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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

معاجلة التفاوت عن طريق  : اجلزء الرفيع املستوى  
  ٢٠١٥عام  ٍد ملا بعدحت: التجارة والتنمية

 ملـا بعـد    يف خطة التنمية     معاجلة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية         
  ٢٠١٥ عام

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

  موجز    
، يتضح اآلن أن معاجلة ٢٠١٥بينما يناقش اجملتمع الدويل خطة التنمية ملا بعد عام   

فاألدلة العمليـة ُتظهـر أن      . ة املستدامة  من أهداف التنمي    أساسياً التفاوت ستشكل جزءاً  
التزايد يف تفاوت الدخل قد أصبح من مسات االقتصاد العاملي منذ أوائل مثانينيات القـرن               

ويتسم النمط الراهن لتوزيع الدخل على الصعيد العاملي بتفاوت بالغ بني البلدان            . العشرين
 بسبب النمـو  ن االحنسار مؤخراً  م وشهد التفاوت بني البلدان قدراً    . وداخلها على السواء  

وإن مل تؤخذ الصني يف احلسبان، سيكون التفاوت بني البلـدان           . البالغ السرعة يف الصني   
 يف  أما التفاوت داخل البلدان فقد شهد تـدهوراً       . أكرب اليوم مما كان عليه يف الثمانينيات      

جتاه حنـو نظـم     معظمها بسبب االحنسار املستمر لنصيب األجور من إمجايل الناتج، واال         
 من وهناك أشكال أخرى هامة أيضاً. ضريبية أقل تصاعدية وحتويالت اجتماعية أقل سخاء

التفاوت، مثل توزيع الثروة والفوارق بني اجلنسني والتباينات يف إمكانية احلـصول علـى    
  .التعليم، وبإمكاهنا أن تقوض بشكل كبري من جودة الفرص واحلراك االجتماعي
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 عالقة بني النمو والتفاوت معقدة، ُتظهر البحوث اليت أجريت مؤخراً         وبينما تعد ال    
وقـد  . أن الدرجة العالية من التفاوت قد حترم اجملتمعات من حتقيق منو شامل ومـستدام             

أحدثت األزمة املالية العاملية، على وجه اخلصوص، زيادة كبرية يف الوعي بالـصلة بـني               
لية غري املنظمة، والتهديد الذي يتعرض لـه األمـن          التفاوت املتزايد، وصعود األسواق املا    

 وزيادة التفاوت ليست شـرطاً    . االقتصادي واالجتماعي من جراء الصدمات واألزمات     
 للنمو االقتصادي السليم وال نتيجة طبيعية له، ومن مث ميكن تغيريها بـسياسات              ضرورياً

لة واملستدامة من دون إطـار      وال ميكن حتقيق التنمية الشام    . اقتصادية واجتماعية استباقية  
سياسايت متكامل تتمثل ركائزه الرئيسية يف سياسات لالقتصاد الكلي تعزز النمو وختلـق             

ومن أجل زيادة فرص البلدان النامية يف اللحـاق         . فرص العمل وسياسات إمنائية صناعية    
االقتصاد بتلك املتقدمة ومن مث احلد من التفاوت العاملي، يلزم تنفيذ سياسات على صعيد              

وينبغـي  . الكلي وسياسات صناعية وجتارية وبيئية واجتماعية متسقة ويعزز بعضها بعضاً         
تكميل االتساق السياسايت على الصعيد الوطين بآخر على الصعيد الدويل، مبا يزود البلدان             
باحليز الالزم على مستوى السياسات لتنفيذ استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية وحتقيق أهداف           

  .لتنمية املستدامةا
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  عودة مسألة التفاوت إىل جدول أعمال اجملتمع الدويل  -أوالً  
بعد غياب شبه تام من جدول أعمال اجملتمع الدويل يف العقود األخـرية، ظهـرت                 -١

فاالجتاهات حنو زيادة التباين بني     .  رئيسياً  باعتبارها شاغالً  مسألة التفاوت االقتصادي جمدداً   
 مل جتذب انتباه املتخصصني فحسب،      - سواء فيما بني الدول أو داخلها        -ل  الثروة والدخو 

وبينما كانت  .  من اجملتمع، واألهم من ذلك صناع السياسات        قطاعات أوسع نطاقاً   بل أيضاً 
 توافـق يف اآلراء     الشواغل السائدة يف السابق بشأن التفاوت معنوية وأخالقية، يظهر حاليـاً          

لى الصعيدين االقتـصادي     ع تويات الراهنة للتفاوت مضرة أيضاً    بشأن احتمال أن تكون املس    
  .والسياسي

 قد حفّـز اإلرادة الـسياسية       ٢٠٠٠وكان اعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام          -٢
واستندت تلك اجلهود إىل جمموعة متنامية      . وجهود اجملتمع الدويل يف جمال القضاء على الفقر       

لقة بالفقر، وركزت األهداف الناجتة اهتمام اجملتمع الدويل على         من البحوث يف املواضيع املتع    
األشكال الشديدة من احلرمان االجتماعي، وذلك فيما خيص الفقر والتغذية والصحة والتعليم            

  . يف املقام األول
فبينمـا  .  يف التركيز واملواقف السياسية بشأن التفاوت       مماثالً ويبدو أننا نشهد حتوالً     -٣

، يبدو من الواضح اآلن أن التفـاوت        ٢٠١٥مع الدويل خطة التنمية ملا بعد عام        يناقش اجملت 
وبالفعل، فإن القائمة احلاليـة     .  من أهداف التنمية املستدامة املقترحة      أساسياً سيشكل جزءاً 

، تشمل احلد من التفاوت بني       هدفاً ١٧، وعددها   ٢٠٣٠لألهداف املقرر حتقيقها حبلول عام      
  .)١(البلدان وداخلها

 مـن    أساسياً ومن مث، فإن معاجلة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية يشكل جزءاً            -٤
.  بقدر أكرب من االسـتدامة والـشمول  ٢٠١٥السعي إىل أن تتسم خطة التنمية ملا بعد عام         

فهذه املعاجلة تنطوي على أمور منها إعادة التفكري بشكل جذري يف النظرة التقليديـة الـيت             
 االبتعاد عن هنج العمل املعتاد يف صنع الـسياسات          وتشمل أيضاً .  للنمو فيداًتعترب التفاوت م  

. الذي ساد خالل العقود الثالثة األخرية وحفز االجتاه حنو مستويات أعلى مـن التفـاوت              
 من أجـل    ، تضم هذا املعاجلة رؤية للعامل تعمل فيها السياسات الوطنية والدولية معاً           وأخرياً

  . ة اليت هتم البلدان املتقدمة والنامية على حد سواءمواجهة القضايا امللح

  االجتاهات احلديثة يف التفاوت االقتصادي بني البلدان  -ثانياً  
إن من غري السهل قياس حجم التفاوت العاملي وتطوره بسبب النقص الـشديد يف                -٥

يد العاملي  ولكن كل الدراسات تشري إىل أن النمط الراهن لتوزيع الدخل على الصع           . البيانات
__________ 

)١( Open Working Group on Sustainable Development Goals, 2014, outcome document, 19 July. 
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معامـل   (فعلى سبيل املثال، ووفق القياس مبؤشر التفاوت األوسع انتشاراً        . يعد بالغ التفاوت  
 بدرجة أعلى من أكثر البلدان  ، يعد متفاوتاً  ٠,٦٧، فإن توزيع الدخل يف العامل، حوايل        )جيين
 حيـث  وميكن وضع صورة مماثلة باختاذ مؤشر باملا كمقياس بديل لتفاوت الـدخل،  . تفاوتاً

يقيس النسبة بني جمموع دخل العشرة يف املائة األكثر ثراء من السكان واألربعني يف املائـة                
ويف معظم البلدان، . ٢٠٠٥ يف عام ١٣,٥وبالنسبة للعامل ككل، بلغ مؤشر باملا     . األشد فقراً 

  . ، وال يزيد عن الرقم العاملي إال يف جامايكا٢يقل املؤشر عن 
 إىل أن التفاوت بني البلدان ال يـزال ميثـل اجلانـب       ت أيضاً وتشري معظم الدراسا    -٦

 ٨٥وتقدر دراسة حديثة أن حوايل      .  من إمجايل التفاوت   - يف املائة    ٩٠ و ٦٠بني   - األكرب
يف املائة من التفاوت العاملي ميكن تفسريه بالتباينات يف متوسط دخول البلدان، بينما ميكـن               

ومن الناحية اإلحصائية، فإن حتديـد      . )٢(ات داخل البلدان   يف املائة فقط إىل التباين     ١٥إسناد  
مكان شخص ما يف التوزيع العاملي للدخل يستند على األرجح إىل املوقع أكثر من العوامـل                

وينبع ذلك من أن التوزيع املكاين للقدرات اإلنتاجية يف العامل متباين للغاية وال يزال       . األخرى
  . ة املتقدمةمييل بشدة لصاحل البلدان الصناعي

وَيربز مدى اتساع الفجوة مبقارنة نصيب الفرد من الدخل يف البلدان اخلمسة عشر               -٧
فقد .  على مدى العقود القليلة املاضية     األكثر ثراء بنظريه يف البلدان اخلمسة عشر األشد فقراً        

ينيـات،   مرة يف الثمان   ٤٤   ب كان متوسط دخل تلك البلدان األكثر ثراء أعلى من األشد فقراً          
وأسـفر  .  مرة يف العقد األول من القرن احلادي والعـشرين         ٦٠ مرة يف التسعينيات، و    ٥٢و

