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ملحوظة

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. 
ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم 

املتحدة.

وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور، 
التعبري عن أي رأي  وال يف طريقة عرض مادته، ما يتضمن 
كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق باملركز 
القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات 

أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها.

وميكن نقل املواد الواردة يف هذا املنشور أو إعادة 
طبعها حبرية، ولكن يُطلب االعرتاف باملصدر، مع اإلشارة إىل 
رقم الوثيقة. وينبغي إرسال نسخة من املنشور الذي يتضمن 
االقتباس أو إعادة اإلصدار إىل أمانة األونكتاد؛ بريد إلكرتوين: 

.tdr@unctad.org

الــوارد هنا أيضاً كجزء  العام  ويصدر االستعراض 
من تقرير التجارة والتنمية لعام 2017.

UNCTAD/TDR/2017 (Overview)



استعراض عام

قبل مخسني عاماً، وجه مارتن لوثر كينغ، يف كنيسة ريفرسايد بنيويورك، 
نداء عاطفياً من أجل عامل أكثر مساواة وأكثر عداًل وأكثر سالماً وأكثر كرامة. 
ودعا كينغ إىل إحــداث "ثــورة جذرية يف القيم"، واختتم بقوله، "وجيب علينا أن 
نبدأ بسرعة ... التحول من جمتمع ذي توجه حنو األشياء إىل جمتمع ذي توجه حنو 
األشخاص. فعندما تعترب اآلالت واحلواسيب، ودوافع الربح وحقوق امللكية أكثر 
أمهية من البشر، يصبح من غري املمكن قهر التوائم العمالقة الثالثة املتمثلني يف 

العنصرية والنزعة املادية املتطرفة والنزعة العسكرية".

وهناك وقع معاصر لنداء كينغ من أجل األخذ جبدول أعمال أكثر مشواًل. 
"فالتوائم العمالقة الثالثة" الذين حذر منهم قد عادوا إىل الظهور، مصحوبني بالرتاجع 
إىل القومية الساخطة وكراهية األجانب. ويكاد يكون من املؤكد أن الفجوات بني 
األغنياء والطبقة الوسطى والفقراء قد زادت اتساعاً منذ وقت كينغ. ويف أحناء كثرية 
من العامل، قد تغري املسار الرامي إىل حتقيق العمالة الكاملة وتوفري الرعاية بشكل 
قوي منذ عقود، حيث أعادت احلكومات اخرتاع نفسها فعلياً على أهنا من "عوامل 

التمكني" وليسوا "مقدمي خدمات".

وبعد مــرور عشر سنوات على اجتياح عواصف الدمار املــايل يف وول 
سرتيت وسط أمريكا وما وراءه، ال يزال االقتصاد العاملي أسري حالة من النمو أقل 
من املعتاد، بينما تبدي أوجه اإلجحاف االجتماعي واالقتصادي اليت كشفت عنها 
األزمة تراجعاً طفيفاً. وقد سدَّت احلكومات أسوأ الثغرات وأوقفت أشد الصكوك 
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اليت كشفت عنها األزمة تعثراً؛ ولكن مهما بلغ حسن النوايا، فالواقع أن قلة ال ُتذكر 
من الذين تسببوا يف األزمة االقتصادية قد متت مساءلتهم عن أفعاهلم، ومل جير القيام 

إال بالقليل ملعاجلة أسبابه اجلذرية.

وبينما استعادت "العوملة املفرطة" وضعها مبساعدة مباشرة من الدولة، 
عاد الوضع إىل ما كان عليه؛ وانطلق الضغط باجتاه تقليص دور الدولة التنظيمي، 
وأصبح التقشف هو الرد املفضل للتعامل للمستويات "البالغة" االرتفاع من الدين 
العام. ويف الوقت ذاته، أخذت الروبوتات واإلجيارات وحقوق امللكية الفكرية حتوز 
األسبقية على سبل معيشة الناس وتطلعاهتم. فلدى التاريخ، على ما يبدو، موهبة 

مثرية لتكرار نفسه.

وخالفاً لعامل املنافسة النقية الذي يرد يف الكتب املدرسية، أدت العوملة 
املفرطة إىل تركيز كبري للقوة االقتصادية والثروة يف أيدي عدد قليل من الناس بدرجة 
ملحوظة. وليس هذا بالضرورة منافياً للنمو. ولكنه، إذا كان التاريخ دلياًل، مييل إىل 
إثارة توترات سياسية تتصادم مع املصاحل العامة واالجتماعية. وبالفعل، لقد حذر 
أنصار "السوق" ذوو األذهان الواعية، منذ آدم مسيث، من املخاطر السياسية اليت 
ميكن أن تتبع تركيز الثروة االقتصادية. لذلك ليس مبستغرب أن يوجد رد فعل شعيب 
ضد نظام يُنظر إليه على أنه صار متحيزاً دون مربر لصاحل حفنة من الشركات 

الكبرية واملؤسسات املالية واألفراد األثرياء.

واخلطر الفعلي اآلن إمنا يتهدد الثقة األساسية والتماسك والشعور بالعدالة 
اليت تعتمد عليها األسواق من أجل العمل بفعالية. وال يوجد أي نظام اجتماعي 
أو اقتصادي آمن ما مل يكفل التوزيع العادل ملنافعه يف أوقات الرخاء والتكاليف 

يف األوقات العصيبة.

أما اإلصرار على أنه "ال يوجد بديل" فهو شعار سياسي غابر. والناس 
يف كل مكان ينشدون نفس الشيء إىل حد بعيد: عمل الئق، ومنزل آمن، وبيئة 
مأمونة، ومستقبل أفضل ألطفاهلم، وحكومة تستمع إىل شواغلهم وتستجيب هلا؛ 
وهم، يف واقع األمر، يريدون صفقة خمتلفة عما تتيحه العوملة املفرطة. وخطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، املدونة يف سلسلة من األهداف والغايات واملؤشرات، تشري 
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يف هذا االجتاه. والشيء الذي ال يزال ضرورياً هو جمموعة سياسات داعمة وقيادة 
سياسية جريئة؛ وهناك بوادر مشجعة على أن بعض االسرتاتيجيات واحللول الغري 
مستخدمة واليت ساعدت يف إعادة بناء االقتصاد العاملي بعد احلرب العاملية الثانية 
متّر بعملية تطوير تلقى ترحيباً كبرياً يف القرن احلادي والعشرين وجتتذب جياًل جديداً 

لديه التصميم على بناء عامل أفضل.

ويف هذه املرة، سيتعني على أي صفقة جديدة أن "يرفع مستوى اجلميع" 
يف كل من البلدان النامية واملتقدمة النمو على حد سواء، وأن يواجه التحدي املتمثل 
للجميع ذات  املستدام والشامل  النمو  تعيق  اليت  العديد من االختالالت  أن  يف 
طابع عاملي. وال ميكن أن يتحقق الرخاء للجميع على أيدي السياسيني املؤمنني 
بالتقشف، والشركات االنتهازية واملصرفيني املضاربني. إمنا املطلوب اآلن على وجه 

االستعجال هو صفقة عاملية جديدة.

القتصاد العالمي: بعد ع�ش سنوات

لقد انقضت عشر سنوات منذ اكتشف االقتصاد العاملي خماطر فرط العوملة. ذلك 
البنوك يف آب/أغسطس 2007، إىل جانب تزايد املخاطر  التوقف املفاجئ لإلقراض بني  أن 
املتبادلة، أديا إىل حدوث اضطرابات خطرية يف األسواق املالية، وسقوط عدة مؤسسات مالية يف 
دوامة إعسار، وإشعال فتيل كساد كبري. ومل تعد بعد معظم هذه البلدان إىل مسار النمو املستدام.

وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة تصرفت بسرعة لوقف االهنيار املايل الذي جاء بعد 
ذلك بعام واحد، كان االنتعاش الالحق بطيئاً باملعايري التارخيية، وغري متوازن بني الطبقة الوسطى 
واألثرياء، وبني شارع املال يف وول سرتيت والشارع الرئيسي )املركز التجاري باملدن(، وبني املدن 
احلضرية والبلدات األصغر حجماً واجملتمعات الريفية. وكانت األزمة يف أوروبا أكثر وضوحاً وثبت 
أهنا أكثر عناداً، وال سيما يف بعض االقتصادات الطرفية اليت أسفرت فيها االضطرابات االقتصادية 
النامجة عن عواقب اجتماعية مدمرة. واتضح أن االرتفاع يف معدل البطالة، على وجه اخلصوص، 
يصعب احتواؤه أو عكس اجتاهه. ومن األسباب الرئيسية لذلك أن معظم البلدان املتقدمة النمو، 
تراجعت قبل األوان عن السياسة املالية التوسعية اليت اتبعت يف أول األزمة، واعتمدت بداًل من 
ذلك على السياسة النقدية. وساعد هذا املصارف والشركات املالية على االستقرار والعودة إىل 
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حتقيق األرباح، ولكنه كان أقل جناحاً يف زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثمار. وما برح واضعو 
السياسات يدفعون أسعار الفائدة إىل املنطقة السالبة يف حماولة غري مسبوقة لدفع املصارف إىل 

اإلقراض. ومع ذلك، ال يزال االنتعاش القوي أمراً بعيد املنال.

وعلى الرغم من األسواق املالية املزدهرة وبوادر االنتعاش الدوري يف أوروبا الغربية واليابان 
يف أواخر عام 2016، إال أن النمو االقتصادي العاملي خالل العام كان أدىن بكثري من املستويات 
املسجلة يف الفرتة اليت سبقت األزمة. ويف الواليات املتحدة، استمرت عالمات التباطؤ قرب هناية 
عام 2016 ويف عام 2017، حيث منا الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل قدره 1.4 يف املائة يف الربع 
األول، يف حني ظل منو األجور احلقيقية بطيئاً رغم اخنفاض معدل البطالة، األمر الذي انعكس 
اليورو بأكملها تفاوتاً كبرياً،  النمو يف منطقة  إنفاق األســر املعيشية. وتفاوت  كتباطؤ كبري يف 
فكان أقوى يف بعض البلدان األصغر حجماً واألفقر يف النصف األول من عام 2017، ولكنه 
كان ضعيفاً يف البلدان األساسية. ومن األمور اإلجيابية أن البطالة قد اخنفضت، يف املتوسط، 
إىل مستويات دون العشرة يف املائة )مع بعض االستثناءات امللحوظة كما هو احلال يف اليونان 

وإسبانيا(، على الرغم من أن نوعية العمالة اجلديدة مثار للقلق.

وظل اقتصاد اململكة املتحدة مزدهراً بشكل غري متوقع يف النصف الثاين من عام 2016، 
بعد التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، نتيجة لالخنفاض يف قيمة اجلنيه اإلسرتليين، 
مما عزز الصادرات وزاد من اإلنفاق األسري، مدفوعاً بزيادة اقرتاض املستهلكني وارتفاع أسعار 
املنازل. ولكن التباطؤ الالحق )وصواًل إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 0.2 يف املائة يف الربع 
األول من عــام 2017( قد يستمر بسبب التقلبات السياسية اجلديدة النامجة عن العجز عن 
حتقيق أغلبية يف الربملان خالل تفاوض احلكومة على اتفاق للخروج من االحتاد. أما يف اليابان، 
فاالنتعاش الذي طرأ مؤخراً ميثل، يف الواقع، ارتفاعاً طفيفاً بعد فرتة طويلة من النمو املنخفض، 

مدفوعاً إىل حد كبري بالصادرات وذلك نتيجة التصحيح طويل األمد يف تقدير عملتها.

