن كانت مؤقتة( يف التفاوت 
اخنفض  املثال،  سبيل  فعلى  حمددة؛  سياسية  لعوامل  نتيجة 
التفاوت بدرجة كبرية يف ظل حكومات يسار الوسط يف 
األرجنتني )حوايل عام 1950(، والربازيل )1950(، وشيلي 

)1970(، وبريو )1985(.

الشكل 2-3

معامل جيين حسب املنطقة، 2000-1890
)متوسط غري مرجح(
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.van Zanden et al., 2011 املصدر: 
تكوين املناطق يتبع ما ورد يف املصدر. مالحظة: 

ويف شرق وجنوب شرق آسيا، كانت درجة التفاوت 
يف الدخل أقل بصفة عامة مما هي عليه يف أفريقيا وأمريكا 
خمتلف  بني  هامة  فروق  وجود  من  الرغم  على  الالتينية، 
اقتصادات هذه املناطق دون اإلقليمية. فمن ناحية، قامت 
يف  الصينية،  تايوان  ومقاطعة  كوريا  احلكومة يف مجهورية 
الفترة اليت أعقبت احلرب العاملية مباشرة، مبصادرة وإعادة 
توزيع األرض وغريها من األصول، وفرض ضرائب مرتفعة 
على الثروات، وكفالة فرص احلصول على التعليم بصورة 
معامالت  كانت  أخرى،  ناحية  ومن  ومستقرة.  واسعة 
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جيين يف بلدان مثل تايلند وسنغافورة والفلبني وماليزيا متيل 
 .)Cornia, Addison and Kiiski, 2003( أعلى  تكون  ألن 
أما الصني، فكانت حالة خاصة، حيث ارتفع معامل جيين 
القرن  من  األول  النصف  كبرية خالل  بدرجة  هبا  اخلاص 
العشرين، ليصل إىل ذروته يف عام 1950، مث اخنفض بصورة 
بعد  التالية  العقود  يف  التفاوت(  يف  اخنفاضًا  )ليظهر  حادة 
تغيري النظام االقتصادي. غري أنه منذ التسعينات من القرن 
االزدياد،  إىل  الشخصي  الدخل  يف  التفاوت  عاد  املاضي، 
وهو ما ستجري مناقشته يف القسم التايل. ويف اهلند )حيث 
اجتاه  ليعكس  السبعينات  خالل  التفاوت  اخنفاض  جاء 
السابقة( وباكستان يف جنوب  العقود  للتزايد يف  التفاوت 

بني  الدخل  تفاوت  يف  واضح  اجتاه  هناك  مل يكن  آسيا، 
عامي 1950 و1980.

وخالصة القول أنه كان هناك فيما يبدو اجتاه الزدياد 
تفاوت الدخل يف كل مناطق العامل فيما بني عامي 1980 
سنة  آخر  )وهي  و2000  املناطق(  بعض  يف   1990 )أو 
 van زاندن  فان  بيانات  قاعدة  يف  بيانات  بشأهنا  تتوفر 
يتطور  راح  التفاوت  أن  غري  األجل(.  الطويلة   Zandenn

بصورة غري موحدة بني خمتلف املناطق خالل العقد األول 
من القرن احلادي والعشرين، على النحو الذي جتري مناقشته 

فيما يلي.

جيم-  نظرة فاحصة على اجتاهات تفاوت الدخل منذ عام 1980

يف الفترة ما بني أواخر السبعينات وأوائل التسعينات 
من القرن املاضي، حدث تغري كبري يف النموذج االقتصادي 
يف مجيع االقتصاديات الكربى واملناطق. فبعد ثالثة عقود من 
النمو السريع الذي اقترن باخنفاض التفاوت يف االقتصادات 
االقتصادات  ما يف  حد  إىل  التفاوت  واستقرار  الصناعية 
تقودها  اليت  العوملة  األخرى، اختذت خطوات حامسة حنو 
بلدان  اختارت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املالية.  القطاعات 
عديدة تقليص دور الدولة يف االقتصاد )UNCTAD, 2011؛ 
وانظر أيضًا الفصلني اخلامس والسادس من هذا التقرير(. 
الدخل  تفاوت  على  قويًا  أثرًا  التغريات  هذه  وتركت 

داخل البلدان.

التوزيع الوظيفي للدخل  -1

منذ عام 1980، اظهر التوزيع الوظيفي اخنفاضًا كبريًا 
والنامية  املتقدمة  البلدان،  العديد من  يف حصة األجور يف 
املتقدمة،  البلدان  ففي   .)3-3 )الشكل  سواء  حد  على 
نقاط   5 ب   اخنفضت  حيث  العمل،  دخل  حصة  تراجعت 

مئوية أو أكثر بني عامي 1980 و2006-2007 - قبل 
اندالع األزمة املالية العاملية مباشرة - يف أستراليا وبلجيكا 
والسويد وفرنسا وفنلندا واململكة املتحدة والنرويج وهولندا 
والواليات املتحدة، وب  10 نقاط يف أملانيا وآيرلندا والربتغال 
الكربى  االقتصادات  من  ويف العديد  ونيوزيلندا.  والنمسا 
املتحدة(،  والواليات  وفرنسا  وإيطاليا  أملانيا  ذلك  يف  )مبا 
حدثت نسبة كبرية من االخنفاض يف حصة األجور بالفعل 
بني عامي 1980 و1995. وكان ذلك يرتبط فيما يبدو 
بالتخلي عن التوافق االجتماعي الذي كان سائدًا يف فترة 
ما بعد احلرب العاملية، عندما كانت زيادات األجور تتبع 
 - البلدان  ويف بعض  وثيقة.  بصورة  اإلنتاجية  مكاسب 
وخباصة أملانيا - استمر هذا االجتاه حىت العقد األول من 
لتقييد  متعمدة  لسياسة  نتيجة  والعشرين،  احلادي  القرن 
األجور وللجهود املبذولة لتحسني القدرة التنافسية. ويناقش 
الفصل السادس آثار ذلك على الطلب املحلي واالختالالت 
داخل منطقة اليورو. ويتمثل سبب رئيسي آخر من أسباب 
ارتفاع حصة رأس املال يف ازدياد هيمنة القطاع املايل على 
حوكمة  يف  ويف التغريات  االقتصاد،  يف  احلقيقي  القطاع 
الشركات هبدف تعظيم قيمة حقوق املسامهني )انظر أيضًا 

الفصل الرابع(.
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حلماية  متقدمة  نظمًا  متتلك  اليت  البلدان  بعض  ويف 
العمال وشبكات للضمان االجتماعي، أدت صدمة األزمة 
بالفعل إىل حتسينات يف  الفترة 2009-2008  املالية يف 
حصة األجور، حيث تراجعت األرباح بأكثر من تراجع 
األجور. ففي االحتاد األورويب، على سبيل املثال، اخنفض 
املائة  يف   8.5 بنسبة  احلالية(  )باألسعار  التشغيل  فائض 
باخنفاض  باملقارنة  و2009،   2007 عامي  فيما بني 
لعاملني.  ا تعويضات  يف  فحسب  ملائة  ا يف   1.2 يبلغ 
وتعويضات  التشغيل  فائض  اخنفض  الفترة،  ويف نفس 
لواليات  ا يف  ئة  ملا ا يف   0.6 و  2.4 بنسبيت  لعاملني  ا
املتحدة، وبنسبيت 11.4 و4.5 يف املائة يف اليابان )قاعدة 
البيانات االقتصادية الكلية السنوية يف املفوضية األوروبية 
EC-AMECO(. أما ما إذا كان ذلك ُيعد نقطة حتول تبشر 

بانتعاش أكثر دوامًا حلصة األجور أم أنه كان جمرد وقفة 
بدرجة  يتوقف  أمر  فهو  لالخنفاض،  احلصة  تلك  اجتاه  يف 
األزمة.  على  التغلب  إىل  الرامية  السياسات  على  كبرية 
فتقلص التفاوت ميكن أن يكون أكثر دوامًا إذا ما مشلت 
االستجابات على صعيد السياسات العامة سياسات مالية 
أن  غري  واالستثمار.  االستهالك  تدعم  أجور  وسياسات 
االستجابات لألزمة حىت اآلن كانت تتمثل يف تعزيز مرونة 
املستقرة،  غري  العمل  عقود  نطاق  وتوسيع  العمل  سوق 
فضاًل عن السعي وراء التقشف املايل. ولذلك، فإن عكس 
للغاية، خاصة وقد  السابقة أمر مستبعد  مسار االجتاهات 
اتضح بطء عودة معدالت البطالة إىل مستوياهتا قبل األزمة. 
العمل عادت لالخنفاض مرة أخرى يف  بل إن حصة قوة 
يف  وخباصة  و2011،  عامي 2010  يف  البلدان  معظم 
البلدان ذات معدالت البطالة املرتفعة، مثل إسبانيا وإستونيا 

واليونان)8(.  وهنغاريا  وآيرلندا 

التوزيع  كذلك  تغري  املاضي،  القرن  مثانينات  ومنذ 
النامية  االقتصادات  يف  كبرية  بدرجة  للدخل  الوظيفي 
اخنفاضًا  االنتقالية  االقتصادات  شهدت  وقد  واالنتقالية. 
التخطيط  نظام  اهنيار  أعقاب  يف  األجور  كبريًا يف حصة 
احلصة  هذه  اخنفضت  فقد  السابق:  االشتراكي  املركزي 
)من مستويات عالية نسبيًا( مبا يتراوح بني 15 و23 يف 
وأوكرانيا  وأرمينيا  وأذربيجان  الروسي  االحتاد  يف  املائة 
التسعينات  أوائل  يف  وقريغيزستان  مولدوفا  ومجهورية 
األجور  حصة  اتسمت  ذلك،  وبعد  املاضي.  القرن  من 
وأوكرانيا ومجهورية  الروسي  االحتاد  الشديد يف  بالتقلب 

الدورية،  االجتاهات  مسايرة  من  منط  عقب  مولدوفا 
مستويات  إىل  عادت  قد  كانت  عام 2010  وحبلول 
من  النقيض  وعلى  عام 1990.  يف  مستوياهتا  من  قريبة 
ذلك، اخنفضت حصة األجور يف أذربيجان وكازاخستان 
املتأتية  اإليرادات  وقريغيزستان بدرجة أكرب، حيث أدت 
املال  رأس  حصة  تعزيز  إىل  االستخراجية  الصناعات  من 
التسعينات والعقد األول  التشغيل"(. وخالل  )أو "فائض 
من القرن احلايل، كان هناك أيضًا اخنفاض كبري يف حصة 
مجهورية  )مثل  أوروبا  شرق  جنوب  بلدان  يف  األجور 
السابقة وصربيا وكرواتيا(، مشابه  اليوغوسالفية  مقدونيا 
األخرى،  أوروبا  شرق  بلدان  شهدته  الذي  لالخنفاض 
أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  وسلوفاكيا.  وبولندا  إستونيا  مثل 
مثل  مل تشهد  وهنغاريا  وسلوفينيا  التشيكية  اجلمهورية 

التدهور. هذا 

واتسم التوزيع الوظيفي للدخل بالتقلب الشديد يف 
إىل  أساسًا  يرجع  ما كان  وهو  النامية،  البلدان  من  عدد 
ذكره  كما ورد  احلقيقية،  واألجور  العمالة  يف  التغريات 
االقتصادي  الركود  لفترات  نتيجة  ذلك  وكان  سابقًا. 
لتغريات  ا و  و/أ لتضخمية  ا الصدمات  و/أو  ملتكررة  ا
السياسية، اليت تركت مجيعها آثارًا على العمالة وأوضاع 
العمل والقوة التفاوضية للعمال. واخنفضت حصة األجور 
منتصف  )ومنذ  الالتينية  أمريكا  يف  الثمانينات  أوائل  منذ 
بعينها مثل األرجنتني وأوروغواي  السبعينات يف حاالت 
وشيلي(، حيث أدت أزمة الديون، واإلصالحات اهليكلية 
لية،  ملا ا وودز  بريتون  مؤسسات  عليها  شجعت  اليت 
إضعاف  إىل  االستبدادية،  األنظمة  األحيان  ويف بعض 
لية.  لعما ا بات  لنقا ا و لعمال  ا ية  ومحا لرمسية  ا لة  لعما ا
ويف بعض البلدان، استمر االجتاه لالخنفاض يف العقد األول 
من القرن احلايل: ففي بريو وكولومبيا واملكسيك، ظلت 
حصة قوة العمل تتراوح تقريبًا بني 25 و35 يف املائة من 
الناتج املحلي اإلمجايل )بتكلفة عوامل اإلنتاج(، وإن كان 
البلدان  هذه  يف  املختلط"  "الدخل  أن  إىل  اإلشارة  ينبغي 
الدخل(.  إمجايل  من  املائة  يف   20 )حوايل  نسبيًا  مرتفع 
ومن ناحية أخرى، ازدادت حصة األجور بشكل كبري يف 
ومجهورية  املاضي(،  القرن  من  التسعينات  )خالل  شيلي 
)منذ  واألرجنتني  عام 1997(،  )منذ  البوليفارية  فزنويال 
السابقة  الذروة  عام 2003(، وإن مل تعد إىل مستويات 

اليت بلغتها من قبل )الشكل 3-3(.
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الشكل 3-3

التوزيع الوظيفي للدخل يف بلدان خمتارة، 2010-1980
)النسبة املئوية حلصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل بتكلفة عوامل اإلنتاج(

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
30

35

40

45

50

55

60

65

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010
10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

فرنسا
إيطاليا
السويد

أستراليا
اليابان
الواليات املتحدة

كندا
اململكة املتحدة

أملانيا
إسبانيا

أذربيجان
قريغيزستان
أوكرانيا

األرجنتني
شيلي
مجهورية فرتويال البوليفارية

الربازيل
املكسيك

كازاخستان
االحتاد الروسي

مصر
السنغال
تونس

الصني
مجهورية إيران اإلسالمية
الفلبني

اهلند
مجهورية كوريا

كينيا
جنوب أفريقيا

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات املوجزات اإلحصائية StatExtracts، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛  املصدر: 
وقاعدة بيانات القيم التجميعية الرئيسية واجلداول التفصيلية، شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة؛ وقاعدة بيانات CEPALSTAT يف اللجنة 

االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وقاعدة بيانات مكتب اإلحصاءات الوطنية، اململكة املتحدة.
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يعملون  من  يظل  حيث  وأفريقيا،  آسيا  ويف بلدان 
حلساهبم اخلاص يشكلون نسبة مهمة )وأحيانًا النسبة األكرب( 
من قوة العمل، كانت التغريات يف التوزيع الوظيفي للدخل 
نتيجة لتفاعل عوامل خمتلفة، ومتعارضة يف بعض األحيان. 
املناطق  إىل  الريفية  املناطق  من  للهجرة  ميكن  ناحية،  فمن 
احلضرية أن تزيد حصة أصحاب األجور يف جمموع العمالة، 
رغم أن بعض املهاجرين يتحولون فحسب من العمل حلساهبم 
العمل حلساهبم  إىل  اإلنتاجية  املنخفضة  الزراعة  يف  اخلاص 
اخلاص يف اخلدمات احلضرية املنخفضة اإلنتاجية أيضًا. ومن 
ناحية أخرى، فإن فائض املعروض من العمالة عادة ما يبقي 
األجور احلقيقية منخفضة. ففي اهلند، حيث يشكل العاملون 
حلساهبم اخلاص حنو نصف قوة العمل، تشري األدلة إىل أن 
حصة األجور يف الدخل القومي اإلمجايل يف القطاع املنظم 
منذ أوائل التسعينات قد أخذت يف االخنفاض، بالتوازي مع 
القومي  الدخل  الرمسي يف  غري  القطاع  هبوط حصة دخل 
اإلمجايل. بل إن حركة دخول عوامل اإلنتاج تبني مياًل إىل 
الدخل  يف  األجور  حصة  اخنفضت  فقد  التفاوت:  اتساع 
القومي من 40 يف املائة يف بداية التسعينات إىل 34 يف املائة 
يف  احلصة  تلك  تراجعت  بينما  فقط يف 2010-2009، 
القطاع املنظم من 69 إىل 51 يف املائة خالل الفترة نفسها. 
ويف غضون ذلك، ورغم أن القطاع غري املنظم ال يزال يضم 
األغلبية الساحقة من العمال يف البلد، مبا يف ذلك العاملون 
حلساهبم اخلاص، فقد اخنفض نصيبه يف الدخل القومي من 64 

 .)Ghosh, 2012( يف املائة إىل 57 يف املائة

التوزيع الشخصي للدخل  -2

التوزيع  االجتاهات يف  تؤثر هبا هذه  اليت  الطريقة  إن 
الوظيفي للدخل على الدخول املتاحة لإلنفاق لدى األسر 
تتوقف إىل حد بعيد على تدابري إعادة التوزيع اليت تتخذها 
احلكومات، واليت عادة ما تكون كبرية إىل حد ما يف البلدان 
املتقدمة. ويف الواقع، فإن هذه البلدان تتسم بسمة خاصة 
الدخل  التفاوت يف  الكبري بني مؤشرات  الفارق  تتمثل يف 
األخرى  البلدان  مثيالهتا يف  مع  مقارنة  والصايف،  اإلمجايل 
املائة  يف   13 يبلغ  الفارق  هذا  وكان   .)4-3 )الشكل 
القرن  األول من  العقد  املتقدمة يف  البلدان  املتوسط يف  يف 
االنتقالية،  االقتصادات  يف  املائة  يف   4 مع  مقارنة  احلايل، 
وحنو 2 يف املائة يف البلدان النامية. ويربز ذلك الدور اهلام 

البلدان  الدخل يف  توزيع  التأثري على  العامة يف  للسياسات 
املتقدمة. ويف الواقع، فإن مشاركة القطاع العام هي السبب 
البلدان  أقل يف  الدخل هي  التفاوتات يف  أن  األساسي يف 
املتقدمة منها يف بقية العامل. فمع معامل جيين يبلغ 0.45 
)يف املتوسط( تقريبًا، ال خيتلف التفاوت يف الدخل اإلمجايل 
االنتقالية  االقتصادات  يف  عنه  كثريًا  املتقدمة  البلدان  يف 
والنامية. أما التفاوت يف الدخل الصايف، فإنه أقل من ذلك 

بصورة واضحة.

التفاوت  ازداد  املاضية،  الثالثة  العقود  مدى  وعلى 
واالقتصادات  املتقدمة  البلدان  يف  كبري  بشكل  الدخل  يف 
االنتقالية، وكذلك يف البلدان النامية اآلسيوية. كما ازداد 
يف أمريكا الالتينية وأفريقيا يف الثمانينات والتسعينات عن 
مستوياته اليت كانت مرتفعة بالفعل؛ غري أنه شهد يف العقد 
األول من القرن احلايل تراجعًا ال يستهان به يتراوح بني 4 
و5 نقاط يف معامل جيين. وسجلت االقتصادات االنتقالية 
أكرب زيادة، بلغت 20 نقطة يف معامل جيين، بني منتصف 
يف  التفاوت  كما ازداد  التسعينات.  ومنتصف  الثمانينات 
ما بني  الفترة  يف  املتقدمة  البلدان  يف  كبرية  زيادة  الدخل 
عامي 1981 و2000 بصورة رئيسية. غري أن التفاوت يف 
الدخل اإلمجايل ازداد بدرجة أكرب كثريًا )ما يناهز 8 نقاط( 
من التفاوت يف الدخل الصايف )الذي كان نصف ذلك(، 
وهو ما يبني الدور التعويضي - وإن كان جزئيًا - الذي 

لعبته السياسات العامة.

وتقدم هذه األرقام اإلمجالية صورة عامة لالجتاهات 
األخرية، ولكن ملا كانت تستند إىل املتوسطات املرجحة، 
الكثافة  ذات  البلدان  يف  بالتغريات  أساسًا  تتحدد  فإهنا 
السكانية، ويلزم استكماهلا بدراسة جتارب فرادى البلدان. 
ويوجز اجلدول 3-2 التغريات يف التفاوت يف نصيب األسرة 
الثمانينات والتسعينات  بلدان خمتارة خالل  الدخل يف  من 
احلايل.  القرن  من  األول  العقد  وحىت  املاضي  القرن  من 
اجلديدة  الليربالية  السياسات  بتبين  األوىل  الفترة  واتسمت 
املالية  األزمات  من  بسلسلة  وكذلك  واسع،  نطاق  على 
وأزمات املصارف والعمالت. وازداد التفاوت يف 73 بلدًا 
من بني 104 بلدان   مشلتها العينة، بينما مل يقل إال يف 24 
بلدًا فحسب. واتسع التفاوت يف كل املناطق تقريبًا خالل 
تلك الفترة، باستثناء أفريقيا وغرب وجنوب آسيا، حيث 
تلك  التفاوت مع  ازدياد  اليت شهدت  البلدان  تعادل عدد 

اليت اخنفض فيها التفاوت.
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الشكل 4-3

معامالت جيين للدخل اإلمجايل والصايف، مناطق خمتارة، 2010-1980
)متوسطات مرجحة بالسكان(
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حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة البيانات العاملية املوحدة للتفاوت يف الدخل )SWIID(؛ وقاعدة بيانات البانوراما االجتماعية،  املصدر: 
اللجنة االقتصادية ألمريكا  الالتينية والبحر الكارييب؛ ومصادر وطنية.

تشمل البلدان املتقدمة: إسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا،  مالحظة: 
وفنلندا، وكندا، ولكسمربغ، واململكة املتحدة، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة، واليابان، واليونان. وتشمل 
االقتصادات االنتقالية: االحتاد الروسي، وأرمينيا، وأوكرانيا، وبيالروس، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، 
وقريغيزستان، وكرواتيا. وتشمل أفريقيا: تونس، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وسرياليون، وكوت ديفوار، وكينيا، ومصر، واملغرب، ومالوي، 
وموريشيوس. وتشمل آسيا: األردن، وإندونيسيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وتايلند، وتركيا، ومجهورية 
كوريا، وسنغافورة، والصني، والفلبني، وماليزيا، ومقاطعة تايوان الصينية، ونيبال، واهلند، وهونغ كونغ، املنطقة اإلدارية اخلاصة بالصني. 
وتشمل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: األرجنتني، وأوروغواي، والربازيل، وبنما، وبورتوريكو، وبريو، وترينيداد وتوباغو، 

وجزر البهاما، ومجهورية فزنويال البوليفارية، والسلفادور، وشيلي، وغواتيماال، وكوستاريكا، وكولومبيا، واملكسيك. 



تقرير التجارة والتنمية، 2012 68

وقد ازداد التفاوت يف معظم البلدان املتقدمة فيما بني 
عامي 1980 و2000. وكما ورد أعاله، فقد ازداد الدخل 
املتأيت من رأس املال مقابل الدخل املتأيت من العمل، مما أفاد عددًا 
صغريًا من أصحاب رؤوس األموال. وباإلضافة إىل ذلك، كان 
هناك تفاوت متزايد يف توزيع األجور والرواتب، حيث ارتفعت 
أجور العمال األعلى أجرًا بدرجة أكرب من أجور العمال األقل 
أجرًا، مع استثناءات قليلة. وأخريًا، أصبحت ضرائب الدخل 
العالية  املستويات  فعالية يف خفض  أقل  النقدية  والتحويالت 
.)OECD, 2011a: 23, 37( من التفاوت يف الدخل اإلمجايل 

الذي  االقتصادي  االهنيار  ترك  االنتقالية،  ويف االقتصادات 
حدث يف أوائل التسعينات أثرًا غري متناسب على أصحاب 
تقلص  إىل  احلكومات  مالية  يف  األزمة  وأدت  األجور، 
التحويالت االجتماعية. وباإلضافة إىل ذلك، أدت اخلصخصة 
املتسرعة إىل تركيز الثروة يف العديد من البلدان، مما أسفر 
فإن  وأخريًا،  التفاوت.  من  ودائمة  جديدة  مستويات  عن 
معظم البلدان النامية شهدت أيضًا اتساعًا للتفاوت خالل 
هذه الفترة، وهو ما يتصل أساسًا باإلصالحات االقتصادية 

وآثار األزمات املالية.

اجلدول 2-3

التغريات يف التفاوت حسب املنطقة، 2010-1980
)عدد البلدان(

البلدان املتقدمة
2000-1980

شرق أوروبا ورابطة 
 الدول املستقلة

1998-1990
أفريقيا

1995-1980

أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب

2002-1980

جنوب آسيا 
وغرب آسيا

2000-1980

جنوب شرق آسيا 
وشرق آسيا

1995-1980

1524101437ازدياد التفاوت
صفر312صفر1ال تغري

10332صفر6اخنفاض التفاوت
2224231889املجموع

البلدان املتقدمة
2010-2000

شرق أوروبا ورابطة 
الدول املستقلة

2010-1998
أفريقيا

2007-1995

أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب

2010-2002

جنوب آسيا 
وغرب آسيا

2010-2000

جنوب شرق آسيا 
وشرق آسيا

2000-1995
9139235ازدياد التفاوت

551121ال تغري
86151534اخنفاض التفاوت

22242518810املجموع

.)SWIID( وقاعدة البيانات العاملية املوحدة للتفاوت يف الدخل Cornia and Martorano, 2012 املصدر: 
تستند التغريات إىل التغريات يف معامل جيين. مالحظة: 

اجلانب  خالل  هناك  كان  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
البيئة  يف  احلايل حتسن  القرن  من  األول  العقد  من  األعظم 
االقتصادية العاملية )حىت عام 2008 على األقل(، حيث تبىن 
الصعيدين  على  واقعية  النامية سياسات  املناطق  من  العديد 
االجتماعي واالقتصادي الكلي. وقد شهدت كل االقتصادات 

النامية واالنتقالية تقريبًا منوًا سريعًا للناتج املحلي اإلمجايل، 
العاملية، وتيسري  التجارة  السريع يف  التوسع  واستفادت من 
املهاجرين  حتويالت  وارتفاع  العاملي  التمويل  إىل  الوصول 
العقود األخرية. غري أن بعضها فقط هو الذي  على مدى 
شهد اخنفاضًا يف فروق الدخل. وخالل هذه الفترة، كان 
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هناك تباين يف اجتاهات التفاوت: فقد كان هناك اخنفاض 
ملحوظ وغري متوقع يف التفاوت يف الدخل يف معظم بلدان 
أمريكا الالتينية وأجزاء من أفريقيا وجنوب شرق آسيا، يف 
حني استمر التفاوت يف االتساع يف معظم البلدان املتقدمة 
واالقتصادات االنتقالية شرق آسيا، وإن كان بوترية أبطأ. 
وقد تساعد هذه التجارب املتناقضة على حتديد مصادر تراجع 

التفاوت يف بعض املناطق وازدياده يف مناطق أخرى.

وال يبدو أن هناك سببًا واضحًا يفسر السبب يف أن 
التحسينات االقتصادية األخرية ينبغي أن ختفض التفاوت يف 
الدخل بصورة مباشرة. ففي البلدان اليت حققت مكاسب 
أقلية  سوى  مل تستفد  رمبا  التجاري،  التبادل  معدالت  يف 
ألهنا  األساسية،  السلع  أسعار  ارتفاع  من  فحسب  صغرية 
األرض  مللكية  الشديد  التركيز  عام من  سياق  يف  حدثت 
واملوارد املعدنية. وباملثل، فإن التأثري املباشر الزدياد حتويالت 
العاملني على التفاوت يظل غري مؤكد، حيث يتوقف على من 
استفادوا أكثر - أسر الطبقة الوسطى أم أسر طبقة العمال 
مع  األجنبية  األموال  لرؤوس  الكبري  فالتدفق  املهرة)9(.  غري 
اخنفاض أسعار الفائدة كان يفيد بصورة رئيسية الشركات 
ولكنه مل خيفف من مشاكل احلصول  واملصارف،  الكبرية 
على االئتمان للمشاريع الصغرية واملتوسطة الكثيفة العمالة. 
الوقت،  التدفق، يف نفس  يتسبب ذلك  ويف غضون ذلك، 
يف ارتفاع أسعار الصرف احلقيقية يف معظم البلدان، مما قد 
يؤدي إىل تدهور يف القدرة التنافسية والعمالة، وحيتمل أن 
يزيد من التفاوت. ومن ناحية أخرى، هناك أدلة على أن 
التحسن يف معدالت التبادل التجاري وارتفاع التحويالت 
والتدفقات الرأمسالية يف بعض البلدان قد ساعد على ختفيف 
القيود اليت يفرضها ميزان املدفوعات على النمو وزيادة العمالة 
واإليرادات العامة )Thirlwall, 2011(. وميكن أن تكون هذه 
األوضاع مواتية إلدخال حتسينات يف توزيع الدخل، سواء 
من خالل تأثريها املباشر على اإليرادات املتأتية من العمالة 
العامة.  التحويالت  املباشر على  تأثريها غري  اإلضافية ومن 
ويشري ذلك إىل أن هناك عدة عوامل تؤثر )تأثريًا متناقضًا يف 
بعض األحيان( على تطور التفاوت، وأن العالقة بني التفاوت 
والنمو يف هناية املطاف ميكن أن ختتلف اختالفًا كبريًا حسب 

املنطقة وحسب اختالف الوقت.

يف  التفاوت  اتساع  مل يكن  الالتينية،  أمريكا  ويف 
بالزنوح  املاضي مدفوعًا  القرن  والتسعينات من  الثمانينات 
الريفية  املناطق  اإلنتاجية يف  املنخفضة  األنشطة  الواسع من 

إىل الوظائف الصناعية ووظائف اخلدمات احلديثة يف املناطق 
احلضرية يف سياق من النمو السريع - على النحو الذي ميكن 
توقعه يف نوع عملية التنمية عند كوزنيتس Kuznets. بل على 
العكس من ذلك، أدى ذلك إىل تقلص الوظائف الرمسية ذات 
األجر اجليد نسبيًا يف الصناعة ويف القطاع العام يف البلدان 
اليت شهدت حتواًل حضريًا واسعًا بالفعل، واليت حققت قدرًا 
كبريًا من التصنيع. وعالوة على ذلك، فقد حدث ذلك على 
البطيء وتراجع معدالت  النمو  مدار أكثر من عقدين من 
االستثمار. وفيما بني عامي 1990 و1999، كان ثلثا فرص 
العمل اليت مت توفريها هي يف القطاع غري الرمسي، وتشمل 
املشروعات الصغرية واملوظفني املحليني والعمال غري املهرة 
العاملني حلساهبم اخلاص )ECLAC, 2004(. ويف هذا السياق، 
مل يكن اتساع التفاوت هو الثمن الذي كان على املنطقة أن 
تدفعه لتسريع التنمية؛ بل إنه كان باألحرى يرتبط ارتباطًا 

وثيقًا بالركود االقتصادي.

الدخل  الفجوة يف  النقيض من ذلك، ضاقت  وعلى 
يف أمريكا الالتينية منذ أوائل العقد األول من القرن احلايل، 
به.  ال يستهان  اقتصادي  انتعاش  حدوث  مع  بالتوازي 
وفيما بني عامي 2002 و2010، اخنفض متوسط معامل 
جيين على مستوى املنطقة ب  4 نقاط مئوية، وبأكثر من ذلك 
وباراغواي  )األرجنتني  اجلنوبية  أمريكا  يف  بلدان  عدة  يف 
البوليفارية(.  فزنويال  ومجهورية  وبريو  وبوليفيا  والربازيل 
كان  اخلارجية،  الظروف  يف  الكبري  التحسن  جانب  وإىل 
إلعادة توجيه السياسة العامة دور حموري يف حتقيق النمو 
مع حتسني توزيع الدخل. وعلى صعيد االقتصاد الكلي، اتبع 
العديد من البلدان الناجحة سياسات مالية معاكسة للتقلبات 
الدورية، لتحقيق التوازنات املالية من خالل زيادة اإليرادات 
السلع  من  املتأتية  الريعية  اإليرادات  ذلك  يف  )مبا  العامة 
األساسية( بداًل من خفض اإلنفاق. وباإلضافة إىل ذلك، 
 Cornia,( الضريبية النظم  كانت هناك زيادة يف تصاعدية 
Gomez Sabaini and Martorano, 2011(. كما تبنت هذه 

ارتفاع  منع  هبدف  الصرف  ألسعار  مدارة  نظمًا  البلدان 
أسعار العمالت. وعالوة على ذلك، فقد حولت نشاطها 
العمالة  الكثيف  املنحى  التجاري  اإلنتاج  حنو  االقتصادي 
يف كل من التصنيع والزراعة، مما كان له آثار إجيابية على 
تلك  وأخريًا، جنحت  والنمو.  والصادرات  الدخل  توزيع 
البلدان يف ختفيض ديوهنا اخلارجية وحتقيق زيادة حادة يف 
احتياطياهتا من العمالت األجنبية. ومل يسفر ذلك فحسب 
املالية  موازناهتا  على  الفائدة  مدفوعات  مبالغ  خفض  عن 
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للمناورة  أتاح هلا أيضًا جمااًل أوسع بكثري  واخلارجية، بل 
يف عملية وضع السياسات.

لعامة  ا للسياسات  اجلديد  لنموذج  ا واستحدث 
والسياسات  العمل  سياسات  يف  ملموسة  تغيريات  أيضًا 
صراحة  تسعى  عمل  سياسات  ذلك  ومشل  االجتماعية. 
مثل  السابقني،  العقدين  من  املوروثة  املشاكل  حل  إىل 
البطالة والطابع غري النظامي لفرص العمل وتراجع احلدود 
الدنيا لألجور وتقلص تغطية الضمان االجتماعي وضعف 
الصدد،  ويف هذا  األجور.  على  التفاوض  مؤسسات 
األشغال  مشلت  للدخل  سياسات  البلدان  من  عدد  وضع 
الرمسية؛ كما أعادت  العمالة  تغطية  العامة، وهو ما وسع 
استحداث التفاوض الثالثي على األجور وقررت زيادات 
حتقق  آثارًا  مما أحدث  لألجور،  الدنيا  احلدود  يف  كبرية 
تقريبًا،  عامة  بصورة  السياسات،  كما مشلت  املساواة. 
تسارعًا لالجتاه التصاعدي يف اإلنفاق العام على الضمان 
االجتماعي والتعليم، وهو ما أصبح ممكنًا من خالل زيادة 
وباإلضافة  اإلمجايل.  املحلي  الناتج  إىل  الضرائب  نسبة 
للمساعدة  برامج  عديدة  بلدان  استحدثت  ذلك،  إىل 
وغري  املشروطة  لنقدية  ا التحويالت  مثل  االجتماعية، 
املشروطة، اليت يبدو أهنا سامهت بشكل كبري يف احلد من 

.)Cornia, 2012( التفاوت يف الدخل

أمريكا  يف  التفاوت  تراجع  كان  لذلك،  ونتيجة 
بالكامل  الالتينية فيما بني عامي 2003 و2010 يعادل 
 1980 عامي  ما بني  الفترة  يف  املسجلة  الزيادة  تقريبًا 
و2002. وبالتايل، فإن جانبًا كبريًا من التحسن يف العقد 
اآلثار  مسار  لعكس  نتيجة  كان  احلايل  القرن  من  األول 
املشجعة على التفاوت لسياسات توافق واشنطون وأثرها 

الرمسية.  والعمالة  التصنيع  السليب على 

أما أفريقيا، فهي أشد مناطق العامل تفاوتًا، إىل جانب 
عام 2010،  ففي   .)10()4-3 )الشكل  الالتينية  أمريكا 
كانت ستة بلدان من بني البلدان العشرة األشد تفاوتًا يف 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  تقع  العامل  يف  الدخل  توزيع 
 African( الكربى، ويف أفريقيا اجلنوبية على وجه التحديد
ذلك  أسباب  أحد  وكان   .)Development Bank, 2012

يكمن يف أنه يف العديد من البلدان الغنية باملوارد الطبيعية، 
األموال  رؤوس  جانب  إىل  املحلية،  النخب  مبقدور  كان 
الدولية، االستحواذ على اجلانب األعظم من ريع املوارد 

الطبيعية. وكان توزع الدخل خيتلف بشكل كبري فيما بني 
البلدان. فعلى سبيل املثال، كانت نسبة دخل الُعشر األعلى 
إىل دخل الُعشر األدىن يتراوح من 10.5 مرات يف مجهورية 
 Africa( تزنانيا املتحدة إىل 44.2 مرة يف جنوب أفريقيا
Progress Panel, 2012: 23(. وكانت أعظم التفاوتات يف 

حيث  الزراعية،  غري  املهن  عام يف  بشكل  توجد  الدخل 
األجور.  جدول  حتدد  اليت  العناصر  من  واحد  التعليم 
ويف حني أن الفوائد املتحققة من التعليم يف الدخل مرتفعة 
يف أفريقيا، فإن أوجه التفاوت التعليمي هي أيضًا األعلى 

.)Cogneau et al., 2006( بني مناطق العامل كافة

املناطق  فيما بني  أيضًا  التفاوت  تغري  منط  وخيتلف 
كل  يف  التفاوت  ازداد  فقد  أفريقيا.  يف  اإلقليمية  دون 
املناطق دون اإلقليمية باستثناء مشال أفريقيا بني الثمانينات 
القرن املاضي، وخباصة يف وسط وشرق  والتسعينات من 
وغرب أفريقيا. ويف العقد األول من القرن احلايل، تناقص 
التفاوت يف أفريقيا اجلنوبية، وبدرجة أقل يف غرب أفريقيا، 
وإن مل يتغري كثريًا )أو ازداد حىت( يف املناطق دون اإلقليمية 
تعزيز  إىل  االقتصادي  النمو  منط  أدى  حيث  األخرى، 
 .)African Development Bank, 2012( التفاوت  أوجه 
االقتصاد  آليات  كانت  بأفريقيا،  اخلاصة  الظروف  ورغم 
أخرى  أجزاء  يف  واضحة  كانت  اليت  لتلك  مماثلة  الكلي 
من  املتأيت  الدخل  تراجع حصص  إىل  مما أدى  العامل  من 
الناتج  اخلاص يف  العاملني حلساهبم  األجور ودخل صغار 
العمل وعدم كفاية خلق  وتوليد فرص  القومي اإلمجايل، 

املنتجة. العمالة  فرص 

لالهتمام  مثرية  حالة  هي  أفريقيا  جنوب  وحالة 
الفصل  نظام  انتهاء  أن  ال يبدو  حيث  خاص،  بشكل 
يف  اخنفاض  أي  عن  أسفرا  قد  الدخل  وال منو  العنصري 
جنوب  يف  تارخيية  بصورة  املرتفعة  التفاوت  مستويات 
أفريقيا. فالتفاوت يف الدخل كان شديد االرتفاع، وظل 
وازداد  املاضي -  القرن  التسعينات من  أوائل  منذ  يتزايد 
للدخل اإلمجايل من 0.63 يف عام 1993  معامل جيين 
إىل 0.70 يف عام 2005. ويف حني كان التفاوت الذي 
التفاوت  فإن  مهيمنًا،  ال يزال  عنصرية  ألسباب  يستند 
داخل اجلماعات العنصرية/العرقية كان يتزايد هو األخر. 
األفارقة  فيما بني  التفاوت  كان  عام 2008،  يف  إنه  بل 
األعلى  هو  السكان(  من  املائة  يف   80 يشكلون  )الذين 
بصورة  يعكس  وذلك  العنصرية.  اجلماعات  كافة  بني 
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الدخل  فروق  )وخباصة  املكاين  التفاوت  أوجه  متزايدة 
بني الريف واحلضر( فضاًل عن تفاوت فرص الوصول إىل 
التعليم، حيث استفاد األفارقة األفضل تعليمًا بصورة غري 
 Finn, Leibbrandt and( النمو األخرية متناسبة من عملية 

.)Wegner, 2011

أما اجتاهات التفاوت يف آسيا، فهي أقل وضوحًا، 
بلدان  يف  ويقل  البلدان  بعض  يف  التفاوت  يزداد  حيث 
فيها  اتسعت  اليت  البلدان  أن  إىل  بالنظر  أنه  غري  أخرى. 
فجوة الدخل هي البلدان األكثر اكتظاظًا بالسكان، فقد 
هبا  ال يستهان  بصورة  املنطقة  على صعيد  التفاوت  ازداد 
منذ الثمانينات من القرن املاضي. ويف منطقة جنوب آسيا، 
الدخل  يف  التفاوتات  بازدياد  العوملة  عمليات  ارتبطت 
اليت  اهلند،  يف  خاصة  بصفة  ذلك  ويتضح  واالستهالك. 
القرن  من  لالستهالك  الوطين  معامل جيين  زيادة يف  تبني 
املاضي من 0.31 يف الفترة 1994/1993 إىل 0.36 يف 
الفترة 2010/2009، يف حني ارتفعت نسبة االستهالك 
يف احلضر إىل الريف من 1.62 إىل 1.96. ويقدر فانيمان 
جيين  معامل  أن   )Vanneman and Dubey, 2010( ودويب 
معامل  يزداد  بينما  عام 2005،  يف   0.35 بلغ  لإلنفاق 
ليبلغ 0.48)11(.  بكثري  ذلك  من  أعلى  إىل  للدخل  جيين 
ومن مثة، فقد تركزت مكاسب النمو يف اهلند يف أيدي من 
يستأثرون بالفائض )الذي يشمل األرباح والريع والدخول 
يف  يتمثل  لذلك  الرئيسية  األسباب  أحد  وكان  املالية(. 
واخلدمات  التصنيع  )مثل  احلديثة  القطاعات  يف  النمو  أن 
العالية اإلنتاجية مثل صناعة الربجميات احلاسوبية( مل يولد 
من  ما يقرب  فإن  ولذلك،  العمل.  فرص  من  ما يكفي 
املنخفضة  الزراعة  يف  يقبع  ال يزال  العاملة  القوى  نصف 
اإلنتاجية )حىت وإن كان ذلك القطاع ال ميثل حاليًا سوى 
للبلد(  اإلمجايل  املحلي  الناتج  من  املائة  يف   15 من  أقل 

املنخفضة األجور. ويف اخلدمات 

الزراعي يف  الدخل  بنغالديش، تضاءلت حصة  ويف 
جراء  من  التفاوت  وازداد  الوقت.  مبرور  الدخل  إمجايل 
تزايد فروق الدخل يف األنشطة غري الزراعية )بني العمال 
املرتبات  والعمال أصحاب  نسبيًا  مهارة  األقل  املأجورين 
ارتفع معامل جيين  لذلك،  األكثر مهارة نسبيًا(. ونتيجة 
يف   0.28 يبلغ  نسبيًا  منخفض  مستوى  من  للدخل 
 Khan,( 2005 الفترة 1992/1991 إىل 0.40 يف عام
اليت كانت  التفاوت يف سري النكا،  2005(. كما ازداد 

أول بلد يف جنوب آسيا يشرع يف عملية منظمة لالندماج 
اليت  واإلصالحات  االقتصاد  حترير  خالل  من  العاملي 
ويف البداية،  عام 1978.  يف  السوق  اقتصاد  حنو  تتوجه 
ظل التفاوت يف الدخل منخفضًا نسبيًا يف الثمانينات من 
القرن املاضي، ولكنه حبلول العقد األول من القرن احلايل 
معامل  بلغ  حيث  املجاورة،  البلدان  يف  مستوياته  جتاوز 
جيين للدخل Vidanapathirana, 2007( 0.50(. وازدياد 
داخل  التفاوت  اتساع  أواًل،  عنصرين:  يعكس  التفاوت 
القطاع الصناعي احلديث السريع النمو، الذي حتركه ملكية 
املهارة؛  الفروق يف مستويات  مركزة لألصول فضاًل عن 
الصناعية  القطاعات واملناطق  التفاوت بني  اتساع  وثانيًا، 
احلديثة سريعة النمو والقطاعات واملناطق الزراعية التقليدية 
على  ويف باكستان،   .)Gunawardena, 2008( املتخلفة 
فالدراسات  نسبيًا.  ثابتًا  التفاوت  النقيض من ذلك، ظل 
االستقصائية االستهالكية تبني أن التفاوت يف االستهالك 
قد تراجع يف النصف األول من التسعينات، مث عاد للتزايد 
 Asad and Ahmad, 2011; Shahbaz and( التايل العقد  يف 

.)Islam, 2011

عدة  شهدت  آسيا،  شرق  وجنوب  شرق  ويف 
زادت  هيكلية  املالية، حتوالت  األزمة  اندالع  قبل  بلدان، 
من التفاوت، حيث خلق تسارع التغري التكنولوجي فرص 
دخاًل.  األعلى  الفئات  يف  املهرة  للعمال  جديدة  عمل 
وعالوة على ذلك، كان سوق العمل يعمل بطريقة جتعل 
األجور يف هذه املهن تزداد بأسرع من متوسط األجور، 
التعليم يتسبب  العام على  حيث كان عدم كفاية اإلنفاق 
عليهم.  الطلب  عن  املهرة  العمال  من  املعروض  نقص  يف 
وباإلضافة إىل ذلك، حدت سياسات التحرير االقتصادي 
واملايل من نطاق سياسات إعادة التوزيع وحفََّزت الدخول 
املتأتية من األنشطة املالية. وعقب أزمة 1998-1997، 
والفلبني  كوريا  ومجهورية  تايلند  يف  جيين  معامل  اخنفض 
وماليزيا، بينما استمر يف االرتفاع يف إندونيسيا وسنغافورة 
املشتركة  العناصر  بعض  وهناك  الصينية.  تايوان  ومقاطعة 
املتصلة بالسياسات اليت تساعد على تفسري مكاسب التوزيع 
ما بعد  فترة  يف  البلدان  من  األوىل  املجموعة  يف  املسجلة 
األزمة. وتشمل هذه العناصر السياسات االقتصادية الكلية 
تايلند  يف  )وخاصة  النمو  وعززت  االستقرار  كفلت  اليت 
وماليزيا)12((. وباإلضافة إىل ذلك، فإن االستثمارات الكبرية 
يف التعليم العام زادت من عدد سنوات الدراسة، وحسنت 
توزيع رأس املال البشري من خالل رفع مستوى مهارات 
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القوى العاملة مبا يتماشى مع أوجه التقدم التقين اجلديدة، 
مع جتنب حدوث مزيد من الزيادة يف عالوات أجور العمال 
املهرة. كما جرى تعزيز سياسات إعادة التوزيع مع التركيز 
وتقليص  كوريا(،  مجهورية  )يف  االجتماعية  احلماية  على 
الفروق  تايلند(، وتضييق  الريف واحلضر )يف  الفجوة بني 
يف الدخل بني اجلماعات العرقية )يف ماليزيا( )انظر أيضًا 

الفصل اخلامس(.

وتركت التحوالت االقتصادية يف الصني منذ الثمانينات 
من القرن املاضي تأثريًا قويًا على التفاوت. وكانت املوجة 
األوىل من اإلصالحات خالل الفترة 1978-1984 تتركز 
على "نظام مسؤولية األسرة" يف الزراعة: فتم إحالل املزارع 
البلديات  حمل  املساواة  أساس  على  األسرة  على  القائمة 
ملشتريات  أعلى  أسعار  وتسديد  )الكوميونات(،  الريفية 
املواد الغذائية من املزارعني. وأدى تسارع النمو الزراعي 
والنمو العام الناتج عن ذلك إىل زيادة سريعة يف الدخل يف 
املناطق الريفية، األمر الذي ساعد على احلد من التفاوت 
بشكل عام. وعلى النقيض من ذلك، ازداد تركيز الدخل 
اليت  الثانية من اإلصالحات  املرحلة  بصورة سريعة خالل 
بدأت يف عام 1985. وكان ذلك يرجع التساع الفجوة 
الدخل بني الريف واحلضر، وهو ما كان يرجع إىل توسع 
األنشطة احلضرية بوترية أسرع، واخنفاض األسعار الزراعية 
بنسبة 30 يف املائة، وزيادة الضرائب الزراعية اليت تفرضها 
 .)Ping, 1997( السلطات املركزية واملحلية إىل ثالثة أمثاهلا
وتزايد  الشركات  أرباح  ارتفاع  أدى  نفسه،  ويف الوقت 
عالوات  يف  طفرة  حلدوث  نتيجة  العائدات  يف  التباين 
املهارات إىل ازدياد التفاوت يف الدخل داخل الريف وداخل 
احلضر )Luo and Zhu, 2008(. وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة 
لالمركزية املالية اليت اتبعت يف عام 1978، اخنفضت نسبة 
 10.2 إىل  اإلمجايل  املحلي  الناتج  إىل  الوطنية  الضرائب 
كبرية  بدرجة  ما حد  وهو  عام 1996،  حبلول  املائة  يف 
التفاوت  على  السيطرة  على  املركزية  احلكومة  قدرة  يف 
املقاطعات.  أفقر  إىل  التحويالت  طريق  عن  األقاليم  يف 
األول  العقد  يف  اإلصالحات  من  الثالثة  املرحلة  وخالل 
وكان  االرتفاع،  جيين  معامل  واصل  احلايل،  القرن  من 
ُيقدر مبا يناهز 0.47 يف عام 2009 )مقارنة مع 0.27 
ورغم حتسن   .)Chen et al., 2010 انظر  عام 1984؛  يف 
استمرت  والوسطى،  الغربية  املقاطعات  يف  التحتية  البنية 
سياسة التجارة والصناعة يف تشجيع إنشاء مناطق اقتصادية 
املوجهة  الشركات  الساحلية، وتشجيع  املناطق  خاصة يف 

املال  يتميز بكثافة رأس  الذي  القطاع  للتصدير، وتشجيع 
يف  السريع  النمو  ورغم  الصغري.  اإلنتاج  قطاع  من  أكثر 
يف  العمل  قوة  حصة  اخنفضت  احلقيقية،  األجور  متوسط 
الدخل اإلمجايل، حيث ازدادت املدخرات اخلاصة والعامة 
ومدخرات الشركات مبا يتماشى مع التراكم السريع لرأس 
املال. وأسهمت الفوارق بني أصحاب األجور يف التفاوت 
العام، حيث حتول توزيع األجور لصاحل العمال املهرة يف 
اخلدمات،  وقطاع  املايل  والقطاع  العالية  التقنية  قطاعات 
أجور  على  الريفية  املناطق  من  النازحون  حيصل  وحيث 
يتمتعون  الذين  املدن  عمال  من  أقل  اجتماعية  ومكاسب 
واختذ   .)Luo and Zhu, 2008( اإلقامة  يف  رمسية  حبقوق 
عدد من التدابري الرامية إىل معاجلة ازدياد التفاوت "وبناء 
جمتمع متناغم" فيما ميكن أن يكون بداية ملرحلة جديدة. 
أوضاع  لعام 2008 اىل حتسني  العمل  قانون عقد  وأدى 
العمال، وهو ما يتوسع يف مناقشته الفصل الرابع من هذا 
التقرير؛ كما أدت زيادة نسبة الضرائب إىل الناتج املحلي 
اإلمجايل من 10.2 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل يف 
عام 1996 إىل 18.4 يف املائة يف عام 2010 إىل توفري 
موارد لزيادة اإلنفاق العام على الصحة والتعليم واملعاشات 

التقاعدية وسائر املجاالت االجتماعية.

التفاوت والفقر  -3

يرتبط التفاوت الشخصي والفقر ارتباطًا وثيقًا، حيث 
بأنه  الفقر  يتوقف كل منهما على دخل األسرة. وُيعرف 
االفتقار إىل الدخل الكايف لتغطية االحتياجات األساسية. 
وهو ُيقاس عن طريق تقدير "خط الفقر" - وهو التكلفة اليت 
يتكبدها الفرد لتلبية احتياجاته األساسية - ومقارنته بنصيب 
يقل  اليت  واألسر  املعيشية.  األسر  دخل  من  الفعلي  الفرد 
دخلها احلايل عن خط الفقر تعترب أسرًا فقرية. ولذلك، فإن 
حجم الفقر يتوقف على تكلفة تغطية االحتياجات األساسية 
)وخباصة أسعار املواد الغذائية(، ومستوى متوسط الدخل 
جمموعات  تؤدي  وقد  الدخل.  ذلك  وتوزيع  ما،  بلد  يف 
أو زيادته. ومن  الفقر  تقلص  العناصر إىل  خمتلفة من هذه 
الواضح أن ازدياد نصيب الفرد احلقيقي من الدخل والتوزيع 
األكثر عدالة للدخل - مع ارتفاع الدخول األدىن بأسرع 
من متوسط الدخول - هي أفضل الظروف املواتية للحد 
أن  العناصر  من  أخرى  جمموعات  شأن  ومن  الفقر.  من 
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الناتج  من  الفرد  فنصيب  وضوحًا:  أقل  نتائج  عن  تسفر 
املحلي اإلمجايل والتفاوت قد يزدادا )أو ينخفضا( يف نفس 
ينتشل  أن  الغذائية  املواد  أسعار  الخنفاض  وميكن  الوقت، 
األسر احلضرية من براثن الفقر ولكنه سيقلل من إيرادات 

الفالحني حمدودي الدخل.

وكانت مسألة كيفية احلد من الفقر موضوعًا لقدر 
العامة.  السياسات  ومناقشة  التحليلية  اجلهود  من  كبري 
وتركزت هذه اجلهود بصورة رئيسية على أوجه االرتباط 
لعدة  يسود  ظل  وقد  والفقر.  الدخل  وتوزيع  النمو  بني 
الرئيسي،  العامل  هو  النمو  أن  مفاده  مؤثر  رأي  سنوات 
وإن مل يكن الوحيد، للحد من الفقر. ووفقًا هلذا الرأي، 
فإن اإلصالحات اهليكلية، مبا يف ذلك زيادة االنفتاح على 
والتطوير  احلكومي  االستهالك  وخفض  الدولية  التجارة 
للفقراء".  "جيدة  أيضًا  فهي  وبالتايل  النمو،  ختدم  املايل، 
وٌيفترض أن إيرادات اخُلمس األدىن من توزيع الدخل يتطور 
بوترية مماثلة لتطور متوسط الدخل يف البلد، وأهنا تتحسن 
بصورة تتناسب مع منو الناتج املحلي اإلمجايل من دون حاجة 
إىل سياسات إلعادة التوزيع. واألكثر من ذلك، ُيقال إن 
على  اإلنفاق  ذلك  مبا يف  للفقراء"،  "املنحازة  السياسات 
الصحة والتعليم، لن تكون فعالة يف تعزيز النمو االقتصادي 

.)Dollar and Kraay, 2000( ودخول الفقراء

وكانت األدلة التجريبية اليت تدعم وجهة النظر هذه، 
وكذلك توصيات السياسات القائمة عليها، حمل اعتراض. 
ففي واقع األمر، جرى تبيان أن نصيب الفئات املنخفضة 
الدخل يف إمجايل الدخل مييل إىل االخنفاض خالل فترات 
فترات  خالل  بسرعة  وال يتعاىف  االقتصادي،  الركود 
على  وعالوة   .)La Fuente and Sainz, 2001( االنتعاش 
اإلجيايب  األثر  على  هبا  ال يستهان  أدلة  هناك  فإن  ذلك، 
لإلنفاق احلكومي والتحويالت على دخل الفقراء، وبالتايل 
على احلد من الفقر )انظر الفصل اخلامس(. وأخريًا، فإن 
سياسات إعادة التوزيع متيل إىل تشجيع النمو، وخصوصًا 

يف حاالت عدم كفاية الطلب املحلي.

وقد حتقق تقدم كبري يف معاجلة الفقر على مدى العقود 
الثالثة املاضية. غري أن التقدم املحرز يف خفض معدل الفقر 
املدقع - الذي حدده البنك الدويل بإيرادات تقل عن 1.25 
دوالر يف اليوم بأسعار تعادل القوة الشرائية لعام 2005، 
يف  االستهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط  مع  تتوافق  اليت 

البلدان ال  15 األكثر فقرًا - كان شديد االلتباس فيما بني 
السريعة  البلدان  ففي   .)3-3 )اجلدول  واملناطق  البلدان 
النمو يف آسيا، من ناحية، جند أن نسبة من يعيشون على 
اليت كانت  النسبة  اليوم، وهي  أقل من 1.25 دوالر يف 
ففي  هائلة.  قد اخنفضت بصورة  البداية،  مرتفعة جدًا يف 
الصني، على سبيل املثال، اخنفضت هذه النسبة من 84 يف 
املائة يف عام 1981 إىل 16.3 يف املائة يف عام 2005. 
مليون   600 من  أكثر  أن  ذلك  يعين  املطلقة،  وباألرقام 
شخص يف الصني قد خرجوا من براثن الفقر املدقع خالل 
بأكثر  سكاهنا  عدد  ازدياد  من  الرغم  على  الفترة،  تلك 

من 300 مليون نسمة.

أفريقيا  يف  الفقر  من  احلد  كان  أخرى،  ناحية  ومن 
وأمريكا الالتينية وغرب آسيا بطيئًا للغاية خالل الثمانينات 
يعيشون  من  نسبة  إن  بل  املاضي.  القرن  من  والتسعينات 
العقدين يف بعض  ازدادت خالل هذين  قد  فقر مدقع  يف 
وأمريكا  أفريقيا  يف  بالسكان  اكتظاظًا  البلدان  أكثر  من 
تلك  ارتفعت  املثال،  سبيل  على  نيجرييا،  ففي  الالتينية. 
النسبة من 53.9 يف املائة يف عام 1985 إىل 68.5 يف املائة 
يف عام 1996، وبلغ متوسطها 65.5 يف املائة يف العقد 
األول من القرن احلايل. وباألرقام املطلقة، انتقل 59 مليون 
شخص إضافيون إىل خانة الفقر املدقع بني عامي 1985 
و2009، وهو ما يعادل 86 يف املائة من الزيادة السكانية 
النمط  كان  ويف الربازيل،  الفترة.  تلك  نيجرييا خالل  يف 
أدىن،  مستوى  على  كان  وإن  البداية،  يف  مشاهبًا  السائد 
ولكنه حتسن بعد ذلك. فمن 13.6 يف املائة يف عام 1981، 
بلغ معدل الفقر املدقع ذروته ليصل إىل 17.9 يف املائة يف 
من  الثاين  النصف  11.6 يف  عند  استقر  مث  عام 1992، 
التسعينات. وبدأ املعدل يف االخنفاض منذ أوائل العقد األول 
من القرن احلايل، ليصل إىل 6.1 يف املائة يف عام 2009، 
اليت  مشواًل  أكثر  منو  حتقيق  إىل  الرامية  للسياسات  نتيجة 
اتبعتها الربازيل. وباألرقام املطلقة، كان ذلك يعين أن أكثر 
املدقع  الفقر  براثن  من  قد خرجوا  ماليني شخص   5 من 
بني عامي 1981 و2009، على الرغم من زيادة السكان 
حبوايل 70 مليون نسمة. ويف االقتصادات االنتقالية، اتبع 
تطور نسبة الفقر املدقع منحىن على شكل حرف U مقلوب: 
االقتصادات  هذه  معظم  النسبة يف  هذه  ازدادت  أن  فبعد 
السوفياتية،  االشتراكية  اجلمهوريات  احتاد  اهنيار  عقب 
من  األول  العقد  أوائل  منذ  السريع  االخنفاض  إىل  عادت 

القرن احلايل نتيجة النتعاش النمو االقتصادي والعمالة.
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اجلدول 3-3

نسبة من يعيشون دون خط الفقر، جمموعات خمتارة من البلدان، 2008-1981
)نسب مئوية(

1981198419871990199319961999200220052008

43.546.145.446.849.348.348.546.743.940.0أفريقيا
منها:

18.217.316.014.813.612.612.09.58.25.8مشال أفريقيا
11.913.612.012.211.411.111.911.98.76.5أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

41.239.737.837.534.431.526.925.720.217.1آسيا
منها:

..84.069.454.060.253.736.435.628.416.3الصني
57.553.952.050.648.646.042.741.837.133.8جنوب آسيا

45.243.542.637.732.727.425.422.216.912.9جنوب شرق آسيا
6.66.44.24.74.96.05.85.44.63.2غرب آسيا

2.42.02.12.53.05.14.92.61.30.5االقتصادات االنتقالية

.PovcalNet ،حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل األداة اإللكترونية لقياس الفقر اليت يوفرها البنك الدويل على شبكة اإلنترنت املصدر: 

وهذا التباين يف األداء فيما يتعلق باحلد من الفقر إمنا 
االقتصادات  هبا  اليت منت  املعدالت  كبرية  بدرجة  يعكس 
املختلفة منذ أوائل الثمانينات من القرن املاضي. ومع ذلك، 
فإن أنواع السياسات اليت تسهم يف النمو االقتصادي هي 
عوامل هامة أيضًا. وكانت بعض البلدان أكثر جناحًا من 
النمو من خالل زيادة  ارتفاع  الفقر مع  غريها يف معاجلة 
اإلنفاق العام، مبا يف ذلك من خالل التحويالت االجتماعية 
وبرامج خلق فرص العمل )اليت يناقشها الفصل اخلامس مبزيد 
من التفصيل(. ويفسر ذلك بصورة جزئية ملاذا ختتلف مرونة 
منو الفقر فيما بني البلدان. فثمة سبب آخر الختالف املرونة 

متوسط  فيه  يكون  الذي  فالبلد  األولية.  باألوضاع  يتصل 
نصيب الفرد من الدخل أعلى بكثري من خط الفقر تنخفض 
فيه املرونة نسبيًا، حيث حيتاج إىل منو أكرب لتحقيق نفس 
الفقر اليت حيققها بلد يكون فيه  املئوية من ختفيض  النسبة 
الفقر )أو دوهنا(.  قريبًا من عتبة  الدخل  متوسط مستوى 
ويبني ذلك حدود استخدام نفس خط الفقر املطلق لبلدان 
عن  بعيدًا جدًا  الفقر  كان خط  فإذا  االختالف:  شديدة 
ذلك  التغريات يف  فإن  الدخل،  من  الفرد  نصيب  متوسط 
املتوسط، حىت وإن كانت كبرية، قد ال تنعكس إال بصورة 

هامشية فحسب يف تغيريات نسبة الفقر.
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دال-  التفاوت يف الدخل على الصعيد العاملي

التفاوت  على  رئيسي  بشكل  التقرير  هذا  يتركز 
االقتصادية  السياسات  فمعظم  البلدان.  داخل  الدخل  يف 
واالجتماعية اليت تؤثر على توزيع وإعادة توزيع الدخل ُتطبق 
داخل البلدان، وبالتايل، فإن تطور التفاوت داخل حدودها 
يؤثر تأثريًا مباشرًا على األداء االقتصادي واملناقشات السياسية 
الدائرة فيها. غري أن التفاوت على الصعيد العاملي - سواء كان 
فيما بني البلدان أو فيما بني أفراد مجيع البلدان - يظل أمرًا 
يستحق اهتمامًا جادًا. وقد ُأسندت، يف واقع األمر، للعديد 
من املؤسسات والوكاالت املتعددة األطراف واإلقليمية والية 
احلد من التفاوت بني البلدان واملناطق)13(. وبصورة أعم، فإن 
اهلدف الثابت للبلدان النامية املتمثل يف اللحاق بركب البلدان 
حبيث  املجموعتني،  بني  التفاوت  خفض  يستلزم  املتقدمة 
يتقارب نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل يف كل منها. 
وال ميكن فصل هذا اهلدف عن توزيع الدخل داخل البلدان. 
وبعبارة أخرى، لن يكون مثة تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية 
إذا كان ارتفاع نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل يف 
أحد البلدان النامية ناجتًا عن زيادة يف دخول خنبة اجتماعية 
صغرية وحدها. ومن هنا، فإن التفاوت على الصعيد العاملي 
ينبع من التفاوت بني البلدان وداخل البلدان على حد سواء. 
ولذلك، يتعني على السياسات الرامية لتحسني توزيع الدخل 
على الصعيد العاملي أن تعاجل هذين اجلانبني على حد سواء.

وهناك تعاريف خمتلفة للتفاوت على الصعيد العاملي)14(. 
ويتناظر أحدها مع التفاوت "الدويل"، أو التفاوت بني البلدان 
نصيب  يستخدم  وهو  فيها.  الدخل  متوسط  خيتلف  اليت 
بنفس  مقيسًا  بلد  اإلمجايل يف كل  املحلي  الناتج  الفرد يف 
العملة - يف هذه احلالة دوالر الواليات املتحدة حسب تعادل 
القوة الشرائية - جلميع بلدان العامل، ويرتبها من األفقر إىل 
األغىن لوضع مقياس للتفاوت، مثل معامل جيين. وبتطبيق 
هذا التعريف، اخنفض التفاوت على الصعيد العاملي يف بادئ 

من  السبعينات  وأواخر  الستينات  منتصف  فيما بني  األمر 
الناتج املحلي اإلمجايل يف عدد  املاضي، عندما كان  القرن 
كبري من البلدان النامية ينمو مبعدالت أسرع مما كان عليه 
احلال يف البلدان املتقدمة )الشكل 3-5(؛ مث ازداد يف الفترة 
بني عامي 1980 و2000، عندما أصاب الركود أو التراجع 
معدالت النمو يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا 
واالقتصادات االنتقالية، بينما واصلت تلك املعدالت ازديادها 
يف البلدان املتقدمة، وإن يكن بوترية أبطأ مما كان عليه احلال 
يف العقود اليت أعقبت احلرب مباشرة)15(. ويف النهاية، عاد 
العاملي إىل االخنفاض مرة أخرى يف  التفاوت على الصعيد 
العقد األول من القرن احلايل نتيجة حلدوث انتعاش كبري لنمو 
الناتج املحلي اإلمجايل يف معظم البلدان النامية واالقتصادات 

االنتقالية ولتباطؤ النمو يف البلدان املتقدمة.

وينطوي هذا النهج لقياس التفاوت على الصعيد العاملي 
عدد  احلسبان  يف  ال يأخذ  أنه  أمهها  قصور  جوانب  على 
الناس الذين يعيشون يف خمتلف البلدان: فالبلد الصغري جدًا 
يكون له نفس "الوزن" الذي لبلد مكتظ بالسكان للغاية. 
ولذلك، فإن هذا التقدير للتفاوت قد ال يعكس األوضاع 
املعيشية لغالبية سكان العامل. وتتغري الصورة بشكل كبري إذا 
مت ختصيص أوزان خمتلفة ملختلف الدول وفقًا لعدد سكاهنا. 
ويدل ذلك، أواًل، على أن تفاوت الدخل املرجح باألوزان 
السكانية على الصعيد العاملي كان حىت أوائل التسعينات من 
القرن املاضي أعلى بدرجة كبرية مما يف التعريف السابق، وهو 
ما يوضحه معامل جيين يبلغ حنو 0.65 باملقارنة ب  0.55 
الفارق إىل  )الشكل 3-5(. ويرجع جانب كبري من هذا 
أن أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان )الصني واهلند( كانا من 
البلدان ذات الدخل املنخفض يف ذلك الوقت. وثانيًا، أن 
تطور تفاوت الدخل املرجح باألوزان السكانية يعكس بصورة 
أدق أداء النمو يف هذه البلدان الكبرية: فالتفاوت على الصعيد 
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العاملي مل يتغري بالكاد حىت أوائل الثمانينات العقد األول من 
القرن احلايل، عندما كانت معدالت النمو يف الصني واهلند 
أن  قبل  العاملي،  الصعيد  على  النمو  معدالت  مع  تتماشى 
تنخفض بعد ذلك بدرجة كبرية، عندما بدأت الصني واهلند 
يف النمو بشكل أسرع بكثري من معظم البلدان األخرى. بل 
وازدادت سرعة اخنفاض التفاوت يف العقد األول من القرن 
النامية واالنتقالية  احلايل، عندما بدأ املزيد من االقتصادات 

عملية اللحاق بالركب أو استئناف تلك العملية.

الشكل 5-3

التفاوت يف الدخل بني البلدان واألفراد، 
2009-1963

)معامل جيين(

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2009

التفاوت بني البلدان
التفاوت املرجح بالسكان بني البلدان
التفاوت بني األفراد على الصعيد العاملي

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل Milanovic, 2005؛  املصدر: 
واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية Eurostat؛ واألداة 
اإللكترونية لقياس الفقر اليت يوفرها البنك الدويل على شبكة 
اإلنترنت، PovcalNet؛ وقواعد بيانات شعبة اإلحصاءات 

باألمم املتحدة.
يستند التفاوت بني البلدان إىل نصيب الفرد من الناتج املحلي  مالحظة: 

اإلمجايل. 

دقة  أكثر  هنجًا  ُيعد  الثاين  األسلوب  هذا  أن  ورغم 
لتحليل التفاوت على الصعيد العاملي، فإنه ال يزال يقوم على 
التفاوت بني البلدان، ويفترض ضمنًا أن مجيع األفراد يف كل 

بلد حيصلون على نفس الدخل. كما أنه يسهل نسبيًا إجراء 
حساباته، حيث إنه ال يعتمد إال على نصيب الفرد من الناتج 
املحلي اإلمجايل، الذي يتوفر من احلسابات القومية واملصادر 
القوة  تعادل  احلاجة حلساب  سوى  وال ُيَعقِّده  الدميغرافية، 
الشرائية)16(. غري أنه لتقدير التفاوت فيما بني األفراد على 
بيانات عن توزيع الدخل  العاملي، يلزم أيضًا توفر  الصعيد 
داخل البلدان ملجموعة واسعة من البلدان. ومل يتسىن للباحثني 
إال يف أوائل العقد األول من القرن احلايل أن يستفيدوا من 
العدد الكبري من االستقصاءات الوطنية لألسر املعيشية اليت 
أجريت على نطاق العامل منذ أواخر الثمانينات من القرن 
املاضي لتقدمي أدلة جتريبية جديدة بالنسبة للعامل ككل، مع 
جتاهل احلدود الوطنية والنظر إىل توزيع الدخل يف كافة أحناء 
.)Milanovic, 2005; 2006 العامل )انظر، على وجه اخلصوص

املحسوب  العاملي  الصعيد  على  التفاوت  ومستوى 
باستخدام هذا األسلوب هو أعلى بكثري من املقاييس البديلة، 
ألنه ال يعكس فحسب التفاوت يف الدخل بني الدول، بل 
وداخلها أيضًا. كما أنه أعلى من التفاوت يف أي بلد على 
حدة من البلدان اليت تتضمنها قاعدة البيانات. ويبني ذلك 
كيف ميكن أن يتغري قياس التفاوت تبعًا للتغطية اجلغرافية. 
فداخل بلد بعينه، على سبيل املثال، ميكن أن تكون بعض 
املناطق الريفية أو األحياء احلضرية الفقرية فقرية بشكل موحد 
بينما تكون بعض األحياء غنية بشكل موحد؛ ومن شأن قياس 
التفاوت يف كل من هذه املناطق على حدة أن ينتج معامالت 
جيين منخفضة جدًا، حىت ولو كانت هذه املعامالت مرتفعة 
جدًا على الصعيد الوطين. وباملثل، ووفقًا ملتوسط معامالت 
متتعًا  أكثر  كمنطقة  األورويب  االحتاد  يبدو  الوطنية،  جيين 

باملساواة مما يشري إليه املعامل اخلاص باملنطقة ككل)17(.

العاملي  الصعيد  على  التفاوت  فإن  التعريف،  وحبكم 
يتحدد بالفروق )املرجحة باألوزان السكانية( يف مستويات 
الدخل بني البلدان وداخل البلدان. فإىل أي مدى يؤثر كل 
من هذه العوامل )أي تباينات الدخل داخل البلدان وفيما بني 
البلدان( على التفاوت على الصعيد العاملي؟ ويبني تفكيك 
التفاوت بني البلدان وداخلها)18( أنه يف عام 2008، كان 73 
يف املائة و88 يف املائة )حسب معاملي ثايل وجيين، على 
التوايل( من التفاوت اإلمجايل يرجع إىل الفروق بني البلدان، 
يف حني كانت النسبة املتبقية ترجع إىل الفروق داخل البلدان 
)اجلدول 3-4(. ويبدو أن ارتفاع تأثري التفاوت بني البلدان 
على التفاوت على الصعيد العاملي هو تطور حديث نسبيًا 
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إذا ما ُنظر إليه من منظور تارخيي. وتقدر الدراسات الطويلة 
منتصف  حبلول  أنه  للبلدان  اإلمجايل  املحلي  للناتج  األجل 
من  الفرد  نصيب  بني  النسبة  كانت  عشر،  التاسع  القرن 
الدخل يف أغىن البلدان )هولندا واململكة املتحدة( ويف أفقر 
البلدان )سيالن سابقًا - اآلن سري النكا - والصني( كان 
حوايل 4 إىل 1. وارتفعت هذه النسبة إىل أكثر من 100 
 Maddison, 2004; Milanovic,( عام 2007  يف   1 إىل 
2011a(. وبالتايل، ميكن تفسري التفاوت على الصعيد العاملي 

يف بداية الثورة الصناعية بالتفاوتات داخل البلدان، على األقل 
البلدان  بني  بالتفاوت  تفسريه  به  ميكن  الذي  القدر  بنفس 
)Bourguignon and Morrison, 2002(. ويف الوقت احلاضر، 

جند أن متوسط دخل ال  10 يف املائة أو حىت ال  5 يف املائة 
األدىن من السكان يف البلدان املتقدمة أعلى من متوسط الدخل 
احلقيقي لل  10 يف املائة أو ال  5 يف املائة األغىن يف البلدان 
املنخفضة الدخل. وتتأكد هذه الفجوة اآلخذة يف االتساع 
مبقارنة نصيب الفرد من الدخل يف البلدان ال  15 األغىن به 
يف البلدان ال  15 األفقر: فالدخول يف البلدان األغىن كانت 
أكثر ب  44 مرة يف الثمانينات من القرن املاضي، وب  52 مرة 
يف التسعينات، وب  60 مرة يف العقد األول من القرن احلايل. 
غري أنه كان مثة تغري يف ذلك االجتاه خالل العقد األخري، 
حيث اخنفضت النسبة من 62.3 يف عام 2000 إىل 55.8 

يف عام 2009.

اجلدول 4-3

تفكيك تفاوت الدخل على الصعيد العاملي، 2008-1988
)نسب مئوية(

198819931998200220052008

معامل جيين
1.11.11.11.21.31.3التفاوت داخل البلدان

)1.5()1.5()1.6()1.7()1.9()2.0(
62.762.561.060.859.058.4التفاوت بني البلدان

)90.7()89.8()89.3()89.5()88.4()88.1(
5.46.06.26.06.56.5التداخل

)7.8()8.6()9.1()8.8()9.7()9.9(
69.269.668.467.966.766.3إمجايل التفاوت على الصعيد العاملي

معامل ثايل

19.622.923.022.723.123.0التفاوت داخل البلدان
)21.7()24.5()25.4()25.4()27.1()27.4(

70.770.467.766.962.061.0التفاوت بني البلدان
)78.3()75.5()74.6()74.6()72.9()72.6(

90.293.390.789.685.184.0إمجايل التفاوت على الصعيد العاملي
93116121121120110عدد البلدان

واألداة  Eurostat؛  األوروبية  للجماعات  اإلحصائي  واملكتب  2005؛   ،Milanovic إىل  استنادًا  األونكتاد،  أمانة  حسابات  املصدر: 
البنك الدويل على شبكة اإلنترنت، PovcalNet؛ وقواعد بيانات شعبة اإلحصاءات باألمم  الفقر اليت يوفرها  اإللكترونية لقياس 

 .UNSD املتحدة
األرقام الواردة بني أقواس معقوفة متثل النسبة املئوية لنصيب كل عنصر من اإلمجايل. مالحظة: 
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وبناء على ذلك، ميكن توقع أن ُيترجم تراجع التفاوت 
بني البلدان على الفور إىل تراجع للتفاوت بني األفراد يف 
مجيع أحناء العامل. ويف الواقع، يبدو أن ذلك حيدث بالفعل، 
و2002،   1988 عامي  فبني  شديد.  ببطء  يكن  وإن 
األفراد  بني  الدخل  يف  التفاوت  لقياس  جيين  معامل  ظل 
املرجح  التفاوت  كان  حني  يف  و0.70،  ما بني 0.68 
باألوزان السكانية بني البلدان قد أخذ بالفعل يف االخنفاض 
معًا  تستأثران  اللتني  واهلند،  للصني  السريع  النمو  بسبب 
بأكثر من ثلث سكان العامل. ويبدو يف اجلانب األعظم من 

تلك الفترة أن التفاوت املرتفع داخل البلدان كان يعادل إىل 
 Milanovic,( البلدان التفاوت بني  حد بعيد االخنفاض يف 
الصعيد  على  التفاوت  مقاييس  كافة  ومل تظهر   .)2011b

العقد  إال منذ  لالخنفاض  ومتزامنًا  واضحًا  اجتاهًا  العاملي 
اخنفاض  أن  على  التأكيد  احلايل. وجيدر  القرن  من  األول 
التفاوت على الصعيد العاملي )فيما بني األفراد( الذي يبدو 
هو  املاضي  القرن  من  التسعينات  منتصف  منذ  أنه حيدث 
أول اخنفاض يف التفاوت على الصعيد العاملي منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.

