تشكيل العولمة
تنفيذ العولمة
بحكمة يمكن أن
يؤدي إلى سالم
ورخاء ال مثيل
لهما ،وتنفيذها
بشكل غير جيد
قد يؤدي إلى
كوارث

مارتن وولف

العوملة

هي القصة الكبيرة يف
عصرنا هذا .فهي ال تشكل
االقتصادات فحسب ،بل
تشكل أيضا اجملتمعات والنظم السياسية
والعالقات الدولية.
ويرى كثير من الناس ،لألفضل أو لألسوأ،
أن العوملة قوة ال يمكن إيقافها .غير أن التاريخ
يشير إىل أنها ليست كذلك .فال يمكن أن نفترض
أن العوملة ستستمر وال أنها ستكون مرغوبة من
جميع اجلوانب .ولكن علينا أن نفترض شيئا
واحدا وهو أننا جميعا نشارك يف تشكيلها.
وإذا نفذت العوملة بحكمة يمكن أن يكون هذا
القرن عصرا ال مثيل له من حيث السالم والشراكة
والرخاء .أما تنفيذها بشكل غير جيد فقد يقودها
إىل انهيار تام شأنها شأن العوملة التي بدأت قبل
احلرب العاملية األوىل وامتدت بين عامي 1914
و.1945
والعوملة هي تكامل النشاط االقتصادي عبر
احلدود .وتصاحبها أشكال أخرى من التكامل
وأهمها انتشار الناس واألفكار .وتتشكل العوملة

رجل يستخدم هاتفا
جواال في معرض
بوشكار للجِمال
بوالية راجستان،
الهند
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نتيجة ثالث قوات تتفاعل مع بعضها البعض وهي
التكنولوجيا واملؤسسات والسياسات.
وعلى مر معظم فترات التاريخ كانت االبتكارات
التكنولوجية والفكرية هي القوة احملركة للعوملة.
فقد أدت إىل خفض تكاليف النقل واالتصاالت
وزيادة فرص التبادل االقتصادي املربح على
مسافات أطول .وسيتم استغالل هذه الفرص على
املدى الطويل.
وحتى قبل الثروة الصناعية ،فإن قدرة البشر
على املالحة يف البحار بالسفن أدت إىل تسهيل
ميالد إمبراطوريات عاملية ،وحركة األشخاص
عبر احمليطات ،وتوسع يف التجارة العاملية.
ولكن تسارعت التكنولوجيا بعد الثروة الصناعية
وخلقت فرصا جديدة.
وكانت القاطرات العاملة بالبخار والبواخر
والتلغراف هي حمركات العوملة يف أواخر القرن
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .وما يقود
عوملة عصرنا هذا هي سفن احلاويات والطائرات
النفاثة واإلنترنت والهاتف املتنقل.
ويعد تكامل االتصاالت واحلوسبة هو الثورة
التكنولوجية لعصرنا .وبحلول عام  ،2014كان
هناك  96مشتركا يف خدمة الهواتف املتنقلة
و 40مستخدما لإلنترنت من بين كل  100نسمة.
ومل تكن هذه األرقام كبيرة منذ عشرين عاما.
وأصبحت املعلومات رقمية بشكل متزايد وأصبح
العامل أكثر ترابطا .وهذا حتول عظيم.
وتعتبر املؤسسات مهمة أيضا .ويف املاضي،
كانت اإلمبراطوريات تسهل التجارة عبر
مسافات طويلة .ويصدق ذلك قبل األوقات
املعاصرة ويصدق أكثر على فترة اإلمبراطوريات
البحرية األوروبية من القرن السادس عشر إىل
القرن العشرين .واليوم ،فإن املؤسسات التي
تسهل التجارة ملسافات طويلة هي املعاهدات
واملنظمات املتعددة األطراف مثل منظمة التجارة
العاملية وصندوق النقد الدويل والنوادي اإلقليمية
مثل االحتاد األوروبي.
وتعتبر املؤسسات شبه العامة واخلاصة تماما
مهمة أيضا .ومن األمثلة على ذلك الشركات
التجارية احلكومية ،وخاصة شركة شرق الهند
البريطانية ثم بعد ذلك الشركة املساهمة املشتركة
ذات املسؤولية احملدودة منذ بداية القرن التاسع
عشر .واألسواق املنظمة ال تقل أهمية ،وال سيما
األسواق املالية التي تطورت من بدايات بسيطة
إىل شبكات عاملة على مدار الساعة حول العامل
حاليا.

