لألغنى ،لألفقــر

يمكن أن تؤدي التجارة الدولية إىل تعميق عدم املساواة يف االقتصادات النامية

نينا بافسنيك

أصبحت

االقتصــادات الناميــة أكثــر اندماجــا يف
الســوق العامليــة خــال العقــود الثالثــة
املاضيــة .وســاعد العــدد األقــل مــن حواجــز
السياســات أمــام التجــارة — إضافــة إىل وســائل االتصــاالت والنقــل األفضــل
— الشــركات علــى إعــادة تنظيــم مرافــق اإلنتــاج وإدارتهــا عبــر احلــدود،
واالســتفادة مــن القــوى العاملــة الرخيصــة نســبيا للبلــدان الناميــة.
وكثيــرا مــا يلقــى اللــوم علــى هــذه التحــوالت بوصفهــا الســبب يف عــدم
املســاواة املتزايــد وزوال عمالــة الصناعــات التحويليــة يف االقتصــادات
املتقدمــة واملســاهمة يف رد الفعــل العنيــف احلــايل ضــد التجــارة الدوليــة.
ويف الكثيــر مــن االقتصــادات الناميــة ،زاد عــدم املســاواة يف الدخــل
أيضــا خــال العقــود الثالثــة املاضيــة ،وخاصــة يف آســيا .وتشــير
اســتطالعات الــرأي التــي أجراهــا مركــز بيــو للبحــوث إىل أن  %80إىل %96
مــن النــاس يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة مثــل البرازيــل والصيــن
والهنــد وفييــت نــام يــرون عــدم املســاواة كمشــكلة رئيســية تواجــه بلدانهــم.
غيــر أن  %1إىل  %13فقــط مــن النــاس يف تلــك البلــدان يــرون أن التجــارة
هــي احملــرك الرئيســي.
ويتفــق هــذا التصــور العــام مــع األدلــة الــواردة يف الدراســات العلميــة
املشــمولة يف مســح دراســة ) ،Goldberg and Pavcnik (2007التــي
خلصــت إىل أن التجــارة أســهمت يف زيــادة عــدم املســاواة يف االقتصــادات
الناميــة ولكنهــا ليســت الســبب الرئيســي.
وتكــون تأثيــرات التجــارة علــى عــدم املســاواة داخــل البلــد معقــدة نظــرا
لتأثيــر التجــارة علــى دخــل النــاس واســتهالكهم بعــدة طــرق ،وتختلــف
تأثيراتهــا غيــر املتســاوية وفقــا للســياق .وطبيعــة التكامــل التجــاري؛
وســهولة تنقــل العمــال ورأس املــال بيــن الشــركات والصناعــات واملناطــق
اجلغرافيــة؛ وموقــع النــاس املتأثريــن بالتجــارة مــن حيــث توزيــع الدخــل يف
البلــد تــؤدي دورا يف هــذه العمليــة .وتســلط هــذه املقالــة الضــوء علــى بعــض
األفــكار بشــأن هــذه املســائل مــن الدراســات التــي أجريــت يف الفتــرة األخيــرة
علــى التأثيــرات املتفاوتــة للتجــارة يف العديــد مــن االقتصــادات الناميــة.

عدم المساواة في الدخل

تتحقــق املكاســب العاديــة مــن التجــارة عندمــا تتخصــص بلــدان يف
منتجــات معينــة وتعيــد التجــارة توزيــع العمــال مــن الصناعــات التــي
تنافــس الــواردات إىل صناعــات التصديــر .ويــؤدي ذلــك إىل انخفــاض دخــل
العمــال يف الصناعــات التــي تنافــس الــواردات وزيــادة دخــل العمــال يف
الصناعــات املوجهــة للتصديــر ،علــى األقــل علــى املــدى القصيــر.
وتظهــر التأثيــرات املتفاوتــة للتجــارة علــى الدخــل يف أبعــاد أخــرى
أيضــا.
ويمكــن أن تســهم التجــارة الدوليــة يف تفــاوت الدخــل بيــن عمــال علــى
نفــس املســتوى عبــر الشــركات يف صناعــة مــا .وتختلــف الشــركات فيمــا
بينهــا مــن حيــث األداء ،ومــن املرجــح أن تقــوم الشــركات ذات األداء األفضــل
بالتصديــر .وتخلــص دراســتان مؤخرتــان مــن األرجنتيــن واملكســيك إىل أن
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الشــركات الفائــزة تســتفيد مــن فــرص التصديــر اجلديــدة وتتقاســم مكاســب

