ما هو بطيء اآلن
سيكون سريعا في المستقبل،
حيث سيكون الحاضر اآلن
هو الماضي الحقا،
والنظام يتالشى سريعا،
واألول اآلن سيكون األخير فيما بعد،
ألن الزمن يتغير
من كلمات أغنية «الزمن يتغير»،
لبوب ديالن1964 ،

عالم من التغيير

حصر اجنازات نصف القرن املاضي
أيهان كوسي وإزغي أوزترك

عندما

نُشر العدد االفتتاحي من جملة التمويل والتنمية يف يونيو
 ،1964كان االقتصاد العاملي يتمتع بأفضل عشر سنوات
من النمو منذ احلرب العاملية الثانية .وقد أدت جهود إعادة
اإلعمار الهائلة بعد احلرب التي بذلت يف العقد السابق إىل نمو قوي يف
أوروبا وآسيا .وشهد االقتصاد األمريكي ،الذي كان يستأثر بنحو ثلث
الناجت العاملي خالل الستينات ،أطول فترة نمو له حتى اآلن.
ويف نفس العام ،عبرت أغنية بوب ديالن اخلالدة عن الطابع
املتغير بسرعة لتلك األوقات .ورغم أن ديالن ربما مل يكن يفكر يف
اإلنتاج العاملي ،فقد شهد االقتصاد العاملي بعض التغيرات التي ال
يمكن تصورها حقا خالل نصف القرن التايل .وقد بدأت بعض البلدان
منخفضة الدخل التي تعاين من مشكالت إنمائية مزمنة تنمو بوتيرة
أسرع بكثير وأصبحت يف نهاية املطاف من املساهمين الرئيسيين
يف النمو العاملي .وقد مر النظام االقتصادي العاملي بتحول جذري
يصاحبه ،وتسبب يف جزء منه ،التقدم الرهيب يف العلوم والتكنولوجيا
وظهور العوملة.
6
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ولكن كيف تغير االقتصاد العاملي منذ عام 1964؟ نحن
نقدم إجابة انتقائية على هذا السؤال عن طريق تلخيص بعض
التغييرات الرئيسية على مدى السنوات اخلمسين املاضية .فقد
كان التقدم الذي شهده االقتصاد العاملي خالل هذه الفترة مثيرا
لإلعجاب .وال تزال هناك حاجة ماسة إىل إحراز تقدم يف العديد
من اجملاالت ،ولكن هناك أيضا ما يدعو للتفاؤل.

التكنولوجيات اجلديدة

لو كنا قد كتبنا هذا املقال يف عام  ،1964لكنا استخدمنا اآلالت
الكاتبة ،وليس أجهزة الكمبيوتر ،وربما كنا سنعتمد على النسخ
املطبوعة للمجالت والكتب إلجراء بحوثنا األساسية .وكان يمكن
أن يتطلب األمر عدة أسابيع لتجميع اإلحصاءات ذات الصلة
وترجمتها إىل رسوم بيانية .وربما كان األمر سيتطلب أيضا عدة
أسابيع لشحن النسخ املطبوعة من اجمللة للقراء حول العامل.

وبفضل العديد من التطورات التكنولوجية على مدى نصف القرن
املاضي ،يمكننا اليوم أن نطلع فورا على جمموعة واسعة من مصادر
املعلومات ونستطيع تبادل املعارف اجلديدة مع بقية العامل يف ثوان.
وقد سهل التقدم السريع يف تكنولوجيات االتصاالت والنقل حدوث
ابتكارات رئيسية يف العديد من اجملاالت األخرى ،كما غيَّر بشكل
جذري الطريقة التي نعمل بها ،ورفع اإلنتاجية ،وأدى إىل روابط
جتارية ومالية دولية أقوى.
وأكثر ما تغير هو كيفية التواصل ،نظرا ألن التقدم يف أجهزة
الكمبيوتر والتكنولوجيات املتنقلة قد أحدث ثورة يف جميع وسائط
االتصال .ويف عام  ،1965بلغ سعر أول كمبيوتر تم تسويقه بنجاح
 135.470دوالرا أمريكيا بالقيمة املعدلة للتضخم .وكان بوسعه
إجراء عمليات حسابية أساسية مثل اجلمع والضرب .وقدرت سعته بما
يقرب من  4000كلمة حجم كل واحدة  12بت .واآلن ،فإن سعة الهاتف
الذكي العادي تزيد على ذلك بثالثة ماليين ضعف وتبلغ تكلفته أقل
من  600دوالر.
وبدخول اإلنترنت للجمهور يف  1991بدأ عصر جديد يف جمال
االتصاالت .وأدت الزيادة الهائلة يف إمكانية الوصول إىل اإلنترنت
إىل تقارب الناس والشركات والبلدان ،بينما أصبحت االتصاالت