هاء-  األبعاد األخرى للتفاوت

ينطوي التفاوت على العديد من األبعاد املترابطة، اليت 
ُيعد تفاوت الدخل أبرزها، حيث إنه حيدد بصورة مباشرة 
سواء  واخلدمات،  السلع  على  احلصول  إمكانية  مستوى 
ال تتوقف  الدخل  يف  فالفروق  أو لالستثمار.  لالستهالك 
بل  واجلهد؛  املوهبة  يف  األفراد  بني  الفروق  على  فحسب 
تأيت أيضًا نتيجة لتفاوت توزيع الثروة وتباين فرص احلصول 
على التعليم واخلدمات األساسية، وهو ما يتحدد بدوره يف 
وبالفروق  والعرقية  االجتماعية  بالعوامل  األحيان  من  كثري 
الثاين،  الفصل  املناقشة يف  له  بني اجلنسني. وكما تعرضت 
فإن هذه املجموعة من العوامل ميكن أن تقوض بشكل كبري 
تكافؤ الفرص واحلراك االجتماعي، مع ما يترتب على ذلك 
الشديدة.  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  العواقب  من 
وعالوة على ذلك، فإن املستوى املرتفع من تفاوت الدخل 
تزايد  خالل  من   - واالتساع  بل   - االستمرار  إىل  مييل 
تركيز الثروة الذي ينتج جمتمعًا منقسمًا: فجزء واحد من 
السكان فقط يكون قادرًا على احلصول على التعليم اخلاص 
واخلدمات الصحية واألساسية العالية اجلودة، بينما ال يكون 
أمام بقية السكان سوى الرضا باخلدمات املنخفضة اجلودة 
القسم  هذا  ويعرض  لتوفريها.  العامة  الوسائل  كفاية  لعدم 
بإجياز بعض اجلوانب األخرى للتفاوت لتبيان أنه يتعني على 
التدابري  تتجاوز  أن  الدخل  التفاوت يف  احلد من  سياسات 
األجور(  سياسات  )مثل  األويل  الدخل  بتغيري  تكتفي  اليت 

أو الدخل الثانوي )مثل الضرائب والتحويالت االجتماعية(؛ 
فهذه السياسات حباجة أيضًا إىل التصدي لبعض املحددات 

االجتماعية األساسية للتفاوت.

توزيع الثروة  -1

وميكن  وثيقًا.  ارتباطًا  الثروة  وتوزيع  الدخل  يرتبط 
احلصول على جانب من الدخل األويل من ملكية األصول 
يف شكل الفوائد والعائدات واإليرادات األخرى املتأتية من 
رأس املال. ويف واقع األمر، فإن عائدات املمتلكات قد متثل 
حصة كبرية يف إمجايل الدخل لدى الفئات األعلى دخاًل)19(. 
الدخل واستخدامه  ادخار جانب من هذا  وعندئذ، جيري 
لتحقيق تراكم رأمسايل لتوليد مزيد من الثروة. وينطبق هذا 
الترابط بوجه عام على الفئات املرتفعة الدخل القادرة على 
ادخار نسبة كبرية من إيراداهتا، حبيث يتركز اجلانب األعظم 
من الثروة يف هذه الفئات. ويف الواقع، فإن البلدان اليت يشتد 
فيها تركيز الثروة متيل أيضًا ألن يزداد فيها تركيز الدخل 
ما يدعو  الشديد  التركيز  هذا  يف  وليس   .)6-3 )الشكل 
للدهشة، حيث إن الثروة متثل خمزونًا لألصول املالية والعقارية 
املتراكمة على مدى السنوات واملنقولة عرب األجيال. كما أن 
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تركيز الثروة يعكس حقيقة أن مدخرات الفئات ذات الدخل 
األعلى تتراكم بشكل أسرع من مدخرات الفئات املنخفضة 
الدخل؛ فالفئات األوىل ميكن أن تدخر بصورة منتظمة نسبة 
أكرب من دخوهلا، وكمية أكرب بكثري من حيث القيمة املطلقة، 
مما ميكن للفئات األخرية. ويف واقع األمر، فإن الفئات األدىن 
دخاًل يف بعض البلدان ال تستطيع بالكاد أن تكسب ما يكفي 

لتغطية احتياجاهتا األساسية.

الشكل 6-3

معامالت جيين للثروة والدخل يف بلدان خمتارة

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

أستراليا
كندا
شيلي
الصني
أملانيا
اهلند

إندونيسيا
إيطاليا
اليابان

نيوزيلندا
النرويج

مجهورية كوريا
تايلند

اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

معامل جيين للدخل الصايف
معامل جيين للدخل اإلمجايل
معامل جيين للثروة

 Credit Suisse Global حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل املصدر: 
Wealth Databook, 2011؛ وقاعدة البيانات العاملية املوحدة 

 .)SWIID( للتفاوت يف الدخل
أستراليا  البلد:  حسب  سنة  آلخر  الثروة  بيانات  ختتلف  مالحظة: 
)2006(، إندونيسيا )1997(، إيطاليا )2008(، تايلند 
)2006(، مجهورية كوريا )1988(، شيلي )2007(، 
الصني )2002(، كندا )2005(، أملانيا )2003(، اململكة 
املتحدة )2008(، النرويج )2004(، نيوزيلندا )2001(، 
 ،)2007( املتحدة  الواليات   ،)2003-2002( اهلند 

اليابان )1999(.

وعادة ما تتركز نسبة كبرية من إمجايل ثروة األسر 
يف نسبة ال  1 يف املائة األغىن، وهو ما يتجاوز بكثري مدى 
تركيز الدخل. ويف معظم البلدان اليت تتوفر بشأهنا بيانات 
املائة  يف  ال  1  نسبة  متتلك  معقول،  بشكل  للمقارنة  قابلة 

كثريًا  أكرب  االقتصاد  يف  الثروة  إمجايل  من  حصة  األعلى 
من حصة نسبة ال  50 يف املائة األدىن )إذ تبلغ مثاًل 33.8 
و28.7  املتحدة،  الواليات  يف  املائة  يف  مع 2.5  مقارنة 
مقارنة مع 5.1 يف املائة يف إندونيسيا، و24 يف املائة مقارنة 
مع 4 يف املائة يف فرنسا(، ويكون نصيبها من الثروة أعلى 

بكثري من نصيبها من الدخل )اجلدول 5-3(.

اجلدول 5-3

تركيز الثروة والدخل يف بلدان خمتارة
)نسب مئوية(

النصيب من الثروة
النصيب من 

الدخل

أعلى 1%أعلى 1%أدىن 50%السنة

20055.415.513.1كندا
20104.024.09.0فرنسا
2002-اهلند

2003
8.115.79.0

19975.128.711.0إندونيسيا
20015.023.09.7آيرلندا
200811.512.210.0إيطاليا

..198812.314.0مجهورية كوريا
29.06.9..2007السويد
34.88.0..1997سويسرا

20059.212.514.3اململكة املتحدة
20072.533.813.8الواليات املتحدة

Credit Suisse Global Wealth Databook, 2011، اجلدول  املصدر: 
1-4؛ ومدرسة باريس للعلوم االقتصادية ومعهد الفكر 
االقتصادي اجلديد، قاعدة بيانات الدخول العليا يف العامل 

 .The World Top Incomes Database

وازدياد تركيز الثروة يعين أن الثروة املتحققة حديثًا 
من الدخول السنوية تتركز يف األسر الغنية بالفعل. وميكن 
أن تسهم هذه الظاهرة إسهامًا كبريًا يف استمرار التفاوت 
داخل جمتمع ما. فاآلباء األغىن، على سبيل املثال، ميكنهم 
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أن يوفروا ألبنائهم تعليمًا أفضل، وهو ما يزيد بدوره من 
فرصهم يف كسب دخل مرتفع. وعالوة على ذلك، فإن 
أبناء األثرياء غالبًا ما يستفيدون من مرياث كبري، مبا يعزز 
عملية تركيز الثروة لألجيال القادمة. ويعرب ذلك يف بعض 
احلاالت عن نظام حكم النخبة املالية )البلوتوقراطية( الذي 
األغنياء  فيه  ويتمتع  السلطة  مقاليد  على  املال  فيه  يسيطر 
تعمل لصاحلهم،  متناسب على احلكومة حبيث  بنفوذ غري 

مبا ميكنهم من مواصلة زيادة ثرواهتم.

ومع ذلك، فإن درجة تركيز الثروة مل تكن تزداد دائمًا. 
فاإلحصاءات التارخيية املتصلة بنصيب ثروة املستويات العليا 
يف بعض البلدان املتقدمة خالل القرن العشرين تبني أنه كان 
هناك اخنفاض يف تركيز الثروة والدخل على حد سواء - وهو 
ما كان يرجع أساسًا إىل اخنفاض دخوهلا الرأمسالية - وخباصة 
خالل احلربني العامليتني وفترة الكساد الكبري. وبعد ذلك، فإن 
استحداث ضريبة الدخل والضرائب العقارية التصاعدية جعل 
الثروة فيما قبل احلرب متامًا  من استعادة مستويات تركيز 
أمرًا من الصعوبة مبكان على أغىن أصحاب رؤوس األموال 
والواليات  املتحدة  واململكة  فرنسا  ففي   .)Piketty, 2003(
املتحدة )وهي بلدان تتوفر بشأهنا سالسل إحصائية طويلة 
األجل(، اخنفضت ثروة األسر املعيشية بدرجة أكرب كثريًا 
الثروة  بنسبة  مما هبط  لإلنفاق،  املتاح  الدخل  اخنفاض  من 
إىل الدخل اليت كانت تتراوح بني 6 و7 )يف أوقات خمتلفة 
فيما بني عامي 1900 و1940( إىل 4 يف السبعينات من 
مجيع  يف  السريع  النمو  يف  الثروة  ومل تبدأ  املاضي.  القرن 
بلدان جمموعة السبعة G-7 إال حوايل عام 1980، مما دفع 
بنسبة الثروة إىل الدخل من 4.6 )يف املتوسط( عام 1980 
الثروة  تكبدهتا  اليت  اخلسائر  ورغم  عام 2007.  إىل 7.4 
املالية أثناء األزمة املالية، مل تنخفض النسبة إال بصورة طفيفة 
 Credit Suisse,(  2009-2008 الفترة  يف  حوايل 7  إىل 
2011(. وكانت الزيادة الطويلة األجل تعكس ارتفاعًا قويًا 

يف أسعار األصول، وخباصة يف أسواق األسهم والعقارات، 
ومل ينعكس مسار هذا االجتاه إال بصورة جزئية مع انفجار 
خالل  متقدمة  بلدان  عدة  يف  والعقارية  املالية  الفقاعتني 

األزمة احلالية.

أما نسبة صايف الثروة إىل الدخل يف عينة من الدول 
النامية والناشئة، فإهنا أقل بكثري )حوايل النصف(، يف املتوسط، 
مما هي عليه يف البلدان املتقدمة. غري أن الصني متثل استثناًء 
ملحوظًا من ذلك، حيث تقترب هذه النسبة من 7، لتتماثل 

مع السويد وفرنسا واليابان، وهو ما نتج أساسًا عن ارتفاع 
معدالت ادخار األسر املعيشية اليت جتاوزت 20 يف املائة من 
الناتج املحلي اإلمجايل خالل العقدين املاضيني)20(. وخيتلف 
أيضًا تكوين الثروة يف البلدان املتقدمة عنه يف البلدان النامية. 
ففي البلدان النامية، تزيد حصة األصول غري املالية يف إمجايل 
الثروة بكثري عما هي عليه يف البلدان املتقدمة، حيث تتسم 
األرض واملساكن بأمهية أكرب، وحيث األسواق املالية أقل 
تطورًا. أما يف البلدان املتقدمة، من ناحية أخرى، فإن األصول 
بأمهية  تتسم  الثروة،  إمجايل  من  كنسبة  املالية،  وغري  املالية 
متماثلة بصفة عامة. ويف الواقع الفعلي، فإن حصة األصول 
املالية تتجاوز األصول العقارية يف سويسرا وكندا وهولندا 
والواليات املتحدة، بينما هي على العكس من ذلك يف إسبانيا 
وأملانيا وإيطاليا وفرنسا، وكذلك يف أستراليا، وهي بلد شاسع 

املساحة وغين باملوارد الطبيعية.

يف  الكبرية  الزيادة  أسهمت  املتقدمة،  البلدان  ويف 
املتاح  الدخل  منو  من  بأسرع  منت  اليت  الثروة،  أصول 
لإلنفاق، وتركيزها الكبري يف فئات الدخل العليا، يف ازدياد 
التفاوت يف الدخل منذ الثمانينات من القرن املاضي. ووفقًا 
لغالربيث )Galbraith, 2008: 99( كان ازدياد التفاوت يف 
ظواهر  من  ك  "ظاهرة  يبدو  املتقدمة  االقتصادات  بعض 
األسواق املالية، وتوزيع الثروة، وتقييم األصول الرأمسالية، 
ويف حني  السلطة".  توزيع  ظواهر  من  كظاهرة  وأساسًا 
يرتبط ازدياد تركيز الثروة يف البلدان املتقدمة ارتباطًا كبريًا 
النامية  االقتصادات  يف  فإنه  والعقارية،  املالية  باألسواق 
اخلصخصة  عمليات  إىل  منه  جانب  يف  ُيعزى  واالنتقالية 
من  والتسعينات  الثمانينات  شهدهتا  اليت  النطاق  الواسعة 
 ،)Stiglitz, 2012: 42( القرن املاضي. وكما الحظ ستيغليتز
فإنه "من السهل أن يصبح املرء غنيًا من خالل امتالك أصول 
حكومية بأسعار خمفضة للغاية". وما أن ميلك املرء موقعًا 
مهيمنًا، يكون مبقدوره أن يفرض ريعًا احتكاريًا، مما يزيد 

بدرجة أكرب من التفاوت يف الدخل والثروة.

ويتسم توزيع ملكية األرض بأمهية خاصة يف كثري من 
البلدان النامية. ويشري تقدير شامل لتوزيع احليازات الزراعية 
العاملة يف أكثر من 100 دولة أجرته منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )الفاو( إىل أن تركز األراضي هو يف أعلى 
معامل  متوسط  يبلغ  حيث  الالتينية،  أمريكا  يف  مستوياته 
جيين 0.81، ويليها غرب آسيا ومشال أفريقيا )0.66(، 
 .)0.59( آسيا  وجنوب   ،)0.62( الشرقية  وأوروبا 
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وينخفض معامل جيين إىل مستوى أدىن يف بلدان منظمة 
 ،0.56 إذ يبلغ  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
بينما يبلغ أدىن مستوياته يف شرق آسيا )0.51( وأفريقيا 
جنوب الصحراء )0.49( - ومها منطقتان ال تزاال تضمان 
نسبة عالية جدًا من سكان الريف )Vollrath, 2007(. غري أن 
هذه اإلحصاءات عن حيازات األراضي ال تعكس بالضبط 
توزيع ملكية األراضي، وذلك ألن نفس الوكيل قد ميلك 
عدة حيازات من األراضي، وقد يعمل يف بعضها فالحون 
معدمون. وبالتايل، فإن القيم املذكورة أعاله هي تقديرات 
أية حال،  للملكية. وعلى  الفعلي  للتركيز  الواقع  من  أقل 

فمن الواضح أن تركيز األراضي يفوق تركيز الدخل.

ويترتب على التركيز الشديد لألراضي آثار اجتماعية 
واقتصادية ال يستهان هبا. فملكية األرض ال توفر فحسب 
على  احلصول  أيضًا  وتيسر  بل  العيش،  لكسب  وسيلة 
القروض، حيث ترتبط بقدر أكرب من املشاركة االجتماعية 
والسياسية )World Bank, 2006(. وقد جرى حتديد ارتفاع 
الكفاءة  النعدام  رئيسي  مصدر  أنه  على  األراضي  تركيز 
إىل  املستأجرين  صغار  ما يفتقر  كثريًا  حيث  االقتصادية، 
القروض لالستثمار وحتسني  املوارد وفرص احلصول على 
على  احلافز  املالك  لكبار  ال يتوفر  قد  حني  يف  اإلنتاجية، 
عمل ذلك )Vollrath, 2007; Prebisch, 1963(. ومن الناحية 
معظم  متتلك  اليت  االرستقراطية  الطبقة  كانت  التارخيية، 
أقل  وكانت  كبري،  سياسي  بنفوذ  أيضًا  تتمتع  األراضي 
اهتمامًا من أصحاب الصناعات بوجود قوة عمل متعلمة. 
وُيشار إىل أن ذلك قد يفسر اخنفاض األولوية املعطاة لتعميم 
التعليم وحتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية العامة. 
وكان كل ذلك يؤثر بدوره على وترية وطبيعة االنتقال من 
 Galor, Moav( الصناعي  االقتصاد  إىل  الزراعي  االقتصاد 
and Vollrath, 2009(. ومن مثة، فإن من األمهية مبكان أن 

الزراعية  لإلصالحات  املحتملة  املكاسب  دراسة  جتري 
اليت تنتج توزيعًا أكثر إنصافًا لألرض. فتجارب اإلصالح 
أهنا  إىل  تشري  املثال،  سبيل  على  آسيا،  الزراعي يف شرق 
االجتماعي  التماسك  حتسني  إىل  تؤدي  أن  بالفعل  ميكن 
أن  يلزم  أنه  غري  سواء.  حد  على  االقتصادية  والكفاءة 
يتواكب ذلك مع الدعم التقين وتوفر فرص احلصول على 
املدخالت والتدريب ضمن استراتيجية أوسع نطاقًا لتنمية 

.)World Bank, 2006( الريف

التفاوت بني اجلنسني  -2

االجتماعي  التفاوت  جوانب  من  هام  جانب  مثة 
فالفروق  اجلنسني.  بني  بالفروق  يتصل  واالقتصادي 
األسر  )داخل  والفرص  الدخول  يف  اجلنس  بنوع  املتصلة 
العوامل،  من  عريضة  بطائفة  تتحدد  وفيما بينها(  املعيشية 
مثل أوضاع العمالة واألجور، والفروق يف فرص احلصول 
العوامل  سائر  عن  فضاًل  الصحية،  والرعاية  التعليم  على 
ال يقتصر  بالعمالة،  وفيما يتعلق  والثقافية.  االجتماعية 
التفاوت على العمل املدفوع األجر، حيث إن العمل غري 
املدفوع األجر داخل األسرة عادة ما تضطلع به بصورة غري 

متناسبة اإلناث من أعضاء األسرة يف معظم املجتمعات.

وبالنظر إىل أن اضطالع معظم النساء بقدر كبري من 
العمل غري املدفوع األجر، فإن األدلة على مشاركتهن يف 
العمل املدفوع األجر أو املعترف به ميكن أن تكون مضللة. 
املأجور  العمل  املرأة يف  ارتفاع مشاركة  أن  تبني  أنه  غري 
التفاوت بني اجلنسني مبرور  باخنفاض  يرتبط  به  واملعترف 
االعتراف  زيادة  إىل  يؤدي  أنه  إىل  ذلك  ويرجع  الوقت. 
االجتماعي بالدور االقتصادي للمرأة، وإىل حتسن القدرة 
اختالفات  هناك  أن  غري  العامالت.  للنساء  التفاوضية 
خمتلف  يف  العمل  يف  املرأة  مشاركة  معدالت  يف  واسعة 
يف  زيادة  املاضيان  العقدان  شهد  وقد  واملناطق.  البلدان 
البالغني، من 52.8 يف  من  قوة العمل  املرأة يف  مشاركة 
املائة عام 1991 إىل 54.3 يف املائة عام 2010. وخالل 
النساء أعلى من  الفترة نفسها، كان معدل منو قوة عمل 
التوايل(.  املائة على  املائة و43.2 يف  الرجال )50.4 يف 
معدالت  كانت  واالنتقالية،  املتقدمة  ويف االقتصادات 
عام 2010.  املائة يف  55 يف  من  تقترب  املرأة  مشاركة 
يف  ما يكون  أعلى  املعدل  هذا  كان  النامية،  ويف البلدان 
شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى )حوايل 70 
الالتينية  وأمريكا  آسيا  شرق  جنوب  يليهما  املائة(،  يف 
)حوايل 60 يف املائة(. وعلى النقيض من ذلك، كان املعدل 
أقل يف غرب آسيا ومشال أفريقيا وجنوب آسيا )ما بني 20 
احلواجز  من  املرأةجمموعة  تواجه  حيث  املائة(،  يف  و35 
دخوهلا سوق  تعترض  واالجتماعية والثقافية اليت  التعليمية 

.)ILO, KILM database( العمل
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األجر  املدفوع  العمل  يف  املشاركة  تتسم  حني  ويف 
ومستويات  عملهن  ظروف  فإن  للنساء،  بالنسبة  باألمهية 
أجورهن تتسم باألمهية أيضًا. كذلك، فمع عدم االستيعاب 
االجتماعي للعمل غري املدفوع األجر الذي تضطلع به النساء 
مشاركتهن  فإن  األجر،  مدفوع  بعمل  أيضًا  تقمن  الاليت 
املتزايدة يف العمل املدفوع األجر ميكن أن تفرض عليهن عبئًا 
مضاعفًا. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تترتب على سياسات 
اخلدمات  على  املايل  اإلنفاق  وخاصة  الكلي،  االقتصاد 

العامة، آثار خاصة بالنسبة للمرأة عن طريق ختفيض ما يقع 
أو زيادة  األجر  املدفوع  غري  العمل  أعباء  من  عاتقها  على 

تلك األعباء.

النسبة املنخفضة نسبيًا للنساء الاليت متلكن  كما أن 
شركات، أو تعملن يف مواقع اإلدارة العليا، أو تعملن بدوام 
النساء  أيضًا مؤشرًا على تدين مكانة معظم  توفر  كامل، 

العامالت يف أسواق العمل )اجلدول 6-3(.

اجلدول 6-3

 النسبة املئوية للنساء يف ملكية الشركات ومواقع اإلدارة العليا 
والعمالة املتفرغة، حسب املنطقة

العمالة املتفرغةمواقع اإلدارة العلياملكية الشركات

36.719.038.4أوروبا الشرقية ووسط آسيا
54.327.139.1شرق آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ

17.16.012.5جنوب آسيا
17.213.614.5الشرق األوسط ومشال أفريقيا

33.015.224.5أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
40.420.837.9أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

31.917.334.6بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املرتفعة الدخل
35.318.430.9العامل

.http://www.enterprisesurveys.org/CustomQuery#Economies :استقصاءات البنك الدويل للمشاريع، متاحة عرب املوقع الشبكي املصدر: 
تشري بيانات االستقصاء إىل سنوات خمتلفة بني عامي 2002 و2011، تبعًا للبلد املعين. وترد جمموعات البلدان على النحو الذي  مالحظة: 

وردت به يف املصدر. 

من  بأقل  ممثالت  العامالت  النساء  ما تكون  وعادة 
املسؤولني  )املشرعون وكبار  العليا  املستويات  حجمهن يف 
بأكثر  ممثالت  فهن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  واملديرون(. 
من حجمهن يف املستويات الدنيا )املهن األولية، اليت تشمل 
الشوارع(  ومبيعات  اليدوية  واألعمال  املنازل  تنظيف 
)اجلدول 3-7(. وتعمل نسبة كبرية من النساء كمهنيات 
ذلك  وحيدث  واالنتقالية.  املتقدمة  االقتصادات  يف  وفنيات 
أيضًا بدرجة أقل يف أمريكا الالتينية، رمبا نتيجة لتحسن فرص 
احلصول على التعليم عما كان عليه احلال عليه يف املاضي. غري 
أن هذه فئات غري متجانسة إىل حد ما، حيث تشمل األطباء 

املدارس  ومعلمي  اجلامعات  وأساتذة  الطبيني،  واملساعدين 
االبتدائية. فاألنشطة اليت تتطلب مؤهالت أدىن، مثل الكتبة 
وعمال اخلدمات واملبيعات، عادة ما تكون مهن "النساء"، 
فهي توفر العمالة ل  46 يف املائة من النساء يف العمل املدفوع 
األجر يف البلدان املتقدمة، وبني الثلث والربع يف أمريكا الالتينية 
وآسيا )باستثناء الصني(، واالقتصادات االنتقالية )أكثر من 
ضعف ما للرجال يف مجيع هذه املناطق(. ويف املقابل، فإن 
الرجال عادة هم من يعملون يف معظم احلرف واملهن الصناعية. 
ويف أفريقيا وآسيا، تظل النساء العامالت تشاركن بشدة يف 
املهن الزراعية، مبا يف ذلك العمل غري املدفوع األجر داخل 
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األسرة يف زراعة الكفاف. وعالوة على ذلك، تتركز النساء 
العامالت يف إنتاج أنواع معينة من السلع الزراعية غري التقليدية 
)مثل جين الزهور واخلضروات( يف أفريقيا جنوب الصحراء 
مثل  أولية،  الوسطى، ويف أنشطة صناعية  وأمريكا  الكربى 

املالبس واملنتجات اجللدية، فضاًل عن بعض اإللكترونيات يف 
عدة بلدان آسيوية، ويف اجلوانب "النسائية تقليديًا" من جتارة 
اخلدمات، مثل السياحة ومراكز إدخال البيانات واالتصاالت 

.)Dejardin, 2009; Seguino and Grown, 2006(

اجلدول 7-3

توزيع العمالة حسب نوع اجلنس وفئات املهن، 2008
)النسب املئوية للحصص(

آسياأفريقيااالقتصادات االنتقاليةالبلدان املتقدمة
أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكارييب
اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

املشرعون وكبار 
املسؤولني واملديرون

11.28.08.26.04.81.74.01.43.82.9

22.129.819.937.610.310.46.37.813.218.0املهنيون والفنيون
7.120.01.96.53.55.04.03.35.411.2الكتبة

15.225.79.419.610.29.79.812.612.223.1اخلدمات وعمال املبيعات
عمال الزراعة ومصائد 

األمساك
3.52.47.75.839.453.648.158.917.79.7

احلرفيون وعمال املصانع 
ومشغلو املاكينات 

والقائمون على جتميعها

35.47.939.29.321.66.221.111.530.410.4

4.85.812.914.89.913.36.44.415.924.2املهن األولية
القوات املسلحة ومهن 

غري مصنفة
0.80.30.80.60.30.20.20.01.40.5

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات إحصاءات العمل Laborsta وقاعدة بيانات املؤشرات  املصدر: 
.UNECE, Gender Statistics ؛ واللجنة االقتصادية ألوروبا، اإلحصاءات اجلنسانيةKILM الرئيسية لسوق العمل

فئة احلرفيني وعمال املصانع ومشغلي املاكينات والقائمني على جتميعها تشمل "املهن األولية" بالنسبة للصني واليابان يف إمجايل منطقة  مالحظة: 
كل منهما )آسيا والبلدان املتقدمة(. وتشري البيانات إىل سنة 2008 أو آخر سنة متوفرة. وتضم البلدان املتقدمة: إسبانيا، وأستراليا، 
وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، 
ولكسمربغ،  والتفيا،  وكندا،  وقربص،  وفنلندا،  وفرنسا،  والسويد، وسويسرا،  وسلوفينيا،  وسلوفاكيا،  مارينو،  ورومانيا، وسان 
املتحدة، واليابان، واليونان.  املتحدة، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات  وليتوانيا، ومالطة، واململكة 
وتضم االقتصادات االنتقالية: االحتاد الروسي، وأذربيجان، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وبيالروس، ومجهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، وقريغيزستان، وكازاخستان، وكرواتيا. وتضم أفريقيا: إثيوبيا، 
وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، ومجهورية تزنانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر، ومصر، واملغرب، وموريشيوس. وتضم آسيا: 
اإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وبوتان، وتايلند، وتركيا، واجلمهورية العربية السورية، 
ومجهورية كوريا، وسري النكا، وسنغافورة، والصني، والصني - إقليم ماكاو اإلداري اخلاص، والصني - إقليم هونغ كونغ اإلداري 
اخلاص، والفلبني، وفلسطني - األراضي املحتلة، وقطر، وكمبوديا، ولبنان، وملديف، واململكة العربية السعودية، ومنغوليا. وتضم 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: األرجنتني، وآروبا، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبنما، ودولة بوليفيا 
املتعددة القوميات، وبريو، وجامايكا، وجزر األنتيل اهلولندية، وجزر البهاما، وجزر كاميان، واجلمهورية الدومينيكية، والسلفادور، 

وكوستاريكا، واملكسيك، ونيكاراغوا.
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وفيما يتعلق بنوعية دخول املرأة إىل صفوف العمالة، 
فإن ذلك يتوقف على ما إذا كان عملها يف القطاع الرمسي 
أم غري الرمسي، وما إذا كان بدوام كامل أو بدوام جزئي. 
عرضة  أكثر  النساء  أن  ختصصًا  األكثر  الدراسات  وتبني 
للعمل يف وظائف غري ثابتة منخفضة األجر أو غري مدفوعة 
األجر )ILO, 2012(، وكذلك يف قطع زراعية أصغر ينتجن 
 .)World Bank, 2012( فيها حماصيل أقل رحبية من الرجال
القطاعات  يف  النساء  ما تتركز  عادة  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
األدىن أجرًا يف سوق العمل الرمسية، "ونتيجة لذلك، عادة 
 World( "ما تكسب النساء يف كل مكان أقل من الرجال
Bank 2012: xxi(. وحىت يف املناطق اليت تسهم فيها العامالت 

الشابات بدرجة كبرية يف اإلنتاج املخصص للتصدير، فإهنن 
يتركزن يف القطاعات ذات األجر املنخفض نسبيًا واملهارة 

األقل من عمليات اإلنتاج.

الرمسية والعادية من  العمالة  اليت تفصل بني  والفجوة 
جانب، والعمالة غري الرمسية - سواء بالعمل بأجر أو حلساهبم 
اخلاص - من جانب أخر، هي واحدة من اخلصائص األكثر 
ذلك  وينعكس  اليوم.  العمل  لقوة  العام  اهليكل  يف  أمهية 
على حنو متزايد يف شكل تفاوت الدخل يف البلدان النامية، 
ومؤخرًا يف البلدان الصناعية ذات الدخل املرتفع أيضًا. ومييل 
هذا االنقسام األساسي إىل أن يزداد شدة من جراء فجوات 
الدخل القائم على الفروق بني اجلنسني الواضحة يف مجيع 
الفجوات  وكانت  التعليم.  مستويات  تساوي  رغم  املهن، 
فأرباب  آسيا؛  يف  للغاية  مرتفعة  األجور  يف  اجلنسني  بني 
األعمال يف األنشطة املوجهة حنو التجارة يفضلون توظيف 
أقل من  العامالت، ليس فقط ألهنن عادة ما تقبلن أجورًا 
الرجال عن وظيفة معينة، بل أيضًا ألن أحداثًا مثل الزواج 
أو الوالدة ميكن أن تستخدم كذريعة الستبداهلن يف أنشطة 
خطوط اإلنتاج اليت ترتبط بارتفاع معدالت إهناك العمال 
)Seguino, 2000(. ومع تقلص الفجوات بني اجلنسني، بدأ 
أرباب األعمال جيدون هايت العامالت أقل جاذبية. والواقع أن 
مرحلة الزيادة السريعة يف مشاركة املرأة يف األنشطة املوجهة 
حنو التصدير قد انقضت فيما يبدو، حيث تظهر االجتاهات 
النسبية واملطلقة على حد سواء  بالقيمتني  احلديثة اخنفاضًا 
يف عدد النساء يف صفوف العمالة الصناعية، حىت يف معظم 
التصدير )Ghosh, 2009(. وبداًل  القائمة على  االقتصادات 
من ذلك، يتركز اآلن جانب أكرب من هذا العمل يف مواقع 
تدفع أجورًا أقل من ذلك، مثل العمل من املزنل والصناعات 

املزنلية الصغرية، ضمن سالسل إنتاج أكرب.

الشكل 7-3

فجوة األجور بني الرجال والنساء، 
2010-1985
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البلدان املتقدمة

أمريكا الالتينية

البيانات  قاعدة  إىل  استنادًا  األونكتاد  أمانة  حسابات  املصدر: 
اإلحصائية يف اللجنة االقتصادية ألوروبا؛ وقاعدة بيانات 
الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة  يف   CEPALSTAT

والبحر الكارييب؛ وقاعدة بيانات العمالة يف منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي.

املتوسط  إىل  البيانات  تشري  املتقدمة،  للبلدان  بالنسبة  مالحظة: 
متوسط  يف  اجلنسني  بني  األجور  يف  للفجوة  البسيط 
وأملانيا،  أستراليا،  يف  كامل  بدوام  للعاملني  األجور 
املتحدة،  وفنلندا، واململكة  وإيطاليا، والسويد، وفرنسا، 
واليابان.  املتحدة،  والواليات  وهولندا،  ونيوزيلندا، 
املتوسط  البيانات  تشري  لالقتصادات االنتقالية،  وبالنسبة 
البسيط للفجوة يف األجور الشهرية بني اجلنسني يف االحتاد 
وبيالروس،  وأوكرانيا،  وأرمينيا،  وأذربيجان،  الروسي، 
 ، ن جيكستا وطا  ، وجورجيا  ، فا و لد مو ية  ر ومجهو
لنسبة  وبا  . تيا وكروا وكازاخستان،  وقريغيزستان، 
البسيط  املتوسط  إىل  البيانات  تشري  الالتينية،  ألمريكا 
للفجوة يف األجور يف املرتبات يف احلضر يف األرجنتني، 
وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبنما، 
وغواتيماال،  وشيلي،  املتعددة القوميات،  بوليفيا  ودولة 
ومجهورية فزنويال البوليفارية، وكوستاريكا، وكولومبيا، 

واملكسيك.
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ويف البلدان املتقدمة، كان هناك منذ فترة طويلة ميل 
للحد من فجوات األجور القائمة على الفروق بني اجلنسني 
)الشكل 3-7(. غري أن هذا االخنفاض كان أقل وضوحًا 
البلدان.  بعض  يف  مساره  وانعكس  بل  األخري؛  العقد  يف 
وتزداد الفجوة يف الدخول بني الرجل واملرأة يف االقتصادات 
املائة  ب  17 يف  مقارنة  املائة،  إىل 28 يف  لتصل  االنتقالية، 
اجتاهًا حنو االخنفاض.  أهنا تظهر  املتقدمة، رغم  البلدان  يف 
ويف أمريكا الالتينية، لعبت السياسات يف بعض البلدان دورًا 
ففي  اجلنس.  أساس  على  األجور  الفجوات يف  تقليص  يف 
سبيل  على  وكوستاريكا،  والربازيل  وإكوادور  األرجنتني 
املثال، أسهمت زيادة احلد األدىن القانوين لألجور واحلماية 
األفضل لعمال املنازل يف تقليص الفجوات يف األجور وحتسني 
ظروف العمل للنساء العامالت. ويف املنطقة ككل، اخنفضت 
والنساء  الرجال  عليها  حيصل  اليت  الرواتب  بني  الفجوة 
يف املائة   15 إىل  عام 1990  املائة  يف   25 من  احلضر  يف 
الرجال  دخول  بني  املقارنة  فإن  ذلك،  ومع  عام 2010. 
والنساء مع تساوي املستوى التعليمي تظهر فجوة أكرب: 38 
يف املائة عام 1990 و30 يف املائة عام 2005 )قاعدة بيانات 
CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر 

الكارييب(. ويشري ذلك إىل أن النساء ال حيصلن فحسب على 
الرجل، ولكنهن  به  ملا يقوم  أقل مقابل نشاط مماثل  أجور 
أيضًا ال حيصلن بنفس القدر على الوظائف اجليدة األجر عند 

تساوي مؤهالهتن مع الرجال.

تنعكس  العمل  يف  اجلنسني  بني  التفاوت  وأشكال 
هبا.  وترتبط  بينهما  اهلامة  التفاوتات  من  أخرى  أنواع  يف 
فمشاركة املرأة يف قوة العمل املدفوعة األجر ميكن أن تساعد 
على احلد من الفقر، كما أهنا تزيد دخل األسرة، وإن كان 
أو املساواة  األسرة،  داخل  اإلنصاف  حتقق  ال يعين  ذلك 
بني الرجل واملرأة. فالنساء أكثر عرضة للفقر من الرجال، 
ويتواصل هذا االجتاه من جيل إىل آخر. واألسر اليت ترأسها 
نساء يقل دخلها عن دخل تلك اليت يرأسها رجال. كما أن 
األصول  أو وراثة  حيازة  الرجال يف  من  أقل  النساء  فرص 
املدرة للدخل، مثل األرض ورؤوس األموال واألوراق املالية، 
 Agarwal, 1994; World Bank, 2006,( اخلاصة  أو املنازل 
ملخزونات  النساء  امتالك  احتماالت  أيضًا  وتقل   .)2012

حلماية الدخل مثل املدخرات أو التحويالت األخرى. وعالوة 
على ذلك، فإهنن أكثر عرضة ملواجهة املخاطر املالية يف سن 
الشيخوخة ألهنن أقل مشاركة يف أنظمة املعاشات التقاعدية 
العامة واخلاصة. وكل ذلك يقلل أيضًا من احتماالت إقدام 

األسر يف املجتمعات اليت ختلو من املساواة بني اجلنسني على 
االستثمار يف النساء والفتيات.

وختامًا، فإن ازدياد مشاركة النساء ُتعد أحد التغريات 
اهليكلية الكربى اليت حتدث يف أسواق العمل يف كثري من أحناء 
العملية، كثريًا  العامل - وإن يكن بوترية متباينة. ويف هذه 
ما حتصل النساء على وظائف عادة ما تكون أقل جودة من 
وظائف الرجل من حيث الطابع الرمسي، ومن حيث موقعها 
يف مستويات صنع القرار، وساعات العمل )أي بدوام كامل 
أو بدوام جزئي(. وباإلضافة إىل ذلك، فإن أجر املرأة دائمًا 
ما يقل عن أجر الرجل مع متاثل الوظيفة أو املهارة أو املؤهل 
العام  الدخل  يف  التفاوت  يزداد  أن  توقع  وميكن  العلمي. 
نتيجة الزدياد مشاركة فئة حتصل على أجر يقل عن متوسط 
الدخل. غري أن ذلك ال يظهر يف إحصاءات توزيع الدخل، 
اليت تقوم على الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، ألهنا 
بالفروق بني اجلنسني. ويف الواقع، فإن  املتعلق  البعد  ختفي 
البيانات املستمدة من تلك الدراسات االستقصائية ميكن حىت 
أن تظهر اخنفاضًا للتفاوت، ألن وجود مصدر إضايف للدخل 
يزيد بالفعل من نصيب الفرد من الدخل يف األسر املنخفضة 
أقل. ونتيجة  العمالة ألن تكون  الدخل، حيث متيل كثافة 
لذلك، ورغم أن التفاوت يف الدخل املرتبط بنوع اجلنس هو 
واحد من أكثر أشكال التفاوت يف الدخل انتشارًا، فإنه من 
أقلها وضوحًا يف اإلحصائيات املجمعة. ومثلما هو احلال يف 
أنواع التفاوت األخرى، توجد حجج قوية للحد من التفاوت 
بني اجلنسني على خمتلف املستويات. ومن شأن حتسني ظروف 
العمل للمرأة أن يعزز القوة التفاوضية للعمال بشكل عام، 
وبالتايل فإنه يساعد على تصحيح االجتاه لالخنفاض يف حصة 

األجور الذي حيدث يف العديد من البلدان.

التفاوت يف فرص احلصول على التعليم  -3

ُيعد توفر إمكانية احلصول على التعليم عاماًل أساسيًا 
يف توليد تكافؤ الفرص. فتوفر إمكانية احلصول على التعليم 
على نطاق واسع ميكن أن يسهل احلراك االجتماعي، يف حني 
أن اقتصار هذه اإلمكانية على النخبة أو فئات الدخل العليا 
اجتماعي  طبقي  تراتب  من  قائم  ما هو  إدامة  إىل  سيؤدي 
وتفاوت يف الدخل. ويرتبط التفاوت يف التعليم والتفاوت 
يف الدخل معًا بصورة متبادلة: فالتعليم اجليد يؤدي إىل مهن 
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الدخل  مبقدور  يكون  البلدان،  من  أجرًا؛ ويف كثري  أفضل 
فإن  أفضل. وعالوة على ذلك،  تعليمًا  أن يشتري  املرتفع 
التعليم يؤثر على األشكال اهلامة األخرى للتفاوت، مبا يف 
ذلك معدالت وفيات الرضع وطول العمر، والصحة والتغذية، 
الدخل،  ومستويات  العمل  بسوق  االلتحاق  على  والقدرة 
والتكافؤ بني اجلنسني واملشاركة يف احلياة االجتماعية واملدنية 

.)Sen, 1980( والسياسية

واليوم أصبح احلصول على التعليم، مبا يف ذلك مستوياته 
األعلى، مبقدور أعداد من الناس أكثر من أي وقت مضى. 
على  األساسية  املؤشرات  أكثر  من  واحد  مالحظة  وميكن 
والكتابة،  بالقراءة  اإلملام  مستويات  ارتفاع  يف  التقدم  هذا 
القراءة والكتابة هي احلد األدىن يف  القدرة على  حيث إن 
حتقيق املساواة يف فرص الوصول إىل املعرفة. ويتجاوز معدل 
اإلملام بالقراءة والكتابة بني الشباب 95 يف املائة يف 63 بلدًا 
من 104 بلدان تتوفر عنها بيانات، بينما تبلغ النسبة 99 يف 
املائة يف 35 بلدًا ناميًا )UNDP, 2010(. ومن هم أميون اليوم 
عادة ما يكونون ممن هم أكرب سنًا، مما يعكس شدة انعدام 
املساواة يف فرص التعليم يف املاضي. ويف مجيع أحناء العامل، 
بني 15  أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص  نسبة  ال تزيد 
اإلطالق  على  الدراسة  بصفوف  سنة ومل يلتحقوا  و24 
عن 7 يف املائة، مقارنة بأكثر من ثلث من تزيد أعمارهم 

على 65 عامًا.

وأصبحت اآلن معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
شاملة للجميع تقريبًا يف املناطق املتقدمة والنامية على حد 
سواء، رغم أنه ال تزال هناك فجوات كبرية يف بعض فرادى 
البلدان النامية)21(. وال يقتصر األمر على التحاق أعداد أكرب 
أصبحوا  أيضًا  أكرب  أعدادًا  ولكن  باملدارس،  األطفال  من 
يكملون سنوات الدراسة: فقد بلغت معدالت إمتام املرحلة 
وارتفعت سنوات  عام 2010،  املائة يف  االبتدائية 95 يف 
الدراسة املتوقعة من 9 سنوات يف عام 1980 إىل 11 سنة 
حبلول عام 2010. وحىت يف البلدان اليت حتتل أدىن املراكز 
يف مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج األمم املتحدة 
من 5 سنوات  املتوقعة  الدراسة  ارتفعت سنوات  اإلمنائي، 
إىل 8 سنوات. وازدادت معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي 
بصورة ملحوظة منذ عام 1970 )اجلدول 3-8(؛ وحبلول 
عام 2010، كانت تغطي أكثر من 80 يف املائة من هذه الفئة 
العمرية، ليس يف االقتصادات املتقدمة وحدها، ولكن أيضًا يف 
االقتصادات االنتقالية يف أوروبا وآسيا الوسطى، ويف أمريكا 

الالتينية وشرق آسيا. وكانت هذه التغطية منخفضة نسبيًا يف 
جنوب آسيا )حوايل 60 يف املائة(، ويف بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء )حوايل 40 يف املائة(، مع بعض االستثناءات)22(. 
نسب  ازدياد  مع  مماثاًل،  مسارًا  العايل  التعليم  تطور  واتبع 
االلتحاق بالدراسة بصورة ملحوظة خالل العقد األول من 
القرن احلايل، وخباصة يف أوروبا )الغربية والشرقية على حد 

سواء(، وأمريكا الالتينية، وشرق آسيا.

وقد وجد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي يقيس 
الدراسة،  سنوات  متوسط  خالل  من  التعليم  يف  التفاوت 
أنه منذ عام 1970 يتراجع هذا التفاوت بصورة حادة يف 
وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، يليها منطقة شرق آسيا 
الكارييب  البحر  الالتينية ومنطقة  اهلادئ، وأمريكا  واملحيط 
املقياس ال يأخذ يف االعتبار  )UNDP, 2011(. غري أن هذا 
فيه  ال تزال  الذي  اجلانب  وهو  التعليم،  نوعية  يف  الفروق 
الشامل  التعليم  فرص  تعميم  إىل  وباإلضافة  هامة.  ثغرات 
للجميع، يظل من املهم حتسني نوعية التعليم العام من خالل 
التعليم  التدابري لكفالة فرص  اإلنفاق وغري ذلك من  زيادة 

بقدر أكرب من املساواة.

األطفال  برياض  االلتحاق  يتسم  املثال،  سبيل  فعلى 
بأمهية خاصة يف احلد من جوانب تفاوت فرص التعلم اليت 
قدرات  مما تعكس  أكثر  والدخل  العائلية  اخللفية  تعكس 
ال يزال  الفرص  هذه  توفر  فإن  ذلك،  ومع  الذاتية.  الطفل 
أفريقيا جنوب  ففي  املساواة:  انعدام  من  كبري  بقدر  يتسم 
الصحراء، ال يلتحق برياض األطفال سوى 17.5 يف املائة 
املائة يف  بنسبة 85 يف  املؤهلني، مقارنة  فقط من األطفال 
البلدان املرتفعة الدخل )UNESCO, 2012()23(. وعالوة على 
ذلك، فإن احلد من التفاوت يف التعليم من خالل حتسني تغطية 
مرحلة ما قبل املدرسة وزيادة طول اليوم الدراسي من شأنه 
أن يقلل الساعات اليت يتعني على البالغني، وخباصة النساء، 
أيضًا تيسري حصول  لرعاية األطفال. ومن شأنه  تكريسها 
النساء على فرص العمل املدفوع األجر، مما يؤثر تأثريًا إجيابيًا 

على كل من الدخل وحتقق املساواة بني اجلنسني.

وال يزال اخنفاض الدخل يشكل عائقًا كبريًا يف مجيع 
كثري  يف  التعليمية  السياسات  أن  رغم  التعليم،  مستويات 
البلدان تدعم بشكل مباشر تعليم اخُلمس األقل دخاًل  من 
من السكان )Cornia and Martorano, 2012(. ففي أمريكا 
الالتينية، على سبيل املثال، واحد فقط من كل مخسة أطفال 
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من اخُلمس األدىن هو الذي يكمل الدراسة الثانوية، مقارنة 
مع أربعة من بني كل مخسة أطفال من اخُلمس األعلى من 
السكان. ووفقًا للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكارييب )ECLAC, 2010: 209(، فإن "هذه التناقضات 
عرب  التفاوت  انتقال  يعزز  احلايل  بشكله  التعليم  أن  تظهر 

األجيال بداًل من أن يعكس مساره".

اجلدول 8-3

النسب اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم الثانوي، 2010-1971
)متوسطات مرجحة باألوزان السكانية، نسب مئوية(

197119761981198619911996200120062010

78.683.587.292.094.5101.7101.7101.9102.6البلدان املتقدِّمة
97.799.494.789.991.488.291.8....االقتصادات االنتقالية

14.618.324.229.531.732.937.243.148.8أفريقيا
29.741.635.936.341.451.355.563.570.7آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكارييب

30.241.550.658.459.364.074.281.586.2

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات معهد اإلحصاءات التابع لليونسكو.  املصدر: 
للمناطق هي  الدراسية. واألرقام اإلمجالية  السنة  التالميذ يعيدون  املائة نظرًا ألن بعض  ميكن أن تتجاوز نسبة االلتحاق 100 يف  مالحظة: 
متوسطات مرجحة باألوزان السكانية. والبلدان املتقدمة تستبعد كاًل من أستراليا، وإستونيا، وأملانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، 
وسويسرا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا للفترة 1971-1986. واالقتصادات االنتقالية تستبعد كاًل من أرمينيا، ومجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا، وطاجيكستان، وكرواتيا للفترة 1981-1986؛ وصربيا للفترة 1981-1996. وأمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تستبعد الربازيل. 

التعليم،  على  احلصول  فرص  يف  التفاوت  أن  كما 
تشكل مصدر  الدخل،  باخنفاض  املرتبطة  العوائق  وخباصة 
قلق يف كثري من البلدان املتقدمة. وُيعد الوضع االجتماعي - 
كثري  يف  التعليمي  النجاح  على  قويًا  مؤشرًا  االقتصادي 
االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  من 
)OECD, 2011b(. ويف الواليات املتحدة، على سبيل املثال، 
ال حيصل على شهادة جامعية ببلوغ الرابعة والعشرين من 
العمر سوى 8 يف املائة من الشباب البالغني املنتمني ألسر 
فقرية )الربع األدىن من السكان(، باملقارنة مع 82 يف املائة 
من الربع األعلى )Educational Trust, 2011(. وعالوة على 
ذلك، فإن الطالب الذين كان أداؤهم أفضل يف اختبارات 
ينتمون  كانوا  وإن  الثامن  الصف  يف  املوحدة  الرياضيات 
إلكمال  احتمااًل  أقل  يكونون  الدخل  منخفضة  ألسر 
دراستهم اجلامعية من الطالب أصحاب أدىن القدرات الذين 
وُيعد ارتفاع   .)Roy, 2005( الدخل  مرتفعة  ينتمون ألسر 

وتزايد رسوم الدراسة اجلامعية واحدًا من أسباب التفاوت 
ففي  اجلامعات:  بأفضل  االلتحاق  إمكانية  يف  الصارخ 
الواليات املتحدة، ال يأيت من النصف األدىن من السكان 
سوى 9 يف املائة فقط من طالب أفضل اجلامعات، يف حني 
 .)Stiglitz, 2012: 19( يأيت 74 يف املائة من الربع األعلى
منظمة  بلدان  يف  نسبيًا  مرتفعة  الدراسية  الرسوم  كما أن 
مثل  األخرى،  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
أستراليا، وبولندا، ومجهورية كوريا، وشيلي، ونيوزيلندا، 
عام،  وبوجه   .)Oliveira Martins et al., 2009( واليابان 
التعليم،  على  للحصول  املباشرة  التكاليف  ارتفعت  فكلما 
كلما كان من املرجح بدرجة أكرب أن يردع ذلك األسر 
ازدياد  كما أن  عليها)24(.  ثقياًل  عبئًا  أو يشكل  األفقر 
خصخصة التعليم العايل يف مجيع أحناء العامل النامي يسبب 
قلقًا هو األخر، ألنه يؤثر سلبًا بصورة مباشرة على فرص 

الفئات املنخفض الدخل يف احلصول على التعليم.
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أداة رئيسية لتحسني  التعليم هو  العام على  واإلنفاق 
تكافؤ الفرص. وهو يفيد بشكل خاص أشد األسر فقرًا، 
اليت قد ال تكون قادرة على حتمل تكلفة التعليم لوال ذلك 
اإلنفاق. فتعزيز املهارات لدى مجيع السكان، وليس فيما بني 
األغنياء على حنو غري متناسب، سيؤدي إىل اتساع توزيع 
املهارات والفرص املدرة للدخل بدرجة أكرب كثريًا، فضاًل 
عن الفوائد االجتماعية األوسع لتحقق اإلنصاف. وتالحظ 
منظمة العمل الدولية )ILO, 2008: 132( أن البلدان اليت كانت 
تنفق أكثر على التعليم يف أوائل التسعينات من القرن املاضي 
متيل إىل أن ينخفض فيها التفاوت يف التعليم يف العقد األول 

من القرن احلايل.

وترتبط التفاوتات التعليمية ارتباطًا وثيقًا مبسألة من 
امللحوظة  للتعليم  األوسع  والتغطية  التعليم.  تكلفة  يدفع 
بالزيادة  ترتبط  العامل  مستوى  على  األخرية  السنوات  يف 
الكبرية يف التمويل العام للتعليم يف الكثري من بلدان العامل، 
وخاصة يف البلدان النامية. وقد بلغ متوسط اإلنفاق العام 
يف  اإلمجايل  املحلي  الناتج  من  املائة  يف  التعليم 5  على 
السبعينات  يف  املائة  يف   4 حنو  من  ارتفاعًا  عام 2009، 
من القرن املاضي، و1 يف املائة فقط قبل قرن من الزمان 
)عندما مل يكن يلتحق بالتعليم سوى األثرياء، واألوالد عادة 
فقط(. وحىت أقل البلدان منوًا تنفق اليوم ما يقرب من 4 
يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل على التعليم، مما يساعد 
بالدراسة،  الفقرية  األسر  من  األطفال  التحاق  زيادة  على 
التباين  أنه ال يزال هناك الكثري من  الفتيات. غري  وخباصة 

يف اإلنفاق بني املناطق والبلدان. 

وقد تغري اإلنفاق العام على التعليم بأشد ما يكون يف 
البلدان املتوسطة الدخل يف السنوات األخرية. فقد تأثر ذلك 
اإلنفاق باألزمات االقتصادية يف أمريكا الالتينية والعديد من 
االقتصادات االنتقالية، مما أدى إىل تراجع معدالت االلتحاق 
بالدراسة يف بعض البلدان، وخباصة االقتصادات االنتقالية. غري 
أنه عاد إىل االنتعاش يف العقد األول من القرن احلايل، ووصل 
إىل مستويات مرتفعة جديدة يف االحتاد الروسي، واألرجنتني، 
وأرمينيا، وأوكرانيا، والربازيل، وطاجيكستان، وقريغيزستان، 
وكوبا، واملكسيك. وتوضح دراسات احلاالت اإلفرادية أن 
الزيادة الكبرية يف اإلنفاق العام على التعليم يف كثري من البلدان 
يف أمريكا الالتينية وآسيا، وخاصة مجهورية كوريا وماليزيا، 
قد أدت إىل توزيع أكثر مساواة لرأس املال البشري واألجور 
 Cornia, 2012; Ragayah, 2011; di Gropello and Sakellariou,(
تترك  تعليمًا  األفضل  العمل  وقوة   .)2010; Kwack, 2010

فيما يبدو أثرًا قويًا على توزيع األجور، كما أهنا تزيد من 
املعروض من العمال املهرة وأشباه املهرة )"تأثري الكمية"( بينما 
تتجنب أو تقلل من ارتفاع عالوة املهارة )"تأثري السعر"(. 
ذلك  يتطلب  الدخل،  املتوسطة  البلدان  من  لكثري  وبالنسبة 
زيادة معدالت االلتحاق بالدراسة الثانوية وإمتامها، وتوسيع 
فرص الوصول إىل التعليم العايل املدعوم. وقد يتأخر األثر الذي 
يتحقق على التفاوت مبا يتراوح بني 5 و10 سنوات، ولكنه 
عادة ما يكون فعااًل جدًا. وميكن لزيادة اإلنفاق على التعليم 
أن تسهم يف حتسني توزيع الدخل، وخباصة يف البلدان األشد 
فقرًا. غري أن ذلك يتطلب توفري فرص عمل إضافية ملن تلقوا 
هذا النوع من التعليم. وذلك يتوقف على ديناميات النمو العام، 
n وخباصة يف قطاعي الصناعة التحويلية واخلدمات. 
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احلواشي

استخدامًا  األكثر  املقياس  هو  جيين  أو معامل  مؤشر   )1(
 Lorenz لتوزيع الدخل. وهو إحصاء موجز ملنحىن لورنز
curve: حيث يسجل منحىن لورنز نسبة إمجايل دخل 

السكان الذي تكسبه بصورة متراكمة قطاعات السكان 
التركيز بني  بينما ميثل معامل جيين مساحة  املختلفة، 
درجة.   45 البالغ  التام  املساواة  وخط  لورنز  منحىن 
وعندما تكون قيمة معامل جيين )صفر(، فإن ذلك يعين 
املساواة التامة يف الدخل، وعندما تكون قيمة املعامل 1، 
فإن ذلك يعين التفاوت التام، مبعىن أن شخصًا واحدًا 
ميلك كل الدخل بينما ال ميلك اآلخرون شيئًا. وبالتايل، 
التفاوت يف  ازداد  املعامل من 1، كلما  اقترب  كلما 
توزيع الدخل. ويقدم معامل ثايل أيضًا معلومات عن 
تفاوت الدخل يف بلد أو منطقة ما. وهو يتراوح بني 
)صفر( )املساواة التامة( وسجل عدد األفراد أو البلدان 
)التفاوت التام(. وميزة هذا املؤشر تكمن يف أنه ميكن 
وتفاوت  البلدان  بني  تفاوت  إىل  التفاوت  يفكك  أن 

داخل البلدان دون أي تداخل بينهما. 
قياس  يف  البيانات  ملشكالت  مناقشة  على  لالطالع   )2(
 Galbraith, 2012, :ومقارنة التفاوت بني البلدان، انظر

.chap. 2

 Blecker, :لالطالع على عرض لتلك النظريات، انظر  )3(
.2002

من  "كثري   ،)Gollin, 2002: 458( غولني  قال  مثلما   )4(
النماذج االقتصادية اليت يشيع استخدامها تفترض ضمنًا 

أن أنصبة الدخل تظل متماثلة عرب الزمان واملكان".
انظر: قاعدة بيانات الدخول العليا يف العامل، على املوقع   )5(
http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/ الشبكي: 

.topincomes/

 Atkinson,( تفيد حسابات أتكينسون وبيكييت وسايز  )6(
Piketty and Saez, 2011: 10( أنه ميكن تفسري جمموع 

الزيادات يف معامل جيين البالغة حوايل 8 نقاط باالرتفاع 

يف نصيب ال  1 يف املائة األعلى وحده. ووفقًا لتقديرات 
أخرى، فإن قرابة نصف الزيادة يف معامل جيين خالل 
تلك الفترة كان يرجع إىل النصيب األكرب لدخل ال  1 

.)Krugman, 2012: 77( يف املائة األعلى
تغطي هذه التقديرات ما يتراوح بني 41 و71 بلدًا   )7(
 85 بني  وما يتراوح  عشر،  التاسع  للقرن  بالنسبة 
ومنذ  العشرين.  للقرن  بالنسبة  بلدان  و108  بلدًا 
عام 1985، ُتستخدم معامالت جيين إلمجايل دخل 
املوحدة  العاملية  البيانات  قاعدة  من  املعيشية  األسر 
للسنوات  وبالنسبة   .)SWIID( الدخل  يف  للتفاوت 
مل تكن  عندما  عام 1945(،  قبل  )وخباصة  السابقة 
قليلة  إال لقلة  ال تتوفر  )أو  املعامالت  هذه  تتوفر 
إحصاءات  تستخدم  التقديرات  كانت  البلدان(،  من 
تكون  وعندما  الدخل.  يف  بالتفاوت  تتصل  خمتلفة 
بعض قطاعات توزيع الدخل معروفة )عادة ما تكون 
افتراض  معامل جيين من  ُيستخلص  العليا(،  الدخول 
توزيع إحصائي ملجموع السكان. ومن البدائل األخرى 
دخل  متوسط  نسبة  ُتستخدم  جيين،  معامل  لتقدير 
األسرة إىل حصائل األجور السنوية للعمال غري املهرة. 
وأخريًا، يستخدم توزيع األطوال يف السكان بصورة 
إن حالة  فحيث  الدخل.  للتفاوت يف  واسعة كبديل 
السنوات  يف  املأوى  وتوفر  الصحية  والرعاية  التغذية 
األوىل من العمر هي من العوامل األساسية اليت حتدد 
أطوال األفراد، فإهنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدخل األسرة، 
حيث اتضح وجود ارتباط إجيايب بني تنوع األطوال 
 van Zanden et al., 2011:( للدخل  جيين  ومعامالت 
13–5(. لالطالع على تقديرات بديلة للدخل يف األجل 

 .Bourguignon and Morrison, 2002 الطويل، انظر
من منظور األجل املتوسط، يبدو ازدياد التفاوت كعقبة   )8(
أكثر منه ميزة يف معاجلة األزمة. ويستخدم غالربيث 
أن  ليبني  األجور  تفاوت  بيانات   )Galbraith, 2012(
معدالت  فيها  تقل  باملساواة  متتعًا  األكثر  املجتمعات 
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البطالة بينما ترتفع معدالت التقدم التكنولوجي ومنو 
اإلنتاجية. 

التحويالت  أن  على  أدلة  املثال،  سبيل  على  هناك،   )9(
 Acevedo and( كانت متعادلة يف السلفادور واملكسيك
Cabrera, 2012(، غري أن األدلة اخلاصة باهلند )حيث 

مل يصبح تصدير العمالة املاهرة عنصرًا هامًا إال يف اآلونة 
األخرية فحسب( كانت أكثر التباسًا.

كان املتوسط املقدر ملؤشر جيين يف منتصف العقد األول   )10(
 Cogneau( من القرن احلايل يبلغ 0.45 للمنطقة ككل
et al., 2006(، وهو مماثل للمتوسط يف أمريكا الالتينية 

يف عام 2010. غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن مقاييس 
التفاوت يف أمريكا الالتينية تشري عادة إىل توزيع الدخل، 
يف حني أن معظم االستقصاءات املتاحة بالنسبة ألفريقيا 

تتصل باإلنفاق، ومتيل إلظهار تفاوت أقل. 
الدخل  للتفاوت يف  مستويات  آخرون  مؤلفون  وجد   )11(
تزيد بدرجة كبرية عن التقديرات السابقة اليت تستند إىل 
التفاوت يف اإلنفاق. وباستخدام أول تقديرات مفصلة 
لتوزيع الدخل يف اهلند، أفادت حسابات ديساي وآخرون 
)Desai et al., 2010( أن معامل جيين بلغ 0.54، وهو 
ما يتجاوز نظريه يف الربازيل يف أواخر العقد األول من 
القرن احلايل. بل وتبني الدراسات االستقصائية للقرى 
املتوسط  يف  ذلك: 0.64  من  أعلى  جيين  معامالت 
لألسر املعيشية، و0.59 بني األفراد، حىت داخل القرى 

.)Swaminathan and Rawal, 2011(
 ،)Wee and Jomo, 2006: 194( مثلما الحظ ويي وجومو  )12(
فإن "السياسة االقتصادية الكلية املاليزية ميكن إجيازها يف 
السعي إىل تعظيم النمو شريطة االلتزام بالقيود املفروضة 
على األسعار وميزان املدفوعات". وقد زادت احلكومة 

االستثمار العام بطريقة مكملة لقوى السوق.
أنشأ االحتاد األورويب والسوق املشتركة لبلدان املخروط   )13(
اجلنويب، على سبيل املثال، آليات مالية إلعادة موازنة 

مستويات التنمية داخل منطقة كل منهما.
لالطالع على مناقشة للمفاهيم البديلة بشأن التفاوت   )14(

.Milanovic, 2005 على الصعيد العاملي، انظر
تتغري أحيانًا هذه املقارنة بني نصيب الفرد من الناتج   )15(
الزيادة يف  البلدان من جراء  املحلي اإلمجايل فيما بني 
عددها، وخباصة يف أوائل الستينات من القرن املاضي 
مع عملية إهناء االستعمار، مث مرة أخرى يف التسعينات 
مع تفكك الدول اليت كانت احتادية من قبل، وخباصة 

يف االقتصادات االنتقالية. 
قد ينطوي استخدام أسعار صرف تعادل القوة الشرائية   )16(
على مشكالت حيث إهنا تستند إىل استقصاءات حمددة 
التواريخ وكثريًا ما يكون مشكوكًا فيها ألسعار سلة 

دائمًا  وال تؤخذ  البلدان.  كافة  يف  السلع  من  حمددة 
عند  الكفاية  مبا فيه  احلسبان  يف  هذه  القصور  أوجه 

إجراء مقارنات الدخل فيما بني البلدان. 
غالربيث  يعارض  البديلة،  احلسابات  هذه  على  بناء   )17(
املنتشر على نطاق واسع  )Galbraith, 2008( االعتقاد 
بأن أوروبا أكثر متتعًا باملساواة من الواليات املتحدة.

لالطالع على التفاصيل املنهجية هلذا التفكيك، انظر   )18(
Pyatt, 1976. وال بد من مالحظة أنه على العكس من 

بالكامل،  تفكيك معامل جيين  ثايل، ال ميكن  معامل 
"متداخاًل"  عنصرًا  حيسب  اجلهد  هذا  فإن  ولذلك 
يشري إىل أن شخصًا يف بلد أغىن قد يكون دخله أقل 
من شخص يف بلد أفقر )والعكس بالعكس(. ويقول 
ميالنوفيتش )Milanovic, 2005( بأن من املقبول أن ُيعزى 
جممل الفئة "املتداخلة" يف معامل جيين إىل العنصر اخلاص 

بالتفاوت داخل البلدان.
يف البلدان املتقدمة، متيل عائدات املمتلكات ألن متثل   )19(
ما يتراوح بني 20 يف املائة )يف اليابان( وأكثر من 50 
يف املائة )يف فرنسا( من إمجايل دخل أعلى الفئات دخاًل 

)أي ال  1 يف املائة األعلى من السكان(. 
الثروة إىل الدخل  البسيط لنسبة صايف  ُيقدر املتوسط   )20(
يف أوكرانيا، واجلمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، 
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وشيلي، والصني، وكولومبيا، 
واهلند ب  3.25، مقارنة مع 6.35 يف 16 بلدًا متقدمًا 

 .)Credit Suisse, 2011(
والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  وفقًا   )21(
بالتعليم  االلتحاق  معدل  كان   ،)UNESCO, 2012(
االبتدائي يقل عن 70 يف املائة يف إريتريا، وبابوا غينيا 

اجلديدة، وجيبويت، والصومال، والنيجر.
بالتعليم  االلتحاق  نسبة  جتاوزت  املثال،  سبيل  على   )22(
اإلسالمية،  إيران  مجهورية  يف  املائة  يف   85 الثانوي 
وسري النكا،  األخضر،  والرأس  أفريقيا،  وجنوب 

وسيشيل، وموريشيوس. 
يف أمريكا الالتينية، ارتفعت معدالت االلتحاق برياض   )23(
عام 1970  املائة  يف   9 من  حادة،  بصورة  األطفال 
هناك  ال تزال  أنه  غري  عام 2008.  املائة  إىل 71 يف 
املنطقة،  يف  البلدان  فيما بني  هبا  ال يستهان  فروق 
االلتحاق نسبيًا يف األرجنتني،  ترتفع معدالت  حيث 
وأوروغواي، والربازيل، ومجهورية بوليفيا البوليفارية، 
تنخفض  بينما  وشيلي،  الدومينيكية،  واجلمهورية 
معدالت االلتحاق نسبيًا يف العديد من بلدان أمريكا 
الوسطى. وباإلضافة إىل ذلك، "يتسم التحاق األطفال 
فيما بني سن الثالثة واخلامسة من العمر برياض األطفال 
إمكانية  تتناسب  حيث  الشديد،  الطبقي  بالتراتب 
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االلتحاق مع دخل األسرة: فاملشاركة أدىن ما يكون 
الفقر"  تواجه خطر  أو اليت  الفقرية  األسر  أطفال  بني 
الفئات  حتديدًا  وهي   -  )ECLAC, 2010: 207–208(
االجتماعية اليت يشتد احتياجها هلذه اخلدمات، وهي 
خدمات غري جمانية يف كثري من البلدان. وتظل معدالت 
وسط  يف  نسبيًا  منخفضة  األطفال  برياض  االلتحاق 
وجنوب وغرب آسيا ويف أفريقيا - وهي مناطق متيل 
فيها مشاركة املرأة يف سوق العمل الرمسي إىل االخنفاض. 

التعليم  قروض  من  املتراكمة  الديون  تصل  أن  ميكن   )24(
األسر  ميزانيات  على  ال تقتصر  كبرية  مستويات  إىل 
فحسب، بل أيضًا من منظور االقتصاد الكلي. ويشري 
مكتب احلماية املالية للمستهلك يف الواليات املتحدة إىل 
أن الديون املعلقة على القروض الطالبية قد ارتفعت إىل 
أكثر من تريليون دوالر )Chopra, 2012( - وهو مبلغ 
االئتمان،  بطاقات  السيارات وديون  يزيد على ديون 

 .)Evans, 2012( وال يفوقه سوى الديون العقارية
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الفصل الرابع

 التغريات يف العوملة والتكنولوجيا وآثارها 
على تفاوت الدخل على الصعيد الوطين

ألف-  مقدمة

تشري األدلة املعروضة يف الفصل السابق إىل أن عوامل 
عديدة تؤثر على توزيع الدخل من خالل ما تتركه من آثار 
على خمتلف فئات الدخل يف نقاط زمنية خمتلفة ويف مراحل 
خمتلفة من التنمية االقتصادية لبلد من البلدان. ويهدف هذا 
التقدم  أشكال  فرضتها  اليت  الضغوط  دراسة  إىل  الفصل 
التكنولوجي وعوملة التجارة والقطاع املايل على تطور تفاوت 

الدخل على الصعيد الوطين على مدار العقدين املاضيني.

ويعتقد كثري من املراقبني املؤيدين للُنهج النظرية التقليدية 
والتغري  العوملة  حتدثها  اليت  السلبية  اآلثار  من  ال مفر  أنه 
التكنولوجي يف توزيع الدخل. ولذا يكون السؤال الرئيسي 
املطروح فيما يتعلق هبما، هو أي القوتني أشّد تأثريًا. غري أن 
تقرير التجارة والتنمية هذا يعارض ذلك املوقف: إذ يهدف 
الفصالن الرابع واخلامس إىل تبيان أنه كان ميكن التخفيف 
من تفاوت الدخل امللحوظ يف كثري من البلدان، إن مل يكن 
باالقتصاد  فيما يتصل  مالءمة  أكثر  سياسات  باتباع  منعه، 
الكلي وسوق العمل يكون من شأهنا أن تترك أثرًا إجيابيًا 

على جتارة البلدان وتقدمها التكنولوجي.

للتجارة  املطردة  والعوملة  التكنولوجي  للتغري  وميكن 
والقطاع املايل أن يؤثرا على توزيع الدخل من خالل قنوات 

خمتلفة. غري أنه ليس من الواضح مسبقًا أي اجتاه سيأخذه 
هذا التأثري. فهناك قنوات خمتلفة تطلق عقال قوى ميكن أن 
تتجاذب يف اجتاهات متعارضة، ويتوقف تأثري هذه القوى 
على األرجح على عوامل حمددة زمنيًا وخاصة بكل بلد على 
حدة. ومن بني العوامل اخلاصة بكل بلد على حدة، تلعب 
سياسات االقتصاد الكلي والسياسات املالية، وخباصة إدارة 
أسعار الصرف، فضاًل عن تنظيم أسواق العمل، دورًا حامسًا. 

ومثة عامل آخر يتصل بكل بلد على حدة، وهو مستوى 
التطور الصناعي والتكنولوجي للبلد املعين، على النحو الذي 
نوقش بصورة عامة يف الفصل الثالث. ويرجع ذلك إىل أن 
مستوى التطور االقتصادي والصناعي للبلد ومدى قربه من 
التطور التكنولوجي العاملي حيددان ما إذا كان االندماج حيفز 
عملية التصنيع، أو ما إذا كان التعرض ملزيد من العوملة يؤدي 
إىل االنصراف عن التصنيع. وبناء على ذلك، كثريًا ما ُيعترب 
أن الطريقة اليت تؤثر هبا العوملة على توزيع الدخل تتوقف 
إىل حد كبري على الطريقة اليت يغري هبا االندماج االقتصادي 

من التكوين اهليكلي لألنشطة االقتصادية للبلد.

العوملة  تأثري  الفصل  هذا  يتناول  ذلك،  ضوء  ويف 
والتطورات التكنولوجية على توزيع الدخل داخل البلدان. 
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وتتمثل أهدافه الرئيسية فيما يلي: ’1’ حتديد القنوات اليت 
متارس من خالهلا العوملة والتطورات التكنولوجية ضغوطها 
على توزيع الدخل على الصعيد الوطين؛ ’2’ دراسة الفروق 
بني البلدان يف مدى تعرضها هلذه القنوات؛ ’3’ تسليط الضوء 
على القوى االقتصادية اليت جتعل هذه الفروق بني البلدان 

مترابطة بشكل متبادل.

ن  ليا لتا ا لفصالن  ا ول  يتنا و
سياسات  بوضع  املتعلقة  التوصيات 
هتدف إىل كفالة مستوى من املساواة 
ومواٍت  اجتماعيًا  مقبول  الدخل  يف 
الستدامة النمو االقتصادي والتنمية.

بعينها  ببلدان  اخلاصة  العوامل  من  كثريًا  إن  وحيث 
حتدث تغريات يف توزيع الدخل، فليس مبقدور هذا الفصل 
أن يغطي مجيع البلدان بنفس الدرجة. بل جيري باألحرى 
توضيح اآلثار التوزيعية للعوملة والتكنولوجيا من خالل أدلة 
تتسم  البلدان  من  حمددة  وجمموعات  حمددة  ببلدان  تتعلق 

القنوات املحددة بأمهية كربى بالنسبة هلا.

والتغري  العوملة  هبا  تؤثر  اليت  الطرق  أن  الفصل  ويرى 
الدخل هي طرق مترابطة بشكل  التكنولوجي على توزيع 
ازدادت  قد  العاملني  هلذين  املجتمعة  اآلثار  وأن  وثيق، 
أن مسألة  املاضيني. غري  العقدين  بدرجة كبرية على مدار 
ما إذا كانت هذه اآلثار املجتمعة تقلل أم تزيد من تفاوت 
األولية  األوضاع  على  أيضًا  تتوقف  مسألة  هي  الدخل 
للبلد املعين ومستوى تطوره الصناعي. كما تعتمد بصورة 
حامسة على سياسات االقتصاد الكلي اليت يتبناها، وخباصة 

والترتيبات  الصرف  أسعار  إدارة 
العمل  بأسواق  املتصلة  واملؤسسات 
وحتديد األجور، فضاًل عن أهنا تعتمد 
على  تؤثر  اليت  السياسات  كذلك 
طبيعة التكامل االقتصادي وسرعته.

وتبني األدلة املعروضة يف الفصل أن تأثري قوى العوملة 
على التفاوت يف الدخل منذ أوائل العقد األول من القرن 
احلايل يف البلدان املتقدمة كان يرجع أيضًا بدرجة كبرية إىل 
الحتدام  استجابة  الشركات  قطاع  يف  السلوكية  التغريات 
كبريًا  اهتمامًا  تويل  الشركات  تكن  فلم  الدولية.  املنافسة 
لتحديث تكنولوجيا اإلنتاج وتكوين املنتجات يف الناتج من 

خالل االستثمار يف تعزيز اإلنتاجية؛ بل كانت تعتمد، بداًل 
من ذلك، بصورة متزايدة على نقل أنشطة اإلنتاج إىل مواقع 
خارجية تتميز باخنفاض األجور، وعلى السعي خلفض تكاليف 
وحدة العمل املحلية عن طريق ضغط األجور. وارتبط هذا 
املتقدمة.  البلدان  يف  للدخول  استقطاب  حبدوث  االجتاه 
وبالنسبة للواليات املتحدة، تشري الدالئل إىل أن منطًا جديدًا 
من حوكمة الشركات هبدف تعظيم القيمة املستحقة حلملة 
األسهم يدفع الشركات إىل احلفاظ 
من  اخلارجية  التنافسية  قدرهتا  على 
خالل ضغط األجور ونقل األنشطة 
إىل اخلارج، وإىل زيادة األرباح من 
خالل االستثمارات املالية، اليت كثريًا 
ما تكون يف شكل مضاربات، بداًل 

من تعزيز القدرة اإلنتاجية. 

العاملية  التجارة  توسع  أن  الفصل  يبني  وأخريًا، 
اليت  املصنعة  الواردات  يف  زيادة  من  بذلك  وما يتصل 
يرتبط  النامية كان  البلدان  من  املتقدمة  البلدان  تستوردها 
النامية  البلدان  من  بعض  يف  الدخل  يف  التفاوت  بازدياد 
أن  التصنيع، وخاصة يف آسيا. واألرجح  السريعة  الكبرية 
معدل  تفاوت  تعكس  البلدان  هذه  يف  التوزيعية  التغريات 
الريفية واحلضرية،  النمو يف مستويات املعيشة بني املناطق 
وكذلك بني مناطق الداخل واملناطق الساحلية، على النحو 
بالنسبة   )Kuznets, 1955( كوزنيتس  يتوقعه  كان  الذي 
وتشري  الصناعي.  التطور  من  املبكرة  املراحل  يف  للبلدان 
االقتصادات  الناشئة، وخاصة  باالقتصادات  املتعلقة  األدلة 
االنتقالية ولكن أيضًا بعض االقتصادات النامية، إىل أن عدم 
االستقرار االقتصادي املتصل باالندماج املايل السريع كانت 
الدخل.  توزيع  على  سلبية  آثار  له 
شهدت  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
الطبيعية،  باملوارد  غنية  بلدان  عدة 
تقدمًا،  أو أقل  أكثر  كانت  سواء 
التجاري  تبادهلا  معدالت  يف  حتسنًا 
ويف ظل  املاضي.  العقد  مدار  على 
ظروف معينة، سهل هذا التحسن تبين سياسات ترمي إىل 

احلد من التفاوت يف الدخل.

ويعاود القسم التايل النظر يف األدبيات اليت تركز على 
القنوات اليت تؤثر هبا عوملة التجارة والتغريات التكنولوجية 
اليت  للمناقشة  موجز  بعرض  ويبدأ  الدخل.  توزيع  على 

هناك ترابط وثيق بني اآلثار التوزيعية 
للعوملة والتغري التكنولوجي ...