اإليــرادات مــع عمالهــا يف شــكل دخــول أعلــى (دراســتا ;Verhoogen, 2008
.)Brambilla, Lederman, and Porto, 2012

االقتصادات النامية ليست يف وضع
جيد للتعامل مع زيادة الدخل وعدم
تفاوت الفرص.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يحصــل العمــال األعلــى تعليمــا يف الشــركات
التــي تصــدر إىل البلــدان عاليــة الدخــل علــى دخــل إضــايف أكبــر مقارنــة
بالعمــال األقــل تعليمــا .ولكــن مــا الســبب يف ذلــك؟ فاملســتهلكون يف
البلــدان عاليــة الدخــل عــادة مــا يطلبــون منتجــات أعلــى جــودة عــن نظرائهــم
يف االقتصــادات الناميــة .ويف املقابــل ،يتطلــب إنتــاج وتســويق منتجــات
عاليــة اجلــودة بــدوره مزيــدا مــن العمــال األكثــر مهــارة أو مزيــدا مــن اجلهــد،
وبالتــايل تتســع فجــوة الدخــل بيــن هذيــن النوعيــن مــن العمــال يف الشــركة.
واملهــم يف هــذا الصــدد ،هــو أن التجــارة تؤثــر علــى الدخــل بشــكل
متفــاوت يف أســواق العمــل احملليــة داخــل البلــد ،كمــا تشــير العديــد مــن
الدرا ســات.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك فييــت نــام .فقــد أدى اتفــاق بشــأن التجــارة
يف عــام  2001مــع الواليــات املتحــدة إىل خفــض التعريفــات اجلمركيــة
علــى صــادرات فييــت نــام بمقــدار  23نقطــة مئويــة يف املتوســط .واختلفــت
هــذه التخفيضــات يف التعريفــات اختالفــا كبيــرا فيمــا بيــن الصناعــات.
وتتخصــص املقاطعــات يف فييــت نــام يف صناعــات خمتلفــة ،وتركــزت
العمالــة يف بعــض املقاطعــات يف الصناعــات التــي تأثــرت بالتخفيضــات
الكبيــرة يف التعريفــات؛ ويف املناطــق األخــرى ،كان عــدد قليــل مــن
النــاس يعمــل يف هــذه الصناعــات .ونتيجــة لذلــك ،أثــر انخفــاض تكاليــف
الصــادرات علــى العمــال بشــكل خمتلــف عبــر املقاطعــات.
وتخلــص إحــدى الدراســات إىل انخفــاض الفقــر بدرجــة أكبــر يف
املقاطعــات التــي اســتفادت صناعاتهــا مــن االنخفاضــات األكبــر يف
تكاليف التصدير (دراســة  .)McCaig, 2011وانخفض الفقر ألن الوصول
إىل الســوق األمريكيــة رفــع الطلــب علــى العمــال احمللييــن ورفــع األجــور يف
املقاطعــة — وخاصــة للعمــال احلاصليــن علــى التعليــم االبتدائــي كحــد
أقصــى .واملقاطعــات التــي اســتفادت بشــكل أكبــر هــي تلــك التــي كانــت
أغنــى يف البدايــة وبالتــايل عندمــا زادت التجــارة ،زاد أيضــا عــدم املســاواة
يف األجــور يف املقاطعــات.
وتشــير النتائــج الــواردة مــن فييــت نــام إىل أن التجــارة الدوليــة تــؤدي
إىل اختــاف الدخــول بيــن املناطــق يف البلــد الواحــد ،وهــي نتيجــة أكدتهــا
دراســات عديــدة .وتتعــرض بعــض املناطــق أكثــر مــن غيرهــا للتجــارة
الدوليــة بســبب االختــاف فيمــا تنتجــه.
ويمكــن أن تكــون االختالفــات يف الدخــول مترســخة للغايــة ألن العمــال
ورأس املــال ال يتنقــان بحريــة وهنــاك القليــل مــن إعــادة التوزيــع بيــن

العوملـة

عمال المالبس ،مدينة هو شي منه ،فييت نام

املناطــق ،وخاصــة يف االقتصــادات الناميــة .ونتيجــة لذلــك ،تختلــف
تأثيــرات التجــارة الدوليــة علــى العمــال حســب تأثيرهــا علــى االقتصــاد
احمللــي.