وقد أدحى االنتعاش القوي يف البلدان املتقدمة النمو كذلك وجتّدد التقلب يف تدفقات 
النامية، وإن كــان ذلــك بقدر  البلدان  النمو االقتصادي يف  العاملية، إىل غياب  رؤوس األمــوال 
كبري من التفاوت على الصعيدين اإلقليمي والقطري. وبصفة عامة، احنسر االنتعاش السريع من 
الصدمة املالية األولية لعام 2008 وحّل حمّله تباطؤ مستمر منذ عام 2011. وال يزال النمو يف 
االقتصادين األكثر سكاناً يف العامل - الصني واهلند - نشطاً نسبياً، إال أن الوترية أبطأ مما كانت 
عليه قبل األزمة ويواجه بعض املخاطر السلبية الشديدة. وقد شهدت بداية عام 2017 خروج 
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بعض االقتصادات الناشئة الكبرية من الركود، ولكن مع احتمال ضئيل للنمو باملعدالت املسجلة 
يف العقد األول من األلفية اجلديدة.

وهناك عامالن هلما تأثري كبري على النمو. األول هو أن أسعار النفط والسلع األساسية، 
رغم خروجها من مستوياهتا املنخفضة األخــرية، ال تزال أدىن بكثري من املستويات املرتفعة اليت 
شهدهتا يف سنوات االزدهار االقتصادي. وقد أدى ذلك إىل إضعاف االنتعاش يف البلدان املصدرة 
للسلع األساسية. وثانياً، مع تنصُّل االقتصادات املتقدمة من مسؤوليتها عن الدفع املنسق باجتاه 
التوسع، أصبح التقشف هو املوقف املعتاد لسياسات االقتصاد الكلي يف العديد من االقتصادات 
الناشئة اليت تواجه اختالالت مالية وتزايد يف مستويات الديون. وقد يزداد هذا سوءاً إذا اقتضى 
خروج رأس املال األجنيب خفض الواردات من أجل احلد من حاالت العجز التجاري والعجز يف 
احلسابات اجلارية اليت يصعب متويلها. فليس من املستغرب أن واضعي السياسات املهمومني يف 
مجيع أحناء اجلنوب، الذين يدركون بشكل متزايد أن سيطرهتم حمدودة على بعض العناصر الرئيسية 
االحتياطي  اليت يضعها جملس  الفائدة  يتابعون عن كثب سياسة سعر  االقتصادي،  ملستقبلهم 
االحتادي بالواليات املتحدة، واإلجراءات اليت يتخذها جتار السلع األساسية واملمارسات الضارية 

لصناديق التحوط.

ومن املتوقع أن تسجل منطقة أمريكا الالتينية والكارييب منواً إجيابياً هذا العام، ولكنه 
احمللي  الناتج  اخنفض  اللذين  و2016  االنــكــمــاش يف 2015  مــن  عامني  بعد  للغاية،  حمــدود 
اإلمجايل فيهما بنسبة 0.3 يف املائة و0.8 يف املائة على التوايل. ومن املتوقع أن يبلغ معدل النمو 
القتصادات أمريكا اجلنوبية كمجموعة 0.6 يف املائة يف املتوسط، ولكن نسبة أعلى ملنطقة البحر 
الكارييب، تبلغ 2.6 يف املائة. وستؤثر أسعار السلع األساسية والتطورات السياسية يف األرجنتني 
والربازيل، اللتني تشكالن معاً أكثر من نصف ناتج املنطقة، تأثرياً كبرياً على آفاق النمو اإلقليمي. 
واستقر النمو يف املكسيك على معدل منخفض ولكنه ثابت؛ غري أن الضغوط التضخمية، وضبط 
أوضاع املالية العامة والسياسات غري املؤكدة إلدارة ترامب، أضافت خماطر سلبية إىل النمو يف 

املكسيك هذا العام.

وال يزال النمو يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ قوياً، وإن كان أقل من االجتاه التارخيي 
األخري، حيث ارتفع من 4.9 يف املائة يف عام 2016 إىل ما يقدر ب  5 يف املائة يف عام 2017. 
وسيتوقف الكثري على أداء أكرب اقتصادين يف هذه املنطقة. وسيكون لكيفية إدارة الصني انفجار 
أزمة الدين احمللي منذ عام 2009 أمهية كبرية يف هذا الصدد. وتقدَّر نسبة الدين إىل الناتج احمللي 
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اإلمجايل يف الصني ب  249 يف املائة، مقارنًة ب  248 يف املائة يف الواليات املتحدة و279 يف املائة 
يف منطقة اليورو. ومع اختاذ احلكومة الصينية تدابري الحتواء ديوهنا املتزايدة، ميكن أن يتقلص الطلب 
احمللي، مع ما يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لسائر املنطقة. ويعتمد أداء النمو يف 
اهلند إىل حد كبري على اإلصالحات يف قطاعها املصريف، املثقل بأعباء كبرية من األصول اجملَهدة 
واملتعثرة، وهناك بالفعل عالمات على حدوث اخنفاض يف وترية إجياد االئتمان. وبالنظر إىل أن 
االستثمار اخلاص واالستهالك املمولني من الديون مها من العوامل اهلامة احملركة للنمو يف اهلند، 
فمن احملتمل أن يؤدي التخفيف من قوة االزدهار االئتماين إىل بطء منو الناتج احمللي اإلمجايل. 
وباإلضافة إىل ذلك، تأثر القطاع غري النظامي، )الذي ال يزال ميثل ثلث الناتج احمللي اإلمجايل 
للبلد على األقل وأكثر من أربعة أمخاس العمالة(، تأثراً شديداً بتحرك احلكومة ل  "سحب العملة 
من التداول" يف تشرين الثاين/نوفمرب 2016، وميكن أن يتأثر كذلك ببدء تطبيق ضريبة السلع 
واخلدمات اعتباراً من متوز/يوليه 2017. وهكذا، حىت لو استمرت املستويات احلالية للنمو يف 
لنمو االقتصاد  البلدان مبثابة قطبني  املرجح أن يكون هــذان  الصني واهلند، فمن غري  كل من 

العاملي يف املستقبل القريب.

ويف الوقت ذاته، أثر اخنفاض أسعار النفط وهناية ازدهار السلع األساسية، ال سيما 
منذ عــام 2014، تأثرياً ضاراً على املنطقة األفريقية )اليت عاىن جزء منها من اجلفاف(، حيث 
هبط النمو اإلقليمي من 3.0 يف املائة يف عام 2015 إىل 1.5 يف املائة يف عام 2016. ويبدو 
أن شرق أفريقيا وحده يقاوم هذا االجتاه حيث ظل متوسط النمو فيه أعلى من 5 يف املائة يف 
عام 2016. وهذا خيفي فروقاً كبرية يف أداء النمو لفرادى البلدان يف عام 2016، ترتاوح بني 
أكثر من 7 يف املائة يف كوت ديفوار وإثيوبيا و1.1 يف املائة يف املغرب و0.3 يف املائة يف جنوب 
أفريقيا. والواقع أن جنوب أفريقيا تعرضت ل  "ركود تقين" حيث اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل يف 
ربعني متعاقبني، بنسبة 0.3 يف املائة يف الربع األخري من عام 2016 وبنسبة 0.7 يف املائة يف الربع 
األول من عام 2017. ويعزى ذلك إىل ضعف أداء الصناعة التحويلية والتجارة، وإن كانت هناك 
حتسينات ملحوظة يف الزراعة والتعدين. وشهدت نيجرييا تقلص ناجتها احمللي اإلمجايل بنسبة 1.5 
يف املائة، بينما اخنفض يف غينيا االستوائية بنحو 7 يف املائة. ويعد املأزق الذي وقع فيه كثري من 
التنويع؛ فمعظم  النمو من خالل  نتيجة الستمرار عجزها عن حتقيق  هذه االقتصادات مؤخراً 

البلدان ال تزال تعتمد اعتماداً كبرياً على سلعة واحدة أو عدد قليل جداً من السلع األساسية.
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ي الطلب العالمي؟
من أين سيأ�ت

يف ظل عدم موثوقية السياسات وتقلُّب التوقعات، من احملتمل أن يظل تتابع االزدهار 
واالهنيار هو النمط املعتاد للنمو يف العديد من البلدان. وقد تكون هناك حلظات عابرة من التفاؤل 
على نطاق أوسع، ولكن النمو الشامل على نطاق االقتصاد العاملي سيظل هدفاً بعيد املنال يف 

غياب جهود دولية متواصلة إلدارة توسع منسق.

وهناك قدر كبري من عدم اليقني فيما يتعلق باملصدر الذي ميكن أن يأيت منه احلافز 
لتحقيق انتعاش أكثر قوة. ويف املاضي، كان اقتصاد الواليات املتحدة يعمل مبثابة احملرك الرئيسي 
للطلب العاملي، باالسترياد من بقية العامل وحتمُّل عجز كبري يف احلساب اجلاري. ونظراً ألن دوالر 
الواليات املتحدة يعمل مبثابة عملة االحتياطي العاملي، كانت توجد تدفقات رأمسالية داخلة كافية 
ليس فقط لتمويل العجز، وإمنا أيضاً لتمويل التدفقات الكبرية لرؤوس األموال اخلارجة من البلد. 

ويف أثناء ذلك، نشأت عالقة بني الواليات املتحدة وبقية العامل مناسبة للطرفني.

وقد تغري ذلك بشكل ملحوظ بعد األزمة املالية العاملية. ويف أعقاب اخنفاض العجز يف 
الواليات املتحدة بعد أزمة عام 2008، استقر صايف حوافزها يف مستوى أدىن بكثري من مستوى 
ما قبل األزمة. ومنذ عام 2013، سجلت بعض االقتصادات املتقدمة النمو فوائض متزايدة يف 
احلسابات اجلارية، مما يعين أهنا مل تعد توفر، كمجموعة، حافزاً على الطلب لالقتصاد العاملي. 
ويف الوقت نفسه، كانت لدى جمموعة االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، 
فوائض حىت عــام 2014، حتولت إىل حاالت عجز بعد ذلك. غري أن ِقَيم العجز هذه كانت 
أقل بكثري من حيث احلجم املطلق، ال تكاد تكفي ملواجهة أثر االخنفاض يف الطلب الصايف من 

االقتصادات املتقدمة النمو.

أما فائض احلساب اجلــاري يف الصني، الــذي كان حىت عــام 2010 هو األكــرب يف 
العامل، فأخذ يف االخنفاض، بشكل غري منتظم. وانتقلت إىل أملانيا إدارة أكرب الفوائض، بل إهنا 
زادت يف اآلونة األخرية. ومع ذلك، خالفاً للتوسع الصيين، الذي شجَّع النمو يف جمموعة واسعة 
من البلدان النامية األخرى خالل فرتة االزدهار بإدخاهلا يف سالسل القيمة لتصدير املنتجات إىل 
البلدان األكثر تقدماً، فإن التوسع األملاين مل تكن له آثار إجيابية مماثلة يف معظم البلدان النامية. 
وقد تفاقمت اآلثار السلبية النامجة عن ذلك على االقتصاد العاملي نتيجة الجتاه أوسع نطاقاً يف 
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منطقة اليورو، حيث زادت سياسات التقشف من فائض احلساب اجلاري هلذه املنطقة، وصدَّرت 
االنكماش والبطالة يف منطقة اليورو إىل بقية العامل.

