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مالحظات

تتألف رموز واثئق األمم املتحدة من حروف 
وأرقــــام. ويــعــي استعمال أحــد هــذه الــرمــوز اإلحــالــة إىل 

إحدى واثئق األمم املتحدة.

ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور 
وال يف طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبري عن أي رأي 
كان من جانب أمانة األمم املتحدة بشأن املركز القانوين 
أو لسلطات  أو منطقة،  أو مدينة،  أو إقليم،  بلد،  ألي 

أي منها، أو بشأن تعيني ختومها، أو حدودها.

ميكن االستشهاد ابملادة الواردة يف هذا املنشور 
أو إعادة طبعها دون استئذان، ولكن يرجى التنويه بذلك 
مع بيان رقم الوثيقة. وينبغي موافاة أمانة األونكتاد بنسخة 
أو املعاد  به  املستشهد  النص  الــذي يتضمن  املنشور  من 

.gdsinfo@unctad.org :طبعه على الربيد اإللكرتوين

صدرت اللمحة العامة الواردة يف هذه الوثيقة 
ــعــام 2018  أيــضــاً كــجــزء مــن تــقــريــر الــتــجــارة والتنمية ل

.)UNCTAD/TDR/2018(
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mailto:gdsinfo@unctad.org


لمحة عامة

الــذي  األســلــوب  يف  عميقاً  أتثـــرياً  التكنولوجية  التغيريات  تؤثر 
اليت  الطريقة  الرقمية  االبتكارات  ت  غــريَّ فقد  اليومية،  حياتنا  ننتهجه يف 
إذ متــثِّــل  فهي  والــلــهــو؛  والتعلم،  عيشنا، ويف الــتــســوق،  نتبعها يف كسب 
التدابري  أن  بيد  العمل.  وبيئة  اإلنتاج  جغرافية  تُغريِّ  رابعة،  ثــورة صناعية 
االجتماعية والسياسية املتمثلة يف القواعد واملعايري والسياسات هي اليت 

سُتحدد، يف هناية املطاف، كيف سيتبلور املستقبل.
ويف هذا الصدد، فإن من سوء الطالع أن تتشكل الثورة الرقمية 
يف فرتة تسود فيها اللربالية اجلديدة، فطوال العقود األربعة املنصرمة، تضافر 
خليط من اخلدع املالية، والسلطة اجلاحمة للشركات، والتقشف االقتصادي 
ــال الــعــقــد االجــتــمــاعــي الـــذي ظــهــر إىل الـــوجـــود يف أعــقــاب  فــقــطَّــع أوصــ
احلرب العاملية الثانية، وأحــلَّ حمله جمموعة خمتلفة من القواعد، واملعايري، 
والسياسات، على الصعيد الوطي، واإلقليمي، والدويل. فأاتح ذلك لرأس 
املــال، ســواء أكــان ملموساً، أو غــري ملموس، طويل األجــل أو قصريه، 
صناعياً أو مالياً، مهرابً من إشراف اجلهات التنظيمية، ومكَّنه من التوسع 
يف جمــاالت جديدة من الرتبح، وحــدَّ من نفوذ واضعي السياسات على 

أسلوب إدارة األعمال التجارية.
وقد آثــرت هذه اخلطة أن تصور عاملاً رقمياً مرتابطاً خيلو من 
احلدود املصطنعة أمام تدفق املعلومات، ويثري إحساساً ابلنشوة التكنولوجية 
أفــول جنمه. واستجابت األعمال  الــعــامل وعــدم  يف االعتقاد حبتمية هــذا 
إىل  وجتهيزها  البياانت  على  االستحواذ  فحولت  لذلك  الكبرية  التجارية 

مورد خصب القتناص الريع.
إن األحداث األخرية، بدءاً ابألزمة املالية، مث االنتعاش البطيء 
اخلــطــى الـــذي أعقبها، وانــتــهــاًء ابألخــبــار الــكــاذبــة، وفــضــائــح خصوصية 
قد دفعت واضعي  اآلن،  الرئيسية  العناوين  تتصدر  ابتــت  الــيت  البياانت 
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السياسات ملواجهة ضروب عدم املساواة واالختالالت الناشئة عن هذه 
اخلطة، فأخذت احلكومات ُتسلِّم أبنَّ مثة حاجة لسد الثغرات التنظيمية 
الـــيت تلحق الــضــرر ابجلــمــهــور، وإقــامــة شــبــكــات أمـــان أشـــد قـــوة حلماية 
التكنولوجي، واالستثمار يف املهارات الالزمة لقوة  التقدم  املتضررين من 
اآلن  الكلمات كانت حىت  أنَّ  بيد  والعشرين.  احلــادي  القرن  العمل يف 

أعلى صواتً من األفعال.
إنَّ هذا العامل، رغم ما يقال عنه، ليس جذاابً وال جديداً، فقد 
تغيريات تكنولوجية عميقة،  شهدت فرتة العوملة قبل عــام 1914 أيضاً 
البخارية،  والسفن  احلديدية،  السكك  التلغراف، وخطوط  مثل كابالت 
زادت العامل سرعة وقلصَّت املسافات فيه. وأتسم العامل آنذاك أيضاً ابلقوة 
ــار، واالفــالس  االحتكارية دون حسيب وال رقــيــب، وابملضاربة، واالزدهـ
املــســاواة اتساعاً. وانتقد مــارك توين  املــايل، وابزدايد عــدم  على الصعيد 
بشدة "العصر الذهيب" الذي تسود فيه الثروة الفردية القبيحة، ويستشري 
فيه وابء الفساد السياسي، ويتفشى البؤس االجتماعي على نطاق واسع. 
ومل يــكــن مباشرو األعــمــال يف السكك احلــديــديــة ابألمـــس خيتلفون عن 
أابطرة العامل الرقمي، فقد برعوا يف استغالل االبتكارات املالية، وتقنيات 
الــيت زادت أرابحــهــم حــىت وهــم يلحقون  السياسية  التسعري، والــعــالقــات 

الضرر مبنافسيهم يف األعمال التجارية وابجلمهور على حٍد سواء.
وعلى غرار ما يدث اليوم، ساعدت تكنولوجيات املعلومات 
اجلديدة يف القرن التاسع عشر رأس املال على إعــادة تشكيل االقتصاد 
الفرتة أبهنــا كانت عصر "جتــارة  املعلقني تلك  العاملي. ويصف كثري من 
ليوحوا أبن  النسبية  امليزة  حــرة"، مستشهدين بفكرة ديفيد ريكاردو عن 
املتقاعسني يف اعتماد التكنولوجيا كانوا أفضل حااًل وهم يتخصصون يف 
اجملال الذي يتقنونه أكثر من غريه وينفتحون على التجارة الدولية. وتلك 
روايــة مرية تعود ابلفائدة على كل األطــراف يف عــامل يستأثر فيه الفائز 
حبصة األسد، وهي متثل اعتقاداً راسخاً يف رسالة العوملة دفع جون مينارد 

كينز إىل املقارنة بينها، يف نظريته العامة، وبني حماكم التفتيش الدينية.
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وحقيقة األمر أنَّ التجارة الدولية يف أواخر القرن التاسع عشر 
كانت تــدار يف الــدول التابعة )األطــراف( من خالل ضوابط استعمارية 
الناشئة،  املــركــز  للغاية يف دول  غــري منزهة، وفــرض رســوم مجركية مرتفعة 
التجارة احلرة  املتحدة. وأاتح احلديث عن  الـــوالايت  كما هو احلــال يف 
مصاحبة  وجملموعة  للقيود،  خاضع  الغري  املــال  رأس  مفيداً حلركة  غــطــاًء 
القمعية، وامليزانيات  العمل  الذهبية، وقوانني  القاعدة  القواعد -  هلا من 
املتوازنة، ضبطت االنفاق احلكومي وحدَّت من تكاليف ممارسة األعمال 

التجارية.
ويف الوقت الذي تتجلى فيه أوجه االختالل والتوتر اليت تتسم 
هبا عملية العوملة املعاصرة يف عامل تستقوي فيه املؤسسات املالية وتــزداد 
الرقمنة )التحول إىل عامل رقمي(، يتعرض نظام التجارة املتعدد األطراف 
لضغوط مفرطة. وســرعــان مــا ُعــِقــد مــقــارانت غــري مرية بــني هــذا احلــال 
وما حدث يف الثالثينيات. بيد أنه لو أمكن استخالص درس واحد من 
سنوات ما بني احلربني، لتمثل ذلك يف أنَّ احلديث عن التجارة احلرة يف 
ضوء التقشف وانتشار الريبة السياسية على نطاق واسع لن يول دون أن 
ينفرط العقد، كما أن التعهد أبالَّ يتخلف أحد عن الركب ابلتوسل إىل 
حسن النية لدى الشركات، أو مناشدة األخيار من كبار األثرايء هو، إن 
أحسنا الظن به، دعوات رغائبية إلقامة عامل أكثر متدانً، وهي، إن أسأان 
الظن، حماوالت متعمدة للنكوص عن إجراء نقاش جاد للعوامل احلقيقية 

اليت يعزى إليها تفاقم عدم املساواة، واالستدانة، وانعدام األمن.
ولن يكون الرد على هذا احلال الرجوع إىل تصور خرايف للفرادة 
الوطنية، أو القعود مكتويف األيدي، أماًل يف أن تزيل موجة الفوران الرقمي 
هذه املشكالت عن الوجود. فثمة حاجة ماسة إلعادة التفكري يف النظام 

املتعدد األطراف، إن أُريد لعصر الرقمنة أن يؤيت بوعوده.
ومــع غياب خطاب تقدمي وقيادة جريئة، فال عجب يف أن 
ــراض مــثــرية للقلق تنم عــن فــســاد ســيــاســي، كما تــوقــع أنطونيو  تظهر أعـ
ــر اهلـــني. فــحــري بــنــا، يف  ــاد خــطــاب رشــيــد لــيــس ابألمـ غــرامــســي. إن إجيـ
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الــيت مل تفقد شخصية  الــراهــن، أن نستذكر كلمات مــاري شيلي  الوقت 
فرانكنشتاين اليت ابتدعتها قبل 200 سنة شيئاً من قدرهتا على استثارة 

خوفنا من التقدم التكنولوجي وولعنا به " البداية هي اليوم دائماً".