النمو االقتصادي السريع يف العديد من البلدان النامية منذ بداية هذه األلفيـة عـن تقلـيص        
 يف ٥٥,٨ إىل ٢٠٠٠ يف عـام  ٦٢,٣الفجوة إىل حد ما، حيث اخنفـضت النـسبة مـن            

  .٢٠٠٩ عام
عم، فإن التفاوت بني البلدان قد اتبع نفس املسار على مدى العقود الثالثة             وبوجه أ   -٨

 بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لكل بلد حسب تعادل القوة الشرائية             وقياساً. املاضية
لدوالر الواليات املتحدة، زاد باطراد معامل جيين لتفاوت الدخل بني الدول مـن أواخـر               

وكان السبب الرئيسي   . ٠,٥٨ة العقد األول من القرن احلايل، حيث بلغ         السبعينيات إىل بداي  
هو الركود يف النمو يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية والبلدان األفريقية نتيجـة ألزمـة                
الديون يف الثمانينيات واهنيار النمو يف معظم االقتصادات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة يف                 

 معدالت النمو يف العديد من البلدان النامية والبلدان الـيت متـر             وبينما شهدت . التسعينيات
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية زيادة قوية يف األلفية اجلديدة، تقلصت فجوة الدخل بني البلـدان              

  .٠,٥٦ ما، حيث اخنفض معامل جيين إىل نوعاً

__________ 

)٢( B Milanovic, 2012, Global inequality: From class to location, from proletarians to migrants, 

Global Policy, 3(2):125–134.  
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مراعاة عـدد    ما حتدث يف قياس التفاوت العاملي عدم         ومن أوجه القصور اليت كثرياً      -٩
فإذا كانت بيانات التفاوت بني البلدان مرجحة       . األشخاص الذين يعيشون يف خمتلف البلدان     

 بني البلدان   ، إهنا تظهر أن تفاوت الدخل املرجح سكانياً       أوالً.  لتغريت الصورة كثرياً   سكانياً
. الـسابق أكرب بكثري من التفاوت احملسوب بالتعريف األول حىت السنوات األخرية من العقد             

من البلدان املنخفضة الدخل منذ     ) الصني واهلند  (ويعرب ذلك عن كون البلدين األكثر سكاناً      
 يعرب بدقة أكرب عن أداء النمو يف ، فإن تطور تفاوت الدخل املرجح سكانياًوثانياً. وقت طويل

ي اإلمجـايل   فعندما بدأ هذان البلدان يف حتقيق معدالت منو للناتج احملل         . تلك البلدان الكبرية  
  . أعلى من بقية العامل، بدأ التفاوت االقتصادي بني الدول يف التقلص

 نقـاط بـني     ١٠وُتظهر البيانات أن معامل جيين املرجح اخنفـض بـأكثر مـن               -١٠
 إىل النمو البالغ السرعة     - إحصائياً -ويرجع معظم هذا االخنفاض     . ٢٠١٠ و ١٩٨٠ عامي

بالقيـاس   - معامالت جيين للتفاوت بني البلـدان        فإن مل ُتحسب الصني، تكون    . يف الصني 
ومـن مث،   . ١٩٨٠ عنها يف عـام      ٢٠١٠ أعلى يف عام     –املرجح وغري املرجح على السواء      

حىت مـع   .  للغاية ، ال يزال التفاوت الدويل مرتفعاً     فرغم بعض التحسن الذي حدث مؤخراً     
ستمر يف الزيادة بالقيم املطلقـة،  اخنفاض التفاوت بني البلدان إىل حد ما بالقيم النسبية، فقد ا  

 يف   دوالراً ١٨ ٥٢٥حيث زاد الفرق يف متوسط الدخول بني البلدان الغنية والفقـرية مـن              
  . ٢٠١٠ دوالر يف عام ٣٢ ٠٠٠ إىل ١٩٨٠ عام

  االجتاهات احلديثة يف التفاوت االقتصادي داخل البلدان  -ثالثاً  
 تراعي التفاوت يف الدخل بني البلـدان        إن الصورة الكاملة للتفاوت العاملي جيب أن        -١١

تفاعل القوى  وينشأ التفاوت االقتصادي داخل البلدان بسبب       . وداخل البلدان على حد سواء    
 التوزيـع الـوظيفي،    ، ويطلق عليه أيضاً   فالتوزيع األّويل . احملددة لتوزيع أّويل وثانوي للدخل    

أمـا التوزيـع    ).  ورأس املال  العمل واألرض (يشري إىل تشكيل الدخل لدى عوامل اإلنتاج        
 ما يطلق عليه التوزيع الشخصي للدخل، فينتج عن تعديل نتـائج التوزيـع              الثانوي، وغالباً 

الضرائب واإلعانات والتحويالت االجتماعية ومـا      (األويلّ من خالل السياسات احلكومية      
  ).شابه ذلك

لتوزيع الوظيفي للدخل   وقد هزت االجتاهات األخرية اعتقاد عموم االقتصاديني بأن ا          -١٢
، حدث اخنفاض كبري ومـستمر لنـصيب        ١٩٨٠فمنذ عام   . يتسم باالستقرار وطول األمد   

فقد اخنفض نصيب دخل العمل     . األجور يف العديد من البلدان، املتقدمة والنامية على السواء        
. ٢٠١٠ يف املائة يف عـام       ٥٤ إىل   ١٩٨٠ يف املائة عام     ٦٢,٥من إمجايل الناتج العاملي من      

ويشري ذلك إىل منو أبطأ يف دخول العمل مقارنة بنمو الناتج العاملي، ويقابل زيادة يف النصيب         
  .من األرباح
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 ملنظمة التعاون والتنميـة يف      ووفقاً. ويتسم االجتاه بوضوح كبري يف البلدان املتقدمة        -١٣
 يف  خنفاضاً ا ٢٠٠٩ و ١٩٩٠امليدان االقتصادي، على سبيل املثال، شهدت الفترة بني عامي          

 ذات اقتصادات متقدمـة      بلداً ٣٠ من    بلداً ٢٦نصيب أجور العمال من الدخل القومي يف        
أُتيحت بيانات عنها، واخنفض متوسط نصيب العمل من الدخل القومي يف تلـك البلـدان               

 نقـاط   ١٠، جتاوز االخنفاض    ١٩٨٠ومنذ عام   .  يف املائة  ٦١,٧ إىل   ٦٦,١بشكل كبري من    
وأصبح اهنيار توافق اآلراء االجتماعي ملا . وأيرلندا والربتغال والنمسا ونيوزيلندامئوية يف أملانيا 

بعد احلرب، عندما كانت زيادات األجور تتبع زيادات اإلنتاجية عن كثـب، إىل جانـب               
السيادة املتنامية للقطاع املايل على القطاع احلقيقي يف االقتصاد، من بني األسباب الرئيـسية              

  .)٣(شهدها التوزيع الوظيفي للدخل يف البلدان املتقدمةللتغريات اليت 
كما شهد التوزيع الوظيفي للدخل بعض التغريات العميقة يف االقتصادات الناميـة              -١٤

وعلى وجه اخلصوص، شهدت االقتصادات اليت متـر مبرحلـة   . وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية  
ار نظام التخطيط املركزي االشتراكي يف      انتقالية اخنفاضات هائلة يف نصيب األجور عقب اهني       

 نقطة مئويـة يف     ٢٣ و ١٥وكان نصيب األجور قد اخنفض ليتراوح بني        . مطلع التسعينيات 
االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا وقريغيزستان خالل تلـك           

رحلـة انتقاليـة يف     ورغم حدوث قدر من التعايف يف بعض االقتصادات اليت متـر مب           . الفترة
  . السنوات األخرية، فإن نصيبها يف املتوسط ال يزال أقل بكثري عما كان عليه يف الثمانينيات

فهو يشهد بوجه   .  يف العديد من البلدان النامية     ويشهد التوزيع الوظيفي للدخل تقلباً      -١٥
وأثرت احلـاالت   .  لنصيب األجور، مع وجود تباينات كبرية بني البلدان         متناقصاً عام اجتاهاً 

املتكررة من الركود وفترات ارتفاع التضخم والصدمات اخلارجية والتغريات السياسية بقوة           
وعلـى وجـه    .  عن تقلبات كبرية يف تلك املتغريات      على العمالة واألجور، مما أسفر أحياناً     

 اخلصوص، أسفرت أزمة الديون يف الثمانينيات عن اخنفاضات يف نصيب األجور من النـاتج            
ورغم حدوث قدر من التحـسن يف العقـد         . احمللي اإلمجايل يف معظم بلدان أمريكا الالتينية      

  .األول من القرن احلايل، مل يعد نصيب األجور إىل حاالت الذروة اليت شهدها يف السابق
ويف آسيا وأفريقيا، ال يزال العاملون حلساهبم اخلاص يشكلون نسبة كبرية من القوى               -١٦

 مث، فإن التغريات يف التوزيع الوظيفي للدخل تنتج عن التفاعل بـني عناصـر               العاملة؛ ومن 
على سبيل املثال، فإن اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية ميكـن             . متعارضة أحياناً 

أن تؤدي إىل زيادة نصيب العاملني بأجر من إمجايل العمالة، بينما مييل فائض عرض العمـل                
وبالتايل، فبينما يتجه نصيب األجور إىل الزيادة مع . األجور احلقيقية منخفضةإىل اإلبقاء على 

ويزيد نصيب األجـر مـن     . النمو اإلمجايل يف الدخل، فإن هذه الصلة بدأت تضعف مؤخراً         
الدخل بقدر أبطأ من منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف بعض احلاالت بل واخنفض 