بدرجة  معًا  تأثريمها  ازداد  وقد   ...
كبرية على مدار العقدين املاضيني.
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جرت حول التفاوت يف التجارة يف أوائل التسعينات من 
القرن املاضي، واليت أكدت ازدياد التفاوت يف األجور بني 
يركز  مث  املتقدمة.  البلدان  يف  املاهرة  وغري  املاهرة  العمالة 
نفس  حول  جرت  اليت  األحدث  املناقشة  على  ذلك  بعد 
املوضوع، واليت أبرزت عددًا من اجلوانب اجلديدة لآلثار 
التوزيعية للتكنولوجيا وعوملة التجارة. ويتناول بالتمحيص: 
’1’ شواغل العمالة؛ ’2’ استقطاب األجور بالنظر يف حال 
التقليدي  االنقسام  باإلضافة إىل  املهارة،  العمال متوسطي 

املتدنية؛  املهارات  وأصحاب  العالية  املهارات  ذوي  بني 
نامية  اقتصادات  تشمل  البلدان  من  واسعة  ’3’ جمموعة 
يف  التحوالت   ’4’ متقدمة؛  بلدان  إىل  باإلضافة  وانتقالية 
العمالة من الصناعات التحويلية إىل القطاع األويل وقطاع 
الصناعات  داخل  العمالة  حتوالت  عن  فضاًل  اخلدمات، 
التحويلية. ويناقش القسم جيم القنوات اليت تؤثر هبا العوملة 
املالية على توزيع الدخل، إضافة إىل تأثريات التكنولوجيا 

وعوملة التجارة. وخيتتم الفصل بالقسم دال.

باء-  التجارة والتكنولوجيا والتحوالت يف هيكل اإلنتاج

يف أوائل التسعينات من القرن املاضي، احتدم النقاش 
الدخل  وتوزيع  والتجارة  التكنولوجيا  بني  العالقة  حول 
لعام 1997  والتنمية  التجارة  تقرير  مسامهة  أيضًا  )انظر 
)TDR, 1997( يف هذه املناقشة(. وجتدد هذا النقاش بعد عقد 
من الزمن تقريبًا، وهو ما كان يرجع لسببني بصورة رئيسية: 
أوهلما يتمثل يف الزيادة األخرية يف التفاوت يف الدخل يف كثري 
من البلدان يف أحناء العامل، وينبع الثاين من أوجه التقدم النظري 
 Harrison, McLaren and اليت نوقشت، على سبيل املثال، يف(
McMillan, 2011(، ومن توفر بيانات أكثر مشواًل تتيح فهم 

العالقة بني التغريات يف توزيع الدخل، من ناحية، والتطورات 
التكنولوجية وازدياد اندماج جتارة البلدان من ناحية أخرى، 
توسيع  فتتيح  النظري،  التقدم  أما أوجه  أفضل.  حنو  على 
نطاق التحليل مبا يسمح بتقييم التأثريات املشتركة للتجارة 
والتكنولوجيا واالستثمار املباشر األجنيب على توزيع الدخل.

وللفهم الكامل الزدياد التفاوت يف كثري من البلدان 
يف  تؤخذ  أن  جيب  التقين،  والتقدم  العوملة  بتسارع  اقترانًا 
احلسبان سياسات االقتصاد الكلي وسياسات سوق العمل 
اليت تؤدي إىل استمرار ارتفاع البطالة وإضعاف قوة العمل 
يف عملية التفاوض بشأن األجور. ويتناول الفصل السادس 
من هذا التقرير تلك السياسات بالتحليل. أما هذا القسم، 
فيتركز على القنوات املحددة اليت تفرض من خالهلا عوملة 
التجارة والتغري التكنولوجي، يف ظل سياسات بعينها لالقتصاد 

الكلي ولسوق العمل، ضغوطًا على توزيع الدخل. وهو يبدأ 
باستعراض موجز للنقاش حول العالقة بني التجارة والتفاوت 
يف أوائل التسعينات من القرن املاضي. مث يركز بعد ذلك على 
التغريات الرئيسية اليت طرأت على طبيعة كل من التفاوت 
وَتعُرض البلدان للتجارة العاملية، وهو ما أثار النقاش األحدث 

عهدًا حول مسألة التجارة والتفاوت.

نقاش التجارة والتفاوت يف أوائل التسعينات   -1
من القرن املاضي

تفترض النظرية التقليدية للتجارة الدولية، اليت تسري على 
هنج هيكشر Heckscher وأوهلني Ohlin، أن التجارة تتحرك 
عناصر  من  لألطراف  فيما يتوفر  الدولية  بالفروق  مدفوعة 
اإلنتاج. وتتنبأ هذه النظرية، يف أبسط أشكاهلا، حبدوث زيادة 
الغالب يف بلد ما إذا ما اخنرط  يف الدخل احلقيقي للعنصر 
ذلك البلد يف التجارة. وبتحديد أكثر، فإهنا ترى أن سعر 
السلع اليت يتسم إنتاجها بكثافة العمالة غري املاهرة ينخفض 
يف البلدان األكثر تقدمًا اليت ُيفترض أن لديها وفرة من العمالة 
املاهرة، عندما تدخل تلك البلدان يف جتارة مع بلدان نامية 
ُيفترض أن لديها وفرة من العمالة غري املاهرة. أما يف البلدان 
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األكثر تقدمًا، فإن هذا االخنفاض يف أسعار السلع اليت يتسم 
العمالة غري املاهرة حيدث حتواًل يف اإلنتاج  إنتاجها بكثافة 
حنو السلع اليت يتسم إنتاجها بكثافة العمالة املاهرة، واخنفاضًا 
باألرقام  سواء  تعليمًا،  األقل  للعمال  احلقيقية  األجور  يف 
وعادة  مهارة.  األفضل  بالعمال  مقارنة  أو النسبية،  املطلقة 
ما يوصف هذا التأثري األخري بأنه زيادة فيما يسمى "عالوة 
املهارة"، اليت متثل فجوة متنامية يف األجور بني العمال املهرة 
وغري املهرة واتساعًا للتباين يف األجور. وتتنبأ هذه النظرية 
حبدوث العكس يف البلدان املتقدمة: فتحرك األسعار يتسبب 
يف حدوث حتول يف اإلنتاج حنو القطاعات اليت تتسم بكثافة 
العمالة غري املاهرة، وهو ما ينشط الطلب على العمال غري 
بالتايل من أجورهم احلقيقية، سواء باألرقام  املهرة، ويعزز 
املطلقة أو النسبية، مقارنة بالعمال املهرة. ونظرًا ألن نسبة 
العمال غري املهرة يف إمجايل قوة العمل يف البلدان النامية تزيد 
كثريًا عن نسبة العمال املهرة، يكون من املتوقع أن تتقلص 

فجوة الدخل بني أصحاب األجور يف هذه البلدان.

املاضي  القرن  من  التسعينات  يف  النقاش  احتدم  وقد 
أن  ميكن  بالتجارة  املتصلة  اآلثار  هذه  كانت  ما إذا  حول 
يف  ملحوظًا  كان  الذي  الدخل  يف  التفاوت  ازدياد  تفسر 

املتقدمة على مدار  البلدان  كثري من 
)انظر  التسعينات  وأوائل  الثمانينات 
ويف هناية   .)1 ()TDR 1997 أيضًا 
املطاف، كان هناك توافق واسع يف 
اآلراء على أن التجارة قد لعبت دورًا 
األجور  ضغط  يف  نسبيًا  متواضعًا 
النسبية للعمال األقل مهارة يف تلك 

البلدان، وأهنا بالتايل مل تكن العامل املهيمن - أو حىت اهلام 
- يف تفسري الزيادة يف تفاوت الدخل. بل باألحرى، كانت 
هذه الزيادة يف التفاوت ُتعزى أساسًا إىل التقدم التكنولوجي 
املنحاز ألصحاب املهارات )لالطالع على استعراض هلذه 
 Anderson, 2005; Goldberg and Pavcnik, 2007; اآلراء، انظر

.)and Harrison, McLaren and McMillan, 2011

للسببني  الدولية كتفسري  التجارة  املناقشة  واستبعدت 
للبلدان  التجريبية  الدراسات  وجدت  أواًل،  الرئيسيني)2(. 

 Lawrence and Slaughter, 1993; Berman, )مثل  املتقدمة 
Bound and Griliches, 1994( أن اجلانب األعظم من التغريات 

اليت طرأت على أسعار السلع والزيادة يف عالوات املهارة 
قد نتجت عن حدوث حتوالت داخل القطاعات الصناعية، 
أكثر من التحوالت بني القطاعات، على عكس ما كانت 
تتنبأ به النظرية التقليدية للتجارة. وثانيًا، الحظت الدراسات 
 Berman, Bound and Machin, التجريبية للبلدان النامية )مثل
Desjonqueres, Machin and van Reenen, 1999 ;1998( أن 

التحول حنو زيادة األجور للعمال املهرة الذي كان ملحوظًا 
يف البلدان املتقدمة قد حدث أيضًا يف البلدان النامية؛ غري 
أنه كان ينبغي، وفقًا للنظرية التقليدية للتجارة، أن تتحرك 
يف  املعاكس حلركتها  االجتاه  يف  النامية  البلدان  يف  األجور 

البلدان املتقدمة)3(.

وقد يكمن جانب من تفسري هذه النتيجة األخرية يف 
أن نظرية التجارة تفترض حرية حركة السلع، يف حني أن 
صادرات البلدان النامية من املصنوعات اليت تتسم بكثافة قوة 
القرن املاضي كانت  الثمانينات والتسعينات من  العمل يف 
تواجه عقبات كبرية يف الوصول إىل أسواق البلدان املتقدمة 
)TDR 1997، اجلزء الثاين(. وكانت العقبات الرئيسية تتمثل 
يف التعريفات اجلمركية القصوى، اليت 
كثريًا ما كانت تؤثر على السلع اليت 
العمل، ويف اتفاق  قوة  بكثافة  تتسم 
الذي  األلياف،  املتعددة  املنسوجات 
كان يضم جمموعة معقدة من القيود 
النوعية اليت ال تسمح بتوسع صادرات 
ملنسوجات  ا من  مية  لنا ا ن  لبلدا ا
كبرية  تكيف  تكاليف  على  ما تنطوي  إال بقدر  واملالبس 
البلدان  البطالة، يف  القصري واملتوسط، وخباصة  يف األجلني 

املستوردة )أي املتقدمة(.

كما أن عزو ازدياد التفاوت يف الدخل يف السبعينات 
والثمانينات من القرن املاضي إىل التغري التكنولوجي املنحاز 
ألصحاب املهارات وحده دون غريه ُيواَجه باعتراضات على 
أساس أن االحنياز للمهارات مل يكن ظاهرة جديدة خالل 
تلك الفترة )Card and DiNardo, 2002(. ويف إطار النظرية 

 كان النقاش حول التجارة والتفاوت 
يف التسعينات يعزو ازدياد التفاوت يف 
الدخل أساسًا إىل التقدم التكنولوجي 

املنحاز ألصحاب املهارات.



99التغريات يف العوملة والتكنولوجيا وآثارها على تفاوت الدخل على الصعيد الوطين 

بدراسة  املسألة  هذه  حل  ميكن  قد  التقليدية،  االقتصادية 
االجتاه الطويل األجل للتغري التكنولوجي املنحاز للمهارات 
مقترنًا بالتطورات يف مدى توفر العمال املهرة. وفيما يتعلق 
بتطور عالوة املهارة، قد يكون هناك حقًا سباق بني التقدم 
التكنولوجي، من ناحية، وهو ما مييل إىل زيادة الطلب على 
قوة العمل املاهرة، وبني التحصيل التعليمي، من ناحية أخرى، 
 Tinbergen,( وهو ما يزيد من املعروض من قوة العمل املاهرة
Goldin and Katz, 2008 ;1975(. ويقول العديد من املراقبني 

إنه عقب فترة طويلة من التقدم التكنولوجي املستقر نسبيًا، 
وانتشار  املعلومات  تكنولوجيا  يف  السريع  التقدم  أدى 
استخدام احلواسيب يف مكان العمل إىل تسارع معدل التغري 
املاضي.  القرن  الثمانينات والتسعينات من  التكنولوجي يف 
ويشريون إىل أن الزيادة الناجتة يف الطلب على العمالة املاهرة 
املتقدمة والنامية على  البلدان  التعليمي يف  التقدم  قد فاقت 
حد سواء، وهو ما تسبب يف ازدياد التفاوت يف األجور)4(.

على  القائمة  للتجارة  التقليدية  للنظرية  ميكن  وال 
صامويلسون   - ستولرب  وضعها  اليت  البسيطة  العالقات 
يفسر  أن  التكنولوجي  وال للتقدم   Stolper-Samuelson

قوة  على  النسيب  الطلب  يف  الزيادة  كاملة  بصورة  وحده 
خالل  البلدان  خمتلف  يف  لوحظت  اليت  املاهرة  العمل 
ووجد  املاضي.  القرن  التسعينات من  وأوائل  الثمانينات 
لتغري  ا من  مزجيًا  أن  ملتحدة  ا للواليات  جترييب  حتليل 
التكنولوجي ونقل األنشطة إىل اخلارج يوفر تفسريًا إضافيًا 
هامًا )Feenstra and Hanson, 1999()5(. ومل يكن ُينظر إىل 
أهنا تتسم  الفترة على  البطالة خالل تلك  العامة يف  الزيادة 
كل  يف  البطالة  ازدياد  شأن  من  إن  حيث  خاصة،  بأمهية 
الفئات املاهرة أن يضغط كافة األجور، ولكن ليس األجور 
النسبية. غري أنه يف أوقات البطالة العامة املرتفعة واملستمرة، 
قد خيتار أرباب األعمال االستعانة بأناس مؤهلني جيدًا نسبيًا 
ما.  حد  إىل  عالية  مهارات  ال تتطلب  وظائف  ألداء  حىت 
ومييل ذلك إىل إطالة أمد البطالة والضغط على أجور األقل 
البطالة، تفرض  مهارة. وعالوة على ذلك، فعندما تستمر 
مهارة،  األقل  العمال  على  أكثر فأكثر ضغوطًا  حكومات 
على وجه اخلصوص، لقبول وظائف ال ميكن حىت أن توفر 

هلم العيش الكرمي.

النقاش "اجلديد" حول التجارة والتفاوت  -2

املخاوف  إحياء  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت 
بشأن اآلثار التوزيعية املتصلة بالتجارة. ويتناول هذا القسم 
املتقدمة،  البلدان  إىل  أواًل  ينظر  النقاش اجلديد. وهو  هذا 
اجلديد يف  االهتمام  الرئيسي يف هذا  السبب  يتمثل  حيث 
باستمرار  مقترنًا  كبرية،  بدرجة  الدخل  تفاوت  تفاقم 
ارتفاع البطالة وتغري طابع تفاوت الدخل وتعرض البلدان 
من  كثري  إىل  القسم  ينتقل  مث  سواء.  حد  على  للتجارة 
البلدان األخرى، وخاصة البلدان النامية يف أفريقيا وأمريكا 
نشأت  حيث  االنتقالية،  االقتصادات  من  وعدد  الالتينية 
خماوف تتعلق بالتوزيع بسبب التصورات اليت ترى أن قوى 
وما يرتبط  التصنيع  من  االنسحاب  يف  تتسبب  قد  العوملة 
بذلك من تفاقم البطالة وفرص كسب العيش. كما يناقش 
النامية  البلدان  بعض  بالتوزيع يف  املتعلقة  املخاوف  القسم 
أن  ميكن  العوملة  أن  من مالحظة  انبثقت  اليت  اآلسيوية، 
النمو  وعززت  السريع  التصنيع  حفزت على  قد  تكون 
االقتصادي، وإن تسببت يف الوقت نفسه أيضًا يف ازدياد 

التفاوت يف الدخل.

التجارة والتفاوت يف  مالمح جديدة للعالقة بني  )أ( 
املتقدمة البلدان 

البلدان  الدخل يف  تفاوت  يتعلق اجلانب اجلديد من 
 Autor,( "املتقدمة - وُيطلق عليه أيضًا تعبري "االستقطاب
Katz and Kearney, 2006( - بالبطالة باإلضافة إىل األجور. 

من  التسعينات  أوائل  يف  والتفاوت  التجارة  نقاش  وكان 
العمال  أجور  بني  التباين  على  تركز  قد  املاضي  القرن 
املهرة والعمال األقل مهارة. غري أن الفترة األحدث عهدًا 
العمل  قوة  على  الطلب  من  للغاية  خمتلف  بنسق  اتسمت 
حد  على  مهارة  واألدىن  مهارة  األعلى  املهن  يفيد  الذي 
سواء، وإن كان ال يفيد العمال يف املهن املتوسطة املهارات 
العمال  ويشهد  الروتينية(.  العمليات  يف  )مثل املوجودة 
املتوسطو املهارة اخنفاضًا يف األجور وفرص العمل باملقارنة 

بغريهم من العمال.
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الشكل 1-4

نسب متوسط األجر يف الساعة يف خمتلف شرائح 
التوزيع يف الواليات املتحدة، 2008-1974
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النسبة ٥٠-١٠

الوطين  املكتب  إىل  استنادًا  األونكتاد،  أمانة  حسابات  املصدر: 
بيانات  قاعدة  املتحدة،  بالواليات  االقتصادية  للبحوث 
الدخل  ملفات  احلاليني،  للسكان  االستقصائية  الدراسة 
 Current Population Survey Merged Outgoing  السنوي

.Rotation Groups

تشري النسبة 50-10 إىل نسبة متوسط األجر يف الساعة يف  مالحظة: 
املئني اخلمسني من توزيع الدخل إىل متوسط األجر يف املئني 
النسبة 90-50 إىل نسبة متوسط األجر  العاشر؛ وتشري 
يف الساعة يف املئني التسعني من توزيع الدخل إىل متوسط 

األجر يف املئني اخلمسني.

تنحية  تتم  أن  األجور  استقطاب  لدراسة  املفيد  ومن 
الفصل  ما تناوله  وهو  الدخول،  أعلى  أصحاب  أجور 
الثالث، فضاًل عن أجور أصحاب أدىن الدخول. وتفكيك 
تطورات دخول أصحاب األجور بني املئني التسعني )األعلى( 
واملئني العاشر )األدىن( يتيح مقارنة نسبة األجور يف املئني 
 ،)50-90 )النسبة  اخلمسني  املئني  يف  بنسبتها  التسعني 
العاشر  املئني  بنسبتها يف  املئني اخلمسني  ونسبة األجور يف 
املتحدة  بالواليات  )النسبة 50-10(. وتبني األدلة اخلاصة 
النسبتني )90-50 و50-10( كانتا مستقرتني  أن هاتني 
إىل حد ما يف السبعينات من القرن املاضي، مث ارتفعتا بشكل 
سريع يف الثمانينات، غري أهنا تبني أيضًا أن تطورمها قد تباين 

بصورة حادة فيما بعد الثمانينات )الشكل 4-1()6(. وتتزايد 
النسبة 90-50 بصورة مطردة، وتزيد اآلن حبوايل 35 يف 
املائة عما كانت عليه يف عام 1973. وعلى النقيض من ذلك، 
ظلت النسبة 50-10 مستقرة إىل حد ما عند مستوى يزيد 
حبوايل 15 يف املائة عما كانت عليه يف أوائل السبعينات. 
العاشر  املئني  بني  الفجوة  أن  تفصياًل  األكثر  األدلة  وتبني 
واملئني املتوسط قد تقلصت بدرجة كبرية على مدار السنوات 
القليلة املاضية )Acemoglu and Autor, 2012: 13(. وتبني أدلة 
أخرى، تشمل البعد اجلنساين، أن النسبة 50-10 كانت ثابتة 
فيما يتعلق بالنساء وإن اخنفضت بالفعل فيما يتعلق بالرجال 
)Lemieux, 2007; Acemoglu and Autor, 2012(. وبالنظر إىل 
هذه األدلة جمتمعة، فإهنا تبني أن مكاسب الدخل قد تركزت 
يف الشرحيتني األعلى واألدىن على حساب الشرائح الوسطى 

يف توزيع الدخل. 

كما حدث استقطاب للعمالة يف كل البلدان املتقدمة 
تقريبًا )الشكل 4-2()7(. ويف األغلبية العظمى من البلدان 
املبينة يف الشكل 4-2، ارتفعت حصص عمالة املهن األعلى 
جمال  يف  واالستشاريني  واملصرفيني،  املحامني،  )مثل  أجرًا 
اإلدارة، وأساتذة اجلامعات، واألطباء( بدرجة كبرية، وازدادت 
أيضًا يف معظم تلك البلدان حصص عمالة املهن األدىن أجرًا 
)مثل مصففي الشعر، وعمال النظافة، والسائقني، والنوادل، 
وعمال املجمعات التجارية(. وعلى النقيض من ذلك، فإن 
حصص املهن املتوسطة األجر )مثل كتبة املكاتب، والعاملني 
يف احلرف وما شاهبها من املهن، والقائمني على تشغيل املصانع 
وجتميع اآلالت( قد تراجعت يف مجيع البلدان. وهذا التفريغ 
للمهن املتوسطة الدخل قد يكون راجعًا إىل التشغيل اآليل )أي 
يرتبط بأوجه التقدم التكنولوجي(. وقد يكون ازدياد استخدام 
احلواسيب يف أماكن العمل قد قضى على وظائف العمال 
املتوسطي املهارة، ودفع هبم إىل وظائف أدىن أجرًا يف خدمات 
ال ميكن للحواسيب إجنازها )Autor and Dorn, 2012(. غري أنه 
قد يتصل أيضًا بنقل أنشطة الصناعات التحويلية إىل اخلارج.

ويف الواقع، فإن تعرض البلدان للتجارة يفترض وجود 
البلدان  حصة  أن  أواًل،  بعاملني.  فيما يتعلق  جديد  طابع 
جتاوزت  قد  العاملي  الصعيد  على  الصادرات  يف  املتقدمة 
نسبة ال  30 يف املائة يف عام 2000 وبلغت 40 يف املائة يف 
عام 2010، وهو ما يعكس منوًا ال يستهان به من املستوى 
املتوسط البالغ 25 يف املائة خالل السبعينات والثمانينات من 
القرن املاضي - وهي الفترة اليت تركز عليها النقاش السابق 
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حول التجارة والتفاوت)8(. وثانيًا، أن منو صادرات البلدان 
النامية من املصنوعات ال يتركز إال يف عدد قليل من البلدان، 
وخباصة الصني. ويقل نصيب الفرد من الدخل واألجور يف 
الصني بدرجة كبرية عن نصيب الفرد يف االقتصادات اليت 
رة من  كانت تستأثر باجلانب األعظم من املصنوعات املصدَّ
البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة يف السبعينات والثمانينات، 
عن  فضاًل  الصينية،  تايوان  ومقاطعة  كوريا  مجهورية  مثل 
بالركب  حلاقها  وترية  تسارعت  اليت  األخرى  البلدان 
االقتصادي عقب احلرب العاملية الثانية، مثل أملانيا واليابان. 
وحىت على الرغم من أن البيانات اليت تتيح إجراء مقارنات 
دقيقة بني البلدان ال تتوفر إال للفترة منذ عام 1975، فإن 
مقارنة مستويات األجور يف الصناعات التحويلية يف البلدان 
اليت تسارعت وترية حلاقها بالركب االقتصادي باملستويات 
ال تزال  أنه  عام تبني  بشكل  املتحدة  الواليات  يف  السائدة 
هناك فروق كبرية يف األجور بني بعض مصدري املصنوعات 
الرئيسيني من البلدان النامية وشركائهم يف البلدان املتقدمة 
)الشكل 4-3(. بل إنه مع انفتاح الصني على التجارة العاملية، 
ازداد هذا الفارق على األرجح، حىت مع تعديله الستيعاب 
 Ceglowski and( املتحدة  الواليات  عمال  إنتاجية  ارتفاع 
Golub, 2011(. ويأيت ذلك على النقيض من النقاش الذي 

دار يف أوائل التسعينات من القرن املاضي، عندما كان جيري 
استخدام ارتفاع متوسط األجر يف االقتصادات اآلخذة يف 
التصنيع حديثًا بالنسبة ملتوسط األجر يف الواليات املتحدة 
لتهدئة املخاوف إزاء تأثري التجارة على التفاوت يف الدخل.

اللحاق  وترية  لسرعة  السابقة  اخلربات  مع  ومتشيًا 
بالركب االقتصادي يف آسيا، وكذلك يف أملانيا، رمبا تكون 
الصني قد وصلت اآلن إىل تلك املرحلة يف اللحاق بالركب 
اليت تبدأ فيها األجور يف الصناعات التحويلية يف االرتفاع 
بدرجة كبرية )الشكل 4-3(. وقد يرجع ذلك يف جانب منه 
إىل تراجع النمو يف املعروض من قوة العمل والقيود املفروضة 
 TDR 2010, chap. II,( على التحركات اجلغرافية لقوة العمل
لعقد  اجلديد  القانون  فإن  ذلك،  على  وعالوة   .)sect. C

العمل، الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 2008، ينص على 
شروط للحد األدىن لألجور ويسمح بتعزيز القوة التفاوضية 
للعاملني)9(. وأخريًا، فإن تعويضات العمال قد ازدادت أيضًا 
بسبب االرتفاع السريع يف إنتاجية العمل. وحسب بانيستر 
وكوك )Banister and Cook, 2011(، فإن إنتاجية العمل يف 
التحويلية،  الصناعات  فيه  )مبا  الصني  يف  الصناعي  القطاع 
مبعدل  ازدادت  قد  واملرافق(  والتعدين  التشييد  عن  فضاًل 

سنوي متوسط يبلغ حنو 10 يف املائة فيما بني عامي 1991 
و2008. ويرجع السبب يف ذلك النمو السريع لإلنتاجية 
إىل مزيج من االستثمارات الرأمسالية الكبرية واملتنامية وحتسن 
تعليم ومستويات مهارة العمال الصينيني، إىل جانب استخدام 
التكنولوجيات املتقدمة من قبل الشركات عرب الوطنية العاملة 
وقد  أدناه.  مبني  الدويل، كما هو  اإلنتاج  تقاسم  يف جمال 
ازدادت تعويضات قوة العمل يف الصناعات التحويلية الصينية 
تقييمها  عند  منه  أسرع  الدوالرية مبعدل  القيمة  من حيث 
بالرمننيب بسبب رفع قيمة العملة الصينية بنسبة 25 يف املائة 

بني عامي 2005 و2012)10(.

الشكل 2-4

التغري يف حصص العمالة حسب مستوى 
املهن يف الواليات املتحدة وبلدان خمتارة يف 

االحتاد األورويب، 2006-1993
)نسب مئوية(
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متوسط االحتاد األورويب
بند تذكريي:

 Goos, Manning and Salomons, 2011; and Acemoglu املصدر: 
.and Autor, 2012

املهن مصنفة حسب التقسيم الثالثي لألجور. ونقاط البيانات  مالحظة: 
اخلاصة بأعضاء االحتاد األورويب مرتبة حسب التغريات يف 

حصة املهن األعلى أجرًا.
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الشكل 3-4

األجور يف الصناعات التحويلية يف بلدان 
خمتارة خالل فترة اللحاق بالركب 
االقتصادي مقارنة بالواليات املتحدة
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عدد السنوات بعد اإلقالع االقتصادي

أملانيا (١٩٥٠)

اليابان (١٩٥٥)

الصني (١٩٩٠)

مجهورية كوريا
(١٩٧٥)

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات مكتب  املصدر: 
إحصاءات العمل بالواليات املتحدة.

االنطالق  بداية  تبني  األقواس  بني  املدرجة  السنوات  مالحظة: 
االقتصادي. والتواريخ املستخدمة لتحديد بداية االنطالق 
منو  سالسل  حلساسية  لتحليل  نتيجة  هي  االقتصادي 
اإلمجايل  املحلي  الناتج  منو  مبعدالت  مقيسًا  اإلنتاجية، 

للعامل الواحد.

ولتوضيح الزيادة يف املصنوعات املصدرة من البلدان 
النامية، من املفيد التركيز على جمموعة "اقتصادات األجور 
وشوت  وجنسن  برنارد  إليه  ملا ذهب  واتباعًا  املنخفضة". 
تعريف هذه  )Bernard, Jensen and Schott, 2006(، ميكن 
املجموعة بأهنا بلدان يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن 5 
يف املائة من نصيب الفرد يف الواليات املتحدة قبل عام 2007 
)أي قبل بداية األزمة االقتصادية احلالية(. واملجموعة الناجتة 
املؤلفة من 82 من االقتصادات النامية واالنتقالية )لالطالع 
على القائمة الكاملة هلذه البلدان، انظر النص الوارد يف هناية 
حواشي هذا الفصل( تشمل كثريًا من االقتصادات الصغرية، 
يف  الكبرية  االقتصادات  من  بعضًا  أيضًا  تضم  كانت  وإن 
إندونيسيا  مثل  بلدان  عن  فضاًل  الصني،  وخباصة  آسيا، 

والفلبني واهلند.

ويف الواقع، فإن جانبًا كبريًا من النقاش حول النمط 
بالتوسع  يتصل  العاملية  للتجارة  البلدان  لتعرض  اجلديد 
السريع يف الصادرات الصينية، وخباصة الصادرات من السلع 
الكثيفة العمالة واإللكترونيات إىل الواليات املتحدة، بعد 
انضمام الصني إىل منظمة التجارة العاملية يف كانون األول/

على  عالمة  االنضمام  ذلك  وكان  عام 2001.  ديسمرب 
دخول الصني رمسيًا إىل الساحة االقتصادية العاملية. وكان 
يتضمن على وجه اخلصوص منحها وضع العالقات التجارية 
الطبيعية الدائمة مع الواليات املتحدة - وهي أكرب شريك 
جتاري منفرد هلا. وأزال هذا التطبيع جوانب االلتباس يف 
العالقات التجارية الثنائية بني هذين االقتصادين الكبريين، 
املباشر  األجنيب  االستثمار  ازدياد  يف  رئيسيًا  دورًا  ولعب 
بصورة سريعة يف الصني، وهو ما أدى إىل تسارع تقاسم 
اإلنتاج يف أحناء شرق آسيا)11(. وكان انضمام الصني إىل 
منظمة التجارة العاملية يعين أيضًا بصورة ضمنية القيام يف 
هناية املطاف بإهناء التدابري التمييزية املتنافية مع قواعد املنظمة 
املفروضة ضد صادراهتا يف غضون إطار زمين متفق عليه. 
فعلى سبيل املثال، ستكون الصني مشمولة باإلهناء التدرجيي 
لالتفاق املتعلق باملنسوجات واملالبس، الذي كان ميثل هناية 
لقواعد نظام احلصص الذي كان ينظم التجارة الدولية يف 
املالبس منذ منتصف الستينات من القرن املاضي، يف إطار 

اتفاق املنسوجات املتعددة األلياف.

فروق ال يستهان  إىل وجود  التجريبية  األدلة  وتشري 
املنخفضة  االقتصادات  نصيب  حيث  من  البلدان  بني  هبا 
من  الواردات  وازدياد  الواردات،  إمجايل  يف  األجور 
وحصة  عام 1995،  منذ  األجور  املنخفضة  االقتصادات 
من  الواردات  إمجايل  يف  الصني  من  القادمة  الواردات 
املنخفضة األجور )الشكل 4-4(. وتتجاوز  االقتصادات 
واردات  إمجايل  يف  األجور  املنخفضة  االقتصادات  حصة 
الواليات  من  تليها حصتها يف كل  املائة،  يف   30 اليابان 
يف  نسبيًا  املتقدمة  النامية  البلدان  ويف جمموعة  املتحدة 
وأمريكا  األورويب  واالحتاد  املتحدة  ويف الواليات  آسيا. 
الالتينية، تستأثر الصني باجلزء األكرب من هذه الزيادة، يف 
األجور  املنخفضة  االقتصادات  حصة  يف  أن الزيادة  حني 
موزعة  اآلسيوية  الدول  وجمموعة  أفريقيا  واردات  يف 
االقتصادات  من  وغريها  الصني  بني  تساويًا  أكثر  بشكل 
السلع  استأثرت  ذلك،  على  وعالوة  األجور.  املنخفضة 
الواردات  يف  حبصة كبرية  البلدان  مجيع  يف  اإللكترونية 

القادمة من الصني)12(.
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الشكل 4-4

واردات البضائع لبلدان وجمموعات بلدان خمتارة من االقتصادات املنخفضة 
األجور، حسب فئات املنتجات، 2010-1995

)النسبة املئوية للحصة يف إمجايل الواردات من البضائع(
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الصني: اإللكترونيات
الصني: مصنوعات كثيفة العمالة
الصني: مصنوعات أخرى
الصني: سلع جتارية أخرى
االقتصادات املنخفضة األجور خالف الصني: إمجايل السلع التجارية

.UNCTADstat حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات دليل إحصاءات األونكتاد املصدر: 
ُتعرف البلدان املنخفضة األجور على أهنا البلدان اليت يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن 5 يف املائة من نصيب الفرد من الدخل  مالحظة: 
يف الواليات املتحدة يف عام 2007 )أي قبل حدوث األزمة االقتصادية احلالية(. لالطالع على تكوين جمموعات البلدان، انظر النص 

الوارد يف هناية حواشي هذا الفصل. وفئة "املصنوعات الكثيفة العمالة" تشمل اجللود واملنسوجات واملالبس واألحذية. 
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البلدان  من  الواردات  ازدياد  على  األدلة  وهذه 
النامية، مقترنة مع الزيادة يف فروق األجور بني املستوردين 
الرئيسيني واملصدرين الرئيسيني هلذه السلع، تشري إىل أن 
الضغوط اليت تفرضها عوملة التجارة على األجور وتوزيع 
عامًا،   20 قبل  عليه  مما كانت  أكثر  اليوم  هي  الدخل 
التوزيعية  البلدان املتقدمة. غري أن هذه اآلثار  وخباصة يف 
املتصلة بالتجارة رمبا تكون أيضًا نامجة عن عوامل أعمق 
ال تتصل بالتجارة، مثل املنافسة بني األجور على الصعيد 
يف  التغريات  عن  فضاًل  السادس(،  الفصل  )انظر  الدويل 
سلوك الشركات، على النحو الذي يتناوله القسم التايل.

يف  بالتجارة  املتصلة  التوزيعية  اآلثار  قنوات  )ب( 
املتقدمة البلدان 

أثار التغيري يف طبيعة التفاوت يف 
الدخل على الصعيد الوطين وتعرض 
البلدان للتجارة العاملية، اللذان نوقشا 
جديدًا  نقاشًا  السابقة،  األقسام  يف 
وعلى  والتجارة.  لتفاوت  ا حول 
هذا  يدور  السابق،  النقاش  غرار 
النقاش األخري حول األثر التوزيعي 
للتغري التكنولوجي املنحاز ألصحاب 
وهناك  الدولية.  والتجارة  املهارات 
التكنولوجي  التغري  إن  يقولون  من 

املنحاز ألصحاب املهارات كان هو السبب وراء التغريات 
ألن  العمال،  من  خمتلفة  فئات  عمل  وفرص  أجور  يف 
"تكنولوجيا املعلومات تكمل العمال املتعلمني تعليمًا عاليًا 
املشاركني يف املهام املجردة، وتوفر بدائل للعمال املتعلمني 
بينما  الروتينية،  باملهام  يضطلعون  الذين  متوسطًا  تعليمًا 
يكون تأثريها أقل على العمال املنخفضي املهارات الذين 
 Autor, Katz and Kearney, 2008:( "يقومون باملهام اليدوية
أن  أن أجهزة احلاسوب ميكن  السبب يف  301(. ويكمن 

حتل حمل املهام الروتينية مثل خطوط التجميع أو األعمال 
غري  املهام  رقمنة  أكرب  بدرجة  يصعب  بينما  املكتبية، 
على  البيانات  حتليل  تسهل  احلواسيب  كما أن  الروتينية، 

نطاق واسع، وهو ما يكمل مهام العمال املهرة. 

عن  مسؤولة  بالتكنولوجيا  املتصلة  التغريات  وتعترب 
تطور األوضاع النسبية لألجور وفرص العمل ملختلف فئات 
العمال خالل العقدين املاضيني، على النحو الذي نوقش 

يف موضع سابق )واملبني يف الشكلني 4-1 و4-2(. غري 
أن من املمكن تفسري هذه التطورات أيضًا باحلجج املتصلة 
بالتجارة اليت تشدد على الزيادة السريعة يف جتارة املنتجات 
الوسيطة، مثل قطع الغيار واملكونات - وهي مسة رئيسية 
أنشطة اخلدمات إىل  اإللكترونيات - ونقل  يف صناعات 
الوسيطة  املنتجات  التجارة يف  ما كانت  اخلارج. وكثريًا 
النقاش  يف  بارزة  مكانة  حتتل  اخلارج  إىل  األنشطة  ونقل 

الدائر حول التجارة والتفاوت يف البلدان املتقدمة.

بالسياسات  املتصلة  احلواجز  تراجع  إىل  وباإلضافة 
اليت تقف يف وجه التجارة، اخنفضت أيضًا تكاليف النقل، 
املتصلة  االتصاالت  تكاليف  خاصة  بصفة  كما اخنفضت 
فتكنولوجيا  التصاالت.  وا ملعلومات  ا بتكنولوجيات 
تطورًا  واألكثر  تكلفة  األقل  واالتصاالت  املعلومات 
إدارة  من  الشركات  مكنت  قد 
اإلجراءات املتعددة اجلوانب بصورة 
مرحبة، واالضطالع مبختلف مراحل 
اإلنتاج يف خمتلف املواقع اجلغرافية. 
من  جانب  انتقل  لذلك،  ونتيجة 
البلدان  من  الوسيطة  السلع  إنتاج 
املتقدمة إىل البلدان النامية، مما حفز 
هذه  يف  لدولية  ا لتجارة  ا لتايل  با
النوع  هذا  أمر  وال يقتصر  السلع. 
من التجارة على التأثري على األجور 
النسبية للعمال املهرة وغري املهرة، ولكنه يؤثر أيضًا على 
الطلب على اليد العاملة يف الصناعات اليت تقوم بأنشطتها 
يف اخلارج. ونتيجة لذلك، ميكن ألثر التجارة يف قطع الغيار 
واملكونات على األجور والعمالة أن يتجاوز بدرجة كبرية 
التجارة يف السلع النهائية. وعالوة على ذلك، فإن التجارة 
البلدان املتقدمة إىل حد بعيد  يف السلع الوسيطة تترك يف 
عالوة  وعلى  العاملة  اليد  على  الطلب  على  التأثري  نفس 
املهارة مع التغري التكنولوجي املنحاز ألصحاب املهارات: 
فكالمها حيول الطلب بعيدًا عن األنشطة املنخفضة املهارة 
األعلى  املهارات  أصحاب  على  النسيب  الطلب  ويزيد 

وعلى أجورهم.

يف  والتجارة  التفتت  أن  يف  السبب  يفسر  وذلك 
السلع الوسيطة حيفزان إنتاجية قوة العمل، ويرتبطان لذلك 
بالتقدم التكنولوجي يف إنتاج السلع النهائية. غري أن هذين 
املصدرين لنمو اإلنتاجية ينتجان عن سلوكيات خمتلفة إىل 

للتجارة،  التوزيعية  اآلثار  ازدياد  إن 
وخباصة يف البلدان املتقدمة، قد يكون 
أعمق،  جتارية  غري  عوامل  عن  نامجًا 
مثل املنافسة بني األجور على الصعيد 
الدويل والتغريات يف سلوك الشركات.
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التقدم  يعتمد  الشركات: ففي حني  حد كبري من جانب 
به  وما يرتبط  االبتكار  يف  االستثمار  على  التكنولوجي 
األجل  الطويل  النمو  استراتيجية  يف  دينامية  مكاسب  من 

املنتجات  إحالل  فإن  للمؤسسة، 
تكلفة  األقل  املستوردة  لوسيطة  ا
حمل املدخالت املحلية األعلى تكلفة 
حيقق منو اإلنتاجية من خالل خفض 
التكاليف الناجم عن عوملة اإلنتاج. 
ويرد أدناه مبزيد من التفصيل تناول 
تباع  ا هبا  حيدث  قد  اليت  للطرق 
خمتلفة  تيجيات  ا الستر لشركات  ا

تغيريات يف توزيع الدخل.

الصناعات  مراحل  ملختلف  اجلغرايف  االنتشار  إن 
أمر  هو  هبا  املرتبطة  الوسيطة  املنتجات  وجتارة  التحويلية 
مكلف. فصناعة قطع الغيار والسلع النهائية يف بلدان خمتلفة 
ال يتضمن فحسب تكاليف النقل والرسوم اجلمركية، وإمنا 
التنسيق. ولذلك، فقد ثبت أن  أيضًا على تكلفة  ينطوي 
التحتية  والبنية  مناسب،  بشكل  املاهرة  العمل  قوة  توفر 
املتقدمة،  البلدان  من  اجلغرايف  والقرب  للتجارة،  اجليدة 
يف  شركاهتا  تشارك  اليت  النامية  البلدان  مزايا  من  هي 
شكل  املشاركة  هذه  وتأخذ  الدولية.  اإلنتاج  سالسل 
االتفاقات والتحالفات بني الشركات من خمتلف األنواع. 

األعم  الغالب  يف  تنطوي  ولكنها 
على استضافة فروع الشركات عرب 
تكون  أن  ُيرجح  حيث  الوطنية، 
احلدود  أدىن  يف  التنسيق  تكاليف 
من  اإلنتاج  سالسل  تدار  عندما 
وبصرف  نفسها.  املؤسسة  داخل 
النظر عن الشكل املحدد املستخدم 
فإن  اإلنتاج،  شبكات  إدارة  يف 

الدخل يف  توزيع  مباشرًا على  تأثريًا  يؤثر  اإلنتاج  تدويل 
املستويات العليا بالسماح باستخدام مواهب حمددة يف كل 
 Gordon and( مكان يف العامل مقابل مكافآت عالية للغاية

.)Dew-Becker, 2007

ويتصل الدور اهلام الذي تضطلع به الشركات عرب 
اإلنتاج  مراحل  لنواتج  بإدماجها  السياق  هذا  يف  الوطنية 
املنقولة للخارج بصورة سلسة يف عملية اإلنتاج الكلي اليت 
الوطنية  عرب  الشركات  ما حتقق  وعادة  باستمرار.  تتطور 

يف  تكنولوجياهتا  من  معينة  شرائح  نشر  خالل  من  ذلك 
اليت  املتقدمة  تكنولوجيتها  بني  واجلمع  األجنبية،  فروعها 
جرى تطويرها داخلها والعمالة الرخيصة املتوفرة يف اخلارج. 
"الشركة  أن  الترتيب  هذا  ويعين 
نطاقًا  ’تقرض’  اجلنسيات  املتعددة 
ضيقًا من التكنولوجيا ملنِتج موجود 
يف البلد النامي هبدف احلصول على 
تكلفة  بأقل  اخلارج  املنَتج يف  اجلزء 
 Baldwin,( املطلوبة"  للجودة  ممكنة 
تيجية  االسترا وهذه   .)2011: 21

أن  تعين  التكنولوجي"  "لإلقراض 
أدىن حد  إىل  تقلل  أن  إىل  الوطنية هتدف  عرب  الشركات 
وهذا  املضيف.  البلد  إىل  الفنية  واخلربة  التكنولوجيا  نقل 
خيتلف متامًا عن النموذج الذي عادة ما حيكم السياسات 
الرامية إىل اجتذاب أكرب قدر ممكن من االستثمار األجنيب 
األجنيب  االستثمار  إىل  االستراتيجية  هذه  وتنظر  املباشر. 
إمكانية  أمهها  األصول،  من  جمموعة  باعتباره  املباشر 
احلصول على التكنولوجيا وأساليب اإلدارة املتقدمة، اليت 
أكثر  جماالت  إىل  بالقفز  النامية  للبلدان  تسمح  أن  ميكن 

لإلنتاج)13(. تطورًا 

على  املباشر  األجنيب  االستثمار  أثر  يتوقف  وال 
العمالة وتوزيع الدخل فحسب على دوافع واستراتيجيات 
ميتد  ولكنه  الوطنية،  الشركات عرب 
للبلد  األولية  األوضاع  إىل  أيضًا 
ويف السنوات  وسياساته.  املضيف 
ن  لبلدا ا بعض  جنحت   ، ألخرية ا
السريع  لنمو  ا يف  اآلخذة  لنامية  ا
هبذه  ئية  إلمنا ا جهودها  ربط  يف 
فقد  لإلنتاج.  لدولية  ا لشبكات  ا
بدأت الصني، على سبيل املثال، يف 
يف  واسع  نطاق  على  املباشر  األجنيب  االستثمار  اجتذاب 
القرن  من  التسعينات  مطلع  اإلقليمية يف  الشبكات  سياق 
من  جزءًا  األجنبية  الشركات  استضافة  وكانت  املاضي. 
وخلق  التصنيع  لتسريع  لبلد  ا تبعها  ا اليت  االستراتيجية 
وجنحت  لتكنولوجي.  ا لتحديث  ا ودعم  لعمل  ا فرص 
االستباقية يف جذب  والسياسات  املحددة  التنظيمية  البنية 
التحويلية،  الصناعة  قطاع  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار 
وهو ما أضاف إىل الطاقة اإلنتاجية القائمة، وأدى إىل زيادة 
اإلنتاجية ودعم التحديث التكنولوجي للطاقات اإلنتاجية

األجنيب  االستثمار  تدفقات  ترتبط 
املتقدمة  البلدان  من  اخلارجة  املباشر 
والداخلة إىل البلدان النامية على حد 

سواء باتساع الفجوة يف الدخل ...

... رمبا نتيجة لتقاسم اإلنتاج وما يتصل 
بذلك من حترير سوق العمل والقيود 
املفروضة على األجور يف املجموعتني 

من البلدان على حد سواء.
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الشكل 5-4

االستثمار األجنيب املباشر والعمالة يف الصناعات التحويلية والتفاوت 
يف الدخل، بلدان خمتارة، 2010-1995
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النسبة املئوية للتغري يف العمالة يف الصناعات التحويلية

ألف- االستثمار األجنيب املباشر والعمالة يف الصناعات التحويلية
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باء- االستثمار األجنيب املباشر والتفاوت يف الدخل

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات Lane and Milesi-Ferretti External Wealth of Nations؛ وقاعدة البيانات العاملية  املصدر: 
املوحدة للتفاوت يف الدخل )SWIID(؛ ومنظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات إحصاءات العمل Laborsta وقاعدة بيانات املؤشرات 
الرئيسية لسوق العمل KILM؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية Eurostat؛ 

وقاعدتا بيانات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
تشري بيانات االستثمار األجنيب املباشر إىل التدفقات اخلارجة من البلدان املتقدمة والتدفقات الداخلة إىل البلدان النامية وبلدان أوروبا  مالحظة: 

الشرقية. وتشري البيانات اخلاصة بالصني إىل الفترة 2010-2000.
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املحلية، حىت على الرغم من أن صادرات البلد ظلت حتتوي 
على نسبة مرتفعة نسبيًا من الواردات، وخباصة قطع الغيار 
 TDR( التكنولوجي  العنصر  بكثافة  تتسم  اليت  واملكونات 

.)2006: 186-189

ومل تتوفر لكثري من البلدان األخرى الظروف املحلية، 
الكبرية  العمل  وقوة  اجليدة  التجارية  التحتية  البنية  وخباصة 
ملمارسة  املناسبة،  اإلدارية  والقدرة  نسبيًا  املهارة  واجليدة 
ما يكفي من التأثري على الشركات عرب الوطنية لضمان نقل 
التكنولوجيا والسماح ألصحاب األجور باملشاركة يف منو 
اإلنتاجية. وهذا هو السبب يف أن منو الصادرات املصنعة الذي 
اقترن مبشاركتها يف هذه الشبكات مل تكن تقابله دائمًا زيادة 

مماثلة يف القيمة املضافة وفرص العمل.

 2010-1995 الفترة  عن  املتاحة  األدلة  وتشري 
البلدان  أكرب  من  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفق  أن  إىل 
املتقدمة قد أدى عمومًا إىل اخنفاض العمالة يف الصناعات 
اقترنت  ويف حني  ألف()14(.   5-4 )الشكل  التحويلية 
يف  العمالة  باخنفاض  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات 
الصناعة التحويلية يف عدد من البلدان يف أوروبا الشرقية، 

النامية  بالبلدان  اخلاصة  األدلة  فإن 
ترتبط  التدفقات  هذه  أن  إىل  تشري 
يف  العمالة  بتوسع  األعم  الغالب  يف 
هذه  أن  التحويلية)15(. غري  الصناعة 
األدلة تبني أيضًا أن نفس القدر من 
املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات 
شديدة  تأثريات  له  يكون  أن  ميكن 
يف  التغريات  حجم  على  االختالف 
لتحويلية.  ا الصناعات  يف  لعمالة  ا
األجنيب  االستثمار  كل  ليس  أواًل، 
تكوين  إىل  يذهب  الداخل  املباشر 

والعمالة،  اإلنتاجية  القدرة  يوسع  الذي  الثابت  املال  رأس 
وثانيًا،  التحويلية.  الصناعة  قطاع  إىل  كله  كما ال يذهب 
املوجود  للكم  بالنسبة  التحويلية  الصناعة  قطاع  أن حجم 
املباشر يلعب دورًا: فإذا كان هذا  من االستثمار األجنيب 
الكم صغريًا والقطاع الصناعي كبريًا، فقد ال يكون حىت 
ُيذكر  تأثريًا  املباشر  األجنيب  لالستثمار  مرتفع  منو  ملعدل 
فإن مثة عوامل عديدة ال عالقة هلا  العمالة. وأخريًا،  على 
باالستثمار األجنيب املباشر قد تفسر خلق فرص العمل يف 

الصناعات التحويلية.

األدلة  فإن  التحويلية،  الصناعات  نطاق  خارج  أما 
املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  بني  ارتباط  على وجود 
باء(. ففي  أدلة ملتبسة )الشكل 5-4  الدخل هي  وتوزيع 
االستثمار  تدفقات  ارتفاع  كان  الفترة 2010-1995، 
بصفة  يقترن  املتقدمة  البلدان  من  اخلارجة  املباشر  األجنيب 
عامة بازدياد تفاوت الدخل يف هذه البلدان. غري أن العديد 
من البلدان املضيفة، وخاصة تلك اليت تلقت تدفقات كبرية 
يف  زيادة  أيضًا  شهدت  قد  املباشر،  األجنيب  من االستثمار 
جيعل  الذي  السبب  فهم  ويصعب  الدخل)16(.  يف  التفاوت 
تؤثر  والداخلة  اخلارجة  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات 
على توزيع الدخل يف نفس االجتاه. وقد يكمن أحد أسباب 
ذلك يف أن نسبة كبرية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
الداخل إىل البلدان النامية تكون موجهة إىل األنشطة اليت تتسم 
بكثافة رأس املال، مثل الصناعات االستخراجية، اليت ال ختلق 
ميكن  ذلك،  على  وعالوة  بل  العمل.  فرص  من  إال القليل 
أن تكون اآلثار على العمالة سلبية عندما يتضمن االستثمار 
بالفعل  قائمة  إنتاج  مواقع  على  استحواذًا  املباشر  األجنيب 
ليتم تقليص حجمها أو إغالقها يف هناية املطاف. ومثة سبب 
يتمثل يف وجود استجابة مشاهبة على صعيد  هام آخر قد 
السياسات فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل وحتديد األجور: 
فالبلدان األم قد حتاول احلد من االجتاه 
حنو نقل اإلنتاج إىل اخلارج عن طريق 
حترير سوق العمل، يف حني قد تعتقد 
البلدان املضيفة أن زيادة مرونة أسواق 
العمل ستجتذب املزيد من االستثمار 

األجنيب املباشر.

ر  الستثما ا على  النفتاح  ا و
األجنيب املباشر هو جمرد عنصر واحد 
االقتصادية،  السياسات  عناصر  من 
توزيع  التغريات يف  تنجم  أن  وميكن 
لذلك.  مصاحبة  أخرى  عوامل  عن  العمل  وفرص  الدخل 
فازدياد التفاوت يف االقتصادات االنتقالية على سبيل املثال 
ميكن أن ُيعزى إىل اإلصالحات االقتصادية الشاملة املوجهة 
حنو السوق، مبا يف ذلك حترير سوق العمل )على النحو الذي 

جرت مناقشته يف الفصل الثالث(.

وكل املسائل اليت نوقشت حىت اآلن تتعلق باجلوانب 
الضيقة املتصلة بالتجارة من جوانب العوملة. غري أنه، كما ورد 
قبل قليل أعاله، ميكن أن تعكس التغريات املسجلة يف تدفقات 

تغري مصدر منو اإلنتاجية يف الواليات 
القرن  من  التسعينات  بني  املتحدة 
املاضي والعقد األول من القرن احلايل 
من االستثمار يف االبتكار إىل ختفيض 
من  ذلك  مبا يف  املدخالت،  تكاليف 

خالل نقل األنشطة إىل اخلارج.
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تستخدمها  اليت  االستراتيجيات  يف  حتوالت  أيضًا  التجارة 
البلدان املتقدمة ملواجهة ما تتصوره من هتديدات  شركات 
آليتان رئيسيتان  التجارة. وهناك  املنبثقة عن عوملة  املنافسة 
تستخدمهما هذه الشركات للتكيف مع مثل هذه املنافسة. 
إحدامها تتمثل يف زيادة اإلنفاق على املصانع واملعدات بغية 
حتديث مزيج النواتج وتكنولوجيا اإلنتاج. أما األخرى، فهي 
اآللية  تعتمد  ويف حني  العمل.  قوة  تكاليف  حماولة خفض 
األوىل على االستثمار يف االبتكار من أجل زيادة اإلنتاجية، 
فإن الثانية تستفيد من عدم تناظر القدرة التفاوضية لفرض 
الرواتب أو وقف  قيود على األجور وتطبيق ختفيضات يف 
زيادهتا لتظل عند مستويات أقل من منو اإلنتاجية، باإلضافة 
أحيانًا  التدابري  اخلارج. وتقترن هذه  إىل  األنشطة  نقل  إىل 
مبحاوالت لزيادة األرباح من خالل االستثمارات املالية)17(.

يف  اآلليتني  هاتني  أول  إمهال  جيري  ما كان  وكثريًا 
نقاش التجارة والتفاوت الذي دار يف أوائل التسعينات. فهي 
تتعلق بالتقدم التكنولوجي املترتب على التجارة، أي احلجة 
اليت ساقها وود )Wood, 1994( القائلة بأنه ال ميكن الفصل 
والتكنولوجيا)18(.  التجارة  عن  النامجة  اآلثار  بني  بسهولة 
ويضفي ثوينيغ وفردييه )Thoenig and Verdier, 2003( طابعًا 
رمسيًا على هذه احلجة، حيث يتنبآن بأن التغري التكنولوجي 
املنحاز ألصحاب املهارات ينبغي أن يكون أكثر وضوحًا يف 
الصناعات اليت جرى حتريرها بدرجة أكرب. ويقدمان أدلة على 
ذلك من دراسات إفرادية تركزت على صناعات السيارات 

واملالبس يف أوروبا واليابان والواليات املتحدة)19(.

غري أن هذه األدلة التجريبية قد تتسم باحلساسية للفترة 
الزمنية املحددة قيد النظر. فاألدلة اخلاصة بالواليات املتحدة 
تشري إىل أن مصدر منو اإلنتاجية يف هذا البلد قد تغري من 
التسعينات من القرن املاضي إىل العقد األول من القرن احلايل. 
فخالل التسعينات، حتقق توسع الناتج من خالل االبتكار، 
الذي كان يرتبط إىل حد كبري بثورة اإللكترونيات الدقيقة، 
مما حفز اإلنتاجية وارتفع جبودة املنتجات. أما يف العقد األول 
من القرن احلايل، فقد حتول التركيز إىل مكاسب الكفاءة من 
خالل ختفيض تكاليف املدخالت ملستويات معينة من الناتج.

الواليات  يف  بعينها  بقطاعات  اخلاصة  األدلة  وتبني 
املتحدة للفترة 1990-2000 أن كل القطاعات األربعة 
احلواسيب  )وهي  اإلنتاجية  يف  منو  أكرب  حققت  اليت 
التجزئة،  وجتارة  اجلملة،  وجتارة  اإللكترونية،  واملنتجات 

ملنتجات  وا احلواسيب  باستثناء  لتحويلية  ا والصناعات 
العمالة،  يف  إجيابيًا  متوسطًا  منوًا  حققت  قد  اإللكترونية( 
جديدة  وظيفة  مليوين  قرابة  ما جمموعه  أضافت  حيث 
فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  ألف(.   6-4 )الشكل 
اليت حققت أكرب مكاسب يف اإلنتاجية خالل  القطاعات 
العقد األول من القرن احلايل قد شهدت تراجعًا يف العمالة 
واملنتجات  احلواسيب  واستأثرت  باء(.  )الشكل 6-4 
التحويلية )باستثناء  اإللكترونية، واملعلومات، والصناعات 
منو  من  بنصيب كبري  اإللكترونية(،  واملنتجات  احلواسيب 
اإلنتاجية بشكل عام، غري أن العمالة اخنفضت، مع فقدان 
أكثر من 6.6 مليون وظيفة، حدث حوايل 60 يف املائة 
منها قبل بداية الكساد العظيم عام 2008)20(. وعالوة على 
ذلك، فإن معظم القطاعات اليت حققت أكرب منو يف العمالة 
كانت من بني القطاعات اليت حققت أدىن معدالت لنمو 

اإلنتاجية، وخباصة قطاع اخلدمات )الشكل 4-6 باء(.

وقد ترتبط هذه التطورات يف اإلنتاجية والعمالة أيضًا 
بصعود مفهوم "تعظيم القيمة املتحققة حلملة األسهم" كنمط 
حلوكمة الشركات)21(. ويعين هذا املفهوم تقييم أداء شركة 
ما من حيث قيمتها املالية للسهم الواحد أكثر من تقييمها 
تستخدمهم،  من  أو بعدد  تنتجها،  اليت  واخلدمات  بالسلع 
يف  كما تنعكس  الطويل  األجل  يف  املحتملة  أو بإيراداهتا 
تأثريًا  ذلك  ويؤثر  االبتكارات.  يف  الشركة  استثمارات 
مباشرًا على توزيع الدخل، حيث كثريًا ما تأخذ تعويضات 
كبار املسؤولني التنفيذيني شكل خيارات ملكية أسهم ميكن 
أسهم  قيمة  ما ارتفعت  إذا  السوق  يف  أسعارها  ترتفع  أن 
الشركة. واألكثر أمهية أن السعي لتحقيق زيادات يف سعر 
أسهم الشركة يف السوق يف األجل القصري يضر باالستثمار 
يف االبتكار ألن االبتكار عادة ما يكون نشاطًا يفتقر إىل 
اليقني وميكن أن يتسبب يف تكبد خسائر يف األجل القصري، 
عوامل  على  تتوقف  الطويل  األجل  يف  عائداته  كما أن 
الشركة  مسؤويل  سيطرة  نطاق  عن  بعضها  خيرج  عديدة 
التنفيذيني. وعلى العكس من ذلك، ميكن للشركة أن تؤثر 
على القيمة املتحققة حلملة األسهم من خالل إعادة شراء 
أسهمها اخلاصة وتوزيع أرباح أعلى ألسهمها. ويعين ذلك 
أن نسبة أكرب من أرباح الشركة اليت ميكن إعادة استثمارها 
مدفوعات  من خالل  توزيعها  ما جيري  عادة  االبتكار  يف 
عائدات األسهم أو ضخها يف سوق األوراق املالية إلعادة 
عن  ما ينتج  أيضًا  الشركات  تستغل  وقد  األسهم.  شراء 
ذلك من استزناف للطلب على قوة العمل، واألهم من ذلك 
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التهديد بنقل اإلنتاج إىل اخلارج، من أجل إضعاف القوة 
التفاوضية للنقابات والعمال)22(.

وتبني األدلة التجريبية أن عمليات إعادة شراء األسهم 
املدرجة يف مؤشر ستاندرد  ال  419  الشركات  من جانب 
أند بورز S&P 500( 500(، اليت كانت مطروحة للجمهور 
حول  تتأرجح  كانت  و2010،   1997 عامي  فيما بني 
مستوى مستقر إىل حد ما يبلغ 300-350 مليون دوالر 
طوال الفترة 1997-2003. وعلى مدار السنوات األربع 
تقريبًا.  أمثاهلا  بأربعة  املشتريات  قيمة هذه  ازدادت  التالية، 
قيمة  يف  ارتفاع  إىل  ُيعزى  الزيادة  هذه  من  جانب  وكان 
األسهم األساسية. غري أن مؤشر S&P 500 نفسه مل يرتفع 
إال بنحو 80 يف املائة خالل هذه الفترة اليت امتدت ألربع 
سنوات، مبا يعين أن اجلانب األعظم من الزيادة اليت بلغت 
أربعة أمثال يف عمليات إعادة شراء األسهم كان يعكس زيادة 
حقيقية يف تلك العمليات. ولعل األمر األكثر أمهية هو أن 
نسبة هذه العمليات إلعادة شراء األسهم إىل دخلها الصايف 
كانت نسبة مستقرة إىل حد ما، عند مستوى حوايل 0.45 
حادة  بصورة  ترتفع  أن  قبل  و2000،  عامي 1997  بني 
إىل 0.6 عقب انفجار فقاعة أسهم شركات اإلنترنت يف 
عام 2001، لتنهار بعد ذلك إىل حنو 0.3 يف عام 2003. 
النسبة  هذه  ازدادت   ،2008-2003 الفترة  مدار  وعلى 
بصورة مستمرة لتصل إىل حوايل 0.8 يف عام 2007، مث 
ارتفعت بصورة حادة إىل أكثر من 1.00 يف عام 2008 قبل 
أن تنخفض إىل حوايل 0.35 يف 2009-2010. واتبع تطور 
مدفوعات األرباح مسارًا مشاهبًا: فقد تضاعفت تقريبًا، من 
حنو 320 مليون دوالر يف عام 2003 إىل ما يقرب من 600 
مليون دوالر يف عام 2008، قبل أن تنخفض بشكل طفيف 

 .)23()Lazonick, 2012( 2010-2009 يف

كان نقل أنشطة الصناعات التحويلية إىل اخلارج واحدًا 
من التطورات الرئيسية يف العالقات االقتصادية العاملية على 
مدى العقدين املاضيني. غري أن هذا االجتاه بدأ يف التحول على 
ما يبدو، على األقل يف الواليات املتحدة. فمع تنامي الطلب 
املحلي يف البلدان النامية اآلخذة يف التصنيع بسرعة، ستقل 
الطاقة اإلنتاجية املخصصة للتصدير يف هذه البلدان، مبا يف 
ذلك الفروع اململوكة للشركات عرب الوطنية. ويف الصني، 
عالوة على ذلك، أدى النمو السريع لألجور، الذي نوقش 
امليزة  تقلص  إىل  العملة  قيمة  الشديد يف  أعاله، واالرتفاع 
املتمثلة يف اخنفاض تكلفة قوة العمل بدرجة كبرية. ومن غري 

املرجح أن ُيستعاض عن نقل األنشطة إىل الصني بنقلها إىل 
بلدان نامية أخرى يف آسيا. ويرجع ذلك إىل أنه ملا كانت 
هذه البلدان تنتج أساسًا منتجات وسيطة لتجهيزها بصورة 
هنائية وبيعها يف الصني، فإهنا قد جتد أن االستمرار يف هذا 
اخليار أيسر عليها من إعادة هتيئة عملياهتا اإلنتاجية لتصنيع 
منتجات تامة الصنع للتصدير إىل الواليات املتحدة. وأخريًا، 
فإن الزيادة الكبرية يف أسعار النفط قد أحدثت زيادة حادة 
تقدير  إعادة  تدفع  وقد  والنقل،  اللوجستيات  تكاليف  يف 
الشركات  اإلدارية  والتكاليف  اإلمدادات  سلسلة  خماطر 
إىل إعادة النظر يف تصنيع السلع يف الواليات املتحدة. ومن 
اإلنتاج  إعادة  الصعب  من  يكون  أن  ميكن  أخرى،  ناحية 
إىل الواليات املتحدة )"نقل األنشطة إىل الداخل"(، أو إىل 
بلدان متقدمة أخرى يف هذا السياق، ألن املوردين املحليني 
العمل  قوة  كما أن  احلالة،  هذه  يف  موجودين  لن يكونوا 

املحلية قد ال متتلك املهارات الالزمة.

إىل  لإلنتاج  إعادة  أي  أن  يف  فال شك  ذلك،  ومع 
البلدان  يف  العمالة  على  إجيابية  آثارًا  ستترك  الداخل 
توزيع  ذلك يف  على  اليت ستترتب  أما اآلثار  املتقدمة)24(. 
ما تتناقله  ذلك. وحسب  من  وضوحًا  أقل  فهي  الدخل، 
وسائط اإلعالم، يبدو أن إعادة اإلنتاج إىل الداخل حتدث 
باخنفاض  تتسم  اليت  القضائية  الواليات  يف  غالبيتها  يف 
درجة التنظيم النقايب، حيث ميكن بسهولة تكييف ساعات 
مستويني،  من  لألجور  نظام  إىل  واالنتقال  بسرعة  العمل 
أجر  نصف  على  بالكاد  اجلدد  املوظفون  حبيث حيصل 
اإلنتاج  إعادة  بدء عملية  قبل  معينني  الذين كانوا  العمال 

إىل الداخل)25(.

واالقتصادات  النامية  البلدان  يف  التوزيعية  اآلثار  )ج( 
االنتقالية

إن ازدياد تعرض البلدان النامية لعوملة التجارة قد غيَّر 
أواًل،  التجارة والتفاوت بطريقتني.  العالقة بني  من طبيعة 
النامية، أساسًا يف  البلدان  املتزايدة من أن بعض  الشواغل 
أفريقيا وأمريكا الالتينية، اليت كانت متتلك قدرًا من الطاقة 
جراء  من  سلبًا  تتأثر  قد  نسبيًا  مبكرًا  الصناعية  اإلنتاجية 
الواردات من السلع املصنعة، مبا يف ذلك من االقتصادات 
املنخفضة األجور )كما يتبني من الشكل 4-4(. وثانيًا، أن 
البلدان اليت بدأت التصنيع السريع يف وقت أقرب وأصبحت 
املصدر الرئيسي لتجارة املصنوعات فيما بني بلدان اجلنوب، 
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الشكل 6-4

النمو يف العمالة والقيمة املضافة واإلنتاجية، حسب القطاع، يف الواليات املتحدة
)نسب مئوية(
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باء- ٢٠٠٠-٢٠٠٨

منو سليب لإلنتاجية منو إجيايب لإلنتاجية

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل بيانات مستمدة من مكتب التحليل االقتصادي بالواليات املتحدة. املصدر: 
)باستثناء  التحويلية  الصناعات   -3 املرافق؛   -2 والتعدين؛  الزراعة   -1 املعين.  القطاع  يف  اإلنتاجية  منو  يعكس  دائرة  كل  حجم  مالحظة: 
 احلواسيب واملنتجات اإللكترونية(؛ 4- احلواسيب واملنتجات اإللكترونية؛ 5- جتارة اجلملة؛ 6- جتارة التجزئة؛ 7- النقل واملخازن؛ 
8- املعلومات؛ 9- املالية والتأمني؛ 10- العقارات والتأجري واالستئجار؛ 11- اخلدمات املهنية والعلمية والتقنية؛ 12- إدارة الشركات 
واملؤسسات؛ 13- اخلدمات اإلدارية وإدارة النفايات؛ 14- الفنون والتسلية والترفيه؛ 15- خدمات اإليواء والغذاء؛ 16- اخلدمات 

األخرى، باستثناء احلكومة؛ 17- احلكومة؛ 18- التشييد؛ 19- اخلدمات التعليمية؛ 20- الرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية.
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تفاوتًا  أكثر  توزيعًا  أيضًا  شهدت  قد  الصني،  وخباصة 
التجارة  بني  العالقة  طبيعة  يف  إضايف  تغري  ومثة  للدخل. 

مليل  ا د  يا د ز با يتصل  لتفاوت  ا و
املايل.  بالتكامل  التجارة  إلكمال 
أثرًا  يترك  أن  املايل  للتكامل  وميكن 
وهو  الصرف،  أسعار  على  هائاًل 
أداء  على  بدوره  يؤثر  أن  ما ميكن 
جتارة بلد ما. وكان هذا اجلانب حمل 
القدمي  النقاشني  من  كل  يف  جتاهل 
والتفاوت  التجارة  حول  واجلديد 

)انظر أيضًا القسم جيم(.

املتصل  التفاوت  بشأن  الشواغل  ما تتركز  وكثريًا 
اآلثار  على  واالنتقالية  النامية  االقتصادات  يف  بالتجارة 
التوزيعية النامجة عن تغري هياكل اإلنتاج. وُيرجح أن تكون 
هذه اآلثار يف البلدان النامية أكرب منها يف البلدان املتقدمة 
االقتصادية،  القطاعات  بني خمتلف  اإلنتاجية  فجوات  ألن 
عادة  القطاع،  نفس  داخل  املؤسسات  فيما بني  وكذلك 

ما تكون أكرب يف البلدان النامية.

وباإلضافة إىل األثر الذي تتركه التجارة على التغريات 
يف إمجايل عدد الوظائف، فإن اآلثار املتصلة بالتجارة على 
التفاوت تتوقف أيضًا على ما إذا كانت قوة العمل تتحرك حنو 

أنشطة أكثر إنتاجية أو أقل إنتاجية، 
الرمسي  العمل  عن  بعيدًا  أو حىت 
أو االنضمام  الرمسي  غري  العمل  حنو 
أظهرت  وقد  البطالة.  صفوف  إىل 
حترير  على  املترتبة  اآلثار  تقييمات 
التجارة أنه يف جمموعة البلدان النامية 
يف آسيا، وخباصة يف الصني، حتركت 
املنخفضة  الوظائف  من  العمل  قوة 

اإلنتاجية، يف الريف يف أغلب األحيان، حنو الوظائف األعلى 
إنتاجية، وخاصة يف الصناعات التحويلية، بينما كانت قوة 
العمل يف أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
تتحرك يف االجتاه املعاكس )أي من الوظائف العالية اإلنتاجية 
يف الصناعات التحويلية إىل الوظائف املنخفضة اإلنتاجية(، 
 Sainz( مثلما يف اخلدمات غري الرمسية وإنتاج السلع األولية
 .)and Calcagno, 1992; McMillan and Rodrik, 2011

وخالفًا للنقاش السابق حول التجارة والتفاوت، تشري هذه 
الصناعة  لقطاع  وليس  ككل،  االقتصاد  إىل  االعتبارات 

من  ن  ميكِّ األوسع  املنظور  هذا  وتبين  فحسب.  التحويلية 
رصد التحوالت اهليكلية اليت تؤدي إىل التحركات فيما بني 
يف  اإلنتاجية  وحتوالت  القطاعات 
سواء.  حد  على  حمددة  قطاعات 
أخذها يف  يتعني  ومثة عوامل أخرى 
اخلارجية  الصدمات  مثل  احلسبان، 
والسياسات اخلاصة باالقتصاد الكلي 

وبأسعار الصرف.

والنظر إىل العالقة بني التجارة 
األوسع  املنظور  هذا  من  والتفاوت 
توزيع  على  الضغوط  أن  إىل  يشري 
التجارة ميكن أن ختتلف اختالفًا  النامجة عن عوملة  الدخل 
كبريًا بني البلدان، تبعًا للصدمات االقتصادية الكلية وتبعًا 
للتأثريات املختلفة اليت يتركها االندامج التجاري على عملية 
لتباين  ُتساق  اليت  التفسريات  أحد  ويتمثل  اهليكلي.  التغيري 
اليت  الثروات  اختالف  يف  التجارة  لعوملة  التوزيعية  اآلثار 
ميتلكها كل بلد من البلدان، واختالف درجة التصنيع اليت 
حيققها عندما يصبح ُمعَرضًا لقوى العوملة. ووفقًا هلذا املنطق، 
ففي البلدان الفقرية باملوارد الطبيعية، وكثري منها يف جنوب 
وشرق آسيا، يؤدي االندماج يف االقتصاد العاملي يف البداية 
للتوسع يف  التفاوت، ألنه عادة ما يزيد احلوافز  ازدياد  إىل 
التصنيع وغريه من أنشطة القطاع احلديث. وعندما تكون 
هذه االقتصادات يف مرحلة مبكرة من 
التصنيع، مثل الصني قبل عقدين من 
الزمان، فإن تفاوت الدخل فيها مييل 
إىل االتساع. ومن الناحية األخرى، 
فعندما متتلك هذه االقتصادات بالفعل 
وتبلغ  املهارات  جيدة  عمل  قوة 
التصنيع،  من  نسبيًا  متقدمة  مرحلة 
التسعينات  يف  كوريا  مجهورية  مثل 
من القرن املاضي، فإن توزيع الدخل فيها مييل إىل الضيق، 
حيث تسمح احلوافز النامجة عن عوملة التجارة، اليت كثريًا 
حنو  العمل  قوة  بتحرك  الداعمة،  السياسات  ما تساعدها 
األنشطة األكثر إنتاجية واألكثر اعتمادًا على كثافة العنصر 

التكنولوجي.

ونفس املنطق، الذي يشدد على العوامل اهليكلية، يؤدي 
إىل تصور مفاده أن البلدان اليت متتلك ثروات واسعة من املوارد 
الطبيعية، واليت حتقق درجة معينة من التصنيع األويل، ستجد 

إن تطور اإلنتاجية والعمالة يف البلدان 
ميكن  قد  األخرية  اآلونة  يف  املتقدمة 
املتحققة  القيمة  "تعظيم  بتأثري  ربطه 
حلوكمة  كأسلوب  األسهم"  حلملة 

الشركات.

كثريًا ما تتركز الشواغل بشأن التفاوت 
املتصل بالتجارة يف االقتصادات النامية 
واالنتقالية على اآلثار التوزيعية النامجة 

عن تغري هياكل اإلنتاج.
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للتغري  دينامية  عملية  تواصل  أن  عليها  البالغة  الصعوبة  من 
اهليكلي بعد انفتاحها على املنافسة العاملية. ويكمن السبب 

يف أن هذه البلدان - خالفًا للبلدان 
قدرات  بعد  مل تكتسب   - املتقدمة 
هلا  تتيح  اليت  التكنولوجي  االبتكار 
االستفادة من احلوافز املتصلة بالعوملة، 
لتتقدم بعد ذلك إىل األنشطة القائمة 
على كثافة رأس املال والتكنولوجيا. 
وعالوة على ذلك، وعلى العكس من 
املرحلة  الدخل يف  املنخفضة  البلدان 
األوىل من التصنيع، فإن تلك البلدان 
ال متتلك، أو مل تعد متتلك، قوة العمل 
الرخيصة الوفرية لكي تستفيد من قيام 

إىل  العمالة  كثيفة  األنشطة  بنقل  املتقدمة  البلدان  شركات 
اخلارج. بل إن انفتاحها أمام التجارة العاملية مييل باألحرى ألن 
يتسبب يف تقلص العمالة والناتج يف صناعاهتا التحويلية )أي 
عملية االنصراف عن التصنيع(. ويف الواقع، ففي العديد من 
البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية ووسط 
وغرب آسيا، فضاًل عن بعض بلدان جنوب شرق آسيا، ميكن 
جدًا لزيادة االندماج يف التجارة املعوملة أن تكون قد قللت 
من حوافز توسيع أنشطة الصناعة التحويلية، وعززت أمناط 
القائمة  واملصنوعات  األولية  السلع  يف  التقليدية  التخصص 

على كثافة االعتماد على املوارد الطبيعية.

عوامل  من  البلدان  ثروات  عن  النظر  بغض  أنه  غري 
املتحقق  التصنيع  ومستوى  التكنولوجية  واملوارد  اإلنتاج 
عن  املنبثقة  الكلية  االقتصادية  للصدمات  ميكن  بالفعل، 
النظام النقدي الدويل، وخباصة املغاالة يف حتديد قيمة العملة، 
عن  النامجة  اهليكلي  التغيري  بعملية  بالغًا  ضررًا  يلحق  أن 
اندماج بلد ما يف االقتصاد العاملي، أو حىت أن يوقف تلك 
العملية. فالطريقة اليت يدير هبا بلد ما اندماجه يف االقتصاد 
العاملي، ليس فقط عن طريق ما يتبعه من سياسات للتجارة 
واالستثمار األجنيب املباشر، ولكن أيضًا من خالل سياساته 
املالية وسياسات أسعار الصرف اليت يتبناها، هي اليت حتدد 
يف هناية املطاف اآلثار ذات الصلة بالعوملة)26(. وعدم قدرة 
عدد من البلدان على مواصلة عملية دينامية للتغيري اهليكلي 
ُتسمى يف بعض األحيان "مصيدة الدخل املتوسط". وحيدث 
تزيد  أن  عليها  الصعب  من  معينة  بلدان  جتد  عندما  ذلك 
حصة القيمة املضافة املحلية يف صادراهتا املصنعة، وأن تواصل 
حترك قوة العمل فيها حنو أنشطة تصنيعية أكثر إنتاجية وأكثر 

 .)UNCTAD, 2011: 40( التكنولوجية  متطلباهتا  تشددًا يف 
ومن املرجح لعكس مسار عملية التغري اهليكلي أن حيدث 
قوة  ألن  معاكسة،  توزيعية  آثارًا 
الصناعة  قطاع  من  النازحة  العمل 
التحويلية عادة ما تتحرك إىل أنشطة 
منخفضة اإلنتاجية، وكثريًا ما تتجه 
إىل اخلدمات غري الرمسية أو تنضم إىل 

صفوف البطالة. 