التقدم يف أجهزة الكمبيوتر
والتكنولوجيات املتنقلة أحدث ثورة يف
جميع وسائط االتصال
املتنقلة أرخص وأيسر مناال .ويف عام  ،1965أُطلق أول قمر صناعي
لالتصاالت التجارية من الواليات املتحدة ،موفرا  240دائرة هاتفية
تعمل يف االجتاهين .واليوم ،هناك ما يقرب من  400قمر صناعي
لالتصاالت التجارية ونقل املعلومات عبر العامل ،بقدرات تتقازم
أمامها قدرات  .1965ويف عام  ،1980كانت هناك خمسة اشتراكات
يف الهاتف احملمول لكل مليون نسمة؛ واآلن هناك أكثر من  90لكل
 100شخص (راجع الرسم البياين  .)1وقد أصبحت وسائط االتصاالت
السابقة عديمة الفائدة نتيجة التكنولوجيات اجلديدة .ومع االنتشار
السريع يف االتصاالت الالسلكية ،انخفض استخدام الهواتف األرضية
خالل العقد املاضي ،على سبيل املثال.
وقد مر قطاع النقل أيضا بتغير كبير على مدى اخلمسين عاما
املاضية .ويمكننا اآلن أن نسافر ونشحن السلع بسرعة أكبر كثيرا
وبسعر أقل كثيرا مقارنة بما كان ممكنا منذ نصف عقد من الزمن .ويف
أوائل الستينات كان سعر تذكرة الطيران ذهابا وإيابا من ميامي اىل
نيو أورلينز  927دوالرا (معدال ملراعاة التضخم)؛ ويبلغ سعرها اآلن ما
يقرب من  330دوالرا .ومع توافر اتصاالت أرخص وأسرع وانخفاض
تكاليف الشحن ،أصبح بإمكان الشركات الصغيرة أيضا الوصول إىل
األسواق اخلارجية.
وعلى الرغم من أن االستهالك السنوي العاملي من الطاقة املستمدة
من املوارد األولية (الوقود األحفوري والطاقة الطبيعية والطاقة
النووية) قد زاد بأكثر من ثالثة أضعاف خالل نصف القرن املاضي،
فإن التحسينات التكنولوجية يف قطاع إنتاج الطاقة قد جعلت اإلنتاج
أكثر كفاءة من أي وقت مضى .وإلنتاج ناجت قيمته  1000دوالر ،كان
العامل يستخدم ما يعادل  137كيلوغراما من النفط يف عام  ،2011أي
 50كيلوغراما أقل مما كان يستخدمه منذ  20عاما .كذلك انخفضت
اإلمدادات العاملية من النفط كنسبة مئوية من إجمايل إمدادات الطاقة
األولية مع زيادة اإلمدادات من الغاز الطبيعي والطاقة النووية
ومصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة احلرارية األرضية ،والطاقة
الشمسية ،وطاقة الرياح.

صعود العوملة

“نحن نعيش يف عامل تسوده العوملة” .ومل يكن لهذه اجلملة معنى
كبير يف عام  .1964ولكنها أصبحت عبارة شائعة ،وخاصة على
مدار العقدين األخيرين مع تزايد انتشار العوملة – التجارة املتنامية
والتكامل املايل لالقتصاد العاملي (راجع الرسم البياين  .)2وتزامنت
التطورات يف تكنولوجي االتصاالت والنقل مع تسارع العوملة
وعززتها حيث أصبحت البلدان أكثر ترابطا من خالل زيادة سريعة
يف حركة السلع واخلدمات ورأس املال والعمالة عبر احلدود ،وأدت
إىل انتشار أسرع بكثير لألفكار واملنتجات الثقافية.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ۱

وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
زاد اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺘﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﻠﺺ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻷرﺿﻴﺔ.
)ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻬﺎﺗﻒ
)ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﳌﺘﻨﻘﻞ ﻟﻜﻞ ١٠٠ﺷﺨﺺ(
ﻟﻜﻞ ١٠٠ﺷﺨﺺ(
١٠٠
٢٥
ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺘﻨﻘﻞ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
٨٠
٢٠
٦٠

١٥

Kose, corrected 8/5/2014

١٠

٤٠

٥

٢٠

ﺻﻔﺮ

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

١٩٨٥

۱۹۸۰

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺰداد اﻗﺘﺮاﺑﺎ
زادت اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﰲ
اﳋﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
) %ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎﱄ

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

١٩٧٤-١٩٦٥ ١٩٨٤-١٩٧٥ ١٩٩٤-١٩٨٥ ١٩٩٥-٢٠٠٤ ٢٠١٤-٢٠٠٥

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدرLane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti, 2007 :
“The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of
Foreign Assets and Liabilities, 1970–2004”, Journal of International
Economics, Vol. 73, No. 2, pp. 223–50؛ وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻘﺎس اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات
إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ .واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎﱄ ﻫﻮ ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﳋﺎرﺟﺔ )ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻮك ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ،
واﻟﺴﻨﺪات ،واﻷﺳﻬﻢ( إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ .وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎﱄ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .٢٠١١وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻌﺎم ٢٠١٤ﻫﻲ ﺗﻨﺒﺆات.
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وقد شهدت السنوات اخلمسين املاضية تغيرات عميقة يف حجم
واجتاه وطبيعة التجارة الدولية :زادت التجارة العاملية يف السلع
واخلدمات بشكل سريع ،وساعد على ذلك حترير السياسات التجارية
اإلطار 1

بلدان جديدة ،أعضاء جدد
أدت احلروب والصراعات السياسية واالجتماعية وتفكك االحتاد
السوفييتي إىل زيادة عدد البلدان املستقلة من  139بلدا يف عام
 1965إىل  204يف عام  .2014وسرعان ما بدأت هذه البلدان
للسياساتKose,.ففي
اجلديدة يف تأدية دورها يف احملافل الدولية
corrected 7/29/2014
Box1من
نهاية  ،1965على سبيل املثال ،كان عدد األعضاء يف كل
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أكثر من  100عضو بقليل.
وعلى مدار اخلمسين عاما املاضية ،انضم إليهما نحو  85عضوا،
أوال من البلدان اإلفريقية املستقلة حديثا ومؤخرا من دول االحتاد
السوفيتي السابقة .وتضم كل مؤسسة اآلن  188عضوا.
ﻧﻤﻮ أﻛﺒﺮ
زاد ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٤٠ﺑﻠﺪا ﰲ ﻋﺎم  ١٩٤٦إﱃ  ١٨٨ﺑﻠﺪا اﻵن.

)ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء(

اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

٢٠٠
١٦٠
١٢٠

Kose,
٨٠corrected 8/4/2014

٤٠
٢٠٠٥

١٩٩٥

١٩٨٥

١٩٧٥

١٩٦٥

ﺻﻔﺮ
١٩٤٥ ١٩٥٥

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ۳

ﺑﺮوز اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
زادت ﺣﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .١٩٦٥
)اﳊﺼﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(% ،

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

١٩٩٥
٢٠٠٥ ٢٠١٤
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

١٩٦٥
١٩٧٥
١٩٨٥
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻘﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ — ﺳﻌﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺷﺮاء ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ .وﺑﻴﺎﻧﺎت
٢٠١٤ﻫﻲ ﺗﻨﺒﺆات.
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يف جميع أنحاء العامل .كذلك أصبحت التدفقات التجارية بين األقاليم
أكثر أهمية مع انتشار اتفاقات التجارة اإلقليمية .وزاد حجم التجارة يف
سلع قطاع الصناعات التحويلية بسرعة ،وأدى إىل إقامة سالسل العرض
العابرة للحدود ،فأصبحت الشركات اآلن قادرة على تنفيذ خمتلف
مراحل عملية اإلنتاج يف بلدان خمتلفة.
وقد كان التغير يف التدفقات املالية الدولية أكبر بكثير :فقد ارتفعت
نسبة البلدان التي تعتمد النظم املالية املتحررة ثالثة أضعاف على مدى
السنوات اخلمسين املاضية .ومع جني مزيد من البلدان ثمار السماح
بحرية حركة رؤوس األموال ،زادت التدفقات املالية الدولية بشكل
ملحوظ .وارتفع إجمايل األصول املالية العاملية من  250مليار دوالر
يف عام  1970إىل ما يقرب من  70تريليون دوالر يف عام .2010
كذلك تغير تكوين التدفقات املالية الدولية ،فأصبحت حصة حمفظة
االستثمارات يف األسهم أكبر بكثير.
وعلى الرغم من أن مدى التكامل بين أسواق العمل بين خمتلف البلدان
أقل كثيرا من تكامل أسواق التجارة واألسواق املالية ،فقد سجلت حتركات
العمالة عبر احلدود أيضا زيادة كبيرة على مدى السنوات اخلمسين
املاضية .وزاد عدد الذين يعيشون كمهاجرين اآلن من  77مليون شخص
يف عام  1970إىل نحو  230مليون شخص .وقبل عقدين من الزمن ،كان
معظم الناس يهاجرون من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة .وتتجاوز
حاليا معدالت الهجرة اإلقليمية بين االقتصادات النامية معدالت الهجرة
إىل االقتصادات املتقدمة.