  . يف حاالت أخرى
__________ 

)٣( OECD, 2012, OECD Employment Outlook 2012, OECD Publishing.  
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يف اهلند، تشري حركة دخول عوامل اإلنتاج إىل االجتاه حنو املزيد مـن التفـاوت،           و  -١٧
 يف املائة يف بداية التسعينيات      ٤٠حيث اخنفض نصيب األجور من جمموع الدخل القومي من          

ويف الصني، مل يقترن النمو السريع يف الناتج احمللي         . ٢٠١٠ يف املائة فقط حبلول عام       ٣٤إىل  
ونتيجة لذلك، تقلص نصيب األجور من الناتج احمللي اإلمجايل . اثل يف األجوراإلمجايل بنمو مم

  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٤٧ إىل ١٩٩٠ يف املائة يف عام ٦٢من 
والكيفية اليت تؤثر هبا االجتاهات املذكورة للتوزيع الوظيفي للدخل علـى الـدخل               -١٨

. ري إعادة التوزيع اليت تتخذها احلكومات     املتاح لإلنفاق لألسر تعتمد إىل حد كبري على تداب        
ومن مث، فإن التوزيع األويلّ للدخل يعدَّل بقدر ما بواسطة السياسات احلكومية، وهو ما ينتج               

 ويتفاوت مدى تعديله من بلد آلخر، ولكنه أكثـر انتـشاراً          . عنه التوزيع الشخصي للدخل   
 يف البلدان اليت توجد فيهـا بـرامج    ويعد التفاوت أقل عموماً   . بوجه عام يف البلدان املتقدمة    

  . أكرب للرعاية االجتماعية وقدر أكرب من إعادة التوزيع املايل
ومثة مسة مميزة للبلدان املتقدمة تتمثل يف الفرق الكبري بني تدابري مواجهـة التفـاوت       -١٩

 ١٣وبلغ متوسط هذا الفرق     . النابعة من التوزيع الوظيفي للدخل والتوزيع الشخصي للدخل       
أما يف البلـدان الناميـة      . نقطة مئوية يف البلدان املتقدمة خالل العقد األول من القرن احلايل          

واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، فإن اإلجراءات احلكومية تعدل التوزيع األويلّ للـدخل             
ـ . بدرجة أقل بكثري؛ ومن مث بلغ الفرق نقطتني وأربع نقاط مئوية فقط، على التوايل              ذلك ول

فإن وجود قطاع عام كبري هو السبب األساسي الخنفاض تفاوتات الدخل يف العديـد مـن             
  . البلدان املتقدمة عنها يف بقية العامل

وعلى مدى العقود الثالثة املاضية، زاد تفاوت الدخل بقوة يف العديد من البلـدان                -٢٠
 وزاد أيضاً . لدان النامية اآلسيوية  املتقدمة واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، وكذلك يف الب        

يف أمريكا الالتينية ويف أفريقيا يف الثمانينيات والتسعينيات، ولكنه اخنفض بـشدة يف العقـد              
وحيث ميكن هلذه االجتاهات اإلقليمية أن تتأثر بالتغريات يف البلـدان     . األول من القرن احلايل   

رب فرادى البلدان للحصول علـى      كثيفة السكان، فمن الضروري دراسة االجتاهات يف جتا       
  .صورة كاملة

وقد زاد التفاوت يف التوزيع الشخصي للدخل يف معظم البلدان املتقدمة يف الفترة ما                -٢١
وزاد نصيب دخل رأس املال من جمموع الدخل على حـساب           . ٢٠١٠ و ١٩٨٠بني عامي   

 ذلك، مثة تفـاوت     وباإلضافة إىل .  من أصحاب رأس املال     قليالً دخل العمل، مما يفيد عدداً    
متزايد يف توزيع األجور واملرتبات، حيث زادت دخول العمال أصحاب األجور األعلى أكثر             

، أصبحت تدابري إعادة التوزيع أقل فعاليـة يف تعـديل           وأخرياً. من أصحاب الدخول األقل   
ـ                 ن التوزيع األويلّ للدخل، مبا يعرب عن التحرك حنو نظم ضريبية أقل تصاعدية يف العديـد م

  .البلدان املتقدمة، باالقتران مع حتويالت اجتماعية أقل سخاء
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ويف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، أثر االهنيار االقتصادي يف أوائل التسعينيات              -٢٢
على العاملني بأجر بشكل غري متناسب، وتسببت األزمة يف التمويل احلكومي يف اخنفـاض              

يات خصخصة أصول الدولة اليت اتسمت بالتعجل وعدم        وأدت عمل . التحويالت االجتماعية 
ونتيجة لذلك،  . الشفافية إىل تركز الثروة يف العديد من البلدان مبا فاقم من مستوى التفاوت            

أصبح كثري من البلدان اليت شهدت أدىن مستويات التفاوت يف السبعينيات والثمانينيات من             
  . ن القرن احلايل يف بدايات العقد األول مبني األعلى تفاوتاً

ويف أمريكا الالتينية، تصادفت زيادة التفاوت يف الثمانينيـات والتـسعينيات مـع               -٢٣
 ما كان ذلك علـى خلفيـة        اخنفاض يف الوظائف الرمسية يف الصناعة والقطاع العام، وغالباً        

ويف املقابل، تقلـصت فجـوة األجـور يف         . معدالت منو بطيئة ومعدالت استثمار متراجعة     
 إىل تعاف اقتصادي مطرد ولكـن       ت العقد األول من القرن احلايل، ويرجع ذلك جزئياً        بدايا
، ٢٠١٠ و ٢٠٠٢فما بني عامي    .  إىل استحداث سلسلة من التدابري السياساتية التقدمية       أيضاً

 بأربع نقاط مئوية بل وبأكثر من ذلك يف عدة بلـدان يف     اخنفض متوسط معامل جيين إقليمياً    
ومشل التوجه السياسايت اجلديد اتباع سياسات مالية معاكـسة للـدورات           . أمريكا اجلنوبية 

االقتصادية، وزيادة تصاعدية النظم الضريبية، وسن تشريعات بشأن احلـد األدىن لألجـور،       
  .وزيادة اإلنفاق احلكومي على برامج خمتلفة للدعم االجتماعي

ففـي  . العـامل تفاوتـاً   وتعد أفريقيا، إىل جانب أمريكا الالتينية، أكثـر منـاطق             -٢٤
 يف توزيع الـدخل يف العـامل        ، كانت ستة بلدان من بني العشرة األكثر تفاوتاً        ٢٠١٠ عام

فعلى .  عرب البلدان  ولكن تشتت الدخل يتفاوت جذرياً    . موجودة يف أفريقيا جنوب الصحراء    
ت يف  مـرا  ١٠,٥سبيل املثال، تتراوح نسبة دخل العشري األعلى إىل دخل العشري األدىن بني             

وُتظهر االجتاهـات زيـادات يف      .  مرة يف جنوب أفريقيا    ٤٤,٢مجهورية ترتانيا املتحدة إىل     
ويف . التفاوت يف مجيع املناطق دون اإلقليمية باستثناء مشال أفريقيا يف الثمانينيات والتسعينيات           

 العقد األول من القرن العشرين، اخنفض التفاوت يف اجلنوب األفريقي وإىل درجـة أقـل يف             
ومن .  أو حىت زيادة يف املناطق دون اإلقليمية األخرى         طفيفاً غرب أفريقيا، ولكنه أظهر تغرياً    

بني أسباب تلك االجتاهات السلبية أنه يف العديد من البلدان الغنية بالثروة الطبيعية، تـتمكن               
  .  الطبيعيةالنخبة احمللية ورأس املال األجنيب من االستئثار مبعظم الريع املتزايد من املوارد

، حيث يزداد التفـاوت يف بعـض        ويف آسيا، تبدو اجتاهات التفاوت أقل وضوحاً        -٢٥
 يف فجـوة     ألن البلدان اليت تـشهد اتـساعاً       ولكن نظراً . البلدان وينخفض يف بلدان أخرى    

.  بشكل كبري منذ الثمانينيات    ، فقد زاد التفاوت اإلقليمي عموماً     الدخول هي األكثر سكاناً   
آسيا، ارتبطت عملية العوملة بقدر أكرب من التفاوت يف مجيع البلدان، باسـتثناء             ويف جنوب   

ويف شرق وجنوب شرق آسيا، شهدت عدة بلدان        .  إمجاالً باكستان حيث ظل األمر مستقراً    
حتوالت هيكلية تسببت يف زيادة التفاوت، إذ أدى تسارع التغري التكنولوجي إىل خلق فرص              

وباإلضافة إىل ذلك، تـسبب التحريـر       . يف الفئات األعلى دخالً   عمل جديدة للعمال املهرة     
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االقتصادي واملايل يف تقليص اجملال أمام سياسات إعادة التوزيع ويف زيـادة الـدخول مـن              
ولكن يف أعقاب األزمة اآلسيوية، اخنفض معامل جيين يف تايلند ومجهوريـة            . األنشطة املالية 

ارات الضخمة يف التعليم العام وتعزيز سياسات إعادة        كوريا والفلبني وماليزيا بسبب االستثم    
  . التوزيع
 ٠,٤٧ إىل ١٩٨٤ يف عام ٠,٢٧ويف الصني، زاد معامل جيين من رقم منخفض هو   -٢٦

، عن تسارع   ١٩٨٥وأسفرت اإلصالحات السياساتية، وال سيما منذ عام        . ٢٠٠٩يف عام   
 موجة ارتفاع لعالوة املهارات      يف وسامهت أيضاً . اتساع فجوة الدخول بني احلضر والريف     

وفـضلت  . ويف زيادة أرباح الشركات، مما زاد من التفاوتات داخل الريف وداخل احلـضر         
السياسات التجارية والصناعية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة يف املناطق الساحلية وشـركات            

