االقت�صاد العاملي

التقارب
والتـكـافـل
والـتـبـاعـد

على املدى البعيد ،يقل اعتماد النمو يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية
على االقت�صادات املتقدمة ولكن على املدى الق�صري ،ت�شرتك هذه االقت�صادات جميعها يف رق�صة
واحدة
كمال دروي�ش

ي�شعر

�أغلبنا �أننا نعي�ش يف عامل متكامل ت�سوده العوملة .ولكن عندما ننظر �إىل
		
التاريخ احلديث ،ما الذي ميكن �أن نقوله فعال عن طبيعة هذا التكامل؟ ويبدو
		
		�أن هناك ثالثة اجتاهات عامة �أ�سا�سية ن�شطة متيز اقت�صاد العامل اليوم.
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ثالثة اجتاهات عامة �أ�سا�سية

االجتاه الأول هو حدوث تقارب جديد .ويقول اقت�صادي التنمية الراحل
ال�سري �أرثر لوي�س ،يف املحا�رضة التي �ألقاها مبنا�سبة فوزه بجائزة
نوبل يف عام �“ ،1979إن معدل منو الناجت يف العامل النامي اعتمد على
مدى مئات الأعوام املا�ضية على معدل منو الناجت يف العامل املتقدم.
فعندما ينمو العامل املتقدم ب�رسعة ،ينمو العامل النامي ب�رسعة ،وعندما
تتباط�أ وترية النمو يف العامل املتقدم ،تتباط�أ �أي�ضا وترية منو العامل
النامي .فهل هذا االرتباط حتمي؟”
ت�شري البيانات الأخرية �إىل �أنه يف حني ال تزال هذه الرابطة موجودة،
فمن املهم يف الوقت احلايل التمييز بني االجتاهات العامة طويلة الأجل
واحلركات الدورية .ومنذ عام  1990تقريبا ،ت�سارعت وترية منو ن�صيب
الفرد من الدخل يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية بطريقة قابلة
لال�ستمرار وتزيد بدرجة كبرية على وتريته يف االقت�صادات املتقدمة.
وميثل ذلك حتوال هيكليا رئي�سيا يف ديناميكية االقت�صاد العاملي.
وهناك �سمة جوهرية ثانية يف االقت�صاد العاملي وهي التكافل
الدوري .ورغم �أن ال�صلة بني معدالت النمو يف االجتاه العام طويل الأجل
لالقت�صادات ال�صاعدة والنامية من ناحية ،ومعدالته يف االقت�صادات
املتقدمة من ناحية �أخرى قد زالت — �أو تفككت �إىل عن�رصين —
على مدى الع�رشين عاما املا�ضية ،مل ي�ؤد ذلك �إىل حركات دورية حول
االجتاه العام لتفكيك ال�صلة.
ويتوافق اجتاها التقارب اجلديد وتزايد التكافل مع اجتاه عام ثالث،
يتعلق بتوزيع الدخل .ففي كثري من البلدان� ،أ�صبح هناك تفاوت �أكرب
يف توزيع الدخل ،وارتفعت ح�صة �أ�صحاب �أعلى الدخول على وجه
اخل�صو�ص ب�صورة هائلة .ففي الواليات املتحدة الأمريكية زادت ح�صة
�أعلى  %1من �أ�صحاب الدخول بنحو ثالثة �أ�ضعاف على مدى العقود
الثالثة املا�ضية ،لتمثل الآن نحو  %20من جمموع الدخل الأمريكي
( .)Alvaredo and others, 2012ويف الوقت نف�سه ،يف حني �أدى التقارب
ال�صاعدة
اجلديد املذكور �أعاله �إىل خف�ض امل�سافة بني االقت�صادات
Dervis, 7/11/12
واالقت�صادات النامية عند �أخذهما كمجملني ،فال يزال هناك ماليني
الأ�شخا�ص يف بع�ض من �أ�شد البلدان فقرا ظلت دخولهم �شبه راكدة لفرتة

تزيد على قرن( .راجع املقال بعنوان «�أكرث �أم �أقل» ،يف عدد �سبتمرب
 2011من جملة التمويل والتنمية .و�أ�سفرت هاتان احلقيقتان عن زيادة
التباعد بني �أغنى الأ�شخا�ص يف العامل و�أفقر الأ�شخا�ص ،على الرغم
من التقارب العام يف متو�سط الدخول.