الــفــوائــض واحلـــّد منها حتدياً  ويشكل إجيــاد طــرق سريعة وفعالة إلعـــادة تــدويــر تلك 
للغاية بالنسبة لألوساط االقتصادية الدولية، وهو حتٍد سيكون من الصعب التصدي له  حامساً 
طاملا أن التقشف ال يزال هو املزاج السائد يف االقتصاد الكلي يف عامل يتسم بفرط العوملة. ومنذ 
عام 2010، اختارت غالبية االقتصادات املتقدمة درجة من التقشف تتفاوت من "املتوسط" إىل 
"الشديد"، وحىت البلدان اليت لديها جمال واسع للمناورة املالية قاومت التوسع الشديد. وإىل وقت 
قريب، كانت بعض اقتصادات السوق الناشئة الرئيسية استثناءات من هذا االجتاه؛ ولكن األدلة 

تشري إىل أهنا اآلن أيضاً تكبح اإلنفاق هبدف تصحيح أوضاع املالية العامة.

وميكن أن تكون االستثمارات الطويلة األجل اهلامة اليت متّكن من التوسع يف البلدان 
ذات الدخل املنخفض وسيلة إلنعاش الطلب على الصعيد العاملي. ولذلك، من املشجع أن أملانيا 
قد أعلنت مؤخراً عن عزمها على إطالق خطة مارشال ألفريقيا. ومع ذلك، ال يبدو أن احلجم 
وال النية يضاهيان النموذج األصلي الذي ساعد على إعادة بناء أوروبا بعد احلرب. وعلى النقيض 
من ذلك، تبدو مبادرة "حزام واحد، وطريق واحدة" الصينية أكثر طموحاً. وإذا ما نفذت املبادرة 
على النحو املقرر، فستكون االستثمارات املعنية ضخمة: تقدر بنحو 900 بليون دوالر. غري 
أن جانباً كبرياً من املشروع، حىت اآلن، يف طور التخطيط، وسوف تتوقف سرعة التنفيذ وكذلك 
تأثريه على كيفية إدارة الصني اختالالهتا احمللية، وعلى طريقة متويل االستثمارات املعتزم القيام هبا 

يف البلدان املشاركة.

أوقات عصيبة للتجارة وتدفقات رأس المال

ومنذ أن بدأ جملس االحتياطي االحتادي للواليات املتحدة يشري إىل أنه قد حيد من 
سياساته اخلاصة بالتيسري الكمي، اتسمت تدفقات رأس املال بالتقلب. ومنذ الربع الثاين من 
عام 2014، أصبحت تدفقات رؤوس األموال الصافية إىل االقتصادات النامية واالقتصادات اليت 
متر مبرحلة انتقال سلبية. وقد يكون لذلك عواقب سلبية للغاية، كما جاء يف املناقشة يف تقرير 
التجارة والتنمية الصادر يف العام املاضي. ويتوخى االحتياطي االحتادي جانب احلذر الشديد، 
حىت اآلن، يف رفع أسعار الفائدة )جمرد 50 نقطة أساس يف النصف األول من عــام 2017(. 
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ومع ذلك، فإن هروب رؤوس األموال يهدد حىت أقوى االقتصادات الناشئة. فعلى سبيل املثال، 
شهدت الصني تدفقات رأمسالية مفاجئة وكبرية إىل اخلارج أدت إىل اخنفاض احتياطياهتا من النقد 
األجنيب من 4.1 تريليونات دوالر يف حزيران/يونيه 2014 إىل 3.3 تريليونات دوالر يف حزيران/

يونيه 2016 وإىل 3.1 تريليونات دوالر حبلول هناية تشرين األول/أكتوبر 2016. ولوقف هذا 
املّد من التدفقات اخلارجة، فرضت احلكومة بعض الضوابط على رأس املال يف تشرين الثاين/

نوفمرب 2016، مما كان له بعض األثر يف حتقيق االستقرار. وإمكانية حدوث ذلك يف بلد كان 
الوجهة املفضلة لرأس املال العاملي على مدى عقود من الزمن، وال يزال أكرب حائز الحتياطيات 
النقد األجنيب يف العامل، تشري إىل أنه ال يوجد بلد مبنأى عن اآلثار املزعزعة لالستقرار املرتتبة على 

التدفقات مستمرة احلركة لرأس املال.

ومن احملتمل أن تنشط التجارة العاملية هذا العام من أدائها البطيء للغاية يف عام 2016، 
ولكن هناك شكوك بشأن استدامة الزيادة يف الصادرات من األســواق الناشئة اليت تكمن وراء 
هذا التحسن. وبالنظر إىل ضعف الطلب على نطاق العامل، فمن غري احملتمل أن تكون التجارة 
العاملية حافزاً واسعاً للنمو، إال بالنسبة إىل بلدان معينة تستفيد من الظروف اخلاصة. وعالوة على 
ذلك، تتالشى اآلمال يف حتقيق انفراج وشيك، ذي توجه إمنائي قوي، يف املفاوضات التجارية 

املتعددة األطراف.

وأسهمت أسعار السلع األساسية، اليت زادت يف العام املاضي ويف بداية عام 2017، 
يف بعض التعزيز للبلدان النامية املصدرة للسلع األساسية. غري أهنا بدأت تقّل بالفعل، وال تزال 
أدىن بكثري من متوسطها يف العقد األول من األلفية. وكانت أسعار النفط اخلام متقلبة بشكل 
شديد منذ أوائل عــام 2017، ولكنها تتجه بشكل عام حنو االخنفاض، وهي عالقة عند أقل 
من 50 دوالراً على الرغم من التوترات يف غرب آسيا. وهناك أيضاً دالئل على ارتفاع خمزونات 
الــزيــادات السابقة يف  النفط يف الواليات املتحدة حيث بدأ الَطفل الزييت يف العودة )يف سياق 
األسعار والتخفيضات يف التكاليف بفعل التكنولوجيا(، األمر الذي سيزيد من إضعاف أسعار 
النفط على املدى املتوسط. وسجلت أسعار املعادن تراجعاً مماثاًل يف اآلونة األخرية بسبب ضعف 

الطلب يف الواليات املتحدة.

* * * *
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ويف بيئة اليوم العاملية الصعبة اليت ال ميكن التنبؤ هبا، جيب التعجيل باجلهود الرامية 
إىل بناء اقتصادات وجمتمعات شاملة للجميع. ويتمثل أكثر التحديات إحلاحاً يف إهناء التقشف 
وتسخري التمويل خلدمة اجملتمع مرة أخرى، بداًل من العكس. ومن الضروري أيضاً إعادة تنشيط 
النظام التجاري املتعدد األطــراف باعتباره منفعة عامة عاملية بتجديد الزخم هلذه العملية وإبراز 
املنظمة ال ُتدفع  التجارية  املستدامة. ولكن ما دامت األعمال  التنمية  أهــداف  لتحقيق  أمهيتها 
وُتشجع من قبل العديد من القطاعات الرئيسية، فإن زيادة تركيز السوق وانتشار السلوك الريعي 
االنتهازي سوف يستمران على قدم وساق. وهذا من شأنه أن يؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة 
اليت تتزايد على مدى العقود الثالثة املاضية من العوملة املفرطة، وقد تؤدي التغريات التكنولوجية 
إىل تفاقم احلالة إذا ما أعاقت خلق فرص العمل، مما يضيف إىل الشعور املتنامي بالقلق. وبينما 
تصبح الوظائف اجليدة شحيحة، يتم توزيعها كذلك بتشّدد أكثر، فتعزز أمناط التمييز االجتماعي، 
وال سيما على أســاس نوع اجلنس، ولكنها تؤثر أيضاً على الفئات احملرومة األخــرى. ويتطلب 
تصحيح هذه االختالالت اختاذ إجــراءات منهجية ومتضافرة على الصعيدين الوطين والــدويل. 

والواقع أن هناك حاجة ماسة إىل اتفاق جديد عاملي.

 تتبع الأموال: الأصول المالية لعدم المساواة
وعدم الستقرار

حتوَّل االقتصاد العاملي فجأة بعد أوائل الثمانينيات يف أعقاب عملية واسعة النطاق 
لتحرير األسواق - وال سيما األسواق املالية وأسواق العمالت - يف البلدان الغنية والفقرية على 
العوامل اإلضافية اليت أسهمت  العام. وكــان من  حد ســواء، واستنزاف مطرد جملال السياسات 
يف ذلــك، تقديس الربح، ليس فقط يف مجيع جوانب احلياة االقتصادية، بل أيضاً يف اجملاالت 
االجتماعية والثقافية والسياسية. ومشل سحب الرقابة العامة على االقتصاد واإلدارة العامة لشؤونه 
كذلك احلد من التدابري اليت سبق أن اعتمدهتا الدول إلدارة إدماجها يف االقتصاد العاملي، بل 
وإلغاء تلك التدابري يف بعض األحيان؛ وُعّلقت عالمات "مفتوح للعمل" حبماس يف مجيع أحناء 

االقتصاد العاملي.

ووجدت العوملة املفرطة جمموعة متلهفة من املشجعني التكنوقراطيني لإلشادة مبا لألسواق 
التنافسية وعوامل تعظيم الربح من خصائص إبداعية ومهدئة. ولكن املصاحل املالية، على أرض 
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الواقع، هي اليت تصدَّرت التحرك. ويف ظل العوملة املفرطة، مل يكن التمويل قادراً فقط على تطويع 
االقتصاد احلقيقي ملساعيه على ساحة املضاربة؛ بل إنه اخنرط أيضاً بشكل متزايد يف التفاعل مع 
نفسه. ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك أكرب حجماً وأكثر تنوعاً، واخرتعت، إىل جانب جمموعة 
من املؤسسات املالية األخرى، عدداً ال حيصى من األصول املالية اليت ميكن املضاربة عليها. وأصيب 
هذا املزيج من القدرة املالية واالبتكار املايل بالتعثر يف عام 2007، مما أدى يف هناية املطاف إىل 

الذعر واالهنيار بعد ذلك بعام.

وما برحت اجلهود تُبَذل، منذ عام 2009، للتخفيف من حدة التجاوزات يف القطاع 
املايل عن طريق جلان حكومية خمتلفة، وفرض بعض االنضباط التشريعي على السلوك املصريف، 
وتكثيف الرقابة والدعوة إىل ضبط النفس، فضاًل عن توقيع الغرامة بني احلني واحلني على أبرز 
أشكال السلوك االحتيايل. ولكن اهلياكل املالية الكلية الكامنة ظلت كما هي بشكل عام. وعلى 
الرغم من تريليونات دوالرات املصارف املركزية املوجهة هلذا القطاع، فإن االنتعاش الواسع النطاق 
املوعود مل يتحقق يف معظم البلدان. وفوق كل شيء، مل يُبذل تقريباً أي جهد للتصدي للعالقة 

بني عدم املساواة وانعدام االستقرار اليت مّيزت صعود التمويل غري املنظم.