اليت  البلدان  إىل  أواًل  وبالنظر 
واجهت قوى عوملة التجارة وهي يف 
الصني  تظهر  للتصنيع،  أوىل  مرحلة 
اهليكلي  التغيري  تأثري  كيفية  بوضوح 
املتزايد  التفاوت  البلد. فقد كان  الدخل يف  توزيع  يف منط 
يف الدخل على مدار العقدين املاضيني يتسم بزيادة قوية يف 
العليا يف بعض  الدخول  تركزت  اجلغرايف )حيث  التفاوت 
النمو  وتركز  أخرى(.  مواقع  يف  الدنيا  والدخول  املواقع 
السريع يف الدخول يف املناطق الساحلية اليت استفادت من 
االنفتاح  تشجيع  لسياسات  نتيجة  التجاري  االندماج  قوة 
ومشلت  املاضي.  القرن  من  الثمانينات  أواسط  منذ  املتبعة 
تلك السياسات توفري البنية التحتية اجليدة وإمكانية الوصول 
إىل  أدت  أهنا  غري  العاملية.  األسواق  إىل  السريع  اللوجسيت 
على  حىت  الداخلية،  للمقاطعات  بالنسبة  التفاوت  ازدياد 
الرغم من أن تلك املقاطعات قد شهدت منوًا سريعًا للدخل 
مقارنة مبستوياهتا السابقة)27(. وعالوة على ذلك، فإن استمرار 
اإلدارية  األنشطة  تتركز  حيث  املدن،  أكرب  يف  االستثمار 
واملالية وأنشطة الصناعات التحويلية املوجهة حنو التصدير، 
قد أسهم أيضًا يف ازدياد أوجه التفاوت بني احلضر والريف 
 .)28()Asian Development Bank, 2012; Galbraith, 2012(
التقديرات، فإن الفجوة بني الريف واحلضر،  ووفقًا ألحد 
إىل جانب التفاوت بني املناطق احلضرية، تشكل أكثر من 
 Zhu and( ثلثي تفاوت الدخل على الصعيد الوطين يف الصني

.)29()Wan, 2012: 98

وُتعد حتوالت العمالة على املستوى القطاعي، مقترنة 
مع الفوارق يف األجور بني الصناعات، من القنوات اهلامة 
اليت يؤثر هبا التحول اهليكلي على توزيع الدخل. وتتضاعف 
اقتصادات  يف  اهليكلي  التغري  حيدث  عندما  التأثريات  هذه 
امللكية، مثل إصالح ملكية األراضي  بتغريات هامة يف  متر 
وتفكيك املؤسسات اململوكة للدولة. فتسارع إصالحات 

يف  ما الندماجه  بلد  إدارة  طريقة  إن 
االقتصاد العاملي، عن طريق سياسات 
األجنيب  واالستثمار  التجارة  جمال  يف 
وسياسات  املالية  وسياساته  املباشر، 
أسعار الصرف، هي ما حيدد يف هناية 

املطاف اآلثار ذات الصلة بالعوملة.
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ملكية األراضي وسوق العمل يف أواخر التسعينات يف الصني، 
الصناعات  يف  للعمالة  تراجع  أعقبه  قد  املثال،  سبيل  على 
التحويلية يف معظم املقاطعات. غري أن هذا التراجع جرى 
تعويضه بدرجة كبرية بالزيادة احلادة يف العمالة يف الصناعات 
التحويلية يف املقاطعات الساحلية اليت قادت مشاركة الصني 
يف التجارة العاملية واجتذبت قدرًا كبريًا من االستثمار األجنيب 

املباشر، وخاصة بعد انضمام البلد إىل 
منظمة التجارة العاملية يف عام 2001. 
كما كان سعر الصرف املوايت عاماًل 
وكانت  العملية.  هذه  يف  رئيسيًا 
كثيفة  األنشطة  يف  املدفوعة  األجور 
األكرب  اجلانب  تشكل  اليت  العمالة، 
من أنشطة الصناعة التحويلية يف هذه 
بالضرورة،  الساحلية،  املقاطعات 

أجل جذب  من  الداخلية  املقاطعات  يف  األجور  من  أعلى 
العمال املهاجرين، وخاصة األفضل مهارة بينهم. وقد يكون 
السبب الذي جيعل هذه القطاعات املوجهة للتصدير قادرة 
على دفع أجور أعلى هو أن معظم هذه األنشطة إمنا تضطلع 
هبا فروع للشركات عرب الوطنية األكثر رحبًا ألهنا جتمع بني 
أحدث التكنولوجيات واألجور املنخفضة للغاية من حيث 
القيمة املطلقة. كما أن هذه اآلثار التوزيعية املحددة للتجارة 
أمناط  أن  يف  السبب  تفسر  قد  املباشر  األجنيب  واالستثمار 
حنو  على  أصبحت  الصني  يف  القطاعات  فيما بني  األجور 
 Kwon,( متزايد مماثلة لألمناط املوجودة يف البلدان املتقدمة

 .)30()Chang and Fleisher, 2011

ومن املرجح أن يكون اتساع الفروق بني األجور داخل 
القطاع اخلاص عاماًل رئيسيًا يسهم يف ازدياد التفاوت يف 
األجور عمومًا يف الصني، باإلضافة إىل تراجع أمهية الشركات 
التركيز اجلغرايف للقطاع املصريف  اململوكة للدولة. غري أن 
الصني،  بعيد يف  إىل حد  الدولة  عليه  تسيطر  الذي  واملايل 
وارتفاع األجور يف ذلك القطاع، قد أسهما أيضًا يف ازدياد 
 Chen, Lu and Wan, 2010; Galbraith,( التفاوت يف الدخل

 .)31()2012

وكان انفتاح الصني على التجارة العاملية مدعومًا بنظام 
نقدي يتأسس على تثبيت سعر الصرف عند مستوى تنافسي. 
ومسح ذلك بتواصل عملية دينامية مستمرة للتغري اهليكلي، 
وبتوسع العمالة يف األنشطة العالية اإلنتاجية. غري أنه يبدو يف 
العديد من بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى أن حترير التجارة قد أسفر عن حترك قوة العمل حنو 
األنشطة املنخفضة اإلنتاجية، مبا يف ذلك األنشطة غري الرمسية 
والبطالة )McMillan and Rodrik, 2011(. ويثري ذلك التساؤل 
حول ما إذا كانت املنافسة من جانب املصنوعات املستوردة 
هذا  عن  املسؤولة  هي  األجور  املنخفضة  االقتصادات  من 
النمط، وخباصة يف أمريكا الالتينية اليت لديها مستوى من 
التصنيع أعلى بكثري من أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى.

حول  حديثة،  دراسة  ومثة 
الطريقة اليت قد يكون انفتاح الصني 
هبا  أحدث  قد  العاملية  التجارة  على 
تغيريات يف تكوين الناتج والصادرات 
يف بلدان نامية أخرى، تشري إىل ثالثة 
كان  أواًل،   .)Wood and Mayer, 2011( عامة  استنتاجات 
تأثري الصني أكرب على اقتصادات دول شرق آسيا األخرى 
املفتوحة أمام التجارة واليت تنتج سلعًا مماثلة لتلك املصنوعة 
النامية  البلدان  على  الصني"  "تأثري  أن  وثانيًا،  الصني.  يف 
األخرى يعتمد على عوامل أخرى خاصة بكل منطقة على 
حدة. فازدياد الواردات من املصنوعات يف أمريكا الالتينية 
خالل الثمانينات من القرن املاضي، على سبيل املثال، كان 
فيه  الصني  مل تكن  وقت  يف  املنطقة  جتارة  لتحرير  نتيجة 
املعاكسة  أما التأثريات  املنطقة.  لتلك  القليل  تصدر إال أقل 
الالحقة لتوسع صادرات الصني، فمن املرجح أن يكون قد 
جرى تعويض جانب منها بفضل خطط التكامل اإلقليمي 
التنافسية  القدرة  حتسني  إىل  الرامية  الصناعية  والسياسات 
للصادرات املصنعة يف أمريكا الالتينية. وثالثًا، يبدو إمجااًل 
أن "الرأي الشائع الذي يذهب إىل أن صعود الصني يشكل 
هتديدًا للتقدم االقتصادي والعدالة يف بقية العامل النامي هو 

 .)32()Wood and Mayer, 2011: 346( "رأي يتسم باملبالغة

وينبغي التشديد أيضًا على أن جانبًا كبريًا من تأثريات 
حترير التجارة على التحول اهليكلي يف أمريكا الالتينية إمنا 
يرجع إىل االندماج السابق ألوانه أو السيئ اإلدارة يف النظام 
برفع  احلاالت،  من  كثري  يف  ذلك،  ويقترن  الدويل.  املايل 
الرأمسالية  التدفقات  اليت شهدهتا  للطفرة  نتيجة  العملة  قيمة 
الداخلة اليت مل ُتترجم إىل زيادة يف االستثمار الثابت املحلي. 
أو إلغاءها  الداعمة  الصناعية  السياسات  إضعاف  كما أن 
لعبا  قد  االقتصاد  من  عمومًا  الدولة  وانسحاب  تدرجييًا 
دورًا هامًا )اجلزء الثاين، الفصل السادس من تقرير التجارة 

إن الرأي الشائع الذي يذهب إىل أن 
للتقدم  هتديدًا  يشكل  الصني  صعود 
العامل  بقية  يف  والعدالة  االقتصادي 

النامي هو رأي يتسم باملبالغة.
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 .)TDR 2003, Part Two, chap). VI والتنمية، 2003 
فالنظام النقدي املوايت يف الصني، من ناحية، وكثرة املغاالة 
يف حتديد قيمة العملة يف أمريكا الالتينية، من ناحية أخرى، 

تكوين  على  كبريًا  تأثريًا  تركا  قد 
الناتج والصادرات يف البلدان النامية 

األخرى.

ومثة تساؤل آخر ينبثق عن التغري 
وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  يف  اهليكلي 
جنوب الصحراء الكربى، وهو يتصل 
معدالت  لتطورات  التوزيعي  باألثر 
التبادل التجاري. ومن املرجح للغاية 

أن يتوقف ذلك على الظروف اخلاصة ببلد بعينه وبفترة زمنية 
حمددة. فالتغري يف معدالت التبادل التجاري لبلد ما )أي أسعار 
صادراته مقارنة بأسعار وارداته(، هو عامل بالغ األمهية للبلد 
من بني العوامل اليت تؤثر على األثر التوزيعي لعوملة التجارة. 
ومن األمهية يف هذا الصدد أن ُينظر إىل التوسع السريع يف 
األجور،  املنخفضة  االقتصادات  من  املصدرة  املصنوعات 
وخاصة من شبكات اإلنتاج اليت تتمركز حول الصني يف 
شرق آسيا، وإىل النمو القوي يف الطلب على السلع األولية 
يف  السبب  ويكمن  سواء.  حد  على  االقتصادات  هذه  يف 
واتساعها  األساسية  السلع  أسعار  لطفرة  اهلائل  احلجم  أن 
واستمرارها منذ أوائل العقد األول من القرن احلايل قد عزز 
ن معدالت التبادل التجاري للبلدان  حصائل الصادرات، وحسَّ

الغنية باملوارد، اليت يوجد العديد منها 
جنوب  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  يف 

الصحراء الكربى.

وميكن القول بأن آثار معدالت 
لقطاعات  املواتية  التجاري  التبادل 
املوارد الطبيعية تسبب نتائج توزيعية 
سلبية. ويتمثل أحد أسباب ذلك يف أن 
ملكية املوارد الطبيعية عادة ما تكون 
موزعة بصورة أقل مساواة من توزيع 

األصول األخرى. ومثة سبب آخر يتمثل يف أنه على العكس 
من الصناعات التحويلية واخلدمات، ال تولد األنشطة املتصلة 
 TDR 2010, chap.( باملوارد الطبيعية الكثري من فرص العمل
IV(. وقد يسهم ذلك يف توسيع الفوارق يف توزيع الدخل 

عندما يؤدي تأثري معدالت التبادل التجاري إىل جعل الصناعة 
التحويلية أقل قدرة على املنافسة، حبيث يتم دفع العمال من 

الصناعة التحويلية إىل وظائف منخفضة األجر، أو حىت إىل 
جتنب  وميكن  البطالة.  صفوف  أو إىل  الرمسية  غري  العمالة 
يف  النوعية  جيدة  وظائف  خلق  جرى  إذا  التفاوت  ازدياد 
أماكن أخرى من االقتصاد. ويتوقف 
ذلك على الروابط اليت ميكن إقامتها 
بني األنشطة املوجهة حنو التصدير يف 
القطاع األويل، من ناحية، واخلدمات 
احلديثة )العامة واخلاصة( والتصنيع من 
هذه  ما تنبثق  ونادرًا  أخرى.  ناحية 
الروابط من قوى السوق وحدها، بل 
إهنا عادة ما تتطلب سياسات داعمة 
على صعيد االقتصاد الكلي واألجور، 
فضاًل عن سياسات مالية وصناعية موجهة هتدف إىل ضمان 
استخدام اجلانب األعظم من الدخل املتولد من األنشطة املتصلة 
باملوارد الطبيعية داخل البلد. وعلى وجه التحديد، فبالقدر 
الذي يؤدي به حتسن معدالت التبادل التجاري إىل زيادة يف 
ن من  اإليرادات املالية للحكومة، فإن من شأن ذلك أن ميكِّ
زيادة اإلنفاق العام خللق وظائف بصورة مباشرة يف القطاع 
العام وقطاع اخلدمات، وبشكل غري مباشر يف وظائف تتصل 
بتطوير البنية التحتية، وكذلك يف الصناعة التحويلية إذا كانت 

ظروف االقتصاد الكلي مواتية)33(.

اجلمع  يف  الالتينية  أمريكا  بلدان  معظم  جنحت  وقد 
مع  عام 2000  منذ  التجاري  تبادهلا  معدالت  حتسن  بني 
الدخل.  توزيع  يف  حتسن  حدوث 
يف  كذلك  مل يكن  احلال  أن  غري 
باملوارد  الغنية  األخرى  االقتصادات 
)الشكل 4-7(. ويصعب استخالص 
املقارنات  هذه  مثل  من  استنتاجات 
بسبب عدم اكتمال تغطية البيانات، 
جنوب  ألفريقيا  لنسبة  با وخباصة 
الصحراء الكربى وغرب آسيا. ومع 
إىل  تشري  املتاحة  األدلة  فإن  ذلك، 
أن مجيع بلدان أمريكا الالتينية املبينة 
يف الشكل اليت شهدت حتسنًا يف معدالت تبادهلا التجاري 
ويف البلدان  الدخل؛  تفاوت  يف  اخنفاضًا  أيضًا  قد شهدت 
)أوروغواي  التجاري  التبادل  معدالت  فيها  تدهورت  اليت 
وكوستاريكا وهندوراس(، ازداد التفاوت يف الدخل. وعلى 
النقيض من ذلك، مل تتسع فجوة الدخل إال يف بلدي أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى املبينني يف الشكل اللذين حتسنت 

إن حدوث حتسن يف معدالت التبادل 
التجاري وما يتصل بذلك من حوافز 
الصناعات  من  العمل  قوة  لتحول 
التحويلية إىل األنشطة األولية ال يضر 

بالضرورة بتوزيع الدخل ...

وترية  على  يتوقف  لكثري  فا  . . .
القدرات  وبناء  لرأمسايل  ا لتراكم  ا
اإلنتاجية املحلية، املدعومة بالسياسات 
احلكومية، مبا يف ذلك منع الصدمات 

االقتصادية الكلية واملالية اخلارجية.
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فيهما معدالت التبادل التجاري )جنوب أفريقيا وغانا(، يف 
حني ضاقت الفجوة يف موريشيوس، حيث تدهورت معدالت 
التبادل التجاري قلياًل. كما ازداد التفاوت يف الدخل يف مجيع 
االقتصادات االنتقالية املبينة يف الشكل، حىت على الرغم من 
حتسن معدالت تبادهلا التجاري، يف حني كانت األدلة متضاربة 

بالنسبة للبلدان النامية يف آسيا وبالنسبة للبلدان املتقدمة.

وعادة ما تترتب آثار مالية إجيابية على حتسن معدالت 
التبادل التجاري الناجم عن الزيادات يف أسعار الصادرات 
من السلع األولية، ألن اإليرادات املباشرة وغري املباشرة من 
حصائل تصدير السلع تشكل يف كثري من األحيان مصدرًا 

البلدان  جمموعات  وكانت  العامة.  املالية  لإليرادات  مهمًا 
اليت استفادت أكثر من غريها من حتسني معدالت التبادل 
الالتينية،  وأمريكا  )أفريقيا،  املاضي  العقد  خالل  التجاري 
وغرب آسيا، واالقتصادات االنتقالية( هي أيضًا البلدان اليت 
واجهت بطء النمو واخنفاض معدالت االستثمار على مدار 
الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي. وقد ساعد ارتفاع 
أسعار السلع األولية هذه البلدان على زيادة إيراداهتا املالية 
نها  بشكل كبري )انظر الفصل اخلامس، القسم جيم(، ومكَّ
الوقت  العام اجلاري والرأمسايل، حىت يف  إنفاقها  من زيادة 
الذي خفضت فيه عجزها املايل، بل وحققت فائضًا ماليًا 

يف بعض احلاالت.

الشكل 7-4

شروط التبادل التجاري وتفاوت الدخل، بلدان خمتارة، 2010-2000
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التغري يف معامل جيين (نقاط مئوية)

بلدان أمريكا الالتينية
البلدان املتقدمة الغنية املوارد

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
البلدان النامية الفقرية املوارد

البلدان النامية يف آسيا
االقتصادات االنتقالية

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة البيانات العاملية املوحدة للتفاوت يف الدخل )SWIID(؛ وقاعدة بيانات دليل إحصاءات  املصدر: 
األونكتاد UNCTADstat؛ وقاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية، صندوق النقد الدويل. 

هناية الفترة بالنسبة لبعض البلدان هي آخر سنة توفرت بيانات عنها. وبالنسبة ألذربيجان، تبدأ الفترة يف 2001. أمريكا الالتينية:  مالحظة: 
األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بوليفيا، بريو، شيلي، مجهورية فزنويال البوليفارية، كوستاريكا، كولومبيا، 
املكسيك، هندوراس. أفريقيا جنوب الصحراء الكربى: جنوب أفريقيا، غانا، موريشيوس. آسيا: إندونيسيا، تايلند، تركيا، مجهورية 
كوريا، الصني، الفلبني، اهلند. البلدان املتقدمة الغنية املوارد: أستراليا، كندا، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة. البلدان املتقدمة 
الفقرية املوارد: أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، الدامنرك، فرنسا، اململكة املتحدة، النمسا، اليابان. االقتصادات االنتقالية: االحتاد الروسي، 

أذربيجان، أوزبكستان، قريغيزستان، كازاخستان. 

كثريًا  اليت  العامة،  االستثمارات  زيادة  أسهمت  وقد 
ما تكون ضرورية لكي يتبعها االستثمار اخلاص أو يتجاوزها 
بصورة موازية، يف ارتفاع معدل االستثمارات الثابتة اإلمجالية 

يف أمريكا الالتينية مبا متوسطه 6 يف املائة من الناتج املحلي 
اإلمجايل بني عامي 2003 و2011 )أي من 16.8 يف املائة إىل 
 .)ECLAC, 2011( )22.9 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل



تقرير التجارة والتنمية، 2012 116

تركيا(،  )باستثناء  آسيا  وغرب  أفريقيا،  كما شهدت 
واالقتصادات االنتقالية زيادات يف إمجايل التكوين الرأمسايل 
الثابت بنسبة تتراوح بني 4 و6 يف املائة من الناتج املحلي 
اإلمجايل بني 1999-2000 و2009-2010. ويف حني 
يف  معدالته  من  بكثري  أقل  لالستثمار  املعدالت  هذه  ظلت 
شرق آسيا )42 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل(، وجنوب 
آسيا )28 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل(، وجنوب شرق 
آسيا )27 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل( يف عام 2010، 
أوائل  منذ  املتحققة  املستويات  أعلى  ذلك  مع  كانت  فإهنا 
أو منتصف الثمانينات. وعالوة على ذلك، كانت ُتكمل هذه 
املعدالت املتزايدة لالستثمار سياسات لالقتصاد الكلي والتجارة 
والصناعة أدت إىل حتسن فرص العمالة، مبا يف ذلك من خالل 
تشجيع التجارة اإلقليمية اليت عادة ما تتضمن حصة أعلى من 
املصنوعات، وكذلك التشريعات اجلديدة للحد األدىن لألجور، 

على النحو الذي يناقشه الفصل السادس)34(.

حتسني  من  لية  ملا ا ئدات  لعا ا حتسن  ن  مكَّ كما 
إعادة  سياسات  نطاق  من  وَوَسع  العامة،  السلع  توفري 

التحويالت  برامج  استحداث  ذلك  مبا يف  العامة،  التوزيع 
مثل  البلدان،  بعض  األسر يف  ماليني  تشمل  اليت  النقدية، 
مبزيد  اخلامس  الفصل  يناقشه  الذي  الربازيل، على النحو 

التفصيل.  من 

التجارب األخرية يف أمريكا الالتينية  وإمجااًل، تشري 
إىل أن التحسن يف معدالت التبادل التجاري وما يتصل به 
من حوافز لتحول قوة العمل من الصناعات التحويلية إىل 
األنشطة األولية ال يضر بالضرورة بتوزيع الدخل. ويتوقف 
الكثري على وترية التراكم الرأمسايل وبناء القدرات اإلنتاجية 
املحلية. وميكن لإلنفاق العام والسياسات احلكومية العامة 
أن تساعد على دعم خلق فرص العمل واألجور من خالل 
تنمية الروابط بني القطاعات األولية املوجهة حنو التصدير 
الصدمات  منع  فما مل يتسىن  االقتصاد. ومع ذلك،  وبقية 
اخلارجية، مثل إعادة التقييم احلقيقي للعملة الربازيلية الريال 
خالل العقد املاضي، سيكون من املستحيل تنفيذ سياسات 
معقولة إلعادة التوزيع وال سياسات تعزز القدرة اإلنتاجية 

لالقتصاد، وخاصة يف جمال الصناعة.

جيم-  االندماج املايل لالقتصادات النامية واالنتقالية

اليت طرحها  الرؤية األساسية  أن  السابق  القسم  رأى 
ما هو  القتصاد  اهليكلي  التكوين  بأن  القائلة  كوزنيتس، 
ال تزال صاحلة  رؤية  هي  الدخل،  لتوزيع  الرئيسي  املحدد 
على األرجح. غري أن ازدياد تعقيد االقتصادات، الذي يرجع 
الصعب  من  قد جعل  العوملة،  عمليات  إىل  منه  يف جانب 
العثور على منحنيات مقلوبة على شكل حرف U يف بيانات 
التفاوت بالنسبة للبلدان للفترة منذ عام 1980. ورمبا ترجع 
هذه الصعوبة يف جانب منها إىل مسائل منهجية)35(، غري أهنا 
املتحققة عن غري  الدخول  أمهية  ازدياد  بالتأكيد إىل  ترجع 
طريق العمل )حيث ال يشري كوزنيتس إال إىل التفاوت يف 
مثل  الصناعية،  بعد  االقتصادية  القطاعات  وأمهية  األجور( 
إىل  ذلك  ويرجع  املايل.  القطاع  وبصفة خاصة  اخلدمات، 
أن التغريات السريعة والواسعة يف أسعار األصول وما يرتبط 

يف  تترك  قد  كبرية  رأمسالية  )أو خسائر(  مكاسب  من  هبا 
بعض األحيان تأثريات على توزيع الدخل أعظم من تأثريات 
عمليات التغري اهليكلي االقتصادي األكثر بطئًا يف حركتها 
)أي التغريات يف احلصص النسبية لفرادى القطاعات يف العمالة 
والناتج املحلي اإلمجايل، اليت كان كوزنيتس يشدد عليها(.

وعلى أية حال، فإن ازدياد االندماج املايل لالقتصادات 
النامية واالنتقالية على مدار العقود الثالثة املاضية رمبا يكون 
قد ترك تأثريًا أكثر أمهية على متغريات االقتصاد الكلي اليت 
تشكل التغري اهليكلي وما يواكبه من آثار على التوزيع. وإزاء 
هذه اخللفية، يعرض هذا القسم بصورة موجزة الفوائد اليت 
كانت هذه االقتصادات تسعى لتحقيقها من خالل االندماج 
املايل. مث يتركز بعد ذلك على اآلثار االقتصادية الكلية لتقلب 
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التدفقات الرأمسالية الدولية، مع بيان ما يقترن هبا من نتائج 
توزيعية معاكسة من حيث خلق فرص العمل واألجور يف 
األنشطة العالية اإلنتاجية، وخاصة يف قطاع السلع املتداولة.

بأمهية  يتسم  ملمحًا  الدويل  املايل  االندماج  وكان 
السنوات  الناشئة يف  السوق  اقتصادات  خاصة من مالمح 
دخاًل  جيلب  أن   )36 املايل) لالندماج  وميكن  األخرية. 
تدفقات  خالل  من  حيدث  مثلما  توزيعية،  وفوائد  كبريًا 
االستثمار األجنيب املباشر اليت ميكن أن ختلق فرص العمل 
واألجور وتساعد يف توسع نقل التكنولوجيا، على النحو 

وحيقق  السابق.  القسم  ناقشه  الذي 
فوائد إضافية عندما  املايل  االندماج 
يساعد يف متويل الواردات من السلع 
قدرات  خللق  لالزمة  ا لية  لرأمسا ا
إنتاجية جديدة. وميكن، من الناحية 
النظرية، أيضًا أن يقلل من الضغوط 
الدافعة للتكيف مع الصدمات املؤقتة 
من  لكلي  ا االقتصاد  صعيد  على 
اتباع  على  البلد  قدرة  تعزيز  خالل 

سياسات معاكسة للتقلبات الدورية عن طريق توفري إمكانية 
استيعاب  بالتايل  ويسهل  اخلارجي،  التمويل  إىل  الوصول 
أو جتنبها. ويكون هذا  الوظائف  الركود وفقدان  حاالت 
هو احلال، على وجه اخلصوص، عندما تنبع الصدمات من 
مصادر حملية، وعندما ال ترتبط الدورات االقتصادية لبلد 

ما إال بصورة ضئيلة بالتطورات االقتصادية العاملية.

غري أن اآلثار االقتصادية الكلية والتوزيعية املعاكسة 
وخباصة  املايل،  االندماج  تواكب  أهنا  ما ُوجد  كثريًا  اليت 
يف االقتصادات النامية واالنتقالية، عادة ما تفوق ما ميكن 
أن حيققه االندماج من فوائد. وهناك أربعة آثار معاكسة 
رئيسية تترتب على ازدياد تدفقات رؤوس األموال اخلاصة 
نظرًا   ’1’ الدويل:  املايل  لالندماج  نتيجة  للحدود  العابرة 
لتقلبات تلك التدفقات وطابعها املساير للتقلبات الدورية، 
الكلي  االقتصاد  صعيد  على  االستقرار  عدم  ختلق  فإهنا 
معاكس  بشكل  ما تستجيب  غالبًا  أهنا   ’2’ أو تفاقمه؛ 
عادة  أهنا   ’3’ الكلي؛  االقتصاد  أساسيات  يف  للتغريات 
املالية املحلية؛ ’4’ أهنا متيل إىل  النظم  ما تزعزع استقرار 
توليد فقاعات أسعار األصول)37(. ونتيجة هلذه اآلثار، فإن 
املكاسب املتحققة من هذه التحركات لرؤوس األموال عرب 
احلدود تعود يف املقام األول، وإن مل يكن كليًا، ألصحاب 

األصول املالية، يف حني يتحمل معظم اخلسائر من يكسبون 
أجورًا أو أرباحًا من األنشطة اإلنتاجية احلقيقية يف القطاع 

احلقيقي من االقتصاد.

وفيما يتعلق بالقناة األوىل من هذه القنوات، ُيالحظ 
تأخذ  واالنتقالية  النامية  لالقتصادات  املالية  التدفقات  أن 
عمومًا شكل املوجات )أي حتدث بصورة متزامنة يف كل 
من  تنبع  ضاغطة  بعوامل  مدفوعة  وتكون  البلدان(،  هذه 
أوضاع االقتصاد الكلي يف البلدان املتقدمة الكربى. وتشمل 
هذه العوامل الضاغطة تزايد فروق أسعار الفائدة بني هذه 
واالقتصادات  األخرية  االقتصادات 
"اإلقبال  ازدياد  عن  فضاًل  الناشئة، 
العاملي  على املخاطرة" على الصعيد 
وتشري   .)38()Ghosh et al., 2012(
تدفقات  أن  إىل  التجريبية  األدلة 
رؤوس األموال اخلاصة إىل األسواق 
بشكل  تقلبًا  أكثر  تكون  لناشئة  ا
البلدان  إىل  التدفقات  من  ملحوظ 
 Broner and Rigobon, ( املتقدمة 
جيد  مؤشر  هو  التدفقات  يف  طفرة  وأن حدوث   ،)2006

 Agosin and Huaita,( مسارها  وانعكاس  بتوقفها  ينذر 
2012(. وعالوة على ذلك، وحيث إهنا متيل إىل التصرف 

أثر  من  ال ختفف  فإهنا  الدورية،  للتقلبات  مسايرة  بطريقة 
الصدمات اخلارجية على احلساب اجلاري؛ بل على العكس 
أثر تلك الصدمات، أو قد  من ذلك، فإهنا متيل إىل تعزيز 
ونتيجة  نفسها.  هي  خارجية  صدمة  مبثابة  تأثريها  يكون 
دورات  بتعاقب  املايل  االندماج  ما يتميز  كثريًا  لذلك، 
الرواج والكساد للتدفقات املالية. وتكون الفوائد املتحققة 
إن  حيث  الغالب،  يف  حمدودة  االزدهار  فترات  خالل 
طفرات تدفقات رؤوس األموال الداخلة ال تؤدي عمومًا 
إىل ازدياد االستثمارات الثابتة، أو إىل زيادة الواردات من 
السلع الرأمسالية ونقل التكنولوجيا اليت من شأهنا أن تعزز 
عملية النمو والتغيري اهليكلي وخلق فرص العمل املستدام. 
وعلى العكس من ذلك، فإهنا متارس ضغطًا تصاعديًا على 
على  املحليني  املنتجني  قدرة  من  مما يقلل  الصرف،  سعر 
األموال  رؤوس  هروب  سرعة  كما أن  الدولية.  املنافسة 
خالل مراحل الكساد تسبب االضطرابات املالية واالنكماش 
العمالة.  على  سلبية  آثار  من  ما يواكبهما  مع  االقتصادي 
وبالتايل، ميكن أن تكون اآلثار التوزيعية الصافية لالندماج 

املايل آثارًا سلبية.

متغريات  على  املايل  االندماج  يؤثر 
التغري  تشكل  اليت  الكلي  االقتصاد 
على  آثار  من  وما يواكبه  اهليكلي 

التوزيع.
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وثانيًا، غالبًا ما حتدث تدفقات رؤوس األموال يف شكل 
لسلوك  ما تكون خاضعة  عادة  أهنا  إىل  مما يشري  موجات، 
القطيع. وذلك جيعلها تتجاوز، بل وتتعارض مع ما هو حمكوم 
بأسس االقتصاد الكلي، مثل موازنة احلساب اجلاري أو فروق 
التضخم)39(. ويعين ذلك أن تدفقات رؤوس األموال، اليت 
كثريًا ما تكون بالغة الضخامة بالنسبة حلجم القطاعات املالية 
يف البلدان املتلقية، ميكن أن تطغى على نظم تلك البلدان وأطر 

سياساهتا، مثل القواعد التنظيمية التحوطية أو التدخالت يف 
سوق الصرف األجنيب. ولذلك، ميكن أن تتسبب التدفقات 
املالية الداخلة يف عدم استقرار االقتصاد الكلي وارتفاع سعر 
الصرف احلقيقي بصورة حادة. ونتيجة لذلك، يصبح القطاع 
االستثمارات يف  استعدادًا لالستثمار، وتصبح  أقل  اخلاص 
القطاعات القابلة للتداول أقل رحبية. ومرة أخرى، يترك ذلك 

آثارًا سلبية على خلق فرص العمل واألجور.

الشكل 8-4

تدفقات رؤوس األموال اخلاصة الداخلة الصافية احلقيقية وأسعار الصرف 
الفعلية احلقيقية يف االقتصادات الناشئة، 2010-1995
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تدفقات رؤوس األموال اخلاصة الداخلة الصافية احلقيقية

سعر الصرف الفعلي احلقيقي (املقياس األمين)

 Institute of )الناشئة اقتصادات السوق  الدولية، )تدفقات رؤوس األموال إىل  املالية  حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل معهد  املصدر: 
.International Finance )IIF), Capital Flows to Emerging Market Economies, September 2011

ُخفضت تدفقات رؤوس األموال اخلاصة الصافية االمسية وفقًا ملؤشر انكماش الناتج املحلي اإلمجايل يف الواليات املتحدة )2008=100(.  مالحظة: 
ويعرِّف معهد املالية الدولية البلدان التالية باعتبارها من "االقتصادات الناشئة": االحتاد الروسي، األرجنتني، إكوادور، اإلمارات العربية 
املتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، الربازيل، بلغاريا، بولندا، بريو، تايلند، تركيا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، 
البوليفارية، كولومبيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية  رومانيا، شيلي، الصني، الفلبني، مجهورية فزنويال 

السعودية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا.

ويرتبط تطور تدفقات رؤوس األموال اخلاصة الداخلة 
ارتباطًا وثيقًا بتحركات أسعار الصرف احلقيقية يف البلدان 
املتلقية )الشكل 4-8(. غري أن هناك اختالفات بني البلدان 
يف درجة هذا االرتباط، وهو ما تكشفه األدلة األكثر تفصياًل 
املاضي. كما تبني  القرن  من  التسعينات  أوائل  منذ  للفترة 
األدلة أن كثريًا من اقتصادات السوق الناشئة، وخباصة يف 

أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية، قد تلقت تدفقات كبرية 
من رؤوس األموال الداخلة غري أهنا مل تشهد سوى زيادة 
ضئيلة يف االستثمارات اخلاصة. بل إن ذلك كان هو احلال يف 
بلدان تعاين من عجز يف احلساب اجلاري، مثل الربازيل وتركيا 
وجنوب أفريقيا واهلند، اليت كان ينبغي خفض قيمة عمالهتا 
لتعويض معدالت التضخم املرتفعة نسبيًا والتحرك حنو موازنة 



119التغريات يف العوملة والتكنولوجيا وآثارها على تفاوت الدخل على الصعيد الوطين 

حساباهتا اجلارية )TDRs 2008 and 2011(. وعلى النقيض من 
ذلك، فإن االقتصادات الناشئة يف آسيا، فضاًل عن شيلي، اليت 
جنحت يف استخدام التدخالت املنهجية والضوابط الرأمسالية 
ملنع ارتفاع أسعار الصرف احلقيقية لفترة طويلة من الزمن، 
قد شهدت منوًا سريعًا لالستثمارات اخلاصة وتوسعًا للعمالة 
واألجور يف قطاعات الصناعة التحويلية فيها )TDR 2003؛ 

وانظر أيضًا Akyüz, 2011(. ويشري ذلك إىل أن االختالفات 
يف السياسات احلكومية املتصلة باالندماج املايل وإدارته ميكن 
أن تفسر جانبًا من االختالفات بني حتركات قوة العمل بني 
الطريقة  وبالتايل  اإلنتاجية،  واملنخفضة  املرتفعة  القطاعات 
اليت تؤثر هبا العوملة على التغري اهليكلي وتوزيع الدخل، على 

النحو الذي تناوله القسم السابق باملناقشة.

الشكل 9-4

تكوين األصول وااللتزامات اخلارجية يف االقتصادات الناشئة، 2010-1980
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حصة حجم االستثمار األجنيب املباشر الداخل
يف إمجايل االلتزامات اخلارجية
حصة حجم حمفظة األوراق املالية الداخلة يف
إمجايل االلتزامات اخلارجية
حصة حجم التزامات الديون يف إمجايل
االلتزامات اخلارجية
حصة حجم احتياطيات النقد األجنيب يف إمجايل
االلتزامات اخلارجية

 .Lane and Milesi-Ferretti External Wealth of Nations حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات املصدر: 
األرقام املبينة تعكس املتوسطات املرجحة بالناتج املحلي اإلمجايل. ويغطي الشكل اقتصادات السوق الناشئة التالية: االحتاد الروسي،  مالحظة: 
األرجنتني، إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، الربازيل، بلغاريا، بولندا، بريو، تايلند، مقاطعة تايوان الصينية، 
تركيا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، شيلي، الصني، الفلبني، مجهورية فزنويال البوليفارية، كولومبيا، لبنان، 

ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، إقليم هونغ كونغ اإلداري اخلاص التابع للصني.

حدوث  يف  املايل  االندماج  ما تسبب  كثريًا  وثالثًا، 
غري  اخلاص  للقطاع  املصرفية  القروض  يف  مفرطة  زيادة 
املصريف وازدياد التباين يف قيمة العمالت وآجال االستحقاق 
اليت  واملصارف  واألسر  للشركات  العمومية  امليزانيات  يف 
تقترض بعمالت أجنبية بأسعار فائدة أقل من تلك املفروضة 
على القروض املحلية. ومبجرد نضوب التدفقات املالية الداخلة 
أو انتكاسها، تنخفض قيمة عملة البلد املضيف بشكل حاد، 
العمومية ألن  امليزانيات  العمالت يف  قيمة  التباين يف  ومييل 
يؤدي إىل زيادة صعوبة خدمة الدين، مث إىل العجز عن سداد 

.)TDR 2008, chap. VI( الديون

لفترة  ا يف  اآلسيوية  األزمة  أعقاب  يف  نه  أ غري 
مراكمة  يف  الناشئة  االقتصادات  بدأت   ،1998-1997
احتياطيات كبرية من النقد األجنيب كشكل من أشكال التأمني 
الذايت ضد التوقف املفاجئ لتدفقات رأس املال وانتكاسها. 
النقد األجنيب يف إمجايل  وازداد متوسط حصة احتياطيات 
املائة يف عام 2000  األجنبية من حوايل 36 يف  األصول 
)الشكل 9-4(.  عام 2010  تقريبًا يف  املائة  إىل 50 يف 
وعالوة على ذلك، مل تعد الديون املقومة بالعمالت األجنبية 
هتيمن على االلتزامات اخلارجية القتصادات السوق الناشئة، 
املباشر  األجنيب  االستثمار  حنو  ذلك  من  بداًل  حتوهلا  مع 
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حصة  اخنفضت  فقد  األمر،  ويف واقع  األسهم.  وحمافظ 
االلتزامات  إمجايل  يف  األجنبية  بالعمالت  املقومة  الديون 
اخلارجية من قرابة 90 يف املائة يف عام 1980 إىل ما يزيد 
املائة يف عام 2010. وقد أمكن حتقيق  قلياًل عن 30 يف 
بداية  قبل  مواتية  اقتصادية خارجية  بيئة  توفر  بفضل  ذلك 
األزمة االقتصادية، مما مسح هلذه االقتصادات بتحسني حالة 
ديوهنا بشكل أعم. ومن هنا، فقد أصبحت قادرة بشكل 
متزايد على إصدار ديون مقومة بالعملة املحلية. ويالحظ 
أحد املراقبني أن التحول حنو إصدار ديون بالعملة املحلية 
قد "أصبح ميسورًا بفضل زيادة طلب املستثمرين األجانب 
على األصول املقومة بالعمالت املحلية ذات العائد املرتفع" 

.)Leijonhufvud, 2007: 1839(

وهذا التفضيل املتزايد لألصول املقومة بالعمالت املحلية 
من جانب املستثمرين األجانب ينعكس يف ازدياد تدفقات 
حمافظ األسهم إىل اقتصادات السوق الناشئة: فقد ارتفعت 
حصة حيازات حمافظ األسهم يف إمجايل االلتزامات األجنبية 
و2007،   2000 عامي  فيما بني  تقريبًا  أمثاهلا  ثالثة  إىل 
عندما وصلت إىل حنو 26 يف املائة، رغم أهنا عادت لتنخفض 
بصورة حادة مع اندالع األزمة احلالية. كما أن من املرجح 
أن تكون هذه الزيادة قد استفادت من املحاوالت املبذولة يف 
اقتصادات السوق الناشئة لتعزيز أسواق أوراقها املالية بفتحها 

أمام املستثمرين األجانب.

وميكن أن تكون هذه الزيادة يف األمهية النسبية لتدفقات 
حمافظ األسهم مؤشرًا على األمهية املتزايدة لألنشطة املالية 
)وهي  احلقيقي  االقتصاد  يف  جتري  اليت  لألنشطة  بالنسبة 
رابعًا  مصدرًا  فإن  ويف الواقع،  واالستهالك(.  االستثمار 
اليت  املحتملة  السلبية  والتوزيعية  الكلية  االقتصادية  لآلثار 
تؤدي  أن  احتمال  يف  يتمثل  إمنا  املايل  باالندماج  تقترن 
طفرات رؤوس األموال إىل إنتاج فقاعات ألسعار األصول 
أو العقارات. وتشري األدلة التجريبية إىل أن التحركات يف 
مؤشرات أسواق األوراق املالية يف األسواق الناشئة، وخباصة 
يف أوروبا الشرقية وأيضًا يف أجزاء من أفريقيا وآسيا وأمريكا 
الالتينية، أصبحت ترتبط اآلن ارتباطًا وثيقًا بتدفقات حمافظ 
الوثيق  االرتباط  هذا  ويشكل  )الشكل 10-4(.  األسهم 
خطرًا حمتماًل يتمثل يف انتكاس تدفق رؤوس األموال مما خيلق 
بسهولة اهنيارًا ألسعار األصول، أو حىت حدوث أزمة ائتمان، 
تترتب عليها آثار حادة على صعيد االقتصاد الكلي مبا يقترن 

بذلك من تأثريات توزيعية سلبية.

املالية  األزمة  اندالع  وعقب  عام 2008،  ويف 
واالقتصادية العاملية، تسبب انتكاس تدفقات رؤوس األموال 
إىل اقتصادات السوق الناشئة، يف الضغط التنازيل على عمالهتا 
وأسواق أسهمها اليت اخنفضت بشكل حاد )األشكال 8-4 
من  التخفيف  البلدان  معظم  مبقدور  وكان   .)10-4 إىل 
جانب كبري من اآلثار االقتصادية الكلية والتوزيعية املعاكسة 
املتصلة بذلك من خالل السياسات املعاكسة للتقلبات الدورية 
اليت أمكن اتباعها بفضل التحسن الكبري يف األوضاع املالية 
واستقرار األسعار الذي حتقق خالل سنوات االزدهار السابقة. 
غري أن تدفقات رؤوس األموال قد تعافت بسرعة ملحوظة 

منذ عام 2009.

وأماًل يف حفز عمليات تنميتها، وبتشجيع من توصيات 
النامية  البلدان  العديد من  تسعى  الدولية،  املالية  املؤسسات 
والناشئة إىل االندماج بسرعة يف النظام املايل الدويل، وإن كان 
عدد منها حياول ذلك قبل األوان. ومثل احلاالت السابقة اليت 
جرى تناوهلا بالتحليل يف خمتلف تقارير التجارة والتنمية)40( 
 TDR على مدار العقود الثالثة املاضية )انظر على وجه التحديد
 1998, chap. III; TDR 1999, chap. III and TDR 2003, chap.

II(، فإن دورة االزدهار والكساد على مدى السنوات اخلمس 

املاضية تظهر أن البلدان اليت قامت بعمليات اندماج مايل عميقة 
كانت تتسم بضعف شديد إزاء اآلثار السلبية الحتمال تفاقم 
البيئة االقتصادية العاملية، مثل تفاقم أزمة منطقة اليورو، وعدم 
استقرار األسواق املالية الدولية. وكانت البلدان اليت تعرضت 
لتلك اآلثار بصفة خاصة هي اليت كانت تعاين من عجز يف 
ومتول  فوائض(  من  ما لديها  تراجع  )أو  اجلاري  احلساب 
ذلك العجز من خالل تدفقات رؤوس األموال الداخلة اليت 
ال ُتترجم إىل خلق قدرات إنتاجية جديدة، بل تنشط بداًل من 
ذلك الطلب على األصول القائمة مثل األسهم والعقارات)41(. 
ويعين ذلك أن حاالت عجز احلساب اجلاري كانت تقابلها 
استثمار أجنيب ملرة  أو تدفقات  مالية سائلة  تدفقات حمافظ 
فقدان  أمام  العقارات، وكالمها مكشوف  واحدة يف جمال 
املستثمرين إلقباهلم على املخاطرة، وال يسهم أي منهما يف 
مرونة القطاع اإلنتاجي. والضرر الذي يلحق بالنمو وتوزيع 
الدخل نتيجة لنضوب هذه التدفقات ميكن أن يكون أشد يف 
املرحلة احلالية مما كان عليه يف عام 2008. ويرجع ذلك إىل 
أن انتكاس التدفقات املالية قد ميتد لفترة أطول، بينما ال يتوفر 
للتدابري املالية املعاكسة للتقلبات الدورية جمال واسع لتجنب 
جتدد عدم االستقرار والركود على صعيد االقتصاد الكلي، 

على النحو الذي تناوله الفصل األول باملناقشة.
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الشكل 10-4

حجم التزامات حمافظ األسهم ومؤشرات أسواق األسهم، اقتصادات ناشئة خمتارة، 2010-1990

مؤشر سوق األوراق املالية (باأللف) (املقياس األمين)

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1990 1994 1998 2002 2006 2010

بلغاريا

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1994 1998 2002 2006 2010

االحتاد الروسي

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0

20

40

60

80

1990 1994 1998 2002 2006 2010

ماليزيا

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

5

10

15

20

1990 1994 1998 2002 2006 2010

األرجنتني

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1990 1994 1998 2002 2006 2010

اجلمهورية التشيكية

0

1

2

3

4

5

0

100

200

300

400

500

1990 1994 1998 2002 2006 2010

الصني

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

1990 1994 1998 2002 2006 2010

املغرب

0

10

20

30

40

50

60

70

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1990 1994 1998 2002 2006 2010

الربازيل

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

1990 1994 1998 2002 2006 2010

هنغاريا

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1994 1998 2002 2006 2010

مجهورية كوريا

0

5

10

15

20

25

30

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1990 1994 1998 2002 2006 2010

جنوب أفريقيا

0

1

2

3

4

5

0

5

10

15

20

25

1990 1994 1998 2002 2006 2010

شيلي

حجم التزامات حمفظة األوراق املالية (بباليني الدوالرات)
(املقياس األيسر)

 .Bloomberg؛ وLane and Milesi-Ferretti External Wealth of Nations حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات املصدر: 
استخدمت مؤشرات أسواق األسهم التالية: بلغاريا: SOFIX؛ اجلمهورية التشيكية: PX؛ هنغاريا: BUX؛ االحتاد الروسي: INDEXCF؛   مالحظة: 
الصني: SHCOMP؛ مجهورية كوريا: KOSPI؛ ماليزيا: FBMKLCI؛ املغرب: MOSENEW؛ جنوب أفريقيا: JALSH؛ األرجنتني: 

.IPSA :؛ شيليIBOV :؛ الربازيلMERVAL



تقرير التجارة والتنمية، 2012 122

دال-  االستنتاجات

املدى  أن  إىل  الفصل  هذا  يف  الوارد  التحليل  يشري 
الذي تؤثر به العوملة والتغري التكنولوجي على توزيع الدخل 
يتوقف على الطريقة اليت ُتدار هبا التجارة واالندماج املايل. 
فالسياسات اليت تؤثر على طبيعة وسرعة االندماج االقتصادي 
تؤثر على عملية التغري اهليكلي وما يتصل هبا من خلق فرص 
هذا  ومن  اإلنتاجية.  العالية  األنشطة  يف  واألجور  العمل 
املنظور، ميكن أن منيز مخس فئات عريضة من االقتصادات، 

على النحو املوضح أدناه.

وخباصة •  املتقدمة،  البلدان  األوىل  املجموعة  تضم 
للعمالة  استقطابًا  شهدت  اليت  املتحدة،  الواليات 
عمالة  اخنفاض  عن  مما أسفر  فيها،  األجور  وهياكل 
للعمال  بالنسبة  املهارة  املتوسطي  العمال  وأجور 
أصحاب املهارات األعلى واألدىن. كما شهدت تلك 
البلدان زيادة شديدة يف وارداهتا من املصنوعات من 
البلدان النامية، وخاصة االقتصادات املنخفضة األجور. 
الكلي وسياسات سوق  االقتصاد  ويف ظل سياسات 
الواردات  هلذه  السريع  االرتفاع  كان  املتبعة،  العمل 
منذ منتصف التسعينات من القرن املاضي ينبع من نقل 
األنشطة إىل اخلارج، وهو األمر الذي يرتبط ارتباطًا 
وثيقًا باالستثمار األجنيب املباشر وتقاسم اإلنتاج على 
الصعيد الدويل. غري أن هذه السمات اجلديدة يف عالقة 
التجارة والتفاوت تتصل أيضًا فيما يبدو اتصااًل وثيقًا 
البلد  مؤسسات  اختارت  اليت  االستراتيجية  يف  بتغري 
املتقدم اتباعها للتكيف مع املنافسة النامجة عن ازدياد 
العوملة. وخالل التسعينات، حققت تلك املؤسسات 
منوًا يف اإلنتاجية وتوسعًا يف الناتج من خالل االستثمار 
يف االبتكارات. وعلى النقيض من ذلك، فإهنا راحت 
خالل العقد األول من القرن احلايل تركز بدرجة أكرب 

عن  دوليًا  املنافسة  على  قدرة  أكثر  تصبح  أن  على 
طريق فرض قيود على األجور وتقليص العمالة، إىل 
جانب حماوالهتا زيادة األرباح من خالل االستثمارات 
املالية. وقد تيسرت هذه االستراتيجية األخرية بتحرير 
األسواق املالية وزيادة مرونة سوق العمل، مما عزز من 

قوة أصحاب األرباح مقابل أصحاب األجور.

وتتألف املجموعة الثانية من البلدان اآلخذة يف التصنيع • 
وخاصة  آسيا،  يف  بلدان  عدة  تشمل  وهي  السريع. 
خلق  هي  املجموعة  هلذه  املميزة  والسمة  الصني. 
العديد من فرص العمالة واألجور يف األنشطة املرتفعة 
اإلنتاجية، يف الصناعات التحويلية أساسًا. وهي نتيجة 
لسياسات االقتصاد الكلي الداعمة لالستثمار اإلنتاجي 
وإدارة أسعار الصرف اليت حفظت قدرة الشركات 
املحلية على املنافسة على الصعيد الدويل. ونتيجة هلذه 
نصيب  متوسط  منو سريع يف  هناك  العمليات، كان 
الفرد من الدخل. غري أن التحول اهليكلي القتصاداهتا 
اإلنتاجية  أنشطة  إىل  املنخفضة  اإلنتاجية  أنشطة  من 
املرتفعة أدى أيضًا إىل اتساع فجوات الدخل والتفاوت 
اجلغرايف. ومن املرجح أن يكون مبقدور هذه البلدان 
الوقت  يف  مرتفعًا،  الدخول  متوسط  على  املحافظة 
مبرور  فيها  الدخل  فجوات  تدرجييًا  فيه  تسد  الذي 
الذين  للعمال  الكامل  االستيعاب  خالل  من  الوقت 
ال يزالون يعملون اآلن يف املناطق واألنشطة املحرومة 
ومن  اإلنتاجية.  املرتفعة  األنشطة  يف  االمتيازات  من 
املحتمل أن يؤدي ذلك إىل نتيجة غري محيدة فيما يتصل 
املخصص  اإلنتاج  من  التحول  ما أدى  إذا  بالتوزيع 
التحويلية،  الصناعة  على  يتركز  الذي  للتصدير، 
املحلية  السوق  إىل  أكرب  بدرجة  املوجه  اإلنتاج  إىل 
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للعمالة واألجور يف  متزايدة إىل خلق فرص  بصورة 
أقل أجرًا من  اليت عادة ما تكون  أنشطة اخلدمات، 
هذه  ملثل  وميكن  التحويلية.  الصناعات  الوظائف يف 
النتيجة أن تبطئ الزيادة يف األجور اليت لوحظت على 
مدار السنوات القليلة املاضية، وأن تسفر عن اتساع 
ملتوسط  األدىن  املستويات  يف  يكن  وإن  التفاوت، 
الدخل. غري أن من املمكن جتنب ذلك باتباع سياسة 
قطاعات  كل  يف  الدخول  تعديالت  تربط  للدخول 
الذي  النحو  على  اإلنتاجية،  منو  مبتوسط  االقتصاد 

يتناوله باملناقشة الفصل السادس من هذا التقرير.

مستوى •  بلغت  اليت  البلدان  الثالثة  املجموعة  وتضم 
مواصلة  مبقدورها  مل يكن  وإن  التصنيع،  من  معينًا 
عملية دينامية للتعمق الصناعي. بل على العكس من 
انصراف  بعملية  االقتصادي  اندماجها  اقترن  ذلك، 
عن التصنيع. وهي تشمل بلدانًا غنية باملوارد الطبيعية 
يف أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
سياساهتا  أن  فيه  ومما ال شك  آسيا.  من  وأجزاء 
الصرف  وأسعار  والتجارة  الكلي  باالقتصاد  اخلاصة 
قد أسهمت - وخباصة خالل الثمانينات والتسعينات 
إىل  الدخل  فجوات  اتساع  يف   - املاضي  القرن  من 
جانب تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل. غري 
أن الزيادة الكبرية يف أسعار السلع األولية، وما يرتبط 
هلذه  التجاري  التبادل  معدالت  من حتسن يف  بذلك 
لتحسني  حماوالت  من  ما تبذله  سهلت  قد  البلدان، 
مواقف سياساهتا االقتصادية الكلية وحساباهتا املالية. 
أحناء  يف  النوعية  جيدة  وظائف  خلق  خالل  ومن 
اقتصاداهتا األخرى، جنحت بعض هذه البلدان، وخباصة 
يف أمريكا الالتينية، يف جتنب اآلثار التوزيعية السلبية 
االقتصاد  سياسات  وتتسم  التصنيع.  عن  لالنصراف 
الكلي واألجور الداعمة بأمهية خاصة يف هذا السياق، 
وكذلك السياسات املالية والصناعية املوجهة اليت هتدف 
إىل ضمان استخدام اجلزء األعظم من الدخل املتولد 

يف قطاع السلع األساسية داخل البلد.

ومع ذلك، فمن املرجح أن تواجه بعض هذه البلدان • 
من  املزيد  حنو  حتركها  مواصلة  يف  كبرية  حتديات 
أن  يف  السبب  ويكمن  الدخل.  توزيع  يف  املساواة 
على  منها  جزء  تعتمد، يف  احلميدة  التوزيعية  النتائج 
األقل، على ازدياد العائدات املالية الناجتة عن ارتفاع 

أسعار السلع األساسية. وليس مبقدور البلدان مجيعها 
أن تفترض أن تستمر مثل هذه التطورات املواتية يف 
عائدات صادراهتا لفترة أطول من ذلك بكثري. ويف حني 
من املرجح أن تستمر البلدان املصدرة الصافية لألغذية 
يف االستفادة من البيئة اخلارجية املواتية، فإن التباطؤ 
االقتصادي العاملي املمتد ميكن أن يتسبب يف نتائج أقل 
مواتاة ملصدري سلع الطاقة واملعادن األساسية، وكثري 
منها يف أفريقيا ويف وسط وغرب آسيا، حيث كانت 
التغيريات التوزيعية األخرية أقل مواتاة بالفعل عن تلك 

املوجودة يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية.

آسيا •  شرق  جنوب  بلدان  من  الرابعة  الفئة  وتتألف 
من  معينًا  مستوى  حققت  اليت  أفريقيا  من  وأجزاء 
التصنيع من خالل االندماج يف شبكات اإلنتاج الدولية. 
بسيطة  أنشطة  على  تتركز  أنشطتها  معظم  أن  غري 
أو مواصلة  إطالق  مبقدورها  وليس  العمالة،  كثيفة 
عملية دينامية للتعمق الصناعي. وعلى مدار العقدين 
البلدان منوًا سريعًا، يف حني  املاضيني، شهدت هذه 
يف  احلال  هو  )كما  كثريًا  التوزيعية  النتائج  مل تتغري 
تايلند والفلبني وماليزيا( أو ازدادت سوءًا )إندونيسيا(، 
ألسباب مماثلة لتلك اليت يف بلدان الفئة الثانية املذكورة 
أعاله. وعلى مدار السنوات القليلة املقبلة، يلوح خطر 
أن تتأثر سلبًا فرص العمالة واألجور يف هذه البلدان من 
جراء التراجع املمتد املحتمل يف الطلب الكلي العاملي، 
الصناعات  قطاع  من  النازحون  العمال  ينتقل  وأن 
التحويلية إىل أنشطة منخفضة اإلنتاجية، أو حىت إىل 
اخلدمات غري الرمسية أو ينضمون إىل صفوف البطالة. 
وميكن أن تتفاقم هذه اآلثار التوزيعية من جراء اآلثار 
السلبية النامجة عن االنفتاح املايل إذا ما أدى االخنفاض 
يف حصائل الصادرات املصنعة إىل تدهور احلسابات 
اجلارية هلذه البلدان، وإذا ما جرى متويل العجز الناتج 
من خالل زيادة التدفقات الداخلة من حمافظ األوراق 
املالية الدولية. وبالنسبة هلذه البلدان، سيكون من األمهية 
بصفة خاصة أن جيري تعزيز آليات الطلب - النمو - 
العمالة على الصعيد املحلي باتباع سياسات لالقتصاد 
الكلي يكون من شأهنا تشجيع الدخول الشاملة حمليًا. 
وميكن حتقيق ذلك من خالل سياسات للدخل مصممة 
تصميمًا جيدًا، بينما ميكن تشجيع مستوى أعلى من 
االستثمار الثابت من خالل التدابري اليت حتسن شروط 

التمويل املحلي.



تقرير التجارة والتنمية، 2012 124

وتتألف الفئة األخرية من البلدان )اليت يقع معظمها يف • 
وسط وشرق أوروبا، وكذلك يف آسيا الوسطى( اليت 
تبنت بالكامل برامج سياسات ليربالية، وتأثرت عمليات 
التغيري اهليكلي فيها وما ارتبط هبا من اآلثار التوزيعية 
بالتغريات يف  املايل، وكذلك  باالندماج  تأثرًا شديدًا 
التطور  يتوقف  وسوف  املؤسسات.  ملكية  هياكل 
الالحق للنتائج التوزيعية يف هذه البلدان إىل حد كبري 
على كيفية إدارة اندماجها املايل، وما إذا كان ما ستتبعه 
سُيعاد  العمل  وسوق  الكلي  االقتصاد  سياسات  من 

توجيهه من أجل عكس االجتاه إىل اتساع التفاوت.

وقد ركزت دراسة اآلثار التوزيعية للتغري التكنولوجي 
والعوملة يف هذا الفصل على عملية التغيري اهليكلي وما يرتبط 
هبا من حتوالت يف فرص العمل واألجور. غري أن هذا التركيز 
على العوامل اهليكلية ال يعين تبين رؤية قطعية لتوزيع الدخل. 
بل إن السياسات، على العكس من ذلك، هي املحدد الرئيسي 
التوزيعية. ومع ذلك، فإن وضع سياسات لتحقيق  للنتائج 
النتائج التوزيعية املرجوة إىل أقصى حد ممكن يتطلب فهم 
كيفية تأثري قوى العوملة والتطورات التكنولوجية على توزيع 
الدخل، وكذلك أنواع السياسات اليت ميكنها تعظيم الفوائد 
n التوزيعية للعوملة والتغري التكنولوجي. 
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كسبب إضايف، قال بعض االقتصاديني )مثل كروغمان   )2(
Krugman, 1995( بأن الزيادة يف حجم واردات البلدان 

املتقدمة من السلع املصنعة من البلدان النامية كان أقل 
من أن حيدث فارقًا نوعيًا. غري أنه، نظرًا للتغري اهليكلي 
العشرين، كما يشري  القرن  املتقدمة خالل  البلدان  يف 
فينسترا وهانسون )Feenstra and Hanson, 2003(، فإن 
حصة الواردات املصنعة يف إمجايل الناتج املحلي ليست 
هي األساس السليم للمقارنة، وإمنا هو باألحرى حصة 
القيمة املضافة يف الصناعة التحويلية. وبذلك املقياس، 
"زادت  و1990،   1913 عامي  ما بني  الفترة  ففي 
بالنسبة إلنتاج  زيادة كبرية  املصنوعات  بالفعل جتارة 
 Feenstra( "هذه املصنوعات يف كثري من البلدان املتقدمة

.)and Hanson, 2003: 149

سعر  معادلة  "نظرية  ما يسمى  إىل  التنبؤ  هذا  يستند   )3(
النظرية  النتائج  من  واحدة  وهي  اإلنتاج"،  عوامل 
الرئيسية للنماذج التجارية اليت وضعها هيكشر وأوهلني. 
وتفترض هذه النظرية، يف أبسط أشكاهلا، أن التجارة 
تقارب  إىل  تؤدي  االحتكاكات  من  ختلو  اليت  احلرة 
أسعار العوامل يف خمتلف البلدان، شريطة أن تتماثل فيها 
تكنولوجيات متجانسة يف تطورها اخلطي املستقيم، وأن 
تكون مواردها من عوامل اإلنتاج متشاهبة مبا يكفي ألن 

تكون يف نفس خمروط التنويع. 
 Berman, Bound and Griliches, ،انظر، على سبيل املثال  )4(
 1994; Berman, Bound and Machin, 1998; and Aghion,

على  وبالتركيز   .Caroli and Garcia-Penalosa, 1999

الواليات املتحدة، يقول آخرون إن الزيادة يف عالوة 
األجور قد جنمت عن اخنفاض معدل منو املعروض من 
املاضي  القرن  من  السبعينات  بعد  املاهرة  العمل  قوة 
 Card and Lemieux, 2001; Goldin and Katz, 2008;(
Rajan, 2010(. ويظل هناك آخرون يقولون إن املعروض 

املتزايد بسرعة من العمال املهرة من جيل طفرة اإلجناب 
اليت أعقبت احلرب العاملية يف أواخر الستينات قد جعل 
من تطوير التكنولوجيات املعتمدة على املهارات مثل 
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التكنولوجيات اليت أنتجتها ثورة تكنولوجيا املعلومات 
للربح  حتقيقًا  أكثر  أمرًا  والتسعينات  الثمانينات  يف 

 .)Acemoglu, 1998(
 )Feenstra and Hanson, 1999( يبني فينسترا وهانسون  )5(
مبدى  تتأثر  للمقياسني  النسبية  املسامهات  أن  أيضًا 
قياس االستخدام األعظم للمعدات ذات التقنية العالية. 
فالتجارة والتكنولوجيا تفسران تفاوت الدخل بنفس 
العالية كحصة  التقنية  القدر إذا قيست املعدات ذات 
من إمجايل املعدات الرأمسالية املستخدمة يف كل صناعة، 
إذا  التجارة إال بأمهية هامشية فحسب  بينما ال تتسم 
قيست املعدات ذات التقنية العالية كمجرد جزء ضئيل 
األدوات  احلواسيب وغريها من  االستثمارات يف  من 

ذات التقنية العالية.
مشاهبة  أدلة   )Van Reenen, 2011( رينن  فان  يعرض   )6(

بالنسبة للمملكة املتحدة.
 Goos, Manning and( يصنف غوس وماننغ وسالومونز  )7(
املتوسطة يف  املهن حسب أجورها   )Salomons, 2011

عام 1979 بغية فحص الطريقة اليت تغريت هبا نسبة 
الوقت.  مبرور  املهن  من  نوع  كل  يف  العمالة  إمجايل 

وال تتوفر أدلة مشاهبة بالنسبة للبلدان املتقدمة.
إحصاءات  دليل  بيانات  قاعدة  من  مستمدة  بيانات   )8(

.UNCTADstat األونكتاد
يلزم قانون عقد العمل، الذي صدر يف 1 كانون الثاين/  )9(

يناير 2008، أرباب األعمال بإصدار عقود حتريرية، 
دائمًا  االختبار على سنتني، ومتنح وضعًا  فترة  تقصر 
للعمال الذين يبقون مع نفس الشركة ملا ال يقل عن 
عشر سنوات، وتفرض قيودًا على فصل العمال، وتزيد 
التشريع اجلديد  من مكافأة إهناء اخلدمة. كما يشمل 
زيادة يف احلد األدىن لألجور، ويسمح للنقابات العمالية 
ن من نظام تسوية  بتمثيل العمال متثياًل حقيقيًا، وحيسِّ
للعمال  االستقصائية  الدراسات  وتشري  املنازعات. 
املهاجرين يف دلتا هنر بريل قبل وبعد سريان القانون إىل 

.)Li, 2011( أنه كان فعااًل يف حتسني أوضاع العمل
 ،)Banister and Cook, 2011( وكوك  لبانيستر  وفقًا   )10(
ال توجد أي إحصاءات رمسية على نطاق البلد بشأن 
التحويلية  الصناعات  يف  العمل  وتعويضات  العمالة 
الصينية. بل جيري باألحرى اجلمع بني بيانات املشاريع 
البشرية  املوارد  وزارة  من  املستمدة  الرمسية  احلضرية 
الصناعات  وحدات  وبيانات  االجتماعي  والضمان 
والقرى(  البلدات  مشاريع  )أي  األخرى  التحويلية 
املستمدة من وزارة الزراعة. وتبني هذه األدلة أنه رغم 
يكسبونه  مما كانوا  أكثر  يكسبون  الصناعة  عمال  أن 
يف أي وقت مضى، فإن متوسط تعويض ساعة العمل 

مل يكن يتجاوز 1.36 دوالرًا يف عام 2008. ورغم 
صعوبة إجراء مقارنات بني البلدان، فإن هذا الرقم يقل 
كثريًا عن األرقام املماثلة يف جريان الصني يف منطقة 
شرق آسيا يف عام 2010، مثل اليابان )32 دوالرًا(، 
تايوان  ومقاطعة  دوالرًا(،   16.6( كوريا  ومجهورية 
الصينية )8.36 دوالرًا(. وتتناظر تكاليف تعويضات 
التكاليف يف بلدان  ساعة العمل يف الصني تقريبًا مع 
وإن  دوالرًا(،   1.90( الفلبني  مثل  األخرى،  املنطقة 
يرتفع  اليت  النامية  البلدان  يف  عنها  كثريًا  تقل  كانت 
فيها نصيب الفرد من الدخل، مثل األرجنتني )12.7 
واملكسيك  دوالرًا(،   10.1( والربازيل  دوالرًا(، 
بالواليات  العمل  إحصاءات  )مكتب  دوالرًا(   6.2(
مشاهبة  تقديرات  على  ولالطالع  املتحدة، 2011(. 
 .Ceglowski and Golub, 2011 من الناحية النوعية، انظر
رغم ضخامة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، فإن   )11( 
حصة ذلك االستثمار يف إمجايل التكوين الرأمسايل الصيين 

قد تراجع يف واقع األمر. 
يف حني قد تعترب اإللكترونيات، بداهة، من املصنوعات   )12(
الكثيفة املهارة، فإن من املعروف جيدًا أن البيانات اليت 
تبلغ عن اإللكترونيات كجزء من الصادرات الكثيفة 
املهارة للبلدان النامية ال تعدو أن تكون ومهًا إحصائيًا 
هذه  أن  إىل  ذلك  يف  السبب  ويرجع  معظمها.  يف 
تكنولوجيا  من  القليل  إال على  ال حتتوي  الصادرات 
قوة  خالف  إنتاجه،  وعوامل  اخلاصة  املصدر  البلد 
بعض  أن  إىل  األدلة  وتشري  املهارة.  املنخفضة  العمل 
زيادة  قد جنحت يف  الصني،  وخباصة  النامية،  البلدان 
اإللكترونيات  من  املحلية يف صادراهتا  املضافة  القيمة 
"معظم  أن  تقريبًا، يف حني  املنصرم  العقد  مدار  على 
ال يزالون  الوسطى  وأمريكا  املكسيك  يف  املصدرين 
يف مرحلة التجميع" )Hanson, 2012: 47(. وتشري أدلة 
أخرى إىل أن صادرات الصني حتتل، مع ذلك، مساحات 
خاصة تتسم باخنفاض السعر - وإن كان ذلك ال يعين 
بالضرورة اخنفاض اجلودة - يف فئات معينة من املنتجات 

 .)Schott, 2008( يف سوق الواليات املتحدة
أدى التصور الذي يفيد أن االستثمار األجنيب املباشر   )13(
ال ينقل التزامات الديون إىل البلد املضيف وخيلو من 
لتشجيع  كأداة  جاذبيته  تعزيز  إىل  املضاربة  عقليات 
مبرور  األرباح  حتويالت  تراكم  مع  أنه  غري  التنمية. 
الوقت، قد يصبح التأثري النهائي لذلك االستثمار على 

ميزان املدفوعات سلبيًا يف هناية املطاف. 
انتهت بعض الدراسات اليت تركز على فترات سابقة   )14(
شركات  حول  دراسة  ووجدت  خمتلفة.  نتائج  إىل 
الصناعات التحويلية يف الواليات املتحدة، تناولت الفترة 
مستويات  بني  قويًا  إجيابيًا  ارتباطًا   ،2004-1982
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 Desai,( النشاط املحلي واألجنيب للشركات عرب الوطنية
Foley and Hines, 2009(. غري أن هذه النتيجة قد تتسم 

باحلساسية للمستوى اإلمجايل وللفترة قيد البحث على 
حد سواء. بل إن التحليل األكثر تفصياًل الذي يتركز 
على قطاعات حمددة يف الواليات املتحدة والصني - 
أنشطة  من خالل  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبطان  بلدان  ومها 
الشركات عرب الوطنية - يبني وجود إحالل كبري لقوة 
)Ebenstein et al., 2012(. وعالوة  فيما بينهما  العمل 
على ذلك، تشري أدلة أخرى إىل أن شركات الواليات 
املتحدة قد حتولت يف اآلونة األخرية إىل منط لإلنتاج 
يرتبط فيه التوسع يف قوة العمل يف اخلارج بتقليص قوة 
العمل يف الداخل، على النحو الذي يناقشه منت النص. 
تبني األدلة اخلاصة بالواليات املتحدة والصني أن هذا   )15(
النوع من اإلحالل حمل قوة العمل قد يوجد حىت على 
منو  أن  حديثة  دراسة  ووجدت  القطاعي.  املستوى 
العمالة يف الصني كان أكرب ما يكون يف تلك القطاعات 
الصناعية اليت شهدت اخنفاضًا يف العمالة يف الواليات 
العينة  فترة  أن  املتحدة )Ebenstein et al., 2012(. غري 
عام 2005،  يف  تنتهي  األدلة  هذه  إليها  تستند  اليت 
اليت  املاضية  القليلة  السنوات  ال تشمل  بالتايل  وهي 
ازدادت فيها األجور بقوة يف الصني، وأدت زيادة قيمة 
الرينمنيب إىل زيادة أكرب يف تكاليف وحدة العمل مقيسة 
بالدوالرات. ولذلك، فليس من الواضح ما إذا كانت 
املالحظات اليت تسوقها تلك الدراسة تظل صحيحة، 
بل وليس من الواضح بدرجة أكرب ما إذا كان ميكن 

توقع أن يستمر ذلك االجتاه. 
االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  جتد   )16(
تأثريًا "قويًا  املثال،  )OECD, 2011: 113(، على سبيل 
و]بالغ[ الداللة من الناحية اإلحصائية" يبني أن "ختفيف 
القيود على االستثمار األجنيب املباشر )الجتذاب املزيد 
من االستثمارات اخلارجية( يرتبط بارتفاع التفاوت يف 
 )IMF, 2007a( األجور". كما جيد صندوق النقد الدويل
أن االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل البلدان النامية 
واالستثمار األجنيب املباشر اخلارج من البلدان املتقدمة 
يزيدان من تفاقم تفاوت الدخل، ويعزو هذه النتيجة 
إىل حدوث زيادة يف الطلب النسيب على العمال املهرة 

يف كل من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. 
 Milberg and Winkler, 2010:( ووينكلر  مليلربغ  وفقًا   )17(
276(، فإن "توسع شبكات اإلنتاج على الصعيد العاملي 

الشركات  استراتيجية  يف  مزدوجًا  غرضًا  حقق  قد 
الناجتة عن  التكاليف  اآلخذة يف التطور. فتخفيضات 
عوملة اإلنتاج قد دعمت أمولة قطاع الشركات غري 
املالية، عن طريق زيادة األرباح وتقليل احلاجة إلعادة 
استثمار هذه األرباح داخليًا على حد سواء، مما أدى 

املالية  األصول  لشراء  وتوفريها  اإليرادات  حترير  إىل 
وتعظيم عائدات محلة األسهم".كما استعرض هذان 
املؤلفان دراسات تبني أن عدة بلدان متقدمة قد شهدت 
األسهم وبني  تعظيم نصيب محلة  عالقة عكسية بني 

االبتكار. 
وثيقًا  والتكنولوجيا  التجارة  بني  االرتباط  يكون  قد   )18(
العاملي،  بصفة خاصة يف تقاسم اإلنتاج على الصعيد 
حيث "ال ميكن التفكري يف نقل األنشطة إىل اخلارج دون 
وجود تكنولوجيا معلومات منخفضة التكلفة، وال ميكن 
أن تكون تكنولوجيا املعلومات منخفضة التكلفة لوال 
توسع سالسل اإلنتاج العاملية فعليًا إىل البلدان املنخفضة 

.)Milberg and Winkler, 2009: 3( "األجور
بالتركيز على الشركات يف أوروبا الشرقية والواردات   )19(
 Bloom,( رينن  وفان  ودراكا  بلوم  جيد  الصني،  من 
Draca and van Reenen, 2011( ارتباطًا إجيابيًا قويًا بني 

الصناعات األوروبية اليت كانت أكثر تعرضًا للمنافسة 
من جانب الواردات الصينية )مثل األثاث واملنسوجات 
التكنولوجي.  التغري  وبني  األطفال(  ولعب  واملالبس 
وتبني هذه األدلة أن التجارة املتزايدة مع الصني كانت 
وراء حوايل 15 يف املائة من التحديث التكنولوجي يف 
أوروبا خالل الفترة 2000-2007. وكان نصف هذا 
التأثري يرجع إىل التغري التكنولوجي األسرع حقًا، الذي 
انعكس يف وجود عدد ضخم من براءات االختراع، 
والذي نتج عن زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير، 
النصف  الصناعات وراء  يف حني كان تقليص حجم 

اآلخر من نسبة ال  15 يف املائة. 
إذا أدرجت بيانات الفترة 2000-2010، فلن يكون   )20(
هلا أي تأثري مادي على النتائج، إال يف تبيان منو سليب 
للعمالة يف قطاع التشييد )لالطالع على أدلة مشاهبة، 

 .)McKinsey Global Institute, 2011 انظر
ينبع املنطق الكامن وراء هذا املفهوم من نظرية الوكالة   )21(
اليت تقول بأنه قد يكون هناك توتر بني مصاحل األطراف 
مديري  )أي  األسهم( ووكالئهم  )أي محلة  الرئيسية 
الشركات( إذا مل خيضع املديرون النضباط األسواق. 
وعمليات االستحواذ على الشركات هي من بني طرق 
ضبط سلوك املديرين، كما ميكن استخدام معدل عائد 
 Jensen and( الشركة  ألداء  كمقياس  الشركة  أسهم 

 .)Meckling, 1976

 )Milberg and Winkler, 2009( يستعرض ميلربغ ووينكلر  )22(
اخلارج يف  إىل  األنشطة  نقل  إىل دور  دراسات تشري 

تراجع حصة قوة العمل يف الناتج املحلي اإلمجايل.
لالطالع على عرض واضح لآلثار الضارة اليت يتركها   )23(
سلوك الشركات الذي يركز على تعظيم القيمة املتحققة 
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حلملة األسهم على االبتكارات اليت تزيد اإلنتاجية، انظر 
Mintzberg, 2007، وخباصة الصفحتان 9 و10.

إىل  الصني  من  التحويلية  الصناعات  إعادة  شأن  من   )24(
الواليات املتحدة أن يسهم أيضًا يف تصحيح االختالالت 

العاملية بصورة سلسة. 
 Ed Crooks, “GE takes $1bn risk in bringing jobs  )25(
 home”, Financial Times 3 April 2012; Sylvain Cypel,

 “La Caroline du Sud devient un pôle automobile”, Le

.Monde, 8 May 2012

تشجع  اليت  للسياسات  اخلصوص،  وجه  على  ميكن،   )26(
تكبح  أن  التكنولوجي  والتحديث  الرأمسايل  التراكم 

الضغوط املعاكسة النامجة عن العوملة. 
ختتلف التطورات التوزيعية يف الصني اختالفًا كبريًا عن   )27(
منوذج "النمو املقترن بالعدالة" الذي اتبعته االقتصادات 
بالتصنيع يف مرحلة سابقة. وكما يرد  العهد  احلديثة 
لتنمية،  وا لتجارة  ا تقرير  من  اخلامس  الفصل  يف 
التصنيع  سرعة  فإن   ،)TDR 2003, chap. V(  2003
ومنو الصادرات املصنعة يف مجهورية كوريا ومقاطعة 
يف  كبرية  زيادات  إىل  يستندان  كانا  الصينية  تايوان 
أرباب  مبقدور  كان  وبالتايل،  العمل.  قوة  إنتاجية 
بقدراهتم  االحتفاظ  االقتصادين  هذين  الصناعات يف 
على املنافسة على الصعيد الدويل، مع السماح يف نفس 
الوقت بزيادات كبرية يف األجور. وكان منو األجور 
يف مجهورية كوريا يف مرحلة اللحاق السريع بركب 
إىل  يستند  منوًا   2000-1975 الفترة  يف  االقتصاد 
قاعدة عريضة، مثلما يتبني من استمرار تراجع التفاوت 
يف األجور )أي حصائل أجور العمال املهرة بالنسبة 
 Kwack,( الفترة  تلك  مدار  على  املهرة(  للعمال غري 

.)2012

باسم  املعروف  املعيشية،  األسر  تسجيل  نظام  كان   )28(
بني  التفاوت  أوجه  تطور  يف  رئيسيًا  عاماًل   ،hukou

لعقبة  ا هذه  ساعدت  ويف حني  واحلضر.  الريف 
القانونية أمام التنقل بني املناطق الريفية واحلضرية يف 
فإهنا  الواسعة،  الفقرية  األحياء  مشكلة  نشوء  جتنب 
كانت تعين أيضًا حصول النازحني من املناطق الريفية 
عليه  مما حيصل  أقل  اجتماعية  ومكاسب  أجور  على 
 Selden and Wu,( عمال احلضر. ويالحظ سلدن َووو
املاضي،  القرن  الثمانينات من  أوائل  أنه حىت   )2011

كان ذلك النظام يربط القرويني مبجتمعاهتم املحلية. 
غري أنه أدى يف وقت أقرب إىل توجيه قوة العمل إىل 
أنشطة الصناعة التحويلية وإىل املناطق احلضرية، وإن 
الشديدة  والرواتب  األجور  هبياكل  احتفظ  قد  كان 
التباين اليت تتيح للكيانات العامة أن حتقق مدخرات 

واستثمارات كبرية. 