نذير الشؤم: إىل أين يتجه القتصاد العالمي؟

قبل عشر سنوات، أي يف أيلول/سبتمرب 2008، أعلن مصرف ليمان براذرز 
إفالسه. وفجأة، مل يعد أي شخص يعلم متاماً من هو الدائن، وال املدين، وال حجم الدين، 
أو من أفرط يف اجملازفة وعجز عن السداد، أو على من ستدور الدوائر يف الكرة القادمة؛ 
فتجمدت أسواق االئتمان بني البنوك، وحلَّ الرعب يف وول سرتيت، وهبطت األعمال 
العامل كافة؛ واستعصى على  املتحدة فحسب، بل ويف أرجـــاء  الــوالايت  التجارية، ال يف 
السياسيني إجياد حلول، وأصبح العليمني بشؤون االقتصاد يتساءلون إن كان "االعتدال 

العظيم" قد أخذ يتحول إىل كساد كبري آخر.
والذي يثري العجب، بعد إدراك ما حدث، هو الرتاخي والرضا عن النفس يف 
الفرتة الــيت سبقت األزمــة. بل واألغــرب من ذلــك أنَّ التغيري الــذي جــاء يف أعقاهبا كان 
ضئياًل. وقــد قيل لنا إنَّ النظام املــايل غــدا أشــد بساطة، وأكثر أمــاانً، وإنصافاً. بيد أنَّ 
املصارف أصبحت أكرب حجماً، مستغلة يف ذلك املال العام؛ وغدت األدوات املالية غري 
الشفافة ضرورة مرة أخرى؛ ومنت مصارف الظِّل فصارت عماًل جتارايً يبلغ حجم معامالته 
املشتقات  وجتـــاوزت  العاملي،  االقتصاد  أي ضعفي حجم  أمريكي،  دوالر  ترليون   160
املــتــداولــة خــارج الــبــورصــة 500 ترليون دوالر، وفــاضــت وزادت، )وال غــرابــة يف ذلــك(، 

مكافآت املصرفيني اترة أخرى.
وبفضل تريليوانت الدوالرات من السيولة املأخوذة من األموال العامة )"التيسري 
الكمِّي"( انتعشت أسواق األصول، وأخذت الشركات تندمج على نطاق واسع، وغدت 
إعادة شراء األسهم دلياًل على احلنكة يف حسن اإلدارة. وعلى النقيض من ذلك، تعثرت 
خطى االقتصاد احلقيقي بني فورات وجيزة من التفاؤل واحلديث عن تراجع املخاطر، من 
وقــت آلخــر. ويف الــوقــت الــذي توجهت فيه بعض البلدان إىل أســواق األصــول إلنعاش 
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دخلها، تطلعت بلدان أخرى إىل أسواق الصادرات. بيد أنَّ أايً من هذين اخليارين مل يقق 
النمو املطرد، بل فاقم كالمها عدم املساواة.

ولعلَّ تضعضع الثقة يف النظام كان أشد األضرار وقعاً. ويف هذا الصدد ال عذر 
لالقتصاديني، على األقل إن كانوا قد كلفوا أنفسهم قراءة ما كتبه آدم مسيث. ففي أي 
الــقــواعــد، مــن املــؤكــد أّن التفكري يف التالعب هبــذه القواعد  نظام يدعي أنــه يعمل وفــق 
سيفضي إىل تقويض شرعيته. فالشعور أبنَّ من كانوا سبباً يف األزمة مل يناهلم ضررها، بل 
استفادوا منها ظّل مصدراً للسخط منذ عام 2008، وساد الشعور أبن انعدام الثقة قد 
أصاب اآلن املؤسسات السياسية اليت تربط املواطنني واجلماعات والبلدان ببعضها على 

الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية.
ــادي والــعــشــريــن يف أنَّ  وتــتــمــثــل املــفــارقــة الـــيت تتصف هبــا الــعــوملــة يف الــقــرن احلــ
االقتصادات املتقدمة والنامية أصبحت تزداد هشاشًة وبطئاً وتصدعاً، رغم كثرة احلديث 
التفاقم،  يف  املــســاواة  عــدم  استمرار  ومــع  والتنافسية.  ابلكفاءة  ومتتعها  العوملة  مرونة  عن 
وارتفاع االستدانة، وعودة املخادعة املالية إىل اإلمساك بدفة االقتصاد، واحنسار الثقة يف 

النظم السياسية، فماهي املساوئ اليت قد حتدث؟
أوحى  فقد  العاملي،  االقتصاد  عن  السائدة  النغمة  تغريت  املنصرم،  العام  ويف 
التصور حبدوث ارتفاعات متزامنة يف كثري من االقتصادات املختلفة، املتقدمة منها والنامية 
على حٍد سواء، ابنتعاش النمو يف املستقبل. ودفعت التوقعات اإلجيابية بشأن االنتعاش 
املتقدمة  االقتصادي املصرفيني يف املصارف املركزية وواضعي السياسات يف االقتصادات 
إىل تقبل الفكرة أبن الوقت قد حان لعكس مسار سياسات "األموال السهلة" املتبعة منذ 

العقد املاضي.
بيد أنَّ التفاؤل مل يــدم طوياًل، فقد جــاءت تقديرات النمو يف اآلونــة األخــرية 
أقل من التوقعات وأظهرت نوعاً من الرتاجع. ويُقدِّر أن يكون النمو يف منطقة اليورو قد 
تراجع يف الفصل األول من عام 2018 مقارنة ابلفصل السابق، وهو يسجل اآلن أدىن 
املعدالت منذ الفصل الثالث من عام 2016؛ ويف الوالايت املتحدة، روِجع معدل النمو 
السنوي للناتج احمللي اإلمجايل للفصل األول ابجتاه االخنفاض من 2.3 إىل 2.0 يف املائة، 
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وهو معدل أقل كثرياً من معدل الفصول الثالثة السابقة؛ وأصبح النمو يف الياابن سلبياً 
يف الفصل األول.

أّمأ االقتصادات النامية، فكانت أحسن حااًل، فقد جتاوز النمو يف الفصل األول 
من عام 2018 التوقعات يف الصني واهلند، بيد أنَّ التحسن مل يتحقق يف الربازيل وجنوب 
أفريقيا بل حدث تراجع. وعلى غرار بلدان كثرية مصدِّرة للبرتول، حقق االحتاد الروسي 
فوائد من ارتفاع األسعار. وحقيقة األمر أنِّ املناطق املصدِّرة للسلع األساسية تستفيد بوجه 

عام من انتعاش األسعار، وإن الحت يف األفق بوادر تراجع يف اآلونة األخرية.
وبوجه عام، ال تزال توقعات النمو اإلقليمي هلذا العام تسلك املسار الصحيح. 
التوقعات  ازداد، وُخفِّضت  قد  املالية  الضائقة  من  نوعاً  تعاين  الــيت  البلدان  أنَّ عــدد  بيد 
لألجل املتوسط. ويف وقت يعلو فيه احلديث عن عودة السياسة النقدية إىل طبيعتها بعد 
التيسري، جياهد عدد من البلدان النامية للتكيف مع انعكاس مسار تدفقات رأس املال، 

وتناقص قيمة العمالت وما يقرتن بذلك من عدم استقرار.
ويتمثل الشاغل الرئيسي يف استمرار اعتماد النمو الفاتر على الديون اعتماداً 
شديداً يف وقت تتحول فيه االجتاهات االقتصادية الكلية. وحبلول مطلع عــام 2018، 
ارتفعت أرصدة الديون العاملية إىل ما يقارب 250 ترليون دوالر - أي ما يعادل الدخل 
العاملي ثالث مــرات - بعد أن كانت تعادل 142 ترليون قبل عقد من الزمان. ويشري 
أحدث تقدير أجراه األونكتاد إىل أنَّ نسبة الديون العاملية إىل الناتج احمللي اإلمجايل تفوق 

اآلن مبقدار الثلث نظريهتا يف عام 2008.
وازدادت الــديــون اخلــاصــة ازدايداً شــديــداً، وبــوجــه خــاص يف األســـواق الناشئة 
ــدة الــديــون العاملية مــن 7 يف املــائــة يف  والــبــلــدان النامية، الــيت ارتــفــعــت حصتها مــن أرصـ
عام 2007 إىل 26 يف املائة يف عام 2017، بينما زادت نسبة االئتمان للشركات غري 
املالية مقارنة ابلناتج احمللي اإلمجايل يف أسواق االقتصادات الناشئة من 56 يف املائة يف 

عام 2008 إىل 105 يف املائة يف عام 2017.
وتتجلى اهلشاشة يف تدفقات رأس املــال عرب احلــدود اليت مل تصبح أكثر تقلباً 
فحسب، بل غدت سلبية ابلنسبة جملموعة البلدان الناشئة والنامية منذ أواخر عام 2014، 

وصارت التدفقات اخلارجة كبرية احلجم يف الربع الثاين من عام 2018.
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ومن الواضح أنَّ األسواق أصبحت غري مستقرة حاملا أعلنت املصارف املركزية يف 
االقتصادات املتقدمة عزمها على الرتاجع عن استخدام الدعم النقدي، مما جيعل االقتصاد 
املتساهلة )يف غياب كبح  النقدية  السياسة  العاملي يسري يف طريق وعــرة: فعكس مسار 
السياسة املالية( قد يقوض االنتعاش العاملي املتعثر اخلطى؛ ولكن االمتناع عن ذلك يثري 

ببساطة خماطر السياسات والشكوك وعدم االستقرار.
واألدهى من ذلك، أنَّ النتائج املرتتبة على السياسة النقدية االنكماشية، سواء 
اآلن أو يف وقت الحق، قد تكون وخيمة بسبب فقاعات األصول املختلفة اليت برزت يف 
الوقت الذي تزداد فيه احتماالت انتقال العدوى من املشكالت يف أي منطقة أو قطاع 
أكرب من أي وقت مضى. ومن املؤشرات الدالة على ذلك حركة أســواق األسهم املالية 
املتزامنة يف مجيع أحناء العامل. ولئن كانت حتركات أسعار العقارات يف خمتلف البلدان أقل 
اتساقاً، فإهنا ازدهرت مرة أخرى بعد بضع سنوات من الركود الذي أعقب الكساد الكبري.

وأحدثت السيولة الرخيصة اليت أصبحت متاحة يف أسواق البلدان املتقدمة فوراانً 
يف أسواق األصول يف البلدان املتقدمة والنامية على حٍد سواء؛ إذ إن املستثمرين اخنرطوا 
يف ممارسة أشكال خمتلفة من عمليات "التجارة احملمولة للنقود". وكان أتثري طفرة السيولة 
يف أسواق األسهم املالية ملموساً، إذ إن تقديرات القيمة وصلت إىل مستوايت ال تربرها 
العائدات احملتملة. وأدى ذلك إىل انفصام الرابطة بني أسعار األصول والقوى االقتصادية 
النقدية عن حتفيز  التدابري  املالية، عجزت  السياسة  الدعم من  انعدام  احلقيقية. وبسبب 
انتعاش قوي يف االقتصاد احلقيقي. وبينما زادت أسعار األصــول وبلغت مستوايت غري 
مستدامة، زادت األجور اإلمسية بدرجة أقل من ذلك بكثري وظلت راكدة يف بلدان كثرية. 
وأحدث ذلك زايدة أخرى يف عدم املساواة يف الدخل، مما يعي أنَّ إنعاش الطلب الضعيف 

لألسر املعيشية لن يتحقق إال بتجدد فقاعات الديون.
بيد أنَّ توسع الديون مل ميوِّل االستثمارات اجلديدة املتزايدة، ففي االقتصادات 
املتقدمة، اخنفضت نسبة االستثمار من 23 يف املائة يف املتوسط يف عام 2008 إىل 21 
يف املائة يف عام 2017. وحىت يف األسواق الناشئة والبلدان النامية، كانت نسبة االستثمار 
ــام 2017، وهــي نسبة أعلى قلياًل عن  إىل الناتج احمللي اإلمجـــايل 32.3 يف املائة يف عـ
نسبة 30.4 يف املائة احملققة يف عام 2008 الذي اندلعت فيه األزمة، بينما سجلت بعض 