وعلى الرغم من أن هيمنة االعتبارات املالية بدأت يف أوائل الثمانينات من القرن املاضي 
يف العديد من البلدان املتقدمة، فإن مؤشرات خمتلفة تدل على تسارعها بشكل ملحوظ يف مجيع 
البلدان منذ أوائل التسعينات. ويف معظم البلدان املتقدمة النمو، زاد جمموع أصول القطاع املصريف 
منذ ذلك احلني ألكثر من الضعف، فتجاوز 200 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العديد 
من البلدان األوروبية والواليات املتحدة، وبلغ أكثر من 400 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 
بقيمة مائة تريليون  اليابان. وهــذا، بعملية حسابية تقريبية، جيعل من العمل املصريف قطاعاً  يف 
دوالر. وال ختتلف الصورة يف حالة االقتصادات النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
إال يف الدرجة فقط، حيث تتجاوز أصول القطاع املصريف يف أقصاها 200 يف املائة من الناتج 

احمللي اإلمجايل يف بلدان مثل جنوب أفريقيا وشيلي والصني.

وأدى تزايد االنفتاح املايل إىل تعزيز سريع لألوضاع الدولية لتلك اجلهات املالية الفاعلة اليت 
تزداد حجماً باستمرار، معرضة فرادى البلدان لقوى خارجة عن سيطرة واضعي السياسات الوطنية، 
مما يكثف من اهلشاشة املالية ويزيد من املخاطر الُنُظمية. ويف وقت األزمة املالية لعام 2008، 
تراوح الثقل املشرتك لألصول واخلصوم اخلارجية للمصارف بني 100 يف املائة من الناتج احمللي 
اإلمجايل يف الربازيل والصني وتركيا وأكثر من 250 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف شيلي 
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وجنوب أفريقيا. ويف معظم البلدان املتقدمة النمو، كان هذا املؤشر يــرتاوح بــني 300 يف املائة 
و600 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. وتعكس هذه البيئة التوسع يف تدفقات رؤوس األموال 
عرب احلدود وجتارة العمالت األجنبية اليت تتجاوز كثرياً متطلبات االجتار بالسلع واخلدمات. وأدى 
ذلك أيضاً إىل زيادة تركيز األعمال املصرفية، حيث بلغ جمموع أصول املصارف اخلمسة الكربى 
ما يصل إىل أربعة أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل يف بعض البلدان املتقدمة النمو، ويصل إىل 130 

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف بعض البلدان النامية الكبرية.

وقد أعطيت هيمنة أسواق املال دعماً إضافياً من خالل السيطرة على جداول األعمال 
التشريعية واملتعلقة بالسياسات، وال سيما يف أهم املراكز املالية. وأسهم اإلميان بكفاءة السوق يف 
الزخم السياسي ملواءمة إنفاق القطاع العام وخدماته بشكل أوثق مع استثمارات القطاع اخلاص. وفتح 
ذلك الباب أمام خصخصة الرعاية الصحية والتعليم العايل واملعاشات التقاعدية، ويف أثناء ذلك، 
أثقل كاهل األسر املعيشية يف كثري من البلدان بالديون املتزايدة. وبارتفاع مركز املمولني ونفوذهم 
السياسي، عززوا ثقافة االستحقاق اليت حتولت من تربير األجور الباهظة والريع إىل االحتفاء هبم.

وكما أدرك كينز من جتربته يف الفرتة اليت سبقت الكساد الكبري يف أوائل الثالثينات من 
القرن املاضي، فإن اجتاه فجوة الدخل إىل االتساع بسبب ترك اجملال لقوى السوق احلرة، واقرتان 
ذلك بنزوع مدخرات الطبقات األكثر ثراء إىل االرتفاع، تقف حدوده عند عدم كفاية الطلب 
الكلي )نقص االستهالك(، واإلفراط يف املقامرة املالية اليت تفضل أنشطة املضاربة القصرية األجل 
والبحث عن الريع على االستثمار املنتج الطويل األجــل. وكما تصور مينسكي أيضاً يف وقت 
الحق، رغم أن هذه الظروف ميكن أن تؤدي إىل فرتات من الرخاء )الظاهري( واهلدوء، فإن تسارع 
وترية االبتكار املايل يشجع على مزيد من التهور يف قرارات االستثمار املتخذة. وتتمثل النتيجة يف 
نظام اقتصادي عاملي متزايد االستقطاب واهلشاشة، يغذي فيه االستقرار عدم االستقرار ويفضي 

عدم االستقرار إىل الضعف والصدمات.

وشجع هذا التطور غري املقيد لألسواق املالية على توسيع نطاق االئتمانات لتشمل 
األسر املعيشية الفقرية، مما عوَّض مؤقتاً عن الركود والرتاجع )النسيب( يف دخول العمالة اللذين 
العنان. ونتيجة لذلك، استقر مستوى  العوملة املفرطة هلا  اليت تطلق  التنافسية  يرافقان الضغوط 
االستهالك بل ازداد يف كثري من البلدان، بفعل ارتفاع ديون األسر املعيشية. ويف الوقت ذاته، 
من استغالل  املتنامية )املستمدة جزئياً  أرباحها  الكبرية  املالية والصناعية  التكتالت  استخدمت 
فوارق األجور ومعدالت الضريبة على الشركات عرب احلدود( لالقرتاض واملضاربة. وأدى النمو 
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الذي تقوده الديون غري القابلة لالستعاضة يف بعض البلدان والنجاحات اليت يقودها التصدير يف 
بلدان أخرى إىل اتساع االختالالت العاملية، مما أضاف طبقات جديدة من اهلشاشة واملخاطر 
إىل نظام مستقطب وغري مستقر بطبيعته. وهكذا أصبحت األزمات املالية أكثر تواتراً وانتشاراً. 
ومتثلت أوىل الضحايا يف العديد من اقتصادات السوق الناشئة، ولكن هذه مل تكن سوى بداية 

للمواجهة األكرب حجماً املقبلة.

ويتمثل اثنان من االجتاهات االجتماعية واالقتصادية املهيمنة يف العقود األخرية يف 
االنفجار اهلائل يف حجم الدين العام واخلــاص، وصعود النخب الفائقة، اليت تعرَّف على حنو 
فضفاض بأهنا نسبة واحد يف املائة األعلى. وترتبط هذه االجتاهات هبيمنة املال على االقتصاد 
واتساع فجوة امللكية لألصول املالية، وال سيما األدوات املالية القصرية األجل. وعلى هذا النحو، 
يكون عدم املساواة متأصاًل يف آليات عمل العوملة املفرطة. ومنذ أواخر سبعينات القرن املاضي، 
اتسعت الفجوة بني أعلى 10 يف املائة من أصحاب الدخول وأدىن 40 يف املائة يف الفرتة اليت 
سبقت أربعاً من كل مخس أزمات مالية جرت مراقبتها، بل وأيضاً يف بلدين من كل ثالثة بلدان 
خارجة من أزمات. وعلى الرغم من أن القوة احملركة يف الفرتة اليت تسبق األزمات تتمثل يف "اهلروب 
الكبري" للدخول العليا اليت ختدمها بشكل خاص التطورات املالية، فإن العواقب كثرياً ما تنجم 
عن الركود أو االخنفاض يف الدخول الدنيا. وعندما حتدث األزمات، فإن االختالالت املالية على 
املــايل وعلى  القطاع  إنقاذ  الكلي، واالعتماد من جانب واحــد على عمليات  صعيد االقتصاد 
السياسة النقدية، وما يرتتب على ذلك من ضعف مطول يف الطلب الكلي والعمالة، تؤدي عادة 

إىل زيادة سوء توزيع الدخل وتفاقم االجتاهات حنو عدم االستقرار.

وعــالوة على ذلــك، وكما لوحظ يف أعقاب األزمــات الكربى، مثل األزمــة اآلسيوية 
يف 1997-1998 واألزمــة املالية العاملية يف 2008-2009، فإن معظم البلدان، يف غياب 
فاشلة يف كثري من  اتــبــاع سياسات تقشفية يف حمــاولــة  الـــدويل، متيل إىل  الصعيد  التنسيق على 
األحيان، حلمل املستثمرين على العودة إىل طريقة عملهم قبل األزمة. وهكذا، رغم أن األرباح 
تتحقق ألصحاب الدخول العليا خالل فرتات االزدهــار املايل، فإن القطاعات العامة هي اليت 
تنوء باألعباء على الدوام تقريباً خالل األزمات اليت تليها، ومن مث تنقلها إىل االقتصادات احمللية؛ 
وأكثر القطاعات تضرراً هي القطاعات األكثر هشاشة، يف حني أن التكتالت املالية والصناعية 

الكبرية عادة ما تكون أول من يأخذ بأسباب النجاة.
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انتقام أصحاب الدخول الريعّية

منذ بداية حقبة العوملة املفرطة، يتجه التمويل إىل توليد مكاسب خاصة كبرية ال تتناسب 
مع عوائده االجتماعية. وقد أُويل اهتمام أقل للسبل اليت أصبحت هبا الشركات غري املالية بارعة 
أيضاً يف استخدام االسرتاتيجيات الريعية من أجل تعزيز أرباحها والربوز كمصدر منتشر الزدياد 

التفاوت.

وميكن تعريف الدخول الريعية بوجه عام بأهنا إيراد مستمد حصراً من ملكية األصول 
والسيطرة عليها أو مــن مركز مهيمن يف السوق، وليس من النشاط االبتكاري يف جمال تنظيم 
املشاريع أو االستخدام املنتج ملورد نــادر. وحتصل عليها الشركات الكربى من خالل عدد من 
اآلليات غري املالية، مثل االستخدام املنهجي حلقوق امللكية الفكرية لردع منافسيها. وُتكتسب 
أنواع أخرى منه عن طريق افرتاس القطاع العام، بأساليب منها عمليات اخلصخصة الواسعة النطاق 
اليت تكتفي بتحويل املــوارد من دافعي الضرائب إىل مديري الشركات ومسامهيها - واإلعانات 
املصروفة إىل الشركات الكبرية، دون حتقيق نتائج ملموسة يف كثري من األحيان من حيث حتسني 
الكفاءة االقتصادية أو إدرار الدخل. وهناك أشكال أخرى كذلك تنطوي على سلوكيات قريبة 
من االحتيالية، مبا يف ذلك التهرب من الضرائب وجتنبها، والتالعب الواسع النطاق باألسواق من 

جانب مديري الشركات الكربى إلثراء أنفسهم.

وبالنظر إىل تعدُّد طرق البحث عن الريع وتراخي متطلبات اإلبالغ للشركات على 
الصعيد العاملي، يصعب قياس حجم الدخول الريعية للشركات. وتتمثل إحدى الطرق لتحديد 
حجمها التقرييب يف تقدير فائض أرباح الشركات أو أرباحها "الزائدة" اليت تنحرف عن األرباح 
"النمطية" حسب القطاع. وحبسب هذا املقياس، ارتفعت األرباح الفائضة ارتفاعاً ملحوظاً خالل 
العقدين املاضيني، من 4 يف املائة من جمموع األرباح يف الفرتة 1995-2000 إىل 23 يف املائة يف 
الفرتة 2009-2015. وبالنسبة ألكرب 100 شركة، زادت هذه احلصة من 16 إىل 40 يف املائة.

