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وأداء االقتصادات سيكون أفضل بزيادة  -اً، وفقاً لما ورد في التقرير يحتمتزايد عدم المساواة ليس أمراً 
 خلالمساواة في توزيع الد

 
الطويل األمد تختلف،  ولكن مسار  تزايد عدم المساواة تجاهتقرير التجارة والتنمية يخلص إلى أن أسباب ا

 سوق العمل  وسياساتاالتجاه يمكن عكسه من خالل السياسات الحكومية المالية 
 

الدخل والثروة يف خمتلف أحناء   توزيع اع الفجوات يفيذهب تقرير جديد صادر عن األونكتاد إىل أن اتس - 1121أيلول/سبتمرب  21جنيف، 
نياات البلادان العامل ليس نتيجة ثانوية حتمية من نتائج العوملة والتغري التكنولوجي. وتؤكد الدراسة أن تزايد تركيز الدخل يف أيدي قليلة يقيد إمكا

 ااال  -اتجتماااعي املتاحااة لسااكاها بوجااه أعااو  اءرتقاااتتعلاايو و يف اجملااال اتقتصااادي بف ااعاب الطلااب علااخل الساالع واناادمات وا ااد ماان   ااا  ال
تحسااتغل مااواهبهو وإهتااازاتو اتقتصااادية املمكنااة اسااتغالتك كا ياااك. وذكاان عكااس مسااار هااذل اتكاهااات، باال ينبغااي  عاال  لاا ، عاان  رياا  تاادخل 

 ا كومة بسياسات مالية وسياسات لسو  العمل، حسبما يرد يف التقرير.
 

 ."سياسات النمو الشامل والمتوازن"،  و العنوان الفرعي (1)1121تقرير التجارة والتنمية صدر اليوم وقد 
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يف  وتبني اتكاهات السائدة علخل مدى السنوات الثالثني املا ية ازدياد التفاوت يف الدخل داخال البلادان و يماا بينهاا. وتراجعا  حصاة األجاور
نقااام ميوياة أو أكثاار يف  5تقدماة ويف العديااد مان البلاادان النامياة.  قاد ا فباا ، علاخل ساابيل املثاال، بنسابة الادخل اإلااايف يف معظااو البلادان امل

نقااام ميويااة أو أكثاار يف أملانيااا و يرلناادا  21أساارتاليا واململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظمااخل و يرلناادا الياامالية والوتيااات املتحاادة األمريكيااة، وبنساابة 
يف املائاة مان الثاروة الو نياة، يف  11يف املائاة و 21يف املائة من السكان تساتثثر بنسابة تارتاوني باني  2األغىن اليت تيكل  و رنسا. وأصبح  الفية

 عدد من البلدان.
 

وقااد حاادل ممااول واثاال بوجااه عااام بااني البلاادان.  فااي الوقاا  الااذي كااان  يااه نصاايب الفاارد ماان الاادخل يف البلاادان انمسااة عياار األغااىن يف عااام 
. غاري أن التقريار يياري إىل أن هاذل 1111مرة حبلول عاام  21زاد هذا الرقو إىل مرة،  44عادل نظريل يف البلدان انمسة عير األ قر ي 2891

 ، نتيجة لتحسن األداء اتقتصادي يف عدد من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية.1118مرة يف عام  52النسبة ا فب  إىل 
 

اتقتصاديني إىل أن إىل التقدم الكبري الذي شهدته العوملة علخل مدى  رتة السنوات الثالثني نفسها، حسبما يرد يف التقرير،  هب عدد من  ونظراك 
 التفاوت املتزايد يف الدخل هو النتيجة الطبيعية لسرعة منو التجارة والتد قات املالية الدولية وسرعة التقدم التكنولوجي.

 
أي أن بفمكااان ا كومااات اسااتخدام السياسااات املاليااة وسياسااات سااو  العماال  - أن الدراسااة تيااري إىل أن هااذل النتيجااة ليساا  أمااراك حمتماااك غااري

 لتقليص التفاوت يف الدخل.
 

تقتصادي أيبااك. ويياري وتفيد الدراسة بثن هذا اهلدب جدير باتهتمام، ت جملرد دواعي اإلنصاب والر ال اتجتماعي، بل ألنه سيحسن األداء ا
واتسااتهال  يولاد الطلااب  -التقريار إىل أن األسار املنخفبااة الادخل واألساار املتوساطة الاادخل تنفا  ماان دخلهاا نساباك أكاارب كثارياك علااخل اتساتهال  

يف  1118الااذي شااهدل عااام  ا ااايف ماان الركااود  التعااايفالااذي يااد ع اتقتصااادات ا ديثااة. ويااذهب التقرياار إىل أن األساابا  املباشاارة لبااعف 
 اتقتصادات املتقدمة تكمن يف نقص الطلب.