التقارب اجلديد

دخل االقت�صاد العاملي ع�رصا جديدا من التقارب قرابة العام ،1990
حني بد�أ متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية ،ككل ،يف النمو بوترية �أ�رسع بكثري من منوه يف
االقت�صادات املتقدمة .ويحدث الآن تراجع يف االنق�سام احلاد بني البلدان
الغنية والبلدان الفقرية ،الذي كان �سمة للعامل منذ قيام الثورة ال�صناعية
يف �أوائل القرن التا�سع ع�رش .و�أحد الأ�سئلة الأ�سا�سية يف هذا ال�سياق هو
يرجح �أن ي�ستمر هذا التقارب اجلديد وي�ؤدي �إىل تعديل جوهري
ما �إذا كان َّ
يف هيكل االقت�صاد العاملي على مدى العقد التايل �أو نحوه.
وقد �أحدثت الثورة ال�صناعية واال�ستعمار قدرا كبريا من التباعد
) .(Maddison, 2007ففي الفرتة بني بداية القرن التا�سع ع�رش ومنت�صف
القرن الع�رشين ،زادت الفجوة يف متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل بني
“ال�شمال” الأغنى والأكرثاعتمادا على ال�صناعة و”اجلنوب” الأقل منوا
من عامل � 3أو � 4إىل عامل � 20أو �أكرث ) .(Milanovic, 2012وتباط�أ هذا
التباعد بعد احلرب العاملية الثانية ،مع نهاية اال�ستعمار� ،إال �أن فجوة
الدخل الن�سبية ظلت م�ستقرة يف املتو�سط بني عامي  1950و .1990
ولكن على مدى العقدين املا�ضيني ،منا ن�صيب الفرد من الدخل
يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية بنحو ثالثة �أ�ضعاف وتريته
يف االقت�صادات املتقدمة ،بالرغم من وقوع الأزمة الآ�سيوية يف
الفرتة  .1998-1997وزادت وترية النمو يف الأ�سواق ال�صاعدة يف
الت�سعينات ،تبعتها وترية مت�سارعة للنمو يف البلدان الأقل مناء مع
انتهاء القرن الع�رشين وبداية القرن احلادي والع�رشين (راجع الر�سم
البياين .)1
Dervis, 7/31/2012
ويو�ضح الر�سم البياين  2معدالت النمو يف االجتاه العام الأ�سا�سي
حم�سوبة با�ستخدام �أ�سلوب �إح�صائي ،هو مر�شح هودريك – بري�سكوت،
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لف�صل احلركة الدورية عن االجتاه العام الأطول �أجال .وجند �أن انف�صال
معدل النمو يف االجتاه العام لدى بلدان الأ�سواق ال�صاعدة اعتبارا من
الت�سعينات ف�صاعدا ،ومعدله يف البلدان النامية يف العقد ال�سابق ،ملفتا
للنظر �إىل حد كبري.
وتف�سرِّ ثالثة تطورات جزءا كبريا من هذا التقارب اجلديد.
�أوال ،تي�رس العوملة — من خالل تعزيز ال�صالت التجارية وارتفاع
م�ستويات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش — النمو للحاق بالركب مع
قيام املت�أخرين با�سترياد الدراية والتكنولوجيا وتطويعها لأغرا�ضهم.
وتطويع التكنولوجيا �أ�سهل بكثري من اخرتاعها.
وثانيا� ،أدى التحول الدميغرايف الذي �شهدته معظم االقت�صادات
ال�صاعدة وعدد كبري من االقت�صادات النامية والذي اقرتن ببطء
�أكرب يف معدالت منو ال�سكان �إىل دعم ا�ستخدام ر�أ�س املال بكثافة
�أكرب وزيادة وترية ن�صيب الفرد من النمو .ويف الوقت نف�سه ،متتع
عدد كبري من هذه البلدان بع�رص ذهبي مع بلوغ ن�سبة الأ�شخا�ص
الن�شطني اقت�صاديا �إىل جمموع ال�سكان الذروة .ويف الوقت نف�سه،
زادت ن�سبة امل�سنني ب�صورة كبرية يف االقت�صادات املتقدمة ،ال �سيما
يف �أوروبا واليابان.
وثمة �سبب ثالث مهم للتقارب وهو ارتفاع ن�سبة الدخل امل�ستثمر يف
البلدان ال�صاعدة والنامية —  %27.0من �إجمايل الناجت املحلي على
مدى العقد املا�ضي مقارنة بن�سبة  %20.5يف االقت�صادات املتقدمة.
وال يزيد اال�ستثمار فح�سب �إنتاجية العمالة ب�إعطائها قدرا �أكرب من ر�أ�س
املال لتعمل به ،و�إمنا ميكنه �أي�ضا �أن يزيد الإنتاجية الكلية لعوامل
الإنتاج — الإنتاجية امل�شرتكة لكل من ر�أ�س املال والعمالة — بدمج
املعارف اجلديدة و�أ�ساليب الإنتاج وتي�سري التحول من القطاعات
منخف�ضة الإنتاجية مثل الزراعة �إىل القطاعات مرتفعة الإنتاجية مثل
ال�صناعات التحويلية ،وهو ما يعجل وترية النمو للحاق بالركب .ويت�سم
هذا العامل الثالث ،ارتفاع معدالت اال�ستثمار ،ب�أهمية خا�صة يف �آ�سيا
وحدها .وقد
Dervis,
— وب�صورة ملحوظة للغاية يف ال�صني ،و�إن مل يكن فيها 7/31/12
زادت معدالت النمو يف االجتاه الآ�سيوي يف مرحلة �أبكر ومبقدار �أكرب
على معدالته يف االقت�صادات ال�صاعدة الأخرى.
3 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