وبينما حترك سهم التكنولوجيا يف اجتاه واحد — نحو الفرص
والتكامل االقتصادي — مل تقم املؤسسات بذلك .وقد ظهرت
اإلمبراطوريات واختفت .وعندما اختفت اإلمبراطوريات األوروبية
بعد احلرب العاملية الثانية ،ابتعدت معظم البلدان املستقلة حديثا
عن التجارة العاملية ،مشيرة إىل أن هذه التجارة تتسم باالستغاللية.
ويذكرنا ذلك باحملرك الثالث ،وهو السياسات .وقد كان حتول
البلدان النامية املستقلة حديثا نحو االكتفاء الذاتي حتوال يف
السياسات .وكان أهم حتول على اإلطالق االنهيار العاملي للعوملة
الذي أعقب احلربين العامليتين والكساد الكبير .وتفكك بعد ذلك
النظام النقدي وأصبحت التجارة أكثر تقيبدا.
وبعد احلرب العاملية الثانية انتشر حترير حمدود ،أساسا يف
التجارة واحلساب اجلاري ،عبر االقتصادات مرتفعة الدخل حتت
رعاية الواليات املتحدة .ثم انتشر يف أواخر السبعينات ويف
الثمانينات والتسعينات حترير السوق احمللية وفتح التجارة
الدولية وتخفيف ضوابط سعر الصرف يف جميع أنحاء العامل.
ومن اخلطوات احلاسمة يف هذه الرحلة هي اعتماد الصين
لسياسة “اإلصالح واالنفتاح” يف أواخر السبعينات حتت قيادة
دجن زياو بنج؛ وانتخاب مارجريت تاتشر كرئيسة وزراء بريطانيا
يف عام  1979ورونالد ريجان كرئيس للواليات املتحدة يف عام
1980؛ وإطالق االحتاد األوروبي لبرنامج “السوق الواحدة” يف
عام 1985؛ وجولة أوروغواي من املفاوضات التجارية املتعددة
األطراف التي بدأت يف عام  1986وانتهت بعد ذلك بثماين سنوات؛
وانهيار اإلمبراطورية السوفيتية بين عامي  1989و1991؛
وانفتاح الهند بعد أزمة النقد األجنبي التي شهدتها يف عام 1991؛
وقرار عام  1992بإطالق االحتاد النقدي األوروبي؛ وإنشاء منظمة
التجارة العاملية يف عام 1995؛ وانضمام الصين إىل منظمة
التجارة العاملية يف عام .2001

اعتناق مفهوم السوق

ارتكزت هذه التغيرات على رفض للتخطيط املركزي واالكتفاء
الذاتي واعتناق ملفاهيم السوق واملنافسة واالنفتاح .وهذه ليست
إمبراطورية عاملية .وألول مرة يف التاريخ ،أصبح هناك اقتصاد
عاملي متكامل يربط أنشطة تنفذ يف عدد كبير من الدول املستقلة
بهدف مشترك أال وهو حتقيق الرخاء.
وقد عمل هذا النظام وإن مل يكن بطريقة مثالية .ووفقا ملعهد
ماكينزي العاملي ( ،)2014زادت تدفقات السلع واخلدمات واألموال
من  %24من الناجت العاملي يف عام  1980إىل ذروة نسبتها %52
يف عام  2007قبل الركود الكبير مباشرة .وبين عامي 1995
و ،2002ارتفعت نسبة التجارة يف السلع إىل الناجت العاملي من
 %16إىل .%24
وأصبحت جميع االقتصادات تقريبا أكثر انفتاحا للتجارة.
وارتفعت نسبة التجارة يف السلع (الصادرات زائدا الواردات)
إىل إجمايل الناجت احمللي يف الصين من مستويات ال تذكر يف
السبعينات إىل  %33يف عام  1996و %63يف عام  ،2006قبل أن
تتراجع خالل األزمة املالية .وارتفعت نسبة التجارة إىل إجمايل
الناجت احمللي يف الهند من  %18يف عام  1996إىل  %40يف عام
( 2008راجع الرسم البياين .)1
ويتمثل احملرك املهم لتوسع التجارة يف توافر عمال بتكلفة
منخفضة يف االقتصادات الصاعدة .وقبل احلرب العاملية األوىل،
تمثلت الفرصة الكبيرة يف إدماج األراضي غير املستصلحة يف
اإلنتاج من أجل السوق العاملية ،وخاصة يف األمريكتين .وتتمثل
أكبر فرصة هذه املرة يف إدراج مليارات األشخاص الذين كانوا
منعزلين من قبل كعمال ثم مستهلكين ومدخرين.