.  حجمـاً تتجه حنو التصدير، كما فضلت القطاع الكثيف رأس املال على القطاعات األصغر      
ومل يتسن تعويض االجتاه السيئ للتوزيع الوظيفي للدخل عن طريق السياسات العامة حيـث              

 يف املائة فقط يف منتصف      ١٠,٢اخنفضت نسبة الضريبة الوطنية إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل          
من  ومن املرجح أن يتسبب ما أُعلن عنه مؤخراً       . التسعينيات بسبب سياسة الالمركزية املالية    

إعادة التوجه حنو منوذج منو يقوده االستهالك احمللي يف قلب بعض هذه االجتاهات يف توزيع               
  .الدخل يف الصني

  أشكال أخرى من التفاوت االقتصادي ذات األمهية املماثلة  -رابعاً  
ولكـن  . يتسم التفاوت االقتصادي بعدة أبعاد متداخلة، أبرزها تفـاوت الـدخل            -٢٧

 من نتائج التوزيع غري العادل للثروة وتباين إمكانية احلـصول           عد أيضاً التفاوت االقتصادي ي  
على التعليم واخلدمات األساسية، وهو ما يتحدد بدوره وفق عوامل اجتماعيـة وعنـصرية              

ورمبا تقوض هذه العوامل تكافؤ الفرص واحلراك االجتماعي، مما تترتب . وجنسانية يف الغالب
 عن ذلـك، فـإن التفـاوت        وفضالً.  بل وسياسية قاسية   عليه تبعات اقتصادية واجتماعية   

  مزدوجـاً  االقتصادي الشديد مييل إىل الدوام عندما يتزايد تركز الثروة الذي ُينشئ جمتمعـاً            
تتمكن فيه طبقة من السكان من حتمل تكلفة احلصول على نوعية جيدة من التعليم اخلـاص                

باقون إىل القبول خبـدمات منخفـضة       واخلدمة الصحية واخلدمات األساسية، بينما يضطر ال      
  .اجلودة بسبب عدم توفريها الكايف كمنافع عامة

فبوجه عام، مييل تركز الثروة إىل      . ومثة ارتباط وثيق بني توزيع الدخل وتوزيع الثروة         -٢٨
 من األصول املالية واحلقيقية املتراكمة عـرب        االرتفاع عن تركز الدخل ألن الثروة متثل خمزوناً       

 نسبة كبرية من إمجايل الثـروة يف النـسبة      وتتركز عموماً . واملنقولة من جيل آلخر   السنوات  
 من جمموع الثروة أكرب بكـثري       فنسبة الواحد يف املائة األعلى متتلك نصيباً      . املئوية األكثر ثراء  

ويف الواليـات املتحـدة     . من اخلمسني يف املائة األدىن يف البلدان اليت توفرت فيها البيانات          
 يف املائة من الثـروة،      ٣٣,٨ريكية على سبيل املثال، متتلك نسبة الواحد يف املائة األعلى           األم
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 يف املائـة،    ٤ و ٢٤ويف فرنسا   .  يف املائة فقط   ٢,٥بينما متتلك نسبة اخلمسني يف املائة األدىن        
  . يف املائة، على التوايل٥,١ و٢٨,٧ويف إندونيسيا 

 يف املائة خالل فترة ٤رة إىل حد ما عند حوايل     وكانت نسبة الثروة إىل الدخل مستق       -٢٩
وبدأت النـسبة يف الزيـادة يف       . ما بعد احلرب يف عدة بلدان متقدمة أتيحت البيانات عنها         

وتعرب هذه الزيادة عن ارتفاع قوي يف أسعار .  يف املائة بنهاية العقد املاضي٧الثمانينيات لتبلغ  
ويف واقع األمر، فإن نصيب الثروة املالية يف عدة         . األصول وهي ختلق يف األساس ثروة مالية      

وهي سويسرا وكندا وهولنـدا والواليـات       (بلدان متقدمة يتجاوز نصيب األصول احلقيقية       
  ). املتحدة
ومتيل نسبة الثروة إىل الدخل يف البلدان النامية إىل االخنفاض عن مثيلتها يف البلـدان                 -٣٠

ولكن نصيب الثروة غري املالية مـن       . ان املتقدمة فقط   نصف نسبة البلد   املتقدمة، وهي عموماً  
إمجايل الثروة يعد أكرب بكثري منه يف البلدان املتقدمة، حيث تعد األراضي واملساكن أكثر أمهية  

 بالغ  وذلك جيعل من التوزيع غري املتكافئ مللكية األراضي عنصراً        . واألسواق املالية أقل تطوراً   
ويعد تركز األراضي يف أمريكا     . فاوت يف العديد من البلدان النامية     األمهية يف املشهد العام للت    

وشرق ) ٠,٦٦(، يليه غرب آسيا ومشال أفريقيا       ٠,٨١الالتينية هو األعلى مبعامل جيين يبلغ       
وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       ) ٠,٥٩(وجنوب آسيا   ) ٠,٦٢(أوروبا  

ونتيجة لـذلك، يعـد     ). ٠,٤٩(ريقيا جنوب الصحراء    وأف) ٠,٥١(وشرق آسيا   ) ٠,٥٦(
  . )٤(التفاوت يف ملكية األراضي أكرب بكثري من تفاوت الدخل على مستوى العامل

 متعددة، وهو جزء هام ال يتجـزأ مـن           وصوراً ويأخذ التفاوت اجلنساين أشكاالً     -٣١
لى أجر أقـل مـن       ع وفيما يتعلق بأسواق العمل، حتصل املرأة عموماً      . التفاوت االقتصادي 

كما تشري النسبة املنخفضة إىل حد ما للنساء الاليت       . الرجل عن وظائف مماثلة مبؤهالت مماثلة     
ميتلكن شركات أو يشغلن مناصب اإلدارة العليا أو يعملن يف وظائف على أساس التفرغ إىل               

ئف غري ثابتة   فاملرأة تعمل على األرجح يف وظا     . املركز املتدين ملعظم النساء يف أسواق العمل      
 على عدد أقل من الوظائف جيـدة        أو منخفضة األجر أو غري مدفوعة األجر، وحتصل غالباً        

، فإن املرأة تقوم مبعظم األعمال املرتلية غـري مدفوعـة           وأخرياً. األجر، حىت مبؤهالت مماثلة   
، راًورغم أن التفاوت اجلنساين يف الدخل يعد أكثر أشكال التفاوت االقتصادي انتشا           . األجر

  .  يف اإلحصاءات اإلمجاليةفإنه األقل ظهوراً
فاقتـصار  .  يف حتقيق تكافؤ الفرص     رئيسياً وتعد إمكانية احلصول على التعليم عامالً       -٣٢

 يدمي ما هو قائم من تقـسيم طبقـي اجتمـاعي            تلك اإلمكانية على الفئات األعلى دخالً     
 إمكانية احلصول على التعلـيم      وقد شهدت . وتفاوتات يف الدخل، ويثبط احلراك االجتماعي     

ونتيجـة  .  إىل اجلهود املتضافرة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       ، يرجع أساساً   كبرياً حتسناً
__________ 

سياسات النمـو الـشامل     : ٢٠١٢تقرير التجارة والتنمية،    ،  ٢٠١٢مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،       )٤(
 ).نيويورك وجنيف، منشورات األمم املتحدة (واملتوازن
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ولكـن  . لذلك، زاد اليوم عدد من ميكنهم احلصول على التعليم أكثر من أي وقت مـضى              
أمريكا الالتينية على   ويف  . اخنفاض الدخل ال يزال يشكل عقبة رئيسية يف مجيع مراحل التعليم          

.  فقط من كل مخسة أطفال من اخلُمس األدىن يكمل التعليم الثانوي           سبيل املثال، فإن واحداً   
 يف املائة فقط من األطفال مقيدون يف التعليم قبـل           ١٧,٥ويف أفريقيا جنوب الصحراء، فإن      

كلمـا زادت   ،  وعمومـاً .  يف املائة يف البلدان مرتفعة الـدخل       ٨٥املدرسي، مقارنة بنسبة    
  أو عبئـاً   التكاليف املباشرة للحصول على التعليم، يكون من األرجح أن يشكل ذلك مانعاً           

  .  على األسر األشد فقراًثقيالً

  التفاوت والعوملة  -خامساً  
 للبيانات املتاحة، زاد التفاوت بقوة خالل املرحلة األوىل من العوملة يف أواخـر              وفقاً  -٣٣

  يف مجيع البلدان املتقدمـة، أوالً      واخنفض الحقاً . ت القرن العشرين  القرن التاسع عشر وبدايا   
، مث مع صعود دولة     ١٩٤٥ و ١٩١٤عقب الصدمات االقتصادية والسياسية اهلائلة بني عامي        

 إىل هذه االجتاهات، استنتج ساميون كوزنتس أن التفاوت يزداد يف املراحـل             واستناداً. الرفاه
وقد حظي هذا املنحىن على شـكل       .  ومييل إىل االخنفاض الحقاً    املبكرة من التنمية الرأمسالية   

 يف األوساط االقتصادية باعتباره النمط العاملي الذي ستتبعه          املقلوب بالقبول الحقاً   Uاحلرف  
 وبالنسبة للبلدان النامية، بدا وأن ذلك يشري إىل أن ارتفاع التفاوت يعـد مثنـاً              . كل البلدان 

 مع ارتفاع   فعة أولية للتنمية، قبل العودة إىل مستويات أكثر قبوالً        يتعني دفعه من أجل حتقيق د     
  . الدخول