أطراف فاعلة جديدة على الصعيد العاملي

حصل عدد من البلدان على استقالله خالل اخلمسين سنة املاضية (راجع
اإلطار  .)1غير أنه يف معظم هذه الفترة ،كان االقتصاد العاملي ذا القطبين
هو القاعدة — كان يتكون من بلدان نامية يف اجلنوب وبلدان متقدمة
يف الشمال .وكان اجلنوب يتألف معظمه من اقتصادات فقيرة ووفيرة
العمالة وفرت املنتجات الزراعية واملواد اخلام إىل الشمال .وكانت
بلدان الشمال أغنى وأكثر تقدما .وكانت تنتج سلع الصناعات التحويلية
وتستأثر باجلزء األكبر من التدفقات التجارية واملالية العاملية.
غير أنه منذ منتصف الثمانينات ،سجلت بعض بلدان اجلنوب،
املعروفة باقتصادات األسواق الصاعدة ،نموا بوتيرة غير عادية
وتواصل اندماجها بسرعة يف االقتصاد العاملي .ونوعت أيضا قاعدتها
اإلنتاجية وصادراتها نحو سلع الصناعات التحويلية واخلدمات وبعيدا
عن املنتجات الزراعية.
وبينما ظلت حصص اقتصادات األسواق الصاعدة من حيث السكان
والقوى العاملة يف العامل مستقرة نسبيا على مدى السنوات اخلمسين
املاضية ،فقد رسخت هذه االقتصادات حضورا متزايدا يف كل بُعد
اقتصادي آخر .وقد زادت حصتها ،كمجموعة ،من إجمايل الناجت احمللي
العاملي بواقع الضعف تقريبا (راجع الرسم البياين  .)3وبلغت مساهمتها
يف النمو العاملي  %30يف املتوسط بين عامي  1965و ،1974أي ما
يقرب من نصف االقتصادات املتقدمة يف تلك الفترة .وخالل العقد
املاضي ،استأثرت تلك االقتصادات بأكثر من  %70من النمو العاملي،
بينما انخفضت حصة االقتصادات املتقدمة إىل ما يقرب من ( %17راجع
الرسم البياين  .)4وأصبحت اقتصادات األسواق الصاعدة أيضا احملرك
الرئيسي للتجارة العاملية وأقامت روابط مصرفية ومالية أخرى أقوى
مع بقية العامل.
وقد جاء أداء بعض اقتصادات األسواق الصاعدة بصورة أفضل .فعلى
سبيل املثال ،استأثرت البرازيل وروسيا والهند والصين ،ما يسمى ببلدان
بريكس ،بنصف النمو العاملي خالل العقد املاضي .وتعد الصين حاليا
ثاين أكبر اقتصاد يف العامل يف حين حتتل البرازيل املرتبة السابعة،
مرتفعتين من املرتبتين الثامنة والسابعة عشرة على التوايل يف عام
 .1970وتشتمل قائمة أكبر  20اقتصادا اآلن على كوريا اجلنوبية
وإندونيسيا ،اللتين كانتا بعيدا عن ذلك تماما قبل بضعة عقود.