أطلقت احلكومة الصينية سلسلة من املبادرات ملعاجلة   )29(
الغربية’".  ’التنمية  بينها "محلة  التفاوت اجلغرايف، من 
وهذه احلملة، اليت أطلقت يف عام 1999، تستهدف 
اخلط الفاصل بني الشرق والوسط والغرب. كما أن 
حركة "بناء ريف جديد اشتراكي"، اليت بدأت رمسيًا 
احلضر  بني  الفجوة  سد  تستهدف  عام 2005،  يف 
متناغم" يف تشرين  "بناء جمتمع  والريف. ومع إعالن 
األول/أكتوبر 2006، شنت احلكومة هجومًا شاماًل 
لتشجيع  تدابري  اختاذ  تتوخى  التفاوت. كما أهنا  على 
لتوفري  التمويل  وزيادة  احلضرية،   - الريفية  اهلجرة 
التعليم واخلدمات الصحية للفقراء، وحتويل الطلب من 
االستثمار والصادرات إىل االستهالك املحلي واخلدمات 

.)Zhu and Wan, 2012: 85( العامة
حصة  بني  إجيابية  عالقة  رصد  املكسيك  يف  أيضًا  مت   )30(
وفروق  الناتج  إمجايل  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار 

.)Lopez Noria, 2011( األجور فيما بني الصناعات
ترك االندماج يف االقتصاد العاملي، مقترنًا باخلصخصة   )31(
وهيكل  العمالة  يف  جوهرية  حتوالت  من  وما تبعها 
األجور على املستوى القطاعي، تأثريًا هو اآلخر على 
هذه  يف  أنه،  غري  الروسي.  االحتاد  يف  الدخل  توزيع 
احلالة، ازدادت األجور يف املؤسسات اململوكة للدولة 
 Gimpelson and( بأقل من زيادهتا يف الشركات اخلاصة
Lukyanova, 2009(. وعالوة على ذلك، فإن التفاوت 

القطاع  الدخول يف  ارتفاع  من  ينبع  املتزايد  اجلغرايف 
ومن  بيترسربغ،  وسانت  موسكو  يف  وخباصة  املايل، 
املكاسب الكبرية يف الدخول يف قطاعي التشييد واإلنتاج 
الصناعي اللذين يتسمان بالتركيز الشديد من الناحية 
 .)Galbraith, Krytynskaia and Wang, 2004( اجلغرافية
ورودريك  ماكميالن  من  تأييدًا  النتائج  هذه  تلقى   )32(
يقوالن  اللذين   ،)McMillan and Rodrik, 2011: 75(
بأنه "أيًا كان إسهام العوملة، فال بد وأهنا تعتمد اعتمادًا 
شديدًا على الظروف املحلية، واخليارات اليت يقررها 
صناع السياسات املحلية، واستراتيجيات النمو املحلية". 
ويف الواقع، فإن جانبًا كبريًا من تأثريات حترير التجارة 
يرجع  إمنا  الالتينية  أمريكا  يف  اهليكلي  التحول  على 
إىل اندماج البلدان املايل السابق ألوانه أو غري املنظم، 
الذي كان كثريًا ما يقترن برفع قيمة العملة، فضاًل عن 
إضعاف السياسات الصناعية الداعمة أو إلغائها تدرجييًا، 
وانسحاب الدولة عمومًا من االقتصاد، وهو ما تناوله 
.TDR 2003 2003 ،بالتفصيل تقرير التجارة والتنمية

ُتعد جتربة شيلي يف الفترة ما بني عامي 1987 و1992   )33(
اقتصاد  شهد  الفترة،  تلك  فخالل  ذلك.  على  مثااًل 
شيلي منوًا تراكميًا للناتج املحلي اإلمجايل بنسبة 40 
يعادل  )ما  املائة  بنسبة 27 يف  للعمالة  املائة ومنوًا  يف 
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مليون وظيفة(. وكانت الصادرات هي اليت تدفع هذا 
التوسع إىل حد بعيد. فقد أسهمت الصادرات بأكثر 
املائة من إمجايل منو الطلب. ومع مراعاة  من 30 يف 
إضافة  التصدير  إىل  املوجهة  القطاعات  يف  االستثمار 
إىل تأثري ارتفاع االستهالك نتيجة ملا تولد من دخول 
جديدة، أفادت احلسابات أن "كتلة الصادرات" كانت 
تستأثر ب  70 يف املائة من منو الناتج املحلي اإلمجايل و66 
يف املائة من خلق فرص العمل )ECLAC, 1994(. غري 
أنه مل ُتخلق سوى وظائف قليلة يف قطاعات التصدير 
نفسها: فمسامهة املناجم ومصائد األمساك كانت أقل من 
2 يف املائة من إمجايل منو العمالة. وجاء اجلانب األعظم 
من الوظائف اجلديدة يف القطاعات غري القائمة على 
التبادل التجاري )جتارة التجزئة والتشييد( ويف الصناعة 
إىل  تقريبًا  جمملها  يف  موجهة  كانت  اليت  التحويلية، 
السوق املحلية. وكان وجود سعر صرف مواٍت للغاية 
أمرًا يتسم باألمهية يف ذلك الوقت من أجل توليد تأثري 
مضاعف قوي للدخل املتصل بالتصدير. وعلى وجه 
اخلصوص، كانت شركة النحاس اململوكة للدولة أداة 
الصادرات إىل  املتحققة من  اإليرادات  لتمرير  مكملة 

الطلب املحلي املتزايد.
استعراض  على  لالطالع   )2011(  Peres برييز  انظر   )34(
مدى  على  ُأطلقت  اليت  القطاعية  السياسات  لربامج 
العقد املاضي يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية )مبا 
شيلي،  بريو،  الربازيل،  أوروغواي،  األرجنتني،  فيها 

كوستاريكا، املكسيك(. 
فيما يتعلق بالزناع املنهجي حول صحة فرضية كوزنيتس   )35(
 Anand ،من الناحية التجريبية، انظر، على سبيل املثال

.and Kanbur, 1993

العابرة  املالية  احليازات  ازدياد  إىل  املالية  العوملة  تشري   )36(
اإلمجالية  اخلارجية  األصول  جمموع  وازدياد  للحدود 
للبلدان )مثل األصول املالية اخلاصة املقومة بالعمالت 
األجنبية، وأرصدة االستثمار األجنيب املباشر اخلارج(، 
وكذلك ديوهنا )مثل الديون اخلاصة املستحقة للدائنني 
األجانب، وحمافظ االستثمار اليت حبوزة غري املقيمني، 
وأرصدة االستثمار األجنيب املباشر الداخل(؛ انظر أيضًا 

.IMF, 2007b

خالل  من  كانت  وإن  مماثلة،  حجة  على  لالطالع   )37(
خطوط خمتلفة إىل حد ما، انظر )Akyüz 2011(. وقال 
العوملة  من  تستفيد  أن  ال ميكن  البلدان  بأن  آخرون 
االقتراض  جتنب  املمكن  من  يكون  إال عندما  املالية 
املالية  السوق  تكون  وعندما  الديون،  وتراكم  املفرط 
غري   .)IMF, 2007b( جيدة  بصورة  متطورة  املحلية 
بالتحديد مسة من  األقل تطورًا هي  املالية  السوق  أن 
السمات الرئيسية اليت متيز البلدان املتقدمة عن غريها 

من البلدان، حبيث إن هذه احلجة ال تنطوي على فائدة 
كبرية القتصادات السوق النامية واالنتقالية. 

العوامل  املوجات على  يتوقف حدوث هذه  يف حني   )38(
الضاغطة العاملية، فإن العوامل اجلاذبة اخلاصة بكل بلد 
على حدة هي اليت حتدد حجم التدفقات املالية الداخلة 
إىل ذلك االقتصاد. وتشمل هذه العوامل الضاغطة األداء 
االقتصادي وانفتاح احلساب الرأمسايل، وكذلك عوامل 
مؤسسية من قبيل أسعار الصرف، نظرًا ألن التغريات 
املتوقعة يف أسعار الصرف ميكن أن تؤثر على العائدات 

املتوقعة لالستثمارات املالية.
يناقش ليجوهنوفود )Leijonhufvud, 2007( الطريقة اليت   )39(
تؤدي هبا ممارسات إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية 
يف البلدان املتقدمة إىل اإلفراط يف اإلقدام على املخاطرة 
استراتيجياهتا  يف  القصرية"  "اآلجال  على  والتركيز 

االستثمارية لألسواق الناشئة. 
 UNCTAD انظر  التقارير،  هلذه  عرض  على  لالطالع   )40(

(2012(، وخباصة القسم 2-5.

تبدو نسب السعر إىل الدخل يف أسواق العقارات مرتفعة   )41(
 Balakrishnan et( نسبيًا يف عدد من البلدان اآلسيوية
تكون  األسواق  األسعار يف هذه  أن  al., 2012(. غري 

متضخمة على األرجح بفعل التدفقات املالية الداخلة 
أيضًا يف املراكز املالية اخلارجية، مثل موريشيوس، اليت 

ال تتوفر بشأهنا بيانات شاملة.
البلدان املشمولة بالشكل 4-4:

جمموعات البلدان املشمولة هي على النحو التايل:
أمريكا الالتينية )10(: األرجنتني، إكوادور، باراغواي، 
الربازيل، بريو، شيلي، مجهورية فزنويال البوليفارية، كوستاريكا، 

كولومبيا، املكسيك.
تركيا،  تايلند،  باكستان،   :)7( آسيا  يف  النامية  البلدان 

مجهورية كوريا، سنغافورة، ماليزيا، نيبال. 
املغرب،  غانا،  أفريقيا،  جنوب  تونس،   :)5( أفريقيا 

موريشيوس. 
األجور  املنخفضة  ال  82  االقتصادات  يلي  وفيما 

املشمولة:
البلدان املتقدمة )1(: بلغاريا.

أرمينيا،  أذربيجان،   :)13 ( االنتقالية  االقتصادات 
بيالروس،  واهلرسك،  البوسنة  أوكرانيا،  أوزبكستان،  ألبانيا، 
طاجيكستان،  جورجيا،  مولدوفا،  مجهورية  تركمانستان، 

قريغيزستان، كازاخستان. 
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أمريكا الالتينية )6(: بوليفيا، غواتيماال، غيانا، نيكاراغوا، 
هاييت، هندوراس. 

إندونيسيا،  أفغانستان،   :)23( آسيا  يف  النامية  البلدان 
توفالو، جزر سليمان،  بوتان،  بنغالديش،  بابوا غينيا اجلديدة، 
اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ساموا، سري النكا، الصني، 
العراق، فانواتو، الفلبني، فييت نام، كمبوديا، كرييباس، منغوليا، 

ميامنار، اهلند، اليمن.

بنن،  أوغندا،  أنغوال،  إريتريا،  إثيوبيا،   :)39( أفريقيا 
بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، جزر القمر، مجهورية 
أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية تزنانيا 
املتحدة، جيبويت، الرأس األخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان 
تومي وبرينسييب، السنغال، السودان، سرياليون، الصومال، غامبيا، 
غينيا - بيساو، غينيا، الكامريون، كوت ديفوار، كينيا، ليبرييا، 
ليسوتو، مايل، مدغشقر، مصر، مالوي، موريتانيا، موزامبيق، 

النيجر، نيجرييا.
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الفصل اخلامس

دور السياسة املالية يف توزيع الدخل

ألف-  مقدمة

يتمثل أحد أهداف السياسة املالية يف حد ذاهتا يف حتقيق 
ويكون  السياسات،  صناع  يستحسنه  الدخل  لتوزيع  منط 
مقبواًل للمجتمع ككل. فذلك يساعد يف حتقيق التماسك 
ن املجتمع بأسره من  االجتماعي واالستقرار السياسي، وميكِّ
املشاركة يف عملية النمو اإلمجايل لالقتصاد، حىت وإن تباينت 
مسامهات خمتلف مجاعات السكان. غري أنه ينبغي أيضًا النظر 
إىل حتقيق منط لتوزيع الدخل يعزز النمو وخيلق فرص العمل 
باعتباره هدفًا وسيطًا. وللسببني معًا، من الضروري للبلدان 
النامية أن تنظر بعناية يف الطريقة اليت تؤثر هبا السياسات املالية 

يف توزيع الدخل كجزء من استراتيجياهتا اإلمنائية.

وهناك رؤيتان بشأن نوع توزيع الدخل الذي ينبغي 
أن هتدف السياسة املالية إىل حتقيقه، وأسباب ذلك. وتذهب 
إحدى الرؤيتني، انطالقًا من جانب العرض، إىل أن توزيع 
الدخل على حنو أكثر تفاوتًا لصاحل الفئات صاحبة الدخل 
األعلى وهي الفئات اليت حتقق أرباحًا، ومتيل بدرجة أكرب 
إىل االدخار، سيؤدي إىل تعزيز النمو. وذلك ألن من املتوقع 
استثمارات  إىل  الدخل  توزيع  من  النوع  ذلك  يؤدي  أن 
اإلمجالية.  واملدخرات  الصافية  األرباح  لزيادة  نتيجة  أكثر 
أما الرؤية األخرى، اليت تنطلق من جانب الطلب، فتتوقع 
أن يؤدِّي توزيع الدخل بقدر أكرب من املساواة لصاحل فئات 
الدخل املتوسط واألدىن، وهي الفئات اليت متيل بدرجة أقل 

إىل االدخار، إىل تعزيز االستهالك املحلي وزيادة االستثمار 
والعمالة من قبل الشركات توقعًا الزدياد الطلب. ويف كلتا 
هو  احلقيقية  اإلنتاجية  القدرة  يف  االستثمار  يعترب  احلالتني، 

القوة الدافعة لتحقيق التقدم االقتصادي.

ويف العقود الثالثة األوىل من فترة ما بعد احلرب، سيطر 
توزيع  بالعالقة بني  املتصل  التفكري  النهج األخري على  هذا 
الدخل والنمو واالستثمار والسياسات االقتصادية، وخاصة 
يف معظم البلدان املتقدمة. وقد حدَّت هذه السياسات من 
التفاوت، وأدت إىل منو سريع نسبيًا ومعدالت بطالة منخفضة 
نسبيًا. ومع ذلك، حتول توجه السياسات العامة ابتداء من 
أواخر السبعينات من القرن املاضي حنو النهج األول، مما أدى 
إىل اتساع التفاوت، وارتفاع معدالت البطالة، وتباطؤ النمو.

يناقشها  اليت  العمل،  سوق  سياسات  إىل  وباإلضافة 
توفر  املالية  السياسة  فإن  التقرير،  السادس من هذا  الفصل 
األدوات الرئيسية للتأثري على توزيع الدخل. وتشمل هذه 
األدوات الضرائب والتحويالت االجتماعية وتوفري اخلدمات 
العامة. وقد لعبت كل هذه األدوات دورًا حموريًا يف اجلهود 
اليت تبذهلا احلكومات، ليس فقط للتأثري على توزيع الدخل، 
ولكن أيضًا لدعم عملية النمو يف البلدان املتقدمة والنامية 
على حد سواء. لذلك، فإن دراسة أسباب اتساع التفاوت يف 
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معظم البلدان منذ أوائل عام 1980 جيب أن تشمل متحيص 
الدور الذي لعبته السياسة املالية يف هذا السياق.

وال شك يف أن التأثري على توزيع الدخل هو واحد 
فحسب من عدة أهداف للسياسة املالية. ولكن حىت عندما 
ال ُتتخذ القرارات املتعلقة بالطرق اليت ينبغي اتباعها جلمع 
اإليرادات العامة وتوزيع النفقات العامة هبدف حمدد هو التأثري 

على توزيع الدخل، فإهنا تؤثر حتمًا 
أو آخر.  اجتاه  يف  التوزيع  هذا  على 
تسيري  إىل  ُينظر  أن  جيب  ولذلك، 
العقود  مدى  على  املالية  السياسات 
األوسع  السياق  يف  املاضية  الثالثة 
االقتصاد  سياسات  توجيه  إلعادة 
اليت  اهليكلية  واإلصالحات  الكلي 
نادرًا ما تساعد يف احلد من التفاوت؛ 

بل إهنا تزيده يف كثري من األحيان.

املاضي،  القرن  من  السبعينات  منتصف  من  وابتداًء 
حوَلت السياسات املالية يف البلدان النامية تركيزها تدرجييًا 
إىل القضاء على "تشوهات السوق" النامجة عن الضرائب. 
إىل  متيل  السياسات  قرارات  كانت  نفسه،  ويف الوقت 
التركيز بدرجة أكرب على حتقيق التوازن املايل، بينما ال تركز 
على  املاضي  يف  تفعل  مما كانت  كثريًا  أقل  إال بدرجة 
وكان  األخرى.  واإلمنائية  الكلية  االقتصادية  االحتياجات 
امليل العام للحد من دور الدولة يف االقتصاد يعين أنه كلما 
اعترب تعديل امليزانية ضروريًا، كان حتقيق ذلك يتم خبفض 

اإلنفاق بداًل من حتصيل إيرادات إضافية.

الضريبية  اإلصالحات  أدت  البلدان،  من  كثري  ويف 
الناتج  املواتية لنظام السوق إىل تقليص نسبة الضرائب إىل 
املحلي اإلمجايل، وخفض معدالت الضرائب احلدية، وتدعيم 
عناصر نظام اإليرادات العامة اليت حتدث آثارًا ارتدادية على 
توزيع الدخل )أي العناصر اليت متيل إىل زيادة التفاوت يف 
ل السياسات املالية  الدخل(. كما أن هذا التوجه اجلديد شكَّ

السياسات يف  تأثرت إصالحات  النامية، حيث  البلدان  يف 
الثمانينات والتسعينات بصورة شديدة مبشروطيات وتوصيات 
املؤسسات املالية الدولية. وقد شددت هذه املؤسسات أيضًا 
على ضرورة تعزيز املركز املايل للقطاع العام وتقليص تدخل 

.)TDR 2006. chap. II( احلكومة يف توزيع املوارد

السياسة  هبا  تؤثر  اليت  الطريقة  الفصل  هذا  ويناقش 
املالية، يف جانيب اإليرادات والنفقات 
على حد سواء، على توزيع الدخل 
يف خمتلف الفئات االجتماعية وفئات 
الدخل، وكيف ميكن تعديلها لتضييق 
الفصل  ويشري  الدخل.  يف  الفجوة 
التصاعدية  الضرائب  زيادة  أن  إىل 
التفاوت  تقليل  يف  تساعد  أن  ميكن 
تقييد  دون  من  والثروة  الدخل  يف 
حوافز االستثمار يف رأس املال الثابت 
واالبتكار واجتذاب املهارات. ويف جانب النفقات العامة، 
االجتماعية  اخلدمات  االجتماعية وتوفري  للتحويالت  ميكن 
أن ختفف من النتائج التوزيعية غري املرغوب فيها اجتماعيًا 
اليت تنجم عن قوى السوق وعن انعدام املساواة يف الثروات 
املستخدمة،  األدوات  من  الدقيق  املزيج  وخيتلف  األصلية. 
تبعًا للظروف املحددة  التوصية باستخدامها،  أو اليت ميكن 
السائدة يف كل بلد، وخباصة مرحلة التطور اليت بلغها، وقدراته 

اإلدارية، وخياراته االجتماعية.

ويأيت تنظيم هذا الفصل على النحو التايل. يستعرض 
القسم باء بعض التغريات الرئيسية يف تصميم نظم اإليرادات 
ومنط اإلنفاق العام اليت يبدو أهنا سامهت يف ازدياد التفاوت 
تدابري  كما يصف  املاضية.  الثالثني  السنوات  مدار  على 
املالية األحدث عهدًا اليت اختذت يف االقتصادات  السياسة 
النامية واالنتقالية بغية احلد من التفاوت. ويستند القسم جيم 
إىل هذه التجارب وإىل االعتبارات النظرية األخرى لطرح 
بعض التوصيات بتدابري مالية من شأهنا احلد من التفاوت، 

مع تعزيز ديناميات النمو والتنمية يف الوقت نفسه.

من الضروري أن تنظر البلدان النامية 
يف  املالية  السياسات  تأثري  طريقة  يف 
توزيع الدخل كجزء من استراتيجياهتا 

اإلمنائية.
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املالية العامة وتوزيع الدخل  -1

ابتداًء من منتصف السبعينات من القرن املاضي، ازداد 
وصناع  البارزين  االقتصاديني  بني  النظر  وجهات  تقارب 
القرار على أنه يلزم بوجه عام تعديل النظم الضريبية لتحقيق 
قدر أكرب من "حياد" الضرائب )Tanzi, 1987(. وكان ذلك 
جزءًا من حتول أوسع يف النموذج االقتصادي، استنادًا إىل 
البطالة  ارتفاع  )أي  التضخمي  الركود  أن  مفاده  تصور 
املتقدمة  البلدان  شهدته  الذي  التضخم(  بارتفاع  مقترنًا 
وبعض البلدان النامية يف السبعينات كان يرجع يف جانب 
منه إىل اآلثار املشِوهة لتدخل الدولة )لالطالع على مناقشة 
أكثر تفصياًل، انظر TDR 2010. chap. 5, sect. B(. ونتيجة 
لذلك، بدأت السياسة النقدية يف إعطاء األولوية ملكافحة 
التضخم على حساب اجلهود املبذولة لكبح مجاح معدالت 
حل  ميكن  أنه  ُيعتقد  وكان  االرتفاع.  يف  اآلخذة  البطالة 
مشكلة البطالة من خالل إدخال مزيد من املرونة يف شروط 
وبتحويل  األجور،  ويف حتديد  العاملني  وفصل"  "توظيف 
عناصر  تصور  وحتول  الربح.  حتقيق  لصاحل  الدخل  توزيع 
"النظام الضرييب اجليد" من تصور يدخل صراحة تشوهات 
من  يقلل  تصور  إىل  الرأمسالية  السوق  اقتصادات  أداء  يف 
تلك التشوهات إىل أقصى حد )Steinmo, 2003(. وكان 
هلذه  ووفقًا  األسواق.  بكفاءة  االعتقاد  إحياء  إىل  يستند 
احلكومي  واإلنفاق  الضرييب  العبء  إبقاء  ينبغي  النظرة، 
العبء  توزيع  يتحدد  أن  كما ينبغي  ممكن،  حد  أدىن  يف 
الضرييب وختصيص النفقات العامة وفقًا ملعايري الكفاءة يف 
املقام األول )McLure, 1984; Musgrave, 1990(. وينبغي 
أال تدخل االعتبارات التوزيعية يف احلسبان إال هبدف جتنب 
حدوث تفاوت مفرط يف الدخل، وهو ما جيب ختفيضه من 
 Engel, Galetovic and خالل النفقات أساسًا )مثلما يرى

Raddatz, 1999(. وكان ُيعتقد أن الضرائب املرتفعة على 

أرباح الشركات واملعدالت احلدية املرتفعة للضرائب على 
الدخل تؤدي إىل  العليا من سلم  للشرائح  بالنسبة  الدخل 
تباطؤ النشاط االقتصادي، وأهنا غري فعالة أيضًا يف إعادة 

.)Bird and Zolt, 2005( توزيع الدخل والثروة

ويف سياق تباطؤ النمو وارتفاع معدالت البطالة، أثر 
التغري يف الفكر االقتصادي أيضًا على رأي عامة الناس بشأن 
مضمون "املقبول اجتماعيًا". ورغم أنه كان من الواضح أن 
خفض الضرائب التصاعدية سيزيد التفاوت، مل يكن هناك 
املتقدمة، ألنه  البلدان  لذلك يف  الشعبية  املعارضة  كثري من 
كان ُيعتقد على نطاق واسع أن اإلصالحات الضريبية، شأهنا 
شأن إصالحات سوق العمل، هي السبيل الوحيد الستعادة 
النمو واحليلولة دون أن تنقل الشركات نشاطها إىل اخلارج. 
متنح  اليت  السياسات  كانت  النامية،  البلدان  يف  وباملثل، 
امتيازات ضريبية واسعة ألصحاب رؤوس األموال، وخباصة 
الشركات عرب الوطنية، "مقبولة اجتماعيًا" أو "مرغوب فيها" 

ألهنا تشجع تدفقات رأس املال األجنيب الداخلة.

اإلصالحات الضريبية يف البلدان املتقدمة  -2

اإلصالحات  ما تشمل  عادة  املتقدمة،  البلدان  يف 
الضريبية: تقليص معدالت الضريبة التصاعدية على الدخل 
الشخصي، وخباصة املعدالت احلدية يف الشرائح العليا من 
سلم الدخل؛ وخفض عدد شرائح ضريبة الدخل؛ وخفض 
معدالت ضرائب الشركات؛ وتوسيع قاعدة ضرائب الدخل 
الثغرات واإلعفاءات؛ وزيادة كل  القضاء على  من خالل 
من معدالت الضرائب غري املباشرة - وخباصة ضريبة القيمة 
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 Sandford,( االجتماعي  الضمان  واشتراكات   - املضافة 
.)1993: 10-20

والتغيريات يف اهليكل الضرييب، اليت ُيدعى أهنا هتدف 
إىل جعل النظام الضرييب أكثر "حيادًا"، حتايب بعض املصاحل 
أكثر من غريها. والقضاء على الثغرات واإلعفاءات يقلص 
يف معظم احلاالت امتيازات معينة يتمتع هبا دافعو الضرائب 
يف فئات الدخل األعلى. ويف نفس الوقت، فإن التخفيضات 
يف ضرائب الدخل والضرائب الرأمسالية، إىل جانب الزيادات 
العبء  توزيع  إعادة  إىل  أدت  قد  االستهالك،  يف ضرائب 
الضرييب الذي يقع بدرجة أشد على كاهل الفئات األدىن 
دخاًل. وكان التأثري اإلمجايل هلذه التغريات يف اهليكل الضرييب 
استعراضًا  إن  بل  تنازلية.  أكثر  الضرائب  جعلت  أهنا  هو 
لإلصالحات الضريبية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي مل جيد بلدًا واحدًا أصبح فيه النظام الضرييب 

 .)Steinmo, 2003: 223( أكثر تصاعدية

إن آثار إعادة التوزيع اليت تترتب على النظام الضرييب 
إمجايل  يف  الدخل  ضريبة  حصة  على  كبري  حد  إىل  تعتمد 
الدخل  ضريبة  جلدول  التصاعدي  والتدرج  اإليرادات 
الشخصي. وضريبة الدخل يف البلدان املتقدمة، وأيضًا يف عدد 
من البلدان النامية يف آسيا، هي أكرب مصدر لإليرادات العامة 
)اجلدوالن 5-1 و5-2(. وخالل الفترة 2010-2006، 
استأثرت ضريبة الدخل يف البلدان املتقدمة، مبا يف ذلك ضريبة 
املتوسط، من  املائة، يف  بنسبة 46.5 يف  الشركات،  دخل 
إمجايل عائدات الضرائب، مقارنة مع ضريبة قيمة مضافة تنازلية 
تبلغ 27.3 يف املائة يف املتوسط. ومنذ أوائل الثمانينات من 
القرن املاضي، تنخفض حصة ضريبة الدخل وترتفع ضريبة 
نسبة ضريبة  اخنفضت  وقد  مستمر.  بشكل  املضافة  القيمة 
الدخل لضريبة القيمة املضافة، اليت ميكن اعتبارها مقياسًا تقريبيًا 
لتصاعدية النظام الضرييب، من 2.42 يف النصف األول من 
الثمانينات إىل 2.03 يف املائة يف النصف األول من التسعينات، 
مث إىل 1.70 يف املائة يف الفترة 2006-2010. وباإلضافة 
إىل ذلك، فمن املهم أيضًا النظر يف جدول ضرائب الدخل. 
فمعدالت الضرائب احلدية يف أعلى سلم الدخل، على وجه 
اخلصوص، تشكل عنصرًا هامًا يف التدرج التصاعدي العام، 
حىت على الرغم من أن كبار أصحاب الدخول ال يشكلون 
سوى شرحية صغرية من السكان، ألهنم كثريًا ما يستأثرون 
حبصة كبرية من الدخل الكلي ومن إمجايل حصيلة ضرائب 
الدخل. ومع ذلك، فإن معدالت الضرائب احلدية على الدخل 

الشخصي يف الشرائح العليا من سلم الدخل يف دول منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اخنفضت من متوسط 
يبلغ 71 يف املائة يف أواخر السبعينات إىل حوايل 57 يف املائة 

يف أواخر العقد األول من القرن احلايل )الشكل 1-5(.

ورغم تراجع هذه املعدالت يف غالبية بلدان منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإن التغري يف درجة 
تصاعدية النظام الضرييب ككل كان خيتلف فيما بني هذه 
أمناط  تباين  يف  يتمثل  ذلك  أسباب  أحد  وكان  البلدان. 
الضرائب املفروضة على الثروات )Piketty, 2010(. فتطور 
ضرائب العقارات والثروات يف فرنسا، على سبيل املثال، 
اململكة  يف  هلا  املناظرة  الضرائب  مع  حادة  بصورة  يتباين 
الفترة 2005-1970  املتحدة خالل  املتحدة والواليات 
واضح  بشكل  تراجعت  فقد   .)Piketty and Saez, 2007(
املتحدة  اململكة  يف  عمومًا  الضرييب  لنظام  ا تصاعدية 
والواليات املتحدة. ففي هذين البلدين، حدث منذ أوائل 
الدخل  ضرائب  معدالت  متوسط  يف  اخنفاض  الثمانينات 
الشخصي، وضرائب العقارات واهلدايا والثروة، وضرائب 
الشركات )يف الواليات املتحدة وحدها(، بالنسبة ألعلى 
من  أيضًا حبصة كبرية  تستأثر  اليت  الدخل،  توزيع  شرائح 
رؤوس األموال. وعلى النقيض من ذلك، ظلت تصاعدية 
تقريبًا،  تغيري  دون  من  عمومًا  الفرنسي  الضرييب  النظام 
حيث إن استحداث ضريبة الثروة وزيادة ضريبة التركات 
يف أوائل الثمانينات قد عوض خفض معدل ضريبة الدخل 
الشخصي وأكثر. ويف الوقت نفسه، فإن التفاوت يف توزيع 
الدخل املتاح لإلنفاق قد ازداد يف فرنسا بأقل مما ازداد به 

يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة.

وقد برر أنصار اإلصالحات الضريبية الليربالية اجلديدة 
احلد من الضرائب التصاعدية على أساس أن من شأن ذلك 
تقليل التشوهات يف توزيع عوامل اإلنتاج، وبالتايل حتسني 
كفاءة االقتصاد، مبا يترك آثارًا إجيابية على إمجايل الدخول 
بالنسبة للجميع. وأيدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي هذا النهج: "إن السعي وراء حتقيق قدر أكرب من 
احلياد يقوم على القبول املتزايد بأن النظام الضرييب النسيب هو 
على األرجح النظام األمثل من زاوية الكفاءة، باملقارنة بالنظام 
غري أن   .)OECD, 1989: 184-185( واالنتقائي"  املتدرج 
الفكرة القائلة بأن "احلياد" يزيد من الكفاءة االقتصادية هي 
فكرة تنبع من منوذج اقتصادي ال يأخذ يف احلسبان ما حيدث 
يف العامل احلقيقي من حاالت عديدة الهنيار األسواق ولتباين 
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التمييزية  الضريبية  النظم  ما تسعى  وهو  األولية،  الثروات 
 Aiyagari, 1995; Koskela ،لتصحيحه )انظر، على سبيل املثال

and Vilmunen, 1996; Pissarides, 1998(. كما أنه يهمل دور 

توزيع الدخل يف حتديد مستوى الطلب املحلي.

اجلدول 1-5

مؤشرات اإليرادات املالية، البلدان املتقدمة، 2010-1981
)النسبة املئوية من إمجايل الناتج املحلي(

1985-19811990-19861995-19912000-19962005-20012010-2006

41.642.542.842.241.541.8إمجايل اإليرادات واملنح
منها:

26.627.826.926.325.926.0إيرادات الضرائب
منها: 

5.56.16.36.77.07.1ضريبة القيمة املضافة
0.90.81.11.10.80.6ضريبة احلدود
13.313.912.812.312.012.1ضريبة الدخل

منها:
2.52.72.73.13.23.5ضريبة دخل الشركات
6.97.06.76.26.16.1إيرادات الضرائب األخرى

9.59.710.910.310.110.0املسامهات االجتماعية
7.33.35.16.15.45.3إيرادات أخرى)أ(

بند تذكريي:
نسبة ضريبة الدخل لضريبة القيمة 

املضافة
2.422.282.031.841.711.70

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية Eurostat، قاعدة بيانات اإلحصاءات؛ ومنظمة التعاون  املصدر: 
.StatExtracts والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات

تشري البيانات إىل متوسط مخس سنوات لرصد متوسط اإليرادات احلكومية العامة. مالحظة: 
تشمل اإليرادات الرأمسالية. )أ(   

وكان من املتوقع أن يؤدي اخنفاض الضرائب املفروضة 
على الفئات املرتفعة الدخل واألرباح إىل زيادة االستثمارات 
بطريقتني. أواًل، كان ُيعتقد أن ارتفاع األرباح الصافية من 
املالية إلعادة االستثمار من  يزيد احلوافز واملوارد  شأنه أن 
جانب الشركات. وثانيًا، كان من املتوقع أن يؤدي ارتفاع 
الدخول الصافية يف الشرائح العليا من سلم الدخول إىل زيادة 
إمجايل املدخرات، ألن فئات الدخل هذه متيل إىل االدخار 
مبعدالت أكثر من املتوسط. ومن شأن ذلك بدوره أن يؤدي 

أيضًا - بصورة شبه آلية - إىل ازدياد االستثمارات. ومع 
تقدم خطى العوملة يف التسعينات من القرن املاضي، قيل أيضًا 
إن ختفيض العبء الضرييب، وخاصة على األرباح، كان أمرًا 
تأثريًا  يترك  كان  الشركات  ارتفاع ضرائب  ضروريًا ألن 
سلبيًا على قدرة الشركات على املنافسة على الصعيد الدويل. 
وعالوة على ذلك، فإن خفض الضرائب على الشركات من 
شأنه أن حيول دون نقل اإلنتاج إىل البلدان املنخفضة الضرائب 

)اليت هي أيضًا، يف معظمها، بلدان منخفضة األجور(.
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اجلدول 2-5

مؤشرات اإليرادات املالية، مناطق خمتارة، 2010-1991
)النسبة مئوية من إمجايل الناتج املحلي(

1995-19912000-19962005-20012010-2006

أفريقيا
22.121.023.828.2إمجايل اإليرادات واملنح

منها:
14.414.015.016.4إيرادات الضرائب

منها:
4.44.44.95.4ضريبة القيمة املضافة

5.35.04.24.2ضريبة احلدود
4.04.25.16.2ضريبة الدخل

منها:
2.52.42.33.4ضريبة دخل الشركات
0.70.40.80.6إيرادات الضرائب األخرى

2.01.82.32.7املسامهات االجتماعية
5.65.36.59.1إيرادات أخرى)أ(

بند تذكريي:
0.910.951.041.15نسبة ضريبة الدخل لضريبة القيمة املضافة

أمريكا الالتينية
21.322.723.927.3إمجايل اإليرادات واملنح

منها:
12.513.814.816.7إيرادات الضرائب

منها:
4.75.46.47.3ضريبة القيمة املضافة

1.81.61.31.2ضريبة احلدود
2.83.33.64.7ضريبة الدخل

منها:
2.02.22.23.0ضريبة دخل الشركات
3.23.53.53.4إيرادات الضرائب األخرى

2.92.82.83.1املسامهات االجتماعية
5.96.16.37.5إيرادات أخرى)أ(

بند تذكريي:
0.600.610.560.64نسبة ضريبة الدخل لضريبة القيمة املضافة

شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا
20.919.619.220.7إمجايل اإليرادات واملنح

منها:
14.413.813.714.9إيرادات الضرائب
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1995-19912000-19962005-20012010-2006

منها:
4.54.55.25.6ضريبة القيمة املضافة

2.41.71.51.4ضريبة احلدود
4.85.45.46.2ضريبة الدخل

منها:
3.03.13.54.3ضريبة دخل الشركات
2.72.21.61.7إيرادات الضرائب األخرى

0.71.22.23.0املسامهات االجتماعية
5.84.63.32.8إيرادات أخرى)أ(

بند تذكريي:
1.071.201.041.11نسبة ضريبة الدخل لضريبة القيمة املضافة

غرب آسيا
28.530.334.635.8إمجايل اإليرادات واملنح

منها:
5.55.96.56.9إيرادات الضرائب

1.02.11.83.8املسامهات االجتماعية
22.022.226.325.1إيرادات أخرى)أ(

االقتصادات االنتقالية
28.029.934.2..إمجايل اإليرادات واملنح

منها:
18.718.320.6..إيرادات الضرائب

منها:
8.810.112.2..ضريبة القيمة املضافة

2.11.91.9..ضريبة احلدود
4.95.15.9..ضريبة الدخل

منها:
2.73.33.3..ضريبة دخل الشركات
2.91.20.6..إيرادات الضرائب األخرى

8.58.69.2..املسامهات االجتماعية
0.83.04.4..إيرادات أخرى)أ(

بند تذكريي:
0.560.500.48..نسبة ضريبة الدخل لضريبة القيمة املضافة

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وصندوق  املصدر: 
النقد الدويل، قاعدة التوقعات االقتصادية العاملية وقواعد بيانات إحصاءات املالية احلكومية؛ ومصادر وطنية.

وإكوادور،  باألرجنتني،  يتعلق  ما  عدا  فيما  العامة،  احلكومية  اإليرادات  متوسط  لرصد  سنوات  متوسط مخس  إىل  البيانات  تشري  مالحظة: 
وكوستاريكا،  البوليفارية،  فزنويال  ومجهورية  والسلفادور،  القوميات،  املتعددة  بوليفيا  ودولة  وبنما،  وباراغواي،  وأوروغواي، 
وكولومبيا، واملكسيك، ونيكاراغوا، اليت تشري بياناهتا إىل القطاع العام غري املايل. ولالطالع على تكوين جمموعات البلدان النامية، 

انظر اجلدول 3-5.
تشمل اإليرادات الرأمسالية.  )أ(   
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الشكل 1-5

معدالت ضرائب الدخل احلدية العليا يف بلدان 
خمتارة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 1975-1979 و2008-2004
)نسب مئوية(
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.Piketty, Saez and Stantcheva, 2011 املصدر: 
إىل  تشري  وهي  فترة.  لكل  متوسطات  هي  لبيانات  ا مالحظة: 
ضريبة الدخل الشخصي على مستوى احلكومة املركزية 
تتوفر  ال  وحيثما  سواء.  حد  على  املحلية  واحلكومات 
فترة مخس  أول  بيانات  ُتستخدم  الفترات،  لتلك  بيانات 
سنوات بعد عام 1975 وآخر مخس سنوات )لالطالع 
 Piketty, Saez and Stantcheva, انظر  التفاصيل،  على 

.)2011, appendix C

غري أنه ليس من املرجح أن ينمو االستثمار يف اقتصاد 
ما عندما يتراجع امليل لالستهالك وتتفاقم توقعات منو الطلب، 
وخاصة عندما ال ُتستغل قوة العمل وال القدرات اإلنتاجية 
القائمة على حد سواء استغالاًل كاماًل. ويف واقع األمر، فإن 
السياسات الرامية إىل زيادة املدخرات اإلمجالية، واليت تؤدي 
إىل اخنفاض االستهالك الكلي، من املرجح بدرجة أكرب أن 
تفضي إىل تقلص االستثمار وإضعاف منو اإلنتاج بدرجة أشد.

اإلصالحات  أن  للدهشة  مما يدعو  فليس  ولذلك، 
مل تسفر  الضرييب  اهليكل  تصاعدية  خفضت  اليت  الضريبية 
عن زيادة الكفاءة عمومًا أو اإلسراع بالنمو يف بلدان منظمة 
 Piketty, Saez and( التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
Stantcheva, 2011؛ وانظر أيضًا الشكل 5-2 ألف(. غري 

أن حجم التخفيض يف معدالت الضرائب العليا كان مؤشرًا 
جيدًا على ازدياد الدخل قبل خصم الضرائب يف هذه البلدان 
)الشكل 5-2 باء()1(. كما أن خفض معدالت الضرائب 
احلدية العليا يشجع زيادة توزيع أرباح الشركات فيما بني 
الدخل  فئات  ضمن  أساسًا  هم  الذين   - األسهم  محلة 
األعلى - أكثر مما يشجع على إعادة استثمار هذه األرباح. 
َخر يف شكل استحواذ  ومن املرجح هلذا الدخل بدوره أن ُيدَّ
 Bakija,( على أصول موجودة، بداًل من إنفاقه على االستهالك

 .)Cole and Heim, 2012

من  كثري  يف  الضريبية  اإلصالحات  فإن  وإمجااًل، 
تفيد  كانت  املاضي  القرن  هناية  يف  املتقدمة  االقتصادات 
أعلى األسر دخاًل، إال عندما كان جيري حتييد االخنفاض يف 
املعدالت احلدية العليا بالزيادات يف الضرائب األخرى باألخذ 
بالتدرج التصاعدي. ولكن على الرغم من تقلص تصاعدية 
النمو  الشركات، ظل  الضريبية واخنفاض ضرائب  األنظمة 

بطيئًا والبطالة مرتفعة نسبيًا.

اإليرادات العامة يف البلدان النامية واالقتصادات   -3
االنتقالية

هيكل اإليرادات العامة )أ( 
ختتلف هياكل ومستويات حتصيل اإليرادات احلكومية 
اختالفًا كبريًا بني البلدان النامية واملتقدمة )اجلدوالن 1-5 
و5-2(. ففي البلدان النامية، وخاصة يف أمريكا الالتينية، 
تكون حصة ضرائب  االنتقالية،  االقتصادات  وكذلك يف 
مما يف  بكثري  أدىن  العامة  اإليرادات  إمجايل  يف  الدخل 
فإن حصص ضريبة  أخرى،  ناحية  املتقدمة. ومن  البلدان 
القيمة املضافة التنازلية، فضاًل عن اإليرادات األخرى مثل 
يف  بكثري  أعلى  تكون  الدولة،  أمالك  وضرائب  اإلتاوات 

النامية. البلدان 
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الشكل 2-5

التغري يف معدل ضريبة الدخل احلدية العليا، ومنو 
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل، والتغري 
يف حصة ال  1 يف املائة األعلى من الدخل يف 

بلدان خمتارة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، 1975-1979 و2008-2004
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معدل ضريبة الدخل احلدية العليا

ألف- التغري يف معدل ضريبة الدخل احلدية العليا ومنو نصيب
الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل
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.Piketty, Saez and Stantcheva, 2011 املصدر: 
تشري البيانات إىل التغريات يف املتوسط لكل فترة. وهي ترد  مالحظة: 

كنسب مئوية ما مل ُيوضح خالف ذلك. 

ويبني اخنفاض حصة حصيلة ضريبة الدخل وارتفاع 
حصة ضريبة القيمة املضافة يف إمجايل اإليرادات الضريبية أن 
االقتصادات  تنازلية يف  أكثر  الضرييب عمومًا يكون  النظام 
ففي  املتقدمة.  البلدان  يف  عليه  مما هو  واالنتقالية  النامية 
الفترة 2006-2010، كانت حصة ضريبة الدخل )مبا فيها 
الضريبية يف  اإليرادات  إمجايل  الشركات( يف  ضريبة دخل 
أدىن مستوياهتا يف أمريكا الالتينية )28 يف املائة(، ويف أعلى 
مستوياهتا يف شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا )42 يف 
املائة(. وكانت حصة ضريبة القيمة املضافة يف أدىن مستوياهتا 
يف أفريقيا )33 يف املائة(، بينما كانت يف أعلى مستوياهتا يف 

االقتصادات االنتقالية )59 يف املائة(.

اإلتاوات وضرائب  ارتفاع حصة  فإن  ما،  وإىل حد 
الصناعات  العامة، وخباصة من  الدولة يف اإليرادات  أمالك 
االستخراجية، خيفف من التأثري الذي يتركه ضعف النظام 
النامية.  البلدان  الدخل يف  توزيع  التصاعدي على  الضرييب 
النفط  صادرات  من  أساسًا  املرتفعة  احلصة  هذه  وتنتج 
واملعادن، وال متثل بالتايل عبئًا مفروضًا على دافعي الضرائب 
املحلية. غري أن هذه احلصة يف إمجايل اإليرادات العامة تتفاوت 
الفترة 2006-2010، كانت هذه  ففي  املنطقة.  حسب 
املحلي  الناتج  من  املائة  يف   9.1 بنسبة  تستأثر  اإليرادات 
الالتينية؛  أمريكا  يف  املائة  يف  و7.5  أفريقيا،  يف  اإلمجايل 
 25.1( آسيا  غرب  يف  خاصة  بصفة  مرتفعة  كما كانت 
وجنوب  شرق  يف  للغاية  منخفضة  كانت  وإن  املائة(،  يف 
وجنوب شرق آسيا )2.8 يف املائة(. ومع ذلك، فإن آثار 
إعادة التوزيع اليت ترتبت على األنظمة الضريبية يف البلدان 
هيكلها  بسبب  فقط  ليس  نسبيًا،  آثار حمدودة  هي  النامية 
العام، وإمنا أيضًا بسبب صغر حصة اإليرادات العامة عمومًا 

يف الناتج املحلي اإلمجايل.

بصفة  االقتصادي  التطور  من  املبكرة  املراحل  ويف 
والتصاعدية،  املباشرة  الضرائب  حتصيل  يصعب  خاصة، 
وذلك بسبب ضخامة القطاع غري الرمسي وحمدودية قدرات 
البلدان  تلك  معظم  ففي  ذلك،  على  وعالوة  احلكومة)2(. 
الشديد،  بالتفاوت  الدخل  توزيع  فيها  يتسم  اليت  النامية 
كانت الضرائب تنازلية أيضًا، وتفشى فيها التهرب الضرييب 
من جانب أصحاب الدخول خالف األجور. ويسهم ذلك 
تتاح هلم فرص ومهارات  األغنياء  التفاوت ألن  ازدياد  يف 
أعظم للتهرب من الضرائب. ووفقًا لتقديرات شبكة العدالة 
التهرب من  فإن   ،)Tax Justice Network, 2011( الضريبية 
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الضرائب أو جتنبها يقلص اإليرادات الضريبية مبقدار 3.1 
تريليون دوالر سنويًا على نطاق العامل. وباملثل، فإن تسعري 
املعامالت  يف  األسعار  حتديد  يعين  الذي   - التحويالت 
الدولية بني املؤسسات املرتبطة ببعضها بعضًا داخل إحدى 

من  ن  ميكِّ الوطنية -  الشركات عرب 
حتويل أرباح الشركات عرب الوطنية 
إىل واليات قضائية منخفضة الضرائب 
أو بال ضرائب، وهو ما حيرم بالتايل 
بلدًا من البلدان ظلمًا من اإليرادات 

.)Jomo, 2012( الضريبية

وقد طرأت تغيريات هامة على 
النامية واالقتصادات  هياكل اإليرادات الضريبية يف البلدان 
ما كان  وهو  املاضية،  الثالثة  العقود  مدار  على  االنتقالية 
يرجع يف جانب منه إىل توصيات املؤسسات املالية الدولية 
واملشروطيات املرتبطة باالقتراض منها، وخاصة يف الثمانينات 
والتسعينات من القرن املاضي. وكان حنو 50 يف املائة من 
والبنك  الدويل  النقد  صندوق  من  املقدمة  التكيف  قروض 
الدويل بني عامي 1979 و1989 تتضمن شروطًا تتصل 
باإلصالحات املالية؛ وكان ما يربو على 50 يف املائة منها 
يتضمن شروطًا تتصل بكل من اإلصالحات التجارية وترشيد 
املوارد املالية احلكومية اليت تتضمن عناصر لإلصالح الضرييب 

.)Webb and Shariff, 1992: 71(

تتركز  والتسعينات  الثمانينات  إصالحات  وكانت 
من  وظيفتني  على  األول  املقام  يف 
للسياسة  الثالث  التقليدية  الوظائف 
كفالة   :)Musgrave, 1959( املالية 
وكفاءة  الكلي  االقتصاد  استقرار 
الثالثة،  أما الوظيفة  املوارد.  توزيع 
الدخل،  توزيع  على  بالتأثري  اخلاصة 
ثانوية.  أمهية  ذات  تعترب  فكانت 
املالية  املؤسسات  مشورة  وكانت 

الدولية تتركز، يف البداية بصفة خاصة، على توليد إيرادات 
وختفيض  ديوهنا  تسديد  مواكبة  من  البلدان  لتمكني  أكرب 
تلك  راحت  التسعينات،  أوائل  من  وابتداًء  املايل.  عجزها 
املؤسسات تويل اهتمامًا أكرب من ذي قبل لتشجيع ما كان 
اخلاص  لإلنتاج  للموارد  كفاءة  األكثر  التخصيص  يعترب 
 World( واالستثمار، وأيضًا لتحقيق العدالة وإدارة الضرائب
Bank, 1991: 9-10(، شأهنا شأن اإلصالحات األخرى املراعية 

عديدة،  نامية  بلدان  هبا  اضطلعت  اليت  السوق  العتبارات 
وكانت التغريات يف هيكل املالية العامة تفترض عمومًا املوازنة 
بني الكفاءة )اليت يتعني تعظيمها باالعتماد على قوى السوق 
بأقصى قدر ممكن( والعدالة )اليت تستلزم التدخل احلكومي(.

من  جانب  تعويض  وجرى 
نتيجة  لعامة،  ا اإليرادات  تراجع 
خلفض الضرائب التجارية والتعريفات 
اجلمركية بسبب حترير التجارة، من 
خالل ارتفاع اإليرادات املتحققة من 
بينما جرى تعويض  الدخل،  ضريبة 
جانب آخر بالضرائب االستهالكية 
املضافة.  القيمة  ضريبة  وخاصة  األوسع،  القاعدة  ذات 
مل تتوفر  وإن  أيضًا،  الثمانينات  يف  )ورمبا  ويف التسعينات 
هذه  أن  يبدو  كان  الفترة(،  لتلك  بالنسبة  شاملة  بيانات 
اإلصالحات الضريبية تؤدي إىل نظام ضرييب أكثر تنازلية، 
إذا اختذنا نسبة إيرادات ضريبة الدخل إىل إيرادات ضريبة 
الثمانينات، اخنفضت  القيمة املضافة كمؤشر تقرييب. ففي 
أمريكا  يف  بلدًا  أصل 14  من  بلدان   10 يف  النسبة  هذه 
بشأهنا  بيانات  توفرت  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية 
)Sáinz and Calcagno, 1992(. وبعد ذلك، اخنفضت هذه 
للغاية  منخفض  متوسط  مستوى  من  جديد،  من  النسبة 
يبلغ 0.60 يف النصف األول من التسعينات إىل 0.56 يف 
الفترة 2001-2005، قبل أن يرتفع ليصل إىل 0.64 يف 
الفترة 2006-2010. ويف شرق وجنوب وجنوب شرق 
النسبة أواًل من  آسيا، ارتفعت هذه 
1.07 يف النصف األول من التسعينات 
إىل 1.20 يف أواخر التسعينات، مث 
يف  إىل 1.11  ذلك  بعد  اخنفضت 
وخالفًا   .2010-2006 الفترة 
هلاتني املنطقتني، ظلت نسبة إيرادات 
ضريبة  إيرادات  إىل  الدخل  ضريبة 
ترتفع  فريقيا  أ يف  فة  املضا لقيمة  ا
 ، ملاضية ا سنة  لعشرين  ا ر  مدا على  مستمرة  بصورة 
من 0.91 يف النصف األول من التسعينات إىل 1.15 يف 
الفترة 2006-2010. وعلى النقيض من ذلك، شهدت 
االقتصادات االنتقالية، يف املتوسط، تراجعًا هلذه النسبة، من 
مستوى منخفض بالفعل يبلغ 0.56 يف النصف الثاين من 
التسعينات إىل 0.48 يف الفترة 2006-2010. ويف حني 
ال يأخذ هذا املؤشر التقرييب بعني االعتبار التحوالت املحتملة 

يف  اإليرادات  حتصيل  هياكل  إن 
أكثر  واالنتقالية  النامية  االقتصادات 
منها  التنازلية  الضرائب  على  اعتمادًا 

يف البلدان املتقدمة.

املراعية  الضريبية  اإلصالحات  كانت 
نينات  لثما ا يف  السوق  العتبارات 
بني  زنة  ملوا ا تفترض  لتسعينات  وا

الكفاءة والعدالة ...
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معدالت  يف  املحتملة  أو التغريات  ضريبة الدخل  سلم  يف 
ضريبة القيمة املضافة بالنسبة ملختلف أنواع السلع واخلدمات 
اليت ُتستهلك بكميات خمتلفة من جانب خمتلف فئات الدخل، 
فإنه يشري إىل أن تطور النظام الضرييب أصبح أكثر تنازلية.

مستوى اإليرادات العامة )ب( 

إن كون األنظمة الضريبية أكثر 
النامية  البلدان  من  كثري  يف  تنازلية 
يفسر أيضًا إىل حد بعيد السبب يف 
العامة  اإليرادات  إمجايل  حصة  أن 
يف  هي،  اإلمجايل  املحلي  الناتج  يف 
املتوسط، أقل يف البلدان النامية منها 
فاهلياكل  املتقدمة.  البلدان  يف  بكثري 
جتعل  اإليرادات  لتحصيل  التنازلية 

النظام يعتمد على القوة الشرائية للفئات املنخفضة واملتوسطة 
الدخل، ولكن ملا كانت هذه القاعدة الضريبية صغرية نسبيًا، 
هي  تكون حمدودة  املصدر  هذا  من  املتحققة  احلصيلة  فإن 

األخرى.

حصة  تراوحت   ،2010-2006 الفترة  وخالل 
إمجايل اإليرادات العامة واملنح يف الناتج املحلي اإلمجايل يف 
البلدان املتقدمة بني 30 يف املائة وقرابة 60 يف املائة، مبتوسط 
قدره 41.8 يف املائة )اجلدول 5-1(. وكان ذلك أعلى 
بكثري مما هي عليه يف البلدان النامية، حيث بلغت تلك احلصة، 
يف املتوسط، 28.2 يف املائة فقط يف أفريقيا، و20.7 يف املائة 
يف شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا، و27.3 يف املائة يف 
أمريكا الالتينية، و34.2 يف املائة يف االقتصادات االنتقالية، 
املائة يف غرب آسيا )اجلدول 5-2(. ونتيجة  و35.8 يف 
لذلك، مل تكن البلدان النامية تتمتع، يف املتوسط، إال بنطاق 

أضيق للتأثري على توزيع الدخل من خالل التدابري املالية.

وقد اختلفت اآلثار اليت تركتها التغيريات يف اهليكل 
البلدان.  فيما بني  العامة  اإليرادات  إمجايل  على  الضرييب 
املنخفضة  البلدان  أن كثريًا من  ووجدت دراسات عديدة 
الدخل وأقل البلدان منوًا قد شهدت اخنفاضًا يف إيراداهتا العامة 
يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، وهو ما كان 
 Heady,( يرجع أساسًا إىل اخنفاض ضرائب الدخل والتجارة
 2001;.Khattry and Mohan Rao, 2002; Gemmell and

Morrissey, 2003(. وعالوة على ذلك، مل تتحقق مكاسب 

الكفاءة املتوقعة من حترير التجارة، وهو ما كان يرجع يف 
جانب منه إىل عدم وجود خطط مالية ميكنها تعويض خسائر 

.)Rodrik, 2006( اإليرادات من الضرائب التجارية

وتشري البيانات املتاحة لبلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى وأمريكا الالتينية إىل أنه نادرًا ما كانت هناك أي 
يف  احلكومية  اإليرادات  يف  زيادات 
ففي  التسعينات.  وأوائل  الثمانينات 
الثمانينات، تراجعت نسبة اإليرادات 
املالية إىل الناتج املحلي اإلمجايل يف 7 
بلدان من أصل 14 بلدًا يف أمريكا 
لكارييب  ا لبحر  ا ومنطقة  لالتينية  ا
 .)Sáinz and Calcagno, 1992 (
ويف املتوسط، شهدت بلدان أمريكا 
النسبة  هلذه  طفيفًا  ارتفاعًا  الالتينية 
بعد عام 1995، وخاصة بعد عام 2005، بسبب ارتفاع 

اإليرادات الضريبية وغري الضريبية.

العامة  اإليرادات  إمجايل  حصة  راحت  أفريقيا،  ويف 
الثاين من  النصف  املحلي اإلمجايل تنخفض حىت  الناتج  يف 
بعد  وخاصة  االرتفاع،  إىل  عادت  أهنا  غري  التسعينات، 
عام 2005، عندما أدى ارتفاع عائدات صادرات السلع 
األساسية إىل تعزيز اإليرادات غري الضريبية. يف شرق وجنوب 
العامة يف  اإليرادات  وجنوب شرق آسيا، اخنفضت حصة 
الناتج املحلي اإلمجايل بني عامي 1995 و2005، لكنها 
عادت لالرتفاع بعد ذلك لتصل إىل نفس مستواها تقريبًا 
يف النصف األول من التسعينات. واستفادت ميزانيات بلدان 
الزيادة  من  االنتقالية  االقتصادات  وميزانيات  آسيا  غرب 
الناتج  يف  العامة  اإليرادات  حلصة  املتوسط،  يف  املستمرة، 

املحلي اإلمجايل.

العامة يف  ويف احلاالت اليت اخنفضت فيها اإليرادات 
الثمانينات والتسعينات، أدى ذلك إىل تقليص املجال املتاح 
أمام احلكومات لتعزيز عملية التنمية وحتسني توزيع الدخل، 
خاصة وأن بطء النمو كان حيول دون توسع قاعدة ضرائب 
الالتينية.  وأمريكا  أفريقيا  بلدان  يف  واالستهالك  الدخل 
كما صادفت هذه البلدان صعوبات يف االقتراض من األسواق 
الرأمسالية الدولية خالل تلك السنوات، بينما كانت أسعار 
الفائدة املرتفعة على ديوهنا اخلارجية وتسديد أقساط الديون 
تستهلك نسبة كبرية من إيراداهتا العامة. وبالتايل، وحىت يف 

... غري أن التجارب األخرية يف أمريكا 
أن  إىل  تشري  أخرى  وأماكن  الالتينية 
حتسن  أن  ميكن  التصاعدية  الضرائب 
والنمو  الدخل  وتوزيع  املايل  التوازن 

االقتصادي.
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فإهنا مل تكن  العامة،  اإليرادات  فيها  ارتفعت  اليت  احلاالت 
البنية  يف  لالستثمار  املطلوبة  الكبرية  املبالغ  لتمويل  كافية 
التحتية الالزمة لتعزيز النمو )نظرًا لتكامل االستثمار العام 
واخلاص( ولزيادة اإلنفاق االجتماعي الذي يهدف إىل احلد 

من التفاوت يف الدخل.

لإليرادات يف  البديلة  املصادر  تتمثل  أن  وكان ميكن 
فوائض الشركات اململوكة للدولة، وخباصة يف البلدان الغنية 
بالثروات من املوارد الطبيعية. غري أنه جرى يف معظم البلدان، 
اعتبارًا من منتصف الثمانينات فصاعدًا، خصخصة كثري من 
الشركات اململوكة للدولة، واستغلت العائدات إىل حد كبري 
يف تسديد الديون اخلارجية. وبغية احلصول على النقد األجنيب 
اخلصخصة  لعمليات  الترويج  ما كان جيري  كثريًا  الالزم، 
بتقدمي حوافز ضريبية للمستثمرين األجانب، وكثريًا ما كان 
توزيع الريع من استغالل املوارد الطبيعية )أي الفرق بني قيمة 
املبيعات وتكلفة استغالل املوارد الطبيعية( ينحاز بشدة لصاحل 
الوطنية. وأدى ذلك إىل اخنفاض مكاسب  الشركات عرب 
 .)TDR 2005. chap. III( اإليرادات احلكومية بدرجة كبرية
إعادة  يف  احلكومات  من  عدد  بدأ  األخرية،  ويف السنوات 
التفاوض بشأن تعاقداهتا مع الشركات عرب الوطنية يف قطاع 
 ،)TDR 2010, chap. V sect. 5 الصناعات االستخراجية )انظر
على النحو الذي توضح جانبًا منه األرقام املدرجة يف خانة 

"إيرادات أخرى" يف اجلدول 2-5.

ولتكييف امليزانيات العامة مع هذا النقص يف اإليرادات، 
لعامة،  ا اخلدمات  توفري  بتقليص  عديدة  بلدان  قامت 
أو مل تتمكن من توسيعها مبا يتماشى مع احتياجات سكاهنا 
الذين تتزايد أعدادهم. واتباعًا لتوصيات املؤسسات املالية 
الدولية، استحدثت بلدان عديدة رسوم استخدام للخدمات 
التعليم والرعاية الصحية والطرق السريعة، اليت  العامة مثل 
كانت ُتوفر جمانًا يف السابق. ويف حني كانت اآلثار اإلجيابية 
فإهنا  فيما يبدو،  املالية حمدودة  املوازنات  التدابري على  هلذه 
تركت تأثريات سلبية على الدخول املتاحة لإلنفاق بطرق 
خمتلفة، حسب مالمح الدخل ملختلف املستخدمني. ففرض 
املثال،  سبيل  على  السريعة،  الطرق  على  استخدام  رسوم 
عادة ما يؤثر أساسًا على األسر األغىن اليت تستهلك هذه 
اخلدمات بصورة رئيسية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الرسوم 
املدرسية، وخاصة يف التعليم االبتدائي، ورسوم العالج هي 
الفقرية  الشرائح  استبعاد  إىل  ما أدت  تنازلية، وكثريًا  أكثر 
املجتمع من استخدام مثل هذه اخلدمات)3(.  والضعيفة يف 

االقتصادي  النمو  على  معاكسة  آثارًا  بدوره  ذلك  ويترك 
وعلى توزيع الدخل األويل مستقباًل، حيث إنه يدمي اخنفاض 

مستوى املهارات بني أبناء أفقر األسر.

ويف البلدان املنخفضة الدخل، ميكن لزيادة املساعدة 
بالنسبة  امليزانية  دعم  شكل  يف  وخاصة  الرمسية،  اإلمنائية 
للبلدان اليت تضطلع بإصالحات مالية، أن يعوض االخنفاض 
يف اإليرادات العامة من املصادر املحلية. غري أن نصيب الفرد 
من تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية أصابه الركود خالل 
الثمانينات، بل وتراجع بدرجة كبرية يف النصف األول من 
التسعينات، ليس فقط من حيث نصيب الفرد، وإمنا من حيث 

 .)TDR 2008. chap. V( القيمة املطلقة أيضًا

ومنذ منتصف التسعينات فصاعدًا، انتعشت مدفوعات 
املساعدة اإلمنائية الرمسية من مستواها املنخفض تارخييًا. غري 
أن جانبًا كبريًا من هذه الزيادة كان موجهًا إىل عدد قليل من 
البلدان اخلارجة من عدة سنوات من الصراع، أو جرى تقدميها 
يف شكل ختفيف عبء الديون، حبيث مل يترك سوى تأثري 
حمدود على امليزانيات احلالية. ورغم الزيادة يف املساعدة اإلمنائية 
الرمسية، ظلت هناك فجوة واسعة - يف حدود 50-60 بليون 
دوالر سنويًا - بني تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية الفعلية 
واملعونات اليت يقدر أهنا الزمة لتنفيذ التدابري الرامية لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة هدف احلد من الفقر مبقدار 
النصف بني عامي 2000 و2015. ومن الناحية األخرى، 
فإن نسبة متزايدة من املساعدة اإلمنائية الرمسية جيري توجيهها 
إىل الصحة والتعليم واألنشطة االجتماعية األخرى، مبا يتركه 
ذلك من آثار إجيابية على توزيع الدخل يف البلدان املتلقية. 
ولكن ملا كان ازدياد حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة 
هلذه األغراض يعين اخنفاضًا يف حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية 
املخصصة لالستثمار يف البنية التحتية والقدرات اإلنتاجية الذي 
من شأنه تعزيز النمو االقتصادي، فإن آثارها تكون حمدودة 
واألجور  للعمل  جديدة  فرص  وخلق  اهليكلي  التغيري  على 

 .)TDR 2008. chap. V(

وقد أسهمت عدة عوامل يف ازدياد اإليرادات العامة 
عمومًا كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل يف البلدان 
النامية واالقتصادات االنتقالية بعد عام 2000. ويف بعض 
البلدان، وخاصة يف أفريقيا، كانت زيادة تدفقات املساعدة 
اإلمنائية الرمسية عاماًل رئيسيًا يف ذلك، ولكنه جاء بشكل 
يرجع  كما كان  الضريبية؛  اإليرادات  الرتفاع  عام نتيجة 
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الرتفاع أسعار السلع األساسية يف البلدان اليت يشكل فيها 
القطاع األويل حصة كبرية من الناتج املحلي اإلمجايل.

ويف مجيع املناطق، كانت الزيادة يف اإليرادات العامة 
يف الفترة 2006-2010 ترجع إىل ارتفاع الضرائب غري 
غري  من  الدخل  ازدياد  أن  غري  الدخل.  وضرائب  املباشرة 
البلدان  يف  األمهية  من  القدر  بنفس  يتسم  كان  الضرائب 
املصدرة للسلع األساسية. فقد ساعد ارتفاع أسعار السلع 
األساسية تلك البلدان على زيادة إيراداهتا املالية بدرجة كبرية، 
وصلت يف بعض احلاالت إىل ما يتراوح بني 8 و12 يف املائة 
من الناتج املحلي اإلمجايل بني أواخر التسعينات من القرن 

 .)4()TDR 2011. table 2.1( 2010 املاضي وعام

وبالنسبة ألمريكا الالتينية، هناك أدلة على أن الدولة 
أصبحت تستحوذ يف السنوات األخرية على حصة متزايدة 
 Cornia, Gómez-Sabaini and( األساسية  السلع  ريع  من 
اليت  الضريبية  اإلصالحات  أن  غري   .)Martorano, 2011

إىل  أيضًا  أدت  تصاعدية  أكثر  ضريبيًا  نظامًا  استحدثت 
الالتينية.  أمريكا  بلدان  بعض  يف  العامة  اإليرادات  ازدياد 
ضريبة  استحدثت  املثال،  سبيل  على  أوروغواي،  ففي 
على  موحدة  العمال وضريبة  على دخل  تصاعدية جديدة 
الدخول الرأمسالية، بينما جرى ختفيض بعض الضرائب غري 
املباشرة، هبدف حتسني املوازنة املالية وتوزيع الدخل والنمو 
االقتصادي. وُيقدر أن هذا اإلصالح قد ساعد يف خفض 
الدخل  توزيع  يف  التفاوت  خفض  وبالتايل  جيين،  معامل 
الشخصي، مبقدار 2 يف املائة، من دون أي تأثري مثبط ملحوظ 

.)Martorano, 2012(

احليز املايل واإلنفاق العام  -4

اإلنفاق  ومنط  الوطين  اإليرادات  نظام  لتصميم  ميكن 
العام أن يؤثرا على توزيع الدخل، وإن اختلفت اآلثار. فنظام 
الضرائب التصاعدي يؤثر على مجيع فئات الدخل ودخوهلا 
الوسطى  الطبقة  بني  الدخل  فجوة  ذلك  مبا يف  النسبية، 
وأصحاب الدخول العليا. أما على جانب اإلنفاق، فكثريًا 
ما تكون التحويالت االجتماعية وتوفري اخلدمات االجتماعية 
الفئات  بعينها، مثل  فئات  أو املدعومة موجهة إىل  املجانية 
واملسنني  األطفال  من  للعديد  املعيلة  واألسر  فقرًا  األشد 

والعاطلني. ومن هذه الزاوية، يعترب اإلنفاق االجتماعي أكثر 
االجتماعية  الفئات  ومحاية  منه  أو احلد  الفقر  ملنع  مالءمة 
املحرومة أو الضعيفة بصفة خاصة. ومع ذلك، فإن املدى 
الذي ينبغي أن يتوجه به اإلنفاق االجتماعي الرامي للحد 
من التفاوت إىل فئات اجتماعية بعينها، والطريقة اليت يتم هبا 

.)UN/DESA, 2008( ذلك، يظل أمرًا حمل جدل

وكثريًا ما اقترحت املؤسسات املالية املتعددة األطراف 
الفئات  الثنائية استهداف فئات حمددة من  املاحنة  واجلهات 
األشد احتياجًا، بداًل من التغطية األكثر عمومية، كوسيلة 
لتحقيق األهداف االجتماعية، واحلد من الفقر بصفة خاصة، 
 Besley( من دون التسبب يف ازدياد إمجايل اإلنفاق االجتماعي
وقد   .)and Kanbur, 1990; Gelbach and Pritchett, 1995

يعين ذلك تقدمي مزيد من الدعم لفئات معينة على حساب 
الدعم  إىل  حاجة  يف  أيضًا  يكونون  قد  ممن  أخرى  فئات 
حساب  على  يكون  أو قد  أخرى،  ألسباب  االجتماعي 
التنمية  عملية  لتعزيز  باألمهية  تتسم  العام ألغراض  اإلنفاق 
يتطلب  معينة  فئات  استهداف  إن  كما قيل  عام.  بشكل 
قدرات إدارية وينطوي على تكاليف إلمتام املعامالت، وقد 
يتأثر اختيار الفئات الستهدافها باملصاحل السياسية يف أحيان 
كثرية )Mkandawire, 2007(. كما أن استهداف فئات بعينها 
االجتماعي  الصعيد  على  والتمايز  التشرذم  إىل  يؤدي  قد 
االجتماعي  التماسك  على  سلبية  آثارًا  يترك  أن  مما ميكن 

.)UN/DESA, 2008(

لإلنفاق  املنطقي  األساس  يتسم  العملي،  الواقع  ويف 
االجتماعي بااللتباس يف معظم البلدان: ففي حني هتدف أنواع 
معينة من اإلنفاق إىل حتقيق صاحل املجتمع ككل، فإن أنواعًا 
أخرى تستهدف فئات تكون حباجة إىل الدعم االقتصادي 
واحلماية االجتماعية. وكال النوعني من اإلنفاق االجتماعي 
يف خمتلف أشكاهلما ميكن أن يكونا مربرين، حسب احلالة 
املحددة يف كل بلد. وبشكل عام، فإن توفري الرعاية الصحية 
والتعليم لعامة الناس يكتسي أمهية خاصة للتنمية االقتصادية 
الشاملة، يف حني أن التحويالت النقدية والعينية لشرائح معينة 
من السكان قد تكون ضرورية للقضاء على الفقر املدقع. 
ولذلك، ال يتمثل التحدي الرئيسي فيما يبدو يف حتديد ما إذا 
كان اإلنفاق االجتماعي ينبغي أن يكون موجهًا أم ينبغي 
توفريه للجميع عندما تكون موارد امليزانية حمدودة، بل إنه 
يتمثل يف مجع إيرادات عامة إضافية، وعند الضرورة، التماس 

موارد مالية إضافية من املاحنني الدوليني.



تقرير التجارة والتنمية، 2012 146

ويبدو أن كثريًا من البلدان النامية، مبا يف ذلك البلدان 
األكثر فقرًا، تستهني بالنطاق الذي تتيحه التدابري املالية، مثل 
الضرائب التصاعدية، لزيادة اإليرادات العامة. وكما ورد يف 
الفصل الثالث، فإن املقارنات بني توزيع دخل السوق )الدخل 
اإلمجايل( والدخل املتاح لإلنفاق تبني أن التدابري املالية إلعادة 
التوزيع، رغم أهنا أخذت يف الضعف )OECD, 2011(، كانت 
أكثر فعالية يف تقليل التفاوت يف الدخل املتاح لإلنفاق يف 
 Chu, Davoodi, and( البلدان املتقدمة منها يف البلدان النامية
بأن حتصيل  بعيد  حد  إىل  ذلك  وُيفَسر   .)5()Gupta, 2000

الناتج  من  أصغر  حصة  ميثل  النامية  البلدان  يف  الضرائب 
تنازليًا(.  )أو حىت  تصاعدية  أقل  ويكون  اإلمجايل،  املحلي 
غري أن احلكومات يف البلدان املتقدمة متيل أيضًا ألن تكون 
أكثر جناحًا من احلكومات يف معظم البلدان النامية يف التأثري 
على توزيع الدخل من خالل زيادة التحويالت االجتماعية 
وحتسني توفري اخلدمات االجتماعية. فمعظم البلدان النامية 
ال متلك سوى قدر أقل من املوارد املالية العامة لتخصيصه 

هلذه األغراض.

وقد فشلت إصالحات السياسات اليت متت يف إطار 
برامج التكيف اهليكلي يف الثمانينات والتسعينات من القرن 
ألغلبية  واخلدمات  احلماية  من  ما يكفي  توفري  يف  املاضي 
السكان. فتوفري اخلدمات الصحية، عندما مت متويله من خالل 
خمططات استرداد التكاليف أو الدفع املسبق، أصبح "أصعب 
يف الوصول إليه بأسعار ميسورة، وأسوأ حااًل" يف كثري من 
 Narayan et al., 2000: 87; UNCTAD,( األفريقية  البلدان 
الذي  التعليم  نوعية  تتفاوت  الالتينية،  ويف أمريكا   .)2002

جيري توفريه، حيث ال يتاح للفئات املنخفضة الدخل سوى 
 ECLAC,( احلصول على خدمات تعليمية منخفضة النوعية
أمريكا  يف  التقاعدية  املعاشات  بنظم  وفيما يتعلق   .)2010

الالتينية، تراجعت التغطية يف كافة القطاعات بعد أن أدت 
اإلصالحات إىل خصخصة النظم العامة لدفع االستحقاقات 
أواًل بأول )Mesa-Lago, 2004(. ونظرًا الخنفاض اإليرادات 
احلكومية أو ازديادها بشكل غري كاف - وخاصة يف فترة 
ازدياد خدمة الدين - فإن مستوى التحويالت االجتماعية 
وتوفري املنافع العامة الالزمة ملعاجلة اتساع التفاوت ال يكون 
كافيًا. وباإلضافة إىل ذلك، يظل منو الناتج املحلي اإلمجايل 

ضعيفًا بشكل عام رغم اتساع التفاوت يف الدخل.

عام 2002،  بعد  وخاصة  التسعينات،  أواخر  ومنذ 
أدى ارتفاع اإليرادات العامة إىل متكني احلكومات يف بعض 

حيزها  توسيع  من  االنتقالية  واالقتصادات  النامية  البلدان 
املايل، مبا يف ذلك ما يلزم الختاذ تدابري ترمي إىل احلد من 
التفاوت. وباإلضافة إىل ازدياد اإليرادات احلكومية كنسبة 
من الناتج املحلي اإلمجايل، فإن خفض عبء الفوائد على 
الدين العام منذ أواخر التسعينات قد ساهم أيضًا يف توسيع 
احليز املايل يف العديد من البلدان. وكان اخنفاض عبء فوائد 
الدين يرجع يف جانب منه إىل اخنفاض أسعار الفائدة الدولية 
بالنسبة للبلدان املدينة لدائنني من القطاع اخلاص يف املقام 
األول، بينما كان يرجع يف جانب آخر إىل ختفيف عبء 
الديون يف البلدان املدينة أساسًا لدائنني رمسيني. ويف احلقيقة، 
فإن الكم غري املسبوق من ختفيف عبء الديون الرمسية اليت 
ُمنحت للبلدان النامية منذ منتصف التسعينات قد قلص حصة 
املوارد املالية العامة اليت كان يتعني ختصيصها لتسديد الديون 
يف عدد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. غري أن أثر 
ختفيف عبء الديون الدولية على البلدان النامية كان متفاوتًا 
إىل حد كبري، وخباصة بني البلدان اليت استفادت من مبادرة 
البلدان الفقرية املثقلة بالديون )وبعد ذلك مبادرة اإلعفاء من 
الديون املتعددة( وتلك اليت مل تستفد من مثل هذه املبادرات. 
وعالوة على ذلك، ال يوجد دليل واضح على أن ختفيف 
عبء الديون كان باإلضافة إىل أشكال أخرى من املساعدات 
)TDR 2008. chap. VI; UNCTAD, 2008(. ففي كثري من 
احلاالت، مل يكن ما جرى توفريه من ختفيف لعبء الديون 
كافيًا ألن يسمح بإعادة توجيه قدر كبري من األموال لتعزيز 
تطوير البنية التحتية وللحد من التفاوت. ويف بعض البلدان، 
ديون جديدة،  لتكبد  احلكومات  اضطرار  يعين  ذلك  كان 

مبا يف ذلك على الصعيد املحلي.