وصيغت تلك األفكار خالل العصر الذهيب للرأمسالية عندما شهد النـاتج أسـرع               -٣٤
 ٥وشهدت البلدان املتقدمة والنامية معدالت منو بلغ متوسطها حوايل          . وأطول مراحل توسعه  

. حلرب العاملية الثانية إىل صدمة النفط األوىل يف بدايات السبعينيات         ، من هناية ا   يف املائة سنوياً  
 عن حدوث نتائج تتمثل يف ضغوط هيكلية وقوى سوقية تصعب إدارهتا، فقـد              ولكن عوضاً 

تال ذلك رفاه واسع النطاق بفضل جهود اإلعمار إلعادة بناء االقتصادات األوروبيـة بعـد               
منو كامل يف العمالة، والتنظيم القوي لألسـواق        احلرب، واتباع سياسات مدروسة لتحقيق      

  . املالية على الصعيدين احمللي والوطين
 الـذي   -لوائح التنظيمية   وتصادف حتول املّد األيديولوجي ضد تلك السياسات وال         -٣٥

 مع فترة من تزايد التفـاوت       -بدأ يف منتصف السبعينيات واستمر حىت األزمة املالية األخرية          
وللمفارقة، فإن البحوث املتعلقة بقضايا التفاوت االقتصادي مل تعد موضع اهتمام           . يف الدخل 

االجتاهات املبينـة  ولكن . يف نفس الوقت الذي بدأ فيه توزيع الدخل يشهد تغريات ملحوظة          
 عن إعداد حبوث جديدة عن املوضوع يف البلدان املتقدمـة والناميـة      قد أسفرت مؤخراً   آنفاً

  . على السواء
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وبينما ال تعد نظرية كوزنتس مالئمة لتوضيح التطورات األخرية، هناك عدة أسئلة              -٣٦
انية من العوملة جمرد    هل كان االخنفاض يف التفاوت بني املرحلتني األوىل والث        . هامة مطروحة 

 بالفعل، فهل متيل االقتصادات     حتول بسيط عن اجتاه عام؟ وإذا كان هذا االجتاه العام موجوداً          
؟ وما هو سـبب     )٥(الرأمسالية بطبيعتها إىل إحداث نتائج تتسم باملزيد من التفاوت يف التوزيع          

ت االقتصادية مثل النمـو     أثر ارتفاع التفاوت على املتغريا     هذه الزيادة يف التفاوت؟ وما هو     
والعمالة، واملتغريات االجتماعية مثل احلراك واالستقرار االجتماعيني، والنتائج السياسية مـن          

، إذا كان أثر التفاوت االقتصادي يتمثل يف إحداث         ناحية تركز السلطة والدميقراطية؟ وأخرياً    
ا هي اإلمكانية املتاحـة أمـام   نتائج سيئة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فم    

السياسات العامة للتخفيف من تلك النتائج؟ وبينما ال توجد إجابات واضـحة يف الوقـت               
 تلقي بعض الـضوء     احلاضر على العديد من هذه األسئلة، فإن البحوث اليت أجريت مؤخراً          

  . على أثر التفاوت على املتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 لتحديد ما إذا     كبرياً ت املفاضلة الواردة يف املراجع بني النمو واملساواة اهتماماً        وأول  -٣٧

كانت التجارة أم التكنولوجيا هي الرابط الرئيسي بني العوملة وارتفاع تفاوت الدخل، وما إذا  
من ناحية خـسائر الـدخل أو       (تفوق التكاليف احمللية    ) يف الكفاءة (كانت املكاسب العامة    

ولكـن هـذا    ". اخلاسرين" وإذا كان األمر كذلك فما هي الكيفية املثلى لتعويض           ،)العمالة
 إىل صعوبة التوفيق بني هذه املفاضلة والتجربة الكـبرية          اجلدل مل ُيحسم، ويرجع ذلك جزئياً     

  .)٦(للبلدان من ناحية توقيت وحجم هذه اجلوانب املختلفة من العوملة
رير التجارة سيعزز من زيادة املساواة يف الدخل        وهناك نظرة تقليدية تتمثل يف أن حت        -٣٨

يف البلدان النامية، وهذه النظرة تستند إىل فرضية أن األسواق املفتوحة ستمكن أي بلد مـن                
ومبا . إنتاج السلع الكثيفة االستخدام أكثر من غريها لعامل اإلنتاج املتوفر لديه، واالجتار فيها            

 النامية هو العمالة غري املاهرة، فإن إنتاج تلك البلـدان يف             يف البلدان  أن العامل األكثر توفراً   
سياق التجارة احلرة يتعني أن يركز على الزراعة والسلع املصنعة اليت تتطلب عمالـة غـري                

وسيزيد ذلك بالتايل من الطلب النسيب على العمالة غري املاهرة، مما يسفر عن حتـسن        . ماهرة
  .خنفاض التفاوت يف األجور على مستوى العامليف نصيب األجور من الدخل احمللي وا

ولكن جتربة العديد من البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا وأمريكا الالتينية، مـع                -٣٩
 عن التخصص يف إنتـاج سـلع        فعوضاً. حترير التجارة واجتاهات التفاوت، تعد جتربة خمتلفة      

دان يف إنتاج السلع األساسية الـيت       حتتاج إىل عمالة غري ماهرة، ختصص العديد من تلك البل         
وأسفر ذلك عن تراجع الـصناعة يف       . تعد بوجه عام كثيفة االستخدام لرأس املال بقدر أكرب        

__________ 

 T Piketty, 2014, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University: املثـال انظر على سبيل  )٥(

Press, Cambridge, Massachusetts, United States. 
نيويـورك وجنيـف،     (١٩٩٥تقرير التجـارة والتنميـة،      ،  ١٩٩٥مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،       )٦(

  ).منشورات األمم املتحدة
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ففي أفريقيا، على سبيل املثال، كان نصيب التصنيع من النـاتج احمللـي             . اقتصادات القارتني 
خر التسعينيات، عندما بـدأ يف       يف املائة من السبعينيات إىل أوا      ١٤ يف حدود    اإلمجايل متقلباً 

 يف املائة فقط من جمموع القيمة املضافة يف         ٩,١، شكل التصنيع    ٢٠١٢ويف عام   . االخنفاض
وحيث تقلص عدد الوظائف يف القطاع الرمسي مع حالة تراجع الصناعة، ومل خيلـق              . أفريقيا

وهذا . تصاديالتخصص يف إنتاج وتصدير السلع األساسية وظائف جديدة، زاد التفاوت االق          
يتناقض مع جتربة االقتصادات حديثة العهد بالتصنيع يف شرق آسيا، حيث جاء حترير التجارة              
بعد تنفيذ ناجح للسياسات الصناعية، وُرفعت احلماية والدعم لعدم استمرار احلاجة إليهما يف           

  .الغالب
عوملة املعاصرة،  ولكن التجارة مل تكن القوة االقتصادية السائدة اليت تشكل عملية ال            -٤٠

 للتفـاوت   والدليل على أن ذلك شكل مـصدراً      . مثلما نوقش يف عدة دراسات لألونكتاد     
وهـي  (فعرب معظم البلدان، حققت الطبقات ذات الدخل األعلى         . املتزايد يبدو أكثر حسما   

 ويف  –أكرب املكاسـب    ) تقتصر يف بعض احلاالت على الواحد يف املائة األعلى من السكان          
 من ظروف االنتعاش، حيث حـصدت مـن خـالل           –يان املكاسب الوحيدة    بعض األح 

 يف إطار هياكل مالية      ريعية أعلى مما كان ممكناً     املكاسب الرأمسالية ومدفوعات الفائدة دخوالً    
فقد زادت حركة رأس املال مـن       .  قبل جيل مضى    بل وأكثر مما كان متصوراً     أكثر تنظيماً 

قوة التفاوضية للعمال وزاد من اعتماد الـدول علـى          صعوبة فرض الضرائب، مما قلل من ال      
الضرائب التنازلية وأسواق السندات، وهو ما زاد أكثر من األثر السليب على التوزيع والناتج              

وبدأت جمموعة متنامية من البحوث يف ربط حجم األزمة         . )٧(عن العوملة اليت يقودها التمويل    
 أثرها املشوه على تكوين الطلب، واحلوافز الـيت   الراهنة بأوجه التفاوت املذكورة، مشرية إىل     

تعزز االستثمارات املالية على حساب االستثمارات احلقيقية، وصالهتا بنموذج النمو القـائم            
  .على الديون واملتزايد اهلشاشة

 سـلبية   وحتددت أربع قنوات ميكن من خالهلا أن حتدث التفاوتات يف الدخل آثاراً             -٤١
القناة األوىل هي األثر على مـستوى الطلـب الكلـي           . ر االقتصاديني على النمو واالستقرا  

السياسي، والثالثـة   - وتكوينه، والثانية هي العالقة بني التفاوت وعدم االستقرار االجتماعي      
تتعلق بآثار ارتفاع التفاوت على االقتصاد السياسي، أما الرابعة فترتبط بعدم كمال أسـواق              

  .تعليمرأس املال واالستثمار يف ال
فعادة ما يستند أصـحاب     . ويعد مستوى الطلب وتكوينه من احملددات اهلامة للنمو         -٤٢

املشاريع يف قراراهتم املتعلقة باالستثمار والتشغيل إىل توقعاهتم للطلب علـى منتجـاهتم يف              
، فـإن الطلـب يف   )أي أن التفاوت منخفض(وإذا كانت األجور أعلى يف بلد ما      . املستقبل

 على مستوى   ومن مث فإن اخنفاض مستويات التفاوت سيؤثر إجيابياً       . يكون مرتفعاً املستقبل س 
__________ 