 
املتقدماة، بل من املرجح أن تكون النسبة املتزايدة من الدخل الايت ُيصال عليهاا األغنيااء قاد سااأل  يف األزماة املالياة العاملياة.  فاي بعا  البلادان 

كثاري ماان األحيااان، باااإل رام يف نفيااذيني واملاديرين والااوكالء املاااليني يف اليااركات، يف  ارتبطا  التعويبااات املرتفعااة للغايااة، الايت تحااد ع للمسااؤولني الت
املخاااا رة حبثااااك عااان املكاساااب وعااان أربااااني األساااهو يف األجااال القصاااري، يف حاااني ا اااطحر العااااملون باااثجر إىل اتساااتدانة للحفاااا  علاااخل مساااتويات 

إىل ارتبا ه بتقدمي حوا ز عكسية  معييتهو. وييري التقرير إىل أن "الرتكيز املفرم للدخل كان واحداك من العوامل اليت أدت إىل األزمة العاملية نظراك 
فياات األثر إىل  وي الدخل األعلخل وبارتفااع مديونياة  ياات الادخل األخارى". ويتوقاع التقريار عادم ممقيا  انتعاال كباري مان الركاود إىل أن ممقا  ال

 املنخفبة الدخل والفيات املتوسطة الدخل إيرادات كا يةك لإلنفا  علخل اتستهال .
 

ارة والتنمية أن زيادة املساواة يف توزيع الدخل تؤيت أكلها أيباك يف األماد الطويال.  لا  أن التفااوت الكباري ُيارم كثارياك مان النااس ويؤكد تقرير التج
مااان ا صاااول علاااخل التعلااايو واتئتماااان، وذناااع توساااع األساااوا  انلياااة. ويياااكل  لااا  مبااارور السااانوات والعقاااود إهاااداراك جسااايماك إلمكاناااات البلاااد 

. وبالتاااايف،  ااافن ممساااني مناااط توزياااع الااادخل سيسااااعد يف حفاااز النماااو اتقتصاااادي واساااتمرارل يف األماااد القصاااري، وسااايتيح حاااوا ز أقاااوى اتقتصاااادية
 لالستثمار واتبتكار وخل   رص العمل يف األمد الطويل، و قاك للدراسة.

 
ئياااك عاان التغااريات يف ساالو  قطاااع اليااركات:  باادتك ماان مواجهااة ويااذهب التقرياار إىل أن أوجااه عاادم املساااواة املتزايااد يف البلاادان املتقدمااة هتماا  جز 

تتمياز با فاا   املنا سة الدولية املتزايدة باستثمارات تعزز اإلنتاجية، اكه  اليركات حنو ممقي  األرباني بنقل أنيطتها اإلنتاجية إىل البلدان اليت
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  إىل انااار . واسااتحخدم كثااري ماان األرباااني الناكااة ماان  لاا  لتوزيااع أرباااني األجااور و/أو عاان  رياا  إبقاااء األجااور منخفبااة مبجاارد التهديااد بالااذها
األسهو وإعادة شراء األسهو لتعظيو القيمة السهمية. ونتيجة لاذل ، اقارتن تقيياد األجاور علاخل الصاعيد انلاي بزياادة حصاص أصاحا  اليارائح 

 ملناصب اإلدارية العليا.العليا للدخل، مبن  يهو  وو الدخل الريعي و"األغنياء العاملون" يف ا
 

لة انتقالية تتوقف وييري التقرير إىل أن نتائج العوملة والتغري التكنولوجي  يما يتعل  بتوزيع الدخل يف اتقتصادات النامية واتقتصادات اليت متر مبرح
ة، مثال التصانيع، قاد ياؤدي يف البداياة إىل  ثاار علخل التغريات يف هياكل اإلنتا .  انتقاال قاوة العمال مان القطااع الزراعاي حناو أنياطة أعلاخل إنتاجيا

حيث تكون دخول عماال املصاانع أعلاخل كثارياك مان دخاول املازارعني، ورغاو ممسان أحاوال اياع العماال،  -توزيع سلبية، كما هو ا ال يف الصني 
  فن هذا التحسن مت بدرجات متفاوتة.

 
 إىل التحول عن التصنيع قبل األوان و/أو ات طرابات واألزمات املالية، كماا هاو ا اال ومع  ل ،  عندما تؤدي العوملة اليت يقودها القطاع املايف

مثل انادمات غاري الرةياة  -يف أمريكا الالتينية واتقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية،  فن انتقال قوة العمل من التصنيع إىل أنيطة أقل  إنتاجية 
الادخل. ويفياد   توزياع ل ببساا ة للبطالاة، يسافر غالبااك عان خفا  مساتويات األجاور وتوسايع الفجاوات يفأو تعر  العماا -واملهن غري املثمونة 

ركات، التقرير بثن األزمات املالية وعمليات انصخصة الواسعة لليركات اليت كان  ولوكاة للدولاة ساابقاك أدت أيبااك إىل تغياري هيكال ملكياة اليا
 الدخل.ما أ بخل إىل زيادة تركيز الثروة و  من

 
***  **  *** 