وهل �سي�ستمر هذا التقارب؟ تت�سم التوقعات دائما بقدر من املخاطر ،وميكن
�أن تفقد بع�ض العوامل التي �أدت �إىل التقارب يف ال�سنوات الع�رشين املا�ضية
قوتها قريبا .وقد حتقق بالفعل جزء كبري من النمو للحاق بالركب يف جمال
ال�صناعات التحويلية ،و�أدت �إعادة توزيع العمالة من القطاعات منخف�ضة
الإنتاجية �إىل القطاعات مرتفعة الإنتاجية �أي�ضا �إىل ا�ستنفاد جزء من �إمكاناته،
ففي بع�ض البلدان مل يولد حتى النمو ال�رسيع يف جمال ال�صناعات التحويلية
الكثري من فر�ص العمل ،مما �أدى �إىل زيادة ن�سبة العمالة يف الأن�شطة منخف�ضة
الإنتاجية ).(Rodrik, 2011
لكن التقارب الذي ن�شري �إليه هو التقارب املجمل لعامل االقت�صادات ال�صاعدة
والبلدان النامية يف مقابل التحليل الذي حت�صل فيه البلدان ال�صغرية على
وزن مت�ساو مع ال�صني والهند و�إندوني�سيا .ولكن توجد يف ال�سنوات الع�رش �إىل
اخلم�سة ع�رش القادمة على الأقل �إمكانية كبرية لتحقيق مزيد من النمو للحاق
بالركب .وميكن �أن تتباط�أ وترية �إعادة توزيع العمالة من القطاعات منخف�ضة
يرجح �أن ت�ستمر �إعادة توزيع
الإنتاجية �إىل القطاعات مرتفعة الإنتاجية ،ولكن َّ
العمالة من ال�رشكات منخف�ضة الإنتاجية �إىل ال�رشكات مرتفعة الإنتاجية �ضمن
قطاعات فرعية حمددة ب�شكل �ضيق حتى بخطوة ثابتة .وميكن �أي�ضا �أن تكون
هناك �إمكانيات كبرية يف قطاعات اخلدمة والطاقة والبنية التحتية لتطويع
التكنولوجيا اجلديدة .ومع ا�ستثناء ال�صني امللحوظُ ،يتوقع �أن تكون العوامل
الدميغرافية يف �صالح االقت�صادات ال�صاعدة والنامية بدرجة �أكرب من �أن تكون
يف �صالح املجتمعات الغنية “ا ُمل ِ�سنّة” لأكرث من عقد قادم .و�أخريا� ،سي�ؤدي
االرتفاع ال�شديد يف ن�سب الدين التي راكمتها معظم االقت�صادات املتقدمة �إىل
فر�ض قيود على �سيا�ساتها االقت�صادية الكلية و�إبطاء اال�ستثمار.
و ُيتوقع �أن يحدث هذا التقارب امل�ستمر ،برغم احتمال بطئه بع�ض ال�شيء،
حتوال عميقا يف االقت�صاد العاملي .فبحلول الفرتة � ،2030-2025سيكون
ن�صيب الفرد من الدخل يف كثري من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة �أقرب بكثري
منه يف االقت�صادات املتقدمة ،مبا يبني فروق النمو من ناحية واالرتفاع
املرجح يف �أ�سعار عمالتها من ناحية �أخرى .وال �شك يف �أن اقت�صاد ال�صني
�سي�صبح �أكرب اقت�صاد يف العامل ،و�سيكون اقت�صادا الربازيل والهند �أكرب بكثري
من اقت�صاد اململكة املتحدة �أو فرن�سا.
و�سينتهي التق�سيم ال�صارخ �إىل حد ما للعامل �إىل اقت�صادات “متقدمة”
و�أخرى “فقرية” ،الذي بد�أ مع الثورة ال�صناعية ،ليحل حمله اقت�صاد عاملي
بفروق �أكرب بكثري و�أقطاب متعددة.