)٧( A Jayadev, 2007, Capital account openness and the labour share of income, Cambridge Journal of 

Economics, 31 (3): 423–443. 
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ويف املقابل، سـيؤثر ضـغط      . الطلب وتكوينه، وبالتايل سيحفز االستثمار والعمالة والنمو      
  .  على هذه املتغرياتاألجور سلباً

اسي لبلد   أن يؤثر على االستقرار االجتماعي والسي      وميكن للتفاوت يف الدخل أيضاً      -٤٣
فالتفاوت االقتصادي ميكن أن يسفر عن ارتفاع معدالت اجلرمية، وتعزيز اجلرمية املنظمة،            . ما

وزيادة الفساد، وتآكل حقوق امللكية، وارتفاع تكاليف املعامالت واألمن، وكل ذلك خيلق            
كن ويف احلاالت الشديدة، مي   . حالة من عدم اليقني لدى املستثمرين ويقلل النمو االقتصادي        

  .للتفاوت املتزايد أن يبلغ درجة يؤدي معها إىل اضطرابات اجتماعية وسياسية
. وتؤكد مناذج االقتصاد السياسي الصلة بني التفاوت والنمو يف اجملـال الـسياسي              -٤٤

 إىل كيفية حتديد النماذج، سريغب الناخب الوسيط يف درجة أكرب أو أقل من إعادة               فاستناداً
ولكن مع زيـادة تركـز      . نتائج التوزيع الوظيفي اليت حتدثها السوق     التوزيع من أجل تغيري     

الدخل والثروة، ميكن لألفراد األكثر ثراء امتالك املزيد من اإلمكانات للتأثري علـى النتـائج               
وإذا أمكن لألفراد األكثر ثراء يف اجملتمـع        . السياسية، وبذلك يوجهون السياسات لصاحلهم    

 من  سات االقتصادية، فقد تكون النتائج سلبية بالنسبة للنمو، مثالً        التأثري بقدر أكرب على السيا    
ومن مث فـإن    .  عن القطاع احلقيقي   خالل سياسات تفضل االستثمار يف القطاع املايل عوضاً       

  .)٨(التفاوت املتزايد، إن مل ُيضبط، ميكن أن يقوض الدميقراطية يف هناية املطاف
ت بني تفاوت الدخل وعدم كمال أسـواق رأس         وتشدد القناة الرابعة على التفاعال      -٤٥

 يف اجملتمـع    ، ُيحرم األفراد األكثر فقراً    وحيث يعد التعليم مكلفاً   . املال واالستثمار يف التعليم   
ومن مث، ميكن للتفـاوت أن      . من احلصول على مستوى التعليم املثايل من وجهة نظر اجملتمع         

 املال البشري هو احملرك الرئيسي هلذا النمو  على النمو االقتصادي عندما يكون رأس    يؤثر سلباً 
وباإلضافة إىل ذلـك،    . ألن قيود االئتمان ميكن أن حتد من تراكم رأس املال البشري الكلي           

يسفر عدم كمال أسواق رأس املال عن عجز الفقراء عن االسـتثمار، حـىت وإن كانـت                 
لعديد من النـاس مـن      وحيث حترم زيادة التفاوت ا    . مشاريعهم حتقق معدالت عائد مرتفعة    

وبعبارة أخرى،  . إمكانية احلصول على التعليم واالئتمان، فإهنا متنع التوسع يف األسواق احمللية          
فإن عدم إمكانية احلصول على االئتمان نتيجة عدم كمال أسواق رأس املال يقلل من معدل               

  . منو االقتصاد
ملالية العامليـة الـيت انـدلعت يف         يف األزمة ا   ولرمبا سامهت القناتان األخريتان أيضاً      -٤٦
فقد أدت املكافآت البالغة االرتفاع اليت كان حيصل عليها مديرو الـشركات            . ٢٠٠٨ عام

 للحصول على أرباح والوكالء املاليون يف بعض البلدان املتقدمة إىل اإلفراط يف املخاطرة سعياً         
 املعـامالت املاليـة     وأدى ذلك إىل طفرة يف    . قصرية األجل وحصص األرباح حلملة األسهم     

ويف املقابل، فإن ركود األجور يعين أن العاملني بأجر         . الغامضة اليت كانت من صميم األزمة     

__________ 

)٨( J Stiglitz, 2012, The Price of Inequality, W.W. Norton and Company, New York and London.  
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ومن مث، فإن التركيز املفرط     . مضطرون إىل االستدانة من أجل احلفاظ على مستوى معيشتهم        
وافز الفاسدة لذوي    باحل للدخل يعد أحد العوامل املؤدية إىل األزمة العاملية، حيث كان مرتبطاً          

  . الدخول األعلى وبارتفاع املديونية لدى فئات الدخل األخرى
وتسببت استجابة احلكومات لألزمة املالية العاملية يف زيادة التفاوتـات االقتـصادية      -٤٧

فالعمليات املصرفية اليت اسُتخدم فيها املال العام إلنقاذ املؤسسات املالية اخلاصـة  . بقدر أكرب 
 إىل تلك األكثر ثراء، حيث حتمـل         حتويل الدخل من قطاعات اجملتمع األكثر فقراً       بلغت حد 

. اجملتمع ككل التكلفة املالية حلل األزمة من خالل عملية حتميل اخلسائر اخلاصة على اجملتمع             
ومت متويل هذه التحويالت التراجعية مبزيج من زيادة الضرائب وخفض اإلنفاق العام مبا أثـر               

ومما زاد التفاوت بقدر أكرب ما فُرض بعد ذلك مـن بـرامج             . على األقل ثراء  بشكل مباشر   
وشكل . تقليدية لتحقيق االستقرار من خالل التقشف املايل وحترير سوق العمل واخلصخصة          

املستوى الكبري من عدم االستفادة الكاملة من املوارد املتاحة والذي متثل يف ارتفاع البطالـة               
  .٢٠٠٨منة للفترة اليت بدأت باندالع األزمة يف عام أحد أكرب اخلصائص املز

وأسفرت األزمة املالية العاملية عن زيادة كبرية للوعي بالصلة الوثيقة بني التفـاوت               -٤٨
املتنامي وصعود األسواق املالية غري املنظمة والتهديد الذي يتعرض لـه األمـن االقتـصادي     

 أن زيادة التفاوت ال حتول دون حتقيق        وذلك يعين . واالجتماعي بسبب الصدمات واألزمات   
  . اجملتمعات للنمو الشامل فحسب، بل للنمو االقتصادي املستدام كذلك

وباإلضافة إىل ذلك، فقد توجد قنوات أخرى يؤثر من خالهلا التفاوت االقتـصادي       -٤٩
افع العامـة  فحىت يعمل االقتصاد الرأمسايل بكفاءة، يلزم توفري املن      .  على النمو االقتصادي   سلباً

  التسامها بوجود عوامل خارجية، فإن العرض املثايل اجتماعياً        ونظراً. بكمية وجودة كافيتني  
ولكن كلما زاد انقسام اجملتمـع  .  فقط من خالل التدخل احلكومي    من تلك املنافع يعد ممكناً    

. ركةمن ناحية الدخل والثروة، زاد عزوف األثرياء عن إنفاق املال على االحتياجات املـشت             
وينتج عن ذلك عدم االستثمار بالقدر الكايف يف اهلياكل األساسـية والبحـوث األساسـية             

  .والتعليم وغري ذلك من املنافع العامة مما جيعل االقتصاد أقل كفاءة
 على  ويعد السعي لتحقيق الريع قناة أخرى يؤثر من خالهلا التفاوت االقتصادي سلباً             -٥٠

سط الصور، تعد الريوع إعادة توزيع للدخل من باقي اجملتمـع     ويف أب . عمل االقتصاد بكفاءة  
وهي تنطوي على إهدار حقيقي للموارد يقلل من إنتاجية البلـد           . إىل الساعني لتحقيق الريع   

وتعد قوة االحتكار واملعاملة الـضريبية      .  يف ختصيص املوارد ويضعف االقتصاد     وحيدث خلالً 
 علـى  كال السعي لتحقيق الريع اليت تـؤثر سـلباً   التفضيلية ألغراض املصاحل اخلاصة من أش     

وعندما حتقق قوة االحتكار الريوع، ترتفع األسعار بشدة، مما يسفر عن حتـول يف          . االقتصاد
وكلما زاد تركز الدخل والثروة، يكون من األرجح أن تنشأ          . الدخول إىل احملتكر من الباقني    

  .عقوى االحتكار وغريها من أشكال السعي لتحقيق الري
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  السياسات الرامية إىل معاجلة التفاوتات  -سادساً  
لقد أصبح تزايد التفاوتات، والتنمية غري املتوازنة، والنمو غري املنتظم من الـسمات               -٥١

ويتزايد االعتراف هبذا األمر الـذي      .  املاضية الدائمة لالقتصاد العاملي على مدى الثالثني عاماً      
وميكن .  ذات طابع اجتماعي وسياسي    سب، بل أيضاً  يثري شواغل ذات طابع اقتصادي فح      ال

هلذه التوجهات أن تصبح هتديدات ال للعقد االجتماعي الذي تستند إليه الرأمسالية فحسب،             
وبذلك، فإن التفاوت االقتصادي ومعاجلته يصبح من أهم حتديات         .  للدميقراطية ذاهتا  بل أيضاً 

  . هذا العصر
ملتمثلة يف احتمال وجود مفاضلة ال مفر منها بني وعلى وجه اخلصوص، فإن الفكرة ا  -٥٢