حالة الهند

لننظــر إىل جتربــة الهنــد ،وهــي موطــن لثلــث فقــراء العــامل عندمــا بــدأت
حتريــر التجــارة يف عــام  .1991فقــد أدى اإلصــاح إىل خفــض القيــود
الكميــة املفروضــة علــى التجــارة والتعريفــات علــى الــواردات يف املتوســط
من  %87إىل  %37بحلول عام  .1996وبحثت دراسة Petia Topalova
) (2010تأثيــرات انخفــاض التعريفــات علــى الــواردات عبــر املناطــق يف
الهنــد ،والتــي أدت إىل زيــادة املنافســة.
فقــد انخفــض الفقــر الوطنــي يف الهنــد خــال تلــك الفتــرة .غيــر أن
الدراســة تخلــص إىل انخفــاض الفقــر بقــدر أقــل يف املناطــق الريفيــة مــن
الهنــد حيــث كانــت هنــاك منافســة أكبــر مــن الــواردات .وزاد الفقــر النســبي
ألن تخفيضــات التعريفــات خفضــت الطلــب علــى العمــال احمللييــن ،ممــا
أدى إىل انخفــاض األجــور الصناعيــة والزراعيــة وأضــر باألســر الفقيــرة
بشــكل غيــر متناســب .ويف النهايــة ،شــهدت األســر يف أدنــى مئينيــن %10
و %20مــن توزيــع الدخــل أكبــر انخفــاض نســبي يف اســتهالك الفــرد.
ويُتوقــع أن تتالشــى اختالفــات الدخــل بيــن األقاليــم بمــرور الوقــت
مــع انتقــال العمــال مــن املناطــق التــي تواجــه مشــاكل مــن املنافســة
األجنبيــة إىل املناطــق األعلــى دخــا .ولكــن مل يحــدث ذلــك يف الهنــد .فلــم
تتأثــر الهجــرة بتعــرض املناطــق لإلصــاح التجــاري —وبالفعــل ،انتقــل
أقــل مــن  %0.5مــن الهنــود الريفييــن و %4مــن قاطنــي املــدن ألســباب
اقتصاديــة يف العقــد الــذي تلــى اإلصــاح التجــاري .وكان التنقــل
اجلغــرايف منخفضــا بشــكل خــاص لألشــخاص غيــر احلاصليــن علــى
تعليــم أو مــن األســر الفقيــرة.
فلماذا مل يتنقل أكثر الناس؟

إن التنقــل مكلــف ،وال يســتطيع النــاس يف معظــم األحيــان االقتــراض
مــن أجــل االنتقــال للعيــش يف مــكان آخــر .ويف االقتصــادات الناميــة مثــل
الهنــد ،تعتبــر األســر واملؤسســات مثــل النظــام الطبقــي نوعــا مــن أنــواع
الضمــان االجتماعــي غيــر الرســمي ،الــذي يزيــد مــن صعوبــة احلركــة .ويف
بعــض األحيــان ،ال يعــرف النــاس أن هنــاك فــرص عمــل أفضــل يف مــكان
آخــر .ويف بعــض األحيــان ،ال تتطابــق مؤهــات وخبــرات العمــال الذيــن
تضــرروا مــن منافســة الــواردات تلــك املطلوبــة يف القطاعــات اآلخــذة يف
التوســع يف مناطــق أخــرى.
ويتبيــن أن تأثيــرات املنافســة مــن الــواردات علــى أســواق العمــل
احملليــة يمكــن أن تســتمر وتتدهــور بمــرور الوقــت .وتبحــث دراســة مؤخــرة
كيــف قــام العمــال بتعديــل أوضاعهــم علــى مــدى عقديــن بعــد حتريــر
التعريفــات يف البرازيــل الــذي خفــض الضرائــب علــى الــواردات يف أوائــل
تســعينات القــرن املاضــي (دراســة .)Dix-Carneiro and Kovak, 2015
وكمــا كان احلــال يف الهنــد ،أدى اإلصــاح إىل خفــض دخــول العمــال يف
املناطــق التــي شــهدت زيــادة املنافســة مــن الــواردات .غيــر أنــه خالفــا ملــا
كان يف الهنــد ،انخفــض عــدم املســاواة بيــن املناطــق يف البرازيــل ،ألن
املناطــق األكثــر تأثــرا كانــت أغنــى يف البدايــة.
وبمــا يثيــر االســتغراب ،اتســعت التأثيــرات الســلبية علــى الدخــول
اإلقليميــة بمــرور الوقــت ،ولكــن ملــاذا؟
فقــد تدهــورت الدخــول احملليــة بمــرور الوقــت ألن الطلــب علــى العمالــة
بــدأ ينخفــض تدريجيــا حيــث خفــض أصحــاب الشــركات حجــم أعمالهــم
أو أغلقــوا املصانــع احملليــة اســتجابة للمنافســة مــن الــواردات بعــد أن
تقلــص رأس املــال .وتلــى ذلــك انخفــاض الطلــب علــى اخلدمــات ،ممــا كبــح
ســوق العمــل احملليــة أكثــر .وكمــا كان يف حالــة الهنــد ،مل يتنقــل النــاس
مــن املناطــق التــي تأثــرت ســلبيا باملنافســة مــن الــواردات .ويف نهايــة
املطــاف وجــد الكثيــر منهــم عمــا يف القطــاع غيــر الرســمي.
وتبيــن األمثلــة الــواردة أعــاه أن احلواجــز أمــام تنقــل العمــال تســهم
يف التأثيــرات غيــر املتســاوية للتجــارة الدوليــة .وهنــاك حاجــة إىل
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مزيــد مــن العمــل لفهــم احلواجــز الرئيســية التــي تعتــرض التنقــل بشــكل
أفضــل — ســواء بيــن الشــركات أو الصناعــات أو املناطــق —والتــي حتــول
دون حصــول النــاس التــي تضــررت بســبب منافســة الــواردات علــى وظائــف
جديــدة يف القطاعــات اآلخــذة يف التوســع.