وتضخم حجم التجارة التي تشارك فيها االقتصادات الصاعدة
كما ينبغي .ويف عام  ،1990كانت  %60من التجارة يف السلع
تتم بين االقتصادات مرتفعة الدخل ،و %34منها كانت بين
االقتصادات مرتفعة الدخل واقتصادات األسواق الصاعدة ،وكانت
جمرد  %6منها تتم فيما بين اقتصادات األسواق الصاعدة .وبحلول
عام  ،2012بلغت هذه النسب  %31و %45و %24على التوايل.

يتاجر األشخاص مع مواطني بلدانهم
أكثر من جتارتهم مع األجانب.
وتعد الشركات العاملية أطرافا أساسية يف هذه العملية .ويدل
على ذلك ،ضمن جملة أمور ،نمو االستثمار األجنبي املباشر الذي
يؤدي إىل ملكية الشركات عبر احلدود .ويف عام  ،1980كان حجم
االستثمار األجنبي املباشر يكاد ال يذكر .ولكن االستثمار األجنبي
املباشر اليوم مل يعد جمرد تدفق كبير بل ومستقر أيضا ( %3.2من
الناجت العاملي يف املتوسط بين  2005و .)2012وقد ثبت أنه مفيد
من ثالثة جوانب ،كمصدر لنقل املعرفة ،وكمركبة لتعزيز التكامل
االقتصادي عبر احلدود ،وكمصدر مستقر للتمويل.
وكانت جماالت التمويل األخرى أقل استقرارا بكثير .ووصلت التدفقات
املالية الكلية عبر احلدود إىل ذروتها عند  %21من الناجت العاملي يف عام
 2007قبل تراجعها الكبير إىل  %4يف عام  2008وإىل  %3يف عام
 .2009وأعقب ذلك حدوث انتعاش متواضع .ولكن اإلقراض عبر احلدود
وإصدار السندات وتدفقات حمفظة األسهم مل تتعاف إىل مستويات ما قبل
األزمة حتى بحلول عام  .2012وكان اإلقراض عبر احلدود وخاصة من
البنوك متقلبا للغاية كما هو معتاد يف األزمات (راجع الرسم البياين .)2
وبينما زادت التجارة والتمويل واالتصال بشكل سريع ،ال يصدق
ذلك بنفس القدر على حركة األشخاص .وعلى الرغم من زيادة عدد
7/22/2014
Wolf,عدد
 correctedزاد
كبيرة ،فقد
املسافرين الدوليين والطالب األجانب زيادة
املهاجرين بنفس معدل زيادة عدد سكان العامل بالرغم من الفجوات
الكبيرة جدا يف األجور احلقيقية .وإىل حد ما ،فإن التجارة وتدفقات
رؤوس األموال بديالن حلركة األشخاص .غير أنه ال تزال هناك ضغوط
كبيرة على حركة األشخاص من البلدان الفقيرة إىل البلدان الغنية
وخاصة عبر نهر ريو غراندي والبحر األبيض املتوسط.
وبالتايل فإن العوملة تعني زيادة النشاط االقتصادي عبر احلدود.
ولكن املسألة أكثر تعقيدا عندما يتعلق األمر بالرخاء.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻻﻧﻔﺘﺎح
ﺣﺘﻰ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٨ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﺴﻠﻊ % ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ).(٢٠٠٤
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪ ووارداﺗﻪ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ اﳊﺪود
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٨وﺑﻌﺪﻫﺎ
)اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ % ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(
اﻟﻘﺮوض
اﻟﺴﻨﺪات
أﺳﻬﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﻹﺟﻤﺎﱄ

٢٥
٢٠
١٥

١٠ revised 8/4/2014
Wolf,
٥
ﺻﻔﺮ
٥-

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢
اﳌﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي اﻟﻌﺎﳌﻲ ).(٢٠١٤
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

ﲢﻮل اﻟﻘﻮة
ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻘﻠﺼﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﰲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺼﺺ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ.

)اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(% ،

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

٢٠١٩

٢٠١٤

اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻴﺎﺑﺎن

٢٠٠٧

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺧﺮى
اﻟﺼﻴﻦ

٢٠٠٠

١٩٩٠

اﻟﻬﻨﺪ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻷﺧﺮى واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٢٠
ﺻﻔﺮ
٢٠-

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ ،إﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٤
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٤و ٢٠١٩ﻫﻲ ﺗﻨﺒﺆات .وﻳﻘﺎس إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺷﺮاء
ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ.

وأدى عصر العوملة إىل حتوالت سريعة يف مواقع النشاط
االقتصادي .ففي عام  ،1990كانت نسبة ناجت االقتصادات
مرتفعة الدخل إىل الناجت العاملي بتعادل القوى الشرائية (سعر
حتويل العملة الذي يؤدي إىل شراء نفس الكمية من السلع واخلدمات
يف كل بلد) قدرها  ،%70يسهم االحتاد األوروبي بنسبة  %28منها
والواليات املتحدة بنسبة  .%25وبحلول عام  ،2019سينخفض
هذا اجملموع إىل  %46وفقا لصندوق النقد الدويل.
وعلى مدار الفترة نفسها ،من املتوقع أن ترتفع نسبة الصين
من  %4إىل  %18والهند من  %3إىل  .%7والنمو السريع ألكثر
اقتصادات األسواق الصاعدة جناحا ،والذي تسبب يف هذا التحول،
مل يكن ليحدث بدون الوصول إىل التجارة واملعرفة اللتين توفرهما
العوملة (راجع الرسم البياين .)3
وحدثت درجة من التقارب أيضا يف مستويات املعيشة (راجع
الرسم البياين  .)4ومن املتوقع أن يزيد نصيب الفرد من إجمايل
الناجت احمللي يف الصين مقارنة بنصيب الفرد من إجمايل الناجت
احمللي يف الواليات املتحدة من  %2يف عام  1980إىل  %24يف عام
24
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 .2019وهذا أداء استثنائي بكل املقاييس .وقد أصبحت الصين من
البلدان متوسطة الدخل وسيكون نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي
يف الصين أعلى من نظيره يف البرازيل بحلول عام  2019بتعادل
القوى الشرائية .وسجلت الهند أيضا درجة من التقارب وإن كانت أكثر
تواضعا .وحققت إندونيسيا وتركيا نتائج طيبة كذلك .ولكن من املتوقع
أن تكون البرازيل واملكسيك أكثر فقرا بالنسبة إىل الواليات املتحدة يف
عام  2019مقارنة بالوضع الذي كان سائدا يف عام  .1980ويبدو أن
اغتنام الفرص التي تتيحها العوملة ليس بالسهل.