التكافل الدوري
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كان هناك وقت ،خ�صو�صا يف بداية الأزمة املالية يف �أواخر عام
 2007و�أوائل عام  ،2008بدا فيه �أن الأ�سواق ال�صاعدة و�آ�سيا على وجه
بغ�ض النظر عما حدث يف الواليات
اخل�صو�ص �ستنمو بوترية �رسيعة ّ
املتحدة الأمريكية و�أوروبا .ثم حل الذعر يف �أواخر عام  ،2008عقب
انهيار املن�ش�أة امل�رصفية اال�ستثمارية ليمان براذرز .و�أ�شعل التباط�ؤ
امللحوظ يف الن�شاط االقت�صادي العاملي ،حتى يف ال�صني� ،رشارة القلق
من �أن ت�ؤدي الأزمة التي بد�أت يف وول �سرتيت �إىل انهيار النمو يف
االقت�صادات ال�صاعدة والنامية.
و�شهد العامل يف عام  2009فعليا تباط�ؤا يف الن�شاط االقت�صادي،
مع تباط�ؤ وترية النمو للفرد يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية �إىل
�أقل من  %1وتراجعه بنحو  %4يف االقت�صادات املتقدمة� .إال �أن الأوىل
تعافت ب�رسعة ،مع بلوغ معدل النمو فيها  %6يف عام  2010مقارنة
مبعدل  %2.3يف االقت�صادات املتقدمة .و�أدت �صالبة املجموعة الأوىل
خالل الأزمة �إىل جتدد املزاعم بتباعد احلظوظ.
ويو�ضح الر�سم البياين  2التباعد يف االجتاهات العامة يف معدالت
النمو لدى املجموعتني :فقد منا ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي

يف الأوىل بوترية زادت ب�ضعفني �إىل ثالثة �أ�ضعاف على وترية منوه يف
ويرجح ا�ستمرار هذا النمو .ويو�ضح الر�سم البياين 3
االقت�صادات املتقدمة َّ
�أن ذلك التباعد مل يكن موجودا يف الدورات حول االجتاه العام .وعلى وجه
اخل�صو�ص منذ الأزمة الآ�سيوية يف الفرتة  ،1998-1997كان هناك تكافل
دوري ،رمبا تكون قوته قد زادت �إن مل تظل ثابتة (Kose and Prasad,
) IMF, 2010و  .2010و�أ�صبح التكافل �أي�ضا �أكرث تعقيدا ،مع وجود روابط
�أقوى بني االقت�صادات النامية .ويكون لت�أثري زيادة الن�شاط االقت�صادي
وهبوطه يف البلدان الكبرية امل�ستوردة للمواد اخلام مثل ال�صني ت�أثري فوري
على �صادرات عدد كبري من البلدان النامية من املواد اخلام.
وال يزال االقت�صاد العاملي يت�سم بطابع تكافلي ،تنتقل فيه الدورات
االقت�صادية عرب احلدود .وتنمو االقت�صادات ال�صاعدة والنامية يف
الوقت الراهن بوترية �أ�رسع بكثري من منو االقت�صادات املتقدمة ،وهو
ما يعود الف�ضل الأول فيه �إىل عوامل طويلة الأجل على جانب العر�ض

ال�سندات طويلة الأجل يكون �أقوى بكثري عندما تزداد الأو�ضاع املالية
ال�ضاغطة — مثلما يحدث عند انفجار فقاعة يف �أ�سعار الأ�صول �أو
�إفراط البنوك يف االعتماد على الرفع املايل — وهو ما ي�شري �إىل �أن
قوة القناة املالية تتوقف على حالة الأ�سواق املالية العاملية ب�شكل عام.
وميكن �أي�ضا �أن ت�ؤثر التغريات يف هيكل �آجال �أ�سعار الفائدة – الذي يبني
وجود �أوجه متاثيل يف ال�سيا�سات النقدية و�أو�ضاع الأ�سواق املالية —
على احلركة امل�شرتكة للدورات االقت�صادية من خالل ربحية امل�ؤ�س�سات
املالية و�أو�ضاع االئتمان ).(Claessens, Kose, and Terrones, 2011
و�أخريا يبدو �أن هناك قناة ثالثة للتكافل — رمبا تكون مرتبطة
ب�صورة وثيقة بالثانية ،و�إن كانت ملمو�سة بدرجة �أقل — يف �صورة
انت�شار الثقة على ال�صعيد العاملي� ،أو “روح القطيع” التي ت�ؤثر ب�شدة
على الأ�سواق املالية والقرارات اال�ستثمارية .ويبدو �أن الأنباء املتعلقة