اضطرابات شديدة الوقع

أصبح حجم االقتصاد العاملي أكبر ست مرات مما كان عليه قبل
نصف قرن مضى ،حيث بلغ معدل نموه السنوي  %4خالل تلك
الفترة .وقد مهدت التكنولوجيات اجلديدة الطريق لنظم إنتاج أكثر
كفاءة يف جمموعة واسعة من الصناعات وعززت النمو االقتصادي.
وبينما كان املتوسط السنوي ملعدل نمو إجمايل الناجت احمللي
العاملي للفرد يف الفترة من  1965إىل  2013حوايل  ،%2سجل
العامل نموا بوتيرة أسرع من ذلك خالل أكثر من نصف السنوات
اخلمسين املاضية .ونتيجة لذلك ،زاد إجمايل الناجت احمللي العاملي
للفرد بأكثر من الضعف بين عامي  1965و 2013رغم الزيادة
الكبيرة يف عدد السكان (راجع الرسم البياين .)5
ولكن مل تتسم عملية النمو العاملي نفسها بالسالسة أبدا .فقد
شهدت بلدان عديدة أزمات مالية أدت إىل انخفاضات كبيرة يف
نموها خالل نصف القرن املاضي (راجع اإلطار  .)2ومر االقتصاد
العاملي أيضا بفترات من االنقطاعات الشديدة يف النمو .ويف كل
عقد بعد الستينات ،كان هناك ركود عاملي (راجع الرسم البياين
 .)6ويف األعوام  1975و 1982و 1991و ،2009انخفض نصيب
الفرد من الناجت العاملي وانخفضت مؤشرات أخرى خمتلفة للنشاط
العاملي يف وقت واحد (دراسة  ،Kose and Terronesقيد اإلصدار).
وتزامنت كل حالة من حاالت الركود العاملية هذه مع اضطرابات
اقتصادية ومالية شديدة يف العديد من البلدان حول العامل .وأدت
الزيادة احلادة يف أسعار النفط إىل ركود عام  .1975كذلك فإن
سلسلة من الصدمات العاملية والوطنية — بما يف ذلك قفزة أخرى
يف أسعار النفط يف عام  1979ومكافحة االحتياطي الفيدرايل
األمريكي للتضخم يف عامي  1979و 1980وأزمة ديون أمريكا
الالتينية — أدت أدوارا كبيرة يف ركود عام .1982
التطورات
من
العديد
وعلى الرغم من أن ركود  1991تزامن مع
Kose, corrected 7/29/2014
العاملية والوطنية السلبية ،إال أنه أصبح حدثا عامليا بسبب انتقال
الصعوبات احمللية اخملتلفة إىل بلدان أخرى ،كاالضطرابات املالية
يف الواليات املتحدة واليابان وعدد من البلدان االسكندنافية؛
وأزمات سعر الصرف يف العديد من االقتصادات األوروبية
املتقدمة؛ وتوحيد أملانيا؛ وانهيار االحتاد السوفيتي .وقد بدأت
نوبة ركود  2009بوقوع أزمة مالية يف الواليات املتحدة يف عام
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﺤﺼﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻤﻮ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
)اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(% ،

١٠٠
٨٠

 ،2007لكنها سرعان ما انتشرت إىل االقتصادات املتقدمة األخرى
وبعض األسواق الصاعدة من خالل الروابط التجارية واملالية.
اإلطار 2

األزمات املالية املتكررة
أعاقت األزمات املالية النمو االقتصادي حول العامل .وقد وقعت
زهاء  400حالة بين عامي  1970و .2013ومل تشهد االقتصادات
وواجهت
.2007
املتقدمة سوى  35أزمة نصفها بعد عام
Kose, corrected
7/29/2014
يف
اقتصادات األسواق الصاعدة  218أزمة مالية ،معظمهاBox2
الثمانينات والتسعينات ،وخاصة أثناء األزمة املالية اآلسيوية يف
عام  .1997وكانت أزمات العمالت هي األكثر انتشارا ،إذ استأثرت
بنصف جميع حلقات األزمات .واستأثرت األزمات املصرفية
وأزمات الديون بالنسبة املتبقية .وال يزال من الصعب جدا التنبؤ
بمكان وزمان األزمة املالية القادمة.

اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٧٠و ٢٠١٣ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠٠أزﻣﺔ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﻌﻤﻼت أو اﻟﺪﻳﻮن.

)ﻋﺪد اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ(

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥

Kose, corrected 7/28/2014

ﺻﻔﺮ
١٩٧٠ ١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠
اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Laeven and Valencia (2013
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻷﻋﻤﺪة اﳌﻈﻠﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺮﻛﻮد
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﰲ اﻷﻋﻮام  ١٩٧٥و ١٩٨٢و ١٩٩١و.٢٠٠٩

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥

ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺮﺧﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي أﻏﻨﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم
 ،١٩٦٥ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻷﺧﺮى.
)إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد ،آﻻف اﻟﺪوﻻرات ﺑﺄﺳﻌﺎر  ٢٠٠٥اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(
١٩٦٥
٢٠١٣

٤٠
٣٥
٣٠

٦٠

٢٥

٤٠

٢٠

٢٠

١٥

 ١٩٧٤–١٩٦٥ ١٩٨٤–١٩٧٥ ١٩٩٤–١٩٨٥ ٢٠٠٤ -١٩٩٥ ٢٠٠٥ -٢٠١٤ﺻﻔﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ٢٠−
اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم ٢٠١٤ﻫﻲ ﺗﻨﺒﺆات.