انخفاض يف الفقر اجلماعي

جاء عصر العوملة بانخفاض ضخم على مستوى الفقر اجلماعي،
ويعزى ذلك مرة أخرى إىل حد كبير إىل الصين .ويف شرق آسيا
واحمليط الهادئ ،انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل
من  1.25دوالر يف اليوم (بتعادل القوى الشرائية) بشكل مدهش
من  %77يف عام  1981إىل  %14يف عام ( 2008البنك الدويل،
 .)2014ويف جنوب آسيا ،انخفضت نسبة السكان الذين يعانون من
الفقر املدقع من  %61يف عام  1981إىل  %36يف عام  .2008ولكن
يف إفريقيا جنوب الصحراء ،بلغت نسبة األشخاص الذين يعيشون
يف فقر مدقع  %51يف عام  1981وظلت عند  %49يف عام .2008
وأخيرا ارتبطت العوملة بتحوالت معقدة يف توزيع الدخول عبر
البلدان وداخلها .وتشير دراسة ( Branko Milanovic )2012للبنك
الدويل إىل أن درجة عدم املساواة بين األفراد عبر العامل ظلت ثابتة
إىل حد ما يف عصر العوملة ،وزاد عدم املساواة داخل معظم البلدان
مما عوض جناح بعض االقتصادات الصاعدة الكبيرة يف رفع
متوسط دخولها مقارنة بالدخل يف البلدان الغنية .وتشير الدراسة
أيضا إىل أن أصحاب أعلى  %5من توزيع الدخل العاملي تمتعوا
بزيادات كبيرة يف الدخل احلقيقي يف حين تمتع أصحاب أعلى %1
بزيادات كبيرة جدا وذلك يف الفترة بين عامي  1988و.2008
وحقق األشخاص الذي يقعون يف املئين  10إىل املئين  70من
أسفل زيادة طيبة أيضا.
غير أن هناك جمموعتين حققتا نتائج سيئة نسبيا ،وهما أدنى
 ،%10أي أفقر فقراء العامل ،والذين يقعون يف املئين  70إىل املئين
 95من أسفل ويمثلون فئات الدخل املتوسط يف البلدان مرتفعة
الدخل .وبالتايل ،فإن االرتفاع املفيد عامليا يف الدخول احلقيقية
ارتبط بزيادة عدم املساواة يف العديد من البلدان مرتفعة الدخل.
وتفسيرات ذلك معقدة ،ولكن من املؤكد أن العوملة كانت من بينها.
ولكن ما الذي يمكن أن يلوح يف األفق؟
ستواصل التكنولوجيا دفع التكامل .وقريبا ،من املرجح امتالك
كل من األشخاص البالغين تقريبا والعديد من األطفال جلهاز متنقل
ذكي يوفر إمكانية الوصول الفوري إىل كافة املعلومات املتاحة
على شبكة اإلنترنت .وستجعل التكنولوجيا نقل جميع األشياء التي
يمكن حتويلها إىل شكل رقمي مثل املعلومات واملعامالت املالية
والترفيه وأكثر من ذلك بكثير بدون تكاليف تقريبا .ومن املؤكد
حدوث زيادة هائلة يف جمال تبادل املعلومات.
وبينما حتقق بعض جماالت التكنولوجيا قفزات ،فهناك جماالت
أخرى ال تؤدي فيها التكنولوجيا إىل انخفاضات بنفس القدر يف
التكاليف مثل نقل السلع واألشخاص .ويشير ذلك إىل أن التقدم
التكنولوجي سيفتح فرصا أكبر بكثير لتجارة األفكار واملعلومات
عن السلع أو األشخاص.
وهناك شكوك أكبر حول مستقبل املؤسسات والسياسات.
وربما يكون أوضح مثال على إخفاق املؤسسات والسياسات هو
حترير وعوملة التمويل .فقد حدثت  147أزمة مصرفية يف الفترة
من  1970إىل ( 2011دراسة  )Laeven and Valencia 2012وكان

لبعضها انعكاسات عاملية وخاصة األزمة اآلسيوية يف الفترة -1997
 1998والركود الكبير يف الفترة  2009-2008واألزمة الالحقة يف
منطقة اليورو .وكان لهذه الصدمات تكاليف اقتصادية ومالية ضخمة.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة جلعل النظام املايل أكثر قوة والتنظيم
واإلشراف أكثر فعالية ،فإن النجاح ال يزال غير مؤكد.

العمالت املعومة

يرتبط النظام النقدي ارتباطا وثيقا بالفوضى املالية .ومنذ عام
 ،1971كان النظام العاملي يعمل وفقا لنظام تعويم العمالت الذي
يهيمن عليه الدوالر األمريكي .وثبت أن هذا النظام قابل للتنفيذ.
ولكنه كان غير مستقر إىل حد ما أيضا .ويشتكي العديد من أنه
سمح للواليات املتحدة باعتماد سياسات تتسبب يف حتوالت
ال يمكن التنبؤ بها وال إدارتها يف التدفقات الرأسمالية إىل ومن
األطراف اخلارجية التي ليس بوسعها أن تفعل شيئا .وعلى الرغم
من ذلك ،من املرجح أن يستمر نظام الدوالر املعوم املكروه ألنه ال
توجد أي عملة أخرى وال ترتيب عاملي آخر يمكن أن يحظى بتوافق
اآلراء املطلوب من اجلميع ،على األقل ليس يف املستقبل القريب.
وكانت السياسات التجارية قوية نسبيا ،مع احتواء التراجع
إىل احلمائية بشكل ملحوظ يف االقتصادات مرتفعة الدخل .غير أن
حماوالت إكمال جولة الدوحة من املفاوضات التجارية املتعددة
األطراف فشلت يف األساس وأصبح مستقبل خطط االتفاقات
التجارية املتعددة األطراف الطموحة (واملثيرة للجدل) غير مؤكد.
وربما تكون فترة التحرير الكبير يف التجارة قد انتهت .ويمكن أن
يكون نمو التجارة العاملية يف السلع قد تباطأ لألبد.
وتسعى بعض احلكومات إىل السيطرة على اإلنترنت .ولكن من غير
احملتمل أن يؤدي ذلك إىل وقف تدفق النشاط التجاري ،على الرغم من
مرغوبة
7/22/2014آراء غير
أنه يمكن أن يحد من قدرة املواطنين للوصول إىل
Wolf, corrected
سياسيا .ويف الوقت نفسه ،من املرجح أن تزيد القيود املفروضة على
حركة األشخاص بدال من أن تنخفض يف السنوات القادمة.
ويف حين أصبحت االقتصادات أكثر ترابطا ،تواصل احلكومات
توفير األمن وتنفيذ القوانين وتنظيم التجارة وإدارة النقود .ويف
األماكن التي تتدفق فيها التجارة بحرية ،هناك أكثر من والية
تتأثر بذلك ويجب أن يوافق اجلميع بحكم الواقع على األطر
القانونية والتنظيمية التي حتدث فيها املعامالت.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