االستهالك :الغني مقابل الفقير

يعــود االندمــاج يف الســوق العامليــة بفائــدة علــى املســتهلكين يف
االقتصــادات الناميــة مــن خــال توافــر واردات أرخــص .ويتيــح أيضــا
للنــاس إمكانيــة احلصــول علــى ســلع ال تنتجهــا الشــركات احملليــة ،بمــا
يف ذلــك األدويــة والهواتــف اخللويــة .وتتجــاوز بعــض هــذه املنافــع جمــرد
االســتهالك .فيمكــن للمــزارع يف كينيــا أن يســتخدم هاتفــا خلويــا لالتصــال
باألصدقــاء واألســرة وأن يســتفيد أيضــا مــن اخلدمــات املصرفيــة املتنقلــة
وأن يحصــل علــى معلومــات عــن أســعار احملاصيــل النقديــة يف األســواق
البعيــدة.
ويف الوقــت نفســه ،يمكــن أن تتفــاوت مكاســب االســتهالك الناجتــة عــن
التجــارة وأن تختلــف اختالفــا كبيــرا بيــن األغنيــاء والفقــراء .فغالبــا مــا
ينفــق الفقــراء جــزءا أكبــر مــن ميزانيتهــم علــى ســلع جتاريــة مثــل األغذيــة
واملالبــس عــن اخلدمــات غيــر التجاريــة مثــل الســكن والتعليــم .وتشــير
دراســة حديثــة شــملت  40بلــدا ،بمــا يف ذلــك  12اقتصــادا ناميــا ،إىل أن
املنافــع االســتهالكية الناجمــة عــن تكامــل التجــارة الدوليــة أكبــر نســبيا
للفقــراء ،نظــرا ألن األســعار الدوليــة للســلع التجاريــة تنخفــض يف املتوســط
أكثــر مــن أســعار اخلدمــات غيــر التجاريــة ،التــي يميــل إىل أن يســتهلكها
األغنيــاء (دراســة .)Fajgelbaum and Khandelwal, 2016
ولكن هناك اعتبارات أخرى أيضا.
ويمكــن أن تعتمــد التأثيــرات علــى نــوع التحريــر وأنمــاط تســوق األســر بين
خمتلــف مســتويات الدخــول .وقــد فتحــت العديــد مــن االقتصــادات متوســطة
الدخــل واالنتقاليــة ،بمــا يف ذلــك املكســيك واألرجنتيــن ،يف الفتــرة األخيــرة
قطــاع البيــع بالتجزئــة فيهــا أمــام سالســل البيــع بالتجزئــة األجنبيــة ،وهــو
مــا يمثــل تغيــرا يف السياســات يواجــه معارضــة شــديدة يف الهنــد .وتشــير
جتربــة املكســيك إىل أنــه يف حيــن يســتفيد الفقــراء مــن دخــول سالســل البيــع
بالتجزئــة األجنبيــة ،فإنهــم يســتفيدون أقــل مــن األســر الغنيــة.
وتخلــص دراســة قيــد اإلصــدار إىل أن املســتهلكين املكســيكيين علــى
جميــع مســتويات الدخــل يســتفيدون مــن دخــول سالســل البيــع بالتجزئــة
األجنبيــة بســبب انخفــاض األســعار ،واجملموعــة األكبــر مــن املنتجــات،
ووســائل الراحــة األفضــل يف التســوق مــن حيــث املوقــع وأماكــن انتظــار
الســيارات (دراســة  .)Atkin, Faber, and Gonzalez-Navarroغيــر أن
املكاســب مــن حيــث االســتهالك كانــت أكبــر لألســر التــي تقــع ضمــن أعلــى
 %20مــن حيــث توزيــع الدخــل يف املكســيك مقارنــة بالفئــة التــي تقــع ضمــن
أدنــى  %20ألن احتمــال انتقــال األســر الغنيــة إىل الشــراء مــن سالســل البيــع
بالتجزئــة األجنبيــة أكبــر بكثيــر.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن انخفــاض أســعار الســلع عنــد احلــدود ال
يترجــم بالضــرورة إىل انخفــاض األســعار للمســتهلكين يف األســواق
النائيــة .فمنافــع االســتهالك الناجمــة عــن التجــارة ال تــوزع بالتســاوي
داخــل البلــدان بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة الداخليــة وضعــف املنافســة
يف أســواق اجلملــة وقطاعــات التجزئــة يف االقتصــادات الناميــة .وتخلــص
دراســة حديثــة إىل أن املســتهلكين يف املناطــق النائيــة مــن إثيوبيــا
ونيجيريــا ال يســتفيدون كثيــرا مــن الــواردات ألن تكاليــف النقــل الداخلــي
والوســطاء الذيــن يتمتعــون بقــوة يف الســوق يحصلــون علــى معظــم املكاســب
احملتمــل أن يحققهــا املســتهلكون (دراســة Atkin and Donaldson,
.)2015
وإجمــاال ،علــى الرغــم مــن اســتفادة املســتهلكين ،فــإن مكاســب
االســتهالك الناجمــة عــن التجــارة متفاوتــة .وبالنظــر إىل أن الفقــراء يف
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االقتصــادات الناميــة ينفقــون جــزءا أكبــر مــن دخلهــم علــى الســلع التجاريــة،
فــا ينبغــي جتاهــل هــذه اجلوانــب مــن عــدم املســاواة.

ضمان تكافؤ الفرص

إن النــاس يف بلــدان مثــل البرازيــل والصيــن والهنــد وفييــت نــام فيمــا
تبــدو ملتزمــة بتجــارة دوليــة أكثــر حتريــرا ،وفقــا الســتطالعات الــرأي
األخيــرة ملركــز بيــو للبحــوث.
وهــذا ال يعنــي أنــه ينبغــي جتاهــل التأثيــرات املتفاوتــة للتجــارة
وتزايــد عــدم املســاواة — ســواء كان الســبب يف ذلــك التجــارة أو
عوامــل أخــرى .ورد الفعــل العنيــف احلــايل ضــد التجــارة يف االقتصــادات
املتقدمــة مثــل الواليــات املتحــدة يمثــل قصــة حتذيريــة .ويف الوقــت
نفســه ،فــإن االقتصــادات الناميــة ليســت يف وضــع جيــد للتعامــل
مــع تزايــد عــدم املســاواة يف الدخــل والفــرص .فهــي تنفــق أقــل علــى
التعليــم ،ولديهــا شــبكات ضمــان اجتماعــي أضعــف ،وال يتمتــع ســكانها
بإمكانيــات متســاوية للحصــول علــى الســلع العامــة .وتثيــر فــرص التعليم
احملــدودة قلقــا كبيــرا .فهنــاك طلــب كبيــر علــى العمــال املتعلميــن تعليمــا
جيــدا يف االقتصــاد العاملــي الــذي نشــهده اليــوم ويتكيفــون بشــكل أفضــل
للصدمــات الســلبية يف ســوق العمــل.
وينبغــي أن يركــز حــوار السياســات علــى الوســائل التــي جتعــل
املؤسســات احملليــة تعمــل لضمــان تكافــؤ الفــرص ،وخاصــة فيمــا يتعلــق
بالتعليــم اجليــد والتنقــل اجلغــرايف ،وأن تتقاســم منافــع التجــارة بشــكل
أوســع مــع املتخلفيــن عــن الركــب يف الوقــت احلــايل.

■

نينا بافسنيك أستاذة كلية نيهاوس فاميلي للدراسات الدولية وأستاذة
اقتصاد يف كلية دارتموث.
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