وتشري البيانات إىل قوة وضع الشركات املتنامية باعتبارها حمركاً رئيسياً للسعي للحصول 
على الدخل الريعي. وقد لوحظ بانزعاج متزايد اجتاه متناٍم إىل تركيز النشاط االقتصادي يف أيدي 
قلَّة من الشركات، وخاصة يف أسواق البلدان املتقدمة النمو. وعالوة على ذلك، فالعدوى آخذة 
السوقية، وإيــــرادات الشركات وأصــوهلــا )املــاديــة  القيمة  يف االنــتــشــار. وحبسب عــدة مقاييس - 
وغريها( - فإن هذا الرتكيز آخذ يف االرتفاع يف مجيع أحناء االقتصاد العاملي، ولكن على وجه 
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اخلصوص يف أكــرب 100 شركة. وميكن لرتكيز النشاط االقتصادي يف أيــدي قلَّة من الشركات 
واستخالص الريع أن يغذى كل منهما اآلخــر، مما يسفر عن "منافسة حيصل فيها الفائز على 
للعيان من بيئة الشركات، على األقل  اجلانب األعظم" على النحو الذي أصبح جــزءاً واضحاً 
يف بعض االقتصادات املتقدمة النمو. وقد سامهت االختالفات الناجتة داخل الشركات يف تزايد 
التفاوت. ففي عام 2015، بلغ متوسط القيمة السوقية ألكرب مائة شركة رقماً مذهالً هو 000 7 
ضعف املتوسط بالنسبة ألدىن 000 2 شركة، يف حني كان يعلوه مبا ال يتجاوز 31 ضعفاً فقط 

يف عام 1995.

ومما له داللة كبرية أنه يف الوقت الذي كانت فيه هذه الشركات جتمع يف قبضتها سيطرة 
متزايدة على األسواق، فإن حصتها من العمالة مل ترتفع بصورة متناسبة. ففي أحد املقاييس، ارتفع 
تركز النشاط االقتصادي ألكرب 100 شركة أربعة أضعاف من حيث القيمة السوقية، ولكنه ارتفع 
ألقل من الضعف من حيث العمالة. وهذا يضفي مزيداً من الدعم للرأي القائل بأن زيادة سرعة 
العوملة املفرطة تعزز "األرباح بدون الرخاء"، وأن قوة السوق غري املتماثلة من العوامل القوية اليت 

تسهم يف تزايد التفاوت يف الدخل.

ويشكل الضغط املكثف من األوساط احلائزة على براءات االخرتاعات قوة رئيسية تدفع 
إىل تعزيز القوة السوقية، إىل جانب اهليمنةعلى القوانني التنظيمية من جانب الشركات الكبرية. 
ونتيجة لذلك، مت توسيع نطاق براءات االخرتاع ومدهتا بشكل كبري، على سبيل املثال، ومت توسيع 
نطاق محاية الرباءات لتشمل أنشطة جديدة مل تكن تعترب من قبل جماالت لالبتكار التكنولوجي، 
مثل أساليب التمويل واألعمال التجارية. فرباءات االخرتاع جيري منحها ل  "ابتكارات" يف أساليب 
التمويل والتجارة اإللكرتونية والتسويق ال ترتبط بأي منتج أو عملية تكنولوجية معينة، ولكنها 
تتعلق مبعاجلة البيانات واملعلومات يف شكل إلكرتوين حبت. وهذا ال يشجع املزيد من تركيز النشاط 
االقتصادي يف أيدي القلَّة فحسب، وإمنا يقّيد أيضاً إمكانية الوصول إىل البيانات واملعارف. وقد 
أصبح هذا االستخدام االسرتاتيجي، وليس املثمر، حلقوق امللكية الفكرية لزيادة األرباح الفائضة 

بإبعاد املنافسني أحد االسرتاتيجيات األساسية اللتماس الدخول الريعية.

بـــراءات االخـــرتاع ألغــراض  وإفـــراط الشركات املتعددة اجلنسيات يف استخدام محاية 
دفاعية يؤثر أيضاً بشكل مباشر على ديناميات االبتكار يف االقتصادات الناشئة الرئيسية مثل 
الربازيل والصني واهلند. وقد كانت الزيادات احلادة يف مبيعات الشركات التابعة للواليات املتحدة 
خالل العقدين املاضيني من السلع ذات التكنولوجيا العالية نسبياً )مثل تكنولوجيات املعلومات 
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الثالثة بصفة عامة  البلدان  الكيميائية واملستحضرات الصيدالنية( يف هذه  واالتصاالت واملــواد 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتوسع الشديد يف محايتها عن طريق براءات االخرتاع.

وباإلضافة إىل ذلك، تشري األدلة املتزايدة إىل أن الشركات تعتمد اسرتاتيجيات أخرى 
غري مالية اللتماس الدخل الريعي، مثل التهرب من الضرائب وجتنبها، واالحتيال على القطاع 
العام )من حيث األصول واإلعانات على السواء(، والتالعب املتفشي باألسواق لتعزيز خطط 
تعويض اإلدارة العليا، وليس هذا مقصوراً على االقتصادات األكثر تقدماً، بل جيري أيضاً على 

حنو متزايد يف االقتصادات النامية.

ويتطلب كبح مجاح النزعة الريعية املتوطنة، وأشكال عدم املساواة اليت تولدها، إصالح 
اختالالت القوى اليت تسمح هلذه السلوكيات باالزدهار. ولن يكون ذلك سهاًل، ولكن ال غىن 
عنه إذا أريد حتقيق اهلدف املتمثل يف النمو الشامل للجميع واملستدام حقاً. وستتمثل بداية جيدة 
يف التسليم بأن املعارف واملنافسة مها أواًل وقبل كل شيء من املنافع العامة عاملياً، وأنه ينبغي تنظيم 

عمليات التالعب هبما من أجل الربح اخلاص بقيود فعالة.

الغضب عىل الآلة

لقد اعتمدت العوملة املفرطة على سلسلة من املوجات التكنولوجية اليت قللت الوقت 
واملسافة. وقد أضفت هذه األمور طابعاً حتمياً على أمناط النمو والتوزيع اليت تنشأ يف املقام األول 
من القرارات السياسية والسياساتية، كما شكلت استجابة السياسات إزاء املخاوف املتزايدة بشأن 

"ختلف" الناس عن الركب، بالرتكيز بشكل خاص على تعزيز التعليم والتدريب.

تداعي  من  هبا  وما يرتبط  اجلديدة  التكنولوجيات  وانتشار  أن مسألة ظهور  والــواقــع 
أساليب العيش القائمة ما برحت تشكل مصدراً متكرراً للمناقشة والتصميم يف جمال السياسات 
منذ الثورة الصناعية على األقل، إن مل يكن قبل ذلك. وإذا كان يف التاريخ ما ُيسرتشد به، ميكن 
ملنافع التكنولوجيات اجلديدة مبرور الوقت أن تفوق التكاليف. فقد كانت اإلجنازات التكنولوجية 
السابقة، من قبيل احملرك البخاري والكهرباء والسيارة وخط التجميع، معرقلة، وأدَّت إىل خسائر 
كبرية يف الوظائف واخنفاض الدخل لبعض قطاعات اجملتمع وشرائحه، ولكن على املدى القصري 
فقط. ومت تعويض هذه اآلثار السلبية على املدى الطويل عندما انتشرت مثار االبتكار من قطاع 
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إىل آخر، ومت َجنـُْيها يف هناية املطاف على نطاق االقتصاد بأسره مع انتقال العمال إىل وظائف 
جديدة وذات أجور أفضل.

ومع ذلك، فال تزال الثورة الرقمية )وال سيما املسرية السريعة لتكنولوجيا العامل اآليل 
)الروبوت(( تصيب الناس مبزيد من القلق. ومن بعض الوجوه، ألن الروبوتات أصبحت بشكل 
خارق تزداد ذكاء، وتصبح أكثر حذقاً وأرخص مثناً، فهي هتدد بقلب عامل العمل رأساً على عقب. 
ومع االحتياج املتزايد باستمرار إىل عدد أقّل من األشخاص ذوي املهارات العالية لتشغيلها، أصبح 
يُنظر إىل عمليات إلغاء الوظائف وتناقص األجور على نطاق واسع بالفعل على أهنا تفرّغ الطبقة 
الوسطى يف االقتصادات األكثر تقدماً وتوقف صعودها يف االقتصادات الناشئة. وخُيشى أن يكون 
التزام خطة عام 2030 باالقتصادات الشاملة للجميع جاٍر تقويضه من الناحية التكنولوجية قبل 

أن تبدأ حىت يف االنطالق.

ويف حني قد يكون هلذه املخاوف ما يربرها فإن هذه التغريات التكنولوجية، من الناحية 
االقتصادية الصرفة، ال ميكن أن تفسر املتاعب احلالية يف سوق العمل. وليس القصد من هذا 
إنكار آثار التكنولوجيات الرقمية اليت حيتمل أن تشكل خطراً على العمالة يف املستقبل؛ وإمنا 
القصد منه اإلشارة إىل أن جدَّهتا احلقيقية تكمن يف نطاقها األوسع أو سرعتها األكرب أو براعتها 
األكرب يف وقت يتسم باخنفاض دينامية االقتصاد الكلي يف االقتصادات األكثر تقدماً وتعطل 
عملية التحول اهليكلي يف كثري من االقتصادات النامية. وجينح هذا إىل إعاقة االستثمار الالزم 
الستيعاب التكنولوجيات اجلديدة استيعاباً سليماً وإجياد قطاعات جديدة ميكن أن توفر فرص 

عمل أفضل للعمال املشردين.

وميكن للروبوتات الصناعية أن تؤثر على العمالة وتوزيع الدخل من خالل قنوات خمتلفة، 
ولكن انتشارها بطريقة أو بأخرى ينطوي على قيام الشركات بتقييم الوفورات احملتملة يف تكاليف 
الرأمسالية اجلديدة. وهــذا يعين أن االستعاضة عن  العمالة مقابل تكلفة االستثمار يف املعدات 
الوظائف بالروبوتات يكون أجدى من الناحية االقتصادية يف الصناعات التحويلية ذات الكثافة 
العالية املهارات واملرتفعة األجور نسبياً، مثل قطاعي السيارات واإللكرتونيات، منه يف القطاعات 
ذات الكثافة العالية يف العمالة والقطاعات املنخفضة األجر نسبياً، مثل إنتاج املالبس. ويبالغ 
العديد من الدراسات القائمة يف تقدير اآلثار السلبية احملتملة للروبوتات على العمالة والدخل، 
ألهنا تغفل عن مالحظة أن ما هو ممكن من الناحية الفنية ليس دائماً باملربح اقتصادياً كذلك. 
البلدان األكثر تعرضاً يف الوقت احلايل لتطبيق التشغيل اآليل من خالل الروبوتات  والواقع أن 
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الصناعية هي اليت لديها قطاع تصنيع كبري هتيمن عليه صناعات تتيح وظائف ذات أجور جيدة 
نسبياً مثل السيارات واإللكرتونيات. وعلى النقيض من ذلك، كان للتحول إىل التشغيل اآليل أثر 
مباشر صغري نسبياً يف معظم البلدان النامية حىت اآلن، ومن غري احملتمل أن يتغري هذا يف املستقبل 

املنظور، نظراً الفتقارها إىل التنويع والتحسني التكنولوجي.