١٠
اﻗﺘﺼﺎدات
اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻌﺎﱂ

٥
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
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ظل عدد سكان العامل يف ارتفاع كما أصبح الناس
نمو السكان يتباطأ ولكن الناس يعيشون حياة أطول
يتمتعون بحياة أطول .ويف منتصف الستينات ،كان
زاد متوسط العمر املتوقع زيادة مضطردة على مدى نصف القرن املاضي.
 2014–2005 2004–1995 1994–1985 1984–1975 1974-1965متوسط العمر املتوقع عند الوالدة حوايل  55سنة؛ أما
اآلن فمن املتوقع أن يعيش املولود اجلديد حوايل  70سنة
النمو السكاين (التغير )%
1.2
1.3
1.7
1.7
2.1
(راجع اجلدول).
العمر املتوقع عند الوالدة (سنوات)
69.9
67.6
65.5
63.0
59.0
وقد أحرز تقدم يف جمال التعليم املدرسي أيضا .فقد
 19.8ارتفع عدد األطفال الذين أتموا مرحلة التعليم االبتدائي
معدل الوالدات (لكل  1000شخص)
21.7
25.7
27.6
32.1
من  %80من إجمايل األطفال يف سن التعليم املدرسي
معدل الوفيات (لكل  1000شخص)
8.1
8.6
9.2
10.2
12.0
يف الثمانينات إىل  %92يف عام  .2012ويف البلدان
نمو الناجت (التغير )%
3.7
3.6
3.1
3.3
5.0
منخفضة الدخل ،كان هذا التغيير أكبر بكثير— من %45
نمو الناجت للفرد ( %للتغير)
2.5
2.2
1.4
1.5
2.9
اىل أكثر قليال من  %70يف العقود الثالثة املاضية.
وأصبح املواطن العادي يف العامل أكثر ثراء من أي
املصادر :قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل؛ وقاعدة بيانات آفاق
وقت مضى وذلك بفضل النمو الذي شهده االقتصاد
االقتصاد العاملي الصادرة عن صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :الناجت هو إجمايل الناجت احمللي املرجح بتعادل القوى الشرائية لفرادى البلدان .تعادل القوى العاملي على مدى السنوات اخلمسين املاضية .غير أن
الشرائية هو سعر حتويل العملة الذي يؤدي إىل شراء نفس الكمية من السلع واخلدمات يف كل بلد .وبيانات
 2014هي نمو الناجت ونمو الناجت للفرد تنبؤات من آفاق االقتصاد العاملي .والبيانات املتعلقة بالسكان فوائد هذا النمو مل توزع بالتساوي ،والنتيجة هي استمرار
الفقر وعدم املساواة.
حتى عام .2012
ويتمثل أحد األهداف اإلنمائية لأللفية التي اعتمدتها
ومل تستمر كل من حاالت الركود العاملي غير سنة واحدة فقط،
األمم املتحدة يف عام  2000يف خفض الفقر املدقع إىل
ولكنها خلفت تكاليف بشرية واجتماعية عميقة وطويلة األمد ،حيث
النصف بين عامي  1990و .2015وعلى الرغم من أن هذا الهدف قد
املالية.
فقد املاليين وظائفهم ،وأغلقت الشركات ،وانهارت األسواق
حتقق قبل موعده بخمس سنوات ،فقد ظل الفقر املدقع منتشرا على
يف
الكبير
وكان الركود العاملي األخير هو األعمق منذ الكساد
نطاق واسع يف عدد من البلدان املنخفضة الدخل .ويف عام ،1981
بين
%20
بنحو
الثالثينات :على مستوى العامل ،ارتفع عدد العاطلين
بلغ معدل األشخاص الذين يعيشون على أقل من  1.25دوالر يف
من
شاب
مليون
عامي  2007و .2009ويف عام  ،2009عانى 83
اليوم ،وهو خط الفقر املدقع ،النصف يف بلدان الشريحة األعلى من
يزال
وال
املاضيين.
البطالة ،وهو رقم أعلى من أي وقت يف العقدين
فئة الدخل املتوسط والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء (راجع
Kose, corrected 7/29/2014
عام
ركود
آثار
من
يعاين
االقتصاد العاملي ،وخاصة أسواق العمل،
الرسم البياين  .)7وبعد ثالثين عاما ،حققت بلدان الشريحة األعلى
األزمة.
 ،2009وذلك بعد سبع سنوات من بداية
من فئة الدخل املتوسط انخفاضا كبيرا يف معدالت الفقر بفضل
النمو السريع يف اقتصادات األسواق الصاعدة .ومع ذلك ،ال يزال
Kose, corrected 7/29/2014
الفقر وعدم املساواة
نصف سكان البلدان املنخفضة الدخل يعيشون يف فقر مدقع .وعلى
املستوى العاملي ،يعيش أكثر من مليار شخص ،معظمهم يف إفريقيا
زاد عدد سكان العامل من  3مليارات يف عام  1965إىل نحو  7مليارات
جنوب الصحراء وجنوب آسيا ،يف فقر مدقع.
يف عام  ،2013ولكن نما االقتصاد العاملي بوتيرة أسرع من سكان
العامل ،مؤديا إىل حتسين مستوى معيشة املواطن العادي يف العامل.
وساعدت التحسينات يف التكنولوجيا الطبية ،والصرف الصحي،
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧
والتطعيم على خفض معدل الوفيات ،ورغم انخفاض معدالت اإلجناب،
اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،وﻟﻜﻨﻪ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦
ﺑﻘﺪر أﻗﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﺑﻘﺪر أﻋﻠﻰ ﰲ ﺑﻠﺪان
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط
زاد إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻨﺴﺒﺔ  ‰٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻳﺤﺠﺐ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي وﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد.
)اﻟﻨﻤﻮ ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد ،% ،ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(
ﺳﻘﻮط اﻻﲢﺎد ﺻﺪﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ

٦

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٥

١٩٩٥

١٩٨٥

١٩٧٥

٣−
١٩٦٥

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ١٦٣ﺑﻠﺪا .اﻷﻋﻤﺪة اﳊﻤﺮاء ﺗﺸﻴﺮ إﱃ ﺳﻨﻮات اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺷﺮاء ﻧﻔﺲ
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ.

10

التمويل والتنمية سبتمبر 2014

٦٠
٥٠
٤٠

٣

اﻟﺮﻛﻮد
اﻟﻌﺎﳌﻲ

) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ(
١٩٨١
٢٠١٠

٧٠

٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم أﻗﻞ ﻣﻦ
 ١٫٢٥دوﻻر .وﻳﻘﺎس اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺷﺮاء ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ .وإﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ١٠٤٥دوﻻرا ﻟﻠﻔﺮد ﰲ ﻋﺎم
 .٢٠١٣وﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٤٥دوﻻرا ﻟﻠﻔﺮد وأﻗﻞ ﻣﻦ
 ١٢٫٧٤٦دوﻻرا .أﻣﺎ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻦ
 ٤١٢٥و  ١٢٫٧٤٦دوﻻرا.

وزاد عدم املساواة أيضا يف معظم البلدان .وعلى سبيل
املثال ،زاد عدم املساواة يف الفترة  1990إىل  2010يف أكثر
من ثلثي البلدان التي تتاح بشأنها بيانات .ووصل عدم املساواة
بين البلدان إىل أعلى مستوى له يف أواخر التسعينات ،ثم بدأ
يف االنخفاض ،ولكنه ال يزال أعلى مما كان عليه يف أوائل
الثمانينات .وإضافة إىل ذلك ،زادت حصة الدخل الذي حتققه
شريحة أغنى  %1من السكان يف معظم االقتصادات الكبرى
املتقدمة واألسواق الصاعدة (راجع الرسم البياين  .)8وعلى سبيل
املثال ،حتقق شريحة أغنى  %1من السكان يف الواليات املتحدة
حوايل  %18من الدخل القومي اآلن ،مقارنة بحوايل  %8قبل 50
عاما.

مع أن توليد النمو يمثل عنصرا حاسما
يف التغلب على العديد من التحديات،
يجب أن يحتوي جميع شرائح اجملتمع
وثمة حتد رئيسي من نوع خمتلف يواجه االقتصاد العاملي أال
هو تغير املناخ .فقد ارتفعت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بشكل
كبير ،وخاصة خالل العقدين املاضيين ،ويبدو أنها أدت إىل
جمموعة واسعة من املشكالت ،بما يف ذلك ارتفاع مستوى سطح
البحر ،وذوبان اجلبال اجلليدية ،وظواهر الطقس األكثر تطرفا.
بالطقسKose,
واملتعلقة corrected
وزاد عدد الكوارث الطبيعية املبلغ عنها 7/28/2014
بأكثر
من ثالث مرات منذ الستينات .وباإلضافة إىل الفقر املدقع ،فإن
البلدان منخفضة الدخل عرضة للمخاطر الناجمة عن تغير املناخ.
وعلى الرغم من حتقيق تقدم يف خفض االنبعاثات العاملية من
غازات الدفيئة على مدار آخر  25عاما ،فال يزال يتعين بذل الكثير
من اجلهد للتخفيف من اآلثار السلبية لتغير املناخ.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨

زﻳﺎدة ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
زادت ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ ﺷﺮﻳﺤﺔ أﻏﻨﻰ  ‰١ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺴﻴﻦ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
)اﳊﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أﻏﻨﻲ  ‰١ﰲ ﻋﺎم (١٩٦٥
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