االقتصادات الكبرية اخنفاضاً خالل هذه الفرتة.
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أنــه  عــلــى  "نــعــرفــه  ملــا  املــصــاحــب  التيقن  عـــدم  املعضلة صــعــوبــًة بسبب  وزادت 
جمهول"، مثل الشكوك اليت تكتنف حركة أسعار البرتول اليت تعرب أيضاً عن الديناميات 
اجليوسياسية، ومسارات احلروب التجارية وتداعياهتا اليت ميكن أن تندلع نتيجة الستعراض 
القوة احلايل يف الوالايت املتحدة وشركائها التجاريني الرئيسيني. وانتعشت التجارة يف العام 
املاضي بعد عدة سنوات من النمو الشديد الفتور، ومن املرجح أن تظلَّ تنتعش هذا العام، 

بيد أنَّ املراهنات صعبة على ما قد يدث بعد ذلك غري واردة.
ويف ظل انعدام طلب عاملي، ال يُرجَّح أن تكون التجارة حمركاً مستقاًل للنمو 
العاملي. غري انَّ ارتفاع التعريفات اجلمركية بشكل حاد وازدايد احلديث عن وقوع حرب 
املقام األول  التعريفات تقوم يف  العاملي. وألنَّ  الضعف يف االقتصاد  جتارية سيزيد أوجــه 
إبعــادة توزيع الدخل بني عدة جهات فاعلة، فإن قياس أتثريها ليس ابألمــر اهلني على 
النحو الذي يتنبأ به بعض أكثر العليمني بشؤون التجارة تشاؤماً. ومع ذلك، فمن شبه 
الــوالايت  اجلــاري يف  العجز يف احلساب  املنشود يف ختفيض  التأثري  أهنــا لن حتقق  املؤكد 
أضــراراً  العني ابلعني والسن ابلسن؛ وستحدث  اتُبع أسلوب  إذا  الريبة  املتحدة، وستزيد 

جانبية جسيمة يف بعض البلدان النامية، فتزداد ضغوط عدم االستقرار املايل شدة.
بيد أنَّ ذلك ال ميثل بداية تفكك "النظام الليربايل ملا بعد احلرب"، فقد آتكل 
املــال الغري منضبط، والتخلي عن  املاضية بظهور رأس  الثالثني عاماً  النظام طــوال  ذلك 
سياسات العمالة الكاملة، والرتاجع املطرد يف دخل العمالة، وآتكل االنفاق االجتماعي، 
وتشابك القوة السياسية للشركات. وتُعدُّ احلروب التجارية أحد أعراض عامل مصاب بعدم 

التوازن ومفرط يف العوملة.
للمشاكل. وقد قوبل تصميم  كما أنَّ بروز االقتصادات الناشئة ليس مصدراً 
الصني على أتكيد حقها يف التنمية بشعور ابلقلق، إن مل يكن العداء، يف كثري من العواصم 
الغربية، وذلك على الرغم من أن الصني اعتمدت سياسات ظلَّت جزًء من قواعد اللعبة 
وجناح  التنمية.  سلم  درجــات  تصعد  وهــي  نفسها  الغربية  البلدان  املألوفة يف  االقتصادية 
الصني هــو على وجــه التحديد مـــا أراده وسعى إىل تشجيعه مــن اجتمعوا يف هــافــاان يف 
عــام 1947 إلنشاء منظمة للتجارة العاملية. ويدل الفرق يف اخلطاب آنذاك واآلن على 

املدى الذي أنى به النظام املتعدد األطراف احلايل عن اهلدف األصلي املنشود منه.
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روح الحتكار البائسة

على غرار ما جاء يف النقاش الوارد يف تقرير التجارة والتنمية الصادر يف العام 
املاضي، أصبح ازدايد الرتكيز يف األســواق وارتــفــاع هامش الربح أمــراً شائعاً يف كثري من 
الريع يف سلوك  الساعي القتناص  السلوك  بغلبة  واقــرتن ذلك  القطاعات واالقتصادات، 

الشركات. وبشكل حتمي توسعت هذه االجتاهات عرب احلدود.
اليت  العقود  ولكن، يف  الدولية.  التجارة  على  هتيمن  الكبرية  الشركات  وظلَّت 
أعقبت هناية احلرب العاملية الثانية، ظلت األسواق موضع نزاع مع ظهور مشاركني جدد، 
وتعزز القوة التفاوضية يف مكان العمل، وذلك ابإلضافة إىل القواعد التنظيمية الفعالة اليت 
وضعتها الدولة للحد من سلطة الشركات الكربى ونطاق نفوذها. وقد ُأضعف كثري من 

هذه القيود يف عصر العوملة املفرطة حىت مع فتح أسواق جديدة ملمارسة األعمال.
وارتبط توسع التجارة ارتباطاً وثيقاً ابنتشار سالسل القيمة العاملية اليت تتحكم 
املتقدمة. وقــد أاتحــت هذه  االقــتــصــادات  تقيم مقارها يف  الــيت  الرئيسية  الــشــركــات  فيها 
السالسل ملزيد من البلدان النامية فرصة املشاركة يف التقسيم الدويل للعمل إبجياد روابط 
حمددة مع هذه السالسل، مستفيدة من وفرة اليد العاملة غري املاهرة فيها. وكان الوعد 
التطوير واالرتــقــاء واآلاثر غري  الوليدة، من خالل  الصناعية  أو املتوقع أن هذه األنشطة 
املباشرة، ستنشئ سريعاً مسارات منو شاملة وقوية تتناسب مع ما تتمتع به هذه البلدان 

من مزااي نسبية. بيد أنَّ األمور مل تسر هبذه البساطة.
وتتيح قاعدة بياانت املدخالت - املخرجات العاملية تقييم التغيريات يف توزيع 
الوطنية من  البلدان. وميكن تقسيم احلصة  القيمة املضافة يف اإلنتاج الصناعي فيما بني 
ذلك إىل احلصص اليت تذهب إىل اإلدارة، والتسويق، والبحث والتطوير، والتصنيع )أو 
اإلنتاج الفعلي(، ابعتبار حصة رأس املال حصة متبقية. وخالل الفرتة من عام 2000 إىل 
عــام 2014، اخنفضت احلصة احمللية من القيمة املضافة واحلصة احمللية من دخل العمل 
الصني. واألدلــة على  استثناء مهم هو  البلدان، مع  أغلب  الكلية يف  املضافة  القيمة  يف 
القسط احمللي حلصة رأس املال أكثر تبايناً، إذ زاد هذا القسط يف الوالايت املتحدة مبقدار 
ملموس وبدرجة أقل يف املكسيك، بينما تراجع يف الربازيل والصني. بيد أنَّ حصة رأس 
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املال تتأثر بتسعري نفس املنتج بني البلدان أو بني القطاعات وما يتصل به من ممارسات 
جتعل عائدات رأس املال تظهر يف املناطق اليت تنخفض فيها الضرائب عوضاً عن البلد 

الذي نشأت فيه هذه العائدات.
وتراجعت حصة التصنيع احمللية يف مجيع البلدان، ما عدا كندا والصني )حيث 
الــوضــع ابلتباين  املــائــة يف عـــــام 2014(. ويتسم  البلد إىل 30 يف  ارتــفــعــت حصة هــذا 
فيما يتعلق ابإلدارة وأنشطة التسويق، غري أنَّ احلصة احمللية ألنشطة البحث والتطوير يف 
القيمة املضافة الكلية زادت يف معظم االقتصادات املتقدمة، وال سيما يف الياابن. وحدثت 
أيضاً زايدة يف هذه احلصة )من مستوايت منخفضة نسبياً( يف طائفة من االقتصادات 
وإندونيسيا، واملكسيك، ومجهورية كــوراي، ومقاطعة  الربازيل، والصني،  النامية، وال سيما 
اتيوان الصينية. ورغم ذلك، ظلَّت االقتصادات املتقدمة تسجل أعلى مستوايت احلصص 

احمللية املخصصة ألنشطة البحث والتطوير يف القيمة املضافة الكلية.
ومن العوامل املهمة اليت تعزى إليها اجتاهات التوزيع هذه ازدايد قدرة الشركات 
التفاوضية اليت تعود إىل أســواق الــصــادرات شديدة التمركز. ويتبنيَّ من األدلــة املستمدة 
من البياانت املباشرة عن صــادرات السلع غري النفطية أنَّ الشرية العليا اليت متثل 1 يف 
الــدائــرة احملــدودة لشركات التصدير، استأثرت بنسبة 57 يف املائة من متوسط  املائة من 
صادرات البلدان يف عام 2014. وابلتايل، مييل توزيع الصادات بشدة لصاحل الشركات 
الكربى. بل إنَّ الرتكيز يكون أشد غلواً يف قمة التوزيع، وقد ازداد بدرجة أكرب بفعل العوملة 
املفرطة. ويف أعقاب األزمة املالية العاملية، استأثرت أكرب 5 شركات من شركات التصدير 
بنسبة 30 يف املائة من جمموع صادرات يف املتوسط ألي بلد، وحصلت أكرب 10 شركات 
من شركات التصدير على 42 يف املائة. وبسبب هذه النسب الضخمة قلَّت شيئاً فشيئاً 

املساءلة للشركات الكربى لدى الدوائر الوطنية ودوائر العمل يف مجيع أحناء العامل.
ويف البلدان النامية، يعزى أتثري التجارة الدولية السليب على عدم املساواة إىل 
أعمال  الــيت تسعى إىل  الــصــادرات  التجهيزية اخلاصة ومناطق جتهيز  التجارة  تكاثر نظم 
هتيمن  الــيت  الرئيسية  الشركات  ِقبل  من  اإلنتاجية  والضعيفة  التكلفة  املنخفضة  التجميع 
ويف كثري  أعــم.  بوجه  االقتصاد  على  قليلة  بفوائد  وتــعــود  العاملية،  القيمة  على سالسل 
السلع"  "جتـــارة جتهيز  تعزيز  إىل  الرامية  للسياسات  املتباينة  النتائج  األحــيــان، جتسد  مــن 
اسرتاتيجيات الشركات العابرة للحدود القتناص القيمة يف سالسل القيمة العاملية املصممة 
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امللكية  العالية واحملــتــوى احملمي من  املضافة  القيمة  املــدخــالت ذات  ببيع  وفــق شروطها، 
الفكرية أبسعار مرتفعة إىل املصدرين الذين يقومون بتجهيز الصادرات، مع حصول اإلنتاج 

الفعلي يف البلدان النامية على قسط ضئيل فقط من قيمة السلع النهائية املصدَّرة.
النامية على  االقــتــصــادات  املراهنة يف كثري من  أسئلة بشأن  الوضع  هــذا  ويثري 
النامية من  البلدان  النتائج غري املباشرة املؤمل حتقيقها من جتارة التجهيز، فما مل تتمكن 
احلصول على جزء من الفائض الذي تنتجه سالسل القيمة العاملية هذه وتعيد استثماره يف 
قدرات إنتاجية ويف البنية التحتية، فمن غري املرجح أن تؤدي املكاسب الفورية يف اإلنتاج 