وعلى الرغم من الضجة احمليطة بإمكانات التشغيل اآليل القائم على الروبوت، فإن 
استخدام الروبوتات الصناعية ال يزال صغرياً، حيث يقدر العدد اإلمجايل حبوايل 1.6 مليون وحدة 
فقط يف عام 2015. ومع ذلك، فقد زاد استخدامها بسرعة منذ عام 2010، ومن املقدر أن 
يتجاوز 2.5 مليون وحدة حبلول عام 2019. وتوجد الغالبية العظمى من الروبوتات الصناعية 
العاملة يف البلدان املتقدمة النمو، ومتثل أملانيا والواليات املتحدة واليابان جمتمعة ما نسبته 43 يف 
املائة من اجملموع. وتبلغ كثافة الروبوتات )عدد الروبوتات الصناعية مقارنة بعدد املوظفني يف جمال 
الصناعة التحويلية( أعالها يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية السابقة اليت هي اآلن يف مراحل 
السنوية األخــرية يف استخدام  الــزيــادة  التصنيع، مثل مجهورية كوريا. وبلغت سرعة  ناضجة من 
الروبوتات أقصاها يف البلدان النامية، ولكن هذا يرجع أساساً إىل الصني، اليت لديها قطاع كبري 

للصناعات التحويلية.

على  وستتوقف  متنوعة  بالتوزيع  فيما يتعلق  الروبوتات  آثــار  تكون  أن  احملتمل  ومــن 
عوامل خمتلفة، مبا يف ذلك املرحلة اليت بلغها البلد من التحول اهليكلي، وموقعه يف التقسيم الدويل 
للعمل، وتطوراته الدميغرافية، وسياساته االقتصادية واالجتماعية. غري أن هناك دالئل بالفعل على 
أن الروبوتات الصناعية تزيد االجتاه حنو تركيز أنشطة الصناعة التحويلية يف جمموعة صغرية من 
البلدان. ومييل هذا الرتكيز إىل اإلضرار بشمول اجلميع على الصعيد الدويل، وبالنظر إىل تباطؤ 
الطلب العاملي، فهو ميثل حتديات كبرية للبلدان النامية من أجل حتقيق التحول اهليكلي حنو إجياد 
وظائف ذات أجور جيدة يف جمال الصناعات التحويلية. وهبذا املعىن، ميكن للتشغيل اآليل أن 
يزيد من صعوبة مسعى البلدان إىل حتقيق التنمية االقتصادية على أساس اسرتاتيجيات التصنيع 

التقليدية وإىل حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

والواقع أنه قد يكون هناك بعض التأثريات السلبية للتصنيع اآليل على العمالة والدخل 
يف البلدان اليت ال تستخدم الروبوتات. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن التصنيع اآليل ميكن أن 
يعزز القدرة التنافسية للشركات على الصعيد الدويل من حيث التكلفة، مما حيفز الصادرات من 
البلدان األصلية على حساب البلدان األخرى، إذ ستضطر تلك البلدان األخرية إىل حتمل جزء 
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على األقل من عواقب التوزيع السلبية النامجة عن التشغيل اآليل القائم على الروبوتات وذلك 
من خالل خفض اإلنتاج وفرص العمل. وعالوة على ذلك، قد تتأثر فرص العمالة والدخل يف 
البلدان النامية يف هذه القطاعات سلباً بإعادة أنشطة التصنيع والوظائف إىل البلدان املتقدمة النمو. 
وصحيح أنه ال يوجد، حىت اآلن، سوى القليل نسبياً من األدلة على هذه اإلعادة، وأنه حيثما 
حدثت، قصرت آثارها كثرياً عن اآلثار اإلجيابية املتوقعة على العمالة يف البلدان املتقدمة النمو. وقد 
اقرتنت عملية إعادة التصنيع إىل البلدان األصلية هذه يف معظمها باالستثمار الرأمسايل، على سبيل 
املثال يف الروبوتات، وتركَّز القليل من فرص العمل اليت مت خلقها يف األنشطة اليت تتطلب مهارات 
عالية. وهذا يعين أن الوظائف اليت "تعود" مع اإلنتاج العائد لن تكون هي نفسها اليت رحلت.

وقد رأى البعض أن إبطاء التشغيل اآليل بفرض ضرائب على الروبوتات من شأنه أن 
يتيح لالقتصاد مزيداً من الوقت للتكيف، مع توفري إيرادات مالية لتمويل عملية التكيف أيضاً. 
فيها  الــيت يكمل  للروبوتات: وهــي  فائدة  األكثر  االستخدامات  تعوق  قد  الضريبة  هــذه  ولكن 
العمال والروبوتات كل منهما اآلخر، واليت ميكن أن تؤدي إىل خلق منتجات جديدة ووظائف 
جديدة تعتمد على الرقمنة. واقرتح آخرون التشجيع على توزيع أكثر توازناً للفوائد النامجة عن 
زيادة استخدام الروبوتات، بناء على خمافة أن تتوىل الروبوتات مهام ذات إنتاجية وأجور أعلى 
مقارنة باملهام اليت ال يزال يقوم هبا العمال يف املتوسط. ذلك أن آثار الروبوتات املتعلقة بالتوزيع، 
ما مل يتم التحكم فيها، ستزيد من حصة الدخل اليت تذهب إىل مالكي الروبوتات وأصحاب 

امللكية الفكرية اليت تتضمنها، مما يؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة.

وميكن للرقمنة أيضاً أن ختلق فرصاً جديدة للتنمية. وميكن أن يكون تطوير الروبوتات 
التعاونية يف هناية املطاف مفيداً بشكل خاص للمشاريع الصغرية، إذ ميكن إنشاؤها بسهولة دون 
العمليات  مع  بسرعة  تتكيف  أن  النظم، وميكنها  بتكامل  معنيني  إىل موظفني خاصني  حاجة 
اجلديدة ومتطلبات خطوط اإلنتاج. ومن شأن اجلمع بني الروبوتات والطباعة ثالثية األبعاد أن 
خيلق إمكانيات جديدة إضافية للمشاريع الصناعية الصغرية للتغلب على قيود احلجم يف اإلنتاج 
واالضطالع باألعمال التجارية على نطاق أوسع بكثري؛ وإذا ما واكبت ذلك زيادة الطلب احمللي، 
فإن املشاركة يف سالسل القيمة العاملية قد تصبح أمــراً ال يتعلق بالضرورة قدر تعلقه باالختيار 
االسرتاتيجي. ويف الوقت ذاتــه، قد تؤدي الرقمنة إىل جتزؤ عملية توفري اخلدمات على الصعيد 
العاملي والتجارة الدولية فيها، وإىل قدر كبري من عدم اليقني بشأن ما إذا كانت اخلدمات الرقمية 
ستتيح مكاسب أكثر أم أقل يف فرص العمل أو الدخل أو اإلنتاجية مقارنة بأنشطة الصناعات 

التحويلية التقليدية.
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ومن منظور التنمية، يتمثل السؤال الرئيسي فيما إذا كان التوسع يف استخدام الروبوتات 
يقلل من فعالية التصنيع بوصفه اسرتاتيجية إمنائية. وسيتوقف ذلك على عدد من العوامل، مبا يف 
ذلك من ميتلك ويتحكم يف تكنولوجيات الروبوتات، واملزايا اليت حيتمل أن تعود على الرواد األوائل 
من الروبوتات، وقطاعات الصناعات التحويلية اليت حيتمل أن يكون أثر الروبوتات أكثر وضوحاً 
فيها. ويف هذه اجلوانب مجيعاً، األمر الذي سيكون له دور حاسم هو فعالية تصميم السياسات 

الصناعية الرقمية وتنفيذها، وكفالة أن يتوافر لدى البلدان حيز السياسات الالزم لتنفيذها.

ومما ال شك فيه أن حتقيق أهداف خطة عام 2030 يتطلب تسخري إمكانات الثورة 
الرقمية لكي تعّجل بنمو اإلنتاجية وتغذي مزيداً من اإلنصاف واالستدامة يف التوسع االقتصادي 
العاملي. ويف هناية املطاف، أيّاً كانت اآلثار احلالية النامجة عن الثورة الرقمية، فإن النتائج النهائية 
فيما يتعلق بالتوظيف والشمول ستشكلها خيارات السياسات العامة والفطنة التنظيمية واألعراف 

االجتماعية.

نوع الجنس والتدافع عىل الوظائف السيئة

بالنسبة ملعظم الناس، ميثل إجياد "عمل جيد" الطريق إىل حياة أفضل، وتوفري هذه 
الوظائف أمر أساسي خللق اقتصاد شامل للجميع. وترتبط الوظائف اجليدة بالعمل الالئق؛ وهي 
عادة ما تكون يف القطاع الرمسي، حيث تكون اإليرادات أعلى، وارتقاء السلم الوظيفي ممكن، 
القطاع  الوظائف يف  أن تكون هــذه  التنمية، يرجح  تنظيماً. ويف سياق  أفضل  العمل  وظــروف 

الصناعي أكثر منها يف قطاعي الزراعة أو اخلدمات.

وبالنسبة لنصف سكان العامل، يواجه إجياد عمل جيد حاجز التمييز بني اجلنسني. 
وبالتايل، فإن الدعوة إىل جعل العوملة املفرطة أكثر مشواًل حتظى، حبق، بتأييد قوي من النساء. 
ولكن هذا التحدي ينطوي على ما هو أكرب بكثري من زيادة مشاركة املرأة يف األسواق واجتماعات 
جمالس اإلدارة. وحىت إضافة بعد جنساين إىل الشمول املايل، أو تنظيم املشاريع أو تيسري التجارة 
إمنا تتيح، يف أفضل األحوال، مساراً حمدوداً حنو اقتصاد أكثر مشوالً للجميع. فاملؤسسات واألعراف 
االجتماعية الكامنة وراء عدم املساواة بني اجلنسني عادة ما ُتستنسخ من جديد يف أسواق العمل. 
ويف مكان العمل، تعاين معظم النساء من التمييز والتقسيم- ومها من املمارسات اليت ال ميكن 

فصلها عن الضغوط األوسع نطاقاً النامجة عن فرط العوملة.
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وعلى وجه اخلصوص، أدت بيئة السياسات العاملية السائدة، مقرتنة بقوى التكنولوجيا 
والتغيري اهليكلي، إىل احلّد من توافر الوظائف، وال سيما "الوظائف اجليدة"، قياساً إىل العمالة 
املعروضة. وقد أدى شّح الوظائف اجليدة إىل تكثيف توزيع الوظائف حسب نوع اجلنس واستبعاد 
املرأة من فرص العمل األفضل، رغم ازدياد مشاركة املرأة يف العمالة واخنفاض مشاركة الرجل بوجه عام.

ويف ظل دورات االزدهار والكساد، والتقشف، ورأس املال املتنقل، هناك خطر يتمثل يف 
أن زيادة املساواة بني اجلنسني يف العمالة ميكن أن تصبح مثار نزاع بني اجلنسني، مع ارتفاع معدالت 
توظيف املرأة )كما هو احلال يف معظم بلدان العامل(، وهبوط معدالت توظيف الرجل. وهذه 
ظاهرة شبه خفية ال تناقش على نطاق واسع، وعلى الرغم من أن أقوى مظاهرها يف االقتصادات 
األكثر تقدماً، فقد أصبحت اآلن مسة تبعث على القلق ألسواق العمل يف مجيع أحناء العامل، 
باستثناء بعض حاالت اخنفاض مشاركة املرأة يف العمالة يف اقتصادات رئيسية مثل الصني واهلند.