كما أن امتدادها غري املكتمل، وهو نظرية األثر االنتشاري،         . الكفاءة والنمو قد اهتزت بقوة    
بل إن البحوث احلديثة، وكذلك جتارب النمو االقتصادي واجتاهات         . قد ثبت أنه غري سليم    

واء، تشري إىل االستنتاج العكسي املتمثـل يف أن       التفاوت يف البلدان النامية واملتقدمة على الس      
.  على االستقرار االجتماعي والسياسي     أن يؤثر سلباً   ارتفاع التفاوت يضر بالنمو وميكن أيضاً     

 بقدر أكرب من    ويتزايد قبول فكرة أن اجملتمعات اليت تتسم بقدر أكرب من املساواة تتمتع أيضاً            
 للدخل  وُيظهر التوزيع العادل نسبياً   . ة والدميقراطية االستقرار االقتصادي والشمول واالستدام   

اآلسيوية، وقبلها يف البلدان االسكندنافية، أن املساواة    " النمور"والثروة يف عدد من اقتصادات      
  . )٩(تتوافق مع األداء االقتصادي القوي

ت ولكن مبـا أن الـتغريا  . وتعترب القنوات اليت تربط التفاوت والنمو عديدة ومعقدة       -٥٣
السياساتية اليت اسُتحدثت يف الثمانينيات قد ساعدت على زيادة التفاوت، فال يوجد ما مينع              

 اآلثار السلبية أو حـىت إبطـال   همن أن تتمكن جمموعة خمتلفة من السياسات من ختفيف هذ       
وإن كانت تكاليف التفاوت تفوق مزاياه للمجتمع ككل، يتعني أن يصبح احلد من             . مفعوهلا

  .  للسياسات العامة مشروعاًهدفاًالتفاوتات 
وتشري جتربة األعوام اخلمسة عشر املاضية إىل وجود هنج لالقتصاد الكلي يتوافق مع               -٥٤

ففي إطار سياسايت يهدف إىل ربط تنمية القدرات اإلنتاجية خبلق الوظائف . احلد من التفاوت
فاإلنفاق العام وفـرض    . اً حموري من أجل احلد من التفاوت، تكتسب السياسات املالية موقعاً        

الضرائب يعدان من األدوات الرئيسية لصياغة توزيع القوة الشرائية يف االقتصاد، وكـذلك             
ومهـا  . تعزيز عملية تراكم رأس املال، مبا يضع االقتصاد على مسار منو حافل بفرص العمل             

ت يف القطاعات    من األدوات الفعالة اليت ميكن أن تساعد على إنشاء روابط بني الشركا            أيضاً
احلديثة وباقي االقتصاد، ومن مث جعل عملية التغري اهليكلي أكثر دينامية وموجهة إىل املـسار           

__________ 

العوملة الـيت تقودهـا     ،  ألونكتاد الثالث عشر  املقدم إىل ا   تقرير األمني العام لألونكتاد   ،  ٢٠١١األونكتاد،   )٩(
نيويـورك وجنيـف، منـشورات األمـم املتحـدة،           (مسارات إمنائية مستدامة وشـاملة     حنو: التنميـة

UNCTAD (XIII)/1.(  
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وميكنهما املساعدة يف التعجيل بتنويع األنشطة االقتصادية وتطوير القطاعات ذات          . الصحيح
  . األمهية االستراتيجية للتنمية الوطنية

 املتاح تنويع مصادر متويل القطاع العـام وتعزيـز         ويتطلب توسيع نطاق احليز املايل      -٥٥
تعبئة املوارد على الصعيد احمللي من خالل توسيع الوعاء الضرييب، وحتسني نظام التحـصيل،              

فالعمل على احلد من االستثناءات أو الثغـرات        .  بقدر أكرب  وجعل النظام الضرييب تصاعدياً   
لتجارية على االنضمام إىل القطاع الرمسي،      والقضاء عليها، وكذلك حفز املزيد من األعمال ا       

  .سيسهم بقدر كبري يف توسيع الوعاء الضرييب
ويف حالة البلدان النامية ذات الوفرة يف مصادر الطاقة واملوارد املعدنية، ميكن لتعبئـة      -٥٦

املوارد احمللية أن تتحقق بصفة خاصة عن طريق إدخال حتسينات على حتصيل الريع من املوارد               
وميكن للبلدان الغنية باملوارد زيادة إيرادات امليزانية عن طريق عكس ممارستها           . دة توزيعه وإعا

. احلالية املتمثلة يف توفري شروط بالغة اليسر للمستثمرين األجانب يف جمايل الزراعة والتعـدين         
ة وفيما يتعلق بالزراعة، سيعين ذلك فرض ضريبة على األراضي املؤجرة للمشاريع االستثماري           

كبرية احلجم أو زيادة الضريبة احلالية على األراضي، مع مراجعة الضرائب املفروضة علـى              
ويف حالة التعدين، ميكن للحكومات زيادة إيراداهتا مـن         . األنشطة اليت جتريها هذه املشاريع    

خالل اعتماد املزيد من الرسوم واإلتاوات وضرائب الدخل، أو الضرائب على الصادرات يف             
وميكن توجيه ذلك بشكل مفيد حنو تعزيز تشكيل رأس املال البشري والتوسع            . ينةحاالت مع 

 طويل األجل للتنوع االقتصادي، وهو األمـر الـذي          يف اهلياكل األساسية، مما يوفر أساساً     
  .يشكل أمهية بالغة ألن املوارد املدرة هلذا الريع هي موارد غري متجددة

وباإلضـافة  . النامية ضرورة جتنب أْمَولَة اقتصاداهتا  ومن بني الدروس احلديثة للبلدان        -٥٧
ويتعني أن يكون   . إىل ذلك، فمن الضروري احلد من املديونيات اخلارجية وتعبئة املوارد احمللية          

 من أجل جتنب ارتفاع املديونية اخلارجية الـيت          ومستداماً اللجوء إىل املصادر األجنبية انتقائياً    
وينبغي أن ميوَّل تراكم رأس املال من تعبئة املوارد احملليـة           . امةحتد بقوة من حيز السياسة الع     

كما يعين ذلـك ختـصيص دور أكـرب         . عن طريق تطوير الشبكات املصرفية جيدة التنظيم      
للمصارف اإلمنائية اليت ميكن أن تتصرف بطريقة معاكسة للدورات االقتصادية ومتنح االئتمان    

  .اد الوطينلقطاعات ذات أمهية استراتيجية لالقتص
وميكن للتدفقات الكبرية من رأس املال األجنيب املستخدم ألغـراض املـضاربة أن               -٥٨

ويتسبب ذلك يف أن تصبح العملة الوطنية مقّومة بأعلى         .  ضارة باالقتصاد الوطين   حتدث آثاراً 
ر  عن ارتفاع أسـعا    كما يسفر أيضاً  . من قيمتها احلقيقية، مما يعرقل التصدير وحيفز االسترياد       

وهـذا الـنمط مـن االنتعـاش        .  أم عـاجالً   األصول احمللية مما خيلق فقاعات تنفجر آجالً      
واالنكماش، الذي حتركه تدفقات رأس املال األجنيب الداخلة واخلارجة، يـضر باالقتـصاد             

فهو يزيد بشكل مباشر من التفاوت عن طريق ترك االقتصادات . الوطين ويتعني جتنبه بأي مثن 
ويتعني استخدام أنواع خمتلفة من     . طولة ذات آثار طويلة األمد على الفقراء      يف فترات كساد م   



TD/B/61/7 

GE.14-09947 18 

ضوابط رأس املال للحد من اآلثار الضارة للتدفقات الكبرية الداخلة واخلارجة من رأس املال              
  .املستخدم ألغراض املضاربة

ف ومبوازاة ضوابط رأس املال، يتعني على البلدان النامية اختيار نظم سـعر الـصر               -٥٩
 أن وميكن لتلك النظم أيضاً. الوسيط من أجل التقليل إىل احلد األدىن من خماطر أزمات العملة       

تستهدف سعر صرف مستقر وتنافسي، وهو عامل رئيسي يف انطـالق النمـو، وتنويـع               
  .االقتصاد، وإبقاء التفاوت يف حدود معقولة

. لقطاعات املنافسة للواردات ويتعني إدارة عملية حترير التجارة من أجل جتنب اهنيار ا           -٦٠
فقد أسفر حترير التجارة العشوائي والواسع النطاق عن تراجع الصناعة الـسابق ألوانـه يف               

وتسبب ذلـك يف إهـدار      . العديد من البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا وأمريكا الالتينية         
. ت االقتـصادي  آالف من فرص العمل الكرمي يف القطاع الرمسي وساهم يف تزايد التفـاو            

وعندما يعزز حترير التجارة النمو من خالل التحديث التكنولوجي، جيب أن يقترن ذلك قدر              
اإلمكان بربامج تعويضية وسياسات نشطة لسوق العمل من أجل احلد من األثر على تفاوت              

  . األجور
 تستهدف  يف تقليل التفاوتات االقتصادية بأال وميكن للسياسة النقدية أن تساهم أيضاً       -٦١

وكبديل للسياسة النقدية الـيت     . خفض التضخم فحسب، بل التشغيل الكامل للموارد أيضاً       
تركز على بلوغ معدل تضخم منخفض من رقم واحد، ميكن اتباع اسـتراتيجية لالقتـصاد              

وميكن أن يشمل ذلك إمجايل النمـو أو        . الكلي تستهدف املتغريات احلقيقية املهمة لبلد بعينه      
وجيب على الـسياسة النقديـة أن       . ملنتج أو خلق فرص العمل أو احلد من الفقر        االستثمار ا 