والعمالة إىل حركة دينامية لصعود درجات سلم التنمية.
اعتماداً  العاملية  القيمة  استخدام سالسل  يف  الفريد  الصني  جنــاح  اعتمد  وقــد 
حامساً على قدرهتا على املطالبة هبامش سياسات واستخدامه لتنشيط التجارة بقوة من 
خالل سياسات صناعية موجهة وسياسات أخرى تسعى إىل زايدة القيمة املضافة احمللية 
يف صادرات الصناعات التحويلية. واعتمد هذا النجاح أيضاً على قدرة السلطات الصينية 
على وضع آليات متويل مستقلة والتمكن من التحكم يف األصول األجنبية اليت ترى البلدان 
املتقدمة اآلن أهنَّا هتدد مصاحلها التجارية. بيد أنَّه قد ثبت أنَّ تكرار هذه التدابري يف أماكن 

أخرى أمر عسري.
ومع زايدة الرتكيز يف أســواق الــصــادرات، زادت الشركات الكبرية قدرهتا على 
اقتناص الريع من احلواجز اجلديدة واملتزايدة واليت تتعارض مع املنافسة، واليت تتجلى يف 
تشديد احلماية حلقوق امللكية الفكرية ويف القدرة على استغالل القواعد واللوائح التنظيمية 
الوطنية ألغراض حتويل األرابح والتهرب من الضرائب. وتفضي الزايدة الناشئة عن ذلك يف 
العائدات احملققة من االحتكارات النامجة عن حقوق امللكية الفكرية، فضاًل عن التخفيض 
يف تكاليف الضرائب للشركات الكبرية إىل وضع غري متكافئ. وتشري التحليالت املعدة 
هلذا التقرير إىل أنَّ الطفرة يف رحبية الشركات العابرة للحدود الكربى - وهي وكيل للشركات 
العمالقة اليت هتيمن على التجارة والتمويل على الصعيد الدويل - وازدايد الرتكيز فيها كاان 
مبثابة القوة احملركة الرئيسية لتخفيض حصة العمل من الدخل العاملي، مما فاقم عدم املساواة 

يف الدخل الشخصي.
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لعدم  رئيسياً  حمــركــاً  العمالقة  الــكــربى  للشركات  الكبرية  األرابح  زايدة  وكــانــت 
املساواة الوظيفية العاملية، موسعة الفجوة بني عدد صغري من كبار الراحبني وجمموعة كبرية 

من الشركات الصغرية والعاملني الذين يتم اعتصارهم.
وابلنظر إىل هذا العامل الذي يستحوذ فيه الفائز على نصيب األسد، يثار سؤال 
رئيسي عمَّا إذا كان انتشار التكنولوجيات الرقمية سيؤدي إىل مزيد من تركيز الفوائد يف يد 
عدد ضئيل من الشركات الرائدة، فيما بني البلدان وداخلها على حٍد سواء، أو سيعمل 

على زعزعة الوضع الراهن وتشجيع املزيد من اإلدماج.
وينبغي أن تكون مجيع الشركات، إن هي أرادت التمتع مبكاسب الكفاءة واختاذ 
خطوات ابتكارية، قادرة على مجع وحتليل طائفة كاملة من البياانت عن األسواق وظروف 
التكاليف اليت ستمارس فيها عملها. ومنذ وقت طويل، اعُترب عدم توافر هذه البياانت 
واملهارات الالزمة لتدبرها عائقاً يول دون حتقيق النمو يف أغلب الشركات يف االقتصادات 

النامية والشركات الصغرية يف االقتصادات املتقدمة.
الــنــاشــئ عن  للبياانت  الــذكــي  التحليل  أنَّ  النامية  الــبــلــدان  طــالــع  ومــن حسن 
استخدام اخلوارزميات يف معاجلة البياانت الضخمة قد يساعد الشركات )سواء يف القطاع 
الرقمي أو خارجه( على إعداد منتجات وخدمات فريدة، وتوسيع سالسل إمداد معقدة 
وتنسيقها، ودعم عامل اخلوارزميات الختاذ القرارات. وقد تكون املشاركة يف التجارة الرقمية 
املادية، وهو شرط  املادية وغري  الرقمية  التحتية  البنية  خطوة أوىل واعــدة، بتشجيع توفري 
ــراد والــشــركــات مــن االخنــــراط بنجاح يف االقــتــصــاد الــرقــمــي. وتشري  أســاســي لتمكني األفــ
التجارب الناجحة املتناقلة إىل شركات من بلدان اجلنوب استغلت التكنولوجيات الرقمية 
لالنتقال إىل أداء مهام يف مرحلة ما قبل اإلنتاج وما بعده يف سلسلة القيمة حيث تكون 
القيمة املضافة أعلى. واجلدير ابلذكر أنَّ اسرتاتيجية الصني الصناعية اجلديدة الطموحة 

هتدف إىل أن جتعل من ذلك هدفاً لالقتصاد أبكمله حبلول عام 2025.
أمَّــا األخــبــار السيئة فتأيت مــن اجلــهــات الــيت تشري إىل اجتــاه خمتلف. فالفجوة 
املتسعة بني مجيع الشركات كانت ملحوظة بشكل خاص يف العامل الرقمي. فمن بني أكرب 
الــوالايت  توجد 14 شركة يف  السوقية(  الرمسلة  )مــن حيث  تكنولوجية كبرية  25 شركة 
املتحدة، و3 شركات يف االحتــاد األورويب، و3 يف الصني، 4 يف بلدان آسيوية أخرى، 
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وواحــدة يف أفريقيا. وتفوق الرمسلة السوقية يف املتوسط ألكرب ثالث شركات تكنولوجية 
بليون دوالر يف  قــدره 200  مقارنة مبتوسط  بليون دوالر،  املــتــحــدة 400  الـــوالايت  يف 
شركات التكنولوجيا الكربى يف الصني، و123 بليون دوالر يف آسيا، و69 بليون دوالر 
يف أورواب و66 بليون دوالر يف أفريقيا. وما جيدر أن ُيشار إليه هو الوترية اليت تراكمت 
هبا فوائد اهليمنة على السوق: زادت نسبة أرابح شركة أمــازون إىل املبيعات من 10 يف 
املائة يف عام 2005 إىل 23 يف املائة يف عام 2015، بينما ارتفعت من 10 يف املائة يف 

عام 2011 إىل 32 يف املائة يف عام 2015 ابلنسبة لشركة على اباب.
الــفــجــوات وســرعــة اتساعها، إىل حــٍد كبري، إىل استخراج  ويــعــزى حجم هــذه 
البياانت ومعاجلتها وبيعها. فالبياانت، شأهنا يف ذلك شأن األفكار واملعرفة بوجه عام، 
وخالفاً ألغلب السلع واخلدمات املادية، ميكن أن يستخدمها، إن هي توفرت، مستعملون 
عديدون يف آن واحد. وللتحدي الذي تواجهه األعمال التجارية وجهان: حتويل ما يبدو 
مــصــدراً وافــــراً إىل أصــل اندر وحتقيق اقــتــصــادات احلــجــم املــقــرتنــة ابلــتــأثــريات الناشئة عن 
الــعــائــدات غري  فستكون  املهمتني،  هاتني  اجنــاز  مــن  الــشــركــات  وإذا متكنت  الشبكات. 

حمدودة فيما يبدو.
وميثل ظهور احتكارات املنصات أحد األوجه اليت تؤثر هبا الرقمنة أتثرياً عميقاً يف 
التوزيع، فباستخدام مزيج من حقوق امللكية املعززة، ومزااي الرواد، والسلطة السوقية وسواها 
وتستخدمها  املرقمنة  البياانت  يف  املنصات  هــذه  تتحكم  التنافسية،  غري  املمارسات  من 
لتنظيم املعامالت التجارية بني خمتلف اجلهات الفاعلة والقيام بدور الوسيط فيها، والتمتع 

ابلقدرة على توسيع حجم هذه النظم البيئية لتصبح عملية دائرية قائمة على التعقيبات.
ويمل النزوع إىل زايدة الرتكيز، يف كل من العاملني التناظري والرقمي لألعمال 
التجارية، يف طياته خماطر عديدة على صعيد االقتصاد الكلي والتحدايت اإلمنائية، وهو 
أمر ابت واضحاً وضوح الشمس. ومن دواعي القلق األثر السليب الذي ميكن أن حتدثه 
التجارة يف إطــار العوملة املفرطة على الطلب الكلي، إذ إهنــا تساعد رأس املــال على أن 
يصل شيئاً فشيئاً على حصة أكرب من الدخل العاملي على حساب العمل. ويرى العديد 
من االقتصاديني أنَّ ازدايد عدم املساواة وميل األغنياء الشديد إىل التوفري يشجعان نقص 
االستهالك، أو يثان، عوضاً عن ذلك، على االستهالك القائم على الدين، وهي عملية 

يتيحها إلغاء الضوابط التنظيمية املالية. وعادة ما تكون هناية هاتني العمليتني سيئة.
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املالية  املالية واملؤسسات  األســـواق  اُســنِــد إىل  املالية،  األزمــة  اندلعت  أن  ومنذ 
الكربى العابرة للحدود الوطنية دور الشرير الرئيسي يف هذه القصة، وهو أمر ال خيلو من 
مربر. بيد أنه ابت من الواضح اآلن أنَّ الشركات غري املالية ال ميكن أن تظلَّ مبنأى عن 
النقد. وجلأت الشركات الكربى، وهي تواجه ضعف املبيعات املتوقعة يف سياق ضعف 
الطلب الكلي الذي زاده اللجوء إىل التقشف يف مرحلة ما بعد األزمة وهناً على وهن، إىل 
ختفيض االستثمار، مفاقمة ركود الطلب الكلي، ومسامهة يف تباطؤ التجارة يف السنوات 
األخرية. ويُعدُّ انفصام الرابطة بني األرابح واالستثمار على هذا النحو أحد العوامل اليت 
يعزى إليها التباطؤ الذي يدور احلديث عنه يف منو اإلنتاجية، ال سيما يف االقتصادات 

املتقدمة.
ويف بيئة كهذه، تكون الدوافع قوية حلث الشركات على زايدة الرحبية ابللجوء 
أوســاط  الــدولــيــة يف  املنافسة  تكثيف  مثل  الــريــع،  اقــتــنــاص  إىل  السعي  اسرتاتيجيات  إىل 
العاملني وبني احلكومات لتخفيض تكاليف العمل والضرائب، وسحق أو شراء املنافسني 
تعزيزاً للهيمنة على السوق وزايدة األسعار، وخالف ذلك. واحلقيقة املرة هي أنَّ حماوالت 
القبيل ال تزيد  هذا  اسرتاتيجيات من  ابتباع  السوق  موقفها يف  لتعزيز  الكربى  الشركات 
النظام االقتصادي األعم إال ضعفاً وهشاشة، فهي تؤدي جمتمعة إىل تفاقم عدم املساواة، 