من  بــارزة جــداً  الصناعية مسة  التقليدية واجملتمعات  وقد كان تفريغ وظائف املصانع 
مسات عدم املساواة املتزايد يف البلدان املتقدمة النمو، وترتتب عليه خسائر فادحة يف صفوف 
الرجال من الطبقة العاملة الذين هم يف منتصف العمر. ولكن عدد الوظائف يف القطاع الصناعي 
آخذ يف االخنفاض أيضاً يف كثري من البلدان النامية اليت تواجه التحول عن التصنيع قبل األوان 
وتوقف التصنيع، واألثر السليب لذلك على املرأة يف جمال العمالة الصناعية أكرب بكثري منه على 
الرجل. ويف البلدان النامية، اخنفضت حصة العمالة الصناعية يف إمجايل عمالة الرجال بنسبة 7.5 
يف املائة يف املتوسط بني عامي 1991 و2014، مقارنة باخنفاض متوسط نسبته 39 يف املائة 
للمرأة. وعالوة على ذلك، مع زيادة اعتماد اإلنتاج الصناعي على كثافة رأس املال، متيل النساء 
إىل فقدان الوظائف يف هذا القطاع، حىت بعد أخذ عامل التعليم يف احلسبان، مما يشكل رداً 
على احلجة القائلة بأن النساء يفقدن هذه الوظائف بسبب أوجه التفاوت يف املهارات. ومع 
زيادة كثافة رأس املال والتشغيل اآليل، يبدو أنه من املستبعد أن تؤدي ثورة تكنولوجية يف بلدان 

اجلنوب إىل حتسني املساواة بني اجلنسني.

ويف هناية املطاف، من شأن زيــادة فرص العمل يف القطاع الصناعي أن تتيح بدياًل 
شاماًل للجنسني، ولكن ذلك سيتطلب توسعاً مستداماً يف الطلب على السلع الصناعية. وبالنسبة 
للبلدان النامية، حيّسن صايف صادرات املصنوعات من فرص العمل الصناعي للمرأة، شريطة أن 
توفر السياسات العامة قدراً معيناً من احلماية من الواردات؛ ومن مثَّ يبدو أن اإلقالل من حترير 
التجارة أمر جيد بالنسبة للعامالت. وتسهم السياسات املالية التوسعية أيضاً يف حتقيق الشمول 
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بزيادة الطلب على العمالة بطرق تؤدي إىل خفض املنافسة بني النساء والرجال )فهي تزيد من 
العمالة الصناعية للمرأة دون املساس بإمكانية حصول الرجل عليها(؛ وبالتايل قد يكون التقشف 

سيئاً بشكل خاص بالنسبة للمرأة.

وجمرد زيادة النمو االقتصادي، واألمل يف إحداث أثر تدرجيي على املساواة بني اجلنسني، 
مل يؤّد إىل غاية؛ فلم يكن له سوى أثر حمدود على حصول املرأة النسيب على الوظائف اجليدة. 
وما يثري القلق أكثر فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني هو أن زيادة مشاركة املرأة يف القوة العاملة 
دون وجود سياسات وهياكل داعمة جلانب الطلب من أجل استيعاب هؤالء الوافدين اجلدد إىل 
األسواق بصورة منتجة تزيد من تفاقم التمييز بني اجلنسني يف أسواق العمل وتشجع على حشر 

النساء يف أنشطة قطاع اخلدمات غري الرمسية ذات القيمة املضافة املنخفضة.

الوظائف حسب نوع  اكتناز  العمل )أو  الفصل بني اجلنسني يف أســواق  يؤثر  فهل 
اجلنس( تأثرياً سلبياً على العمالة بوجه عام، كما ينعكس يف نصيب األجور من الدخل؟ بصفة 
عامة، يبدو أن الديناميات الفئوية متقبلة للجنسني مبعىن أن ما هو خري للعامالت هو أيضاً خري 
للعمالة عموماً، مبا يف ذلك الرجال. وآخذين العوامل األخرى يف احلسبان، هناك ما يدّل على أن 
اخنفاض فرص حصول املرأة نسبياً على العمل يف القطاع الصناعي يرتبط باخنفاض نصيب العمالة 
من الدخل يف البلدان النامية منذ أوائل تسعينات القرن املاضي. ومع ذلك، ويف الوقت ذاته، 
عندما تكون فرص العمل اجليد شحيحة، تؤدي مشاركة املرأة يف القوة العاملة إىل احلّد من منو 
األجور، مما حيتمل أن يؤدي إىل مسار منو منخفض لألجر يتسم بتزايد انعدام األمن االقتصادي 
والنزاع بني اجلنسني، حيث تبدو ملشاركة املرأة يف العمالة آثار سلبية على آفاق توظيف الرجل.

وبالنظر إىل حتديات العمالة املرتبطة بالتغيري اهليكلي والتكنولوجي، واملسؤولية الرئيسية 
للمرأة عن أعمال الرعاية املدفوعة األجر وغري املدفوعة األجر على حد سواء، فإن حتويل أنشطة 
الرعاية غري املدفوعة األجر واملدفوعة األجر إىل عمل الئق ينبغي أن يصبح جزءاً ال يتجزأ من 

االسرتاتيجيات الرامية إىل بناء اقتصادات أكثر مشواًل.
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 آفاق المستقبل:
نحو صفقة عالمية جديدة

كثري جداً من الناس يف أماكن كثرية جداً، يف الوقت الراهن، مندجمون يف اقتصاد عاملي 
حيقق نتائج غري منصفة وغري عادلة. وليست األزمات االقتصادية واملالية، مثل أزمة 2009-2008، 
سوى التجليات األكثر وضوحاً القتصاد عاملي أصبح خمتل التوازن على حنو متزايد بطرق ال تقتصر 
على االستبعاد فحسب، بل تعمل أيضاً على زعزعة استقرار وصحة العامل من الناحية السياسية 
واالجتماعية والبيئية. وحىت عندما يتمكن بلد ما من النمو، سواء من خالل طفرة يف االستهالك 
احمللي، أو ازدهار يف اإلسكان أو الصادرات، فإن املكاسب تتحقق على حنو غري متناسب للقلة 
احملظوظة. ويف الوقت ذاته، أدى مزيج من الديون املفرطة والطلب الضئيل للغاية على الصعيد 
العاملي إىل إعاقة التوسع. وكان تأثري التّحول الالحق إىل التقشف كرد فعل للكساد أقسى على 
بعض من أشد اجملتمعات فقراً، ممــا أدى إىل مزيد من االستقطاب وزيــادة خماوف الناس بشأن 
ما قد حيمله املستقبل. وما انفّكت النخب السياسية، يف ذات الوقت، تصّر على أنه ال يوجد 
بديل. وشكل هذا كله أرضية اقتصادية خصبة للخطاب القائم على كراهية األجانب، والسياسات 

االنغالقية، واملواقف الرامية إىل "إفقار اجلار".

وحتديد التكنولوجيا أو التجارة بوصفها املسؤولة عن هذه التطورات يصرف النظر عن 
نقطة واضحة هي أنه: ما مل تُبذل جهود كبرية ومستدامة ومنسقة إلنعاش الطلب العاملي عن 
طريق زيادة األجور واإلنفاق احلكومي، فسُيحكم على االقتصاد العاملي باستمرار النمو البطيء، 
أو ما هو أسوأ من ذلك. واآلن هو الوقت املثايل حلشد االستثمار اخلاص مبساعدة َدفعة مالية 
تــوازن  النمو تــدور مــرة أخــرى، واملساعدة يف الوقت نفسه على إعــادة  متضافرة جلعل حمركات 
االقتصادات واجملتمعات اليت اضطرب توازهنا بدرجة خطرية بعد ثالثة عقود من العوملة املفرطة. 
ومع ذلك، ففي عامل اليوم املتسم بالتمويل املتنقل واحلدود االقتصادية احملررة، ال ميكن ألي بلد 
أن يفعل ذلك مبفرده دون أن خياطر هبروب رؤوس األموال، واهنيار العملة، والتهديد بالوقوع يف 
دوامة االنكماش. وعليه، فإن ما يلزم هو األخذ باسرتاتيجية منسقة عاملياً للتوسع تتصدرها زيادة 
اإلنفاق العام، مع إتاحة الفرصة جلميع البلدان لالستفادة من دعم متزامن ألسواقها احمللية واخلارجية.

الشاملة للجميع على جمرد  املفرطة إىل االقتصادات  العوملة  وال يقتصر االنتقال من 
جعل األســواق تعمل بشكل أفضل، سواء من خالل تعزيز رأس املال البشري أو سد الثغرات 
أقوى  أو تــوفــري محاية  للفقراء،  االئتمان  أو تــقــدمي  الذكية،  احلــوافــز  أو اســتــخــدام  املعلومات،  يف 
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للمستهلكني. فهو، بداًل من ذلك، يتطلب برناجماً أكثر صرامة ومشواًل يعاجل التفاوتات العاملية 
والوطنية يف تعبئة املــوارد والدراية التكنولوجية والقوة السوقية والنفوذ السياسي النامجة عن فرط 

العوملة، اليت توّلد نتائج تنطوي على اإلقصاء.

والوضع احلايل، من وجوه عدة، مؤات خلطة حتول من هذا القبيل. ويتعرض النظام 
القائم للهجوم من كال طريف نقيض على الصعيد األيديولوجي، وجيري التشكيك يف شرعيته من 
جانب اجلمهور األوسع نطاقاً. وتوفر أهداف التنمية املستدامة اليت وافق عليها مجيع أعضاء األمم 
املتحدة الزخم السياسي الالزم للتغيري. وينبغي أن يكون اهلدف اآلن هو تسخري هذه اللحظة 
من توافق اآلراء لضمان اجلمع املناسب بني املوارد والسياسات واإلصالحات الالزمة حلفز الَدفعة 

املطلوبة لالستثمار وتعزيز النتائج الشاملة على الصعيدين العاملي والوطين.

وعلى الرغم من كل احلديث عن تناقص أمهية الدولة القومية وعن زواهلــا الوشيك، 
فإهنا ال تزال الوحدة األساسية للشرعية والقيادة يف عامل اليوم املرتابط، اليت يلجأ إليها املواطنون 
يف هناية املطاف التماساً لألمن االقتصادي والعدالة االجتماعية والوالء السياسي. ولكن حتقيق 
الرخاء للجميع ينبغي أن يتضمن، بدرجة ال تقل عما كان عليه احلال يف املاضي، إيالء اهتمام 
وثيق ألوجه التحيز والتفاوت والقصور يف اإلدارة العاملية اليت ميكن أن حتبط حتقيق نتائج شاملة 
التوازن  القومية املسؤولة، وال يــزال إجيــاد  الفعالة ترتكز على  الدولية  النزعة  ومستدامة. وال تــزال 

الصحيح يف صميم أي جدول أعمال متعدد األطراف ذي جدوى.