وإىل احلد الذي َتوفر به قدر أكرب من اإليرادات العامة 
على مدار العقد املاضي، كان مبقدور احلكومات يف بلدان 
عديدة أن تزيد من نفقاهتا اجلارية والرأمسالية، وخاصة يف 
أمريكا الالتينية، وإىل درجة أقل يف أفريقيا وشرق وجنوب 
 .)3-5 )اجلدول  األخرية  اآلونة  يف  آسيا  شرق  وجنوب 
ختفيض  الوقت،  نفس  يف  منها،  كثري  مبقدور  كما كان 
احلاالت.  بعض  يف  مايل  فائض  وتوليد  بل  املايل،  عجزها 
ففي أمريكا الالتينية، ارتفع متوسط إمجايل اإلنفاق العام بنسبة 
املحلي اإلمجايل، وارتفع متوسط  الناتج  املائة من  5.3 يف 
اإلنفاق اجلاري بنسبة 4.9 يف املائة فيما بني أوائل التسعينات 
ارتفع  احلايل. ويف أفريقيا،  القرن  من  األول  العقد  وأواخر 
هذان املتوسطان بنسبة 3.8 و1.5 يف املائة على التوايل، بني 

أواخر التسعينات وأواخر العقد األول من القرن احلايل)6(.
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اليت  اهلامة  اآلثار  أحد  وكان 
اإليرادات  ازدياد  يتركها  أن  ميكن 
يتمثل يف  الدخل  توزيع  على  املالية 
إعادة  آثار  إمكانية  من  يزيد  أنه 
العبء  خفض  طريق  عن  التوزيع 
ملنخفضة  ا لفئات  ا على  لضرييب  ا
 ، لقصري ا ألجل  ا يف  و  . لدخل ا
يضًا  أ ملايل  ا احليز  تساع  ا يسمح 

لبنية  ا يف  لالستثمار  املخصصة  لعامة  ا لنفقات  ا بزيادة 
برامج  وتوسيع  لعامة،  ا وحتسني توفري املنافع  لتحتية،  ا

التحويالت النقدية.

وقد ازدادت االستثمارات العامة 
وغرب  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  يف 
آسيا، ويف الوقت نفسه اخنفض الدين 
الفوائد  مدفوعات  وتراجعت  العام 
اإلمجايل.  املحلي  الناتج  من  كنسبة 
وُتعد زيادة االستثمارات العامة عاماًل 
رئيسيًا يف التمكني من إحداث التغيري 
ليس  العمل،  فرص  وتوليد  اهليكلي 
فقط ملا يتركه من آثار مباشرة على الطلب، وإمنا أيضًا ألنه 
غالبًا ما يكون ضروريًا الجتذاب االستثمار اخلاص الثابت 

للسري يف نفس االجتاه أو يف اجتاه مواٍز. 

اجلدول 3-5

اإلنفاق املايل، مناطق وجمموعات بلدان خمتارة، 2010-1991
)النسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل(

1995-19912000-19962005-20012010-2006

البلدان النامية
47.444.143.144.5إمجايل النفقات

منها:
5.04.64.34.7النفقات الرأمسالية

42.539.638.839.7النفقات اجلارية
منها:

5.23.92.72.3مدفوعات الفوائد
أفريقيا

26.623.826.227.6إمجايل النفقات
منها:

5.55.56.67.8النفقات الرأمسالية
21.118.319.619.8النفقات اجلارية

منها:
2.72.42.51.7مدفوعات الفوائد

أمريكا الالتينية
24.526.627.729.8إمجايل النفقات

منها:
5.25.34.65.7النفقات الرأمسالية

19.321.323.124.2النفقات اجلارية
منها:

2.82.83.32.3مدفوعات الفوائد

يف  اهليكلي  التكيف  برامج  فشلت 
توفري  يف  لتسعينات  وا نينات  لثما ا
ما يكفي من احلماية واخلدمات لغالبية 

السكان.
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1995-19912000-19962005-20012010-2006

شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا
22.020.721.522.1إمجايل النفقات

منها:
5.75.14.84.8النفقات الرأمسالية

16.315.516.717.3النفقات اجلارية
منها:

4.42.52.52.1مدفوعات الفوائد
غرب آسيا

37.733.632.030.0إمجايل النفقات
منها:

4.95.05.76.5النفقات الرأمسالية
32.828.526.323.6النفقات اجلارية

منها:
2.74.74.12.2مدفوعات الفوائد
االقتصادات االنتقالية

36.130.733.1..إمجايل النفقات
منها:

5.94.65.1..النفقات الرأمسالية
30.226.128.1..النفقات اجلارية

منها:
1.91.10.6..مدفوعات الفوائد

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات اإلحصاءات، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية Eurostat؛ وقاعدة بيانات   املصدر: 
StatExtracts يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وقاعدة بيانات CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 

والبحر الكارييب؛ وقاعدة التوقعات االقتصادية العاملية، واإلحصاءات املالية احلكومية يف صندوق النقد الدويل؛ ومصادر وطنية.
إيران  إندونيسيا، مجهورية  الرصد. شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا وتضم:  البيانات إىل متوسط مخس سنوات ملتوسط  تشري  مالحظة: 
اإلسالمية، تايلند، مقاطعة تايوان الصينية، مجهورية كوريا، سري النكا، سنغافورة، الصني، الفلبني، فييت نام، ماليزيا، نيبال، اهلند، 
إقليم هونغ كونغ اإلداري اخلاص يف الصني )تشري البيانات املتعلقة بالصني إىل إيرادات امليزانية ونفقاهتا، وال تشمل األموال اخلارجة 
عن امليزانية أو أموال الضمان االجتماعي(. أمريكا الالتينية وتضم: األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بنما، دولة 
بوليفيا املتعددة القوميات، بريو، اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيماال، مجهورية فزنويال البوليفارية، كوبا )مؤشرات 
فاسو،  بوركينا  بوتسوانا،  وتستبعد:  أفريقيا  املكسيك.  هندوراس،  هاييت،  نيكاراغوا،  كولومبيا،  كوستاريكا،  فقط(،  اإليرادات 
زمبابوي، سانت هيالنة، سيشيل، الصحراء الغربية، الصومال، غينيا االستوائية، ليبرييا، ليسوتو، مايوت، مدغشقر، موريتانيا. غرب 

آسيا وتستبعد: األردن، العراق، األراضي الفلسطينية املحتلة، اليمن. االقتصادات االنتقالية وتستبعد اجلبل األسود. 

التأثري على توزيع الدخل من خالل اإلنفاق   -5
العام 

يؤدي حتسن احلسابات املالية أيضًا إىل متكني احلكومات 
من التأثري على توزيع الدخل عن طريق حتسني توفري املنافع 

العامة، مبا فيها التعليم. ففي أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، 
ارتفع اإلنفاق العام على التعليم من 4.1 يف املائة إىل 5.2 يف 
املائة من الناتج املحلي اإلمجايل بني عامي 2000 و2010)7(. 
وتواكب ذلك مع ارتفاع معدل االلتحاق باملدارس الثانوية، 
من 72 يف املائة إىل 86 يف املائة، وزيادة عدد سنوات الدراسة 

لقوة العمل من 7.4 سنوات إىل 8.2 سنوات)8(. 
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وميكن التساع احليز املايل أن يترك تأثريًا أكثر مباشرة 
التحويالت  لزيادة  استخدامه  الدخل، إىل حد  توزيع  على 
االجتماعية. بل إنه بالتوازي مع توسيع احليز املايل، يعمد 
لالضطالع  واالنتقالية  لنامية  ا االقتصادات  من  الكثري 
بإصالحات يف جمال احلماية االجتماعية. وكان هناك بصفة 
أمريكا  يف  االجتماعية  للحماية  نسبيًا  كبري  توسع  خاصة 
الالتينية ويف بعض بلدان جنوب شرق آسيا على مدار العقد 

املاضي. 

ويشري استعراض للتجارب يف اآلونة األخرية إىل أن 
التحويالت االجتماعية وتعميم توفري اخلدمات االجتماعية 
ميكن أن تكون أدوات قوية للحد من التفاوت يف الدخل 
دولية  بيانات  على  ما العثور  نوعًا  ويندر  لإلنفاق.  املتاح 
املاضيني،  العقدين  تغطي  االجتماعي  اإلنفاق  عن  مفصلة 
إىل  تشري  احلالية  العامة  بالنفقات  املتعلقة  البيانات  أن  غري 
رمبا  التفاوت  من  احلد  إىل  يهدف  الذي  العام  اإلنفاق  أن 
يكون قد ارتفع. ففي أمريكا الالتينية، ويف 7 من أصل 10 
الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة  بياناهتا  توفر  بلدان 
الدعم  على  العام  اإلنفاق  ازداد  الكارييب،  البحر  ومنطقة 
قد  وإن كان  بشكل كبري،  اجلارية  التحويالت  من  وغريه 
نسبيًا.  منخفضة  مستويات  من  احلاالت  بعض  يف  ازداد 
وتراوحت الزيادات بني 50 يف املائة وأكثر من 200 يف املائة. 
ففي األرجنتني، على سبيل املثال، ازدادت هذه النفقات من 
متوسط ملدة 3 سنوات يبلغ 8.2 يف املائة من الناتج املحلي 
اإلمجايل يف الفترة 1990-1992 إىل 14.8 يف املائة يف 
البوليفارية،  فزنويال  ويف مجهورية  الفترة 2007-2009؛ 
ارتفعت تلك النفقات من 7 يف املائة إىل 13.9 يف املائة من 

الناتج املحلي اإلمجايل خالل نفس الفترة.

استحداث  يف  التوسع  ترك   ،2002 عام  ومنذ 
املساعدات االجتماعية املوجهة يف شكل إدخال املساعدات 
التحويالت  ويف شكل  واسع،  نطاق  على  االجتماعية 
كبريًا  أثرًا  فيما يبدو،  املشروطة،  وغري  املشروطة  النقدية 
 Cornia,( الالتينية  أمريكا  يف  الدخل  يف  التفاوت  على 
2012(. ويف االقتصادات االنتقالية، ارتفع اإلنفاق احلكومي 

اإلمجايل واجلاري على حد سواء كنسبة من الناتج املحلي 
الفترة 2005-2001  املائة بني  اإلمجايل بأكثر من 2 يف 
والفترة 2006-2010. ويف شرق وجنوب وجنوب شرق 
آسيا، ورغم ارتفاع حصة النفقات االجتماعية احلكومية يف 
الناتج املحلي اإلمجايل بدرجة أقل، فإهنا قد ازدادت بصورة 

كبرية من حيث القيمة املطلقة. وعلى النقيض من ذلك يف 
غرب آسيا، اخنفضت حصة هذه النفقات يف الناتج املحلي 
اإلمجايل، رغم أهنا ظلت أعلى مما هي عليه يف أفريقيا وأجزاء 

أخرى من آسيا. 

وُتعرض أدناه بعض أمثلة لربامج اإلنفاق االجتماعي 
اليت استحدثت مؤخرًا يف االقتصادات النامية واالنتقالية بعد 

توسيع حيزها املايل.

ففي أمريكا الالتينية، أدى فشل إصالحات السياسات 
املراعية العتبارات السوق يف وقت سابق إىل إعادة التفكري 
االجتماعية  السياسات  يف  املتبع  النهج  يف  أساسي  بشكل 
محاية  توفري  إىل  اجلديد  النهج  ويهدف   .)Huber, 2009(
وصول  وحتسني  املخاطر،  من  كثري  ضد  واسعة  اجتماعية 
املحتاجني إىل التحويالت االجتماعية، وزيادة توفري اخلدمات 
فئات  لكافة  تتوفر  اليت  اجلودة  معايري  بنفس  العامة  واملنافع 
املجتمع. وتقوم االستحقاقات على أساس املواطنة، وُتمنح 
كحقوق، بأقل قدر من السلطة التقديرية من جانب الوكاالت 
املعنية، وإن كانت االستحقاقات ترتبط أيضًا بالتزامات مقابلة 
)Filgueira et al., 2006(. وأسهم هذا املبدأ يف تشكيل عدد 
إعالة  لبدل  الشامل  الربنامج  مثل  اجلديدة،  املبادرات  من 
الشيخوخة  ملعاش  الشامل  والربنامج  األرجنتني،  الطفل يف 
يف بوليفيا، ومعاش الشيخوخة والعجز واملرض واألمومة يف 

.)ILO, 2010 and 2012( الربازيل

البلدان  وبالتوازي مع ذلك، اسُتحدثت يف عدد من 
أدوات رئيسية للسياسات االجتماعية الرامية للتخفيف من 
حدة الفقر وإعادة توزيع الدخل، من بينها التحويالت النقدية 
االجتماعية  املساعدة  على  اإلنفاق  أن  ويبدو  املشروطة)9(. 
اليت ال تستلزم تسديد اشتراكات بوجه عام، والتحويالت 
النقدية املشروطة بوجه خاص، كانت فعالة للغاية يف محاية 
 Lindert, Skoufias and( املجتمع  يف  فقرًا  األشد  الشرائح 
Shapiro, 2006; Cornia 2012(، حبيث جعلت اآلثار اإلمجالية 

لنظام املالية العامة أكثر تصاعدية. كما أن هناك أدلة على 
إىل حتسني  يؤديان  املحسوبية  عن  والتخلي  الدميقراطية  أن 
 Lopez-Calva and Lustig,( االجتماعي  اإلنفاق  معدالت 
أن  الضرائب  من  املمولة  الربامج  هذه  ملثل  2010(. وميكن 

مما تتركه خمططات  أقوى  التفاوت  من  احلد  يف  أثرًا  تترك 
الضمان االجتماعي، حىت وإن كانت وحدات التحويالت 
 Skoufias, Lindert and Shapiro, 2010; Goñi,( صغرية نسبيًا
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López and Servén, 2011(. كما حتقق قدر ال يستهان به من 

إعادة التوزيع املالية يف أمريكا الالتينية من خالل التحويالت 
العينية، مثل توفري اخلدمات الصحية والتعليمية املقدمة جمانًا 

أو بتكلفة منخفضة.

ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، مل يوسع برامج 
احلماية االجتماعية حىت اآلن سوى عدد قليل من البلدان، 
أساسًا يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي. وختتلف احلماية 
االجتماعية يف هذه املنطقة عنها يف غريها من املناطق النامية 
من حيث التغطية واجلودة ومستوى املساعدة. وحىت أواخر 
الرمسية  املخططات  كانت  املاضي،  القرن  من  التسعينات 
للحماية االجتماعية ال تغطي، يف املتوسط، إال أقل من 5 

 Palacios( العمل  قوة  من  املائة  يف 
 .)and Pallarés-Millares, 2000

ويف اآلونة األخرية، استحدث نوعان 
االجتماعية.  املساعدة  من خمططات 
أحدمها، الذي ُطبق يف بعض بلدان 
توفري  إىل  موجه  اجلنوبية،  أفريقيا 
يستهدف  بينما  للمسنني؛  احلماية 
اآلخر مكافحة الفقر املدقع، وُيطبق 
أساسًا يف البلدان املنخفضة الدخل يف 
Niño-( وسط وشرق وغرب أفريقيا

.)Zarazúa et al., 2012: 163-164

ويف كثري من بلدان اجلنوب األفريقي، جرى توسيع 
تسديد  ال تستلزم  اليت  االجتماعي  الضمان  خمططات 
اشتراكات، واليت كانت تقتصر من قبل على فئات معينة 
من الفقراء املسنني، حبيث أصبحت توفر تغطية شبه شاملة 
إىل  ممولة  كما أهنا  العرقي،  األصل  بسبب  متييز  دون  من 
بلدان  من  كثري  يف  كما جرى  الضرائب.  من  كبري  حد 
اجلنوب األفريقي توسيع خمططات الضمان االجتماعي اليت 
املسنني من  للفقراء  املوجهة  اشتراكات،  ال تستلزم تسديد 
بعض اجلماعات العرقية، كمبادرات حملية مل تعد تقوم على 
السابقة  اجلملة  املترجم:  من  ]مالحظة  العنصري.  التمييز 
 Translator's Note: مكررة يف األصل اإلنكليزي فيما يبدو
 ]Previous sentence apparently repeated in English original

وُيمَول هذا املخطط إىل حد كبري من الضرائب، والتحويالت 
املدفوعة للمسنني تشمل اجلميع تقريبًا. ويف جنوب أفريقيا 
وسوازيلند وليسوتو وناميبيا، تصل خمططات املعاشات إىل 
ما يتراوح بني 80 يف املائة و100 يف املائة من املسنني بتكلفة 

ُتقدر مبا يتراوح بني 1 و3 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل 
 Barrientos, Niño-Zarazúa, and Maitrot, 2010; Devereux,(
Niño-Zarazúa et al., 2012 ;2007(. ويف اجلنوب األفريقي، 

حيث  الدخل،  حتويالت  فاعلية  من  األسرية  اهلياكل  تعزز 
إن منح الشيخوخة ُتعد يف واقع األمر مبثابة حتويالت دخل 
لألسر الفقرية اليت تضم مسنني. ويرجع ذلك إىل أهنا عادة 
ما ُتستخدم من جانب األسر املتلقية هلا يف تعليم األطفال، 
وحتسني الرعاية الصحية، وإعادة ختصيص املوارد اإلنتاجية 
 Barrientos, 2008; Møller and Sotshangaye,( داخل األسر

.)1996

ويتم متويل العديد من برامج التحويالت اجلديدة يف 
وسط وشرق وغرب أفريقيا إىل حد 
الرمسية.  اإلمنائية  املساعدة  من  كبري 
يعكس  احلاالت،  من  ويف كثري 
املنظمات  تأثري  الربامج  هذه  تصميم 
الدولية واألولويات املتغرية للجهات 
دعمها  لتحويل  سعيها  يف  ملاحنة  ا
إىل  واإلنسانية  الطارئة  املعونات  من 
كما تفيد  االجتماعية)10(.  احلماية 
هذه الربامج البلدان املتلقية من حيث 
حتسني حيزها املايل. وينتج هذا التأثري 
العامة  اإليرادات  وزيادة  الديون  عبء  ختفيف  من  األخري 
بلدان  الطبيعية يف  املوارد  األسرع والستغالل  للنمو  نتيجة 
عديدة على حد سواء. وتشري التجارب األخرية إىل أنه من 
الناحية السياسية واملالية واإلدارية تنفيذ برامج  املمكن من 
 Giovannetti( الفقرية البلدان  احلماية االجتماعية، حىت يف 
البلدان  and Sanfilippo, 2011(. غري أهنا تبني أيضًا أنه يف 

اليت تتسم بصغر قاعدهتا املالية، تظل زيادة املساعدة اإلمنائية 
الرمسية عاماًل حامسًا يف بناء املؤسسات.

ويف آسيا، تتباين إصالحات أنظمة احلماية االجتماعية 
تباينًا كبريًا، وهو ما يعكس جمموعة من العوامل التارخيية 
وغريها من العوامل، مبا يف ذلك مستوى التطور االقتصادي 
وهيكل االقتصادات املختلفة. فعلى مدار العقد املاضي، قام 
وبنغالديش  باكستان  مثل  النامية،  آسيا  بلدان  من  العديد 
برامج  بتنفيذ  والفلبني،  إندونيسيا  ومؤخرًا  وكمبوديا، 
للتحويالت املالية املشروطة )ADB, 2012: 78(. ويف مجهورية 
كوريا، أدى توسع نظام الرعاية االجتماعية إىل تعزيز قدرة 
 ،)Sung, 2009( السياسات املالية على إعادة توزيع الدخل

ن  أ ىل  إ يثة  حلد ا لتجارب  ا تشري 
واخلدمات  االجتماعية  التحويالت 
تكون  أن  ميكن  العامة  االجتماعية 
يف  التفاوت  من  للحد  قوية  أدوات 

الدخل املتاح لإلنفاق.
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املباشرة  الضرائب  من  املسامهات  أكرب  جاءت  حيث 
التوزيع  إعادة  سياسات  وتركز  النقدية)11(.  والتحويالت 
يشمل  الفقرية)12(، يف حني  الريفية  املناطق  على  تايلند  يف 
إصالح نظام احلماية االجتماعية تقدمي التحويالت النقدية 
وتوفري 15  الشاملة،  الصحية  والتغطية  املسنني،  للفقراء 
األهداف  كانت  ويف ماليزيا،  املجاين.  التعليم  من  عامًا 
االجتماعية بصورة تقليدية جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية 
التنمية يف البلد، كما كانت تشكل عنصرًا هامًا من سياسة 
الوطنية  الرؤية  الوطنية )1991-2000( وسياسة  التنمية 
)Ragayah, 2011: 2( )2010-2001()13(. وباإلضافة إىل 
ذلك، تسعى استراتيجية التنمية اإلقليمية للبلد إىل حتقيق النمو 
املتوازن بني خمتلف مناطق البلد، وتنظيم اهلجرة إىل املناطق 
احلضرية، وتشجيع التنمية الزراعية. ويف كل هذه اجلهود، 
كانت االستثمارات احلكومية يف البنية التحتية )النقل واملياه 
والكهرباء والصحة والتعليم( تتسم بأمهية قصوى. غري أنه يف 
كثري من البلدان النامية اآلسيوية، عادة ما تكون التغطية اليت 
توفرها احلماية االجتماعية حمدودة. وعالوة على ذلك، فإن 
إمكانية محاية الفقراء من الصدمات السلبية تظل مقيدة بعدم 
 .)ADB, 2008( كفاية املوارد املخصصة للحماية االجتماعية

االقتصاد  من  االنتقال  عملية  اقترنت  الصني،  ويف 
الضمان  نظام  بإصالح  لسوق  ا قتصاد  ا إىل  املخطط 
االجتماعي  التأمني  برامج  تصميم  أعيد  فقد  االجتماعي. 
املتصل بالعمل، وخباصة لسكان احلضر. واستجابة لظهور 
حتول  التسعينات،  منتصف  منذ  احلضرية  املناطق  يف  الفقر 
القائمة  االجتماعية  املساعدة  برامج  إىل  احلكومة  تركيز 
ملكافحة  رئيسية  كأداة  املنتفعني هبا،  موارد  اختبار  على 
الفقر واحلفاظ على االستقرار االجتماعي. ونتيجة لذلك، 
أخذت تغطية نظام ضمان مستوى املعيشة األدىن تتزايد منذ 
أواخر التسعينات، وخاصة يف املناطق الساحلية. غري أنه، يف 
املقاطعات الغربية والوسطى، ظلت نسبة ال يستهان هبا من 
السكان املؤهلني من دون تغطية نظرًا لعدم كفاية األموال 
 Tang, Sha and Ren,( املحلية  احلكومات  لتصرف  املتاحة 
2003(. ويف الوقت نفسه، يتوفر قدر من الدعم لإلسكان 

وللرعاية الصحية والتعليم والعمالة واخلدمات االجتماعية، 
وإن كان البعض يرى أنه جيب إضفاء قدر أكرب من الصبغة 
تعزيز  أن  إىل  كما أشري   .)Leung, 2006( عليه  املؤسسية 
للناس محاية  توفر  اليت  السياسات االجتماعية واملؤسسات 
ضد املخاطر العديدة املرتبطة بالتغري اهليكلي السريع الذي 
متر به الصني من شأنه أن يساعد على توزيع الفوائد املتحققة 

 Xiulan and( من النمو السريع على نسبة أكرب من السكان
.)Yuebin, 2010

يف  االقتصادي  التخطيط  بدء  منذ  ميتد  اهلند،  ويف 
عام 1951 تقليد طويل من التحويالت االجتماعية من قبل 
كل من احلكومة املركزية وحكومات الواليات من خالل 
االجتماعي  األمن  حتسني  إىل  الرامية  التدابري  من  جمموعة 
واالقتصادي)14(. غري أن الربامج الوطنية الواسعة اليت ُتدار 
إال جناحًا  مل تصادف  الفقر  من  للحد  مركزية  بصورة 
حمدودًا. ولذلك، جرى يف الثمانينات تنفيذ خمططات أكثر 
مرونة على مستوى أدىن من مستويات احلكومة، مع قدر 
أكرب من املشاركة والرقابة السياسية. كما بدأت احلكومة 
املركزية وحكومات الواليات على حد سواء منذ التسعينات 
التنفيذ التدرجيي ملجموعة من الربامج الرامية إىل تعزيز التعليم 
واكتساب املهارات)15(، وإن كانت آثارها مل تتحقق بالكامل 
بعد. وبناء على ذلك، فإهنا مل حتل حىت اآلن دون حدوث 
املناطق  يف  وال سيما  الدخل،  يف  التفاوت  يف  كبرية  زيادة 

احلضرية، منذ بداية التسعينات. 

ويف العديد من االقتصادات االنتقالية يف آسيا الوسطى، 
مل تكن خمططات التحويالت االجتماعية اليت جرى تنفيذها يف 
اآلونة األخرية فعالة بشكل خاص يف معاجلة احتياجات األسر 
 .)Gassmann, 2011( الفقرية نظرًا ملحدودية تغطيتها ومتويلها
فسياسات الرعاية االجتماعية اليت تكفل استحقاق اجلميع 
لإلعانات املقدمة من الدولة، املوروثة من االحتاد السوفييت 
املوارد  تشتيت  األحوال  أغلب  يف  تعين  كانت  السابق، 
الشحيحة للمعاشات االجتماعية على عدد كبري من السكان. 
وباإلضافة إىل ذلك، مل يكن تصميم برامج التحويالت يبدو 
البلدان. ففي طاجيكستان، على سبيل  كافيًا يف كثري من 
املثال، كان 43 يف املائة من األسر الفقرية فقط تتلقى حتويالت 
من احلكومة، يف حني كان 33 يف املائة من األسر غري الفقرية 
تتلقى حتويالت )Son, 2012(. وعالوة على ذلك، ونظرًا 
لالمركزية امليزانيات، فإن املحليات الفقرية اليت هي يف أشد 
احلاجة عادة ما حتصل على الدعم املايل األقل. ومن هنا، فقد 
يلزم إيالء أولوية أكرب لإلنفاق على تدابري احلماية االجتماعية 
كبند يف ميزانية احلكومة املركزية لضمان استدامة التمويل 
املنطقة  ويف بلدان   .)Gassmann, 2011( به  التنبؤ  وإمكان 
األكثر فقرًا، تبدو الفرص املتاحة لإلصالحات السريعة أكثر 
حمدودية من دون زيادة اإليرادات املحلية. ولذلك، فإن هذه 

البلدان حتتاج إىل دعم إضايف خارجي هلذا الغرض.
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جيم-  توصيات السياسات العامة

التعلم من التجارب  -1

رغم ازدياد الوعي باملشكالت االجتماعية اليت ترتبط 
باتساع التفاوت، فإن تصميم السياسات املالية يف عدد كبري 
بأن تقليص تدخل  البلدان ال يزال يقوم على االعتقاد  من 
االقتصاد بشكل عام،  فقط يف  ليس  أدىن حد،  إىل  الدولة 
وإمنا أيضًا من أجل زيادة املساواة يف توزيع الدخل بصفة 
خاصة، هو السبيل لتحقيق أقصى قدر من الرفاه يف جمتمع من 
املجتمعات. غري أن اإلصالحات الضريبية املراعية العتبارات 
السوق اليت جرت يف العقود الثالثة املاضية استنادًا إىل هذا 
إعادة  عناصر  ضعفت  فعندما  أهدافها.  مل حتقق  االعتقاد 
التوزيع يف نظم الضرائب، وعززت بالتايل االجتاه حنو اتساع 
التفاوت، مل تكن الزيادة يف حصة رأس املال يف الناتج اإلمجايل 

املحلي مصحوبًة بالزيادة املتوقعة من االستثمار الثابت.

ويبني ذلك أن النظر يف املقام األول، أو بصورة حصرية، 
إىل التأثري الشكلي للضرائب أو الرسوم العامة األخرى )أي 
االخنفاض الظاهري يف دخل من يدفعون ضرائب أعلى( غالبًا 
ما يؤدي إىل تقدير خاطئ لآلثار اإلمجالية لتدبري من التدابري 
املالية. فمثل هذه النظرة تغفل الفوائد اليت تتحقق لالقتصاد 
ككل من التوزيع األكثر عداًل للدخل والثروة نتيجة للتدابري 
اإليرادات والنفقات على حد سواء.  املالية - على جانيب 
فأواًل، أن مثة عائدًا اجتماعيًا يتحقق لدافعي الضرائب، حىت 
وإن مل يكن متناسبًا مع العبء الضرييب لكل فئة من فئات 
الدخل. ويتألف هذا العائد من الفوائد املباشرة، يف شكل 
املحسنة،  التحتية  البنية  وتوفري  الشاملة  احلكومية  اخلدمات 
فضاًل عن الفوائد غري املباشرة للجميع يف شكل قدر أكرب من 
السالم والتماسك االجتماعيني عندما ُتنفق اإليرادات على 
النحو الذي يساعد على احلد من التفاوت والفقر واحتماالت 

الفساد واجلرمية.

أما الفائدة الثانية، رمبا األكثر أمهية، فهي اآلثار اليت 
تترتب على اإلنفاق من امليزانية على الطلب الكلي والدخل 
احلقيقي. فاإلنفاق احلكومي، بغض النظر عن كيفية متويله، 
يؤثِّر تأثريًا مباشرًا على الدخل. فاإليرادات احلكومية تغذي 
االقتصاد يف شكل إنفاق عام يكمل الطلب اخلاص. وكثريًا 
يف  حيدث  الذي  الصايف  التأثري  أن  األذهان  عن  ما يغيب 
ويف موازاة  للضريبة،  املتوسط  املعدل  لرفع  نتيجة  الطلب 
ذلك، اإلنفاق احلكومي العام، تأثري إجيايب، ألن جانبًا من 
مدفوعات الضرائب اإلضافية يكون على حساب مدخرات 
دافعي الضرائب، يف حني يؤدِّي إنفاق عائدات الضرائب 
احلصيلة  مبلغ  كامل  مبا يعادل  الكلي  الطلب  ارتفاع  إىل 

.)Haavelmo, 1945( الضريبية

كما ينبغي أن يأخذ تصميم السياسة املالية يف احلسبان 
اآلثار غري املباشرة اليت يتركها اهليكل الضرييب على الطلب، 
املتاحة لإلنفاق  إنه يؤثر على منط الدخول الصافية  حيث 
يف خمتلف الفئات االجتماعية. فاالستهالك الكلي واحلوافز 
الثابتة  اليت تدفع الشركات اخلاصة لتوظيف االستثمارات 
تكون أكرب عندما يكون توزيع الدخل القومي أكثر مساواة، 
وذلك ألن الفئات املنخفضة الدخل تنفق على االستهالك 
الدخل.  املرتفعة  بالفئات  مقارنًة  دخلها،  من  أكرب  حصة 
ويكون بالغ األمهية عندما تكون البطالة مرتفعة أو آخذة 

يف االرتفاع. 

ولذلك، فإن إعادة التوزيع من خالل التدابري املالية 
ميكن أن تكون يف مصلحة املجتمع ككل، وخباصة عندما 
يكون التفاوت واضحًا بصفة خاصة يف العديد من البلدان 
الرأي،  هذا  املتقدمة  البلدان  يف  التجربة  وتدعم  النامية. 
كثريًا  إهنا  بل   - االستثمار  معدالت  مل تنخفض  حيث 
الثالثة  العقود  مدار  على   - األمر  واقع  يف  ما ارتفعت 
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الضرائب  أن  رغم  حىت  احلرب،  ما بعد  فترة  من  األوىل 
على األرباح وفئات الدخل العليا كانت أعلى مما كانت 
ُنفذت  اليت  النطاق  الواسعة  املالية  اإلصالحات  بعد  عليه 
يف الفترات الالحقة. ومثة أسباب قوية تدعو لالعتقاد بأن 
إنتاجية  قدرات  لالستثمار يف  املشاريع  استعداد أصحاب 
جديدة ال يتوقف يف املقام األول على صايف األرباح عند 

على  ولكن  الزمن،  من  معينة  نقطة 
ملستقبلي  ا لطلب  ا بشأن  توقعاهتم 
ميكنهم  اليت  واخلدمات  السلع  على 
فية.  اإلضا لقدرة  ا بتلك  نتاجها  إ
ويتسم ذلك بأمهية خاصة عند النظر 
يف األثر العام لزيادة الضرائب على 
أكرب  جانبًا  إن  فحيث  الشركات. 
يف  ُيستخدم  الضرائب  إيرادات  من 
اإلضايف،  احلكومي  اإلنفاق  متويل 

يف  تأخذ  الطلب  يف  منو  حبدوث  الشركات  توقعات  فإن 
التحسن. وهذا األثر على الطلب مستقل عما إذا كانت 
االستهالك  شكل  تأخذ  فية  اإلضا احلكومية  لنفقات  ا
االجتماعية.  أو التحويالت  العام  أو االستثمار  احلكومي 
نتيجة  بت  لثا ا ر  الستثما ا مبستوى  ظ  الحتفا ا وعند 
للتوقعات املواتية فيما خيص الطلب، فإن األرباح اإلمجالية 
ترتفع - وكذلك أيضًا ترتفع األرباح الصافية بوجه عام، 
هذه  وخالل  للضرائب.  األولية  الزيادة  عن  النظر  بغض 
بالنسبة  والعمالة  للدخل  إضافية  فرص  خلق  العملية، يتم 

ككل. لالقتصاد 

دور  إىل  النظر  ميكن  االعتبارات،  هذه  على  وبناء 
وحتسني  االقتصادي  النشاط  حلفز  كأدوات  املالية  التدابري 
توزيع الدخل يف نفس الوقت يف ضوء خمتلف. ويف الواقع، 
فإن املجال املتاح الستخدام الضرائب واإلنفاق احلكومي 
للحد من التفاوت من دون تقويض النمو االقتصادي هو، 
على األرجح، أكرب كثريًا مما ُيفترض بصورة شائعة. ففرض 
باستخدام  أعلى  مبعدالت  املرتفعة  الدخول  على  ضرائب 
جداول تصاعدية ال يلغي امليزة املطلقة اليت يتمتع هبا أغىن 
األفراد، وال حيرم أصحاب األعمال احلرة من احلوافز اليت 
بل قد ميكن  الدخل.  لالبتكار واالرتقاء يف سلم  تدفعهم 
النظر حىت إىل فرض ضرائب على الثروة والثروات املوروثة 
األنشطة  لالخنراط يف  التايل  للجيل  لتقدمي حوافز  كوسيلة 
م النواتج بالنسبة للمجتمع ككل،  االقتصادية على حنو يعظِّ

بداًل من االعتماد على الثروات املوروثة. 

الضرائب والتوزيع والنمو  -2

مثلما هو مبني يف الفصل الثالث، فإن حصة الدخل اليت 
حتصل عليها أعلى املئينات قد أصبحت يف العديد من البلدان 
مة أكرب يف اآلونة األخرية. ويعين ذلك أن هناك إمكانية  املتقدِّ
أكرب يف تلك البلدان لزيادة إيرادات 
أو لتخفيف  الضرائب،  احلكومة من 
العبء الضرييب على الفئات املتوسطة 
واملنخفضة الدخل، وذلك برفع املعدل 
احلدي األعلى. ومن الواضح أن هناك 
حدودًا عليا ودنيا ملستوى الضرائب. 
وتتحدد احلدود الدنيا باحلاجة لتمويل 
لالستثمارات  الالزم  األدىن  القدر 
واخلدمات العامة. أما احلدود العليا، 
فيصعب حتديدها نظرًا للعوامل الداخلية احلاكمة لعائدات 
الضرائب )اليت يتناوهلا القسم الفرعي التايل بالنقاش(، وأيضًا 
بسبب حالة انعدام اليقني اليت تكتنف السلوك االقتصادي 
لدافعي الضرائب وكيفية استجابتهم للتغريات يف معدالت 
عتبة  فوق  الضرائب  معدالت  ارتفعت  فإذا  الضرائب. 
معينة، وهو األمر الذي يستحيل حتديده بدقة مع ذلك، فإن 
االستجابة السلوكية ملن يتعني عليهم حتمل القسط األكرب من 
العبء الضرييب قد جتعل القاعدة الضريبية تتقلص جنبًا إىل 
جنب مع النشاط االقتصادي الذي حيدد القاعدة الضريبية. 

املتاح لزيادة  غري أنه، حىت هبذا الشكل، فإن املجال 
معدالت الضرائب احلدية على الدخول العليا أو على أرباح 
الشركات يظل، على األرجح، أكرب مما هو مفترض يف كثري 
أن  احلديثة  الدراسات  إحدى  وجدت  وقد  األحيان.  من 
معدالت ضريبة الدخل املفروضة حاليًا على أعلى الدخول 
يف معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
كلية  حصيلة  أقصى  حتقق  اليت  املعدالت  عن  كثريًا  تقل 
للضرائب )Piketty, Saez and Stantcheva, 2011(. فمعدالت 
أقصى حصيلة من  اليت حتقق  العليا  احلدية  الدخل  ضرائب 
املائة. ويشري  املائة و83 يف  اإليرادات تتراوح بني 57 يف 
العليا  الدخول  على  املفروضة  الضرائب  إىل  األدىن  املعدل 
األعلى  املعدل  يشري  "إنتاجية"، يف حني  أعمال  املتأتية من 
إىل الضرائب على الدخول العليا املتأتية من األنشطة الريعية 
)مثل اإلثراء الشخصي من االستحواذ على شرحية أكرب من 
اإلنتاج القائم بالفعل، وليس عن طريق زيادة ذلك اإلنتاج( 

إن املجال املتاح الستخدام الضرائب 
التصاعدية واإلنفاق احلكومي للحد من 
التفاوت ودعم النمو االقتصادي يفوق 

ما هو مفترض عمومًا.
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ومن األعمال اإلنتاجية على حد سواء. وعلى أية حال، فإن 
هذه األرقام تتباين بصورة حادة مع املتوسط الفعلي ملعدل 
ضريبة الدخل احلدية العليا الذي يبلغ 43 يف املائة يف بلدان 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ال  18 خالل 
ثالثة  الفترة، كانت  تلك  الفترة 2004-2008. فخالل 
فحسب من هذه البلدان يزيد فيها متوسط معدالت الضرائب 
احلدية قلياًل عن احلد األدىن هلذا النطاق )57 يف املائة(. وإىل 
احلد الذي ينشأ به دخل أعلى املئينات من األنشطة الريعية، 
فإن األثر الذي يتركه ارتفاع معدالت ضريبة الدخل احلدية 
النمو االقتصادي قد يكون مفيدًا، ألنه سوف  العليا على 
يثبط السلوك الذي يسعى إىل االستحواذ على الريع، ويزيد 

من اإليرادات األخرى. 

تسعى  املالية  السياسة  أن  أيضًا  بالذكر  اجلدير  ومن 
لتحقيق عدة أهداف. فمن زاوية التنمية، ُتعد التدابري املالية اليت 
توفر دعمًا مباشرًا لالستثمار الثابت اخلاص أمرًا ضروريًا. 
غري أن املسألة ال تكمن هنا يف إبقاء الضرائب على األرباح 
يف حدودها الدنيا؛ وإمنا يف أن االخنفاض التدرجيي ملعدالت 
الشركات مل تسفر  املفروضة على  الرمسية  الدخل  ضرائب 
البلدان  يف  الثابت  املال  رأس  تكوين  إمجايل  يف  زيادة  عن 
املتقدمة بدءًا من التسعينات فصاعدًا )الشكل 5-3(. فما 
هو مطلوب باألحرى إمنا هو التمييز يف الضرائب بني األرباح 
بناًء على منشأ تلك األرباح وكيفية استخدامها. فاألرباح 
املتأتية من أنشطة األعمال احلرة اإلنتاجية، على سبيل املثال، 
قد ُتفرض عليها ضرائب مبعدالت أقل من األرباح املتأتية من 
أنشطة مالية حبتة، وخباصة املكاسب املتحققة من املضاربات 
واملكاسب الرأمسالية "غري املكتسبة" اليت ال تسهم بأي فوائد 

يف االقتصاد ككل.

وهذا األمر مدعاة للقلق بصفة خاصة يف ضوء التوسع 
يف  املعامالت  على  الضرائب  ففرض  املايل.  للقطاع  اهلائل 
على  واملشتقات،  والعمالت  والسندات  األسهم  أسواق 
الصعيدين الدويل أو الوطين، قد يساعد يف كبح التوسع يف 
أنشطة املضاربة املزعزعة لالستقرار اليت تتم على حساب متويل 
االستثمار احلقيقي، وحيدث يف الوقت ذاته تأثريًا تصاعديًا 
)انظر أيضًا UN/DESA, 2012(. وباملثل، فإن فرض ضرائب 
على املكافآت يف القطاع املايل مبعدل أعلى من الضرائب على 
دخل األجور العادية قد يقلل حافز املغاالة يف املخاطرة)16(. 
ففي اقتصاد األمولة، قد يكون فرض ضرائب على املكاسب 
الرأمسالية - وهي حىت اآلن أقل عادة من الضرائب املفروضة 

على الدخل املتأيت من األنشطة اإلنتاجية - والتمييز فيها بني 
التغريات قصرية األجل وطويلة األجل يف قيمة األصول املالية 
واحلقيقية، أمرًا يستحق النظر فيه أيضًا يف كثري من البلدان. 
ومرة أخرى، فإن ذلك أمر مربر على أساس أنه يقلص حوافز 
االستثمارات قصرية األجل يف املضاربات، ويؤدي إىل زيادة 
 Dodd, 2007; Toder and( التأثري التصاعدي للنظام الضرييب

.)Banemann, 2012

الشكل 3-5

معدالت ضرائب الدخل الرمسية املفروضة على 
الشركات وإمجايل التكوين الرأمسايل الثابت 
يف بلدان متقدمة خمتارة، 2005-1982
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إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت
(املقياس األمين)

معدالت ضرائب الدخل الرمسية
املفروضة على الشركات

2003

أحدث  نسخة  إىل  استنادًا  األونكتاد،  أمانة  حسابات  املصدر: 
املتاحة   ،Devereux, Griffith and Klemm, 2002 من 
http://www.ifs.org.uk/corptax/ الشبكي:  املوقع  على 

.internationaltaxdata.zip

تشري البيانات إىل املتوسط بالنسبة للبلدان التالية: إسبانيا،  مالحظة: 
أستراليا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، السويد، 
سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، اململكة املتحدة، النرويج، 

النمسا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان. 

وميكن باإلضافة إىل ذلك، يف البلدان املتقدمة والنامية 
ُيعاد  اليت  األرباح  على  ضرائب  فرض  سواء،  حد  على 
استثمارها يف القطاع غري املايل مبعدل أقل مما ُيفرض على 
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األرباح اليت جيري توزيعها. وعالوة على ذلك، ميكن التمييز 
بدرجة أكرب بني جماالت حمددة من النشاط مبا يقدم حوافز 
لدعم االرتباط بني األرباح واالستثمارات، وهو ما من شأنه 
 TDR( أن يساعد على التأثري على اجتاه وسرعة التغيري اهليكلي
chaps. V and VI .1997(. ويف البلدان النامية، قد يساعد يف 

هذا الصدد أيضًا أن يتم فرض ضرائب على استهالك السلع 
جانب  إىل  الشامل،  االستهالك  من  أعلى  مبعدل  الكمالية 

فرض ضرائب تصاعدية. 

النظام  تصاعدية  ازدياد  أن  مالحظة  جتدر  أنه  غري 
أصبحت  قد  العامة  املالية  أن  دائمًا  ال تعين  الضرييب 
سبيل  على  احلال،  هو  هذا  ويكون  النسبة.  بنفس  أقوى 
من  املتحققة  الضريبية  احلصيلة  توجيه  يتم  عندما  املثال، 
بصورة  الدخل  املرتفعة  الفئات  على  أعلى  فرض ضرائب 
أو بأخرى إىل نفس فئات الدخل يف شكل مدفوعات فوائد 
اليت عادة ما تكون يف معظمها  السندات احلكومية،  على 
نفس  وعلى  السكان.  من  ثراء  األكثر  الشرائح  يف حوزة 
املنوال، فإن الضريبة التنازلية الفردية قد ال تسهم بالضرورة 
بطريقة  الضريبية  احلصيلة  ُأنفقت  إذا  التفاوت،  ازدياد  يف 
ذات أثر تصاعدي، على سبيل املثال من خالل التحويالت 
االجتماعية وحتسني اخلدمات العامة. ولذلك، فإن ما يهم 
هو تصاعدية النظام املايل ككل من حيث هيكل الضرائب 

واإلنفاق العام على حد سواء.

احليز املايل يف البلدان النامية  -3

بالبلدان  السابق  القسم  الواردة يف  االعتبارات  تتصل 
النامية على  الناشئة وبالبلدان  املتقدمة وباقتصادات السوق 
الفروق الكبرية يف هيكل  الرغم من  حد سواء، حىت على 
مالياهتا العامة، ويف قدراهتا اإلدارية على زيادة أنواع معينة 
الرئيسية  الفروق  ومن  فعال.  بشكل  العامة  اإليرادات  من 
يتأثر بصورة  النامية  البلدان  املايل يف معظم  احليز  أن  أيضًا 
مثل  نطاق سيطرهتا،  اليت خترج عن  الدولية  بالعوامل  أشد 
تقلبات أسعار السلع األساسية وأسعار الفائدة الدولية، ومدى 
توفر التمويل اخلارجي يف شكل تدفقات رأس املال اخلاص 
أو املساعدة اإلمنائية الرمسية. كما أن احليز املايل يف البلدان 
املنخفضة الدخل وأقل البلدان منوًا يكون أصغر حبكم تعريفه 

تقريبًا )أي بسبب اخنفاض مستوى الدخل فيها(. 

إىل  املايل  احليز  يتحدد  القيود،  هذه  داخل  أنه  غري 
حد بعيد بفعل عوامله الداخلية. فالسياسة املالية االستباقية 
الضريبية  القاعدة  وعلى  الكلي  االقتصاد  حالة  على  تؤثر 
العامة من خالل تأثريها على دخول القطاع اخلاص )انظر 
أيضًا TDR 2011. chap. II(. ويف احلاالت اليت يعاين فيها 
االستهالك اخلاص واالستثمار من الضعف، ميكن للسياسة 
املالية التوسعية املناسبة أن تعزز توقعات الطلب واالستعداد 
لالستثمار، مبا يوسع من القاعدة الضريبية. كما أن من شأن 
ذلك أن يوسع املجال املتاح أمام احلكومات جلمع إيرادات 
إضافية لتمويل النفقات الالزمة للحد من التفاوت، أو إلعادة 
هيكلة منط الضرائب املفروضة على خمتلف فئات الدخل. 
العام، املتبع  النقيض من ذلك، فإن االنكماش املايل  وعلى 
حاليًا يف العديد من البلدان املتقدمة، وأيضًا يف إطار برامج 
التكيف يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، سيؤدي، 
بسبب تأثريه السليب على الطلب الكلي والقاعدة الضريبية، 
إىل اخنفاض اإليرادات الضريبية، وسيحد بالتايل من املجال 

املتاح ملثل هذه التدابري املالية.

املصممة  ملباشرة  ا الضرائب  إلصالحات  وميكن 
تقليل  أهداف  الوقت  نفس  يف  حتقق  أن  مناسبًا  تصميمًا 
العمل  الناتج وإجياد فرص  الدخل وتعزيز منو  التفاوت يف 
يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. ويشري 
اخنفاض درجة التصاعدية يف النظم الضريبية يف االقتصادات 
املناطق  بني  الكبرية  الفروق  وكذلك  واالنتقالية،  النامية 
والبلدان يف هذا الصدد، إىل أن هناك جمااًل كبريًا يف هذه 
الضرائب  خالل  من  الدخل  يف  التفاوت  ملعاجلة  البلدان 
فحسب  ال يتطلب  ذلك  فإن  احلال،  وبطبيعة  التصاعدية. 
العامة، ولكنه يتطلب  املالية  النظرة فيما يتعلق بدور  تغيري 
والقدرات  الرمسية  العمالة  من  نسبيًا  عالية  درجة  أيضًا 
البلدان  قدرات  تتباين  الصدد،  املناسبة. ويف هذا  اإلدارية 
النامية على زيادة إيرادات معينة تباينًا كبريًا، اعتمادًا على 
مستوى تطورها، وحجم القطاع غري الرمسي فيها وتكوين 

ناجتها املحلي اإلمجايل.

املحتملة  املصادر  ناحية أخرى، هناك عدد من  ومن 
زيادة  مع  املساواة  يف حتسني  تسهم  أن  ميكن  اليت  للدخل 
اإليرادات احلكومية يف نفس الوقت، مبا يف ذلك يف البلدان 
املنخفضة الدخل. ففرض ضرائب على الثروة والتركات هو 
أحد املصادر املحتملة اليت ميكن االستفادة منها هلذه األغراض 
الكثري من  النامية. وذلك ال يتطلب  البلدان  العديد من  يف 
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القدرات اإلدارية، كما يصعب االلتفاف عليه، فضاًل عن 
تأثريه التصاعدي.

لغنية  ا مية  لنا ا ن  لبلدا ا ويف 
من  املتحقق  الدخل  ميثل  باملوارد، 
واملكاسب  الطبيعية  املوارد  استغالل 
السلع  أسعار  ارتفاع  من  املتحققة 
األساسية على الصعيد الدويل مصادر 
هامة أخرى حمتملة لإليرادات العامة. 
حصة  على  االستحواذ  خالل  فمن 
أكرب من ريع السلع األساسية، ميكن 
للحكومات أن تكفل استفادة مجيع 

هذه  اقتصار  وليس  للبلد،  الطبيعية  الثروات  من  السكان 
واألجنبية.  املحلية  الفاعلة  اجلهات  من  قلة  على  االستفادة 
ويبدو أن هناك جمااًل كبريًا يف كثري من البلدان جلمع كمية 
أكرب من اإلتاوات والضرائب، وخباصة من الشركات النشطة 
يف قطاعات النفط والغاز والتعدين. ويتسم ذلك بأمهية خاصة 
بسبب النمو الكبري لإليرادات املحتملة من املوارد الطبيعية 
السلع األساسية  العقد املاضي نظرًا الرتفاع أسعار  خالل 

واكتشاف مصادر جديدة للطاقة، وخاصة يف أفريقيا.

من  املتحققة  للمكاسب  املتوقع  من  يكون  وعندما 
ال ميكن  فإهنا  مؤقتة،  تكون  أن  التجاري  التبادل  معدالت 
أن توفر قاعدة صلبة الستمرار الزيادة يف إيرادات احلكومة، 
وبالتوازي، يف اإلنفاق العام. ومع ذلك، حىت لو كان ازدياد 
الريع أو األرباح غري املتوقعة يف القطاع األويل مؤقتًا، فإنه 
بنمو  اإلسراع  يف  للمساعدة  استخدامها  املمكن  من  يظل 
من  األخرى  القطاعات  يف  العمل  فرص  وخلق  اإلنتاجية 
االقتصاد. وذلك يتطلب فرض ضرائب خاصة على األرباح 
غري املتوقعة وحتويلها إىل استثمارات إنتاجية يف القطاعات 
األخرى من االقتصاد. كما أن تراكم الدخول غري املستقرة 
أو مصارف  السيادية  الثروة  صناديق  يف  النوع  هذا  من 
التنمية الوطنية، وانتشار استخدام هذه األموال مبرور الوقت 
يف أغراض اجتماعية حمددة، قد يساعد على جتنب اتساع 
ضرائب  فرض  ويكون  أكرب.  بدرجة  الدخل  يف  التفاوت 
بصورة  مربرًا  أمرًا  املتوقعة  غري  األرباح  هذه  على  مرتفعة 
يف  لنجاح  نتيجة  ال تأيت  األرباح  تلك  إن  حيث  خاصة، 
السلع  أسعار  للتقلبات يف  نتيجة  بل  مشاريع حرة،  تنظيم 
األساسية على الصعيد الدويل مبا يتجاوز تأثري فرادى منتجي 

السلع األساسية.

يف  الضريبية  بالسياسات  تتعلق  أخرى  مسألة  ومثة 
الوطنية  عرب  الشركات  معاملة  يف  وتتمثل  النامية  البلدان 
التعدين  قطاع  يف  وليس  املباشر،  األجنيب  واالستثمار 
عي  قطا يف  يضًا  أ ولكن  وحده 
واخلدمات.  التحويلية  الصناعات 
أنشطة  تدفقات  تنطوي  حني  ففي 
تدفقات  لوطنية  ا عرب  لشركات  ا
على  ملباشر  ا ألجنيب  ا ر  الستثما ا
اإلنتاجية  القدرات  تعزيز  إمكانية 
للبلدان املضيفة، فإن هذه اإلمكانية 
ال ُتستغل دائمًا استغالاًل تامًا عندما 
ملنتجني  با ضعيفة  بطها  ا و ر تظل 
ما حتاول  كثريًا  النامية  البلدان  فإن  ذلك،  ومع  املحليني. 
طريق  عن  إضافية  مباشرة  أجنبية  استثمارات  اجتذاب 
بعض  يف  ومفرطة   - األثر  بعيدة  مالية  تسهيالت  عرض 
األحيان - على املستثمرين. ورغم أن هذه االستراتيجيات 
كثريًا ما جنحت يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر، فإن 
األمر قد يستدعي إعادة النظر فيها، ألن تقدمي تسهيالت 
ضريبية كبرية جلذب االستثمار األجنيب املباشر إىل قطاع 
الصناعة التحويلية ينطوي عمومًا على التنافس مع البلدان 
املضيفة املحتملة األخرى اليت تقدم تسهيالت هي األخرى. 
وهذا أمر ينطوي على إشكالية، حيث إنه خيلق دوامة تنازلية 
املعنية.  البلدان  لكافة  املايل  احليز  مما يقلص  الضرائب  يف 
ستتآكل  أولية  ضريبية  مزايا  أي  فإن  ذلك،  على  وعالوة 

مبرور الوقت.

وميكن لتعزيز التعاون الدويل يف املسائل الضريبية أن 
يساعد على جتنب مثل هذه املنافسة الضريبية، مع احلفاظ 
يف الوقت نفسه على احليز املايل للحكومات يف البلدان اليت 
ميكن  اليت  النسبية  امليزة  وعلى  اإلنتاج  مواقع  على  تتنافس 
استخالصها من االستثمار األجنيب املباشر على أساس فروق 
وميكن  أدناه(.  السادس  الفصل  أيضًا  )انظر  العمالة  تكلفة 
حلكومات البلدان األصلية للمستثمرين األجانب أن تساعد 
فرض ضرائب  طريق  عن  الضريبية  املنافسة  هذه  يف جتنب 
على حتويالت األرباح من االستثمار األجنيب املباشر مبعدل 
أعلى من األرباح املحلية، مع استقطاع الضرائب اليت عادة 
ما تكون أقل كثريًا من املدفوعة بالفعل على أرباح الشركات 
يف البلد املضيف من الوعاء الضرييب يف البلد األصلي. ومع 
مراعاة الفروق الكبرية يف تكاليف وحدة العمل بني البلدان 
األصلية والبلدان املضيفة، ميكن أن يتم ذلك بالطريقة اليت 

قد يفيد االستحواذ على حصة أكرب من 
السكان،  جممل  األساسية  السلع  ريع 
الفاعلة  اجلهات  من  قلة  جمرد  وليس 

املحلية واألجنبية.
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البلدان  يف  إنتاجهم  من  األجانب  املستثمرين  أرباح  جتعل 
النامية تظل أضعاف األرباح املتحققة من إنتاج نفس السلع 

يف بلداهنم األصلية.

كما أن تعزيز التعاون الدويل يف 
املسائل الضريبية أمر ضروري للحد 
من التهرب الضرييب. وهلذا الغرض، 
ميكن حتويل جلنة خرباء األمم املتحدة 
املسائل  يف  الدويل  بالتعاون  املعنية 
الضريبية إىل هيئة حكومية دولية حقًا. 
كما أن وضع معاهدة جديدة، على 

أساس اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضرييب بني 
البلدان املتقدمة والبلدان النامية: حتديث عام 2011)17(، من 
شأنه أن يدعم مصاحل البلدان النامية على حنو أفضل من وضع 
معاهدة على أساس النموذج احلايل املستمد من منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، حيث إن اخليار األول يعطي 

البلدان النامية حقوقًا أكثر يف فرض الضرائب.

وزيادة اإليرادات العامة بتدابري من قبيل ما تعرضت 
له املناقشة أعاله هي عامل مهم، وإن مل يكن كافيًا، لتعزيز 
أثر السياسة املالية على توزيع الدخل؛ فالكثري يتوقف أيضًا 
على كيفية إنفاق اإليرادات الزائدة، على النحو الذي يناقشه 

القسم التايل.

وقد يكون من الصعب أو من املستحيل تنفيذ أي من 
هذه التدابري الرامية إىل زيادة احليز املايل فورًا يف العديد من 
البلدان املنخفضة الدخل واألقل منوًا، نظرًا ملحدودية قدراهتا 
يف جمال اإلدارة وحتصيل الضرائب. ويف هذه احلاالت، سيتعني 
املاحنة  واجلهات  األطراف  املتعددة  املالية  املؤسسات  على 
الثنائية أن توفر موارد إضافية لإلنفاق االجتماعي، فضاًل عن 

الدعم التقين واملايل املناسب لتعزيز هذه القدرات.

اإلنفاق العام من أجل احلد من التفاوت  -4

يتسم الدعم املايل اخلارجي للبلدان املنخفضة الدخل من 
أجل اإلنفاق االجتماعي بأمهية بالغة يف احلد من التفاوت، 
كلما ضاق  البلد،  دخل  مستوى  اخنفض  كلما  إنه  حيث 
املجال املتاح أمامه إلعادة توزيع الدخل من خالل الضرائب 

فإن  النامية،  البلدان  من  للعديد  وبالنسبة  التصاعدية. 
كأفضل  تتحقق  رمبا  العامة  املوازنة  تصاعدية  معدل  زيادة 
ما يكون من خالل التوجيه اجليد لإلنفاق الذي يستهدف 
خالل  من  وأيضًا  التوزيع،  إعادة 
االستثمارات العامة اليت تعزز النمو.

لعامة  ا لالستثمارات  وميكن 
والصحة  التحتية  البنية  جماالت  يف 
والتعليم، فضاًل عن محاية البيئة، أن 
هتيئ األوضاع لزيادة اإلنتاجية وتنويع 
الرمسية  العمل  فرص  وتوفري  اإلنتاج 
الالئقة يف بقية قطاعات االقتصاد. وينطبق ذلك أيضًا على 
توفري احلوافز املالية وحتسني اخلدمات العامة يف إطار سياسات 
صناعية هتدف إىل تنويع األنشطة االقتصادية. وعمومًا، قد 
ال تقلل هذه التدابري من التفاوت بشكل مباشر، ولكنها ميكن 
أن تسهم يف تعزيز عملية دينامية للتغيري اهليكلي تصبح من 
خالهلا األدوات املالية وسياسات الدخل أكثر فعالية )كما 

هو مبني يف الفصل السادس من هذا التقرير(.

تعليم  لتوفري  األغنياء  على  الضرائب  لفرض  وميكن 
عام أفضل أن يقلل التفاوت ويشجع النمو األسرع. غري أن 
توفري اخلدمات العامة جيب أن يشمل الطبقات املتوسطة أيضًا 
من أجل رفع املستوى العام للمهارات، وهو ما يسهم يف هناية 
املطاف يف توزيع الدخل بصورة أكثر مساواة، ويف توسيع 

القاعدة الضريبية يف املستقبل.

يف  تساعد  أن  احلكومية  التحويالت  لزيادة  وميكن 
من  التخفيف  وبالتايل  أيضًا،  اإلجرامية  األنشطة  من  احلد 
حدة التوترات االجتماعية وعدم االستقرار، وزيادة تنشيط 
االستثمار والنمو. وهناك أدلة على وجود ارتباط إجيايب بني 
ملخططات  وميكن  والنمو.  املباشرة  احلكومية  التحويالت 
العمالة العامة، من قبيل ما أطلقه عدد من البلدان النامية يف 
السنوات األخرية )TDR 2010. chap. V(، أن يترك أثرًا إجيابيًا 
على توزيع الدخل من خالل عدة قنوات. أواًل، أهنا توفر 
دخاًل للعمال الذين كانوا سيظلون عاطلني لوالها، والذين 
يفتقرون إىل احلماية من خالل أي خمطط إلعانات البطالة. 
وثانيًا، أهنا تساعد يف حتديد حد أدىن لألجور من الناحية 
الفعلية، مماثل لألجور الدنيا املفروضة على أرباب األعمال يف 
القطاع اخلاص الرمسي. وثالثًا، أن الطلب اإلضايف على السلع 
واخلدمات املنتجة هبذا الشكل ميكن أن يساعد على توسع 

يف  الدويل  التعاون  تعزيز  يساعد  قد 
املسائل الضريبية يف جتنب دوامة تنازلية 
األجنيب  االستثمار  على  املنافسة  يف 

املباشر، وحيد من التهرب الضرييب.
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األسواق وحفز منو الناتج وخلق فرص العمل يف قطاعات 
ما يسهم  وهو  األخرى،  االقتصاد 
الضريبية.  القاعدة  توسيع  يف  بدوره 
وبني  بينها  اجلمع  ميكن  أنه  ورابعًا، 
التحتية وتوفري  البنية  مشاريع حتسني 
ميكن  وأخريًا،  لعامة.  ا اخلدمات 
العمال  جتتذب  أن  املخططات  هلذه 
وتزودهم  الرمسي  غري  القطاع  من 
مهاراهتم  أو تعزز  املهنية،  باملهارات 
حتسني  شأنه  ما من  وهو  احلالية، 
فرص حصوهلم على أعمال يف القطاع 
الرمسي بعد ذلك. وهناك أدلة على أن 

خمططات العمالة يف القطاع العام ميكن أن تسهم يف النمو 
األسرع، وأنه ميكن تنفيذها بنجاح حىت يف البلدان املنخفضة 

.)Weeks, 2010( الدخل ذات القدرة اإلدارية املتدنية

الضمان  بنظم  األخذ  على  البلدان  قدرة  أن  كما 
أو إعانات  الشيخوخة  معاشات  مثل صناديق  االجتماعي، 
البطالة، تتوقف إىل حد كبري على مرحلة التطور اليت بلغتها 
هذه  مثل  وجود  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  البلدان.  تلك 
املؤسسات وحجم السكان الذين تغطيهم ميكن أن يترك آثارًا 
إجيابية على عملية التغيري اهليكلي والتنمية، ويف حالة برامج 
التأمني ضد البطالة، على استقرار االقتصاد الكلي. وعلى غرار 
التدابري املالية األخرى، ميكن أيضًا أن توفر للعاملني حلساهبم 
الرمسي حوافز لالنضمام  القطاع غري  وللعاملني يف  اخلاص 

إىل القطاع الرمسي، حىت وإن مل تكن 
أجوره أعلى. وبالنسبة ألقل الفئات 
أن  ينبغي  النامية،  البلدان  يف  دخاًل 
من  االجتماعية  التحويالت  ُتمَول 
اإليرادات  جمموع  من  النوع  هذا 
من  املرجوة  النتيجة  مبا حيقق  العامة 
حيث إعادة توزيع الدخل، ومبا يكفل 
أوسع تغطية ممكنة. وبالنسبة للفئات 
املتوسطة واملرتفعة الدخل، ميكن أن 

يقوم الضمان االجتماعي على اشتراكات فردية حمددة تتحدد 
عنصر  ُأدخل  لو  وحىت  الفرد.  استحقاقات  أساسها  على 
تصاعدي يف هذه املخططات، فإن إقامة صلة بني االشتراكات 
واالستحقاقات ستزيد من دافع السكان للمسامهة يف القاعدة 
الضريبية )Huber, 2009(. وميكن للمؤسسات املالية الدولية 

واجلهات املاحنة الثنائية دعم إنشاء هذه املخططات من خالل 
ختصيص املساعدة اإلمنائية الرمسية ملثل 

هذه األغراض.

أن  أيضًا  للحكومات  وميكن 
تستخدم حصائل اإليرادات الضريبية 
اإلقراض  أشكال  خمتلف  يف  املرتفعة 
امليسر والدعم التقين لصغار املنتجني 
القطاعني الصناعي والريفي على  يف 
حد سواء. وإىل جانب دعم اإلنتاجية 
فإن  األنشطة،  هذه  يف  الدخل  ومنو 
أن  أيضًا  ميكن  التمويل  هذا  تقدمي 
يكون مبثابة أداة الجتذاب منظمي املشاريع احلرة الصغرية 
والعمال إىل القطاع الرمسي. وبذلك، يصبحون جزءًا من 
دينامية اجتماعية - اقتصادية تستفيد من خمتلف املؤسسات، 
مبا يف ذلك املؤسسات االجتماعية ومؤسسات سوق العمل. 
وباملثل، عندما تتمكن احلكومات من احلصول على مكاسب 
من الريع واألرباح غري املتوقعة الناجتة عن صادرات السلع 
األساسية بالعمالت األجنبية الدولية، يكون مبقدورها حتويل 
هذه العائدات إىل مؤسسات املالية العامة الوطنية اليت توفر 
القطاعات  يف  للمستثمرين  األجنبية  بالعمالت  القروض 
األخرى لشراء السلع الرأمسالية والتكنولوجيات من اخلارج.

وخمتلف  التصاعدية،  الدخل  ضريبة  فإن  اخلتام،  ويف 
أنواع حتويالت الدخل للفئات املنخفضة الدخل، وحتسني 
فرص احلصول على التعليم واكتساب 
يف  تسهم  ن  أ ميكن  رات،  ملها ا
تصحيح التفاوت يف توزيع الدخول. 
ويف الوقت نفسه، ميكن هلذه التدابري 
أن تدعم الطلب املحلي، فضاًل عن 
يف  العمل  فرص  وخلق  النمو  تعزيز 
االقتصاد ككل. غري أن هناك حدودًا 
لتحقيق قدر أكرب من املساواة يف توزيع 
الدخل الشخصي هبذه الطريقة. فنهج 
السياسة العامة الشاملة لعكس االجتاه حنو اتساع التفاوت 
يتطلب عملية أوسع إلعادة توجيه السياسة االقتصادية تأخذ 
اإلنتاجي  االستثمار  بني  تربط  اليت  الديناميات  يف حسباهنا 
والنمو وتوزيع الدخل، واليت تتأثر بسوق العمل وسياسات 
n االقتصاد الكلي. ويناقش الفصل التايل هذه اجلوانب. 

إن ضريبة الدخل التصاعدية، وخمتلف 
الفئات  إىل  الدخل  حتويالت  أنواع 
فرص  وحتسني  لدخل،  ا ملنخفضة  ا
كتساب  وا لتعليم  ا على  احلصول 
املهارات، ميكن أن تسهم يف تصحيح 

التفاوت يف الدخل ...

... وميكن يف الوقت نفسه، أن تدعم 
وتعزز  املحلي،  الطلب  التدابري  هذه 
النمو وختلق فرص العمل يف االقتصاد 

ككل.
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احلواشي

التفسري  هذا  القياسية  االقتصادية  التقديرات  تؤكد   )1(
للشكلني. ويف الشكل 5-2 ألف، ينتج اخنفاض معدل 
نصيب الفرد احلقيقي من الناتج املحلي اإلمجايل ملجمل 
احلدية  الدخل  ضريبة  معدل  يف  للتغري  بالنسبة  الفترة 
العليا باستخدام هوامش خطأ موحدة واسعة، معاماًل 
ال يكاد ُيذكر يف حدود عتبة ال  10 يف املائة )حيث 
p-value = 0.126( وقيمة مؤكدة  املحتملة  القيمة 
 R-squared القيمة املؤكدة شديدة االخنفاض )حيث 
= 0.07(. ويف الشكل 5-2 باء، ينتج اخنفاض التغري 
يف ال  1 يف املائة األعلى يف حصة الدخل بالنسبة للتغري 
يف معدل ضريبة الدخل احلدية العليا باستخدام هوامش 
خطأ موحدة واسعة، معاماًل كبريًا للغاية )حيث القيمة 
أعلى  مؤكدة  وقيمة   )0.001  =  p-value املحتملة 
 .)0.50 = R-squared بكثري )حيث القيمة املؤكدة
الواليات  يف  اإليرادات  حتصيل  نظام  استعراض  يبني   )2(
املتحدة حىت الثالثينات من القرن املاضي أن احلكومة 
إيراداهتا،  حتصيل  يف  تعتمد  الوقت  ذلك  كانت حىت 
يف املقام األول، على التعريفات اجلمركية، واملكوس 
دخل  ضريبة  على  املطاف  هناية  يف  مث  االنتقائية، 
إيرادات  كانت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الشركات. 
من  كحصة  مقيسة  املتحدة،  الواليات  يف  الضرائب 
إمجايل الناتج املحلي، قبل قرن من الزمن، أقل كثريًا 

 .)Hinrichs, 1966( مما هي عليه يف الوقت احلايل
لالطالع على مزيد من املناقشات حول هذه املسألة،   )3(
 Reddy and Vandemoortele, 1996; Devarajan انظر

.and Reinikka, 2004; and Dupas, 2011

يف أمريكا الالتينية، تفيد احلسابات أن ازدياد احليز املايل   )4(
بعد عام 2000 كان يرجع بدرجة كبرية إىل ارتفاع 
أسعار السلع األساسية. فاإليرادات اآلتية من الضرائب 
واألرباح واإلتاوات على السلع األساسية كانت تشكل 
ما يربو على 50 يف املائة من إمجايل الزيادة يف اإليرادات 
املالية كنسبة من الناتج املحلي اإلمجايل يف بعض البلدان. 

أما اإلسهام الرئيسي اآلخر يف منو اإليرادات، فكان ينبع 
 Cornia,( من التركيز اجلديد على الضرائب التصاعدية

 .)Gómez-Sabaini and Martorano, 2011

أن  إىل  الرمسية  األدلة غري  ومع ذلك، يشري كثري من   )5(
يف  املحلية  املجتمعات  من  كثري  يف  املحليني  السكان 
العامة  املنافع  بناء وصيانة  النامية يسهمون يف  البلدان 
املحلية خارج نطاق النظام الرمسي للضرائب، وبالتايل 
 .)Ostrom, 1991 ال ُتسجل تلك املسامهات )انظر مثاًل
ويسهم الناس يف مشاريع الرعاية االجتماعية يف شكل 
نقود أو قوة عمل، وكثريًا ما يكون ذلك من خالل 
أسرة  كل  تدفعه  الذي  القدر  حتدد  معقدة  ترتيبات 
املنافع  تلك  تنتظر من يستفيدون من  اليت  والعقوبات 
جمانًا )Olken and Singhal, 2011(. ونظرًا لطبيعة تلك 
الترتيبات، فمن املرجح أن تكون املسامهات تصاعدية 
جدًا. لالطالع على مثل هذه الترتيبات غري الرمسية يف 
 .Schneider and Enste, 2000 البلدان النامية، انظر

بني  أفريقيا  البلدان يف  تكوين  الكبري يف  للتباين  نظرًا   )6(
الفترتني 1991-1995 و2006-2010، أجريت 
احلسابات للفترتني 1996-2000 و2010-2006 
يف  تغريات  تعكس  اليت  اخلاطئة  احلسابات  لتجنب 

تكوين العينة.
بيانات  قاعدة  إىل  استنادًا  األونكتاد،  أمانة  حسابات   )7(
UNESCO. Institute for Statistics، وقاعدة بيانات 

.World Bank. World Development Indicators

)8(  البيانات اليت تشري إىل معدل االلتحاق باملدارس الثانوية 
بيانات  قاعدة  من  مستمدة  الدراسة  سنوات  وعدد 
 UNESCO. Institute for Statistics database and

ECLAC, 2011، على التوايل.

التحويالت النقدية املشروطة، اليت تتألف من حتويالت   )9(
باتباع  مشروطة  تكون  الفقرية،  لألسر  صغرية  نقدية 
وضمان  الدراسة  يف  االنتظام  مثل  معني،  سلوك 
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الطبية لألطفال يف سن معينة. وهي  الفحوص  إجراء 
تستخدم بصورة واسعة ملعاجلة مشكلة إبقاء األطفال 
يف املدارس والتشجيع على االستفادة بدرجة أكرب من 
الرعاية الصحية. وقد أصبحت هذه التحويالت النقدية 
واملكسيك،  الربازيل  أصاًل يف  نشأت  اليت  املشروطة، 
أداة حتظى بشعبية متزايدة ملكافحة الفقر، حيث أصبح 
هناك اآلن أكثر من 30 بلدًا توفر مثل هذه الربامج 
 Fiszbein, Schady and Ferreira, 2009; Fried(

 .)2012; ILO, 2012

تشمل املوجة اجلديدة من برامج التحويالت االجتماعية:   )10(
ُأطلق يف  الذي  النقدية االجتماعية  التحويالت  خمطط 
زامبيا عام 2003؛ وبرنامج األيتام واألطفال الضعاف 
الذي ُأطلق يف كينيا عام 2004؛ وبرنامج شبكة األمان 
اإلنتاجية الذي ُأطلق يف إثيوبيا عام 2005؛ وبرنامج 
التمكني من كسب العيش ملكافحة الفقر الذي ُأطلق 
املتدرجة  الزيادة  يف غانا عام 2008؛ وكذلك خطة 
وبرنامج  موزامبيق  يف  الغذائية  اإلعانات  لربنامج 
االجتماعية(  النقدية  )التحويالت   Mchinji املشينجي 
الذي يستهدف الفقراء فقرًا مدقعًا واملعاقني عن العمل 
يف مالوي. كما يوجد العديد من الربامج الرائدة األصغر 
أفريقيا،  وشرق  ووسط  غرب  يف  أخرى  بلدان  يف 
 ODI and( جتريبية  أكثر  مرحلة  يف  ال تزال  أهنا  غري 

 .)UNICEF, 2009

نظام  بتعزيز  اآلسيوية  لألزمة  احلكومة  استجابت   )11(
للضمان  برامج  "مخسة  على  تأسس  الذي  احلماية، 
االجتماعي )التأمني ضد احلوادث الصناعية، والتأمني 
الصحي الوطين، وبرنامج املعاشات الوطين، وبرنامج 
التأمني على العمالة، وتأمني الرعاية الطويلة األجل(، 
وبرنامج للمساعدة االجتماعية )ضمان مستوى املعيشة 
اخلاصة"  للفئات  العام  املعاشات  وبرنامج  األدىن(، 
وباإلضافة   .)Kwon, Dong and Moon, 2010: 8(
يوفر  األدىن  املعيشة  ملستوى  يوجد خمطط  ذلك،  إىل 
التدريب  يف  املشاركة  شريطة  للفقراء،  استحقاقات 
املحلي  املجتمع  أو خدمة  العامة  األشغال  أو مشاريع 

 .)Kwon, 2005(
صغار  ديون  مدفوعات  وقف  املتخذة  التدابري  مشلت   )12(
مليون   1.9 ما أفاد  وهو  سنوات،  لثالث  املزارعني 
وآذار/  2001 نيسان/أبريل  ما بني  الفترة  يف  أسرة 

مارس Trakarnvanich, 2010( 2004(، واستحداث 
الصغرية جدًا من خالل صندوق  للقروض  خمططات 
 Boonperm, Haughton( تايلند الدوار للقرى واحلضر
and Khandker, 2009(. واستحدث مشروع مشابه 

مساعدة  هبدف  القرى  مستوى  على  عام 2005  يف 
كل قرية على التصدي ملشاكلها املجتمعية. وللحد من 
الزنوح إىل املدن وتشجيع توليد الدخل حمليًا، استحدثت 
احلكومة أيضًا يف عام 2001 برنامج "بلدة واحدة - 
منتج واحد"، الذي يوفر للناس املشورة واملساعدة التقنية 
لبيع منتجاهتم املحلية الصنع. وأخريًا، نفذت احلكومة يف 
عام 2005 برنامج أداة األغراض اخلاصة، الذي يركز 
على إنشاء مشروع حكومي لدعم األنشطة الزراعية 

من خالل توفري مدخالت تلك األنشطة. 
طبقة  قيام  احلكومة  دعمت  األهداف،  هذه  لتحقيق   )13(
امتالك  تشجيع  طريق  عن  املاليو  أهل  من  وسطى 
وتوليهم  لألصول  املاليو  من  العرقي  األصل  ذوي 
وظائف جيدة األجور، ودعم التدريب املايل واإلداري 
للشركات اليت يديروهنا، وختصيص حصص اللتحاقهم 

بالتعليم اجلامعي، ودعم أنشطة األسر األشد فقرًا. 
انظر Prabhu (2001)، لالطالع على استعراض مفصل   )14(
إىل  وترمجته  االقتصادي   - االجتماعي  األمن  ملفهوم 

ممارسات يف السياق اهلندي. 
Dhanalakshmi )خمطط  داناالكشمي  برنامج  تشمل   )15(
ُأطلق  الذي  للفتيات(  املشروطة  النقدية  التحويالت 
 Janani عام 2008؛ وبرنامج جاناين سوراكشا يوجانا
Suraksha Yojana الذي ُأطلق عام 2005، ويهدف 
إىل احلد من وفيات األمهات واملواليد اجلدد من خالل 
إمتام عمليات الوالدة يف املؤسسات الصحية؛ وبرنامج 
 Balika Samridhi Yojana يوجانا  سامريدي  باليكا 
الذي ُأطلق عام 1997، ويهدف إىل هتيئة بيئة متكينية 
لكي تولد الفتيات وتصبحن بالغات متعلمات تتمتعن 
الفتيات يف املرحلة  لتعليم  بالصحة؛ والربنامج الوطين 
 Sarva االبتدائية يف إطار برنامج ساريا شيكشا آبيان
Shiksha Abhiyan، الذي ُأطلق عام 2003؛ وخمطط 
 Kasturba Gandhi كاستوريا غاندي باليكا فيدياالي
Balika Vidyalay الذي ُأطلق عام 2004، ويهدف إىل 
وقف معدل تسرب الفتيات من التعليم الثانوي وإبقائهن 
يف صفوف الدراسة حىت سن الثامنة عشرة. لالطالع 
على مزيد من التفاصيل عن املخططات العديدة على 

 .Prabhu (2009) صعيد الواليات، انظر
ميكن أن يكمل ذلك القواعد التنظيمية املتصلة هبياكل   )16(
قطاع  يف  أيضًا  ولكن  املايل،  القطاع  يف  األجور 

الشركات غري املالية بصورة أعم. 
http://www.un.org/esa/ffd/documents/ انظر:   )17(

.UN_Model_2011_Update.pdf
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الفصل السادس

إعادة النظر يف اقتصاديات التفاوت وسياساته

ألف-  مقدمة

السوق  عمليات  نواتج  كفاءة  أن  ما ُيعتقد  كثريًا 
اتساع  تقتضي  متزايدة  بصورة  العوملة  يف  آخذ  اقتصاد  يف 
التفاوت بني دخل رأس املال ودخل قوة العمل، وانتشارًا 
أوسع لتوزيع الدخل الشخصي. ويشري هذا الفصل إىل أن 

ذلك اعتقاد مضلل.

