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العوملة

ال للموتى األحياء
ال تلقوا با ً

تعطُّل مسيرة التحرير التجاري أمر ال ضير منه
بول كروغمان

أصبحت

العوملة خاضعة حلصار سياسي،
الفترة من  1950إىل  .1980فقد أدت الصادرات
مع شجب أنصار الشعبوية
الصينية بالفعل إىل تسريح املاليين من العاملين
اليساريين واليمينيين لالتفاقات
يف القطاع الصناعي األمريكي؛ وتعتبر الواردات
اجلديدة املقترحة مثل الشراكة االقتصادية االستراتيجية
من االقتصادات النامية سببا مهما ،وإن مل يكن
عبر احمليط الهادئ ( )TPPواتفاقية الشراكة التجارية
الوحيد ،لركود األجور أو تراجعها بالنسبة للعمالة
واالستثمارية عبر األطلسي .والواقع أن معظم ما يردده هؤالء
األقل تعليما.
الساسة هو حمض هراء .ولكن هناك أسبابا عميقة تفسر التعثر
وكما يوضح برانكو ميلونوفيتش ،كان األثر
البادي يف مسيرة العوملة ،ولن يكون شجب اإلدارة االقتصادية
الكلي هو مكاسب كبيرة للطبقة الوسطى يف العامل
السيئة كافيا لكي تعود األمور إىل مسارها املعتاد.
الثالث والفئة التي تمثل دخولها أعلى  %1على
والنقطة اجلوهرية يف رأيي هي التنافر الشديد والدائم
مستوى العامل ،مع هبوط كبير فيما بينهما تمثله
بين االلتزام الشفهي من جانب االقتصاديين والنخبة بمسار
الطبقة العاملة يف االقتصادات املتقدمة .ومن
بول كروغمان يعمل أستاذا
منظور الرفاهية العاملية ،يعد هذا تطورا إيجابيا
التجارة احلرة ،والرسالة التي تنبثق عن النماذج االقتصادية متميزا لالقتصاد يف مركز
الفعلية .نعم ،تقول نظرية التجارة املرجعية إن التجارة الدولية الدراسات العليا التابعة جلامعة
بالتأكيد؛ فمكاسب الدخل ملئات املاليين الذين
جتعل البلدان أكثر ثراء ،وإن تقييدها يزيد البلدان فقرا .ولكن سيتي يف نيويورك.
كانوا يعانون من فقر شديد أمر مهم للغاية .ولكنه
النظرية تشير أيضا إىل لكل ما عدا احلمائية املتطرفة تكلفة
ال يريح النسبة من العمال يف العامل األول الذين
حمدودة نسبيا وأن التجارة يمكن أن تكون آثارها كبيرة على
يرون حياتهم تتحول إىل األصعب وليس األسهل.
توزيع الدخل داخل البلدان ،مما يتسبب يف وجود أطراف خاسرة وأخرى فائزة.
ولهذا السبب ،جند من الغريب أن الهجمة على العوملة تأخرت إىل
ملاذا ،إذن ،لقي التحرير التجاري استحسانا كبيرا من االقتصاديين
هذا احلد ،وأن آثارها حمدودة حتى اآلن .فقد تنبأ الكثيرون بالتحول
ونخبة صناع السياسات على السواء؟ أعتقد أن اإلجابة بالنسبة
إىل احلمائية بعد فترة الركود الكبير؛ والواقع أنه مل يحدث الكثير يف هذا
لالقتصاديين هي أن امليزة النسبية مفهوم أخاذ — وهي رؤية من
االجتاه من حيث فرض قيود جتارية جديدة ،على األقل حتى اآلن.
ويبدو يف احلقيقة أن املسيرة نحو سياسة جتارية واستثمارية أكثر
املعروف أن بول سامويلسون آمن بها كمثال لتوصل االقتصاد إىل
خالصة صحيحة وغير متوقعة يف نفس الوقت ،مما يجعلها حتتل
مكانا خاصا يف قلب املهنة االقتصادية (راجع «عودة التجارة إىل
مسارها الطبيعي» ،يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .أما
النخبة ،فأعتقد أن وجه األهمية الكبيرة بالنسبة لها هو أن النظام
التجاري ملا بعد احلرب العاملية الثانية قدم نموذجا متفردا يف جناح
التعاون الدويل ،مما يجعل حترير التجارة أمرا بالغ اجلاذبية لهؤالء
الذين يذهبون إىل دافوس ويتحدثون بدراية عن الشؤون العاملية.
حتررا قد تعطلت .بل إنها بدأت تفقد زخمها حتى قبل الركود الكبير،
منذ
—
وقد استمر حترير التجارة بسالسة ملحوظة لفترة طويلة
ناهيك عن ظهور دونالد ترامب؛ حيث إن جولة الدوحة أصبحت يف عداد
بهذا
خاسرون
األربعينات وحتى فترة الثمانينات — دون أن يظهر
املوتى األحياء منذ وقت طويل.
الوضوح أو العدد الكبير من تنامي التجارة .ويرجع هذا يف األساس إىل
فهل يجب أن ننزعج من نهاية هذا الطريق بالذات؟ أعتقد
اتخاذ نسبة كبيرة من هذا النمو شكل تدفقات داخل الصناعة الواحدة
ال .فالتجارة تتمتع بحرية ملحوظة فعال باملقاييس التاريخية،
بين البلدان املتشابهة ،ومن ثم كانت اآلثار طفيفة على التوزيع.
واالتفاقيات اجلديدة املقترحة مثل الشراكة االقتصادية االستراتيجية
سببان
غير أن القصة اختلفت تماما منذ حوايل عام  .1990فهناك
عبر احمليط الهادئ تتعلق بامللكية الفكرية وتسوية املنازعات أكثر
— هما انخفاض تكاليف النقل واالتصاالت (ممثلة يف ثورة الشحن
مما تتعلق بالتجارة ذاتها .ولن يؤدي عدم حتققها ألي مأساة.
سياسات
باحلاويات) ،وهو حتول شامل لالقتصادات النامية بعيدا عن
وال شك أن األمر يختلف إذا ما وقعت حرب جتارية عاملية — بما
التجارة
يف
إحالل الواردت — أديا إىل الطفرة الكبيرة التي رأيناها
يمكن أن يسببه ذلك من آثار مدمرة على البلدان الفقيرة التي تعتمد
حيث
من
تماما
بين الشمال واجلنوب ،أي التجارة بين البلدان اخملتلفة
على الصادرات كثيفة العمالة .ولكن إذا أمكن لنا اجتناب الوقوع يف
مستويات التنمية واألجور .وال تزال هذه التجارة ترفع الدخل احلقيقي على
مثل هذه الهاوية ،فسيكون السلوك األمثل على األرجح هو التعامل مع
اجلانبين ،وإن كانت آثارها أكبر بكثير على العاملين يف القطاع الصناعي،
العوملة باعتبارها أقرب إىل مشروع منته ،ثم تهدئة الضجة حول هذا
وربما توزيع الدخل بين العمل ورأس املال ،مقارنة بالنمو التجاري يف
املوضوع برمته.
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