ومن هذا املنطلق، جيب أن يكون هناك دعم واسع النطاق إلبرام صفقة عاملية جديدة. 
وقد حددت الصفقة اجلديدة األصلية اليت أُطلقت يف الواليات املتحدة يف الثالثينيات وتكررت 
يف أماكن أخرى من العامل الصناعي، وخاصة بعد هناية احلرب العاملية الثانية، مساراً إمنائياً جديداً 
يركز على ثالثة عناصر اسرتاتيجية عريضة هي: االنتعاش والتنظيم وإعادة التوزيع. وعلى الرغم 
من أن هذه العناصر كانت تتعلق بأهداف حمددة للسياسات مصممة خصيصاً لظروف اقتصادية 
وسياسية معينة، فإهنا جعلت من خلق فرص العمل وتوسيع احليز املايل وتطويع التمويل طريقاً 

مشرتكاً للنجاح على هذا املسار اجلديد.

وميكن أن يستند بناء اتفاق جديد اليوم إىل تلك العناصر ذاهتا؛ فالدول، كما كان 
احلال من قبل، حتتاج إىل مساحة لتصميم سياسات مالية وسياسات عامة أخرى استباقية لتعزيز 
االستثمار ورفع مستويات املعيشة، مدعومة باسرتاتيجيات تنظيمية وخاصة بإعادة التوزيع تعاجل 
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التحديات الثالثية املتمثلة يف أوجه التفاوت الكبرية والضغوط الدميغرافية واملشاكل البيئية. غري أن 
التحديات املتمثلة يف عدم املساواة وانعدام األمن يف القرن احلادي والعشرين على وجه التحديد 
لن تعاجلها البلدان اليت حتاول عزل نفسها عن القوى االقتصادية العاملية، بل تعاجَل باألحرى عن 
طريق رفع بعض عناصر اتفاق روزفلت اجلديد، عند احلاجة، إىل مستوى عاملي مبا يتفق مع عامل 

اليوم املرتابط.

ومن العناصر اليت يتعني النظر فيها ما يلي:

إهناء التقشف - وهذا شرط أساسي لبناء اقتصادات مستدامة وشاملة للجميع. وهو 	 
ينطوي على استخدام السياسة املالية إلدارة أوضاع الطلب، وجعل العمالة الكاملة 
هدفاً رئيسياً للسياسات العامة. وينبغي كذلك أن ُيستخدم التوسع النقدي بشكل 
خمتلف، وذلك لتمويل االستثمارات العامة اليت تضيف إىل حتقيق نتائج شاملة للجميع 
ومستدامة. ويف إطار توسع عام يف اإلنفاق احلكومي يشمل اهلياكل األساسية املادية 
واالجتماعية، ميكن للدولة أن تعمل مبثابة "رب عمل املالذ األخري"؛ وميكن أن يكون 
وضع خطط حمددة للتوظيف العام فعالة جداً يف خلق فرص العمل، ال سيما يف البلدان 
املنخفضة الدخل، حيث يعمل جزء كبري من القوى العاملة يف أنشطة غري نظامية 
وحلساهبم اخلاص. فكل من االستثمارات العامة يف اهلياكل األساسية ويف خطط العمالة 
مهمة للحد من االختالالت اإلقليمية اليت نشأت يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية.

تعزيز االستثمار العام ببعد قوي يف جمال الرعاية - ويشمل ذلك برامج األشغال 	 
العامة الرئيسية للتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه وتعزيز الفرص التكنولوجية اليت 
يتيحها اتفاق باريس بشأن تغري املناخ، فضاًل عن التصدي ملشاكل التلوث وتدهور 
التعامل مع التغريات الدميغرافية واالجتماعية  الطبيعة بصورة أعم. ويعين ذلك أيضاً 
اليت تقوض اجملتمعات احمللية واألسر املمتدة من خالل جعل توفري الرعاية العامة الرمسية 
لألطفال واملسنني أمراً ضرورياً. ويف كلتا احلالتني، ينبغي أن تصمم االستثمارات العامة 
لتمكني واجتذاب مزيد من االستثمار اخلاص، مبا يشمل املشاريع الصغرية واملتوسطة 

احلجم، ويف أشكال أكثر اتساماً بامللكية التشاركية مثل التعاونيات.

زايدة اإليرادات احلكومية - وهذا أمر أساسي لتمويل الصفقة العاملية اجلديدة. ومن 	 
شأن زيادة االعتماد على الضرائب التصاعدية، مبا يف ذلك الضرائب على املمتلكات 
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وغــريهــا مــن أشــكــال اإليــــرادات الريعية، أن تساعد على معاجلة أوجـــه الــتــفــاوت يف 
النظر يف عكس اجتــاه االخنفاض يف معدالت الضريبة على  الدخل. وكذلك ينبغي 
الشركات، ولكن هذا قد يكون أقل أمهية من معاجلة اإلعفاءات الضريبية والثغرات 
وإساءة استخدام الشركات لإلعانات املالية، مبا يف ذلك اإلعانات املستخدمة جلذب 

االستثمار األجنيب أو االحتفاظ به.

إنشاء سجل مايل عاملي جديد - سيتطلب تضييق اخلناق على استخدام املالذات 	 
الضريبية من جانب الشركات واألفــراد ذوي الثروات الكبرية اختاذ إجــراءات تشريعية 
على كل من الصعيدين الوطين والدويل. وميكن أن تشمل اجلهود املؤقتة يف هذا االجتاه 

وضع سجل مايل عاملي يسجل فيه أصحاب األصول املالية يف مجيع أحناء العامل.

مع 	  مبا يتماشى  األجــور  ترتفع  أن  يلزم   - املنظمة  للعمالة  إعطاء صوت مسموع 
اإلنتاجية. ويتم حتقيق ذلك على أفضل وجه بإعطاء صوت قوي للعمالة املنظمة. 
ويف الــوقــت ذاتــه، يلزم أيضاً تصحيح انعدام األمــن الوظيفي من خــالل اإلجــراءات 
التشريعية املناسبة )مبا يف ذلك املتعلقة بعقود العمل غري الرمسي( والتدابري النشطة يف 
النظر يف وضع مزيد من اخلطط االبتكارية للدعم من خالل  العمل. وميكن  سوق 
الدخل التكميلي بغرض حتقيق توزيع أكثر إنصافاً للدخل، مثل صندوق اجتماعي 

ميكن رمسلته من خالل أسهم تصدرها أكرب الشركات واملؤسسات املالية.

تطويع رأس املال - يتطلب استقطاب االستثمار اخلاص تطويع املؤسسات املالية 	 
جلعلها ختدم الصاحل االجتماعي األوسع نطاقاً. وباإلضافة إىل التنظيم املالئم للقطاع 
املايل، من املهم التصدي للمصارف العمالقة اخلاصة، من خالل الرقابة والتنظيم على 
املستوى الدويل، ومعاجلة السوق املعتمد بشكل كبري على تقييم اجلدارة االئتمانية حيث 
هناك أرحيية يف العالقة بني وكاالت تقييم اجلدارة االئتمانية واملؤسسات املصرفية املوازية 

اليت مسحت للمنتجات املالية "السامة" باالزدهار.

حتقيق زايدة كبرية يف املوارد املالية املتعددة األطراف - ينبغي أن يشمل ذلك حتقيق 	 
أهداف املساعدة اإلمنائية الرمسية، ولكن أيضاً ضمان وجود مصارف إمنائية متعددة 
األطراف وإقليمية برؤوس أموال أفضل. وباإلضافة إىل ذلك، يلزم سد الفجوة املؤسسية 

يف إعادة هيكلة الديون السيادية على الصعيد املتعدد األطراف.
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كبح مجاح النزعة الريعية لدى الشركات - يلزم تعزيز التدابري الرامية إىل تقليص 	 
الريعية لدى  النزعة  أريــد كبح مجــاح  إذا  التقييدية إىل حد كبري  التجارية  املمارسات 
الشركات. وتشكل مبادرة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام 2013 
املتعلقة بتآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح بداية يف هذا الصدد، ولكن األمر حيتاج 
إىل آلية دولية أكثر مشواًل لتنظيم املمارسات التجارية التقييدية. وقد تكون احملاوالت 
السابقة يف إطار األمم املتحدة، اليت يعود تارخيها إىل مثانينات القرن املاضي، مكاناً 
لالنطالق منه. ويف الوقت ذاتــه، سيكون من املفيد تطبيق املتطلبات الوطنية  جيداً 
القائمة لإلفصاح واإلبالغ بالنسبة للشركات الكبرية مبزيد من الصرامة. وميكن ملرصد 
التنوع الكبري  للتنافسية أن ييسر مهمة مجع املعلومات بصورة منهجية بشأن  عاملي 
يف األطر التنظيمية القائمة، كخطوة أوىل حنو وضع مبادئ توجيهية وسياسات دولية 
منسقة ألفضل املمارسات، ورصد اجتاهات وأمناط تركيز األسواق العاملية. وبشكل أعم، 

ينبغي أن تصمم سياسة املنافسة حبيث يكون هلا هدف واضح فيما يتعلق بالتوزيع.

احرتام حيز السياسات - سيكون من املستحيل إجراء إصالحات هادفة للسياسات 	 
الكثرية التقييدية لالستثمار وامللكية الفكرية املكرسة يف اآلالف من االتفاقات التجارية 
واالستثمارية الثنائية - والعدد املتزايد من االتفاقات التجارية واالستثمارية اإلقليمية، 
دون إجراء إصالح جذري لنظام االستثمار الدويل الراهن. وبدايًة بإعادة النظر يف 
التوجه الضيق احلايل املتمثل يف محاية املستثمرين األجانب لصاحل اتباع هنج أكثر توازناً 
يأخذ على عاتقه مصاحل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ويعرتف باحلق يف التنظيم على 
الصعيد الوطين. ويتعني إصالح النظام الدويل لتسوية منازعات االستثمار والتحكيم، 
على  يشتمل  املــركــزي  بالطابع  اتساماً  أكثر  بنظام  عنه  االستعاضة  األمـــر،  لــزم  وإذا 
إجراءات االستئناف السليمة ويرتكز على أساس من القانون الدويل. وميكن أن يقدم 
مركز استشاري معين بقانون االستثمار الدويل املساعدة حلكومات البلدان النامية يف 

معاجلة املنازعات مع الشركات املتعددة اجلنسيات بشروط أكثر مساواة.

يف عام 1947، استناداً إىل قيم الصفقة اجلديدة األصلية، سعى اجملتمع الدويل إىل 
إعادة التوازن إىل اقتصاد عاملي مزقه الكساد واحلرب: ففتح صندوق النقد الدويل أبوابه للتعامل، 
وقدم البنك الدويل أول قرض إلعادة اهليكلة، وأبرم االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة 
)الغات( أوىل صفقاته التجارية املتعددة األطراف، وأطلق جورج مارشال أجنح مشروع للتعاون 
اإلمنائي يف التاريخ احلديث، وفتحت األمم املتحدة أول مكتب إقليمي هلا وعقدت أول مؤمتر 
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رئيسي هلا )بشأن التجارة والعمالة(. وبعد مرور سبعة عقود، هناك حاجة إىل بذل جهود على 
نفس القدر من الطموح ملعاجلة أوجه عدم اإلنصاف يف العوملة املفرطة من أجل بناء اقتصادات 

شاملة ومستدامة للجميع. 



مؤتمـــر الأمــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة

ما بعد التقشف:
نحو صفقة عالمية جديدة
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