من  الرابع  الفصل  تناول  وقد 
أحدثت  اليت  الطريقة  التقرير  هذا 
لتكنولوجي،  ا لتغري  وا لعوملة  ا هبا 
على  ضغوطًا   ، بينهما عل  لتفا ا و
الفصل  هذا  ويرى  الدخل.  توزيع 
الواضح  التأثري  فهم  من  ال بد  أنه 
هلذه القوى على التفاوت يف العديد 
سياسات  سياق  يف  لبلدان  ا من 

يف  تسببت  اليت  العمل  سوق  وسياسات  الكلي  االقتصاد 
أنه  يرى  وهو  االرتفاع.  يف  واستمرارها  ارتفاع البطالة 
حتمًا  تستلزم  لتكنولوجية  ا لتحسينات  ا وال  لعوملة  ا ال 
وحيرم  األغنياء  حيايب  الدخل  يف توزيع  حتول  حدوث 
الفقراء من سبل لتحسني مستويات معيشتهم. وكان من 
يف  لوحظ  الذي  التفاوت  اتساع  املمكن التخفيف من 
العديد من البلدان، إن مل يكن منعه، من خالل سياسات 
أن  دون  من  العمل  الكلي وسوق  لالقتصاد  مالءمة  أكثر 
يؤثر ذلك سلبًا على التجارة الدولية والتقدم التكنولوجي 

البلدان. لتلك 

مدرسة  سادت  املاضية،  القليلة  العقود  مدار  وعلى 
فكرية معينة - ال تعكس الواقع االقتصادي. فهي ترى يف 
التفاوت نتيجة "طبيعية" للعوملة والتوسع يف استخدام رؤوس 
وهذا  اإلنتاج.  عملية  يف  املتقدمة  والتكنولوجيات  األموال 
الفصل يدحض هذا الرأي، ويبني أن السياسات واملؤسسات 
تطور  لطريقة  خمتلف  فهم  أساس  على  القائمة  االقتصادية 
اقتصاد السوق مبرور الوقت ميكن أن 
تؤدي إىل شكل أكثر عدالة، وكذلك 
االقتصادي  للتطور  كفاءة،  أكثر 

والتغري اهليكلي.

والتأثري اهلائل للنظرية االقتصادية 
غالبية  تفكري  على  السائدة  التقليدية 
السياسات  وواضعي  االقتصاديني 
بشأن النمو والتطور ينعكس يف النقاش العام احلايل بشأن 
السياسة االقتصادية املتبعة يف العديد من البلدان. فقد أصبح 
الرأي العام والعديد من صناع القرار يشعرون بقلق متزايد إزاء 
اجتاه التفاوت إىل االتساع يف عدد كبري من البلدان املتقدمة 
والنامية. ومع ذلك، فإن التدابري اليت جيري اقتراحها وتنفيذها 
يف العديد من البلدان للتغلب على األزمة االقتصادية احلالية 
عادة ما تؤدي، يف الوقت نفسه، إىل ازدياد التفاوت إىل درجة 
أبعد من ذلك. فاتساع فجوات الدخل، وارتفاع معدالت 
البطالة يف العديد من البلدان، والصدمات واألزمات املتكررة 
بشكل متزايد على مدى السنوات ال  35 املاضية، تثري شكوكًا 

إن التدابري اليت جيري اقتراحها وتنفيذها 
يف العديد من البلدان للتصدي لألزمة 
عادة ما تؤدي إىل مزيد من التفاوت.
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جدية حول مدى سالمة األسس النظرية لسياسات االقتصاد 
الكلي وسوق العمل املتبعة بصورة تقليدية يف بلدان عديدة. 
وما لوحظ يف الواقع، من عدم إمكانية احلد من البطالة عن 
طريق زيادة التفاوت يف الدخل إمنا يستدعي إعادة توجيه 

السياسات العامة بشكل أساسي.

منو  بطء  بسبب  البطالة  معدالت  ارتفاع  ويؤثر 
يترك  أنه  األول  التفاوت.  على  مزدوجًا  تأثريًا  االقتصاد 
أو انعدام  التفاوت من خالل خفض -  أثرًا مباشرًا على 
- الدخل املتاح للعاطلني عن العمل مقارنة بالدخل الذي 
ميكنهم احلصول عليه يف حالة عملهم. والثاين، أن ارتفاع 
القدرة  إضعاف  إىل  ما يؤديان  عادة  واستمرارها  البطالة 

ما يفرض  وهو  للعمال،  التفاوضية 
تنازلية على األجور  بالتايل ضغوطًا 

احلقيقية.

التفاوت  الفصل  هذا  ويتناول 
ظيفي  لو ا يع  ز لتو ا حيث  من 
والشخصي للدخل على حد سواء. 
ويناقش القسم باء الصلة بني ارتفاع 
معدالت البطالة واالخنفاض يف حصة 

األجور. ويبني أن من اخلطأ تطبيق منوذج العرض والطلب 
الدعوات  على  يشدد  الذي  البسيط  اجلديد  الكالسيكي 
اليت تتردد على نطاق واسع لزيادة مرونة األجور يف سوق 
السلبية  اآلثار  إىل  النظر  يغفل  النموذج  فمثل هذا  العمل. 
يف  لتنازيل  ا للتعديل  نتيجة  املحلي  للطلب  حتدث  اليت 
مستوى األجور استجابة لصدمات الطلب األولية. وتؤدي 
السياسات القائمة على هذا النموذج إىل تفاوت أكرب نتيجة 
الخنفاض حصة األجور، كما أهنا ختفق يف خلق فرص عمل 
إضافية أو يف احليلولة دون ارتفاع معدالت البطالة. بل إهنا 
متيل باألحرى إىل تفاقم حالة العمالة بدرجة أشد بالضغط 
على الطلب االستهالكي وتقليص حوافز االستثمار الثابت. 
ومن ناحية أخرى، فإن التعديالت العادية ملتوسط األجور 
االمسية وفقًا ملتوسط منو اإلنتاجية يكون من شأهنا احليلولة 
إضايف  توليد طلب حملي  مع  األجور  اخنفاض حصة  دون 
يف نفس الوقت، مبا من شأنه أن حيفز زيادة اإلنتاج وخيلق 

فرص عمل جديدة.

معارضة  يف  الفصل  هذا  من  جيم  القسم  وميضي 
الشركات  مستوى  على  األجور  مرونة  زيادة  بأن  القول 

املهن  نفس  أجور  بني  التمييز  ازدياد  )أي  أو القطاعات 
مما يسمى  احلد  يف  يسهم  أو القطاعات(  الشركات  بني 
بالدينامية  يتسم  اقتصاد  يف  أنه  ويرى  اهليكلية.  البطالة 
 - األجور  مرونة  وليس  األرباح،  مرونة  فإن  والكفاءة، 
عمومًا وبني الشركات على حد سواء - هي اليت تساعد 
على امتصاص الصدمات، وتؤدي إىل سرعة النمو وخلق 

فرص العمل.

السابقة من حتليل  واعتمادًا على ما ورد يف األقسام 
للتفاعل على صعيد االقتصاد الكلي بني األجور واإلنتاجية 
مقترحات  الفصل  هذا  من  دال  القسم  يضع  والعمالة، 
هبدف  الكلي  ولالقتصاد  العمل  لسوق  عامة  لسياسات 
على  ال تقتصر  أفضل،  نتائج  حتقيق 
متتد  وإمنا  فحسب،  الدخل  توزيع 
أيضًا إىل النمو وخلق فرص العمل. 
الصدد  هذا  يف  األساسية  والعناصر 
هي تعزيز املؤسسات لدعم التفاوض 
اجلماعية على األجور، باإلضافة إىل 
سياسة للدخول، فضاًل عن جمموعة 
االقتصادية  لسياسة  ا أدوات  من 
يتيح  أن  ذلك  شأن  ومن  الكلية. 
ربط منو األجور احلقيقية وما يؤدي إليه من ارتفاع الطلب 
يف  الناتج  لنمو  الرئيسية  املحددات  أحد  وهو   - األسري 
معظم االقتصادات - باالجتاه السائد يف اإلنتاجية. ويف الوقت 
نفسه، فإنه يوسع اختيارات جمموعات األدوات الالزمة إلدارة 
االقتصاد الكلي، ويسمح بتوجيه السياسة النقدية حنو حفز 

االستثمار والنمو بدرجة أكرب مما كان يف املاضي.

وُيعد ذلك من الشواغل اهلامة بصفة خاصة لالقتصادات 
ختفيض  إىل  النامية  البلدان  حتتاج  فقد  واالنتقالية.  النامية 
تفاوتات الدخل بصورة أكثر حدة مما يف البلدان املتقدمة. 
فالتفاوت االجتماعي التقليدي وموروث السلطة وطفرات 
ازدهار السلع األساسية يف هذه البلدان كثريًا ما تعرقل إجياد 
ما يطلق عليه أحيانًا "تكافؤ الفرص"، الذي هو شرط مسبق 
لتقسيم العمل على حنو ناجح ودينامي. وتتوفر، من ناحية 
أخرى، إمكانية كبرية لنمو اإلنتاجية يف هذه البلدان نتيجة 
الزدياد التخصص وتقسيم العمل. كما أهنا متتلك إمكانية 
تطويرها  اليت جرى  املتقدمة  التكنولوجيات  من  لالستفادة 
املحلية  العمل  قوة  وبني  بينها  واجلمع  أخرى،  بلدان  يف 
جمااًل  متتلك  البلدان  تلك  أن  ذلك  ويعين  الرخيصة نسبيًا. 

لدى البلدان النامية جماٌل واسٌع للحد 
يف  الزيادات  بتوزيع  التفاوت  من 
املساواة،  من  أكرب  بدرجة  اإلنتاجية 

وبشكل يعزز الطلب املحلي
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واسعًا للحد من التفاوت من خالل توزيع مكاسب اإلنتاجية 
بدرجة أكرب من املساواة، وبشكل يعزز الطلب املحلي.

ومن الواضح أن احليلولة دون اتساع التفاوت بدرجة 
أكرب أو احلد منه يف البلدان النامية يستلزم اختاذ تدابري إضافية 
على صعيد السياسات العامة، وخاصة لصاحل الفئات األقل 
دخاًل واملناطق الريفية. فمن خالل استيعاب حصة أكرب من 
املكاسب املتحققة من منو اإلنتاجية وريع السلع األساسية، 
ميكن للحكومات أيضًا توسيع "احليز املايل" املتاح هلا، وزيادة 
االستثمار يف البنية التحتية واإلنفاق على اخلدمات اليت تعزز 
املساواة، وخاصة يف جمال التعليم وتكوين املهارات املهنية. غري 
أن تعميق تقسيم العمل يتطلب من العديد من البلدان النامية 
زيادة استثماراهتا الثابتة يف قطاع الصناعة التحويلية الرمسي، 

اخلاص  العاملني حلساهبم  الفقراء  من  كبري  عدد  واجتذاب 
والعاملني يف القطاع غري الرمسي إىل صفوف العمل الرمسي، 

بوعدهم بدخول معقولة من أجور متزايدة وموثوق هبا.

وباإلضافة إىل هذه املسائل املتعلقة بالسياسات الوطنية، 
يتناول القسم دال البعد الدويل لالرتباط بني العمل واألجور 
والنمو. وهو ينبه بصفة خاصة إىل ضرورة وجود نظام مناسب 
للعمالت للحيلولة دون اختالالت سعر الصرف احلقيقي. 
النامية يف حتديد  البلدان  بني  التعاون  زيادة  إىل  كما يدعو 
هذا  يهدف  أن  وجيب  املباشر.  األجنيب  لالستثمار  شروط 
التعاون إىل تقاسم أكثر إنصافًا ملكاسب اإلنتاجية اهلائلة اليت 
ميكن أن تنتج عن اجلمع بني التكنولوجيات املتقدمة واألجور 

احلقيقية املنخفضة نسبيًا يف البلدان النامية.

باء-  التفاعل بني البطالة وحصة األجور

النهج التقليدي: خلق فرص العمل من خالل   -1
تقييد األجور

اقترن النمو والتنمية على مدى العقود القليلة املاضية 
القرن  من  السبعينات  منتصف  فمنذ  اجلماعية.  بالبطالة 
املاضي، مل ينخفض معدل البطالة يف البلدان املتقدمة على 
اإلطالق إىل ما يقل كثريًا عن 6 يف املائة )الشكل 1-6(. 
ومل يتحقق بالكاد يف أي مكان األمل يف أن آلية السوق 
ستولِّد العمالة الكاملة وتكافئ قوة العمل حبصة ثابتة على 
األقل من الدخل املتزايد. وظلت البطالة إمجااًل مرتفعة نسبيًا 
تراجع  من  الرغم  على  حىت  النامية،  البلدان  من  عدد  يف 
ويف الواقع،  األخرية.  السنوات  يف  الرمسية  البطالة  نسبة 
العمالة  يف  النمو  سريعة  العاملة  القوى  استيعاب  فإن 
التنمية  حتديات  من  رئيسيًا  حتديًا  يشكل  ال يزال  املنتجة 

.)TDR 2010, chap. IV(

وكان العجز الواضح للسياسة االقتصادية يف التعامل 
مع البطالة املتزايدة واملستمرة بعد منتصف السبعينات دافعًا 
لعودة الفكر االقتصادي إىل ما كان ُيعترب النموذج االقتصادي 
عدم  أن  ورئي  املاضي.  القرن  من  العشرينات  الرئيسي يف 
يف  الرئيسي  السبب  هو  أقل  أجور  لقبول  العمال  استعداد 
مجود البطالة )انظر، على سبيل املثال Hayek, 1960(. ونتيجة 
السياسات  وصناع  االقتصاديني  من  العديد  كان  لذلك، 
يعتقدون أن االخنفاض الشديد للتفاوت ومقاومة النقابات 
لقبول أجور منخفضة مها السبب الرئيسي يف مشكلة البطالة 
 Nickell, 1997; Siebert, املثال  على سبيل  )انظر،  اجلديدة 

 .)1997; Elmeskov, Martin and Scarpetta, 1998

ومنذ هناية الثمانينات، دافعت منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي عن إحياء هذا النهج القدمي القائم على 
النموذج الكالسيكي اجلديد البسيط لسوق العمل. ويف واقع 
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األمر، فإن السياسات املصممة يف العديد من البلدان وفقًا 
التفاوت  اتساع  كبري،  حد  إىل  تفسر،  التوصيات  لتلك 
املاضية.  الثالثة  العقود  املتقدمة خالل  البلدان  يف  امللحوظ 
ويف عام 1994، تضمنت دراسة الوظائف يف منظمة التعاون 
وصفًا   OECD Jobs Study االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 
لآللية اليت ينبغي، وفقًا للنظرية الكالسيكية اجلديدة التقليدية، 
أن تؤدي إىل نتائج أرقى يف سوق العمل على النحو التايل:

إن عملية التكيف نفسها تعتمد على تفاعل طلب 
ما سريتبط سلبًا مبستوى  العمل، وهو  العاملني على 
األجور احلقيقية، مع الرغبة يف العمل، وهو ما يرتبط 
املبدأ،  حيث  ومن  احلقيقية.  األجور  مبستوى  إجيابًا 
سيكون هناك مستوى أجور حقيقي - أو، باألحرى، 
مستوى لتكلفة العمل احلقيقية - يضمن أن جيد كل 
 OECD,( من يرغب يف العمل بذلك األجر عماًل لنفسه

.)1994, Part I: 69

والحظت الدراسة كذلك أنه: "باإلضافة إىل العالقة 
يستلزم  العمل،  وتكاليف  العمل  على  الطلب  بني  السلبية 
االتزان الذايت لسوق العمل أن تستجيب األجور ألحوال 
على  تنازليًا  ضغطًا  يفرض  العمل  سوق  فركود  السوق: 
 OECD, 1994:( بالعكس"  والعكس  احلقيقية،  األجور 

 .)Part II, 3

مؤلفه  يف  كيزن  ما هامجه  حتديدًا  هو  املوقف  وهذا 
النظرية العامة قبل حوايل 60 عامًا، على النحو التايل:

لتراث  ا إىل  املنتمني  الكتاب  فإن  وهكذا، 
الكالسيكي، وهم يغفلون الفرضية اخلاصة اليت تقوم 
عليها نظريتهم، يتجهون حتمًا إىل االستنتاج، املنطقي 
الواضحة ...  البطالة  بأن  فرضيتهم،  حسب  متامًا 
العوامل  ألن  نتيجة  جوهرها  يف  تكون  ال بد وأن 
العائد املقابل إلنتاجيتها احلدية. وقد  العاطلة ترفض 
رفض  يف  العمال  مع  كالسيكي  اقتصادي  يتعاطف 
قد  بأنه  وسيعترف  النقدية،  أجورهم  خفض  قبول 
ال يكون من احلكمة جعلها تتوافق مع أوضاع مؤقتة؛ 
هذا  أن  إعالن  إىل  العلمية ستضطره  الزناهة  أن  غري 
الرفض هو الذي يكمن، مع ذلك، يف جوهر املشكلة 

.)Keynes, 1936/1973: 16(
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تعويضات العاملني

معدل البطالة (املقياس األمين)

20101980

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل منظمة التعاون والتنمية  املصدر: 
يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات StatExtracts؛ واملفوضية 
EC- األوروبية، قاعدة البيانات االقتصادية الكلية السنوية

AMECO؛ والواليات املتحدة، مكتب إحصاءات العمل؛ 

وأيضًا منظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية 
.KILM لسوق العمل

البلدان املتقدمة ال تشمل بلدان أوروبا الشرقية. وُتحسب  مالحظة: 
تعويضات العاملني كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلمجايل 
بتكلفة عوامل اإلنتاج. وهناك انقطاع يف عام 1991 بسبب 

إعادة توحيد أملانيا. 

ومن الواضح أنه، أيًا كانت أسباب ارتفاع البطالة، 
يفرض ضغطًا  العاطلني  العمال  من  كبري  عدد  وجود  فإن 
تنازليًا على األجور، حيث يتحول توازن القوة يف مفاوضات 
األجور لصاحل أرباب العمل. ويف هذه البيئة، يصيب الضعف 
النقابات واحلركات االجتماعية، أو يصعب تعزيزها. وكان 
االقتصاديون التقليديون متحدين يف سعيهم ألن ينحوا جانبًا 
األمان  شبكات  وهو  األجور،  اخنفاض  مقاومة  ما اعتربوه 
املكونة  العوامل  من  وغريها  اإلحكام  الشديدة  االجتماعي 
ملا يسمى "دولة الرفاه االجتماعي". وظلت السياسات املتبعة 
املاضية  والعشرين  اخلمس  السنوات  مدار  عام على  بوجه 
باملقارنة مع  للحفاظ على اخنفاض زيادات األجور  تسعى 
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وتقبل  العامة،  اإلنتاجية  مكاسب 
ما يصاحب ذلك من زيادة يف حصة 

رأس املال من الدخل.

وكثريًا ما يكون العمال الذين 
يواجهون التهديد الدائم ببطالة ممتدة 
على استعداد لقبول أجور أقل، أماًل 

يف احلفاظ على وظائفهم. وتعطي هذه النتيجة انطباعًا بأهنا 
تأيت نتيجة لعملية السوق الطبيعية، حيث يكون من املتوقع 
لزيادة املعروض من سلعة ما أن يؤدي إىل اخنفاض سعرها، 
وهو ما يؤدي بدوره إىل ازدياد الطلب. غري أنه من وجهة 
نظر االقتصاد الكلي لسوق العمل يف سياق جممل االقتصاد، 
ال حيدث تطبيق هذه اآللية البسيطة للعرض والطلب بالصورة 
قبيل  من  إنه  بل  األوىل؛  للوهلة  عليها  يبدو  اليت  املباشرة 

 .)TDR 2010, chap. III( املغالطات يف واقع األمر

ويف السبعينات من القرن املاضي، عندما ارتفعت حصة 
املتقدمة، مل يكن  البلدان  تارخيية يف  األجور إىل مستويات 
من السهل رفض التفسري القائل بأن معدالت البطالة املرتفعة 
واملستمرة يف االرتفاع كانت نتيجة لتجاوز األجور احلقيقية 
مستوى التوازن اخلاص هبا. غري أنه يف العقود التالية، ارتفع 
احلقيقية كثريًا عن منو  بينما ختلفت األجور  البطالة  معدل 
القائلة بأن االعتماد  الفكرة  اإلنتاجية. ويشري ذلك إىل أن 
فكرة  البطالة هي  مينع  أن  البسيطة ميكن  السوق  آلية  على 
خاطئة. وقبيل القفزة الكبرية اجلديدة يف معدالت البطالة يف 
البلدان املتقدمة مباشرة - من أقل من 6 يف املائة عام 2007 
إىل قرابة 9 يف املائة يف الفترة 2010-2011 - اخنفضت 
أدىن مستوى  إىل  اإلمجايل  املحلي  الناتج  األجور يف  حصة 
على اإلطالق منذ هناية احلرب العاملية الثانية )أي من أكثر 
من 61 يف املائة عام 1980 إىل 57 يف املائة(. وكان ينبغي 
بأكثر  البطالة  ازدادت  فلو  لالنتباه.  دعوة  ذلك  يكون  أن 
مما يف أي ركود حدث يف العقود الثالثة األخرية، حىت رغم 
اخنفاض حصة األجور يف الناتج املحلي اإلمجايل، فال بد وأن 
مثة شيء خاطئ بصورة جوهرية يف النظرية االقتصادية اليت 
تربر اتساع التفاوت أساسًا من حيث زاوية احلاجة ملعاجلة 

البطالة املستمرة.

العمل  لنظرية  اجلديد  الكالسيكي  النهج  ويفترض 
لألجور  دائم  باخنفاض  يؤذن  االمسية  األجور  اخنفاض  أن 
احلقيقية وبتغري يف األسعار النسبية لقوة العمل ورأس املال. 

ومن شأن ذلك أن يعطي الشركات 
حافزًا لتغيري عملية اإلنتاج من خالل 
توظيف عمالة أكثر ورأس مال أقل يف 
املستقبل. غري أن هذه العملية جيب أن 
تكون سريعة للغاية، وجيب أن تشارك 
فيها مجيع الشركات يف وقت واحد: 
فاالنتقال الفوري من هيكل إنتاج إىل 
هيكل آخر هو وحده الذي من شأنه أن حيول دون اخنفاض 
الطلب الكلي. غري أنه يف سيناريو اخنفاض الطلب، ختتلف 
الظروف اليت تتكيف فيها الشركات مع التغري يف األسعار 
النسبية للعمالة ورأس املال اختالفًا جوهريًا. فإذا اخنفضت 
األجور بالنسبة للفرد أو للساعة ومل يعوض النمو يف عدد 
العمال أو يف عدد ساعات العمل اخنفاض األجور بدرجة 
كبرية، فإن جمموع األجور سينخفض، ويدفع إىل مزيد من 
التراجع يف الطلب. ومن غري املحتمل بتاتًا يف هذا املوقف 
أن تتخذ الشركات قرارات استراتيجية وتنخرط يف عملية 
إلعادة اهليكلة بتوظيف عمالة أكثر ورأس مال أقل استنادًا 
إىل توقع استمرار اخنفاض األجور احلقيقية وعدم تغري الطلب.

تسلسل  يف  تكمن  املنطق  هذا  يف  احلامسة  والنقطة 
املنطق املسبق لسوق تتسم مبنحنيات  األحداث، وليس يف 
طبيعية للعرض والطلب. والفكرة املنتشرة على نطاق واسع 
بأن احلد من األجور يف حاالت الركود يزيد من فرص العمل 
واإلنتاج إمنا تقوم على افتراض أن كاًل من العرض والطلب 
قيمة حمددة مستقلة عن األخرى. غري أن هذا الرأي، الذي 
يصعب  رأي  هو  اجلزئي،  التوازن  حتليل  أساس  على  يقوم 
االقتصاد  مستوى  على  العمل  لسوق  بالنسبة  به  التمسك 

.)TDR 2010, chap. III.B( الكلي

البلدان  بعض  األخرية يف  التجارب  فإن  الواقع،  ويف 
املتقدمة، مثل الواليات املتحدة، تشري إىل أن عملية االقتصاد 
النموذج  به  ملا يقول  املعاكس  االجتاه  يف  تعمل  الكلي 
الواليات  ففي  العمل.  وسوق  للعمالة  اجلديد  الكالسيكي 
املتحدة، ظلت األجور متخلفة عن اإلنتاجية لسنوات عديدة، 
غري أنه عندما حدثت األزمة املالية يف عام 2008، ارتفعت 
البطالة على األقل بنفس احلدة اليت كانت عليها يف فترات 
الركود السابقة، ويبدو أهنا أكثر ثباتًا من أي وقت مضى. 
وهناك اتفاق متزايد على أن ختفيض األجور يف حالة االنتعاش 
عام 2010،  منذ  املتحدة  الواليات  اهلش، كما حيدث يف 

سيؤدي إىل نتائج عكسية.

يكون  عندما  األجور  خفض  إن 
االنتعاش هشًا من شأنه أن يؤدي إىل 

نتائج عكسية.
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األجور  اخنفاض  يبدو  األعمال،  ألرباب  وبالنسبة 
على  الركود  عن  الناجم  الضغط  من  خيفف  أنه  كما لو 
أرباحهم. غري أنه إذا أدى تقلص طلب األسر بدرجة أكرب 
إىل الضغط على أعماهلم التجارية وفرض ضغطًا تنازليًا إضافيًا 
على األسعار، فإن هذا التخفيف سيكون قصري األمد. فمع 
تقلص طلب األسر، ستضطر الشركات لتقليص إنتاجها بنفس 
القدر. وكنتيجة ثانوية، سيؤدي اخنفاض استغالل القدرات 
اإلنتاجية إىل إجراء تعديل تنازيل يف خطط االستثمار وتسريح 
املزيد من العاملني. ومن ناحية أخرى، فإن توقع زيادة األرباح 
نتيجة الخنفاض األجور االمسية إمنا يستند إىل افتراض ثبات 
الطلب الكلي من دون تغيري. غري أن هذا االفتراض ال يعكس 
ما حيدث يف الواقع. ومرة أخرى، يظل تسلسل األحداث هو 
العامل احلاسم. فإذا اخنفض الطلب فور اخنفاض األجور)1(، 
فلن حيدث ما هو متوقع من استبدال األرباح األعلى باألجور 
املنخفضة، ألن ختفيض اإلنتاج الكلي يف اجلولة األوىل سيترك 

تأثريًا سلبيًا على األرباح.

ويف حني ينطبق هذا التحليل على االقتصادات املغلقة، 
اليت  املفتوحة  لالقتصادات  بالنسبة  أقل وضوحًا  يبدو  فإنه 
تستأثر فيها الصادرات حبصة كبرية من الطلب الكلي. ففي 
ظل ظروف معينة، قد تتفاعل الصادرات فعاًل بشكل إجيايب 
واحد  بلد  يف  األجور  ُخفضت  فإذا  األجور:  ختفيض  مع 
سليمًا،  البلد  ذلك  يف  اإلنتاجية  اجتاه  ظل  وإذا  فحسب، 
وإذا مل يرتفع سعر الصرف، فإن اخنفاض األجور قد حيفز 
الطلب على الصادرات )من خالل زيادة تنافسية األسعار(، 
أو يؤدي إىل ازدياد األرباح يف قطاع التصدير. وقد يظل 
التأثري الكلي على الطلب سلبيًا إذا ما كان الطلب املحلي 
أكرب من الصادرات، كما هو احلال يف معظم االقتصادات، 
لتحسن  املحتمل  األثر  شأن  من  التقليل  ال ينبغي  ولكن 
القدرة التنافسية. فمن املمكن لتحسن القدرة التنافسية لبلد 
ما، ولو ملرة واحدة، أن يترك أثرًا دائمًا على الطلب على 
الصادرات، حيث يكتسب املنتجون يف ذلك البلد حصصًا 
يف السوق، ويستفيدون بالتايل بشكل غري متناسب من منو 
الطلب العاملي. واستمرار اخنفاض سعر الصرف احلقيقي عن 
طريق ختفيض األجور من دون وجود آلية لسعر الصرف 
لتعويض ذلك من خالل رفع قيمة العملة ميكن أن حيدث 
اختالالت  وخيلق  الدولية  للتجارة  النطاق  واسع  تشويهًا 
التنافسية  القدرة  على  الواقعة  اآلثار  تتراكم  كبرية، حيث 
الوقت، كما حدث  للبلد مبرور  وختلق ميزة مطلقة كبرية 

يف أملانيا )انظر القسم دال-5 أدناه()2(.

القدرة  زيادة  السعي وراء  فإن  وعالوة على ذلك، 
التنافسية عن طريق ترمجة جزء من مكاسب اإلنتاجية إىل 
تعميم  مغالطة من خالل  الصادرات خيلق  خفض ألسعار 
العمل  االستمرار يف خلق فرص  ما هو جزئي: فال ميكن 
العمل يف  النمو وتوليد فرص  بلد واحد على حساب  يف 
اليت  البلدان  يف  مماثلة  استراتيجية  فاتباع  أخرى.  بلدان 
دوامة  سيحدث  املحليني  املصدرين  املنتجني  مع  تتنافس 
تنازلية يف األجور، ولكن من دون أي آثار إجيابية بالنسبة 

للعمالة.

املحدد  باعتباره  األجور  منو  البديل:  النهج   -2
الرئيسي لنمو الطلب

بالنسبة  هامة  نتائج  السابق  التحليل  على  تترتب 
مبعزل  العمل  سوق  حتليل  فال ينبغي  التفاوت.  ملعاجلة 
بالنمو  عالقتها  حيث  من  وإمنا  العوامل،  من  غريها  عن 
اجلديدة  العمل  فرص  خلق  ألن  ذلك  ويرجع  اإلمجايل. 
وظيفة  وليس  الناتج،  منو  وظائف  من  إجيابية  وظيفة  هو 
الخنفاض األجور وتراجع حصة األجور يف الناتج املحلي 
اإلمجايل. وقد لوحظ يف البلدان املتقدمة وجود ارتباط وثيق 
عادة  العمالة  فنمو  النمو.  ودورات  العمالة  دورات  بني 
ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الطلب الكلي والناتج الكلي 
)الشكل 6-2(. والفروق اليت تطرأ مبرور الوقت فيما بني 
هذه الدول يف أداء االقتصاد الكلي والعمالة إمنا تنتج عن 
تباين سياسات االقتصاد الكلي اليت تنتهجها أكثر مما تنتج 
اإلمجالية  األجور  مستويات  مرونة  اختالف درجات  عن 
السبعينات  منتصف  حىت  احلرب  ما بعد  ويف فترة  فيها. 
من القرن املاضي، عندما توسعت العمالة مبعدالت أسرع 
بكثري  أقل  األجور  على  املفروضة  القيود  كانت  بكثري، 
القليل  سوى  مل يشهدا  اللذان  األخريين،  العقدين  مما يف 
جدًا من خلق فرص العمل. فحدوث اخنفاض مثل الكساد 
العمالة،  العظيم عامي 2008 و2009 أدى إىل تقليص 
األجور  الشديد حلصص  واالخنفاض  األجور  مرونة  رغم 
من  البطالة  من  احلد  ويتطلب  اإلمجايل.  املحلي  الناتج  يف 
مجيع البلدان املتقدمة أن حتقق انتعاشًا متواصاًل يقوم على 
للبلدان  أيضًا  ما سيخلق  وهو  الشاملة،  الدخول  ارتفاع 
إضافية  فرصًا  الواردات،  على  تأثرياته  من خالل  النامية، 

والدخل. للتصدير 
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الشكل 2-6

منو العمالة والناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي يف بلدان خمتارة، 2011-1981
)نسب مئوية(
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حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل اجلدول 1-1؛ وقاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية، إدارة الشؤون االقتصادية  املصدر: 
 ،KILM واملؤشرات الرئيسية لسوق العمل LABORSTAT ؛ وقاعدتا بيانات إحصاءات العملUN/DESA واالجتماعية، األمم املتحدة
السنوية  بيانات اإلحصاءات  امليدان االقتصادي، قاعدتا  التعاون والتنمية يف  الدولية؛ واملوجزات اإلحصائية، منظمة  العمل  منظمة 
لقوة العمل واملؤشرات االقتصادية الرئيسية؛ وقاعدة بيانات CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ 

ومصادر وطنية.  
.Corr = معامل االرتباط. مالحظة: 
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الشكل 3-6

منو العمالة وإمجايل التكوين الرأمسايل الثابت يف بلدان خمتارة، 2011-1981
)نسب مئوية(
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الصني مجهورية كوريا مصر

منو إمجايل التكوين الرأمسايل الثابتمنو العمالة (املقياس األمين)

حسابات أمانة األونكتاد، استنادًا إىل قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم   املصدر: 
املتحدة UN/DESA؛ وقاعدتا بيانات إحصاءات العمل LABORSTAT  واملؤشرات الرئيسية لسوق العمل KILM، منظمة العمل الدولية؛ 
واملوجزات اإلحصائية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدتا بيانات اإلحصاءات السنوية لقوة العمل واملؤشرات االقتصادية 

الرئيسية؛ وقاعدة بيانات CEPALSTAT يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ ومصادر وطنية. 
.Corr = معامل االرتباط.  مالحظة: 
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واالفتراض القائل بأن زيادة املرونة يف مستوى األجور 
لزيادة  الزمان  أمران  األجور  متوسط  واخنفاض  اإلمجالية 
فرص العمل، ألهنما يؤديان إىل إحالل قوة العمل حمل رأس 
املال يف االقتصاد ككل، هو افتراض يسهل تفنيده بشكل 
مباشر استنادًا إىل االرتباط اإلجيايب القوي بني االستثمار يف 
إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت وخلق فرص العمل املوجود 
يف البلدان املتقدمة )الشكل 6-3(. فهذا االرتباط يتناقض 
مع النموذج الكالسيكي اجلديد: ففي العامل احلقيقي، تقوم 
املال  رأس  يف  وسحبها  االستثمارات  بتوظيف  الشركات 
وقوة العمل يف نفس الوقت، ويتوقف مستوى استثماراهتا 

وهي  لالقتصاد،  العامة  احلالة  على 
للطلب.  بالنسبة  توقعاهتا  حتدد  اليت 
ويعين ذلك أنه، يف سياق االقتصاد 
املال  رأس  اعتبار  ال ميكن  الكلي، 
البعض  لبعضهما  بدائل  العمل  وقوة 
فهما  جدًا.  حمدود  نطاق  إال على 
كُمدخلني  باألحرى،   ، ُيستخدما
اليت  اإلنتاج،  عملية  يف  متكاملني 
اعتمادًا   - عناصرها  جتميع  جيري 

على التكنولوجيا املتاحة يف أي وقت بعينه - لتحقيق كمية 
خمططة من الناتج، من دون االهتمام كثريًا بأسعارها النسبية 
أو بالتوزيع الوظيفي للدخل، أو دون االهتمام بذلك أصاًل.

وبالتايل، فإن االستثمار يف القدرة اإلنتاجية احلقيقية 
وارتفاع الطلب الذي حيفز مثل هذا االستثمار مها املحركان 
الرئيسيان لنمو الدخل وخلق فرص العمل على حد سواء. 

بالنسبة  العمالة  مرونة  أن  ويف حني 
بلد  من  األرجح  على  ختتلف  للنمو 
فإن  ألخرى،  فترة  ومن  آخر،  إىل 
األدلة على االرتباط الوثيق بني النمو 
االعتقاد  تفند  واالستثمار  والعمالة 
الشائع بأن من املمكن عالج البطالة 
الدخل من  توزيع  عن طريق حتويل 

قوة العمل إىل رأس املال، ومن الفئات املنخفضة الدخل - 
اليت يقل فيها امليل لالدخار - إىل الفئات اليت حتتل أعلى 

سلم الدخل، اليت متيل لالدخار بدرجة أكرب نسبيًا.

االنتقالية،  واالقتصادات  النامية  للبلدان  وبالنسبة 
تشري األدلة اإلحصائية إىل أن العالقة بني منو الناتج املحلي 
والعمالة  الثابت  الرأمسايل  التكوين  أو إمجايل  اإلمجايل 

الرمسية هي أضعف مما هي عليه يف البلدان املتقدمة. ويأيت 
غري  العمالة  يف  التغريات  ألن  نتيجة  منه  جانب  يف  ذلك 
التقلبات الدورية،  الذاتية ختفف من آثار  الرمسية والعمالة 
حيث تكون هاتان الفئتان مبثابة حاجز بني العمالة الرمسية 
ويف الواقع،  بطالة.  باعتباره  وقياسه  تعريفه  وما ميكن 
كثريًا  املتقدمة،  البلدان  مما يف  أكثر  النامية  البلدان  ففي 
الرمسي  القطاع  من  تسرحيهم  يتم  الذين  العمال  ما ينتقل 
من االقتصاد يف األوقات العصيبة إىل االقتصاد غري الرمسي 
 TDR 2010,( نظرًا لعدم وجود شبكات األمان االجتماعي
chap. III.B.3(. ويف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية 

على  كبريًا  دًا  عتما ا تعتمد  ليت  ا
األولية، عادة  السلع  إنتاج وتصدير 
ما يكون االرتباط أضعف بني النمو 
ذلك  ويرجع  العمل.  فرص  وخلق 
ألن النمو ميكن يف املدى القصري أن 
املحددة  األسعار  مع  بقوة  يتفاعل 
دوليًا لصادراهتا من السلع األساسية. 
ويف الواقع، فإن الزيادات الكبرية يف 
اليت حدثت  السلع األساسية  أسعار 
خالل الفترة 2002-2008 قد أدت إىل منو الدخل من 
دون حدوث زيادات يف العمالة يف قطاع السلع األساسية 
ففي  ذلك،  ومع   .)UNECA, 2010( الرمسي  أو القطاع 
معظم البلدان النامية الكبرية واالقتصادات االنتقالية األخرى 
باستثناء  بالتحليل،  و3-6   2-6 الشكالن  يتناوهلا  اليت 
بنمو  إجيابيًا  ارتباطًا  يرتبط  أيضًا  العمالة  الصني، يظل منو 
املال  رأس  واالستثمار يف  اإلمجايل  املحلي  الناتج  من  كل 
الثابت. ويف حالة الصني، وبصرف 
اليت  اهلامة  العازلة  اآلثار  عن  النظر 
غري  القطاع  يف  العمالة  فئة  حتدثها 
الرمسي والعمالة الذاتية، فإن االجتاه 
ال يستهان  دورًا  يلعب  الدميغرايف 
العمالة. وباإلضافة إىل  به يف تطور 
التحفيزية  التدابري  حزمة  فإن  ذلك، 
الكبرية اليت اختذت استجابة لألزمة املالية قد ساعدت على 
تنشيط العمالة عندما أخذ الطلب اخلارجي على الصادرات 

الصينية يف الضعف.

اخنفاض  حيدث  أن  املمكن  من  كان  ما إذا  ومسألة 
دينامي  اقتصاد  يف  التفاوت  اتساع  دون  من  العمالة  يف 
هبا  يتم  اليت  الطريقة  على  حامسة  بصورة  يتوقف  أمر  هو 

... األمر الذي ميكن أن يوفر بدوره 
القدرة  يف  االستثمار  لزيادة  حوافز 
من  ذلك  عن  ما ينتج  مع  اإلنتاجية، 
وزيادة  العمل  فرص  خلق  على  آثار 

اإلنتاجية.

األجور  رتفاع  ا ي  يؤدِّ أن  ميكن 
واخنفاض التفاوت إىل تنشيط الطلب 

ومنو الناتج ...
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توزيع مكاسب الدخل اليت تتحقق نتيجة لزيادة اإلنتاجية. 
والصلة احلامسة هنا هي بني األجور االمسية والعمالة على 
مستوى االقتصاد الكلي. ومن هذه الزاوية، ليس اجلانب 
املتعلق بتكلفة عوامل اإلنتاج هو اجلانب املهم، ولكنه يف 
املقام األول دور األجور باعتباره املحدد الرئيسي للطلب 
الكلي )أي استهالك أصحاب األجور(. فارتفاع األجور 
واخنفاض التفاوت ميكن أن ينشط الطلب ومنو الناتج، وهو 
ما ميكن بدوره أن يوفر حوافز لزيادة االستثمار يف القدرة 
فرص  خلق  على  آثار  من  بذلك  ما يقترن  مع  اإلنتاجية، 

العمل وزيادة اإلنتاجية.

ومع الزيادة اليت حتدثها مكاسب اإلنتاجية املستمرة يف 
قدرة العرض يف االقتصاد، ال يكون من املمكن جتنب ازدياد 
البطالة إال عندما يكون مبقدور الشركات أن تتوقع ازدياد 
املحلية  الدخول  إن  وحيث  املعدل.  بنفس  الكلي  الطلب 
اآلتية من األجور هي املحرك الرئيسي للطلب املحلي، فإن 
التعديالت املنتظمة لألجور احلقيقية متاشيًا مع الزيادة العامة 
وتوليد  الطلب  توقعات  استقرار  على  تعمل  اإلنتاجية  يف 
الطلب املحلي الفعلي مبا يكفي لتجنب حدوث ارتفاع يف 
البطالة. وذلك يغذي دورة محيدة من منو الطلب واالستثمار 
وزيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل. ويناقش القسم دال 
من هذا الفصل اآلثار املترتبة على هذا املنطق على صعيد 

العامة. السياسات 

من  عددًا  هناك  فإن  النامية،  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
االعتبارات اإلضافية. فالفروق الرئيسية بني البلدان املتقدمة 
الكلي،  االقتصاد  عمليات  يف  ال توجد  النامية  والبلدان 
اإلنتاج  حول  الشركات  قرارات  صنع  عملية  يف  وإمنا 
حتكم  اليت  واملؤسسية  اهليكلية  ويف العوامل  واالستثمار، 
سوق العمل. ففي كثري من البلدان النامية، عادة ما يكون 
قطاعا الزراعة واخلدمات كبريين للغاية وغري رمسيني، وتشيع 
الكبرية  االختالفات  رغم  الصغرية،  الذاتية  العمالة  فيهما 
فيما بني البلدان. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العمالة الرمسية 
من  نسبيًا  متثل حصة صغرية  التحويلية  الصناعة  قطاع  يف 
العمالية  النقابات  املأجورة، وعادة ما تلعب  املهن  جمموع 
واملفاوضة اجلماعية دورًا أصغر بكثري مما هي عليه يف معظم 

املتقدمة. البلدان 

النمو  ويف أعقاب تبين اجلميع تقريبًا الستراتيجيات 
من  والتسعينات  الثمانينات  خالل  التصدير  على  القائم 

النامية يف  البلدان  الشركات يف  بدأ قطاع  املاضي،  القرن 
يف  بالرجوع  واالستثمار  باإلنتاج  اخلاصة  القرارات  اختاذ 
األسواق  يف  واملنافسة  اخلارجي  الطلب  إىل  األول  املقام 
العاملية. وعالوة على ذلك، فإن هذه البلدان تستورد معظم 
تقدمًا.  األكثر  االقتصادات  من  املتقدمة  التكنولوجيات 
ويؤدي ذلك فيما يبدو إىل تفاقم مشكلة اجلمع بني التقدم 
فرص  خلق  مع  اإلنتاجية  ومنو  واالستثمار  التكنولوجي 
العمل. وهلذا السبب، لعله من األكثر أمهية بالنسبة للبلدان 
النامية أن تتبع سياسات وأن تنشئ مؤسسات هتدف إىل 
منع حدوث زيادة أخرى يف التفاوت يف الدخل، وضمان 
أن ُتترجم كل أنواع مكاسب اإلنتاجية إىل دخول أعلى 

جلميع فئات سكاهنا.

بشكل كبري  تعتمد  اليت ال تزال  النامية  البلدان  ويف 
االرتباط  أن  ال شك  األولية،  السلع  وتصدير  إنتاج  على 
بني النمو وخلق فرص العمل هو أقل مباشرة مما يف البلدان 
البلدان تأثرًا  النمو يف تلك  املتقدمة. فكثريًا ما يتأثر أداء 
تتحدد  اليت  األولية  السلع  أسعار  يف  بالتحركات  شديدًا 
األساسية،  السلع  أسعار  يف  الكبرية  فالزيادات  دوليًا. 
أن  ميكن   ،2008-2002 الفترة  خالل  كما شهدنا 
الناتج  يف  زيادة  حدوث  دون  من  الدخل  منو  إىل  تؤدي 
السلع األساسية. وهذا سبب  احلقيقي والعمالة يف قطاع 
أدعى ألن تتخذ احلكومات تدابري لالستحواذ على حصة 
إىل  وحتويله  األساسية  للسلع  املرتفع  الريع  من  كبرية 
القطاعات األخرى اليت تكون حباجة ملحة إىل استثمارات 
إضافية لتعزيز التنويع وخلق فرص عمل يف القطاع الرمسي 
أدناه  دال-3  الفرعي  القسم  يناقشه  الذي  النحو  )على 

مبزيد من التوسع(.

والوضع خمتلف يف اقتصادات األسواق الناشئة، اليت 
وصلت بالفعل إىل مرحلة امتالك هيكل أكثر تنوعًا لإلنتاج. 
اللحاق  مرحلة  أدت  االقتصادات،  هذه  من  بعض  ففي 
املنتجة  صناعاهتا  يف  سريع  منو  إىل  التكنولوجي  بالركب 
للسلع القابلة للتداول من خالل توسيع صايف صادراهتا. غري 
أنه حىت البلدان اليت متتلك قطاعًا تصديريًا كبريًا ومتناميًا 
للسلع املصنعة، جند أحيانًا أن هذا النجاح ال يترك إال أثرًا 
متواضعًا على إمجايل العمالة يف الصناعة التحويلية. وميكن 
من  كبري  جلانب  املرتفعة  الرأمسالية  بالكثافة  ذلك  تفسري 
إنتاجها املوجه للتصدير، إىل جانب فقدان فرص العمل يف 
أنشطة اإلنتاج املوجه إىل السوق املحلية اليت تفوقت فيها 
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الواردات. ولذلك، فإن التحدي املتمثل يف ضمان أن تسفر 
عملية النمو عن فرص عمل أكثر وأفضل جودة قد أصبح 

حتديًا أكثر إحلاحًا يف هذه البلدان.

ويف هذه البلدان، كثريًا ما جيري مترير مكاسب منو 
األجور  إبقاء  مع  األسعار،  اخنفاض  خالل  من  اإلنتاجية 
منخفضة يف حماولة للحفاظ على القدرة التنافسية اخلارجية 
التصدير  أسعار  أن  يف  السبب  ذلك  ويفسر  أو حتسينها. 
ترتفع  اليت  النامية  البلدان  ُتنتج يف  اليت  املصنوعات  لبعض 
األجنيب  االستثمار  بسبب  اإلنتاجية  مكاسب  نسبيًا  فيها 
املباشر قد أخذت يف االخنفاض بالنسبة ألسعار املصنوعات 

فمن   .)TDR 2005, chap. IV( املتقدمة  البلدان  املنتجة يف 
املفهوم أن البلدان اليت تنتهج استراتيجية النمو القائم على 
الصادرات ومنتجي املصنوعات يف هذه الدول يسعون إىل 
اكتساب املزايا التنافسية اليت ورد وصفها للتو. غري أنه يتعني 
االستراتيجية  مثل هذه  يدعمون  الذين  القرار  على صناع 
أن يدركوا أن مثل هذه املمارسات قد حترم نسبة كبرية 
من مكاسب  على حصة  احلصول  من  بلداهنم  من سكان 
االعتماد  إىل  تؤدي  فإهنا  ذلك،  على  وعالوة  اإلنتاجية. 
ما قد  الدخل، وهو  منو  أجل  من  الصادرات  على  املفرط 
خالل  وخباصة  الطويل،  املدى  على  معاكسة  آثارًا  يترك 

فترات األزمات أو تباطؤ النمو العاملي.

جيم-  مرونة األجور على مستوى الشركات وديناميات اقتصاد السوق

معدالت  ارتفاع  عزو  يف  الفادح  اخلطأ  ثبوت  رغم 
البطالة إىل االرتفاع املفرط لألجور وفشل حماولة احلد من 
البطالة من خالل تقييد األجور وزيادة التفاوت يف الدخل، 
فإن قلة قليلة هي من تشككت يف األسس النظرية هلذا النهج. 
بل إن نفس املنطق النظري قد أدى للتشديد بصورة متزايدة 
على زيادة "املرونة النسبية" لسوق العمل. وال يشري ذلك إىل 
مستوى األجور اإلمجالية بقدر ما يشري إىل هيكل األجور 
ومبرور  والشركات،  القطاعات  خمتلف  يف  املتماثلة  للمهن 
الوقت. وهو يعين ال مركزية حتديد األجور وتباين األجور 
بني الشركات وداخلها وفقًا ألداء كل منها. فازدياد املرونة 
"النسبية" لألجور يزيد من التفاوت فيما بني العمال العاملني 
يف خمتلف القطاعات أو الشركات. وُيفترض أن ذلك يقضي 
على ما يسمى "البطالة اهليكلية". ومرة أخرى، كانت منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هي اليت قادت هذا 

النهج، حيث قالت:

مرونة  ازدياد  شأن  من  فإن  خاصة،  "وبصفة 
األجور، وتقليص احلواجز أمام تنقل العمالة، وزيادة 
املنافسة، أن تسهل على العاطلني العثور على وظائف 
باألجور السائدة، وإن كان من املالحظ أن حصص 

األرباح هي اآلن عند مستويات مرتفعة تارخييًا. وحيتمل 
أنه مل تكن هناك مرونة كافية يف األجور النسبية، أو أن 
اإلفراط يف محاية الوظائف تثبط التوظيف، حىت رغم 

.)OECD, 1994: Part I, 73( "اعتدال األجور

والحظت أيضًا أنه:

بني  الرئيسية  الروابط  بعض  استكشاف  جيري 
األجور ومجود األسعار والعمالة وأداء الناتج يف سياق 
عمليات خمتلفة لوضع النماذج. وعادة ما تظهر هذه 
العمليات أن الفروق يف األجور ومجود األسعار تترك 
استمرار  ومدة  حلجم  بالنسبة  هبا  ال يستهان  آثارًا 
اجتاهات البطالة وحتركاهتا الدورية. ويف املدى األطول، 
العمل  أسواق  مرونة  فيها  تقل  اليت  االقتصادات  فإن 
يبدو من  اليت  فيها مجود األجور هي حتديدًا  ويزداد 
املرجح أن تشهد استمرار كل من البطالة والتضخم 
بدرجة أكرب. وبالتايل، فإن السياسات الرامية إىل احلد 
املرونة ستؤدي على  العمل وحتسني  من مجود سوق 
األرجح إىل تقليص حجم ومدة التحركات املعاكسة 
وجتعل  اخلارجية،  باالضطرابات  املرتبطة  البطالة  يف 
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 OECD, 1994:( من األسهل سد الفجوات يف الناتج
.)Part I, 69

ووفقًا هلذا الرأي، مل يكن يف كثري من البلدان املتقدمة 
املهن أجرًا وأدناها أجرًا  التمايز يف األجور بني أعلى  من 
ما يكفي للتغلب على البطالة اهليكلية. ومثلما الحظت منظمة 
 OECD, 1994: Part( التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
أال  سيكفل  تامة  مرونة  املرن  األجور  "هيكل  فإن   :)II, 2

تكون القدرات مهمة للعمالة: فكل فئات القدرات سيكون 
مبقدورها أن حتدد سعرها مبا يكفل دخوهلا يف سوق العمل".

ومواصلة  األجور  مرونة  زيادة  بأن  االعتقاد  واستمر 
إضعاف مؤسسات التحديد اجلماعي لألجور على مستوى 
الوحيد  السبيل  هو  سواء  حد  على  والشركات  البلد 

للتكيف مع التغريات يف الطلب، على 
بشأن  املتزايدة  املخاوف  من  الرغم 
 Barkbu, Rahman, Valdés( التفاوت
et al., 2012(. فعلى سبيل املثال، أملح 

األورويب  املركزي  املصرف  رئيس 
من  كثري  إصرار  أن  "حقيقة"  إىل 
البلدان على الدفاع عن دولة الرفاهية 
العقبة  هو  بلداهنم  يف  االجتماعية 
االقتصادات  انتعاش  أمام  الرئيسية 

األوروبية من األزمة، عندما دعا إىل "إصالح سوق العمل 
الذي يزيد املرونة والقدرة على التنقل")3(. وباملثل، فيما يتعلق 
باألزمة يف منطقة اليورو، أشار صندوق النقد الدويل إىل أنه 
ميكن حتسني قدرة االقتصادات على التكيف مع الصدمات 
أكرب  بدرجة  تستجيب  األجور  لتحديد  "آلية  خالل  من 
 IMF and( "الشركات االقتصادية على مستوى  لألوضاع 
G-20, 2012:1(. وكان هذا الرأي يستند إىل االعتقاد بأن 

عدم مرونة األجور النسبية هو الذي يدفع التحركات الدورية 
للبطالة والتضخم. ويعين ذلك أنه حىت بعد حدوث اخنفاض 
يف مستوى األجور اإلمجالية، فإن البطالة "اهليكلية" املرتفعة 

قد تستمر بسبب عدم كفاية املرونة يف سوق العمل.

وقد اظهر القسم باء من هذا الفصل أن قوة العمل ككل 
ال ميكنها ببساطة أن "حتدد سعرها مبا يكفل دخوهلا يف سوق 
العمل". والسؤال امللح هنا هو ما إذا كان تعديل األجور يف 
قطاعات حمددة أو شركات منفردة على مستوى االقتصاد 
اجلزئي هو وسيلة فعالة للتصدي للصدمات. وهل ميكن ملرونة 

التفاوت أن ميتصا الصدمات، سواء كان  األجور واتساع 
ن،  منشؤها خارجيًا أو داخليًا؟ وما نوع التكيف الذي مكَّ
املتفوق من  اقتصادات السوق من ذلك األداء  يف املاضي، 
التكيف  من  نوع  وأي  والتنمية؟  واالستثمار  النمو  حيث 
قوي  ارتباط  وجود  تثبت  اليت  التجريبية  األدلة  مع  يتوافق 
بني التغريات يف تشغيل العمالة ورأس املال؟ ويف البحث عن 
إجابات لبعض هذه األسئلة، قد يكون من املفيد طرح بعض 

االعتبارات األولية.

على  الطلب  اخنفاض  أن  جند  التقليدية،  النظرة  يف 
السلع واخلدمات اليت تنتجها الشركات يدفعها إىل تسريح 
استغالل  الخنفاض  نظرًا  األرباح  اخنفاض  لتجنب  العمال 
القدرات. ويكون العمال املسرحون، وهم حياولون بصورة 
إىل  عودهتم  يكفل  الذي  باملستوى  سعرهم  "حتديد  فردية 
أجور  لقبول  استعداد  على  العمل"، 
أو ليتم  وظائفهم  على  للحفاظ  أقل 
تعيينهم من قبل صاحب عمل آخر 
يف أقرب وقت ممكن. وبالتايل، ميكن 
استعادة التشغيل الكامل للعمالة، حىت 
وإن كان االخنفاض يف إنتاج الشركة 
هلذا  ووفقًا  دائمًا.  اخنفاضًا  املحددة 
املنطق، فإن اخنفاض األجور يسمح 
بإعادة توظيف العمال املسرحني يف 
اجلولة األوىل، حىت وإن كان مستوى اإلنتاج أقل من ذي 
قبل. غري أنه يف ظل اقتصاد السوق، ال يعترب االخنفاض املفاجئ 
يف الطلب صدمة منطية تعاين منها شركة منفردة. ففي أي 
الكلي، عادة ما تنبثق  الطلب  بعينه من مستويات  مستوى 
صدمات الطلب اليت تتعرض هلا شركة واحدة من التحركات 
االستراتيجية للشركات املتنافسة واستجابة للتغريات يف أذواق 

املستهلكني)4(.

فمن منطق املنافسة أنه إذا تغلبت املنافسة على ما تنتجه 
شركة معينة من سلع أو خدمات يف السوق، سيتحول الطلب 
إىل منافسيها الذين يتبعون استراتيجية جتارية أكثر جناحًا. 
الوظائف يف الشركة األوىل سيعوضه  وبالتايل، فإن فقدان 
خلق وظائف إضافية يف الشركات اليت كانت أكثر جناحًا 
يف عملية املنافسة، واليت حتتاج إىل عمال أكثر لزيادة اإلنتاج 
لتلبية الطلب املتزايد على منتجاهتا. وال يكون املطلوب يف 
أمان  شبكة  وإمنا  لألجور،  تنازيل  تعديل  هو  العملية  هذه 
مؤقتة للعمال املسرحني لتجنب حدوث ضغط على األجور، 

أو ارتفاعها،  األرباح  اخنفاض  إن 
أو ارتفاعها،  األجور  اخنفاض  وليس 
هو القوة الرئيسية اليت تدفع الشركات 
إىل الدخول يف نشاط أو اخلروج منه.
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واكتساب  التدريب  إلعادة  اإلمكانيات  توفري  عن  فضاًل 
املهارات اجلديدة.

وإذا حققت إحدى الشركات الراحبة جناحها بتطبيق 
تكنولوجيات إنتاج جديدة أو باستحداث منتج جديد، فإن 
اآلثار املترتبة على العمالة تكون متشاهبة يف هناية املطاف. 
ن اإلنتاجية يف مصنع ما، وختلق  فالتكنولوجيا اجلديدة اليت حتسِّ
للشركة املبتِكرة ميزة مؤقتة بني املنتجات املتماثلة، سوف 
تعمد  عندما  األسعار  يف  العام  االخنفاض  من  موجة  تطلق 
الشركات األخرى إىل تقليد ذلك االبتكار. كما ستؤدي 
إىل زيادة عامة يف األجور احلقيقية والطلب املحلي يف مجيع 
الذين  للعمال  يسمح  أن  ذلك  شأن  ومن  االقتصاد.  أحناء 
على  بالعثور  املبتِكرة  الشركة  يف  هلم  حاجة  هناك  مل تعد 
وظائف يف أماكن أخرى يف الشركات اليت تستفيد من تزايد 
الطلب، من دون االضطرار إىل قبول ختفيضات يف األجور. 
اإلنتاجية  مع  مبا يتماشى  احلقيقية  األجور  ما ارتفعت  وإذا 
على مستوى االقتصاد الكلي، فإن النمو احلقيقي لالقتصاد 
سيولد ازديادًا يف الطلب مبا يكفي الستيعاب العمال الزائدين 

عن احلاجة.

بل إن الفكرة القائلة بأن أسواق العمل األكثر مرونة 
أو القطاع  الشركة  مستوى  على  األجور  مرونة  وزيادة 
ميكن أن تقلل من البطالة تبدو أقل إقناعًا إذا ُطبقت على 
احلاالت اليت يصبح فيها منوذج األعمال التجارية يف شركة 
أو قطاع ما منوذجًا عتيقًا عفا عليه الزمن نتيجة لتغيري أذواق 
املستهلكني. ففي هذه احلالة، قد تعين املرونة التنازلية لألجور 
على مستوى الشركة احلفاظ على اهليكل العتيق مبا هو مبثابة 
استفادت، يف  أما إذا  أنفسهم.  العمال  من  املقدمة  اإلعانة 
املتزايد على  الطلب  األخرى من  الشركات  الوقت،  نفس 
منتجاهتا، فإن االستجابة املعقولة ال تكون خبفض األجور، 
الطاقات  وإغالق  القدمية  الشركة  يف  األرباح  وإمنا خبفض 
تستفيد  اليت  الشركات  فإن  نفسه،  ويف الوقت  املعطلة. 
قدرات  إضافة  إىل  تعمد  املستهلكني  أذواق  يف  التغيري  من 
جديدة وامتصاص العاطلني عن العمل مؤقتًا. ومرة أخرى، 
فإن اخنفاض أو ارتفاع األرباح، وليس اخنفاض أو ارتفاع 

األجور، هو القوة الرئيسية اليت ُتدِخل الشركات أو فروعها 
يف العمل أو خترجها منه)5(.

وبصفة عامة، ال ميكن لتعديالت األجور على مستوى 
الشركة أن تكون فعالة، ألنه عادة ما يكون من املستحيل 
حتديد األسباب امللموسة للصدمة اليت تتعرض هلا الشركة. 
ففي الغالبية العظمى من احلاالت، ليست اإلعانات، سواء 
على  املناسب  بالرد  العاملني،  أو من  احلكومة  من  جاءت 
بعينها.  سوق  يف  الطلب  اخنفاض  يشكله  الذي  التحدي 
الطلب  وبالنظر إىل أن ختفيض األجور يؤدي إىل اخنفاض 
على املستوى الكلي، فليس هناك سيناريو واقعي يكون فيه 
اخنفاض األجور واتساع التفاوت هو الرد الفعال لنظام سوق 

دينامية إزاء صدمات العرض والطلب.

األجور  مرونة  زيادة  ضد  أخرى  هامة  حجة  ومثة 
اليت  العمل  قوة  أن  تتمثل يف  املستوى اجلزئي، وهي  على 
تستخدمها الشركات متتلك العديد من املهارات واملؤهالت 
املختلفة. والطرق اليت تعمل هبا خمتلف أجزاء سوق العمل 
قوة  قدرة  على  تتوقف  املهارات  هذه  من  لكل  بالنسبة 
وعلى  والقطاعات،  األقاليم  فيما بني  التنقل  على  العمل 
النقايب ومدى مركزية مفاوضات األجور.  التنظيم  درجة 
اقتصاد متكامل بصورة جيدة وازدياد قدرة  ففي ظروف 
العمال على التنقل أو مركزية التفاوض على األجور، ميكن 
توقع أن يتم دفع أجور متماثلة يف كل من هذه األجزاء. 
ويعين ذلك أن الشركة املنفردة تكون مضطرة لقبول األجر 
الفكرة  فإن  وبالتايل،  معني.  ملؤهل  السوق  حتدده  الذي 
ميكن  الشركات  مستوى  على  األجور  مرونة  بأن  القائلة 
أن تزيد من الكفاءة الكلية، من خالل حتديد مستوى أجر 
العمال مبا يتماشى مع إنتاجيتهم احلدية، هي فكرة ومهية. 
فاإلنتاجية احلدية مفهوم نظري يقوم على فكرة مفادها أن 
لعامل  العمل  من  واحدة  مسامهة ساعة  قياس  املمكن  من 
من نوع معني، على سبيل املثال، وحتديدها بشكل واضح. 
غري أنه، يف ظروف اإلنتاج احلديثة، يستحيل قياس مسامهة 
الشركة  تنتجها  اليت  املضافة  القيمة  منفردًا يف  عامل  كل 

)اإلطار 1-6(.
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اإلطار 1-6

حتديد األجر واإلنتاجية احلدية

اإلنتاجية احلدية مفهوم نظري يقوم على فكرة مفادها أن من املمكن قياس مسامهة ساعة واحدة 
من العمل لعامل من نوع معني، على سبيل املثال، وحتديدها بشكل واضح. فإذا مت دفع نفس األجر 
جلميع العمال يف جزء معني من سوق العمل، فسيتعني على كل منهم قبول خفض األجر إذا أضيفت 
ساعة إضافية لعملية العمل، وإذا ما أُنتج يف تلك الساعة ناتج أقل مما كان ُينتج خالل الساعات السابقة 
)أي عملية إنتاج ذات عائد متناقص من حيث احلجم(. فهذا املفهوم ال يكون سليمًا إال إذا كانت 
مدخالت العديد من العاملني املختلفني يف عملية اإلنتاج مدخالت موحدة للغاية، وميكن حتديدها 

بشكل واضح وقياسها. غري أن احلال ليس كذلك يف معظم بيئات اإلنتاج احلديثة.

فالغالبية العظمى من العاملني يعملون يف بيئة ال ميكن فيها قياس ال املسامهات احلدية لفرادى 
أعضاء فريق اإلنتاج، وال مسامهاهتم النسبية. فما هي اإلنتاجية احلدية، مثاًل، ملمرضة يف مستشفى، 
وما هي مسامهتها النسبية يف الناتج اإلمجايل باملقارنة مبسامهة كبري اجلراحني أو رئيس الشؤون اإلدارية؟ 
وألن هذا غري معروف، فإن معظم العاملني يف املجتمعات احلديثة يتقاضون أجورًا تعكس بصورة 
تقريبية مدى ندرة أو توافر األشخاص الذين ميلكون مؤهالت مماثلة، ولكن ليس إنتاجيتهم احلدية 
الفردية. وارتفاع اإلنتاجية يف عمليات إنتاج حمددة تضيف إىل الزيادة يف اإلنتاجية الكلية لالقتصاد 
عادة ما تنعكس يف اخنفاض أسعار السلع اليت يتم إنتاجها بشكل أكثر كفاءة. ويعين اخنفاض مستوى 
األسعار أن األجور احلقيقية جلميع العاملني ترتفع بنفس النسبة، حىت وإن مل يكن هناك أي حتسن يف 
إنتاجية كل عامل. فالفريق - وهو، يف هذه احلالة املتطرفة، الفريق الذي يضم االقتصاد ككل - هو 

الذي يتلقى مكافأة بالناتج األكرب للفريق ككل، وليس العامل الفرد، يف عملية اإلنتاج)أ(. 

لنأخذ مثال مدرس يف مدرسة ابتدائية يدرس بالضبط نفس األشياء ملدة 40 عامًا من دون أي ابتكار أو زيادة  )أ( 
يف اإلنتاجية ودون أي تغيري يف مرتبه. ومع ذلك، سيتمتع املدرس بارتفاع القوة الشرائية إذا ما أدى منو اإلنتاجية 
على نطاق االقتصاد إىل اخنفاض األسعار يف االقتصاد ككل. وإذا كان لالقتصاد معدل مستهدف للتضخم 
صراحة، فسيتعني أن ترتفع مجيع األجور االمسية بنسبة هذا املعدل املستهدف زائد معدل منو اإلنتاجية، ولكن 

ذلك هو جمرد مسألة تقنية وال يغري جوهر عملية التعديل. 

إن الشركة املنفردة ال تأثري هلا على مستوى األسعار، 
املختلفة. ولذلك، فهي  العمل  فاألسعار تتحدد يف أسواق 
ال تستطيع خفض األجور يف حالة حدوث صدمة تؤثر عليها 
بشكل منفرد، حيث سريحل العمال ببساطة ويبحثون عن 
عمل يف مكان آخر. ومن الصحيح أيضًا أنه قد يكون هناك 
للعمال،  اجلغرايف  التنقل  اليت حتول دون  العقبات  عدد من 
مما قد يقصر تكافؤ األجور النقدية على منطقة أو جمموعة 
مناطق معينة، وخصوصًا يف البلدان النامية. بل إن احلجج اليت 

تعارض تشجيع زيادة مرونة األجور على مستوى الشركة 
تصبح أقوى عند النظر إىل حالة الصدمة اإلجيابية اليت تصيب 
شركة منفردة. فعلى سبيل املثال، إذا ما قام أصحاب أعمال 
اإلنتاجية حبيث يكون  تزيد من  أفكار مبتكرة  بتنفيذ  حرة 
مبقدورهم عرض سلعهم أرخص كثريًا عن ذي قبل، فإن 
مستوى  على  األجور  على  التفاوض  إعادة  على  إقدامهم 
أن  فتوقع  هلم.  بالنسبة  نتائج عكسية  إىل  الشركة سيؤدي 
حياول العمال يف شركتهم االستحواذ على الفور على جزء 
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على  احلافز  تقليل  إىل  سيؤدي  االبتكارية  الريادة  ريع  من 
الريادة املحتملة يف املقام األول، مما حيد بالتايل من الدينامية 
االبتكارية لالقتصاد. ورغم أن العمال اآلخرين قد يكونوا 
على استعداد لقبول أجور أقل من أجور من يعملون بالفعل 
يف تلك الشركة، فإن الترتيب األكثر كفاءة هو الذي يبقي 
الرائدة  الفردية من دون تغيري، ويكافئ الشركات  األجور 
بأرباح أعلى مؤقتًا نتيجة للزيادة األعلى من املتوسط اليت 
حتققت يف إنتاجية شركاهتم. كما أنه سيمكنهم من استخدام 
جزء من ريع الريادة االبتكارية يف خفض سعر منتجاهتم، وهو 
ما يؤدي إىل خفض أسعار السلع املنافسة يف أحناء االقتصاد، 
حيث جيري تقليد منط اإلنتاج األكثر كفاءة من قبل املتابعني، 

وهو ما يفيد بالتايل مجيع العمال. 

وإىل احلد الذي مييل به األجر ألن يكون متماثاًل يف كل 
أجزاء سوق العمل، ميكن للفروق املؤقتة يف األرباح أن تكون 
 ،)Keynes, 1930/1971( بالفعل  كبرية. وكما الحظ كيزن 
فإن هذه الفروق تعمل على إعادة توجيه موارد االقتصاد من 
استخدامات مل تعد مثة حاجة إليها إىل استخدامات ميكن توقع 
أن حتقق أقصى فائدة للمجتمع. فمرونة األجور على مستوى 
القطاعات أو الشركات ال تسهم يف حتقيق مثل هذه النتيجة. 
بل على العكس من ذلك، متيل األجور املرنة للحفاظ على 
اهلياكل العتيقة، وحتد بشكل كبري من قدرة االقتصاد على 
التكيف مع الظروف اجلديدة واستغالل إمكاناته االبتكارية.

ويتميز التغري اهليكلي الزمين، كما نوقش يف الفقرات 
إنتاجيتها  حتسني  تستطيع  اليت  الرائدة  باملشاريع  السابقة، 
خالل  من  إضايف  طلب  أو جذب  منافسيها،  من  بأسرع 
من  جناحها  ُيفسر  هنا،  ومن  منتجات جديدة.  استحداث 
حمددة  بشركة  اخلاصة  اإلنتاجية  زيادة  من  مزيج  خالل 

واألجور السائدة يف االقتصاد ككل.

الدويل،  اهليكلي  التغيري  على  املبادئ  نفس  وتنطبق 
ينتج  عندما  أي   - النامية  البلدان  يشمل  عندما  وخاصة 
التغيري األويل من عملية اللحاق بالركب اليت يشرع فيها بلد 
ناٍم أو عن نقل اإلنتاج من بلد متقدم إىل بلد ناٍم. وكثريًا 
ما حيدث التغيري اهليكلي الدويل عند استخدام التكنولوجيا 
القادمة من بلد أكثر تقدمًا يف بلد آخر تكون فيه األجور 
ومستوى متوسط اإلنتاجية أقل من ذلك بكثري. وبناء على 
ذلك، فإن السلوك االستثماري الذي يتركز على التحويالت 
الدولية أو األقاليمية وتطبيق التكنولوجيات املعروفة بالفعل 

أن  غري  األرباح.  أو ازدياد  األسعار  اخنفاض  إىل  يؤدي 
هي  اهليكلي  التغيري  من  النوع  هذا  عن  النامجة  الصدمات 
فإن  أخرى،  ومرة  الزمين.  التغري  عن  النامجة  لتلك  مماثلة 
فرادى الشركات أو فروعها تواجه املنافسة من الشركات 
األخرى اليت تعرض سلعًا مماثلة بأسعار أقل نظرًا الخنفاض 
تكاليف اإلنتاج. ومرة أخرى، فإن االستجابة مبحاولة الدفاع 
عن حصص السوق عن طريق ختفيض األجور احلقيقية هي 
اإلضافية،  العمل  فرص  وال خلق  النمو،  ال تدعم  استجابة 

وال احلد من التفاوت.

اكتساب  استراتيجية  فإن  النامية،  للبلدان  وبالنسبة 
التكنولوجيات اليت جرى تطويرها واستخدامها بالفعل يف 
أماكن أخرى، بطريقة أو بأخرى، هي أمر ال غىن عنه للحاق 
بالركب. والتعديل التنازيل لألجور من قبل فرادى الشركات 
منتجي  مع  تتنافس  اليت  املتقدمة،  البلدان  يف  أو القطاعات 
البلدان النامية الذين يستخدمون هذه التكنولوجيات، يترك 
تأثريًا مماثاًل لتأثري اإلجراءات احلمائية. وكثريًا ما حتدث هذه 
املمارسة مع اإلمهال احلميد من جانب احلكومات ونقابات 
افتراض خاطئ مفاده أهنا حتافظ على  العمال، استنادًا إىل 
الوظائف. غري أن ذلك يأيت بنتائج عكسية باعتباره من قبيل 
الدعم للشركات اليت تعاين من صدمات داخلية. ومثة هنج 
أكثر عقالنية يتمثل يف اعتبار أن البلدان النامية سوف تستخدم 
عائدات صادراهتا املتزايدة يف شراء املزيد من الواردات من 
للشركات  جديدة  فرصًا  بالتايل  مبا خيلق  املتقدمة،  البلدان 

األخرى ووظائف جديدة يف هذه البلدان األخرية.

ملتوسط  التنازلية  التعديالت  فإن  القول،  وخالصة 
األجور احلقيقية اليت تؤدي إىل زيادة التفاوت بني الدخول 
اآلتية من األرباح واألجور هي، من منظور االقتصاد الكلي، 
عالج غري فعال على اإلطالق للبطالة عندما يواجه االقتصاد 
الطلب.  الصدمات، وهو صدمة  األكثر شيوعًا من  النوع 
أو القطاعات  الشركات  مستوى  على  األجور  فمرونة 
وما ينجم عنها من زيادة التفاوت يف دخول العمالة تكون 
عدمية الفاعلية بنفس القدر، ألهنا حتد من ديناميات التنافس 
االستثمار  حوافز  من  كما حتد  الشركات،  بني  املمكنة 
االبتكاري. فمرونة األرباح، وليس مرونة األجور، هي اليت 
تتالءم مع ديناميات نظم السوق احلديثة. ففي العامل احلقيقي، 
يتم امتصاص الصدمات عن طريق األرباح أساسًا، وليس 
عن طريق األجور. وينطبق ذلك أيضًا على الصدمات النامجة 
عن املنافسة من خالل التجارة الدولية واالستثمار األجنيب 
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املباشر. فالتغري يف األرباح يدفع الشركات إىل التكيف مع 
الوضع اجلديد بداًل من حماولة استعادة ما ال ميكن استعادته. 
وال ينبغي للنموذج الكالسيكي اجلديد الثابت ألسواق العمل 

املعزولة ذات األجور املرنة، اليت دائمًا ما تنتج التفاوت يف 
حالة التكيف مع الصدمات - سواء كانت دولية أو زمنية - 
توجيه سياسات التكيف يف أي مرحلة من مراحل التنمية.

دال-  السياسة االقتصادية وبناء املؤسسات للحد من التفاوت

لتكيف  وا املشاركة  على  لقائم  ا املجتمع   -1
الدينامي

مثلما نوقش يف القسمني باء وجيم من هذا الفصل، فإن 
االستراتيجيات الناجحة للنمو االقتصادي واللحاق بالركب 
والتحسني املستدام للرعاية االجتماعية جلميع فئات السكان 
ال ميكن أن تتحقق من خالل حترير أسواق العمل. ففي واقع 
األمر، يسهم هذا التحرير، يف كثري من البلدان، يف تباطؤ 

النمو وارتفاع معدالت البطالة.