اﻟﺘﻘﺎرب ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،١٩٨٠زاد ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﻜﺒﻴﺮة )وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﺎ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ % ،ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة(

١٩٨٠
١٩٩٥
 ٢٠١٤ﺗﻨﺒﺆات
 ٢٠١٩ﺗﻨﺒﺆات

٥٠

وهذا التعارض بين البُعدين االقتصادي والسياسي من عاملنا
الذي تسوده العوملة يمثل مصدرا لعدم إمكانية التنبؤ .وكلما
زادت التدفقات التجارية كلما زادت حاجة الدول إىل االتفاق على
التنسيق العميق بين مؤسساتها وسياساتها مثلما يتضح ذلك يف
االحتاد األوروبي .ويمكن أن يؤدي هذا التكامل أيضا إىل توترات
مثلما أوضحت ذلك أزمة منطقة اليورو .وبالنسبة للعديد من البلدان
اليوم ،فال يمكن تصور نفس الدرجة من التكامل.
ولهذه األسباب ،من املؤكد أن تظل العوملة حمدودة إىل حد
ما .ويتاجر األشخاص مع مواطني بلدانهم أكثر من جتارتهم مع
األجانب .ويعزى ذلك يف جزء منه إىل املسافة .ولكنها املسألة أيضا
مسألة ثقة وشفافية .واحلدود بين البلدان مهمة وستظل كذلك.
ويف نهاية املطاف ،يجب أن توافق احلكومات على االنفتاح .وعند
قيامها بذلك ،عليها أن تراعي احلقائق السياسية احمللية .ففي عامل
يعاين من تباطؤ النمو وزيادة عدم املساواة يف العديد من البلدان،
وخاصة البلدان مرتفعة الدخل ،فال يمكن لألسف افتراض استمرارية
مثل هذه املوافقة .وسيبقى البشر قبليين وستبقى الدول متنافسة.
ويف عام  1910خالل ذروة عوملة ما قبل احلرب العاملية
األوىل ،كتب السياسي والصحفي البريطاين نورمان أجنل كتاب
 The Great Illusionالذي يدعي فيه أن احلرب لن تكون جمدية
اقتصاديا .وقد كان على حق .ومن الناحية الفكرية ،يتفق زعماء
جميع بلدان العامل تقريبا اآلن على أن الصراع ال يمكن أن يعزز
رخاء بلدانهم .ومع أنه ال جدال يف أن احلرب مدمرة ،فقد أثبتت
أحداث  1914أن ذلك ال يضمن جتنبها ،على الرغم من أن األسلحة
النووية رفعت تكاليف النزاع إىل مستويات ال يمكن تخيلها.
وحتى إذا استمر السالم بين القوى الكبيرة ،فقد ال يكون احلال
كذلك بالنسبة للتعاون املطلوب لتأمين وجود اقتصاد عاملي أكثر
تكامال ورخاء .ومن أهم التحديات التي تلوح يف األفق هي إدارة
انخفاض قوة الغرب وصعود الصين واألسواق الصاعدة األخرى.
ويعلمنا التاريخ أن ال التكنولوجيا وال علم االقتصاد يمكن أن
يضمن مستقبل العوملة على املدى القصير إىل املتوسط ،وال يضمن
ذلك إال االختيارات السياسية .وعلينا جميعا مسؤولية إدارة الفرص
التي تتيحها لنا العوملة بحكمة.

■

مارتن وولف حمرر مشارك وكبير املعلقين االقتصاديين يف
الفاينانشيال تايمز.
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