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كتاب عساف رازين بعنوان إسرائيل واالقتصاد العاملي
يوضح أن العوملة يمكن أن تكون دافعا قويا للتقدم
االقتصادي يف حالة بلد لديه املؤسسات والسياسات
الالزمة لالستفادة من إمكانيات االقتصاد املفتوح .وكما
هو مبين يف هذا الكتاب الشامل سهل الفهم ،فإن استقرار
النمو القوي يف إسرائيل بعد التضخم املرتفع يف عام 1985
ُيعزى إىل حد كبير إىل اقتصاد عاملي ينتقل فيه رأس املال
والعمالة واألفكار وتتدفق فيه التجارة واالستثمار بسهولة
عبر احلدود الدولية البعيدة.
ويوضح رازين أنه بينما واجهت بلدان أخرى مشكالت
بسبب العوملة ،حققت إسرائيل جناحا .فمن املفهوم أن
التدفقات الرأسمالية الكبيرة ُينظر إليها باعتبارها حمفوفة
باخملاطر يف األسواق الصاعدة التي ما زالت يف ذاكرتها
أزمات العملة التي شهدتها مؤخرا ،أما يف إسرائيل فقد
وفرت رؤوس األموال األجنبية التمويل الالزم لالستثمار يف
قطاع تكنولوجيا العرض .وقد رسخت إسرائيل أقدامها اآلن

عساف رازين

إسرائيل واالقتصاد
العاملي
Assaf Razin

Israel and the
World Economy
MIT Press, Cambridge, MA
2018, 232 pp., $40

باعتبارها مركزا قويا للتكنولوجيا املتطورة — أي مكان
يتهافت عليه أصحاب رؤوس األموال اخملاطرة املبتدئون
من األسواق الصاعدة ليتعلموا كيفية بناء نظام إيكولوجي
لالبتكار .لكن السوق احمللية وحدها صغيرة للغاية وتكوين
رأس املال احمللي ال يكفي لدعم هذا االبتكار .لذلك كان
للعوملة دور غاية يف األهمية.
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وباملثل ،تعد الهجرة من القضايا التي تدور حولها
مناقشات ساخنة يف الواليات املتحدة وبعض البلدان
األوروبية ،غير أنها تشكل مصدرا للنمو يف إسرائيل .وذلك
ألن التدفق الهائل للمهاجرين املهرة من االحتاد السوفييتي

رسخت إسرائيل أقدامها
اآلن باعتبارها مركزا قويا
للتكنولوجيا املتطورة.
السابق الذي بدأ يف عام  1989أدى إىل حدوث طفرة يف
اإلنتاجية ،مما أدى إىل انتقال إسرائيل إىل وضعية البلدان
متوسطة إىل مرتفعة الدخل ،وهو ما توج بانضمامها إىل
عضوية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف
عام  .2010ويوضح رازين أن طفرة اإلنتاجية هذه ُترجمت
إىل ارتفاع األجور حتى بالنسبة للعمالة املنزلية التي كان
يمكن أن تتضرر من زيادة عرض العمالة لوال ذلك.
وهناك ما ُيشعر بأن هذا الكتاب هو ثالثة كتب يف آن.
أوال ،يوضح رازين بديهيات زيادة العوملة وآثارها على
السياسات عبر طائفة من املوضوعات ،منها الهجرة ،وعدم
املساواة ،وتدفقات رأس املال ،وأزمات العملة ،والتجارة
الدولية ،وغيرها .ثم يربط الكتاب كل موضوع بالتطورات
التي يشهدها االقتصاد اإلسرائيلي ،ويصف النجاحات
والتحديات يف ضوء النظرية األساسية .وأخيرا ،يتضمن كل
فصل عرضا فنيا قائما بذاته للنماذج الرئيسية التي يمكن
استخدامها يف حتليل هذه الظواهر االقتصادية ،مما يجعله
نصا يستحق النظر فيه عند إعداد دورة تدريبية شاملة حول
السياسة االقتصادية الدولية.
وال يعني ذلك أن رازين يعتقد أن إسرائيل قد فعلت كل
ما هو صحيح — بالتأكيد ال .فهو يتناول يف بحثه تزايد
عدم املساواة داخل اجملتمع اإلسرائيلي ،وانخفاض معدالت
املشاركة ومستويات املهارة بين شرائح السكان األسرع نموا،
ومشكلة هجرة العقول مع انتقال اإلسرائيليين احلاصلين على
تعليم عال للخارج ،والتكاليف املرتبطة بالتحديات األمنية يف
إسرائيل ،بما يف ذلك فصل عن «تكلفة االحتالل املتزايدة».
لكن رغم صراحة رازين بشأن اخملاطر احملتملة ،فإن
كتابه يعد بمثابة قصيدة تتغنى باملنافع احملتملة للسياسة
االقتصادية اجليدة ،وبالنماذج االقتصادية التي يمكن من
خاللها دراسة السياسة ،وبالنجاح االقتصادي املذهل الذي
حققته إسرائيل.
فيليب سواغل ،أستاذ السياسة االقتصادية الدولية
بجامعة ميريالند.