ونقص االستهالك، والديون، وتفضي من مثَّ إىل اهلشاشة على صعيد االقتصاد الكلي.
الضرائب إىل أدىن مستوى من خــالل مكان  الشديد لتخفيض  السعي  وميثل 
اقتناص  أشــكــال  أحــد  الضرائب  املنخفضة  القانونية  الـــوالايت  الضرييب يف  الشركة  وعــاء 
الريع. فشركات الوالايت املتحدة حتقق من االستثمار يف لكسمبورغ وبرمودا دخاًل يفوق 
ما حتققه يف الصني وأملانيا، وهو أمر ال يعكس العوامل االقتصادية األساسية، بل يعكس 
االسرتاتيجية املالية اليت تتبعها الشركات. وقد يفاقم االقتصاد الرقمي آتكل الوعاء الضرييب 
ألنَّ الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تشكل بياانت امللكية الفكرية أصوهلا الرئيسية ميكن 
أن تنقل هذه األصول بسهولة إىل اخلارج. ولئن كانت مبادرة منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي بشأن آتكل الوعاء الضرييب وحتويل األرابح قد اختذت خطوات مفيدة 
حلماية إيــرادات الضرائب، فإنَّ فرض الضرائب يف املكان الذي جُترى فيه األنشطة بدل 
املكان الذي تعلن الشركات وجود مقرها فيه يعيد توزيع الريع وقد يكون طريقة أنسب 

لتوسيع الوعاء الضرييب للبلدان النامية.
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"الروبوتات والثبات": التحديات السياساتية 
ي العرص الرقمي

�ف

ال غىن للبلدان النامية عن وضع ضوابط للمنصات الضخمة وإعداد منصات 
وطنية للتسويق حىت تتمكَّن من االستفادة من التجارة اإللكرتونية. ومامل يتحقق ذلك، 
فلن يؤدي الربط ابملنصات الضخمة احلالية إال إىل تزويد الشركات اليت تدير هذه املنصات 

مبزيد من البياانت، فتزداد قوة ويسهل عليها النفاذ إىل األسواق احمللية.
ومنذ أن شرع ألكسندر هاملتون يف إعداد اسرتاتيجيته يف بداية قيام الوالايت 
املتحدة، ابت معلوماً أنَّ اللحاق ابلركب يستدعي وضع سياسات صناعية نشطة الستنفار 
املوارد احمللية وتوجيهها توجيهاً إنتاجياً. وينطبق ذلك ابلقدر نفسه حني تكون هذه املوارد 
املتأصلة يف ثورة  القوة االقتصادية  لالختالالت يف  ثنائية. ونظراً  أرقــام  بياانت يف شكل 
البياانت، تزداد أمهية اعداد سياسات تضمن توزيع املكاسب احملققة من البياانت داخل 

احلدود الوطنية توزيعاً منصفاً.
ولتنمية القدرات الرقمية والبنية الرقمية على الصعيد احمللي، تستخدم حكومات 
بعض البلدان )مثل حكومات إندونيسيا، والفلبني، وفييت انم( تدابري تتعلق ابلتوطني، 
الرقمنة  السابقة واحلالية من  املرحلتني  بلدان متقدمة عديدة يف كال  ما فعلته  غــرار  على 
)التحول إىل العامل الرقمي(. بيد أنَّ معظم البلدان النامية يفتقر إىل مثل هذه السياسات، 
فتكون البياانت ملكاً للجهات اليت جتمعها وختزهنا وهي، يف املقام األول، املنصات الرقمية 
اليت تتمتع بعد ذلك حبقوق حصرية وغري حمدودة عليها. وينبغي أن تُعدَّ السياسات الوطنية 
بشأن البياانت لتعاجل أربع مسائل رئيسية هي: ما هي اجلهة اليت ميكنها متلك البياانت، 
وكيف ميكن مجعها، ومن يستطيع استخدامها، ووفق أي شروط. وينبغي أيضاً أن تعاجل 
البياانت فيما يتعلق ابلبياانت اليت ُيسمح هلا أبن  هذه السياسات مسألة السيادة على 

تغادر البلد املعي، وابلتايل ال ختضع للقانون الوطي.
منه  واالستفادة  الرقمي  املستقبل  حنو  التوجه  يرهتن  النامية،  البلدان  حالة  ويف 
أيضاً. وتتضح  وقــدرات رقمية  وبنية حتتية رقمية مالءمتني  مادية  بيئة  بوجود  ريــب  دون 
التحدايت اليت تعرتض سعي هذه البلدان إلقامة هذه البينية الرقمية من الفجوات القائمة 
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والواسعة بينها وبني البلدان املتقدمة، فمثاًل: تفوق االشرتاكات يف "النطاق العريض" يف 
البلدان املتقدمة )97 يف املائة( ضعف نظريهتا يف العامل النامي )48 يف املائة(؛ ويف أفريقيا، 
يستخدم 22 يف املائة فقط من األفــراد اإلنرتنت، مقارنة بنسبة 80 يف املائة يف أورواب. 
بل إنَّ اقتصاداً يوجد فيه قطاع رقمي أكثر تطوراً، مثل اهلند، يتخلف كثرياً عن الركب من 

حيث نطاق الرتدد لألنرتنت، وسرعة الربط، وجاهزية الشبكات.
تُبذل جهود يف مستوايت شــىت: إدخــال  ينبغي أن  الرقمية،  الــقــدرات  ولتنمية 
التعليم الرقمي يف املدارس واجلامعات؛ واالرتقاء ابملهارات الرقمية لدى قوة العمل احلالية؛ 
وتنفيذ برامج خاصة أساسية ومتطورة لتنمية القدرات لدى الشباب والكبار؛ ويشمل ذلك 
برامج التدريب على املهارات الرقمية يف برامج التطوير املهي احلالية؛ وتقدمي الدعم املايل 

لتنمية املشاريع الرقمية.
ولئن كان من الالزم تنمية القدرات وتوفري البنية التحتية، إال أهنما ال يكفيان 
تدابري  من  أعــرض كثرياً  ينبغي وضــع اسرتاتيجية أمشــل وطائفة  إمنائية؛ بل  فوائد  لتحقيق 
استغالل  إىل  الرقمنة  أجل  من  الصناعية  السياسات  تسعى  أن  وينبغي  العامة.  السياسة 
الــعــرض والطلب يف إقــامــة "دائـــرة رقمية محــيــدة" تتألف من  الــتــآزر الشديد بــني ضغوط 
القطاعات والشركات الرقمية الناشئة، وزايدة االستثمار واالبتكار، وتسريع منو اإلنتاجية، 
وزايدة الدخل وتوسيع األسواق. وقد يستدعي حتقيق ذلك اتباع سياسة صناعية حتدد فيها 
املهام بدرجة أكرب يف عامل رقمي ملواجهة اختالالت السوق احلالية. فعلى سبيل املثال، 
تستطيع احلكومات أن تستثمر يف منصات رقمية وليدة، أو يف احلصول على أنصبة كبرية 
من األسهم فيها من خالل صناديق الثروة الرقمية السيادية، بغية نشر مثار منو اإلنتاجية 

العالية اليت يؤتيها التغيري التكنولوجي على نطاق أوسع.
ويستلزم التغيري الذي حدث يف هيكل التمويل من أجل االستثمار يف االقتصاد 
املادية، متيل األصول  اتباع سياسة صناعية حمــددة املهام. وخالفاً لألصول  الرقمي أيضاً 
التنظيمي، وبــراءات  البياانت، والربجميات، وحتليل األســواق، والتصميم  املادية، مثل  غري 
االخــرتاع، وحقوق التأليف والنشر وما شابه ذلك، إىل أن تكون فريدة النوع، أو أعلى 
قد  لذلك،  ونتيجة  تقييمها كضمان.  الصعب  من  مما جيعل  حمــددة،  قيمة، يف سياقات 
التمويل  يقتضي دعم االستثمار يف أصــول غري مادية قيام املصارف اإلمنائية، أو آليات 
املتخصصة، بدور أكرب كمصادر للتمويل، فضاًل عن اختاذ تدابري يف جمال السياسة العامة 



17

يُبتغى منها تعزيز الرابطة بني الربح واالستثمار، مثل تغيري شروط اإلبالغ املايل، أو فرض 
قيود على عمليات إعادة شراء احلصص، ومدفوعات أرابح األسهم عندما يكون االستثمار 

منخفضاً، أو منح معاملة تفضيلية فيما يتعلق ابلضرائب لألرابح اليت يعاد استثمارها.
السياسة  الرقمي حتــدايت جــديــدة هامة يف  االقتصاد  يثري  نفسه،  الــوقــت  ويف 
التنظيمية، إذ إن التأثريات الشبكية ووفورات احلجم املرتبطة ابلرقمنة ميكن أن تؤدي إىل 
تفاقم أوجه عدم املساواة وإقامة حواجز أمام دخول األسواق. وتشري السيطرة الكاسحة اليت 
متارسها بضع شركات على املنصات الرقمية إىل ضرورة النظر بشكل فعال يف السياسات 
الرامية إىل منع سلوك هذه الشركات املنايف للمنافسة، فضاًل عن سوء االستخدام احملتمل 

للبياانت اجملمعة أثناء هذه العملية.
ومن بني سبل التصدي لالسرتاتيجيات الساعية للحصول على الريع يف عامل 
رقمي تفكيك الشركات الكبرية املسؤولة عن الرتكيز يف السوق. ويتمثل البديل عن ذلك يف 
القبول مبيل السوق إىل الرتكيز وتنظيمه بغية احلد من قدرة الشركة على استغالل هيمنتها. 
وابلنظر إىل أنَّ البياانت يف بلد ما قد تتسم خبصائص املرافق العامة، يتمثل أحد اخليارات 
املتاحة يف تنظيم الشركات الكبرية حبسباهنا مرافق عامة مع تقدمي اخلدمات الرقمية العامة 
بطريقة مباشرة. ويعي ذلك أنَّ االقتصاد الرقمي سيُنظر إليه بنفس الطريقة اليت يُنظر هبا 

إىل الصناعات اخلدمية التقليدية األساسية، مثل املياه والطاقة.
وملواكبة الثورة التكنولوجية اجلارية، جتد البلدان النامية نفسها يف أمسَّ احلاجة 
إىل النقل الدويل للتكنولوجيا من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى اليت متكنت 
من استحداث تكنولوجيات رقمية متطورة. وقد ابتت عمليات نقل التكنولوجيا الدولية 
أكثر تعقيداً يف االقتصاد الرقمي، إذ اعُتربت التكنولوجيا وحتليل البياانت مبثابة األسرار 
التجارية، وألنَّ بعض القواعد امللزمة تنطبق على تبادل الشفرة املصدرية. وبوسع التعاون 
اقتناص  النامية على  البلدان  الرقمي بني بلدان اجلنوب أن يقوم بــدور مهم يف مساعدة 

الفرص الناشئة يف العامل الرقمي بتقدمي الدعم املتبادل لبنيتها التحتية وقدراهتا الرقمية.
املتاح هلا  النامية حباجة إىل احلفاظ على اهلامش  البلدان  ومع ذلــك، ستكون 
يف جمال السياسة العامة وتوسيع نطاقه، إن أمكن ذلك، حىت تنفذ اسرتاتيجية التصنيع 
اليت ينبغي أن تتضمن اآلن سياسات رقمية تتعلق بتوطني البياانت وإدارة تدفق البياانت، 
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وعمليات نقل التكنولوجيا، ورسوم اجلمارك على البث اإللكرتوين. وحتدُّ بعض القواعد 
الــواردة يف اتفاقات التجارة احلالية، وتلك اليت جيري التفاوض بشأهنا، من أوجــه املرونة 
اليت تتمتع هبا احلكومات املوقعة على هذه االتفاقات يف اختاذ تدابري التوطني. وتتضمن 
مفاده أنَّ املشغل الذي يريد نقل  املفاوضات بشأن اتفاق التجارة يف اخلدمات مقرتحاً 
البياانت خارج احلدود الوطنية ينبغي عليه ببساطة أن يثبت احلاجة إىل نقلها إىل اخلارج 
"فيما يتعلق مبمارسة عمله التجاري". وتتضمن وثيقة شراكة احمليط اهلادئ قواعد ملزمة 
بشأن قــدرة احلكومات على احلد من استخدام املرافق احلاسوبية داخــل احلــدود الوطنية 
املصدر،  تبادل شفرة  تقتضي  تصميم سياسات  احلكومات  على  أو استئجارها، وحتظر 
إال لدواعي األمن الوطي. وتتضمن بعض املقرتحات بشأن التجارة اإللكرتونية يف منظمة 
التجارة العاملية قواعد ملزمة تتعلق بعمليات نقل البياانت عرب احلدود والقيود على التوطني.