٢٥
٢٠

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

١٥

ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻫﻮﻟﻨﺪا
١٠
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻛﻨﺪا اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟﺴﻮﻳﺪ
آﻳﺮﻟﻨﺪا
٥
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ
ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ
٥
۱۰
۱۶
٢٠
٢٥
ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أﻏﻨﻰ  ‰١ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠
اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Alvaredo and others (2014
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت  ٢٣اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة .وﺑﻴﺎﻧﺎت  ١٩٦٥و ٢٠١٠ﻫﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﻌﻨﻴﺔ أو أﻗﺮب ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

نظرة إىل املاضي والتطلع إىل املستقبل

مر االقتصاد العاملي بفترة من التحوالت الكبيرة منذ عام .1964
وأدت السرعة الهائلة للتقدم التكنولوجي والتكامل الدويل إىل حتول
العامل إىل قرية عاملية حقا ،تتقارب فيها البلدان بشكل أكبر بسبب
وسائط االتصاالت األفضل والروابط التجارية واملالية األقوى مما
كان يمكن تصوره قبل  50عاما .وانتقل االقتصاد العاملي من اقتصاد
ذي قطبين إىل تكوين متعدد األقطاب تستأثر فيه اآلن اقتصادات
األسواق الصاعدة بحصة األسد من النمو العاملي .وقد حتقق تقدم كبير
من حيث رفع مستويات املعيشة يف العديد من أرجاء العامل .ومع ذلك،
فال يزال يتعين بذل الكثير من اجلهد لتحسين السياسات االقتصادية
الكلية واملالية للسماح باستجابة أفضل لألزمات املالية وللحد من
الفقر وعدم املساواة.
واخلبر السار هو أن هناك اعترافا واضحا بهذه التحديات الضخمة.
وهناك جهود متضافرة من خالل املنظمات املتعددة األطراف للتغلب
عليها — مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،اللذين مضى على
إنشائهما  70عاما .واتخذ الصندوق خطوات لتحسين املشورة التي
يقدمها يف جمال السياسات ملنع وإدارة األزمات ،وتعزيز تسهيالته
املعنية باإلشراف على القطاع االقتصادي الكلي والقطاع املايل .ونفذ
البنك الدويل تدابير لتحقيق هدفيه “التوأمين” اجلديدين املتمثلين
يف إنهاء الفقر املدقع على املستوى العاملي خالل جيل واحد وتعزيز
“الرخاء املشترك” الذي يهدف إىل حتسين رفاه الشرائح الفقيرة من
اجملتمع .وهناك إجماع أيضا على أن توليد النمو يمثل عنصرا حاسما
يف التغلب على العديد من التحديات ،ومع ذلك يجب أن يحتوي جميع
شرائح اجملتمع وأن يكون داعما للبيئة وقابال لالستمرار.
وهناك نقاشات حية تدور حول مستقبل االقتصاد العاملي بعد
األزمة املالية العاملية .ويرى البعض أن من املرجح أن تدخل
االقتصادات املتقدمة يف فترة من الركود العام بسبب السياسات غير
السليمة .ويدعي آخرون أن أيام النمو القوي انتهت ألن ابتكارات اليوم
أقل فائدة من االختراعات الكبرى التي حدثت يف املاضي .ولكن ثمة
رأي آخر مفاده أن االقتصاد العاملي لديه إمكانات هائلة لتوليد جرعة
صحية من النمو يف العقود القادمة .ويمكن لالبتكارات والسياسات
املصممة جيدا واالقتصادات الصاعدة احليوية واالقتصادات الرائدة
أن تساعد على حتقيق هذه اإلمكانات.
ومل يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بدقة بالتغييرات التي شهدها االقتصاد
العاملي خالل نصف القرن املاضي .وال يمكن ألحد أن يتنبأ بمضمون
مقال مثل هذا يف عام  .2064ولكن هناك تنبؤ واحد صحيح اليوم مثلما
جاء يف أغنية ديالن منذ  50عاما مضت“ :الزمن يتغير”.

■

أيهان كوسي مدير جمموعة آفاق التنمية بالبنك الدويل وإزغي أوزترك
باحث يف إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
املراجع:
Alvaredo, Facundo, Tony Atkinson, Thomas Piketty, and
Emmanuel Saez, 2014, The World Top Incomes Database. http://
topincomes.gmond.parisschoolofeconomics.eu
Kose, M. Ayhan, and Marco E. Terrones, forthcoming, Collapse
and Revival: Understanding Global Recessions and Recoveries
(Washington: International Monetary Fund).
Laeven, Luc, and Fabián Valencia, 2013, “Systemic Banking
Crises Database,” IMF Economic Review, Vol. 61, No. 2, pp.
225–70.

التمويل والتنمية سبتمبر 11   2014