 من السياسة الشاملة لالقتصاد الكلي املوجهة حنو حتقيق تلك األهـداف، ال أن              تشكل جزءاً 
وجيب تنسيقها وتوفيقهـا مـع      . تعمل على مسار مستقل يتناول املتغريات النقدية فحسب       

وحيث جيب حتقيق اهلدف املختار يف إطار قيـود         . الصرفالسياسات املالية وسياسات سعر     
أخرى، فإن إدارة سعر الفائدة لن تكفي، وسيتعني استخدام أدوات أخـرى مـن البنـوك                

وينبغي على صناع السياسات جتنب اجلمود املفرط بشأن        . املركزية مبا يشمل االئتمان املوجه    
ف واألدوات بناء على مقتضيات تغري      أي من األهداف، واالستعداد للمرونة يف تعديل األهدا       

  .األحوال
.  أكثر أمهية من العرض النقدي     وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لالئتمان أن يشكل متغرياً         -٦٢

. ومن هذا املنطلق، يعد حجم االئتمان أداة أكثر فعالية من غريها من أدوات السياسة النقدية              
 حيث تتسم أسواق النقد وأسواق رأس       وميكن أن يشكل ذلك أمهية خاصة يف البلدان النامية        

ويتسبب ذلك التخلف يف متكن عدد قليل فقط من األسر والشركات مـن             . املال بالتخلف 
ويشكل ذلك أمهية خاصة للمؤسـسات بالغـة        . االقتراض ألغراض االستهالك واالستثمار   

القطاع املصريف الصغر والصغرية واملزارع اليت ال ميكنها تقدمي ضمان لالئتمان ومن مث يعتربها           
ولعالج هذا الوضع، ميكن للبنوك املركزية أن تيسر إمكانية احلصول          . دون اجلدارة االئتمانية  
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وتشمل األدوات السياساتية اليت    . على االئتمان للقطاعات واألنشطة البالغة األمهية لالقتصاد      
مـان، أو مـنح   ميكن استخدامها إعانات تسديد الفوائد، أو ضمانات ألنواع معينة من االئت    

، أو إعادة متويـل    )املصارف اإلمنائية مثالً  (االئتمان بشكل مباشر من املؤسسات املالية العامة        
  . القروض التجارية

ويتسم تنظيم القطاع املصريف واملايل بأمهية خاصة من أجل جتنب تكرار الضرر الذي       -٦٣
ومن بني . لعامة مما تسبب يف تفاقم التفاوتأحلقته األزمة املالية العاملية بالنمو والعمالة واملالية ا

التدابري املمكن اختاذها زيادة رمسلة املصارف وتعزيز اإلشراف عليها، واسـتحداث أنظمـة             
رقابية أكثر صرامة، وحتسني آليات تقييم املخاطر يف املصارف الكربى وختصيص دور أكـرب            

  .ويل النشاط االقتصاديللمصارف اإلمنائية الوطنية يف تعبئة املوارد احمللية ومت
.  إىل احلد من تفاوت الدخل     ومتيل اجلهود الرامية إىل تعزيز مؤسسات العمل عموماً         -٦٤

فيمكن تعزيز النمو الشامل من خالل رفع احلد األدىن لألجور باطراد يف اتساق مـع منـو                 
ات البطالة،  وميكن لتدابري مثل تأمين   . اإلنتاجية وباالقتران مع تدابري للحد من تشتت األجور       

وبرامج إعادة التدريب، وبرامج األشغال العامة ذاتية االستهداف أن تكون فعالة كـذلك يف             
 ويتعني تعزيز املؤسسات املعنية بالتفاوض على األجور واليت أُضعفت كثرياً         . احلد من التفاوت  

ى العمالـة   ويعد إضفاء الطابع الرمسي عل    . يف معظم البلدان على مدى العقود الثالثة األخرية       
 وال سيما يف    -عن طريق مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم على النمو والتطور           

 - يف املائة من إمجايل العمالة       ٨٠ حيث يوفر القطاع غري الرمسي ما يصل إىل          أقل البلدان منواً  
  . فاوتمن التدابري اليت قد تزيد بقدر كبري من توفر الوظائف الالئقة ومن مث احلد من الت

 يف العقود الثالثة األخـرية،   ألن التوزيع الوظيفي للدخل شهد تدهور مستمراً  ونظراً  -٦٥
فإن معاجلة التفاوت ال ميكن أن تقتصر على التدابري الرامية إىل حتسني التوزيـع الشخـصي                

ويف واقع األمر، فإن إبطال االجتاه حنو تزايد التفاوت يتطلب معاجلة قضية التوزيـع              . للدخل
وهناك ثالثة عناصر لنصيب األجر اإلمجايل تعد مهمة يف هـذا الـسياق،             . الوظيفي للدخل 

وهي مستوى العمالة، والعالقـة بـني       . ويتعني على ما يوضع من سياسات معاجلتها كلها       
األجور ومنو اإلنتاجية، وأجور العمال الذين يعملون حلساهبم اخلاص، وهم يشكلون نـسبة             

  . لعديد من البلدانمتزايدة من العمال يف ا
ويتمثل جانب رئيسي من املشكلة يف عجز النمو االقتصادي يف العديد من البلـدان                -٦٦

للوفـاء  ) أي الوظائف الالئقة   ( وكيفاً النامية واملتقدمة عن خلق الوظائف بالقدر الكايف كماً       
يكلـي  ويتطلب احلد من التفاوت وضع سياسات تعزز التغري اهل        . باحتياجات القوى العاملة  

ويعترب وضـع  . )١٠(، حيث تتسم هذه العملية بالركود     الدينامي، وال سيما يف أقل البلدان منواً      

__________ 

النمو املقترن بالعمالة مـن     : ٢٠١٣،  تقرير أقل البلدان منواً   ،  ٢٠١٣مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،       )١٠(
  ). نيويورك وجنيف، منشورات األمم املتحدة (لشاملة للجميع واملستدامةأجل التنمية ا
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خلق الوظائف والعمالة الكاملة يف صلب السياسات االقتصادية جمرد خطوة أوىل، وإن كانت    
  .ضرورية، حلل تلك املشكلة

لـي اإلمجـايل أن     ومن بني األسباب اهلامة الخنفاض نصيب األجور من الناتج احمل           -٦٧
وإىل . األجور يف العديد من االقتصادات ال تزيد بشكل متسق مع الزيادات يف إنتاجية العمل             

جانب سياسات االقتصاد الكلي الداعمة للعمالة وللنمو، يعد ذلك سبب إمكانية اضـطالع             
ـ     سياسة مالئمة للدخول بدور هام يف حتقيق درجة مقبولة اجتماعياً          ع  من تفاوت الدخل، م

  . القيام يف الوقت نفسه بتحقيق منو يف الطلب يساعد على خلق الوظائف
ويتعني على أي سياسة تتعلق بالدخول أن تتسم خباصية حمورية هي ضمان زيـادة                -٦٨

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يراعي      . متوسط األجور احلقيقية بنفس معدل متوسط اإلنتاجية      
فإذا زادت األجور يف اقتصاد مـا بـشكل         .  للتضخم دفاً مسته تعديل األجور اإلمسية معدالً   

متسق مع متوسط منو اإلنتاجية إىل جانب معدل مستهدف للتضخم، فإن نصيب األجور من              
 من الطلب يكفي لالستفادة     ، وسيخلق االقتصاد ككل قدراً    الناتج احمللي اإلمجايل سيظل ثابتاً    

اوضة اجلماعية أن تسهم يف وضـع سياسـة         وميكن آلليات املف  . الكاملة من قدراته اإلنتاجية   
  .ناجحة للدخول

ومن أجل معاجلة قضايا التفاوت بني البلدان، يتعني تعزيز آفاق التنميـة للبلـدان                 -٦٩
ويقتضي اإلسراع يف التقارب أن تكون قواعد اللعبة على الصعيد الدويل أكثر مراعاة             . النامية
 وفضالً.  إعادة تنظيم التدفقات املالية الدوليةوعلى وجه اخلصوص، يلزم تناول مسألة    . للتنمية

عن ذلك، يتعني أن تتوازن حركة رأس املال حبركة العمالة من أجل تعزيز القوى اليت ستسفر                
 من عكـس االجتاهـات    وحىت تتمكن أقل البلدان منواً    . عن التقارب يف الدخول بني البلدان     

  .)١١(ضع بنية إمنائية دولية جديدةالقائمة حنو التهميش يف االقتصاد العاملي، يلزم و
، فإن التنمية الشاملة واملستدامة ال ميكن حتقيقها من دون إطـار سياسـايت              وختاماً  -٧٠

متكامل تتمثل ركائزه األساسية يف وجود سياسات لالقتصاد الكلي تعزز النمو وختلق فرص             
ـ       . العمل، وسياسات إمنائية صناعية    دان الناميـة يف    وبشكل أعم، ومن أجل زيادة فرص البل

اللحاق بتلك املتقدمة، يتعني تنفيذ سياسات على صعيد االقتصاد الكلي وسياسات صـناعية            
وينبغي تكميل االتساق السياسايت على     . وجتارية وبيئية واجتماعية متسقة ويعزز بعضها بعضاً      

وى الصعيد الوطين بآخر على الصعيد الدويل، مبا يزود البلدان باحليز الـالزم علـى مـست               
  .ةالسياسات لتنفيذ استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية وحتقيق أهداف التنمية املستدام

        

__________ 

: ٢٠١٠،  تقرير أقل البلدان منواً   ،  ٢٠١٠مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،      : انظر، على وجه اخلصوص    )١١(
 ).نيويورك وجنيف، منشورات األمم املتحدة (حنو بنية إمنائية دولية جديدة ألقل البلدان منواً