وقد شرع اجملتمع الدويل يف إجراء حوار بشأن القواعد واللوائح التنظيمية املطلوبة 
إلدارة هذا الوضع برمته، ومل يتوصل بعد إىل اتفاق بشأن حتديد مسائل االقتصاد الرقمي 
اليت تقع يف نطاق اختصاص منظمة التجارة العاملية وتلك اليت تدخل يف نطاق اختصاص 
منظمات دولية أخرى. وينبغي جتنب االلتزام قبل األوان بقواعد هلا أتثريات طويلة األجل 
يف هذا اجملال سريع التغري حيث متثل املصاحل التجارية الضيقة الدافع الذي يرك اجلهات 

الفاعلة واملؤثرة.

يكس والبنيان المرصوص مجموعة ال�ب

الريب يف أنَّ البلدان النامية قد استأثرت، يف سياق تسارع وترية التجارة بفعل 
العوملة املفرطة، حبصة متزايد من تلك التجارة، مبا يف ذلك زايدة التجارة فيما بني هذه 
البلدان. غري أنَّ حتويل هذه االجتاهات إىل عملية إمنائية حتويلية كان بعيد املنال يف كثري 

من أجزاء اجلنوب.
الثمانينات، وأتسم  التجارة يف منتصف  الــذي طرأ على  العميق  التحول  وبــدأ 
الديناميات  املتبادل بني  الدعم  ابلشدة بوجه خاص يف جنوب شرق آسيا، واستند إىل 
اإلقليمية والسياسات الصناعية احلكومية املوجهة اليت ساعدت يف إقامة روابط متينة بني 
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الربح واالستثمار والصادرات. وساعدت وترية االستثمار احمللي السريعة على االستفادة من 
التعلم ووفورات احلجم، واستدامة منو اإلنتاجية السريع، حمركة عملية االنتقال من اعتماد 
اإلنتاج والصادرات على املوارد، إىل اعتمادمها على العمالة الكثيفة، مث على االستخدام 
انــعــدام هذه  الــصــادرات. وبسبب  لتلك  الشمالية  األســـواق  وفتح  للتكنولوجيا،  الكثيف 
أضعف على منو يف  الصالت يف مناطق انمية أخــرى، كــان تصدير املصنوعات مــؤشــراً 

اإلنتاجية يف تلك الفرتة.
ومبرور الزمن، حدث حتول تدرجيي يف آسيا ختطت خالله الصني الياابن كأكرب 
مــصــدر مــن املنطقة يف عـــــام 2004، مث أصــبــحــت أكـــرب مــصــدر يف الــعــامل يف 2007. 
مث ُســرِدت هــذه القصة حتت مسمى الربيكس )الــربازيــل واالحتــاد الروسي واهلند والصني 
وجنوب أفريقيا( فصارت رواية ضخمة تتحدث عن بروز االقتصادات الناشئة. بيد أنَّ هذه 
االقتصادات متثل جمموعة من التجارب االقتصادية املتباينة تبايناً شديداً ال جيعل منها قوة 
اقتصادية مجاعية وإن كان لوزهنا السياسي جمتمعة نتائج اسرتاتيجية مهمة. وجتربة الصني 
فريدة حىت يف إطار هذه اجملموعة. وقد زادت حصة جمموعة الربيكس يف اإلنتاج العاملي 
من 5.4 يف املائة يف عام 1990 إىل 22.2 يف املائة يف عام 2016. بيد أن حصة هذه 
اجملموعة بدون الصني من اإلنتاج العاملي زادت من 3.7 يف املئة إىل 7.4 يف املائة. ويتبنيَّ 
من ذلك أنَّ احلصة زادت فعاًل ولكن الــزايدة مل تكن ملفتة لألنظار. ويتجلى ذلك يف 
حصص الصادرات العاملية حيث تتخطى الصني بقدر كبري بقية دول اجملموعة. وحقيقة 
األمر أنَّ حصص الصادرات ظلت مستقرة على وجه التقريب يف أغلب بقية مناطق العامل 
النامي الواقعة خــارج شــرق آسيا وجنوهبا، بل وتراجعت يف بعض احلــاالت، إال يف فرتة 
االرتفاع أثناء دورة الــزايدة اهلائلة يف أسعار السلع األساسية حيث سجل مصدرو هذه 

السلع زايدة مؤقتة يف حصصهم من السوق.
وامتدت اآلاثر املرتتبة على وترية النمو والتحويل اهليكلي يف شرق آسيا إىل بقية 
العامل النامي وجتلت بصفة أساسية يف انتعاش الطلب على املواد اخلام. بيد أنَّ األدلة هنا 
أيضاً ضعيفة جداً على أنَّ التجارة أحدثت تغيرياً هيكلياً عريض القاعدة، إال يف قلة من 

حاالت النجاح يف آسيا.
ويعرب ذلك جزئياً عن عالقات القوة غري املتكافئة بني الشركات الرئيسية واملوردين 
يف سالسل قيمة الصناعات التحويلية ومواقف البلدان النامية التفاوضية الضعيفة. فعلى 
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املصّنعة  السلع  الوسطى يف جتميع  أمريكا  املثال، كانت جتــارب املكسيك وبلدان  سبيل 
مرتبطة إبنشاء اقتصادات حمصورة لديها روابــط حملية قليلة وفــرص ضئيلة للتحسني، إن 
أورواب  السيارات يف  وصناعة  اإللكرتونية  الصناعات  على  أيضاً  ذلــك  وينطبق  وجــدت. 

الشرقية والوسطى.
ويتضح مــن بــيــاانت الــتــجــارة يف "القيمة املــضــافــة" أنَّ الــصــني انــفــردت بكوهنا 
أحد البلدان القليلة اليت متكنت من زايدة حصصها يف القيمة املضافة احمللية للصناعات 
التحويلية من إمجايل الصادرات )بــزايدة 12 نقطة مئوية بني عامي 1995 و2014(. 
ومن بني 27 بلداً انمياً آخر مسجل يف التجارة يف "القيمة املضافة"، حققت ستة بلدان 
فقط زايدات، وإن كانت أقل ضخامة من أرقام الصني. وخالفاّ لذلك، عززت التجارة، 
يف سياق العوملة املفرطة، الثقل االقتصادي الذي حتظى به الصناعات االستخراجية يف 
كثري من البلدان النامية، فشهد 18 بلداً من بني 27 بلداً انمياً زايدات يف حصص هذه 
الصناعات من القيمة املضافة للصادرات. وقد يعزى ذلك جزئياً إىل التأثريات النامجة عن 
األسعار أثناء فرتة انتعاش السلع األساسية؛ غري أنَّ استمرار هذه التأثريات طوال سنوات 
عديدة عزَّز االستثمار يف الصناعات االستخراجية، اخلاصة منها والعامة على حٍد سواء،  
املــدى  الصناعات االستخراجية يف  قــد رّســخ االعــتــمــاد على  أّن يكون  أمــر يرجح  وهــو 

الطويل، مما أدى إىل تبعات سلبية على التغيري اهليكلي.
ويــشــري تصنيف صــــادرات الــبــلــدان الــنــامــيــة عــلــى أســـاس الــكــثــافــة التكنولوجية 
للمنتجات إىل اخــتــالفــات مــلــمــوســة يف اهلــيــكــل والــديــنــامــيــات مــعــاً. فــمــن جــهــة، تتسم 
االقتصادات املصنعة حديثاً والصني ابجتاهات واضحة حنو النهوض ابلتكنولوجيا. وعلى 
النقيض من ذلك، ُتظِهر أفريقيا وغرب آسيا تقدماً حمدوداً، إذ ظلَّت صادراهتما شديدة 
الرتكيز على السلع األساسية، مسجلة زايدة ال تكاد ُتذكر يف احلصص من املصنوعات 
كثيفة التكنولوجيا، بغض النظر عن مستوايت مهارة العمل فيها. وتقع أمريكا الالتينية 
وبقية بلدان اجلنوب وجنوب شرق آسيا وشرقها بني هذين النقيضني. ويف أمريكا الالتينية، 
شهدت فرتة التسعينات نوعاً من التغيري اهليكلي اقرتن بتطوير التكنولوجيا، غري أنَّ هذا 
االجتاه ُعِكس جزئياً أثناء دورة االنتعاش اهلائل للسلع األساسية. ومع احنسار الطفرة يف 
أسعار السلع األساسية، عاد هيكل جتارة أمريكا الالتينية إىل حاله يف أواخر التسعينات، 
مما يوحي أبنَّ التطور التكنلوجي كان حمدوداً يف أفضل احلاالت. ويف بقية بلدان اجلنوب، 
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وجنوب شرق آسيا وشرقها، مل تظهر التوجهات حنو تطوير التكنولوجيا بشكل نسيب يف 
بياانت الصادرات إال يف األلفية الثانية، مع حدوث حتول حنو السلع اليت تستدعي مهارات 
عمل عالية وكثافة يف استخدام التكنولوجيا. غري أنَّ الشوط ما زال طوياًل قبل أن تصل 
هذه البلدان حىت إىل اهليكل احلايل للصني، انهيك عن االقتصادات املصنعة حديثاً اليت 

حتتل املستوى األول.
وبوجه عام، تشري بياانت التجارة الثنائية إىل أنَّ التجارة داخل املنطقة الواحدة 
تبدو األكثر قدرة على توفري الدعم الرتقاء درجات السلم، مما يؤكد أنَّ دعوات األونكتاد 
السابقة لتعزيز التجارة اإلقليمية كانت سديدة. وعلى النقيض من ذلك، مل يُفض التوسع 
يف شــرق وجنوب شــرق آسيا إىل تغيريات هيكلية ملموسة يف هياكل صــادرات املناطق 
النامية األخرى، بل عزز دورها كمورد للسلع األساسية. ومع تباطؤ التجارة العاملية منذ 
األزمة املالية العاملية، تكشفت، يف كثري من البلدان، أوجه الضعف اهليكلي الكامنة، ومن 