بحلول الفرتة � ،2030-2025سيكون ن�صيب الفرد من الدخل يف كثري
من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة �أقرب بكثري منه يف االقت�صادات
املتقدمة ،مبا يبني فروق النمو من ناحية واالرتفاع املرجح يف
�أ�سعار عمالتها من ناحية �أخرى.
مثل تراكم ر�أ�س املال ،واللحاق بالتكنولوجيا ،والعوامل الدميغرافية� .إال
يرجح �أن يكون قويا بني احلركات الدورية حول االجتاهات
�أن االرتباط َّ
العامة ،والتي تت�صل على نحو �أوثق بعوامل �أق�رص �أجال على جانب
الطلب .ويظهر هذا التكافل العاملي بجالء �شديد يف حاالت الرتاجع
التي �شهدها النمو العاملي م�ؤخرا يف �أوائل عام  ،2012والتي ُتعزى
�إىل م�سائل تتعلق بالإدارة االقت�صادية الكلية و�إدارة القطاع املايل �أكرث
بكثري مما ُتعزى �إىل عوامل طويلة الأجل على جانب العر�ض.
وتوجد فيما يبدو ثالث قنوات رئي�سية للتكافل الدوري.
و�أول هذه القنوات التجارة .فمع تزايد ح�صة التجارة يف الن�شاط
االقت�صاد العاملي ،ميكن �أن ُيتوقع حدوث زيادة يف التغريات التي
حتدث يف الطلب يف بلد واحد نتيجة التطورات االقت�صادية الكلية التي
حتدث يف بلد �آخر .وعلى �سبيل املثال ،ينت�رش �أثر ركود يحدث يف بلد
واحد عرب احلدود بخف�ض الطلب على ال�صادرات من البلدان الأخرى.
ومن حيث النظرية� ،إذا �شجعت التجارة قدرا �أكرب من التخ�ص�ص يف
الإنتاج ،ف�إن ال�صدمات التي تخت�ص بها قطاعات بعينها �ست�ؤدي
غالبا �إىل خف�ض التكافل الدوري .ولكن يف الواقع العملي ،تكون الآثار
االقت�صادية الكلية للطلب �أكرب بكثري.
وتعمل القناة الثانية من خالل �أ�سواق مالية يتزايد طابعها العاملي
وحجمها العمالق وتعقيدها .ويقي�س تقرير جديد ل�صندوق النقد الدويل
“الآثار االنت�شارية” — �أي ت�أثريات ال�سيا�سات التي يعتمدها بلد ما على
بلد �آخر نتيجة لكرب حجم الروابط التجارية واملالية يف اقت�صاد اليوم
— ويوثق �أهمية القناة املالية .وبا�ستخدام منطقة اليورو كمثال ،ينتهي
التقرير �إىل �إمكانية التعامل مع التداعيات املبا�رشة (املرتبطة بالتجارة)
والنا�شئة عن ال�ضغوط التي تخ�ضع لها البلدان امل�ستفيدة من برامج يف
منطقة اليورو ،ولكن التداعيات ت�صبح �أكرب على بقية �أنحاء العامل �إذا
كانت ال�ضغوط تثري ال�شكوك حول مدى �سالمة البنوك يف منطقة اليورو
— وت�صل يف حجمها �إىل التداعيات الالحقة النهيار م�ؤ�س�سة ليمان
براذرز” ) .(IMF, 2011ويخل�ص التقرير �أي�ضا �إىل �أن االرتباط بعوائد

ب�أزمة القرو�ض مرتفعة املخاطر �أثرت ب�صورة مبا�رشة على فروق
مبادالت خماطر االئتمان يف الأ�سواق ال�صاعدة من خالل انت�شار
“امل�شاعر” ).(Dooley and Hutchinson, 2009
ولهذه الأ�سباب كلها ،يتزامن انف�صال اجتاهات النمو طويلة الأجل
مع االرتباط امل�ستمر بني احلركات الدورية ،حيث ت�ؤدي العوامل
العاملية والإقليمية �إىل دجممع االقت�صاد العاملي يف وحدة كلية تقوم
على االعتماد املتبادل.

التباعد يف التوزيع

�إ�ضافة �إىل التقارب العام يف �أن�صبة الفرد من الدخل والتكافل الدوري
يف الأن�شطة االقت�صادية عرب احلدود ،ي�ؤدي ارتفاع التفاوت داخل
البلدان وات�ساع الفجوة بني �أغنى الأ�شخا�ص و�أفقرهم يف العامل فيما
يبدو �إىل التباعد بني �أعلى الدخول و�أدناها ،وهو اجتاه عام �أ�سا�سي
ظاهر .فقد �أ�صبح الدخل مرتكزا يف اجلزء الأعلى من القمة يف كثري من
البلدان .وي�ضاف �إىل هذا التطور يف توزيع الدخل داخل البلدان عدم
منو ن�صيب الفرد من الدخل يف جمموعة من البلدان الفقرية للغاية غري
القادرة على امل�شاركة يف التقارب العام املو�صوف �أعاله.
وامل�ؤكد هو �أن التقارب النا�شئ عن النمو ال�رسيع للحاق بالركب
الذي ي�ؤثر على �أغلبية كبرية يف البلدان ال�صاعدة والنامية ين�شئ طبقة
متو�سطة عاملية تنمو ب�رسعة� .إال �أن جمموعة خمتلفة من العوامل —
ت�شمل طبيعة التغري التكنولوجي ،وزيادة عالوة املهارات ،والتو�سع
الهائل يف ال�سوق العاملية وما يرتبط به يف كثري من الأ�سواق من
خ�صائ�ص مفادها �أن الفائز يح�صل على كل �شيء ،وتنقل ر�أ�س املال
مقابل الثبات الن�سبي للعمالة ،ال �سيما العمالة غري املاهرة ،وتراجع
ت�أثري النقابات العمالية — �أدت جميعها �إىل زيادة تركيز الدخل يف
اجلزء الأعلى من القمة يف عدد كبري من �أكرب البلدان ،املتقدمة وكذلك
ال�صاعدة والنامية.
ويف الوقت نف�سه ،مل تزد الدخول احلقيقية ملئات املاليني من
الأ�شخا�ص ،يف بع�ض البلدان الفقرية للغاية ،التي ي�شهد كثري منها
�رصاعات و�إخفاق احلكومات ،كثريا على ما كانت عليه منذ 200
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عام ) .(Milanovic, 2012وبذلك املعنى ،يوجد تباعد جديد هائل يف
االقت�صاد العاملي ،له �أبعاد عاملية و�أبعاد داخل البلد الواحد .وات�سعت
امل�سافة بني �أطراف توزيع الدخل يف العامل ككل.
وي�شكل التباعد الهائل بني ال�رشيحة التي متثل �أعلى  %1من ال�سكان
وبقية ال�سكان داخل عدد كبري من البلدان واقعا جديدا .وتبدو زيادة
ح�صة ال�رشيحة التي متثل �أعلى  %1من ال�سكان وا�ضحة يف الواليات
املتحدة ويف بع�ض البلدان الناطقة بالإجنليزية ،وكذلك يف ال�صني

و�سيكون عامل امل�ستقبل عاملا �أكرث
�أقطابا وتكافال
والهند و�إن كان بدرجة �أقل .ولكن من غري الوا�ضح من البيانات املتاحة
ما �إذا كان هذا الرتكز املتزايد يف القمة ظاهرة عاملية فعال .وتبني
قاعدة بيانات )World Top Income (Alvaredo and others, 2012
�أنه ،حتى عام  2007على الأقل ،مل ت�شهد قارة �أوروبا واليابان نف�س
حتول الدخول �إىل قمة توزيع الدخل .ولكن نظرا لأن �أ�سباب الرتكيز
عاملية بدرجة كبرية وال ميكن �أن تت�صدى لها ال�سيا�سات الوطنية �إال
ب�صورة جزئية ،يكون من املرجح �أن يزيد هذا الرتكيز ال�شديد يف القمة.
وكانت �أجور كبار التنفيذيني يف بلدان مثل �أملانيا وهولندا ،على �سبيل
املثال ،تزيد ب�رسعة �شديدة خالل العقد املا�ضي (Fabbri and Marin,
ويرجح �أن ت�ؤدي �أزمة منطقة اليورو وما ي�صاحبها من �سيا�سات
)َّ .2012
تق�شفية �إىل زيادة التفاوت يف �أوروبا مع تقييد الإنفاق االجتماعي
نتيجة للقيود املفرو�ضة يف امليزانية يف الوقت الذي ي�صعب فيه فعليا
زيادة ال�رضائب على ال�رشائح الأغنى نتيجة انتقال ر�أ�س املال والعمالة
مرتفعة املهارة.
وميكن �أال يعنى هذا التباعد اجلديد يف توزيع الدخل دائما زيادة
التفاوت على ال�صعيد الوطني� .إال �أنه ميثل بالت�أكيد تركيزا للدخل،
والنفوذ ال�سيا�سي املحتمل ،من خالل الدخل ،يف �أعلى القمة ،وهو ما
قد يحفز حدوث تركيز �أكرب حتى للدخل .فالعوامل التي �أدت �إىل هذه
الديناميكية – التكنولوجية واملالية العامة واملالية وال�سيا�سية ،ال
تزال ن�شطة.

التعاون من �أجل زيادة تكامل االقت�صاد العاملي

يعتمد م�ستقبل االقت�صاد العاملي بدرجة كبرية على التفاعل بني
التقارب يف متو�سطات الدخول الوطنية ،وزيادة التكافل عرب البلدان،
وات�ساع الفجوة بني القمة والقاع يف طريف توزيع الدخل� ،سواء داخل
البلدان �أو بالن�سبة ل�سكان العامل ككل .وتوجد لهذه االجتاهات العامة
انعكا�سات �سيا�سية واجتماعية وجيوا�سرتاتيجية �ست�شكل اجلدل
امل�ستقبلي ب�ش�أن ال�سيا�سات التي ينبغي اعتمادها.
ف�أوال ،يجب �أن تنعك�س الأهمية املتزايدة لالقت�صادات ال�صاعدة
والنامية يف حوكمة امل�ؤ�س�سات الدولية ،التي تعتمد �رشعيتها
وفعاليتها عليها .ويدعو التكافل العاملي �إىل تعزيز التعاون داخل
هيكل م�ؤ�س�سي يعك�س الثقل املتزايد لالقت�صادات ال�صاعدة والنامية.
وثانيا ،تدعو الدورة االقت�صادية العاملية املو�صوفة �أعاله والآثار
االنت�شارية التي قام �صندوق النقد الدويل م�ؤخرا بتوثيقها �إىل
تن�سيق ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية .و�أخريا ،تتطلب اجتاهات توزيع
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الدخل التي يحتمل �أن تكون مزعزعة لال�ستقرار تن�سيقا مماثال يف
ال�سيا�سة الدولية ،يكون من ال�صعب يف غيابه تنفيذ �سيا�سات �إعادة
توزيع الدخل يف فرادى البلدان .ويجب بدرجة ما على الأقل تن�سيق
الأوعية ال�رضيبية واملعدالت ال�رضيبية ،واحلد بقدر الإمكان من
فر�ص التهرب ال�رضيبي ،و�إدارة �سيا�سات الهجرة مع و�ضع م�صالح
كل من البلدان امل�ضيفة والبلدان امل�صدرية يف االعتبار .و�أخريا ،ال
يزال تقدمي م�ساعدة �إىل البلدان الأكرث فقرا �رضورة �أخالقية وكذلك
�سيا�سية.
و�سيكون عامل امل�ستقبل عاملا �أكرث �أقطابا وتكافال ،مع وجود
�إمكانات يف الأ�سواق العاملية لإحراز تقدم اقت�صادي �رسيع .وميكن
�أن تعتمد م�س�ألة ما �إذا كان من املمكن حتقيق هذه الإمكانات بدرجة
كبرية على مدى اجلودة التي يح�سن التعاون الدويل بها كال من فعالية
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية الوطنية ،مبراعاة �آثارها االنت�شارية،
ومقدار ت�شجيعه لتحقيق قدر �أكرب من التوازن والإن�صاف يف توزيع
ثمار النمو.

■

كمال دروي�ش نائب رئي�س م�ؤ�س�سة بروكينغز ومدير �إدارة االقت�صاد
العاملي والتنمية فيها.
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