كل  اعتماد  وازدياد  قدمًا  العمل  تقسيم  مضي  ومع 
تقاسم  جيري  أن  املهم  من  يصبح  جناحه،  على  املشاركني 
املنافع على حنو يزيد من الطلب على السلع واخلدمات املنتجة 
بصورة تتماشى مع ما ينتج عن ذلك من منو يف اإلنتاجية. 
ما أن  القتصاد  به  ميكن  الذي  الوحيد  السبيل  هو  وهذا 
يتجنب خطر ارتفاع واستمرار معدالت البطالة، أو احلاجة 
إىل اللجوء بشكل متكرر إىل تبين سياسة "إفقار اجلار" من 
أجل خلق طلب على فائض العرض فيه. ويف البلدان النامية 
واملتقدمة على حد سواء، ال ُتعد مشاركة غالبية السكان يف 
هذه املكاسب أمرًا مرغوبًا فيه ألسباب العدالة والتماسك 
االجتماعي فحسب؛ بل هي أيضًا عامل حاسم من عوامل 
النمو، ألن ارتفاع دخل تلك الغالبية، باعتبارها املستهلك 
الرئيسي للسلع واخلدمات املنتجة حمليًا، يؤدي إىل ارتفاع 

الطلب، وهو ما يزيد اإلنتاج.

الدخل  منو  لتحقيق  الناجحة  االستراتيجيات  وتعتمد 
وتوفري فرص العمل للجميع على االستثمار يف رأس املال 
الثابت. ويف االقتصادات اليت يهيمن عليها القطاع اخلاص، 

ال تتأثر هذه االستثمارات بشدة بسبب شروط متويل هذه 
االستثمارات فحسب، ولكنها تتأثر أيضًا بالتوقعات املتعلقة 
بنمو الطلب على السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها برأس 
االستثمار يف  يزداد  أن  توقع  ولذلك، ال ميكن  هذا.  املال 
التنويع  األنشطة ويتحقق قدر أكرب من  طائفة عريضة من 
مجيع  حصائل  توجيه  جرى  إال إذا  الطويل  املدى  على 
من  اخلاصة  املعيشية  األسر  خالل  من  اإلنتاجية  األنشطة 
مجيع فئات الدخل. وذلك يقتضي اتباع سياسات اقتصادية 
التوازن  لتحقيق  تنظيمية  مؤسسية  ترتيبات  ووضع  مناسبة 
األرباح،  أصحاب  بني  التفاوضية  للقوة  منتظمة  بصورة 
الذين يتخذون القرارات املتعلقة باالستثمارات، وأصحاب 
الرئيسي للطلب االستهالكي.  الذين هم املحرك  األجور، 
وعالوة على ذلك، فإن اللجوء إىل أدوات سياسات إضافية 
وعدد  العامة  السياسات  خيارات  من  سيزيد  تقليدية  غري 
اليت ميكن  العامة  السياسات  أدوات  املمكنة من  التوليفات 
ولرفع  الناتج  لنمو  املطلوب  املعدل  لتحقيق  استخدامها 
معدالت العمالة، مع العمل يف الوقت ذاته على جتنب ارتفاع 

التضخم واتساع التفاوت.

سياسات االقتصاد الكلي والترتيبات املؤسسية  -2

وما أن يتم التسليم بأنه ليس مبقدور آلية السوق أن 
من  العمل  قوة  على  والطلب  العرض  بني  التوازن  تستعيد 
خالل ازدياد التفاوت، فإن دور احلكومة يف حتقيق االستقرار 
يف االقتصاد الكلي يصبح حامسًا خللق فرص العمل وتوزيع 
الدخل. وباتباع السياسات املناسبة، ميكن للحكومات جتنب 
التكاليف اإلضافية الباهظة اليت تنشأ إذا ما ُسمح للضغوط 
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البطالة أن تنتشر يف  على األجور نتيجة الرتفاع معدالت 
االقتصاد ككل.

حاليًا  ليورو  ا منطقة  وتقدم 
سياسة  فشل  على  األمثلة  أوضح 
بسياسات  املقترنة  األجور،  تقييد 
لالقتصاد الكلي معادية للنمو. ففي 
يف  األعضاء  أوروبا  جنوب  بلدان 
املنطقة، ارتفعت البطالة بشدة رغم 
األجور.  يف  الكبرية  التخفيضات 
قوة  يف  الفائض  هذا  والستيعاب 
العمل، جيب خلق فرص عمل إضافية 

من خالل اتباع السياسات النقدية واملالية والضريبية الرامية 
إىل إجياد آلية منو قوية تعتمد على تكوين رأس املال الثابت 
 TDR 2010, chap. V and TDR 2008, chap. أيضًا  )انظر 
البطالة  ازدياد  معاجلة  من  تتمكن  اليت  واحلكومات   .)IV

توسعية  ومالية  نقدية  سياسات  خالل  من  وبقوة  بسرعة 
يكون مبقدورها أيضًا أن تقلل إىل أدىن درجة فترة انعدام 
القوية  الوظائف. ويكون للسياسات  اليقني وخطر فقدان 
املتبعة ملواجهة التقلبات الدورية يف أوقات الركود أو النمو 
أمهية خاصة يف  املتاحة  لإلمكانيات  املتوقع  املستوى  دون 
البلدان اليت ال تكون فيها شبكات األمان االجتماعي كافية 
أو موجودة. وهذا هو السبب الذي جيعل من املربَّر النظر 
إىل السياسة االقتصادية األكثر نشاطًا يف الواليات املتحدة 
كبديل لشبكات األمان االجتماعي األكثر تقدمًا يف أوروبا. 
ومن ناحية أخرى، فلو أرادت أوروبا خفض اإلنفاق على 
برامج الرعاية االجتماعية أثناء األزمة، فسيكون عليها أن 
فتقليص  الكلي.  االقتصاد  دور سياسات  موقفها من  تغري 
نفس  يف  الكلي  االقتصاد  حوافز  وسحب  األمان  شبكة 
البطالة واتساع  املزيد من  الوقت سيفشل حتمًا، وسينتج 

التفاوت.

الداعمة  واملالية  النقدية  السياسات  إىل  وباإلضافة 
تلعب  أن  مناسبة  دخول  لسياسة  ميكن  والنمو،  للعمالة 
دورًا هامًا يف حتقيق درجة مقبولة اجتماعيًا من التفاوت 
الدخول  تطور  لتحديد  معينة  قواعد  فوضع  الدخل.  يف 
كبري  حد  إىل  يسهل  النمو  يف  آخذ  اقتصاد  يف  اجلماعية 
مهمة السياسات النقدية واملالية والضريبية. وميكن لسياسة 
القواعد أن  بناًء على هذه  دخول مصممة تصميمًا جيدًا 
بينما  النمو،  عملية  يف  التفاوت  ازدياد  منع  على  تساعد 

تسهم يف الوقت ذاته أيضًا يف منو العمالة من خالل إتاحة 
الفرصة للتوسع املطرد يف الطلب املحلي. وينبغي أن يتمثل 
الدخول  سياسة  يف  أساسي  ملمح 
يف ضمان أن يكون ارتفاع متوسط 
األجور االمسية بنفس معدل متوسط 
معدل  إىل  )باإلضافة  اإلنتاجية  منو 
أدناه(.  انظر  املستهدف،  التضخم 
السياسة  هذه  مثل  تنفيذ  ويتطلب 
مع  متكيف  مؤسسي  إطار  وجود 
اهليكل االقتصادي والسياق التارخيي 
املحدد لكل بلد. وتزداد أمهية مثل 
فائدة  أن  إىل  بالنظر  اإلطار  هذا 
فرص  خللق  أداة  كوهنا  يف  فقط  ال تكمن  الدخل  سياسة 

العمل، وإمنا أيضًا يف أهنا وسيلة للسيطرة على التضخم.

وللحفاظ على حصة األجور وضمان أال يتجاوز النمو 
العرض،  على  االقتصاد  قدرة  يف  الزيادة  لألجور  احلقيقي 
جيب أن يأخذ تعديل األجور االمسية يف احلسبان أيضًا معدل 
التضخم املستهدف. ويف هذا السياق، ينبغي أن يؤخذ يف 
االعتبار أنه يف حالة عدم وجود صدمات كربى يف أسعار 
الواردات، فإن التغري يف تكاليف وحدة العمل )أي العالقة 
بني األجور ومنو اإلنتاجية( يكون هو املحدد الرئيسي ملعدل 
التضخم. وهناك أدلة جتريبية على ذلك يف البلدان املتقدمة، 
وخاصة خالل الفترات اليت يتوفر فيها ما يكفي من خلق 
فرص العمل وتأخذ البطالة فيها يف التراجع )الشكل 4-6(.

وعندما ترتفع األجور يف اقتصاد ما، كقاعدة عامة 
معدل  إىل  باإلضافة  اإلنتاجية  منو  متوسط  مع  مبا يتماشى 
املحلي  الناتج  األجور يف  فإن حصة  املستهدف،  التضخم 
اإلمجايل تظل ثابتة، وخيلق االقتصاد ككل كمية من الطلب 
هلذه  وتطبيقًا  اإلنتاجية.  قدراته  كامل  لتوظيف  تكفي 
املستقبل.  إىل  يتطلع  أن  األجور  لتعديل  ينبغي  القاعدة، 
ومع  اإلنتاجية  الجتاه  وفقًا  يتم  أن  ينبغي  أنه  ذلك  ويعين 
احلكومة  حددته  الذي  املستهدف  التضخم  معدل  مراعاة 
أو املصرف املركزي للفترة املقبلة، وليس وفقًا للمعدالت 
)أي  السابقة  الفترة  يف  وللتضخم  اإلنتاجية  لنمو  الفعلية 

بالنظر إىل املاضي(.

وُيفضل االسترشاد باجتاه اإلنتاجية يف األجل املتوسط 
سنوات(  مدى مخس  على  السنوية  الزيادة  متوسط  )مثل 

لبناء  االهتمام  من  مزيد  إيالء  ينبغي 
املفاوضات  ذلك  مبا يف  املؤسسات، 
لية  لعما ا ت  با لنقا ا بني  عية  جلما ا
وما يتصل  العمل،  أرباب  ورابطات 

بذلك من إصالحات احلوكمة.
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الفعلي، ألن  السنوي  اإلنتاجية  بنمو  االسترشاد  من  أكثر 
بالتحركات  ويتأثر  بالتقلب  ما يتسم  عادة  األخري  هذا 
أساسًا  بالتايل  وال يوفر  القدرات،  الستغالل  الدورية 
لنمو الدخل املستدام. وعالوة على ذلك، ال ينبغي وضع 
املؤشرات القياسية لألجور وفقًا ملعدالت التضخم املاضية، 
هذا  فمثل  األحيان.  من  كثري  يف  احلال  عليه  كما جرى 
حتقيق  ضمان  دون  من  التضخم  إدامة  إىل  مييل  املخطط 

إىل  ويرجع ذلك  احلقيقية.  األجور  املطلوب من  املستوى 
العمالة،  تكاليف  ازدياد  يواجهون  الذين  املنتجني،  أن 
التكلفة إىل األسعار، مع  الزيادة يف  يستطيعون مترير هذه 
ارتفاع الطلب بوترية أسرع من الناتج. وعلى النقيض من 
ذلك، فإن تطبيق املخطط املقترح من شأنه ضمان أن الزيادة 
يف تكاليف وحدة العمل - وهي املحدد الرئيسي للتضخم 

يف املستقبل - لن تتجاوز معدل التضخم املستهدف.

الشكل 4-6

معدالت النمو السنوي لتكاليف وحدة العمل والتضخم
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اللجنة  بيانات CEPALSTAT يف  الدولية؛ وقاعدة  املالية  الدويل، اإلحصاءات  النقد  أمانة األونكتاد، استنادًا إىل صندوق  حسابات  املصدر: 
االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة UNSD، إحصاءات احلسابات القومية: املجاميع 
الرئيسية واجلداول املفصلة EC-AMECO؛ وقاعدة البيانات االقتصادية الكلية السنوية يف املفوضية األوروبية؛ وقاعدة بيانات دليل 

.UNCTADstat إحصاءات األونكتاد
مالحظة:  تشري تكاليف وحدة العمل إىل جممل االقتصاد. وتشمل البلدان النامية املختارة: األرجنتني، الربازيل، بنما، تونس، مجهورية كوريا، 

جنوب أفريقيا، الصني، مجهورية فزنويال البوليفارية، املكسيك، هندوراس.

املاضي  إىل  تنظر  اليت  األجور  تعديالت  وجتربة 
السبعينات  منتصف  يف  النفطية  الصدمات  لتأثري  استجابة 
مثال على ذلك  املاضي هي  القرن  الثمانينات من  وأوائل 
)اإلطار 6-2(. ومثة مثال آخر هو جتربة عدد من البلدان 
ومن  للغاية.  املرتفع  التضخم  من  تاريخ  لديها  اليت  النامية 
وحدها  مل تكن  االمسية  األجور  يف  الزيادات  أن  املؤكد 

أن  غري  البلدان.  تلك  يف  التضخم  إطالق  عن  املسئولة 
موجات التضخم املتسارع، اليت كثريًا ما تطلقها صدمات 
هذه  وتطلق  االمسية.  األجور  زيادات  إىل  متتد  خارجية، 
حماولة  مع  واألسعار  للتكلفة  متصاعدة  دوامة  الزيادات 
آليات  تطبيق  احلكومات محاية دخول األجور من خالل 
للتضخم. وهذه  قياسية  املاضي لوضع مؤشرات  تنظر إىل 
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املصارف  ألن  مكلفة،  سياسات  هي  لألجور  السياسات 
املركزية، يف سعيها خلفض التضخم إىل املستوى املستهدف 
يف مواجهة ضغوط األسعار املتصاعدة الدائمة من جانب 

أسعار  لرفع  وتكرارًا،  مرارًا  مضطرة،  تكون  التكلفة، 
الفائدة. وذلك يردع االستثمار احلقيقي والعمالة، من أجل 

حتقيق استقرار شكلي.

اإلطار 2-6

تعديل األجور استجابة لصدمة أسعار الواردات

إن صدمات العرض السلبية النامجة عن الزيادات يف أسعار الواردات هي صدمات هلا منطقها اخلاص. 
وكانت الصدمات النفطية اليت أثرت على االقتصاد العاملي يف منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات 
من القرن املاضي أكثر األمثلة اليت جرى االستشهاد هبا يف املاضي. ففي ذلك الوقت، كانت البلدان 
اليت متتلك هياكل جامدة إىل حد ما لألجور واألجور االمسية أكثر جناحًا من غريها يف منع تسارع 
التضخم نتيجة للصدمة التضخمية األصلية الناجتة عن ارتفاع أسعار النفط وعدم مرونة الطلب على 
النفط. وكان ذلك يرجع ألن مجود األجور يعين مجود األجور االمسية، وإن كان يعين مرونة األجور 
احلقيقية. فحدوث صدمة أسعار ملرة واحدة يف سوق السلع ال ُيترجم إىل ارتفاع ملعدل التضخم )أي 
إىل زيادة مستمرة يف مستوى األسعار( إال إذا قفزت شرارة التضخم من السلع إىل سوق العمل. وهذا 
حيدث عندما جيري وضع املؤشرات القياسية لألجور االمسية بربطها مبستوى األسعار الفعلي، كما هو 
احلال يف العديد من البلدان اليت تتبع ما يسمى مبخططات وضع املؤشرات القياسية بالنظر إىل املاضي، 
مثل مقياس ’السلم املتحرك’ scala mobile يف إيطاليا. وقد ُصمم هذا املخطط للحيلولة دون اخنفاض 
األجور احلقيقية ومحاية العمال من إعادة توزيع الدخل، اليت ميكن أن حتدث مع عمليات التضخم. غري 
أنه عندما ارتفعت أسعار الواردات بصورة حادة، كما هو احلال مع النفط، فإهنا مل تسفر عن تغيري يف 
توزيع الدخل لصاحل األرباح املحلية، وإمنا أعادت التوزيع لصاحل طرف ثالث - هم موردو النفط األجانب 
يف هذه احلالة. أما املنتجون املحليون الذين حتملوا وطأة ارتفاع تكاليف االسترياد يف اجلولة األوىل، فقد 
مرروا هذه الزيادة يف األجور إىل األسعار، وحولوا بذلك صدمة األسعار ملرة واحدة إىل معدل تضخم 
أعلى بشكل دائم. وهذا ما دفع املصرف املركزي إىل اختاذ إجراءات تقييدية، مما أدى إىل تقلص العمالة. 

ويكون مجود األجور االمسية، مبعىن أن تعديالت األجور ال تعكس التضخم الفعلي، ُمفضاًل بالنسبة 
للتكيف مع صدمات أسعار الواردات، حيث إنه يكفل مرونة األجور احلقيقية، وهو األمر الضروري 
لتجنب ارتفاع التضخم بشكل دائم نتيجة ملوجة التضخم األويل. وقد يساعد ذلك على منع حدوث 

صدمة طلب إضافية نتيجة للسياسات النقدية التقييدية، مما يعرض للخطر النمو وخلق فرص العمل. 

اإلنتاجية  منو  من  بكل  األجور  ربط  فإن  وبالتايل، 
واهلدف الذي حيدده املصرف املركزي للتضخم من شأنه 
التضخم،  أيضًا أن يسهل مهمة املصرف املركزي يف منع 
بينما يعطيه يف نفس الوقت جمااًل أكرب حلفز االستثمار والنمو. 
فاالستثمار يف القدرة اإلنتاجية احلقيقية سيستفيد أيضًا من 
تعديل األجور االمسية وفقًا للمخطط املقترح. ويرجع ذلك 

إىل أنه عندما ينمو الطلب املحلي بنسبة مماثلة إلمكانيات 
العرض، فإنه يدفع الشركات لالستثمار وحيفز النمو الصناعي 

وخلق فرص العمل.

ومن شأن ربط منو األجور االمسية باجتاه منو اإلنتاجية 
الدخول  حصة  تظل  أن  يضمن  أن  املستهدف  وبالتضخم 
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اآلتية من األجور يف إمجايل الدخل ثابتة، وإن كان ال يؤدي 
لسنوات  األجور  تقييد  وإذا جرى  تلك احلصة.  زيادة  إىل 
قد  احلصة  تلك  فإن  املخطط،  هذا  استحداث  قبل  عديدة 
تظل ثابتة عند مستوى منخفض نسبيًا. ولذلك، قد يكون 
من املستحسن للحكومات أن تقوم بتصحيح نتائج التوزيع 
األويل للدخل بني رأس املال وقوة العمل، يف حماولة ملعاجلة 
أنه سيكون  الوطين. غري  الصعيد  والتفاوتات على  الفروق 
من الصعب حتقيق ذلك من خالل رفع األجور االمسية بأكثر 
من منو اإلنتاجية، باإلضافة إىل املعدل املستهدف للتضخم، 
من دون اتفاق مسبق بني النقابات العمالية ورابطات أرباب 
األعمال. فأرباب األعمال، الذين ليسوا على استعداد لقبول 
العمل،  وحدة  تكاليف  الرتفاع  نتيجة  أرباحهم  خفض 
األعلى  العمل  وحدة  تكاليف  مترير  يف  صعوبة  لن جيدوا 
إىل األسعار عندما يكون هناك طلب متزايد من أصحاب 
األجور. وعندئذ، فإن أي حماولة لزيادة حصة األجور ستؤدي 
إىل نتائج عكسية: فارتفاع األسعار سيعيد األرباح، ولكن 
ارتفاع التضخم سيميل يف نفس الوقت إىل خفض القيمة 
احلقيقية ملدخرات العمال املتراكمة. وعالوة على ذلك، فإنه 
سيدفع املصرف املركزي إىل تبين سياسة نقدية أكثر تقييدًا، 
مع ما يواكبها من تأثريات على النمو واالستثمار والعمالة. 
فرض  من خالل  هي  إمنا  ذلك  لتجنب  الوحيدة  والطريقة 

ضوابط على األسعار.

زيادة  حتاول  اليت  السياسات  فإن  حال،  أية  وعلى 
االجتماعي  التوافق  عالية من  تتطلب درجة  األجور  حصة 
واقتصادية  اجتماعية  تصدعات  حدوث  جتنب  أريد  إذا 
توزيع  حتسني  إىل  تسعى  قد  احلكومات  أن  غري  كربى. 
نتائج  لتصحيح  أدوات أخرى  استخدام  الدخل من خالل 
السوق لصاحل أصحاب القوة التفاوضية الضعيفة. وتشمل 
)على  التصاعدية  الضرائب  املمكنة  احلكومية  السياسات 
النحو الذي جرت مناقشته يف الفصل اخلامس( واستخدام 
التحويالت االجتماعية لصاحل  الضرائب يف زيادة  عائدات 
فئات مستهدفة معينة. وقد يكون من املمكن أيضًا زيادة 
اإلنفاق العام الذي يهدف إىل حتسني توفري السلع واخلدمات 

األساسية وجعلها ميسورة بدرجة أكرب.

ويشري حتليل خمتلف أسباب ازدياد التفاوت اليت نوقشت 
يف هذا التقرير إىل ضرورة وضع عدد من الترتيبات املؤسسية 
لتنفيذ الدور املوصى به لتحديد األجور االمسية. واألمر األكثر 
أمهية هو الدعم احلكومي إلنشاء ومتكني النقابات العمالية 

الوطين، واليت ميكن  النطاق  اليت تغطي كامل  الوالية  ذات 
أن تكون مفيدة يف تنفيذ سياسة ناجحة للدخول. فتساوي 
األجور للمهن املتماثلة يف أحناء اقتصاد ما هو أمر ضروري 
اجلماعي  الطلب  وازدياد  الدخل  يف  التفاوت  من  للحد 
مبا يتماشى مع منو اإلنتاجية. وميكن حتقيق ذلك بسهولة أكرب 
بكثري من خالل املفاوضة اجلماعية بني نقابات عمالية قوية 
ورابطات قوية ألرباب العمل. وميكن التأثري على سلوكهم 
احلكومة  تضعها  توجيهية  أو مبادئ  توصيات  خالل  من 

لتعديالت األجور.

وهبذه الطريقة، ميكن رعاية عملية منو يقودها الطلب 
كبرية  بدرجة  األجور  منو  يتجاوز  أال  ضمان  مع  املحلي، 
املعدل الذي يدعم استقرار األسعار والعمالة على حد سواء، 
وأال يقل عن ذلك املعدل بدرجة كبرية أيضًا. وينبغي إيالء 
من  بذلك  وما يتصل  املؤسسات  لبناء  االهتمام  من  مزيد 
إصالحات احلوكمة، وخباصة يف البلدان النامية اليت متر بعملية 

توسيع قطاعات صناعاهتا التحويلية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن النجاح يف التكيف مع صدمات 
الطلب يستلزم توفري احلماية للعمال الذين يتعرضون لضغوط 
للمسارعة "خبفض سعرهم للعودة إىل السوق" - وهو األمر 
غري املمكن بأي حال من األحوال، كما هو مبني أعاله. 
فترات  ضد  للعمال  احلماية  توفري  أيضًا  املستحسن  ومن 
أيضًا  ولكن  اجتماعية  فقط ألسباب  ليس  املمتدة،  البطالة 
أمهية.  أكثر  يكون  قد  الذي  الكلي،  االقتصاد  منظور  من 
كما يلزم توفر شبكة أمان ُمحكمة للحيلولة دون "انتقال" 
البطالة املرتفعة إىل األجور يف أعقاب الصدمات اليت تتعرض 
هلا السلع أو األسواق املالية. فمن شأن ذلك أن يتيح للعمال 
العاطلني عن العمل مؤقتًا أن يبحثوا عن الوظائف اليت جيري 
توفريها يف أماكن أخرى من االقتصاد من دون أن يضطروا 
إىل تقليص مستوى معيشتهم وطلبهم على السلع واخلدمات 

بدرجة كبرية.

جوانب حمددة من سياسات الدخول والعمالة   -3
يف البلدان النامية

متتلك البلدان النامية إمكانيات هائلة لنمو اإلنتاجية. 
تفاوت  من  للحد  واسعًا  جمااًل  أيضًا  أمامها  فإن  وبالتايل، 
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أكرب  بدرجة  اإلنتاجية  مكاسب  توزيع  خالل  من  الدخل 
تأخذ  للدخول  ذلك وجود سياسة  ويتطلب  املساواة.  من 
يف احلسبان عددًا من العناصر اإلضافية، تبعًا خلصائص كل 
اقتصاد )TDR 2010, chap. V(. وتشمل هذه العناصر، على 
وجه اخلصوص، وجود عدد كبري من العاملني حلساهبم اخلاص 
يف الزراعة، فضاًل عن العاملني يف األنشطة غري الرمسية. ويتعلق 
جانب آخر بتوزيع أشكال الريع املتأتية من استغالل املوارد 
الطبيعية، ومن مكاسب اإلنتاجية الكبرية الناجتة عن اجلمع 
الرخيصة  والعمالة  املستوردة  املتقدمة  التكنولوجيات  بني 
املتوفرة حمليًا، وخاصة من خالل االستثمار األجنيب املباشر، 
ويف الصناعات املوجهة حنو التصدير. ومثة جانب ثالث يتصل 
باملساومة اجلماعية واآلليات التنظيمية على الصعيد الوطين، 
واليت متيل ألن تكون أضعف يف معظم البلدان النامية. وترد 

أدناه مناقشة هلذه اجلوانب.

احلد من التفاوت يف سياق كرب حجم القطاع غري  )أ( 
الرمسي والعمالة الذاتية الصغرية احلجم 

حبصة  الذاتية  والعمالة  الرمسية  غري  العمالة  تستأثر 
كبرية يف جمموع العمالة يف العديد من البلدان النامية، تبعًا 
ملستوى التطور الصناعي فيها. وعالوة على ذلك، فإن عدد 
العاملني حلساهبم اخلاص يتزايد يف العديد من البلدان بسبب 
عدم كفاية خلق فرص العمل يف القطاعات الرمسية احلديثة. 
ولذلك فمن األمهية، يف هذه البلدان، أن جيري إكمال سياسة 
الدخول للقطاع الرمسي بتدابري لزيادة الدخل والقدرة الشرائية 
للعمال غري الرمسيني والعاملني حلساهبم اخلاص. فمن شأن 
اآلليات اليت تربط أسعار املنتجني الزراعيني - وضمنًا أرباح 
ن  ُتحسِّ أن  االقتصاد  يف  الكلية  اإلنتاجية  بنمو  املزارعني - 
تدرجييًا الظروف املعيشية لسكان الريف. وقد استخدمت 
ن  مما َمكَّ الزمن،  من  لعقود  اآلليات  هذه  املتقدمة  الدول 
العاملني يف األنشطة الزراعية من املشاركة يف منو اإلنتاجية 
اليت حتدث يف بقية قطاعات االقتصاد. ومما يتسم بنفس القدر 
من األمهية، وحيث إن هذه الشرائح السكانية متيل لشراء 
السلع االستهالكية املنتجة حمليًا، أن تسهم هذه اآلليات أيضًا 
يف زيادة الطلب على تلك السلع. كما ميكن تعزيز اإلنتاجية 
والدخل يف القطاع الزراعي من خالل االستثمار العام يف 
الريفية، ومنظمات  التحتية  البنية  الزراعية وتطوير  البحوث 
الدعم الزراعي اليت تتلقى مساعدات عامة، وتوفري القروض 
 TDR 2010, أيضًا  )انظر  املزارعني  لصغار  امليسرة  العامة 

 .)chap. V

ويف حني ال ميكن أن يكون هناك شك يف استصواب 
حتسني مستويات املعيشة يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك من 
خالل حتسني العائد الذي حيصل عليه املزارعون، فإنه ينبغي 
تقترن  عملية  االقتصادية  التنمية  أن  االعتبار  يف  يوضع  أن 
بتعميق تقسيم العمل. ويف هذه العملية، ال بد من اجتذاب 
كثري من الفقراء العاملني حلساهبم اخلاص والعاملني يف القطاع 
غري الرمسي إىل العمالة الرمسية اليت ميكن االعتماد عليها، واليت 
به.  وموثوق  ومتزايد  معقول  دخل  على  باحلصول  تعدهم 
وميكن لتعزيز شبكة األمان االجتماعي بالتوازي مع التوسع 
دون  احليلولة  على  يساعد  أن  الرمسي  القطاع  يف  املستمر 
رجوع العمال إىل أنشطة القطاع غري الرمسي إذا ما فقدوا 

وظائفهم يف القطاع الرمسي.

أسعار السلع األساسية والريع والتفاوت )ب( 

اليت  النامية  البلدان  من  العديد  يواجه  آخر  حتد  ومثة 
بإدارة  املتعلق  التحدي  وهو  األساسية،  السلع  على  تعتمد 
واملكاسب  الطبيعية  املوارد  استغالل  من  اآلتية  اإليرادات 
الصعيد  على  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  عن  النامجة 
الدويل. ولضمان أن يكون ريع السلع األساسية )أي الفرق 
بني سعر البيع وتكلفة استغالل املوارد الطبيعية( يف خدمة 
احلد من التفاوت يف البلدان النامية، ينبغي على السلطات 
مع  مناسبة  تعاقدية  ترتيبات  إبرام  الدول  تلك  املختصة يف 
الشركات - اليت كثريًا ما تكون من الشركات عرب الوطنية 
الطبيعية.  مواردها  استغالل  يف  العاملة  الكبرية -  األجنبية 
إتاوات  العقود حتصيل  ويف معظم احلاالت، ستتطلب هذه 
بعد ذلك ضخ  الشركات، ميكن  أعلى من هذه  وضرائب 
 TDR 2010, حصة كبرية منها يف االقتصاد املحلي )أنظر أيضًا

.)6()chap. V, sect. D

وميكن أن جيري تقاسم جانب من املكاسب املتحققة يف 
معدالت التبادل التجاري نتيجة للزيادات الكبرية يف أسعار 
تصدير السلع بطريقة مماثلة لتقاسم مكاسب اإلنتاجية على 
النحو الذي نوقش يف موضع سابق. غري أن املجال املتاح لرفع 
املستوى العام لألجور احلقيقية استجابة ملكاسب معدالت 
التبادل التجاري يكون مقيدًا بالعرض املتوفر لتلبية الطلب 
املحلي املتزايد. ولذلك، فإن مثل هذه السياسة جيب أن تقترن 
بتدابري خلفض تكاليف متويل االستثمارات املحلية وحتسني 
أصحاب  من  كبري  لعدد  االئتمانات  على  احلصول  فرص 
األعمال احلرة املحليني من أجل زيادة االستثمارات الثابتة 



تقرير التجارة والتنمية، 2012 186

ويتسم  حمليًا.  املستهلكة  واخلدمات  السلع  إلنتاج  الالزمة 
من  املتحققة  للمكاسب  ُيتوقع  عندما  خاصة  بأمهية  ذلك 
معدالت التبادل التجاري الناجتة عن أسعار السلع األساسية 

أن تكون مؤقتة.

ريع اإلنتاجية املتحقق من مزيج التكنولوجيا املتقدمة  )ج( 
والعمالة الرخيصة الوفرية

منتجي  فإن  أعاله،  باء  القسم  يف  نوقش  مثلما 
ما يستخدمون  كثريًا  مية  لنا ا ن  لبلدا ا يف  املصنوعات 
عندما  وخصوصًا  املستوردة،  املتقدمة  لتكنولوجيات  ا
يكون اإلنتاج خمصصًا للتصدير. وعادة ما جيري نقل هذه 
كثافة  األكثر  اإلنتاج  تقنيات  واستحداث  التكنولوجيات 
لرأس املال من خالل االستثمار األجنيب املباشر، الذي جيتذبه 
رخص تكاليف العمالة يف البلد املضيف. وميكن أن يسهم 
مثل هذا االستثمار إسهامًا كبريًا يف رفع متوسط مستوى 
املتحققة  واملكاسب  األجور.  املنخفض  البلد  يف  اإلنتاجية 
من هذا املزيج من التكنولوجيات املتقدمة واخنفاض تكاليف 
العمالة نسبيًا تذهب بوجه عام إىل أرباب العمل - سواء 
شكل  يف   - وطنية  عرب  أو شركات  حملية  جهات  كانوا 
أرباح أعلى، أو إىل املستهلكني األجانب يف شكل أسعار 
العمل هي املحدد  شراء أدىن. وملا كانت تكاليف وحدة 
فإن  واملناطق،  البلدان  بني  التنافسية  للقدرة  أمهية  األكثر 
اليت يكون  السوق  أو املكاسب يف حصص  الريع  أشكال 
مبقدور رب العمل حتقيقها عن طريق خفض األسعار ميكن 

أن تكون مرتفعة للغاية.

لبلدان  ا يواجه  لذي  ا لسياسات  ا حتدي  ويتمثل 
املنخفضة األجور يف ضمان حصول أصحاب األجور املحلية 
على حصة مناسبة من مكاسب اإلنتاجية النامجة عن هذا 
أن  أن ذلك ال ميكن  والعمالة. غري  املال  املزيج من رأس 
يتحقق من خالل ترك حتديد األجور لسوق عمل ال ختضع 
لقواعد تنظيمية. ومرة أخرى، ميكن هنا لسياسة للدخول 
بالركب  اللحاق  أن تلعب دورًا هامًا. ويف استراتيجيات 
التصنيع يف آسيا  البلدان اليت جنحت يف  اتبعتها بعض  اليت 
املحليون  املنتجون  كان  واليابان(،  كوريا  مجهورية  )مثل 
الذين حصلوا على اجلانب األعظم من ريع هذه اإلنتاجية 
يستخدمون حصة كبرية من ذلك الريع إلعادة االستثمار 
يف األنشطة املوجهة حنو التصدير، مبا كان خيلق فرص عمل 
جديدة. غري أنه مل يكن ممكنًا إدامة هذه العملية إال حىت 

ظهور جيل جديد من املنافسني الذين جيمعون بني ميزيت 
أصبح  لذلك،  ونتيجة  املتدنية.  واألجور  العالية  اإلنتاجية 
هو  أسرع  مبعدل  اإلمجالية  األجور  منو  أن  الواضح  من 
أمر ضروري ملواصلة التوسع يف الطلب الفعلي من خالل 
املحلي  الصعيد  اجلماعيني على  الدخل واالستهالك  زيادة 

.)TDR 1996, Part Two, chap. I(

ولذلك، ينبغي أن تستند القاعدة العامة لتعديل األجور 
االمسية إىل متوسط زيادة اإلنتاجية   يف مجيع القطاعات، مبا يف 
ذلك الصناعات اليت حتقق زيادات عالية جدًا يف اإلنتاجية 
نتيجة للجمع بني التكنولوجيات املتقدمة واألجور املحلية 
زيادة  حتقيق  على  املساعدة  شأنه  من  وهذا  املنخفضة. 
بني  الدخل  التفاوت يف  وتقليل  املحلي  الطلب  مطردة يف 
القاعدة،  تنفيذ هذه  واملناطق. وحيثما يصعب  القطاعات 
ميكن حلكومات البلدان املعنية الوصول إىل نتيجة مماثلة من 
خالل فرض ضرائب كافية على الريع شبه االحتكاري الذي 
تستحوذ عليه الشركات عرب الوطنية، واستخدام العائدات 
لزيادة الطلب املحلي على السلع املنتجة حمليًا. وميكن حتقيق 
تعزيز الطلب املحلي إما بصورة مباشرة من خالل عمليات 
الشراء اليت يقوم هبا القطاع العام، أو بصورة غري مباشرة 
من خالل اإلعانات املؤقتة لألجور و/أو برامج التوظيف 
يف القطاع العام و/أو الدعم املايل للمستثمرين من القطاع 

اخلاص املحلي.

احلد األدىن القانوين لألجور  -4

تنخفض يف البلدان النامية درجة محاية العمال وتنظيم 
قوة العمل وأرباب العمل، ويندر إجراء مفاوضات منظمة 
الصعب  فمن  ولذلك  العمل.  وظروف  األجور  لتحديد 
بصفة خاصة إنشاء إطار مؤسسي لسياسة دخول تقوم على 
تعديالت األجور االمسية مبا يتماشى مع منو اإلنتاجية إضافة 
إىل معدل التضخم املستهدف. وملا كان إنشاء مؤسسات 
العمل على حنو  العمال وأصحاب  مسؤولة ميكن أن متثل 
فعال قد يستغرق وقتًا طوياًل، فإن أحد التدابري اليت ميكن 
حد  حتديد  هو  التفاوت  من  للحد  أكرب  بسرعة  تنفيذها 
أخرى،  )TDR 2010, chap. V(. ويف بلدان  لألجور  أدىن 
قد يكون حتديد حد أدىن لألجور عنصرًا مكماًل مفيدًا يف 

اجلماعية. املساومة 
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ويوجد حد أدىن حمدد قانونًا لألجور يف معظم البلدان 
النامية، رغم أن عددًا من  البلدان  املتقدمة ويف العديد من 
البلدان النامية اليت تضم قطاعًا غري رمسي كبريًا قد ال تقوم 
دائمًا بإنفاذ مثل هذه التشريعات بشكل كامل. وعلى وجه 
اخلصوص، فإن البلدان اليت تفتقر إىل شبكة أمان اجتماعي 
ُمحكمة كثريًا ما ختتار، ولفترات طويلة، استخدام احلد األدىن 
القانوين لألجور حلماية العمال أصحاب املهارات املتدنية من 
االستغالل من قبل أرباب العمل األقوياء. ومع ذلك، ورغم 
وجود قدر كبري من األدلة التجريبية اليت تبني أن احلد األدىن 
القانوين لألجور ال يكون له سوى تأثري بسيط أو معدوم على 
البطالة، فإن مثل هذه التشريعات كانت ُتقابل بانتقادات من 
قبل أولئك الذين ينظرون إىل قيام احلكومة بتحديد األجور 
باعتباره تدخاًل يف كفاءة السوق. ويقول هؤالء النقاد أنه 
ملا كان تشريع احلد األدىن لألجور الذي يسعى حلماية العمال 
أصحاب املهارات املتدنية قد حيدد مستوى لألجور يتجاوز 
توازن سعر قوة العمل، فإن هناك خطرًا من أن يظل هؤالء 
العمال عاطلني، أو أن ينضموا إىل صفوف البطالة، بأعلى 
مما هو احلال يف غياب مثل هذا التشريع. وقد اعترض على 
ذلك أكثر من 650 من االقتصاديني، من بينهم مخسة من 
احلائزين على جائزة نوبل، وقالوا إن "حدوث زيادة متواضعة 
العمال  رفاه  حيسن  أن  شأنه  من  لألجور  األدىن  احلد  يف 
أصحاب األجور املنخفضة، ولن تترتب عليه اآلثار املعاكسة 

.)Economic Policy Institute, 2006( "اليت يزعمها النقاد

إليه  يستند  الذي  اجلديد  الكالسيكي  النموذج  ويف 
منطق النقاد، يتحدد احلد األدىن لألجور باإلنتاجية احلدية 
معظم  يف  ال ميكن،  أنه  غري  حمددة،  تعديالت  مع  للعمال 
اإلنتاج  فريق  فرد يف  احلدية لكل  املسامهات  قياس  املهن، 
وال إسهاماهتم النسبية )اإلطار 6-1(. ولذلك، يكون لدى 
كل املجتمعات نطاق واسع ميكنها من خالله حتديد مستوى 
قانون  انتهاك ألي  القانوين لألجور من دون  األدىن  احلد 
كانت  فلو  والطلب.  العرض  أو ملبدأ  السوق  قوانني  من 
هناك، مثاًل، قاعدة تقضي بأن يكون احلد األدىن لألجور 
النظر، فمن  قيد  االقتصاد  دائمًا نصف متوسط األجر يف 
الصعب أن نتصور كيف ميكن ملثل هذا الترتيب أن يزيد 
فرمبا  البطالة.  إىل صفوف  الفئات  بعض  انتقال  من خطر 
تصبح بعض السلع واخلدمات كثيفة العمالة أكثر تكلفة، 
غري أن القوة الشرائية ملجموعة كبرية من العاملني سترتفع، 
مما يساعد على خلق دخول وفرص عمل إضافية يف مجيع 

.)G-20, 2012: 12 أحناء االقتصاد )انظر أيضًا

ومعظم خمططات احلد األدىن لألجور تتضمن قدرًا 
البلدان  ما ختتار  وعادة  للتضخم.  القياسية  املؤشرات  من 
تستند  القياسية  للمؤشرات  آليات  خاصة،  بصفة  النامية، 
إىل التضخم املاضي أكثر مما تستند إىل التضخم املستهدف؛ 
لنمو  وفقًا  التعديل  ال يكون  احلاالت،  من  ويف كثري 
من  النوع  هذا  وينطوي  اآللية.  تلك  من  جزءًا  اإلنتاجية 
اليت  األسباب  لنفس  إشكالية،  على  القياسية  املؤشرات 
نوقشت أعاله يف سياق تعديالت األجور العامة، خاصة 
وأنه خيلق تضخمًا مستمرًا بالقصور الذايت. ومرة أخرى، 
القانوين لألجور بصورة  فعندما جيري تعديل احلد األدىن 
اقتصاد  يف  اإلنتاجية  منو  متوسط  مع  مبا يتماشى  منتظمة 
ما ومع املعدل املستهدف للتضخم، وليس بصورة تعسفية 
استجابة ملختلف تأثريات مجاعات املصاحل على القرارات 
دينامية  على  إجيابيًا  تأثريًا  تترك  أن  ميكن  فإهنا  السياسية، 
الفقر،  سيتقلص  وعندئذ،  االستثمارات/اإلنتاجية/النمو. 
ليس فقط من خالل زيادة دخل من حيصلون على احلد 
اإلضافية  العمالة  من خالل  أيضًا  ولكن  لألجور،  األدىن 
األرباح يف  وارتفاع  الطلب  الرتفاع  استجابة  تتوفر  اليت 
وعالوة  املتوسط.  عن  إنتاجيتها  منو  يزيد  اليت  الشركات 
وتعديلها  لألجور  القانوين  األدىن  احلد  فإن  ذلك،  على 
ملفاوضات  هامًا  مرجعًا  يوفر  أن  ميكن  منتظمة  بصورة 

األجور يف القطاع اخلاص.

اإلطار الدويل  -5

السابقة،  األقسام  يف  الوطنية  السياسات  مناقشة  يف 
ُيفترض ضمنًا أن عمليات التكيف مع خمتلف التغريات يف 
الوضع االقتصادي العام ال تتأثر بالتطورات االقتصادية الكلية 
واملالية املعاكسة يف اخلارج، وال بالسياسات املغايرة املتبعة 

يف بلدان أخرى.

غري أنه يف عامل من االقتصادات املفتوحة اليت يتزايد 
ترابطها، يتأثر أداء االقتصاد الكلي لبلد ما بشكل متزايد 
بالتطورات والسياسات اخلارجية يف البلدان األخرى. فهذه 
التطورات والسياسات ميكن أن يكون هلا تأثري قوي من 
خالل التجارة الدولية والعالقات املالية. فالبلد املنفرد - 
الذي يتألف من مجيع شركاته - ميكن أن يتمتع باستمرار 
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التجاري  وامليزان  اجلاري  احلساب  يف  كبرية  بفوائض 
ألسباب  ألسعاره،  التنافسية  القدرة  ازدياد  إىل  استنادًا 
خمتلفة. وميكن أن يكون ذلك نتيجة لزيادة تكلفة وحدة 
ما جرى  إذا  عملته  تقييم  يف  ال تنعكس  بصورة  العمل 
حتديد سعر الصرف بصورة منفردة أو من خالل أطراف 
متعددة. وأملانيا داخل االحتاد النقدي األورويب هي املثال 
أخرى،  ومن ناحية  )اإلطار 3-6(.  لذلك  الكالسيكي 
فقدانه  إىل  مما يؤدى  البلد  عملة  تقييم  يف  املغاالة  كانت 
االقتصاديات  من  العديد  مسات  من  مسة  التنافسية  للقدرة 
وميكن  التجاري.  العجز  إىل  مما يؤدى  والناشئة،  املتقدمة 
أن تكون هناك أسباب عديدة ملثل هذه املغاالة يف تقييم 
جتارة  يتمثل يف  الرئيسية  األسباب  أحد  ولكن  العمالت، 
فروق  على  اعتمادًا  بالعمالت  املضاربة  أي   - املراجحة 
أسعار الفائدة بني عمالت البلدان - اليت ازدادت بشكل 
الشديد ألسعار  لالخنفاض  نتيجة  األخرية  اآلونة  كبري يف 
الفائدة يف الواليات املتحدة وأوروبا. وقد تؤدي املغاالة يف 
تقييم العمالت إىل أزمة مالية حادة عندما يزداد العجز يف 
احلساب اجلاري وتزداد الديون اخلارجية بسرعة؛ ولكنها 
تنويع  على  البلد  قدرة  من  بشدة  تضعف  أن  أيضًا  ميكن 

إنتاجه. هيكل 

وصدمات االقتصاد الكلي اليت تنشأ عن هذا التسعري 
اخلاطئ يف أسواق العمالت تؤثر على االقتصاد ككل، وبالتايل 
ال ميكن معاجلتها على مستوى الشركات. والطريقة املناسبة 
للتعامل مع مثل هذه الصدمات هي عن طريق رفع أو خفض 
قيمة العمالت املعنية، وليس خفض األجور يف البلدان اليت 
تعاين من العجز. واألمثلة األخرية يف منطقة اليورو، فضاًل عن 
العديد من األمثلة السابق يف البلدان النامية، تظهر بوضوح 
عدم جناح حماوالت معاجلة االختالالت التجارية الضخمة من 
خالل خفض األجور املحلية بصورة شاملة. فحصة الصادرات 
يف الطلب الكلي غالبًا ما تكون أصغر من أن حتقق التأثري 
املتوقع لزيادة القدرة التنافسية على النمو بالسرعة اليت تكفي 
لتجنب حدوث ركود شديد نتيجة الخنفاض الطلب املحلي 
جيري  فعندما  ذلك،  على  وعالوة  األجور.  ختفيض  عقب 
خفض األجور يف نفس الوقت يف عدة بلدان من الشركاء 
التجاريني، فإن من مغالطات التعميم أن تأثري القدرة التنافسية 
الذي ميكن حتقيقه من خالل تقليص األجور يتآكل بدرجة 
كبرية. فعلى النقيض من ذلك، يكون ختفيض قيمة العمالت 
لصاحل الصادرات من املصنوعات، ولكنه ال يؤثر سلبيًا بصورة 
مباشرة على الطلب املحلي. واألهم من ذلك، أنه يقلل الطلب 
على الواردات، وحيفز بالتايل الطلب على السلع املنتجة حمليًا.

اإلطار 3-6

مرونة سوق العمل وجناح أملانيا النسيب وأزمة اليورو

بالتزامن مع إنشاء منطقة العملة األوروبية املوحدة يف عام 1999، بدأت أملانيا اتباع سبل جديدة 
ملكافحة ارتفاع البطالة واستمرارها. ومع فشل خمططات من قبيل ختفيض ساعات العمل وغري ذلك 
النقابات، يف اتفاق ثالثي  البطالة، اتفق صناع القرار وأرباب العمل وقادة  التدابري يف احلد من  من 
عام 1999، على التخلي عن الصيغة التقليدية اليت تؤسس منو األجور على املشاركة املتساوية للعمال 
يف منو اإلنتاجية باإلضافة إىل معدل التضخم املستهدف. واستقروا، بداًل من ذلك، على استراتيجية 
كانت تنظر إىل إعادة التوزيع لصاحل رأس املال كوسيلة للحد من البطالة، اعتمادًا إىل األمل يف أن 

ُيترجم النمو يف اإلنتاجية هبذا الشكل إىل خلق فرص للعمل. 



189إعادة النظر يف اقتصاديات التفاوت وسياساته

وأحدث النهج اجلديد املتبع يف سوق العمل األملانية، إىل جانب إلغاء العمالت الوطنية يف الدول 
األعضاء يف منطقة اليورو، تباينًا واسعًا يف منو تكاليف وحدة العمل - وهو املحدد الرئيسي لألسعار 
والقدرة التنافسية - فيما بني هذه الدول. فلم تعد تكاليف وحدة العمل ترتفع بالكاد بعد ذلك يف 
أملانيا، يف حني أنه يف معظم بلدان أوروبا اجلنوبية، جتاوز منو األجور االمسية بصورة طفيفة منو اإلنتاجية 
على الصعيد الوطين واملعدل املستهدف للتضخم املتفق عليه على املستوى األورويب والبالغ 2 يف املائة. 
وكانت فرنسا البلد الوحيد الذي تقيد بدقة باملسار املتفق عليه لنمو األجور االمسية منذ استحداث 
اليورو: فقد ارتفعت تكاليف قوة العمل الفرنسية مبا يتماشى مع أداء اإلنتاجية على الصعيد الوطين 

ومعدل التضخم املستهدف يف منطقة اليورو والبالغ 2 يف املائة. 

ورغم أن التباين بني أعضاء االحتاد النقدي األورويب ميثل هامشًا منخفضًا وإن كان مستقرًا إىل 
حد ما، ورغم أن الزيادات يف األسعار واألجور كانت صغرية، فإهنا استمرت على مدى سنوات عديدة 
حبيث تراكمت فجوة ضخمة مبرور الوقت. ويف هناية العقد األول لالحتاد النقدي األورويب، كانت 
فجوة التكاليف واألسعار بني أملانيا وأوروبا اجلنوبية قد ازدادت إىل حوايل 25 يف املائة، بينما ازدادت 
بني أملانيا وفرنسا إىل 15 يف املائة. وبعبارة أخرى، فإن سعر الصرف احلقيقي ألملانيا بالنسبة ملعظم 
شركائها يف منطقة اليورو قد اخنفض بشكل كبري للغاية، على الرغم من عدم وجود عمالت وطنية. 

وتركت الفجوة اآلخذة يف االتساع يف تكاليف وحدة العمل واألسعار تأثريًا قويًا على تدفقات 
التجارة. وبينما كانت متوازنة إىل حد ما يف وقت استحداث اليورو، مثلما كانت لسنوات عديدة قبل 
ذلك، فإن العقد األول ملنطقة اليورو كان فترة من اتساع االختالالت بشكل كبري. ومع منو صادرات 
أملانيا بأسرع بكثري من وارداهتا، اتسع الفائض يف حساهبا اجلاري. ويف غضون ذلك، شهدت أوروبا 
اجلنوبية وفرنسا اتساع العجز يف ميزاهنا التجاري وحساهبا اجلاري. وحىت بعد صدمة األزمة املالية 
وآثارها املدمرة على التجارة العاملية اليت أثرت على الصادرات األملانية، استعادت أملانيا يف عامي 2010 
و2011 فائضها بسرعة، ليصل إىل حوايل 150 بليون يورو سنويًا، تبلغ التبادالت مع بلدان االحتاد 

النقدي األورويب األخرى حوايل 80 بليون يورو منها. 

ومتيل حالة الركود العميق وبرامج التقشف املتبعة يف بلدان العجز إىل التقليل من وضوح حاالت 
العجز. غري أن هذه البلدان تفتقر إىل احلافز الالزم للنمو، ما مل حيدث حتول جوهري يف قدرهتا التنافسية. 
وتبني هذه التجربة أنه ال ميكن مواصلة التمتع باملزايا املطلقة واملتراكمة لبلد واحد يف مواجهة بلدان 
أخرى متتلك هياكل جتارية مماثلة؛ فالفجوة اهلائلة يف القدرة التنافسية سوف ُتسد حتمًا إن عاجاًل 
أو آجاًل. ومن شأن عدم القيام بذلك أن خيلق حالة من انعدام اليقني لدى املقرضني الذين يتعني عليهم 
متويل العجز يف احلساب اجلاري، نتيجة مليل أسعار الفائدة إىل االرتفاع. ولكي يتمكن البلد املدين من 
تسديد دفعات صافية من أي دين تراكم نتيجة للعجز يف احلساب اجلاري، يكون حمتمًا عليه أن حيدث 
حتواًل يف ميزان حسابه اجلاري يف نقطة ما. وبالتايل تتوفر للمدين إمكانية توليد فائض يف احلساب 
اجلاري. غري أنه إذا استخدمت بلدان الفائض كل ما لديها من وسائل للدفاع عن أوضاع فوائضها، 

فإن إعسار املدينني وعجزهم عن السداد يصبح أمرًا ال مهرب منه.
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وتبني جتربة اليورو أيضًا أن شروط املنافسة فيما بني الدول ختتلف عنها فيما بني الشركات. 
ففرادى الشركات تكون قادرة على حتقيق ميزة تنافسية من خالل زيادة إنتاجيتها عن طريق االبتكار، 
مبا ميكنها من حتقيق إنتاج بتكاليف لوحدة العمل أقل من منافسيها. ولكن هذه اآللية ال تنجح على 
مستوى البلدان. فالقدرة التنافسية بني البلدان اليت تتاجر يف املصنوعات أساسًا تتأثر بشدة مبستويات 
متوسط أجورها النسبية. ويف عامل العمالت الوطنية والسيادة الوطنية على السياسة النقدية، فإن البلد 
الذي يورد مصنوعات مماثلة بأسعار أقل بكثري من اآلخرين سيكسب حصصًا يف السوق، وسرياكم 
لتعديل  متصاعدة  سياسية  سيواجه ضغوطًا  أنه  غري  اجلاري.  واحلساب  التجاري  امليزان  يف  فوائض 
تعديل أجوره،  أو آجاًل، إىل  البلد، إن عاجاًل  الدولية، وسيضطر  للعمالت  األجور واألسعار وفقًا 

مقيسة بالعمالت الدولية، من خالل إعادة تقييم عملته.

غري أنه يف احتاد للعمالت، تتفق البلدان األعضاء بصورة صرحية أو ضمنية على عدم اللجوء إىل 
السياسات االنكماشية أو التضخمية )أي إبقاء منو األجور االمسية أقل أو أعلى من اإلنتاجية الوطنية 
التضخم  معدل  بلوغ  عليها بصورة مشتركة(. ومع  املتفق  املستهدف  التضخم  معدل  إىل  باإلضافة 
املستهدف إىل ما يقرب من 2 يف املائة )على النحو الذي حدده املصرف املركزي األورويب(، فإن 
االتفاق الضمين بني أعضاء االحتاد النقدي األورويب يتمثل يف أن تكاليف وحدة العمل لن ترتفع بأكثر 
من هذا املعدل. ويعين ذلك أن كل بلد جيب أن يستخدم الزيادة يف إنتاجيته - سواء كانت 1 يف 
املائة كما هو احلال يف أملانيا أو 2 يف املائة كما هو احلال يف اليونان - لزيادة األجور احلقيقية أو تقليل 
ساعات العمل، أو املزج من االثنني. أما إذا حدث، يف أي من البلدان األعضاء، أن حادت تكاليف 
وحدة العمل أو التضخم عن معدل التضخم املستهدف بصورة مشتركة، بغض النظر عما إذا كان 

هذا االحنراف صعودًا أو هبوطًا، فسينشأ موقف خارجي ال ميكن حتمله.

والنهج الذي اتبعته أملانيا لتعزيز مركزها التنافسي، بإبقاء منو األجور أقل من معدل منو إنتاجيتها 
باإلضافة إىل معدل التضخم املستهدف يف االحتاد النقدي األورويب، مل يؤد فحسب إىل اختالالت 
داخل منطقة اليورو؛ بل إنه مل يكن أيضًا ناجحًا على املستوى الوطين. ففي حني بدأت صادرات 
أملانيا يف االرتفاع بشكل حاد بعد وقت قصري من إطالق احتاد العمالت، ظل الطلب املحلي ثابتًا 
مثله مثل األجور احلقيقية. وقوض ذلك ديناميات أسواق أملانيا املحلية، وزاد من ضعفها إزاء شركائها 

التجاريني )انظر الشكل(.
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االستهالك اخلاص، االمسي
الفائض التشغيلي، والدخل املختلط، والدخل من املمتلكات (الصايف) بعد اقتطاع الضرائب
األجور واملرتبات الصافية واالستحقاقات االجتماعية

االستهالك والدخل يف أملانيا، ٢٠٠٠-٢٠١١
(األرقام القياسية، ٢٠٠٠=١٠٠)
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ومل تتحقق اآلمال يف إحالل قوة العمل حمل رأس املال، ويف زيادة العمالة عند منو معني للناتج. 
وعالوة على ذلك، كانت نتيجة التجربة األملانية وخيمة على العديد من أعضاء االحتاد النقدي اآلخرين 
الذين فقدوا حصصهم يف السوق. فدون حدوث زيادة كبرية يف األجور األملانية، ستحتاج هذه البلدان 
األخرى اآلن عدة سنوات من اخنفاض األجور الستعادة قدرهتا التنافسية على الصعيد الدويل. غري أن 
الوقت ليس يف صاحلها: فاخنفاض األجور يتسبب يف اخنفاض الطلب املحلي وتعمق الركود احلايل، 
وخاصة يف البلدان ذات احلصة الصغرية نسبيًا من الصادرات )يف حدود 25 يف املائة من الناتج املحلي 
الناحية  من  أمرًا ال ميكن حتمله  ذلك  عن  الناجم  الكساد  ويصبح  وإيطاليا.  إسبانيا  مثل  اإلمجايل(، 

السياسية، كما يبدو بوضوح يف حالة اليونان.

ولذلك، فلكي تكون عملية التكيف فعالة يف البلدان 
املتقدمة والنامية على حد سواء، جيب إدماجها يف منظومة 
نقدية عقالنية على الصعيد العاملي أو اإلقليمي؛ وإال سوف 
تستمر صدمات االقتصاد الكلي اخلارجية يف هتديد التكيف 
السلس املبني أعاله. ولعزل صدمات االقتصاد الكلي، ينبغي 
التغريات  تعكس  أن  االمسية  الصرف  أسعار  يف  للتغريات 
أو يف  التضخم  الفرق يف معدل  العوامل األساسية )أي  يف 
ارتفاع تكاليف وحدة العمل( بني البلدان. وهبذه الطريقة، 
ميكن معادلة التغريات يف تكلفة وحدة العمل على الصعيد 
القطري إذا قيست بعمالت الشركاء التجاريني للبلد. وهذه 
هي األداة األكثر فعالية ملنع صدمات االقتصاد الكلي النامجة 
عن اختالالت أسعار الصرف احلقيقية والتصدي للمخاطر 
ضغوطًا  العمالت  تقييم  يف  املغاالة  متارس  ألن  املحتملة 
تنازلية على األجور، وهو ما من شأنه أن يزيد من التفاوت. 
ويف الوقت ذاته، فإن وجود نظام يتبع فيه منط أسعار الصرف 
الفروق يف تكلفة وحدة العمل االمسية ُيعد شرطًا ضروريًا 
لتجنب سلوك إفقار اجلار يف التجارة الدولية. ويف البلدان 
ذات األسواق الرأمسالية املفتوحة، فإن اتباع أسعار الصرف 
النطاق لتبين  للتضخم أو فروق تكلفة وحدة العمل يوسع 
سياسات نقدية وطنية تعزز النمو عن طريق تشجيع االستثمار 

يف رأس املال الثابت.

ومثة جانب مهم آخر من جوانب اإلطار الدويل يتمثل 
يف الطريقة اليت تتعامل هبا البلدان مع نقل رأس املال الثابت 
إىل اخلارج. وقد حيايب ذلك البلدان النامية يف شكل االستثمار 
األجنيب املباشر الداخل، عندما جيري حفز املستثمرين األجانب 
األجور  فوارق  استغالل  من خالل  أرباحهم  زيادة  بفرصة 
بني البلدان الغنية والفقرية. والقاعدة اخلاصة بتعديل األجور 
الوطين،  احلقيقية مبا يتماشى مع منو اإلنتاجية على الصعيد 

على النحو املقترح يف هذا التقرير، هي قاعدة يصعب تنفيذها 
يف البلدان النامية، حيث إن تلك البلدان كثريًا ما تفتقر إىل 
مؤسسات سوق العمل الالزمة لعمل سياسة فعالة للدخول، 

مبا يف ذلك النقابات ورابطات أرباب العمل.

ولذلك، ينبغي للسياسات اليت تعطي األمهية املستحقة 
هتيئة  عند  هامًا  دورًا  تلعب  أن  املناسبة  األجور  لتعديالت 
شروط االستثمار األجنيب املباشر الداخل. وميكن أن يتمثل 
أحد هذه الشروط يف أن تطبق الفروع األجنبية للشركات 
عرب الوطنية مبدأ تعديل األجور تبعًا لزيادة اإلنتاجية اإلمجالية 
باإلضافة إىل معدل التضخم املستهدف على الصعيد الوطين 
يف البلد املضيف. وعندما تقوم هذه الشركات بذلك، فإهنا 
ترسي معايري كي تتبعها الشركات املحلية. ولكي تكون هذه 
السياسات أكثر فعالية، ينبغي تنسيقها فيما بني مجيع البلدان 
أو حتاول  املباشر  األجنيب  االستثمار  تستضيف  اليت  النامية 
املفرطة  املنافسة  لتجنب  هذا ضروريًا  يكون  وقد  اجتذابه. 
يف األجور، اليت ال يستفيد منها يف هناية األمر إال الشركات 
األجنبية يف شكل أرباح أعلى، أو املستهلكون األجانب يف 

شكل أسعار منخفضة.

بأي  ال يعين  األجور  لتعديل  القاعدة  هبذه  والتقيد 
حال من األحوال حرمان املستثمرين األجانب من أرباحهم 
تنتج عن  اليت  األحيان -  الضخمة يف كثري من  الزائدة - 
اجلمع بني التكنولوجيات املتطورة اليت تعزز اإلنتاجية املطلقة 
واألجور املنخفضة املطلقة يف البلد املضيف. وزيادة األجور 
اليت يضمنوهنا لن تكون مرتبطة بزيادة إنتاجيتهم اخلاصة، وإمنا 
مبتوسط الزيادة يف االقتصاد املضيف ككل. وبشكل ما، فإن 
تطبيق هذه القاعدة من شأنه أن حياكي األوضاع املوجودة يف 
أسواق العمل ذات األداء اجليد. أما الشركات األجنبية يف 
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البلدان املنخفضة األجور اليت ال تكون على استعداد لتعديل 
األجور هبذه الطريقة، فإهنا تثبت أهنا ال حتترم مبادئ السوق. 

واملجال الثالث الذي ال بد من زيادة التعاون الدويل فيه 
يتصل باملنافسة فيما بني البلدان. وهناك تصور واسع االنتشار 
بطرق  تتنافس  أن  البلدان  على  يفرض  العوملة  تسارع  بأن 
مماثلة لتنافس الشركات. ووفقًا هلذا الرأي، ُينظر إىل ثروة 
البلدان على أهنا تعتمد على قدرة كل بلد على التكيف على 
حنو فعال مع التحديات اليت خيلقها فتح األسواق أمام السلع 
ورؤوس األموال. فالبلدان اليت تتمتع مبوارد أكثر تفوقًا من 
حيث رؤوس األموال والتكنولوجيا، تتعرض لضغوط تنافسية 
من الشركاء التجاريني الذين ميلكون قدرًا كبريًا نسبيًا من 
املعروض من قوة العمل ومؤسسات ضعيفة لسوق العمل، 
والعكس بالعكس. وعلى وجه اخلصوص، فإن ظهور كمية 
ضخمة من قوة العمل املعطلة يف البلدان النامية، مثل الصني 
واهلند، حيدث تغيريًا جذريًا يف نسبة رأس املال إىل العمالة 
بالنسبة للعامل بأسره، ومن شأنه أن حيدث توازنًا يف مساحة 

متوسطة ما بني األجور املنخفضة واملرتفعة.

حصة  تراجع  فإن  سابق،  موضع  يف  نوقش  وكما 
األجور ليس بنتيجة ثانوية "طبيعية" للعوملة؛ والنموذج الذي 
ورد وصفه للمنافسة بني الشركات ال ينطبق على البلدان، 
وخباصة البلدان ذات العمالت املستقلة. ففي اقتصاد سوق 
دينامي، تتنافس الشركات من خالل التمييز بني اإلنتاجية 
واألرباح. ويكون عليها أن تقبل بسعر اليد العاملة، الذي 
بنفس  العمل  قوة  من  خمتلفة  بنوعيات  األسواق  يتحدد يف 
الشكل الذي يتحدد به سعر رأس املال. وبناء على ذلك، 
اليت  املحددة  ما بالقيمة  شركة  أو فشل  جناح  حتديد  يتم 

تضيفها إىل السلع واخلدمات املتداولة 
يف األسواق الدولية. فالشركات اليت 
تستطيع توليد إنتاجية أعلى من خالل 
االبتكار واملنتجات اجلديدة اليت يتم 
أقل  العمل  لوحدة  بتكاليف  إنتاجها 
من منافسيها تكون قادرة على عرض 
حتقيق  أو على  أقل  بأسعار  سلعها 

أرباح أعلى بأسعار معينة.

غري أن هذه اآللية ال تنطبق على 
مستوى البلدان. فبغض النظر عما إذا كان التفاوض على 
األجور يتم بصورة مركزية بالنسبة لالقتصاد ككل، أو ما إذا 

كانت األجور هي نتيجة لسوق عمل مرنة مع درجة عالية 
من تنقل األيدي العاملة، فإن األجور عادة ما تكون بصورة 
أو بأخرى متساوية للمهن املتماثلة. وبناء عليه، يتعني النظر 
اجلهة  باعتبارها  الشركات،  من  العكس  على  البلدان،  إىل 
األجور كيفما  تتقبل  اليت  اجلهة  وليس  األجور،  اليت حتدد 
شكل  يف  اإلنتاجية  مزايا  تنعكس  عندما  وبالتايل،  كانت. 
متوسط  منو  ازدياد  فإن  واحلقيقية،  االمسية  لألجور  ارتفاع 
إنتاجية االقتصاد بأكمله ال يزيد من القدرة التنافسية جلميع 

الشركات يف مواجهة بقية العامل. 

اإلنتاجية  مكاسب  استخدمت  لو  فحىت  ذلك،  ومع 
ُتترجم إىل زيادة يف األجور  خلفض األسعار، بداًل من أن 
التنافسية  القدرة  بالضرورة  لن حيسن  ذلك  فإن  احلقيقية، 
للبلد أو القدرة التنافسية جلميع شركاته. ففي بلد يستخدم 
قدرته  لتحسني  األجور  إغراق  سياسات  مستمرة  بصورة 
بقية  يف  منها  أقل  بالضرورة  األسعار  لن تكون  التنافسية، 
العامل، عند التعبري عنها بعمالت الشركاء التجاريني لذلك 
النقدية  والسياسات  الوطنية  العمالت  ففي عامل من  البلد. 
الوطنية، سيكسب البلد الذي يوفر سلعه بأسعار منخفضة 
حصصًا يف السوق، وستتراكم لديه فوائض ضخمة يف امليزان 
التجاري ويف احلساب اجلاري. غري أن الضغوط السياسية 
لتعديل األجور واألسعار مقيسة بالعمالت الدولية ستتصاعد، 
وسيضطر البلد إن عاجاًل أو آجاًل إىل إجراء مثل هذا التعديل 

من خالل إعادة تقييم عملته. 

واملبدأ الذي يتعني تطبيقه مبدأ واضح ومباشر: نظرًا 
التجارة  تدفقات  أمام  متزايد  بشكل  املفتوحة  للحدود 
الدولية  التجارة  تصميم  من  ال بد  األموال،  ورؤوس 
تكفل،  اليت  بالطريقة  املالية  والنظم 
ال  أ للعمل،  ملي  لعا ا لتقسيم  ا يف 
تتعرض الشركات العاملة يف خمتلف 
أمام  الدائمة  اخلسارة  خلطر  البلدان 
يف  املوجودة  األخرى  الشركات 
بقية العامل. فإذا كانت الزيادات يف 
ما تتجاوز  بلد  يف  االمسية  األجور 
املتحققة  املكاسب  جممل  باستمرار 
مما عليه  أوسع  هبامش  اإلنتاجية  يف 
احلال لدى شركائه التجاريني، فإن 
ذلك البلد يواجه خطر الوقوع يف وضع يصعب االستمرار 
فيه. ويرجع ذلك ألنه سيتعني على معظم شركاته إما أن 

إن الطريقة املناسبة للتعامل مع صدمات 
رفع  طريق  عن  هي  الكلي  االقتصاد 
أو خفض قيمة العمالت املعنية، وليس 
تعاين  اليت  البلدان  يف  األجور  خفض 

من العجز.
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السوق  يف  حصصها  خبسارة  وتقبل  أعلى  أسعارًا  تطلب 
بأرباح  تقبل  أو أن  دائمة،  بصورة 
يف  حصصها  خسارة  لتجنب  أقل 
السوق. غري أنه مع وجود األسواق 
املفتوحة، سيتحتم بطريقة أو بأخرى 
لتنافسية  ا القدرة  يف  الفجوة  سد 

لألسعار مقارنة مع بقية العامل.

ويف حقبة العوملة احلالية، تسعى 
مواقعها  عن  للدفاع  عديدة  بلدان 
قيمة  خفض  خالل  من  لتنافسية  ا
أن  ورغم  عمالهتا.  صرف  أسعار 

البعيد،  املدى  على  تنجح  أن  ال ميكن  االستراتيجية  هذه 
التالعب  احلكومات  تستخدم  أن  خطر  دائمًا  هناك  يظل 
وخفض  واإلعانات  األجور  أو ضغط  الصرف  أسعار  يف 
الدولية  التنافسية  القدرة  لتحسني  للشركات  الضرائب 
هذا  حظر  من  وال بد  مصطنع.  بشكل  املحليني  ملنتجيها 
اجلديدة".  )املريكانتيلية(  التجارية  "الزنعة  من  النوع 
إذ ميكن جلميع البلدان زيادة اإلنتاجية واألجور والتجارة 

ولكن  العام،  االقتصادي  الرفاه  لتحسني  الوقت  نفس  يف 
أن حتقق  مبقدورها مجيعًا  لن يكون 
يف نفس الوقت فوائض يف احلساب 
اجلاري أو حصصًا أكرب يف السوق. 
من  متعاقبة  جوالت  يف  والدخول 
التنافس على ختفيض قيمة العمالت، 
األجور  يف  القاع  حنو  سباق  أو يف 
نتائج  إىل  سيؤدي  أو الضرائب، 
لغًا  با ضررًا  وسيحدث  عكسية، 
على األرجح. ولذلك، فثمة حاجة 
لوضع مدونة دولية لقواعد السلوك 
تتجاوز اإلطار القائم للقواعد الدولية 
لسياسة التجارة، مبا يف ذلك أحكام ميزان املدفوعات يف 
منظمة التجارة العاملية )WTO, 2012(. وينبغي للمدونة أن 
احتمال  على  الوطنية  سياساهتا  تنطوي  اليت  البلدان  تلزم 
إحداث ضرر بشركائها التجاريني وزعزعة استقرار النظام 
لديها  االمسية  الصرف  أسعار  بتعديل  الدويل  االقتصادي 
أو تكاليف  التضخم  يف  املتباينة  مبا يتماشى مع التغريات 

وحدة العمل.

هاء-  االستنتاجات

أن  املاضية  القليلة  العقود  يف  التجربة  أظهرت  لقد 
اتساع التفاوت ال جيعل االقتصادات أكثر مرونة يف مواجهة 
الصدمات اليت تتسبب يف ارتفاع معدالت البطالة. بل إنه، 
على العكس من ذلك، قد جعل االقتصادات أكثر ضعفًا. 
فزيادات األجور اليت تقل عن معدالت منو اإلنتاجية وازدياد 
إىل  منهجية  بصورة  يؤدي  الوظائف  بشأن  اليقني  انعدام 
منو  يف  الفجوة  وتعويض  املحلي.  الطلب  استقرار  زعزعة 
الطلب املحلي عن طريق زيادة ديون األسر املعيشية أو عن 
أو فقاعات  األسهم  أسواق  من  املتحققة  املكاسب  طريق 
املتحدة  الواليات  احلال يف  السكنية، كما كان  العقارات 
غري  حل  هو  العاملية،  املالية  األزمة  سبقت  اليت  الفترة  يف 

قابل لالستمرار.

وال ميكن أن يعمل اقتصاد السوق باالعتماد بصورة 
خالل  من  املوارد  لتوزيع  املفترضة  الكفاءة  على  حصرية 
مبا يف  األسواق،  األسعار يف مجيع  ومرونة  األسواق  مرونة 
ذلك سوق العمل. فاألكثر أمهية بكثري هي الترتيبات اليت 
تسمح للمستثمرين يف أنشطة مبتكرة بدفع عجلة االقتصاد 
حنو مستويات أعلى من النشاط والتغيري اهليكلي. وتشمل 
هذه الترتيبات، على وجه اخلصوص، اختاذ تدابري حلسن تسيري 
سوق العمل، أمهها ما يلي: أواًل، ربط معدل منو متوسط 
األجور، واحلد األدىن لألجور حيثما ينطبق ذلك، باألداء 
العام لالقتصاد مقيسًا بنمو اإلنتاجية الكلية؛ وثانيًا، تكييف 
هذا النمو مع املعدل املستهدف للتضخم؛ وثالثًا، العمل إىل 
أقصى حد ممكن، ووفقًا للظروف اخلاصة لكل بلد، على 

للدخول،  شاملة  سياسة  وجود  إن 
تربط األجور بنمو اإلنتاجية، وتشمل 
وشبكة  لألجور  قانونيًا  أدىن  حدًا 
أمان اجتماعي حمكمة لألسر الفقرية، 
االستثمار  ديناميات  لصاحل  سيكون 

واالستقرار النقدي. 
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املتماثلة يف مجيع  للمؤهالت  ضمان متاثل مستوى األجور 
أحناء االقتصاد، وعدم ترك األمر لتقدير فرادى الشركات.

وتتناقض هذه الترتيبات تناقضًا صارخًا مع االعتقاد 
نتيجة  الظهور  إىل  عاد  الذي  العمل،  سوق  مبرونة  اجلامد 
الفشل  أن  غري  املالية.  األزمة  سياق  يف  البطالة  الرتفاع 
الواضح يف عودة االقتصاد العاملي إىل مسار النمو املستدام بعد 
عام 2008، وعلى وجه اخلصوص الفشل يف إحياء الطلب 
املحلي يف العامل املتقدم، ينبغي أن يؤخذ كعالمة حتذير. فإذا 
فقدت الغالبية العظمى من الناس ثقتهم يف استعداد الشركات 
الذي  الدخل  من  عاداًل  نصيبًا  هلم  توفر  ألن  واحلكومات 
أنتجوه جمتمعني، فإن منو الدخل نفسه سيعاين بشكل كبري. 
وإعادة تعلم بعض الدروس القدمية عن اإلنصاف واملشاركة 
هو السبيل الوحيد للتغلب يف هناية األمر على األزمة واتباع 

طريق التنمية االقتصادية املستدامة.

إن وجود سياسة شاملة للدخول، تستند إىل املبادئ 
واملؤسسات املبينة يف هذا الفصل، وتشمل حدًا أدىن قانونيًا 
الفقرية،  لألسر  حمكمة  اجتماعي  أمان  وشبكة  لألجور 
لن يعرقل االستراتيجيات االقتصادية الناجحة اليت تقوم على 
العكس  على  بل  النقدي.  واالستقرار  االستثمار  ديناميات 
من ذلك، فإهنا ستساعد على استقرار توقعات دخل األسر 
واستهالكها، مبا يربط املحدد األكثر أمهية للطلب الفعال يف 
معظم االقتصادات بتوسع إمكانات العرض. وعالوة على 
أوثق  بصورة  النقدية  السياسة  بربط  ستسمح  فإهنا  ذلك، 
حبفز االستثمار والنمو. وأخريًا، فإهنا ستوفر املرونة الالزمة 
العرض من دون  السلبية يف جانب  الصدمات  للتعامل مع 
حدوث اختالالت كبرية، كما أهنا سوف تساعد على جتنب 
التعديالت التنازلية اإلضافية للطلب اليت ُيرجح أن تنجم عن 
n السياسات النقدية التقييدية. 

احلواشي

ميكن حىت أن ينخفض الطلب قبل اخنفاض األجور إذا   )1(
ما خفتت مشاعر املستهلكني. فعلى سبيل املثال، إذا 
ما كان احتمال اخنفاض األجور حمل نقاش واسع بني 
أعضاء النقابات أو اقترن ذلك بإضرابات وتظاهرات، 
فإن األسر اخلاصة قد حتد من استهالكها انتظارًا خلفض 

األجور املتوقع. 
الذي  "النمو  بأن  القائلة  الفكرة  فإن  ذلك،  يف ضوء   )2(
يقوده السعي وراء األرباح" ميكن أن يؤدي إىل نفس 
األجور"  تقوده  الذي  "النمو  إليها  يؤدي  اليت  النتيجة 
)أي اخنفاض أو ارتفاع األجور احلقيقية(، حسب مدى 
انفتاح البلد املعين )Onaran and Galanis, 2012(، هي 

فكرة مضللة.
 Financial Times, Draghi urges eurozone to focus  )3(

.on growth, 4 May 2012

صدمات العرض السلبية هلا منطقها اخلاص املختلف.   )4(
ربط  يستحسن  احلاالت،  هذه  مثل  يف  حىت  أنه  غري 

تعديالت األجور مبتوسط منو اإلنتاجية، وليس بالقدرة 
أو على  عامة  بصورة  املال  ورأس  للعمال  التفاوضية 

مستوى الشركة )انظر القسم دال-2(.
اقتصاد  أنه، يف  أيضًا كيزن، عندما كتب  أدرك ذلك   )5(
تغيري معدل األرباح بوجه عام،  السوق، "من خالل 
 Keynes,( "ميكن إقناعهم بإنتاج هذا ]املنتج[ وليس ذاك

 .)1936: 141

واملنتجات  واملعادن  النفط  أسعار  تصاعدت  عندما   )6(
بينما  أنه  من  القلق  ازداد  عام 2002،  بعد  املعدنية 
تصاعدت العائدات النامجة عن استثمارات الشركات 
العاملة يف ذلك املجال، فإن حصة الريع العائد للبلدان 
املضيفة قد ظلت كما هي دون تغيري، إن مل تكن قد 
 UNECA and AfDB, 2007; UNECA,( اخنفضت 

.)2009; TDR 2010, chap. V
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