بينها االفتقار إىل قاعدة متينة من البنية التحتية.
وتشكل االختناقات يف البنية التحتية، سواء أقيست بكثافة الطرق ابلكيلومرت 
املربع، أو احلصول على الطاقة، أو الربط اهلاتفي )الضروري يف العصر الرقمي اجلديد(، 
أو املياه املنقولة ابألانبيب، أو مرافق الصرف الصحي األساسية، عقبات تعيق النمو املطرد 
يف مناطق انمية عديدة، أتيت يف صدارهتا جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 
ويعزى ذلك، يف جانب منه، إىل التحول الليربايل اجلديد يف السياسة اإلمنائية اليت أضعفت 
اهلدف األصلي املنشود من التمويل املتعدد األطراف، وهو متويل مشاريع البنية التحتية: 
فعلى سبيل املثال، اخنفض معدل اإلقراض للبنية التحتية إىل جمموع القروض اليت منحها 
البنك الدويل يف األلفية الثانية بنسبة 60 يف املائة من أرقام الستينات. وتضافر ذلك مع 
هجوم أوسع نطاقاً يف جمال السياسة العامة على االستثمار العام، فأبقى بلداانً انمية عديدة 

خلوا مما يلزمها من بنية حتتية متكنها من املنافسة بشكل فعال يف أسواق أكثر انفتاحاً.
األمــم  فخطة  األخـــرية.  السنوات  يف  أمهيتها  استعادت  التحتية  البينية  أنَّ  بيد 
التحتية إن  للبنية  لــعــام 2030 تتطلب إجنــاز مشاريع ضخمة  للتنمية املستدامة  املتحدة 
أُريد هلذ اخلطة أن تصيب أي قدر من النجاح، مع تقديرات لالحتياجات السنوية من 
االستثمار العاملي تبلغ عدة تريليوانت من الدوالرات. وتعد مبادرة احلزام والطريق الصينية 
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اليت متثل جمموعة من البىن التحتية تُقدَّر تكلفتها برتليون دوالر أبن تنشر الصني منوذجها 
لالستثمار - الصادرات على نطاق عاملي.

ولئن كانت األرقام اليت تتصدر العناوين الرئيسية عن حجم فجوة التمويل قد 
ساعدت دون ريب يف إذكــاء الوعي ابلتحدي الذي متثله البنية التحتية، فثمة خطر يف 
إغفال الدور احلاسم الذي يقوم به يف التحويل اهليكلي، وأمهية السياسات واملؤسسات 
التكميلية يف تعزيز هذا الدور. وإن كان يف التاريخ عربة ملن يعترب، فهي أنَّ حتدي حشد 
املوارد يزداد جسامة وأنَّ احلاجة تزداد إىل ختطيط االستثمارات يف البنية التحتية وتسلسلها 

بطريقة مالئمة كلما أتخرت البلدان يف بدء سعيها لتحقيق التنمية.
البنية  املــعــي، متثل  البلد  إلــيــه  الـــذي وصــل  التنمية  النظر عــن مستوى  وبــغــض 
التحتية اســتــثــمــاراً طــويــل األجـــل يف مستقبل جمــهــول، وذلـــك نــظــراً القــتــصــادايت احلجم 
الكبرية، والتكاليف الثابتة الضخمة، واألوجه التكاملية املتعددة، وفرتات النضج الطويلة 
التحتية، على حد  البنية  لذلك يشكل ختطيط  االستثمار،  النوع من  هــذا  يتطلبها  الــيت 
قول املصريف األمريكي فليكس روهاتني، "مسعى جريئاً". ويف الوقت نفسه، هتيئ هذه 
اخلصائص نفسها السبيل لكال "االحتكارات الطبيعية" وحتدايت التنسيق اجلسيمة اليت قد 
حتقق عائدات ضخمة لالستثمار اخلاص، لكن تنفيذها على النطاق املطلوب وبشكل اتم 
يستلزم، يف كثري من األحيان، مشاركة القطاع العام. ومن املؤسف أّن حتدي البنية التحتية 

حتوَّل إىل مباراة سياسية بني فريقي "عجز السوق" و"عجز احلكومة".
وينبغي، عوضاً عن ذلك، إحداث حتول منطي يضع االستثمار يف البنية التحتية 
يف صلب التحويل اهليكلي ويتيح منظوراً بدياًل لكيفية ختطيط هذه االستثمارات وتنفيذها 
الصناعية.  قــدراهتــا  بناء  على  تعكف  الــيت  النامية  الــبــلــدان  حالة  يف  ال سيما  وتنسيقها، 
ويعي القيام بذلك إعــادة النظر يف النقاش القدمي بشأن ختطيط التنمية وبث احليوية يف 
أوصاله. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الدراسة الرائدة أللبريت هريمشان بعنوان "اسرتاتيجية التنمية 
للربط بني ما كان  االقتصادية" اليت ُنشرت قبل 60 عاماً خلت ميكن أن تكون إطــاراً 
يُطلق عليه على حنٍو شائع "رأس املال الالزم للهيكل األساسي االجتماعي" )البنية التحتية 

العامة( واألنشطة اإلنتاجية املباشرة )االستثمار اخلاص(.
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وربط هريمشان التخطيط بنموذج "للنمو غري املتوازن" توجه فيه املوارد اإلنتاجية 
بصورة انتقائية حنو قطاعات لديها القدرة على إقامة روابط خلفية وأمامية، كاشفة بذلك 
عــن الثغرات وحمــدثــة اضــطــراابً يف األســعــار يُفعِّل مــزيــداً مــن جــوالت االستثمار اخلــاص، 
ويعزز القدرات التنظيمية وغري التنظيمية الالزمة الستمرار عملية النمو، ويرسل إشارات 
صحيحة لواضعي السياسات تدهلم على املواقع اليت ينبغي أن يركزوا فيها استثماراهتم يف 

البنية التحتية.
وبربط السالمة املالية بعدد أكرب من معايري التنمية، يتيح هذا النهج بدياًل عن 
الطريقة احلالية اليت حتصر ختطيط البنية التحتية يف "اختيار عناصر احلافظة"، مع الرتكيز 
مع  متشياً  املخاطر،  املعدَّلة حسب  والــعــائــدات  املشاريع  لــفــرادى  املصرفية  املقبولية  على 

حساابت االستثمار اخلاص.
وعلى الرغم من احلماس الذي يبديه واضعو السياسات يف الوقت احلايل لزايدة 
مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع البنية التحتية، تفادت األسواق املالية يف عصر العوملة 
املفرطة هذه املشاريع وفضلت عليها اإلقــراض يف األجــل القصري وعمليات املضاربة يف 
فإهنا  التحتية،  البنية  اخلــاص يف  القطاع  عندما حتققت مشاركة  القائمة. وحــىت  األصــول 
سعت، يف كثري من األحيان، إىل حتقيق مكاسب مالية قصرية األجل، عوضاً عن تقدمي 
اخلدمات العامة، منتقية املشاريع على هذا األساس، ومقيمة نظماً جمزأة من البنية التحتية 

ال تستويف املعايري وال تتناسب مع تشجيع النمو املتسارع والتحويل اهليكلي.
رؤيــة واقعية وجتريبية يف نفس الوقت.  قــدمــاً  وبـــداًل عــن ذلــك، يستلزم املضي 
وتستدعي التنمية التحويلية اتباع هنج ذي طابع اسرتاتيجي أكرب خُيطَّط فيه تطوير البنية 
يويل  أن  وينبغي  الصناعات.  وتنويع  الصناعية  التنمية  تدعم  الــيت  الــروابــط  لتعزيز  التحتية 
التحتية،  البنية  االستثمارات يف  هبا  تتشكل  الــيت  للكيفية  الواجبة  العناية  التخطيط  هــذا 
والعالقات املتبادلة بني البنية التحتية ومنو اإلنتاجية، واملفاضالت واألولوايت اليت ينطوي 
عليها اختيار البنية التحتية. ومن املهم حتديد استثمارات البنية التحتية اليت حتظى ابألولوية 
وكيفية الوصول إىل هذه األولوايت. ولبعض أنواع البنية التحتية )مثل الطرق واالتصاالت 
الالسلكية( أتثري أقوى على اإلنتاجية من أنواع أخرى )على سبيل املثال، النقل اجلوي 
املــال  التفكري يف رأس  السياسات على  التخطيط واضــعــي  الصحي(. وجيــرب  أو الــصــرف 
الصبور، إذ من املألوف أال يبدأ االستثمار يف البنية التحتية يف التأثري يف إنتاجية القطاع 
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اخلــاص إال بعد مضي بعض الوقت وبعد بلوغ مستوى أدىن من هذا االستثمار. ويعي 
ذلك أيضاً أنَّ احلكومات ينبغي أن تبدي استعدادها للمجازفة ببعض املخاطر، فقد كانت 
برامج البنية التحتية الناجحة يف املاضي مثرة طموح سياسي وحماسبة عامة دقيقة وحساابت 
إحصائية موضوعية. ويف اخلتام، تكتسي اآلاثر املتشابكة للبنية التحتية وأوجه التكامل بني 
خمتلف أنواع هذه البنية أمهية، فتعزيز الطاقة يف املناطق الريفية ال يؤدي حتماً إىل معدالت 
عالية من العائدات يف أوساط الشركات حينما ال تكون الطرق أو االتصاالت الالسلكية 
متاحة بشكل متزامن. وينبغي أن تؤخذ هذه التأثريات يف احلسبان يف جهود التخطيط 

العام والتنسيق الشاملني.
ومن هذا املنطلق، ينبغي أال يُنظر إىل التخطيط حبسبانه دلياًل يتضمن إرشادات 
موجهة من القمة إىل القاعدة، وإمنا مظلة تنسيقية تضم طائفة واسعة النطاق من املصاحل 
أن حتظى ابألولوية،  ينبغي  اليت  القطاعات  املتباينة، وتركز على  االسرتاتيجية  واخلــيــارات 
والتكنولوجيات اليت ينبغي أن تُعتمد، والتنسيق الكلي بني قرارات االستثمار، وحجم املوارد 
الوطنية  التنمية  املنظور، تبعث عودة خطط  الكفيلة حبشدها. ومن هذا  الالزمة والسبل 
يف كثري من البلدان النامية على التفاؤل، رغم أنَّ التقييم األويل هلذه املبادرات يشري إىل 
استمرار الفصل بني خطط البنية التحتية واسرتاتيجية البلد للتنمية. ومثة حاجة إىل مزيد 
من العمل لربط خمتلف أصحاب املصلحة يف البلد وجماالت السياسات العامة اليت تتداخل 
التخطيط،  الــقــدرات مــن أجــل  التحتية، مــع احلــرص على االتــســاق، وتنمية  البنية  معها 
وإعداد املشاريع وتنفيذها، ووضع نظام واضح للعقوابت يكفل اتباع اخلطط، فضاًل عن 
املساءلة لتقليل التكاليف غري الضرورية إىل احلد األدىن وضمان الشرعية. ويستدعي ذلك، 

يف هناية املطاف، قيادة سياسية جريئة.

شعراء التجارة الحرة

أن  تكمن يف  املفاجئة  ولكن  مفاجأة،  املفرطة  العوملة  على  اهلجوم  ال يشكل 
يكون النظام التجاري الــدويل اآلن يف خط املواجهة، ألن جــذور ازدايد انعدام األمــن، 
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النظام املايل أكثر مما هي  إليها هذا اهلجوم وليدة  واملديونية، وعدم املساواة، اليت يعزى 
انشئة عن النظام التجاري.

حدة  مــن  للتخفيف  اجلمركية  التعريفات  اســتــخــدام  أنَّ  يف  ــك  أال يّــشَّ وينبغي 
مشاكل العوملة املفرطة لن يكون نصيبه الفشل فحسب، بل ويمل يف طياته خطراً يتمثل 
يف أن يضيف إليها، من خالل دورة من اإلجراءات االنتقامية الضارة، زايدة عدم اليقني 
هناية  يف  النمو  وإبــطــاء  واملستهلكني،  أبجــر  العاملني  على  الضغط  وازدايد  االقــتــصــادي 
املطاف. ومع ذلك، سيكون من ابب احلماقة جتاهل من يعربون عن هذه الشواغل إزاء 
الصدمات التجارية الضارة ابعتبارهم جيهلون خبااي نظرية ريكاردو عن التجارة، أو جمرد 
ضحااي للسياسيني الشعوبيني املضلَّلني. ولئن كانت خطورة السخط يف بلدان الشمال 
مل تتجه إىل املسائل التجارية إال اآلن، فإن املخاوف بشأن آليات عمل النظام التجاري 

الدويل تنتاب البلدان النامية منذ وقت طويل.
ويصوَّر اخلطاب السائد يف احلقبة احلالية العوملة على أهنا مرادف لسطوة األسواق 
"املستحب"؛  السياسية  احلــدود  وتالشي  املتسارعة،  التكنولوجي  التغيري  ووتــرية  املتزايدة، 
الفرص  تكافؤ  القائلة أبنَّ  الفكرة  لرتويج  انقطاع  احلــرة" دون  "التجارة  لغة  واسُتخدمت 
اخلاضع ملزيج من القواعد الرمسية، واملعايري الضمنية، واملنافسة الشديدة سيحقق االزدهار 
للجميع حىت يف الوقت الذي حتررت فيه القوى االقتصادية العاملية من اإلشراف السياسي 

احمللي.
ما ترتبط  بــقــدر  املتنقل  املـــال  ورأس  ابألرابح  تتعلق  العوملة  أنَّ  األمـــر  وحقيقة 
أقامت هلا مواقع يف األســواق  اليت  الكبرية  ابألسعار واهلواتف احملمولة وختضع للشركات 
تزداد هيمنة وتعمل حتت غطاء اتفاقات "التجارة احلرة" اليت خضعت حلشد الدعم بشكل 
مكثف من ِقبل الشركات ونـُفِّذت، يف جل األوقات، ابحلد األدىن من الرقابة العامة. وعلى 
غرار ما ورد ذكره يف تقارير سابقة، ًاصبح هذا العامل عاملاً ال ينفصل فيه املال عن السلطة، 
وختلص فيه رأس املال، سواء أكان مادايً أو غري مادي، طويل األجل أو قصريه، صناعياً 

أو مالياً، من قبضة الرقابة التنظيمية وتدخلها.
ونتيجة لذلك، ليس من املستغرب أن يكون القلق الشديد الذي تثريه العوملة 
املفرطة يف نفوس عدد متعاظم من املتضررين منها قد أدى إىل املزيد من التشكيك يف 
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السائد من االقتصاديني  التيار  اليت حتققها. ويتحمل  الفوائد املشرتكة  الرمسية عن  الرواية 
قسطه من املسؤولية عن الوضع الراهن. فهو ال يزال ينحاز إىل التجارة احلرة البحتة عندما 
التباينات يف  الطرف عن  العريض، غاضاً  السياسات ومع اجلمهور  يتواصل مع واضعي 
أفكاره النظرية وعن التفاوت الدقيق يف التاريخ االقتصادي. فاخلطاب السائد يصوَّر "امليزة 
النسبية" على أهنا دفعة "مفيدة جلميع األطراف" للكفاءة االقتصادية والرخاء االجتماعي 
دون حتديد الشروط اليت ميكن أن تتحقق فيها هذه النتائج النافعة وال السبل الكفيلة جبعل 

أي آاثر سلبية أخف وطأة.
وال ريب يف انَّ املد اجلديد من احلمائية وما يقرتن به من فتور يف روح التعاون 
الدويل يثريان حتدايت جسيمة أمام احلكومات يف أحناء العامل كافة. بيد أنَّ املراهنة على 
العمل كاملعتاد ليس رداً سديداً، فمقاومة االنعزالية بفعالية يقتضي التسليم بفشل كثري من 
القواعد املعتمدة لتعزيز "التجارة احلرة" يف دفع النظام يف اجتاه يتسم بقدر أكرب من الشمول 

والتشارك واالهتمام ابلتنمية.
ويعي ذلك انَّ اتباع هنج واقعي أكثر استناداً إىل األدلة يف تدبر التجارة وإعداد 
اتفاقات التجارة ابت ضرورايً اآلن. وينبغي أن يتجنب احلديث عن التجارة االفرتاضات 
التجارية، مثل  العامة السائد عن السياسة  الواقعية اليت قام عليها خطاب السياسة  غري 
العمالة الكاملة، واملنافسة املكتملة األركان، واالستثمار املعتمد على الوفورات، أو توزيع 
ينبغي أن يقرتن االعــرتاف ابلعرب املستخلصة من  عن ذلــك،  الدخل ابستمرار. وعوضاً 
اقتصادات الــصــادرات الناجحة والــرؤى الـــواردة يف منــاذج التجارة اجلديدة الــيت أتخــذ يف 
املساواة،  تفاقم عدم  بني  السببية  للعالقة  بتقييم  املساواة  التجارة يف عدم  احلسبان أتثري 

وسعي الشركات القتناص الريع، واحنسار االستثمارات، وازدايد االستدانة.
وقد دأب األونكتاد يف السنوات القليلة املاضية على الدعوة إىل ضرورة إقامة 
يتخذ  اقتصادي دويل  تكامل  إىل  اتــفــاق عاملي جديد - يسعى  اتــفــاق دويل جديد - 
أشكااًل تتصف مبزيد من الدميقراطية، واإلنصاف، واالستدامة. وفيما يتعلق ابسرتاتيجيات 
التجارة الدولية واهليكل الذي تقوم عليه على وجه التحديد، توجد حجج قوية إلعادة 
هذا  العاملية، يف  التجارة  ملنظمة  هافاان  ميثاق  لوضع  السبعني  الذكرى  سياق  النظر، يف 
امليثاق الذي انبثق - ولو بشكل عابر - عن االتفاق اجلديد األصلي وال يزال بوسعه أن 

يتيح مؤشرات هامة تتعلق بشواغلنا املعاصرة.
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الــتــجــارة يف سياق  اتــفــاقــات  بـــدء، تطلع ميثاق هــافــاان إىل وضــع  وابدئ ذي 
اقتصادي كلي توسعي، مشرياً إىل "إن جتنب البطالة أو العمالة الناقصة، من خالل حتقيق 
فيه ويف حجم  والراغبني  العمل  للقادرين على  بلد  املفيدة يف كل  العمل  واستبقاء فرص 
اإلنتاج الكبري واملتنامي ابطراد، والطلب الفعلي على السلع واخلدمات، ليس شأانً داخلياً 
فحسب، بل هو أيضاً شرط ضروري لتحقيق الغرض العام ... مبا يف ذلك توسيع التجارة 
الدولية، وابلتايل حتقيق رفاه مجيع البلدان األخرى". وقد جرى التخلي عن هذا الرتكيز على 
العمالة التامة يف فرتة العوملة املفرطة على الصعيد الوطي ويف اتفاقات "التجارة" و"التعاون 
االقتصادي" اليت هيمنت على الساحة. وينبغي استعادة هذا الرتكيز لتفادي ازدايد اهلجوم 

الواسع النطاق على التجارة قوة.
واثنياً، يعرتف ميثاق هافاان ابلصالت بني ظروف سوق العمل، وعدم املساواة، 
والــتــجــارة، داعــيــاً إىل حتسني األجـــور وظـــروف العمل على حنــو يتسق مــع التغيريات يف 
اإلنتاجية. ورمى امليثاق أيضاً إىل منع "املمارسات التجارية اليت تؤثر يف التجارة الدولية 
وتقيد املنافسة، وحتد من إمكانية الوصول إىل األســواق، أو تعزز السيطرة االحتكارية"، 
وخصص امليثاق فصاًل أبكمله لتناول مشكلة ممارسات األعمال التجارية التقييدية. وينبغي 
أن حتظى إعادة النظر يف هذه األهداف يف ضوء حتدايت القرن احلادي والعشرين ابألولوية 

ويشمل ذلك التحدايت اليت يثريها االقتصاد الرقمي.
واثلثاً، شدَّد ميثاق هافاان على وجود مسارات إمنائية متعددة ملزاوجة األهداف 
البلدان حبيز كــاٍف يف  العاملي، وعلى ضــرورة أن تتمتع  احمللية مع اإلدمـــاج يف االقتصاد 
مضمار السياسات لتواصل التجارب العملية لضمان املزاوجة املتسقة. وتدفع هذه احلاجة 
اليت  "التجارة"  اتفاقات  بشأن  التفاوض  الواجهة مسألة  إىل  العامة  للسياسات  إىل حيز 
منحت األفضلية يف العقود األخرية ملتطلبات رأس املال وحدَّت من إمكاانت التنمية على 

حنٍو يتسق مع األولوايت االجتماعية.
وبعد مضي عقد من الزمان على اهنيار مصرف ليمان براذرز، مل يتمكن االقتصاد 
العاملي من شق مسار لنمو متني ومستقر. وبداًل من ذلك، أبقى الطلب الضعيف، وارتفاع 
مستوايت الديون، وتقلب تدفقات رأس املال، اقتصادات عديدة متأرجحة بني حاالت 
االنتعاش الغضة وعدم االستقرار املايل. ويف الوقت نفسه، فاقمت تدابري التقشف، وسعي 
الشركات القتناص الريع دون حسيب أو رقيب، عدم املساواة ونكثت النسيج االجتماعي 
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والسياسي. وقد أدرك واضعو ميثاق هافاان من جتربتهم أنَّ التعريفات اجلمركية متثل أدوات 
غادرة للتعامل مع هذه املشكالت، وأهنا لن تزيد األمور إال سوءاً إن حدثت دورة خبيثة 
من التعامل ابملثل. بيد أنَّ احلروب التجارية متثل عرضاً من أعراض االعتالل االقتصادي 
وليست سبباً فيه. وتكمن مأساة زماننا احلايل أنه يف الوقت الذي حنن يف أمس احلاجة إىل 
تعاون دويل أكثر جرأة، فإن قرع طبول التجارة احلرة بال هوادة ألكثر من ثالثة عقود قد 
n قتل اإلحساس ابلثقة، واإلنصاف، والعدالة الذي يعتمد عليه هذا التعاون الدويل.�


