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تقديــــــم
دأب “املراقــب االقتصــادي” الــذي يصــدره معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) بشــكل دوري منــذ العــام ،1997
عــى نــر مقــاالت عــن النظريــات االقتصاديــة وتعاريــف لبعــض املصطلحــات االقتصاديــة .الهــدف مــن هــذا هــو مســاعدة القــارئ ،بغــض
النظــر عــن تخصصــه ،عــى اســتيعاب املناظـرات التــي تــدور بــن السياســيني والخـراء االقتصاديــن حــول السياســات التــي يتــم تطبيقهــا
والتــي تنعكــس بشــكل مبــارش عــى مســتويات املعيشــة بشــكل أفضــل .ارتأينــا تعميــا للفائــدة ،تجميــع هــذه املقــاالت والتعاريــف ،كــا
تــم نرشهــا يف حينــه ،يف هــذا الكتــاب املرجعــي ،مفنــدة يف فصلــن ،يضــم أولهــا عــددا ً مــن املفاهيــم االقتصاديــة ،فيــا يشــمل الفصــل
الثــاين عــدد أوســع مــن التعاريــف االقتصاديــة.
قبــل البــدء بتقديــم تفاصيــل هــذا الكتــاب ،ال بــد مــن توجيــه الشــكر الجزيــل والعرفــان إىل كل مــن الدكتــور نعــان كنفــاين ،والدكتــور
فضــل النقيــب عــى صياغتهــم لهــذه النصــوص النخبويــة بلغــة مميــزة وواضحــة .مــن شــأن هــذه النصــوص أ ّن توفــر أرضيــة تســهل عــى
القــارئ هضــم أبــرز املفاهيــم والتعاريــف االقتصاديــة وأعقدهــا خصوص ـاً يف ظــل فقــر مكتباتنــا االقتصاديــة العربيــة ،والتــي تعــاين مــن
مشــكلة لغويــة جليــة وواضحــة أساســها يعــود إىل ترجمــة املصطلحــات.
***
خصصــت السلســلة األوىل مــن “مفاهيــم اقتصاديــة” ملوضــوع النمــو االقتصــادي ،وتتكــون هــذه السلســلة مــن أربــع حلقــات .تطرقــت
الحلقــة األوىل ملفهــوم النمــو االقتصــادي واســتعرضت أبــرز حقائقــه التاريخيــة وحداثتــه نســبيا يف التاريــخ اإلنســاين كونــه نشــأ خــال
القرنــن املاضيــن ،باإلضافــة إىل كونــه ميثــل ظاهــرة غــر متامثلــة بــن بلــدان العــامل ،إذ حققــت بعــض البلــدان منــوا ً اقتصاديـاً جيــدا ً خــال
القرنــن املاضيــن ،فيــا حققــت بلــدان أخــرى معــدالت منــو ضئيلــة .كــا تــم التطــرق إىل أن النمــو االقتصــادي بفعــل الرتاكــم املركــب
ســيرتك أث ـرا عــى مســتويات املعيشــة عــى املــدى الطويــل.
خصصــت الحلقــة الثانيــة لدراســة مصــادر النمــو االقتصــادي ،فتــم اســتعراض املصــدر األول واملتمثــل يف زيــادة عوامــل اإلنتــاج (األرض،
العــال ،رأس املــال املــادي والبــري) ،واملصــدر الثــاين الناجــم عــن زيــادة اإلنتاجيــة والتــي تعـ ّرف عــى كونهــا الزيــادة الحاصلــة يف اإلنتــاج
بســبب تحســن قــدرة تلــك العوامــل عــى اإلنتــاج ،وليــس بســبب الزيــادة الكميــة لعوامــل اإلنتــاج املســتخدمة .وهنــا ال بــد مــن ذكــر
الركيزتــن االساســيتني لإلنتاجيــة وهــا التقــدم التقنــي والفعاليــة .الحقــا لذلــك ،تــم إيضــاح كيــف أن منــو اإلنتاجيــة عامــل حاســم للنمــو
االقتصــادي عــى املــدى الطويــل .ويف نهايــة الحلقــة تــم التعريــج عــى مصــادر النمــو يف االقتصــاد الفلســطيني.
ركــزت الحلقــة الثالثــة عــى دراســة العالقــة بــن النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل .وتــم التوصــل إىل نتيجــة مفادهــا أ ّن تبنــي إس ـراتيجية
“النمــو املحــايب للفق ـراء” لهــا ايجابيــات عديــدة وأنهــا تشــجع تراكــم رأس املــال الفيزيــايئ ،وتحفــز االســتثامر يف رأس املــال البــري ،وتوفــر
الظــروف املالمئــة لترسيــع التقــدم التقنــي وتعزيــز كفــاءة املؤسســات .أمــا الحلقــة الرابعــة فتناولــت مواصفــات البيئــة املثــى التــي تحفــز النمو
االقتصــادي .وركــزت بشــكل خــاص عــى العالقــة بــن النمــو مــن جهــة واالنفتــاح التجــاري والتكامــل مــع الســوق العامليــة مــن جهــة أخــرى.
خصصــت السلســلة الثانيــة مــن “ مفاهيــم اقتصاديــة” ملوضــوع التقلبــات االقتصاديــة ،فتناولــت الحلقــة األوىل مــن السلســلة ماهيــة
التقلبــات االقتصاديــة وأعطــت ملحــه عــن تاريخهــا ،كــا اســتعرضت العالقــة العضويــة بــن “الــدورة االقتصاديــة” و”النمــو االقتصــادي” مــن
حيــث أن األوىل هــي ظاهــرة تهيمــن عــى النشــاط االقتصــادي عــى املــدى القصــر واملتوســط ،بينــا تخــص ظاهــرة النمــو تطــور االقتصــاد
عــى املــدى الطويــل .ومــن الطبيعــي أن يكــون لفــرة التوســع واالزدهــار يف الــدورة االقتصاديــة دور يف تعزيــز مســار النمــو وترسيــع
وتريتــه ،بينــا تعمــل فــرة االنكــاش والركــود عــى إعاقــة عمليــة النمــو وتقليــص معدالتــه.
ركــزت الحلقــة الثانيــة عــى دور النــاذج والنظريــات االقتصاديــة يف تفســر أســباب التقلبــات االقتصاديــة ،واســتعرضت التيــارات الفكريــة
يف مجــال االقتصــاد الــكيل والتــي ظهــرت يف فــرة نصــف القــرن املــايض .ووضحــت كيــف أن لــكل واحــد مــن تلــك التيــارات تفســره
املختلــف ألســباب حــدوث التقلبــات االقتصاديــة .ولــكل تيــار موقفــه املختلــف فيــا يخــص دور الدولــة يف معالجــة مــا ينتــج عــن التقلبــات
مــن مشــاكل االنكــاش االقتصــادي والبطالــة أو مشــاكل التضخــم واألزمــات املاليــة .وخلصــت الحلقــة الثانيــة إىل القــول إنــه عــى الرغــم
مــن الفروقــات الكثــرة املوجــودة بــن تلــك التيــارات إال أن لــكل واحــد منهــا مرجعيــة ،فإمــا منتمــي للمدرســة الكالســيكية أو املدرســة
الكينزيــة .تــرى املدرســة األوىل أن االقتصــاد الحــر قــادر عــى التعامــل لوحــده مــع التقلبــات االقتصاديــة ،وأن تدخــل الدولــة يــؤدي إىل
زيــادة أرضار تلــك التقلبــات وليــس إىل تقليصهــا .يف حــن تــرى املدرســة الكينزيــة أنــه إذا تــم تــرك التقلبــات االقتصاديــة ألليــات الســوق
وحدهــا فــإن فـرات الكســاد أو التضخــم قــد تأخــذ وقتـاً طويـاً وتلحــق أرضارا ً كبــرة ميكــن تجنبهــا عــن طريــق تفعيــل السياســات املاليــة
والنقديــة للدولــة .ومــن املعــروف أن توجــه املدرســة الكالســيكية كان ميثــل التيــار الرئيــي يف الفكــر االقتصــادي الغــريب حتــى حــدوث
أزمــة “الكســاد العظيــم” يف ثالثينــات القــرن املــايض .وأن أحــد نتائــج تلــك االزمــة كان ظهــور االتجــاه الكينــزي الــذي أصبــح ميثــل التيــار
الرئيــي يف الدوائــر األكادمييــة األمريكيــة واألوروبيــة ويسرتشــد بــه صنــاع السياســات االقتصاديــة منــذ مطلــع األربعينيــات وحتــى منتصــف
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الســبعينات مــن القــرن املــايض .ولكــن عــادت طروحــات التوجــه الكالســييك بعــد ذلــك التاريــخ لتصبــح التوجــه الرئيــي يف االقتصــاد
وظلــت كذلــك حتــى الســنوات األخــرة مــن العقــد األول مــن القــرن الواحــد وعرشيــن ابــان ظهــور األزمــة املاليــة العامليــة يف العــام .2008
أمــا الحلقــة الثالثــة فتطرقــت إىل موضــوع السياســات املالمئــة للتعامــل مــع التقلبــات االقتصاديــة ،وقــد وضحــت نقــاط االختــاف
الجوهريــة بــن التوجهــن الكالســييك والكينــزي ،وهــي النقــاط التــي تشــكل الخلفيــة النظريــة ملواضيــع الخــاف حــول دور الدولــة يف
النشــاط االقتصــادي وحــول فعاليــة سياســاتها االقتصاديــة .كــا اســتعرضت العنــارص الرئيســية التــي شــكلت مضمــون التوجــه الكالســييك
الجديــد الــذي هيمــن عــى االقتصــاد وعــى اتســاع العــامل يف العقــود الثالثــة املاضيــة يف ســياق أيديولوجيــة “الليرباليــة املحدثــة” .وتطرقــت
أيضـاً إىل األرضار التــي لحقــت باالقتصــاد العاملــي جـراء تبنــي تلــك األيديولوجيــة ،والتــي كانــت مســؤولة إىل حــد بعيــد عــن األزمــة العامليــة
التــي اســتفحلت يف  2008ومــا زالــت تداعياتهــا تتفاعــل حتــى اليــوم.
يحمــل الفصــل الثــاين مــن الكتــاب عنــوان “تعاريــف اقتصاديــة” ،ويتكــون مــن عرشيــن حلقــة .تطرقــت الحلقــة األوىل إىل نظــام الحســابات
القوميــة ( ،)SNAوهــو النظــام الــدويل القيــايس املعتمــد لقيــاس الــوزن االقتصــادي للــدول املختلفــة ولقيــاس تطــور النشــاط االقتصــادي
ومنــو اإلنتاجيــة والتجــارة الدوليــة والتحويــات البينيــة .ويــرف عــى هــذا النظــام لجنــة خاصــة يف األمــم املتحــدة ،وهــي تعمــل بشــكل
مســتمر عــى تحديــث وتطويــر مكونــات ومنهجيــة النظــام .تبــدأ الحلقــة بتعريــف الحســابات القوميــة مــن حيــث البنيــة واملكونــات ،ثــم
توضــح الخاصيــة الدورانيــة للحســابات القوميــة ،وتنتهــي بتوضيــح الفــرق بــن الناتــج املحــي والدخــل القومــي اإلجــايل والدخــل القومــي
التــريف باســتخدام األرقــام املتوفــرة عــن فلســطني.
تناولــت الحلقــة الثانيــة مــن الفصــل الثــاين موضــوع مكافــئ القــوة الرشائيــة ،وتوضــح أن اســتخدام أســعار رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة
يعطــي صــورة أكــر دقــة وأكــر عدالــة عــن مســتويات الدخــل يف الــدول املختلفــة .إذ باســتخدام ســعر رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة
يصبــح باإلمــكان مقارنــة أرقــام النواتــج املحليــة للــدول املختلفــة مــع بعضهــا البعــض نظـرا ألن مســتويات األســعار باتــت موحــدة فيــا
بينهــا .توضــح الحلقــة الثالثــة مــن الفصــل الثــاين مفهــوم العجــز املــزدوج ،وهــو العجــز الثنــايئ الــذي يتحقــق يف املوازنــة الحكوميــة (فائــض
اإلنفــاق العــام عــى دخــل الحكومــة) ويف امليـزان الجــاري مليـزان املدفوعــات ،أي أ ّن الزيــادة يف عجــز املوازنــة (يف ظــل فرضيــات معينــة)
يرتافــق مــع االرتفــاع يف العجــز الخارجــي ،والعكــس بالعكــس .وتطرقــت هــذه الحلقــة إىل دراســة نرشهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة
والتنميــة (األونكتــاد) عــن االقتصــاد الفلســطيني بعنــوان “عجــز مــزدوج أم فجــوة مــوارد مفروضــة؟” ،وقــد توصلــت هــذه الدراســة إىل أ ّن
العجــز الخارجــي يف االقتصــاد الفلســطيني مل يبــد أي رد فعــل تجــاه التبــدل يف عجــز املوازنــة يف أيــة فــرة خــال  .1968-2014وأ ّن عجــزي
املوازنــة واملي ـزان الجــاري مــن عــوارض “فجــوة املــوارد” التــي يعــاين منهــا االقتصــاد الفلســطيني ،وهــا نتيجــة بنيــة اقتصاديــة فرضهــا
االحتــال اإلرسائيــي.
تطرقــت الحلقــة الرابعــة ملوضــوع عدالــة توزيــع الدخــل يف املجتمــع ،وذلــك باســتخدام الطريقــة األشــمل لدراســة توزيــع الدخــل واملتمثلــة
فيــا يعــرف باســم منحنــى لورنــز ( )Lorenz Curveومعامــل جينــي ( .)Gini Coefficientوقــد اســتعرضت هــذه الحلقــة واقــع منحنــى
لورنــز ومعامــل جينــي يف فلســطني ،ووضحــت أنــه تــم اســتخالص منحنــى لورنــز وحســاب معامــل جينــي الســتهالك العائــات يف فلســطني
باســتخدام البيانــات املتوفــرة حــول توزيــع االســتهالك بــن العائــات يف الضفــة والقطــاع لعــدم وجــود بيانــات عــن توزيــع الدخــل يف
فلســطني .تناولــت الحلقــة الخامســة موضــوع التضخــم املتوقــع يف فلســطني ،وذلــك مــن خــال اســتعراض نتائــج تقاريــر ســلطة النقــد
عــن تنبــؤات التضخــم يف فلســطني ،وتوضيــح املنهجيــة املتبعــة يف هــذه التقاريــر ،كــا عرجــت الحلقــة عــى مخاطــر التنبــؤ .وتطرقــت
الحلقــة السادســة اىل منحنــى فيلبــس ،والــذي يصــور هــذه العالقــة العكســية بــن معــدل البطالــة ومعــدل تضخــم األســعار ،كــا وضحــت
الحلقــة أن العالقــة بــن التضخــم والبطالــة هــي عالقــة تبادليــة عــى املــدى القصــر وليــس الطويــل ،وتناولــت الحلقــة يف نهايتهــا واقــع
منحنــى فيلبــس يف فلســطني باالســتناد اىل دراســة محليــة أجريــت لدراســة هــذه العالقــة ،وقــد بينــت الدراســة أ ّن االق ـراح التقليــدي يف
عالقــة فيلبــس ،بــأن تحــوالت البطالــة هــي املســبب وراء التحــوالت يف معـ ّدل التضخــم ال تنطبــق عــى االقتصــاد الفلســطيني خــال الفــرة
املدروســة ،وأ ّن العالقــة الســببية معاكســة يف فلســطني ،إذ تبــدأ مــن تحـ ّوالت معـ ّدل التضخــم وتذهــب إىل معـ ّدل البطالــة .فيــا قارنــت
الحلقــة الســابعة مــا بــن السياســة املاليــة والسياســة النقديــة مــن خــال تأثــر كل منهــا عــى األداء االقتصــادي ،وكــا تطرقــت الحلقــة
اىل مزايــا ومثالــب السياســتني .باملقابــل قارنــت الحلقــة الثامنــة مــا بــن الســندات واألســهم ،معرفــة كل مــن الســند والســهم ،ومتطرقــة اىل
املزايــا واملخاطــر املرتتبــة عــى االســتثامر يف الســندات واألســهم.
تناولــت الحلقــة التاســعة تعريــف رضيبــة القيمــة املضافــة ،ووضحــت مزايــا تطبيــق هــذه الرضيبــة ،كــا وضحــت طريقة حســاب وتســديد
رضيبــة القيمــة املضافــة ،والعوامــل األربعــة التــي يعتمــد عليهــا اإليـراد الــذي ميكــن أن يتحقــق مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ،واســتعرضت
هــذه الحلقــة يف نهايتهــا واقــع رضيبــة القيمــة املضافــة يف فلســطني.
تطرقــت الحلقــة العــارشة اىل منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة الدوليــة ،والتــي تهــدف إىل التنبــؤ مبســتوى التبــادل التجــاري بــن الــدول وتفســر
قــوة العوامــل التــي تؤثــر عــى هــذا التبــادل .وتأخــذ هــذه النــاذج عوامــل تفســرية كمســتوى الدخــل ،واملســافة ،باإلضافــة اىل عوامــل
تفســرية أخــرى ،وقــد اســتعرضت الحلقــة نقــاط الضعــف التــي تعــاين منهــا هــذه النــاذج ،وذلــك عــى الرغــم مــن إجــاع االقتصاديــن
عــى أ ّن النتائــج التــي تتوصــل إليهــا هــذه النــاذج مرضيــة للغايــة وصائبــة غالبـاً .كــا اســتعرضت هــذه الحلقــة منــاذج الجاذبيــة املتعــددة
والتــي تــم صياغتهــا لتحليــل واقــع التجــارة الخارجيــة الفلســطينية.
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تناولــت الحلقــة الحاديــة عــرة تعريــف املــرض الهولنــدي ،والــذي يعــرف عــى أنــه انكــاش القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد نتيجــة
ارتفــاع ســعر رصف العملــة املحليــة بســبب انتعــاش تصديــر املــوارد الطبيعيــة وتدفــق العمــات األجنبيــة إىل البــاد ،وتطرقــت هــذه
الحلقــة اىل عــوارض ومســببات هــذا املــرض ،وكــا تناولــت تعريــف البضائــع التبادليــة وغــر التبادليــة ،وتناولــت يف نهايتهــا عــوارض املــرض
الهولنــدي يف فلســطني.
تناولــت الحلقــة الثانيــة عــرة تعريــف الريــع والدولــة الريعيــة ،والريــع هــو الربــح اإلضــايف الــذي يتحقــق لألفـراد أو للــدول بســبب مزايــا
طبيعيــة معينــة (مثــل املصادفــات الجغرافيــة كتوفــر مكامــن مــوارد طبيعيــة ال يحظــى مبثلهــا اآلخــرون ،أو موقــع جغـرايف مميــز) أو مزايــا
احتكاريــة خاصــة .والدولــة الريعيــة هــي الدولــة التــي يشــكل الريــع جــزءا ً مهـاً مــن إجــايل إيراداتهــا .وتطرقــت هــذه الحلقــة اىل الريــع
يف التحليــل الكالســييك ،ووضحــت الريــع الناتــج عــن اســتغالل مكامــن الطبيعــة.
تناولــت الحلقــة الثالثــة عــرة اسـراتيجية تعويــض الــواردات ،واســتعرضت الحجــج الرئيســية التي تــرر نظرياً اســتخدام هذه االسـراتيجية،
وقارنــت مــا بــن تحفيــز الصــادرات أم تقليــص الــواردات ،كــا وضحــت الحلقــة املزايــا واملثالــب مــن تطبيق هــذه االسـراتيجية ،مستشــهدة
بتجربــة منــور آســيا يف تطبيــق اسـراتيجية تعويض الــواردات.
تناولــت الحلقــة الرابعــة عــرة تعريــف العناقيــد ،والتــي تعـ ًرف عــى أنهــا تركــز منشــآت متجانســة يف مناطــق جغرافيــة معينــة ،تقــوم
بإنتــاج ســلع متشــابهة/أو توفــر خدمــات متطابقــة .ويتعايــش يف هــذه املناطــق الجغرافيــة رشكات أخــرى بروابــط إنتــاج وتوريــد أماميــة
وخلفيــة مــع املنشــآت األوىل ،أي مــوردي البضائــع الوســيطة الالزمــة ومقدمــي الخدمــات الداعمــة واملؤسســات الرضوريــة .كــا تناولــت
الحلقــة املزايــا التنافســية للعناقيــد.
تناولــت الحلقــة الخامســة عــرة تعريــف البضائــع العامــة ،وهــي البضائــع النقيضــة للبضائــع الخاصــة العاديــة ،فهــي غــر حرصيــة وغــر
تزاحميــة يف آن معــا .وهــو مــا يعنــي أن الســوق الحــر والقطــاع الخــاص لــن يقــوم بإنتــاج هــذا النــوع مــن البضائــع نظـرا النعــدام حافــز الربــح
واملصلحــة الخاصــة يف االســتثامر واإلنتــاج لســلع وبضائــع ال ميكــن الســيطرة عــى مــن يحصــل عليهــا وال تقــل قيمتهــا عنــد اســتخدام فــرد لهــا.
تطرقــت الحلقــة السادســة عــرة إىل سياســة التســهيل الكمــي ،وتناولــت الحلقــة املعضلــة الحــادة التــي واجهــت البنــوك املركزيــة إبــان
االزمــة املاليــة العامليــة ،والتــي انفجــرت يف العــام  .2008بالتــايل فــإ ّن السياســة النقديــة التقليديــة ،املتمثلــة بعمليــات الســوق املفتوحــة،
باتــت عاجــزة عــن تحفيــز االقتصــاد إثــر الركــود الكاســح الــذي وقــع فيــه االقتصــاد العاملــي .هــذا بــدوره اســتدعى اتبــاع البنــوك املركزيــة
سياســة جديــدة تعــرف بـــ “التســهيل الكمــي” لتوفــر أداة مســتج ّدة وغــر تقليديــة تســتطيع املصــارف املركزيــة مــن خاللهــا زيــادة الطلب
يف االقتصــاد وتحفيــز النمــو دون االعتــاد عــى ســعر الفائــدة قصــر األمــد .كــا تطرقــت الحلقــة إىل القنــوات التــي تؤثّــر مــن خاللهــا
الزيــادة يف الكتلــة النقديــة (التســهيل الك ّمــي) عــى االقتصــاد الحقيقــي ،وتناولــت الحلقــة التقييــم العــام لسياســة “التســهيل الك ّمــي”
ومــدى نجاحهــا يف إنقــاذ اقتصــاد الــدول التــي ط ّبقتهــا مــن الركــود املزمــن.
تطرقــت الحلقــة الســابعة عــرة اىل موضــوع توزيــع الدخــل العاملــي ،وبينــت املناهــج االحصائيــة الثالثــة لقيــاس توزيــع الدخــل العاملــي
ودراســة تطــور الالمســاواة الدوليــة .يقيــس النهــج األول درجــة الالمســاواة عــر قيــاس التبايــن بــن متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة،
بينــا يأخــذ النهــج الثــاين باالعتبــار متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول العــامل كــا يف الســابق ،ولكنــه يقــوم أيضـاً برتجيــح هــذا املتوســط
بعــدد الســكان يف كل دولــة ،أمــا النهــج الثالــث فيقيــس التبايــن يف توزيــع الدخــل بــن األف ـراد يف كافــة أنحــاء العــامل دون اعتبــار للــدول
التــي يقيمــون فيهــا .وتطرقــت الحلقــة إىل دراســة ميالنوفتــش والتــي تناولــت التطــورات التــي طــرأت عــى توزيــع الدخــل إذا مــا تــم
قيــاس الالمســاواة باســتخدام النهــج الثالــث خــال الفــرة  .2008—1988وقــد قــام ميالنوفتــش بتلخيــص نتائــج دراســته يف شــكل بيــاين
مبســط .وحظــي هــذا الشــكل البيــاين بانتشــار واســع وأطلــق عليــه اســم “منحنــى الفيــل” نظـرا ألنــه يشــابه رســم الفيــل بظهــره املحــدودب
وخرطومــه املرتفــع إىل األعــى .وقــد اســتعرضت الحلقــة أبــرز نتائــج هــذه الدراســة ،ومــن هــم الرابحــون والخــارسون مــن العوملــة.
تطرقــت الحلقــة الثامنــة عــرة إىل املســؤولية االجتامعيــة للــركات ،والتــي تعــرف بحســب “مجلــس األعــال العاملــي للتنميــة املســتدامة”
عــى أنهــا “االلتـزام الدائــم مــن قبــل رشكات األعــال بالتــرف أخالقيـاً واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،والعمــل عــى تحســن
الظــروف الحياتيــة للقــوى العاملــة وعائالتهــم ،واملجتمــع املحــي واملجتمــع ككل” .أمــا تعريــف املفوضيــة األوروبيــة فيقــول أ ّن املســؤولية
االجتامعيــة للــركات هــي اإلطــار الــذي تقــرر مــن خاللــه الــركات املســاهمة طوعــا لتحقيــق مجتمــع أفضــل وبيئــة أنظــف .وقــد
اســتعرضت الحلقــة يف نهايتهــا واقــع املســؤولية االجتامعيــة للــركات يف فلســطني.
تناولــت الحلقــة التاســعة عــرة تعريــف راتــب املواطــن ،وأعطــت ملحــة عــن تاريــخ نشــأة فكــرة “راتــب املواطــن” ،والتــي تطالــب الدولــة
بتوفــر دخــل غــر مــروط ،وبشــكل دوري ،لــكل مواطــن بالــغ يف الدولــة .وبينــت الحلقــة النقــاش الدائــر حاليـاً بــن أنصــار ومناهــي
“راتــب املواطــن” .تطرقــت الحلقــة العــرون واألخــرة إىل مــؤرش الســعادة ،واملبــادرات التــي تطالــب بوضــع مــؤرش لقيــاس الســعادة بــدالً
مــن اســتخدام املــؤرشات االقتصاديــة الكميــة لقيــاس رفــاه الســكان .وبخصــوص مــؤرش الســعادة يف فلســطني طرحــت الحلقــة أنــه رمبــا
يتوجــب علينــا انتظــار زوال االحتــال قبــل وضــع مــؤرش لســعادة الفلســطينيني.
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الفصل األول:
مفاهيم اقتصادية
 1-1النمو االقتصادي -حقائق النمو
Economic Growth
يعــرف النمــو االقتصــادي يف بلــد مــا عــى أنــه الزيــادة يف الدخــل النمو ظاهرة غري متامثلة بني بلدان العامل

القومــي التــي تتحقــق خــال ســنة .ومــن املتعــارف عليــه ،أن مقياس
النمــو هــو النســبة املئويــة لزيــادة الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار
الحقيقيــة بــن ســنة وأخــرى .ويأخــذ موضــوع النمــو االقتصــادي
أهميتــه مــن كونــه أهــم املــؤرشات التــي تقيــس درجــة النشــاط
االقتصــادي العــام مــن جهــة ،باإلضافــة إىل كونــه مــؤرشا ً هامــاً
عــى تطــور مســتوى املعيشــة مــن جهــة أخــرى .ويرتافــق النمــو
اإلقتصــادي مــع ثالثــة حقائــق تاريخيــة ســنتناولها عــى التــوايل:

النمو االقتصادي ظاهرة حديثة نسبياً يف التاريخ اإلنساين
النمــو ظاهــرة تخــص القرنــن املاضيــن فقــط .وهنــاك دراســات
علميــة تشــر إىل أن تزايــد عــدد ســكان العــامل مل يبــدأ إال يف العــام
 ،1500وأن تحســن مســتوى املعيشــة مل يبــدأ إال مطلــع القــرن
التاســع عــر .ويظهــر مــن الجــدول رقــم  ،1أنــه وخــال ألــف
ســنة مل يكــن هنــاك أي منــو يف عــدد الســكان أو يف اإلنتــاج ،إذ
أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  1000كان
مســاوياً للــذي كان عليــه يف العــام األول للميــاد .ولقــد بــدأ عــدد
الســكان يف النمــو منــذ العــام  ،1500ولكــن متوســط دخــل الفــرد
مل يبــدأ بالتزايــد إال مــع مطلــع القــرن التاســع عــر .ولهــذا ،ميكــن
أن نخلــص إىل أن التاريــخ اإلنســاين قبــل القــرن التاســع عــر شــهد
منــوا ً لعــدد الســكان بشــكل بطــيء (مــن الصفــر إىل أقــل مــن نصف
الواحــد باملئــة) ،بينــا مل يشــهد متوســط دخــل الفــرد أي منــو .أما يف
القرنــن املاضيــن ،فلقــد تزايــد عــدد ســكان العــامل خمســة أضعــاف،
يف حــن ازداد متوســط دخــل الفــرد مثانيــة أضعــاف ،وهــو مــا يعنــي
أن النمــو االقتصــادي هــو يف الواقــع نتيجــة للثــورة الصناعيــة.
جدول  :1عدد السكان والدخل يف العامل خالل األلفي سنة املاضية
السنة
0
1000
1500
1820
1870
1913
1950
1973
1995

متوسط دخل الفرد
الناتج املحيل
عدد سكان
يف العامل دوالر
اإلجاميل للعامل (مليار
العامل (مليون)
بأسعار 1990
دوالر) بأسعار 1990
425
106
250
420
115
273
565
240
425
651
695
1,068
895
1,128
1,260
1,539
2,726
1,772
2,138
5,372
2,512
4,123
16,064
3,897
5,188
29,423
5,672

املصدرAugust Maddison (1995( :

هنــاك بلــدان حافظــت عــى معــدالت منــو جيــدة يف القرنــن
املاضيــن ،مــا أتــاح لهــا التمتــع مبســتوى دخــل عــال ،وأصبحــت
تعــرف بالبلــدان املتقدمــة الغنيــة ،ومــع أن عــدد ســكان هــذه
البلــدان ال يزيــد عــن  %20مــن ســكان العــامل ،إال أنهــم يحصلــون
عــى  %62مــن مجمــوع دخــل العــامل .ويف املقابــل ،هنــاك بلــدان مل
تتمكــن مــن التقــدم ،ومل تحقــق إال معــدالت منــو ضئيلــة (وأحيانـاً
معــدالت ســالبة) ،وهــذا مــا أدى إىل أ ّن ال تزيــد مســتويات معيشــة
فيهــا عــن حــد الكفــاف .ووفــق تقديـرات البنــك الــدويل ،بلــغ عــدد
ســكان العــامل الذيــن يعيشــون بأقــل مــن دوالر يف اليــوم الواحــد يف
نهايــة القــرن العرشيــن  1.2مليــار إنســان ،وأن مــا بــن  2.5مليــار
و 3مليــار إنســان يعيشــون بأقــل مــن دوالريــن يف اليــوم الواحــد.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن النمــو أيضــا مســار غــر مســتمر بالــرورة.
هنالــك بلدان ـاً كانــت تنمــو مبعــدالت عاليــة ومــن ثــم تراجعــت ،يف
حــن أن بلدانـاً أخــرى كانــت يف أوضــاع انحــدار (معــدل منــو ســالب)،
ومــن ثــم أخــذت تنمــو مبعــدالت عاليــة جــدا ً .ومــن أبــرز األمثلــة
عــى تلــك البلــدان ،األرجنتــن وكوريــا الجنوبيــة .ففــي مطلــع القــرن
التاســع عــر ،كانــت األرجنتــن مــن أغنــى بلــدان العــامل ،وظلــت
تتمتــع بدخــل عــال طــوال ذلــك القــرن حيــث كان متوســط دخــل
الفــرد ينمــو فيهــا مبعــدل  %2.5ســنوياً ،ويف نهايــة القــرن كان متوســط
دخــل الفــرد فيهــا أكــر مــن ضعــف متوســط دخــل الفــرد يف العــامل،
لكــن األرجنتــن مل تحافــظ عــى ذلــك النمــو يف القــرن العرشيــن،
حيــث تراجــع معــدل النمــو فيهــا إىل  %0.7يف الفــرة ،1950-1913
ثــم عــاد وارتفــع إىل  %2.1يف الفــرة  ،1973-1950ومــن ثــم تقهقــر
وأصبــح ســالباً يف الفــرة  ،)%0.2-( 1992-1973وهــو مــا جعــل
متوســط دخــل الفــرد األرجنتينــي عــام  1992أقــل مــا كان عليــه
عــام  .1973ويف املقابــل ،فــإن كوريــا الجنوبيــة كانــت وحتــى منتصــف
القــرن العرشيــن ،بلــدا ً فقــرا ً يســاوي متوســط دخــل الفــرد فيــه
أقــل مــن نصــف متوســط دخــل الفــرد يف العــامل ( ،)%43وال يبلــغ
ســوى  %20مــن متوســط دخــل الفــرد األرجنتينــي ،فقــد كان االقتصــاد
الكــوري عــى امتــداد ســنوات النصــف األول مــن القــرن العرشيــن
يف حالــة تراجــع وانحــدار (تراجــع مبعــدل  %0.2يف الســنة) إىل أن
انقلبــت األوضــاع يف النصــف الثــاين مــن القــرن ،إذ بــدأ النمــو قــي
الدخــل الكــوري يســجل معــدالت عاليــة جــدا ً بلغــت  %5.2يف الفــرة
( )1973-1950و %6.9يف الفــرة ( .)1992-1973وتتابــع هــذا النمــو
طــوال التســعينات ومطلــع القــرن الواحــد والعرشيــن ،مــا جعــل
متوســط دخــل الفــرد الكــوري الجنــويب يف عــام  2007أكــر مــن
متوســط دخــل الفــرد يف العــامل بضعفــن ونصــف ،وأكــر مــن متوســط
دخــل الفــرد األرجنتينــي بثالثــة أضعــاف .وهــو مــا يعنــي أنــه خــال
مــا يقــرب مــن الســتة عقــود ،ارتفــع متوســط دخــل الفــرد الكــوري
مــن  %20مــن دخــل الفــرد األرجنتينــي ،إىل أكــر مــن ثالثــة أضعافــه.
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أمــا يف العــامل العــريب ،فلقــد شــهدت العقــود األربعــة
املاضيــة  2-1النمو االقتصادي -مصادر النمو
وجــود عالقــة طرديــة مبــارشة بــن معــدل النمــو االقتصــادي
Sources of Economic Growth
والســعر العاملــي للنفــط .فمــع االرتفــاع الكبــر يف ســعر النفــط
يف الســبعينات ،ســجل متوســط معــدل منــو دخــل الفــرد العــريب
طــوال الســبعينات ارتفاعـاً كبـرا ً وصــل إىل أكــر مــن  %4يف الســنة،
وحــوايل  %3.5يف الســنة يف فــرة الثامنينــات .أمــا يف التســعينات،
فقــد انخفضــت متوســط معــدل النمــو إىل أقــل مــن نصــف باملئــة
عاكســاً االنخفــاض الكبــر يف ســعر النفــط .ومــع ارتفــاع ســعر
النفــط يف الســنوات املاضيــة ،عــاد متوســط معــدل منــو دخــل الفــرد
إىل االرتفــاع ،حتــى أنــه زاد عــن  %5يف الســنوات .2008-2003

النمو اإلقتصادي ذو طبيعة ّأسية وينعكس عىل مستوى
املعيشة يف األمد الطويل
الفــرق الضئيــل يف معــدل النمــو ليــس لــه أي تأثــر عــى مســتوى
املعيشــة يف األمــد القصــر ،بينــا يصبــح لــه ،بقــوة الرتاكــم املركــب،
تأثــر كبــر عــى ذلــك املســتوى يف األمــد الطويــل .فلــو أخذنــا
مســتوى املعيشــة يف الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة عــى
ســبيل املثــال ،فإننــا نــرى أن متوســط دخــل الفــرد الربيطــاين كان
 %33أعــى مــن متوســط دخــل الفــرد األمريــي عــام  .1870وبعــد
 130عامــاً ،أي يف العــام  ،2000انقلبــت اآليــة ،وأصبــح متوســط
دخــل الفــرد األمريــي  %33أعــى مــن متوســط دخــل الفــرد
الربيطــاين .لقــد كان ذلــك نتيجــة ملتوســط معــدل منــو الدخــل
القومــي للواليــات املتحــدة يف تلــك املــدة والــذي بلــغ  %1.9يف
الســنة ،بينــا كان متوســط معــدل النمــو الربيطــاين  .%1.4وهكــذا
نلحــظ حقيقــة أن فرقــاً صغــرا ً يف معــدل النمــو يقــود إىل فــرق
كبــر يف مســتوى املعيشــة عــى األمــد الطويــل.
وعنــد النظــر إىل تجربــة عقــد التســعينات ،ميكــن رؤيــة الفــرق
الكبــر بــن النمــو الهائــل الــذي حققتــه الصــن ،وبــن النمــو الضئيل
الــذي تحقــق يف البلــدان العربيــة؛ إذ منــا الدخــل القومــي الصينــي
مبعــدل يفــوق  %10ســنوياً ،وهــو مــا يعنــي أن الصــن ضاعفــت
قيمــة دخلهــا القومــي قبــل نهايــة العقــد ،بينــا كان متوســط منــو
الدخــل القومــي يف البلــدان العربيــة أقــل مــن  %1ســنوياً ،وهــو مــا
يعنــي أن البلــدان العربيــة بحاجــة إىل أكــر مــن ســبعني ســنة حتــى
تتمكــن مــن مضاعفــة دخلهــا القومــي إذا اســتمرت تنمــو وفــق
معــدل منوهــا يف التســعينات.
وعــادة مــا يتــم حســاب عــدد الســنوات الرضوريــة حتــى يتضاعــف
الدخــل القومــي بواســطة مــا يســمى يف أدبيــات النمــو االقتصــادي
بقانــون الســبعني .ويحــدد هــذا القانــون عــدد الســنوات الالزمــة
حتــى يــؤدي معــدل النمــو اىل مضاعفــة الكميــة االصليــة .ويتحــدد
عــدد الســنوات هــذا بتقســيم العــدد  70عــى معــدل النمــو األيس.
فــإذا كان االقتصــاد ينمــو مبعــدل  %5ســنوياً فهــذا يعنــي أن الدخــل
القومــي ســيتضاعف بعــد  14ســنة (أي  70تقســيم .)5
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عندمــا نقــول أ ّن االقتصــاد يف هــذه الســنة حقــق منــوا ً مبعــدل خمســة
باملئــة ،فهــذا يعنــي أن قيمــة مجمــوع الســلع والخدمــات التــي أنتجهــا
االقتصــاد يف هــذه الســنة ،مقــدرة باألســعار الحقيقيــة (أي بعــد اســتثناء
تأثــر زيــادة األســعار) ،زادت عــا كانــت عليــه يف الســنة املاضيــة مبقــدار
خمســة باملئــة .ومــن الطبيعــي أن تكــون الزيــادة يف إنتــاج الســلع
والخدمــات حصلــت كنتيجــة لواحــد مــن التغ ـرات الثالثــة التاليــة:
•زيــادة يف اســتخدام عوامــل اإلنتــاج أدت إىل زيــادة قيمــة اإلنتــاج
مبقــدار خمســة باملئــة.
•زيــادة يف إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج أدت إىل زيــادة قيمــة اإلنتــاج مبقــدار
خمســة باملئة.
•زيــادة يف اســتخدام عوامــل اإلنتــاج واإلنتاجيــة يف نفــس الوقــت ،وعــى
ســبيل املثــال قــد تــؤدي زيــادة عوامــل اإلنتــاج إىل زيــادة يف قيمــة
اإلنتــاج مبقــدار اثنــن باملئــة ،يف حــن تــؤدي زيــادة اإلنتاجيــة إىل زيــادة
قيمــة اإلنتــاج مبقــدار ثالثــة باملئــة.

عوامل اإلنتاج
تتكون عوامل اإلنتاج من العنارص التالية:
•األرض ،ويشــمل هــذا العامــل مســاحة األرايض املســتعملة يف كل
قطاعــات اإلنتــاج الزراعيــة والصناعيــة والخدماتيــة.
•العــال ،ويشــمل عــدد العــال الذيــن اشــركوا يف عمليــة اإلنتــاج يف كل
القطاعــات االقتصادية.
•رأس املــال املــادي ،ويشــمل جميــع املدخــات املاديــة املســتعملة يف
اإلنتــاج ،وهــو ال يقتــر عــى املاكينــات واآلالت املوجــودة يف املصانــع
فقــط ،بــل يضــم أيض ـاً املبــاين والبنــى التحتيــة مــن طــرق وموانــئ،
وغريهــا .وهــي عنــارص موجــودة نتيجــة لعمليــات اســتثامر يف الســابق.
•رأس املــال البــري ،وهــو مجمــوع الخــرات واملهــارات واملعــارف
التــي يتمتــع بهــا العــال ،والتــي تتحقــق نتيجــة االســتثامر يف التعليــم
والتدريــب ،ويتــم اكتســابها خــال مامرســة عمليــة اإلنتــاج نفســها
( .)Learning by doingويشــرك رأس املــال البــري مــع رأس املــال
املــادي يف أنهــا يتحققــان نتيجــة لعمليــات اإلســتثامر ،وكالهــا يتــم
اســتهالكهام مــع مــرور الزمــن .إال أنهــا يختلفــان عــن بعضهــا يف
أن رأس املــال البــري يســتعمل فقــط مــن جــراء اشــراك صاحبــه
يف اإلنتــاج ،بينــا يتــم اســتخدام رأس املــال املــادي دون اش ـراك مــن
ميلكــه بالــرورة يف عمليــة اإلنتــاج.

اإلنتاجية
أمــا بالنســبة إلنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ،والتــي عــادة مــا تســمى باإلنتاجيــة
الكليــة لعوامــل اإلنتــاج ( ،)Total Factor Productivityفإنهــا تعــرف عىل
كونهــا الزيــادة الحاصلــة يف اإلنتــاج بســبب تحســن قــدرة تلــك العوامــل
عــى اإلنتــاج ،وليــس بســبب الزيــادة الكميــة لعوامــل اإلنتــاج املســتخدمة.
وعــادة مــا يتــم التمييــز بــن مكونــن اثنــن لإلنتاجيــة:
•التقــدم التقنــي الــذي يتحقــق نتيجــة لالســتثامر يف الدراســات العلميــة
ويف عمليــات البحــث والتطويــر ( ،)R&Dويف نــر املعــارف العلميــة.
•الفعاليــة ( )Efficiencyالتــي تشــر إىل مــدى كفــاءة اســتخدام عوامــل
اإلنتــاج والتقــدم التقنــي يف عمليــة اإلنتــاج .ويخــص هــذا املكــون
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بشــكل عــام الوضــع املؤسســايت ومــا يتضمنــه مــن شــؤون اإلدارة
والتنظيــم يف كل املؤسســات التــي لهــا عالقــة بعمليــات اإلنتــاج ســواء
عــى مســتوى املنشــأة ،أو الصناعــة ،أو القطــاع ،أو االقتصــاد ككل.
مــن الواضــح أن صياغــة السياســات الخاصــة بتشــجيع وتحفيــز النمــو
االقتصــادي تعتمــد إىل حــد بعيــد عــى معرفــة األهميــة النســبية لــكل
عامــل مــن هــذه العوامــل يف تحقيــق النمــو .هــل يجــب االهتــام
بزيــادة عوامــل اإلنتــاج أكــر مــن االهتــام بزيــادة اإلنتاجيــة ،أم أن
العكــس هــو الصحيــح؟ وبالنســبة لعوامــل اإلنتــاج ،أيهــا هــو األهــم،
تراكــم الرأســال املــادي أم الرأســال البــري؟ ثــم بالنســبة لإلنتاجيــة،
هــل األولويــة هــي العمــل عــى ترسيــع التقــدم التقنــي ،أم العمــل
عــى اإلصــاح املؤســي لضــان زيــادة الفعاليــة؟

منو اإلنتاجية هو العامل الحاسم للنمو اإلقتصادي عىل املدى الطويل
هنالــك فــرق هــام بــن الزيــادة يف عوامــل اإلنتــاج والزيــادة يف اإلنتاجيــة.
إذ ال يوجــد أي قيــد ،عــى األمــد الطويــل ،يف اســتمرار تزايــد اإلنتاجيــة،
إال أن هنــاك قيــودا ً عــى الزيــادة الكميــة لعوامــل اإلنتــاج .بالنســبة
لــأرض مثــاً ،تتوقــف إمكانيــة التزايــد يف مســاحة االرض املســتعملة
يف اإلنتــاج ،وذلــك بعــد إصــاح جميــع األرايض غــر املســتعملة .وكذلــك
الحــال بالنســبة لعــدد العــال ،إذ ال ميكــن زيــادة عــدد العــال ،بعــد
أن يصــل االقتصــاد إىل مســتوى التشــغيل الكامــل .أمــا بالنســبة لــرأس
املــال املــادي والبــري ،فالرتاكــم يف كليهــا محكــوم بقانــون تناقــص الغلــة
( .)Diminishing returns to scaleونتيجــة لهــذا الفــارق بــن تأثــر
عوامــل اإلنتــاج وتأثــر اإلنتاجيــة عــى النمــو يف األمــد الطويــل ،فــإن
معــدل منــو حصــة الفــرد مــن الدخــل القومــي يف األمــد الطويــل (وفــق
منــوذج النمــو االقتصــادي الكالســييك املحــدث (Neoclassical Growth
 )Modelيعتمــد عــى معــدل منــو اإلنتاجيــة .وهــذا يعنــي أن الرتاكــم
الرأســايل يرفــع مــن معــدل النمــو يف األمــد القصــر ،ولكنــه ال يــؤدي إىل
ذلــك يف األمــد الطويــل.
وخــال ربــع القــرن املــايض ،ظهــر يف األدبيــات االقتصاديــة منــوذج منــو
جديــد هــو منــوذج النمــو “الداخــي” (.)Endogenous Growth Model
ويختلــف هــذا النمــوذج عــن النمــوذج الســابق يف كونــه يتعامــل مــع
قانــون تناقــص الغلّــة بشــكل مختلــف .فبالرغــم مــن أن منــوذج النمــو
الداخــي احتفــظ بقانــون تناقــص الغلّــة بالنســبة للمنشــأة االقتصاديــة
(رأس املــال املــادي) وبالنســبة للعامــل (رأس املــال البــري) ،إال أنــه يــرى
أن للرتاكـ�م الحاصـ�ل يف كليهـما تأثـيرات خارجيـ�ة إيجابيـ�ة( (�Positive ex
 )ternalityتحــد مــن عمــل قانــون تناقــص الغلــة عــى املســتوى الــكيل.
ولذلــك ،يلعــب الرتاكــم الرأســايل (املــادي والبــري) دورا ً يف التأثــر عــى
معــدل النمــو ،بينــا تلعــب إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ( )TFPالــدور الهــام
يف تحديــد رسعــة وصــول معــدل النمــو إىل وضعــه املتــوازن.

مناذج لتقدير مصادر النمو

طــور علــاء اإلقتصــاد طريقتــن لقيــاس هــذه النســب .تهتــم الطريقــة
األوىل بدراســة مصــادر النمــو يف بلــد واحــد خــال فــرة زمنيــة محــددة،
وتدعــى هذه طريقــة حســابات النمــو (.)Growth accounting method
وتســتخدم هــذه الطريقــة بيانــات السالســل الزمنيــة (Time- series
 .)dataوتهتــم الطريقــة الثانيــة يف تفســر وتعليــل الفــروق املوجــودة
يف نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي (أي مســتوى الدخــل وليــس
معــدل منــوه) بــن البلــدان املختلفــة ،وكــم مــن هــذه الفــروق يعــود
إىل الفــروق املوجــودة بــن هــذه البلــدان يف توفــر عوامــل اإلنتــاج،
وكــم منهــا يعــود إىل الفــروق بــن هــذه البلــدان يف إنتاجيــة عوامــل
اإلنتــاج .وتســتخدم هــذه الطريقــة بيانــات مقطعيــة (Cross -section
 ،)dataوتســمى هــذه الطريقــة يف األدبيــات االقتصاديــة باســم طريقــة
حســابات التنميــة (.)Development accounting method
وفيــا يــي تلخيــص ألبــرز النتائــج التــي رشــحت مــن دراســات
حســابات النمــو وحســابات التنميــة ،مــع الرتكيــز عــى النتائــج
بالنســبة للــدول العربيــة.
•مل تهتــم الدراســات القدميــة (مــا قبــل التســعينات) بــرأس املــال
البــري ،ومل تركــز ســوى عــى رأس املــال املــادي وقــوة العمــل ،وقد
وجــدت تلــك الدراســات أن دور اإلنتاجيــة وزيادتهــا مهــم جــدا ً يف
تفســر النمــو ،وهــو أكــر أهميــة بكثــر مــن دور رأس املــال املــادي
أو العمــل ،واســتمر هــذا حتــى العــام  1973تقريبــاً ،ثــم حصــل
مــا عــرف برتاجــع اإلنتاجيــة ( )Productivity slowdownالــذي
اســتمر طــوال الثامنينــات والتســعينات كــا يتضــح مــن الجــدول .1
اهتمــت الدراســات الالحقــة مبســاهمة رأس املــال البــري يف عمليــة
النمــو ،مــع االعـراف بعــدم وجــود مقيــاس واحــد صالــح لقيــاس رأس
املــال البــري 1،إال أن معظــم الدراســات أظهــرت أن مســاهمة رأس
املــال البــري ال تقــل أهميــة عــن مســاهمة رأس املــال املــادي 2.وقــد
ظهــرت أهميــة رأس املــال البــري يف الدراســات التــي اســتخدمت
طريقــة حســابات التنميــة التــي تهــدف إىل تحديــد العوامــل املســؤولة
عــن الفــروق يف مســتوى الدخــل الفــردي بــن البلــدان املختلفــة .فعىل
ســبيل املثــال ،عمــدت إحــدى الدراســات إىل محاولــة تحديــد العوامــل
املســؤولة عــن الفــرق يف متوســط دخــل الفــرد بــن الواليــات املتحــدة
والهنــد يف منتصــف الثامنينــات .وعنــد اعتــاد الفــرق بــن رأس املــال
املــادي واإلنتاجيــة بــن البلديــن ،تــم تفســر  %9فقــط مــن الفــرق
بــن متوســط دخــل الفــرد بــن البلديــن .ولكــن عندمــا تــم اعتــاد
رأس املــال البــري إىل جانــب رأس املــال املــادي واإلنتاجيــة ،تــم
تفســر  %83مــن الفــرق 3.وأظهــرت دراســة أخــرى يف العــام  2007أن
مســاهمة رأس املــال البــري يف منــو متوســط دخــل الفــرد يف كل مــن
مــر واألردن وســوريا كان مــن أهــم مصــادر النمــو يف فــرة عقــدي
الثامنينيــات والتســعينيات (أنظــر الجــدول .)2

يتطلــب رســم السياســات املالمئــة لتحفيــز النمــو عــى املســتوى
التطبيقــي تقديــر النســب التاليــة:
•نســبة املســاهمة النســبية يف النمــو لــكل عامــل مــن عوامــل اإلنتــاج
عــى حــدة.
•نســبة املســاهمة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج يف النمــو ،مقارنــة مــع نســبة
مســاهمة اإلنتاجيــة يف النمــو.
•نســبة مســاهمة التقــدم التقنــي يف زيــادة اإلنتاجيــة ،مقارنــة مــع نســبة
تحســن الفعاليــة يف زيــادة اإلنتاجية.
مســاهمة ّ

1
2
3
4

•تــم حديثــاً ابتــكار طريقــة جديــدة يتــم بواســطتها معرفــة
مقــدار مســاهمة “التقــدم التكنولوجــي” ومقــدار مســاهمة
“الفعاليــة” يف زيــادة اإلنتاجيــة 4.وقــد تــم اســتخدام هــذا
األســلوب يف دراســات “حســابات التنميــة” ،وذلــك ملعرفــة
أكــر مقاييــس رأس املــال البــري شــيوعا يف أبحــاث حســابات النمــو هــو متوســط عــدد
ســنوات الدراســة بالنســبة للذيــن ي ـراوح عمرهــم مــن  16إىل  64ســنة.
أحدى الدراسات املشهورة يف األدبيات االقتصادية حول املوضوع هي دراسة:
   �N.G. Mankiw, D.Romer,and D.Weil, “Contribution to the Empirics of Eco
nomic Growth” Quarterly Journal of Economics, May 1992,407-437
املصدر السابق.
تدعى هذه الطريقة (.The data envelopment analysis (DEA
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جدول  :1حسابات النمو يف بعض البلدان الصناعية الغنية يف فرتيت ( )1973 - 1947و (%)1995 - 1960

نسبة مساهمة اإلنتاجية يف
نسبة مساهمة رأس املال
نسبة مساهمة العامل يف النمو
معدل النمو
البلد
النمو
املادي يف النمو
1995 - 1960 1973 - 1947 1995 - 1960 1973 - 1947 1995 - 1960 1973 - 1947 1995 - 1960 1973 - 1947
الفرتة
24
34
40
24
37
43
3
4
الواليات املتحدة
36
52
8
1
56
47
2
4
بريطانيا
38
55
10
4
53
42
4
5
فرنسا
42
56
4
3
56
41
3
7
أملانيا
47
42
22
23
31
35
6
10
اليابان

املصدرBarro,R and Sala-I- Martin,X “Economic Growth” Ney York: McGraw-Hill (1995( :

ســبب الفــروق الكبــرة يف اإلنتاجيــة املوجــودة بــن بلــدان العــامل
املختلفــة ،وتحديــد مــا إذا كان الفــرق يعــود بالدرجــة األوىل عــى
االختــاف يف “التقــدم التقنــي” أم عــى االختــاف يف “الفعاليــة”
(أي االختــاف يف كفــاءة املؤسســات) .وتشــر أكــر الدراســات
حــول املوضــوع إىل أن “الفعاليــة” هــي األهــم يف تفســر الفــروق
املوجــودة يف اإلنتاجيــة ،خصوصـاً بــن البلــدان الصناعيــة الغنيــة
والبلــدان الناميــة  5.ويجــب أ ّن ال يؤخــذ ذلــك مبعنــى أن التقــدم
التقنــي ليــس مه ـاً يف موضــوع اإلنتاجيــة ،بــل عــى أن التقــدم
التقنــي يف وقــت محــدد يصبــح متاحــا للجميــع بشــكل أو بآخــر
خصوصــاً التقنيــات الحديثــة يف حقــول املعرفــة (الحاســوب)
واالتصــاالت .لكــن اســتخدام تلــك التقنيــات بفعاليــة يعتمــد
بالدرجــة األوىل عــى كفــاءة املؤسســات وقدرتهــا عــى تنظيــم
عمليــات اإلنتــاج .ويبــن جــدول ( )3نتيجــة دراســة أجرتهــا
اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا (األوســكوا) ،والتــي
أوضحــت الــدور الكبــر الــذي يلعبــه “التقــدم التقنــي” يف زيــادة
اإلنتاجيــة مقارنــة بــدور “الفعاليــة” يف بعــض البلــدان.
•ميكــن تلخيــص كل مــا ســبق بالقــول أ ّن النمــو يحتــاج إىل تراكــم
الرأســال املــادي وإىل التقــدم التقنــي ،ولكــن االســتعامل الكــفء
والفعــال لهــا يحتــاج إىل رأســال بــري وإىل املؤسســات الفعالــة.

مصادر النمو يف اإلقتصاد الفلسطيني
أمــا بالنســبة لالقتصــاد الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فــإن
وجــود االحتــال واملقاومــة يفرضــان أوضاع ـاً اقتصاديــة غــر طبيعيــة.
ولذلــك فإنــه مــن الصعــب منــح ثقــة كبــرة لنتائــج حســابات النمــو
التــي أجرتهــا بعــض الدراســات خــال العقــود الثالثــة املاضيــة .ومــع
ذلــك ،فهنــاك ثــاث دراســات مــن املفيــد أخــذ نتائجهــا بعــن االعتبــار:
الدراســة األوىل صــدرت عــن البنــك الــدويل عــام  2002وغطــت فــرة
 6.2000-1980أوضحــت الدراســة أن معــدل منــو حصــة الفــرد مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل الســنوي بلــغ  ،%2.18وقــدرت نســبة مســاهمة
رأس املــال املــادي مــا بــن  %80و %86مــن ذلــك النمــو ،وبالتــايل قــدرت
مســاهمة إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج مــا بــن  %20و .%14وصــدرت
الدراســة الثانيــة عــن معهــد مــاس يف عــام  7،2006وغطــت الفــرة مــا
بــن  .2005 - 1981أوضحــت تلــك الدراســة أن معــدل إنتاجيــة عوامــل
اإلنتــاج تراجعــت يف تلــك الفــرة بحــوايل  %5.46يف الســنة 8.وصــدرت
 5أنظر . David Weil (2005) Economic Growth. New York: Addison Wesley. Chapter 10
6 World Bank: Long-term Policy options for the Palestinian economy. July 2002.
 7معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) :أوراق العمل ووقائع
املؤمتر السنوي.2006 ،
 8مل يفــرض الباحــث يف هــذه الدراســة تقدي ـرات تخمينيــة لنســبة رأس املــال إىل اإلنتــاج،
ولحصــة رأس املــال مــن الدخــل ،ولنســبة اســتهالك رأس املــال .بــل قــام باحتســاب هــذه
النســب مــن البيانــات اإلحصائيــة الخاصــة بحســابات الدخــل القومــي الفلســطيني.

جدول  :2تركيبة عنارص النمو يف مرص وسوريا واألردن ()2000-1980
نسبة
معدل منو نسبة مساهمة
رأس املال مساهمة رأس
إنتاجية
البلد
املال البرشي
املادي
العامل
70.10
56.60
1.83
مرص
46.60
53.90
1.18
سوريا
123.40
()45.30
األردن ()0.64

نسبة مساهمة
مجموع عوامل
اإلنتاج
()26.70
()0.51
()178.12

املصــدر :األمــم املتحــدة -اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب أســيا ،تحليــل األداء
االقتصــادي وتقييــم النمــو واإلنتاجيــة يف منطقــة األوســكوا  .العــدد الخامــس .2007
 -األرقام داخل قوسني هي أرقام سالبة.

جدول  :3نسب مساهمة التقدم التقني والفعالية يف اإلنتاجية
()2000-1990

نسبة مساهمة
معدل منو
البلد
اإلنتاجية السنوي التقدم التقني
100.0
1.97
مرص
18.0
2.68
عامن
95.0
()0.25
السعودية
51.0
2.78
سوريا
54.0
2.0
تونس
82.0
1.04
ماليزيا
63.0
()0.18
بريطانيا
100.0
0.64
الواليات املتحدة

نسبة مساهمة
الفعالية
0.0
82.0
5.0
49.0
45.0
18.0
37.0
0.0

املصــدر :اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا “تحليــل األداء االقتصــادي وتقييــم النمــو
واإلنتاجيــة يف منطقــة األوســكوا” العــدد الرابــع  .2005األرقــام داخــل قوســن أرقــام ســالبة.

الدراســة الثالثــة عــن صنــدوق النقــد الــدويل وغطــت الفــرة مــا بــن
 1973و 9،1994وخلصــت إىل أن معــدل منــو إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج
يف االقتصــاد الفلســطيني الســنوية لتلــك الفــرة بلغــت  ،%1.6وهــذه
تحــل يف املرتبــة الثانيــة بعــد النســبة الخاصــة
النســبة عاليــة وهــي ّ
10
ببلــدان رشق آســيا ( )%2األعــى يف العــامل.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد )2009 ،17

9 International Monetary Fund (2001) West Bank and Gaza: Economic Performance
Perspectives, and Policies.
 10مل يعمــد الباحــث يف دراســة صنــدوق النقــد الــدويل إىل وضــع فرضيــات بخصــوص نســبة رأس
املــال إىل اإلنتــاج ،وبخصــوص حصــة رأس املــال مــن الدخــل .كــا أنــه مل يعمــد إىل احتســاب تلــك
املعامــات مــن بيانــات حســابات لدخــل القومــي الفلســطيني كــا فعــل الباحــث يف دراســة معهــد
مــاس ،وإمنــا عمــد إىل اف ـراض قيمــة واحــدة لــكل معامــل وهــي القيــم التــي تســتعمل عــادة يف
حســابات منــو االقتصــاد األمريــي.

مفاهيم وتعاريف اقتصادية2020 ،

 3-1النمو االقتصادي -العالقة بني النمو وتوزيع الدخل
The Relationship between Growth and
Income Distribution
توصلنــا يف الســابق لخالصــة حــول مصــادر النمــو مفادهــا أن النمــو “الفعاليــة” ليــس بالــرورة وضــع أمثــل وفــق معايــر “املســاواة”.
يحصــل إمــا جــراء ازديــاد عوامــل اإلنتــاج وخصوصــاً الرأســال فليــس مــن العدالــة أن يظــل املواطنــون الذيــن خــروا كل دخلهم أو
املــادي والرأســال البــري ،أو جـراء تزايــد إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج جــزءا ً منــه جـراء عمليــة النمــو بــدون مســاعدة تضمــن لهــم مســتوى
التــي تــأيت مــن التقــدم التقنــي أو مــن زيــادة كفــاءة مؤسســات مقبــول مــن املعيشــة يؤهلهــم الكتســاب خـرات جديــدة تؤمــن لهــم
اإلنتــاج .ومــن الطبيعــي أن نتعامــل بعــد هــذا مــع الســؤال الهــام دخـاً مناســباً يف املســتقبل .ومــن هــذا املنظــور يتضــح مــرر تدخــل
حــول البيئــة االقتصاديــة التــي تســاعد عــى تشــجيع تراكــم رأس الدولــة يف تطبيــق سياســات إعــادة توزيــع الدخــل التــي تعنــي يف
املــال املــادي ،وتحفيــز االســتثامر يف رأس املــال البــري ،وتهيئــة هــذا املجــال اقتطــاع جــزء مــن دخــل الذيــن اســتفادوا مــن عمليــة
الظــروف املناســبة لترسيــع عمليــة التقــدم التقنــي ،وتعزيــز النمــو وتوزيعــه عــى الذيــن تــرروا منهــا .واملهــم يف املوضــوع هــو
مقومــات الكفــاءة يف اإلنتــاج .مــا هــي مقومــات تلــك البيئــة؟ ومــا الفصــل الكامــل بــن العمليتــن ،أي أن تتــم عمليــة النمــو وفــق آليــات
الــذي يــأيت مــن تلــك املقومــات كنتيجــة تلقائيــة لعمليــات آليــات الســوق وبــدون تدخــل مــن الدولــة ،وبعــد ذلــك تتــم عمليــة إعــادة
الســوق الحــرة ،ومــا هــي املقومــات األخــرى التــي يحتــاج تكوينهــا التوزيــع دون أن تحــدث تشــويهاً يف الفعاليــة االقتصاديــة .ولضــان
إىل سياســات اقتصاديــة تتبناهــا الدولــة؟
تحقــق ذلــك يجــب أ ّن ال تؤثــر عمليــة إعــادة التوزيــع عــى األســعار
النســبية يف األســواق (أي عــى معــدل الفائــدة ،معــدل األجــور ،معــدل
1
نتنــاول يف هــذا الجــزء واحــدا ً مــن أهــم القضايــا التــي تلعــب دورا ً أســعار الســلع والخدمــات).
أساســياً يف اإلجابــة عــى تلــك األســئلة ،وهــو موضــوع العالقــة بــن
توزيــع الدخــل القومــي وبــن النمــو االقتصــادي .والســؤال املركــزي يف وعــى الصعيــد النظــري ،هنــاك جانــب آخــر للعالقــة بــن النمــو
هــذا املوضــوع هــو :هــل هنــاك رضورة لتدخــل الدولــة واىل وتطبيــق وتوزيــع الدخــل غالبــاً مــا يتــم تجاهلــه .يتمثــل هــذا يف أن النمــو
سياســات “إعــادة توزيــع الدخــل” التــي تهــدف إىل تغيــر توزيــع يقــود مــع مــرور الزمــن ،يف أي اقتصــاد تتــم فيــه عمليــة اإلنتــاج وفــق
الدخــل الــذي تــم وفــق آليــات الســوق الحــرة ،وتكريــس توزيــع آخــر معايــر الفعاليــة االقتصاديــة ،إىل تقليــص الالمســاواة عــى املــدى
للدخــل يكــون أكــر مالءمــة ملتطلبــات دعــم عمليــة النمــو وترسيعها؟ الطويــل يف توزيــع الدخــل ال إىل ازديادهــا .أي أنــه مــن املتوقــع بعــد
مــرور الوقــت الــكايف أن يقــود النمــو إىل تضييــق الفجــوة بــن دخــل
ســتتم مناقشــة الجوانــب املختلفــة لهــذا الســؤال مــن خــال ثــاث الفق ـراء وبــن دخــل األغنيــاء .وإذا حــدث العكــس ،فــإن ذلــك دليــل
فقــرات .تتنــاول الفقــرة األوىل تلخيصــاً رسيعــاً لألفــق النظــري عــى أن االقتصــاد يعــاين مــن تشــوهات وأن اإلنتــاج ال يتــم وفــق
لعالقــة النمــو االقتصــادي مــع توزيــع الدخــل القومــي ،ودور معايــر الفعاليــة .وســبب ذلــك بســيط ويعــود إىل جوهــر معنــى عمــل
سياسـ�ات إعـ�ادة التوزيـ�ع ،يف سـ�ياق معايـير “الفعاليـ�ة”( (� efficienآليــات الســوق .وعــى ســبيل املثــال ،إذا تســبب النمو يف زيــادة الطلب
 )cyو”املســاواة” ( .)equityيف حــن تعــرض الفقــرة الثانيــة وجهــة عــى مهنــة مــا ،وهــو مــا يــؤدي إىل رفــع مســتوى األجــر الــذي يتلقــاه
النظــر القدميــة حــول املوضــوع والتــي كانــت تــرى أنــه يجــب الذيــن يزاولوهــا ،فــإن ذلــك يشــجع الكثــر مــن النــاس عــى االســتثامر
الفصــل التــام بــن عمليــة النمــو وعمليــة إعــادة توزيــع الدخــل يف رأس املــال البــري الــذي يؤهلهــم للعمــل يف تلــك املهنــة ،وينجــم
عــى أســاس أن األوىل تخــص حيــز “الفعاليــة” بينــا تخــص الثانيــة عــن ذلــك بالطبــع زيــادة عــدد العاملــن فيهــا وبالتــايل انخفــاض
حيــز “املســاواة ”.أمــا الفقــرة الثالثــة واألخــرة ،فتعــرض وجهــة دخلهــا العــايل .مــن ناحيــة أخــرى ،إذا تســبب النمــو يف زيــادة الطلــب
النظــر الحديثــة حــول املوضــوع والتــي تــرى أن إعــادة توزيــع عــى ســلعة مــا ،فــإن ارتفــاع ســعرها وبالتــايل ارتفــاع معــدل أربــاح
الدخــل ،وخصوص ـاً يف البــاد الفقــرة الناميــة ،هــي عمليــة مهمــة منتجيهــا يقــود إىل إقبــال أصحــاب األمــوال عــى االســتثامر يف الصناعــة
جــدا ً يف حيــز “الفعاليــة” إىل جانــب أهميتهــا يف حيــز “املســاواة” .التــي تنتــج تلــك الســلعة ،مــا يزيــد يف حجــم إنتــاج الســلعة وبالتــايل
تخفيــض ســعرها وتقليــص نســبة أرباحهــا العاليــة .وهــذا يعنــي أن
األفق النظري للعالقة بني النمو والتوزيع
األداء الطبيعــي لعمــل آليــات الســوق يقــود مــع مــرور الوقــت إىل
تخفيــف درجــة عــدم املســاواة يف الدخــل .أمــا عندمــا يحــدث العكس،
مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك عالقــة عضويــة بــن عمليــة النمــو وتــزداد درجــة الالمســاواة يف الدخــل ،فهــذا يعنــي أن األســعار ال
االقتصــادي وعمليــة توزيــع الدخــل القومــي .ففــي الوقــت الــذي تقــوم بدورهــا يف توزيــع املــوارد عــى الصناعــات املختلفــة بكفــاءة.
يبــدأ فيــه اقتصــاد بلــد مــا بالنمــو يكــون بــن مواطنــي ذلــك البلــد ويتــأىت ذلــك عــادة نتيجــة وجــود منشــآت احتكاريــة قويــة قــادرة
توزيــع معــن للــروة وللدخــل ،ومبــا أن النمــو عمليــة ديناميكيــة عــى الحــد مــن حركــة العــال ورأس املــال يف منــاخ تنافــي حــر،
تؤثــر عــى الصناعــات املختلفــة بشــكل مختلــف ،حيــث تتوســع أو وجــود رشيحــة كبــرة مــن العــال ال تســتطيع االســتثامر يف رأس
بعــض الصناعــات أكــر مــن بعضهــا اآلخــر ،كــا أن صناعــات جديــدة املــال البــري الــروري الكتســاب الخ ـرات التــي يتطلبهــا الســوق.
تنشــأ وصناعــات قدميــة تختفــي ،فهــذا يعنــي أن توزيــع الدخــل ال ويف مثــل هــذه الحــاالت ،يصبــح تدخــل الدولــة لتغيــر تلــك األوضــاع
يبقــى عــى حالــه مــع عمليــة النمــو بــل يتغــر .وإذا كانــت عمليــة عــن طريــق إعــادة توزيــع الدخــل أحــد الوســائل املرشوعــة لتكريــس
اإلنتــاج تتــم وفــق معايــر “الفعاليــة” االقتصاديــة فذلــك يعنــي أن معايــر الفعاليــة يف اإلنتــاج والتوزيــع.
النمــو الــذي حصــل ومــا صاحبــه مــن تغيــر يف توزيــع الدخــل يــؤدي  1أحــد متطلبــات ذلــك يتمثــل يف فــرض رضائــب مطلقــة (مقطوعــة) وليــس رضائــب حديــة
إىل وضــع أمثــل ( .)optimalولكــن الوضــع األمثــل وفــق معايــر
(تصاعديــة) الن األخــرة تــؤدي إىل تشــويه األســعار النســبية ونظــام الحوافــز بالتــايل.
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النمو أوالً ثم إعادة التوزيع (منحنى كزنيتس)
رأينــا يف الفقــرة الســابقة أنــه عــى مســتوى االقتصــاد الجــزيئ ،ويف
أوضــاع تتــم فيهــا عمليتــي اإلنتــاج والتوزيــع بواســطة آليــات الســوق
وفــق معايــر الفعاليــة ،هنــاك فصــل كامــل بــن عمليــة النمــو وبــن
عمليــة إعــادة التوزيــع .حيــث تتــم األوىل يف حيــز االقتصــاد ،وتتــم
الثانيــة بعــد ذلــك يف حيــز السياســة االقتصاديــة .ولهــذا ،شــاعت يف
األدبيــات االقتصاديــة مقولــة “النمــو أوالً ثــم إعــادة التوزيــع”.
ولقــد وجــدت تلــك املقولــة تعبريهــا عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل يف
منتصــف عقــد الخمســينات مــن القــرن املــايض يف الفرضيــة املعروفــة
باســم فرضيــة كزنيتــس ( .)Kuznets Hypothesisتــرى الفرضيــة
رضورة عــدم االهتــام بتوزيــع الدخــل القومــي يف مراحــل النمو األوىل
عــى أســاس أن مــن طبيعــة تلــك املراحــل حــدوث ارتفــاع يف درجــة
الالمســاواة يف الدخــل نتيجــة زيــادة األربــاح بــأرسع مــن األجــور .عــى
أن ذلــك ال يســتمر مــدة طويلــة نظـرا ً ألن العكــس يحــدث يف املراحــل
الالحقــة للنمــو حيــث تــزداد املســاواة .وســميت هــذه العالقــة
بفرضيــة كزنيتــس نســبة إىل االقتصــادي املعــروف ســيمون كزنيتــس
( )1985 - 1901الــذي كان أول مــن الحــظ تلــك العالقــة مــن خــال
تحليلــه لبيانــات السالســل الزمنيــة ملتوســط دخــل الفــرد يف الواليــات
2
املتحــدة ودرجــة عــدم املســاواة يف ذلــك الدخــل.
مــن الواضــح أنــه مــن املمكــن إيجــاد التفســر االقتصــادي لفرضيــة
كزنتــس مــن مالحظــة الفــرق بــن عمــل آليــات الســوق يف األمــد
القصــر وعملهــا عــى املــدى البعيــد الــذي تحدثنــا عنــه يف الفقــرة
الســابقة .لكــن أكــر االقتصاديــن الذيــن قامــوا بأبحــاث تخــص
هــذه الفرضيــة ،ركــزوا عــى ارضيــة أن وجــود درجــة عاليــة مــن
عــدم املســاواة يف الدخــل أمــر رضوري لبــدء عمليــة النمــو ،وذلــك
عــى أســاس أن النمــو يف مراحلــه األوىل يعتمــد بشــكل رئيــي عــى
االســتثامر يف رأس املــال املــادي .ومبــا أن األغنيــاء هــم الذيــن ميلكون
املدخ ـرات والقادريــن عــى تحويلهــا إىل اســتثامرات ،فهــذا يعنــي
أنــه كلــا ازدادت حصتهــم مــن الدخــل ،ازدادت كميــة املدخ ـرات
املتاحــة لتمويــل االســتثامر وتعزيــز عمليــة النمــو.
أظهــرت تجــارب النمــو يف البلــدان املختلفــة يف نصــف القــرن
املــايض أن فرضيــة كزنيتــس قــد تنطبــق عــى تجــارب النمــو يف
الواليــات املتحــدة وبعــض بلــدان أوروبــا الغربيــة يف القــرن التاســع
عــر والنصــف األول مــن القــرن العرشيــن ،إال أنهــا ال تنطبــق
عــى تجــارب النمــو لهــذه البلــدان يف النصــف الثــاين مــن القــرن
العرشيــن ،وهــي بالتأكيــد ال تصــف تجــارب النمــو يف بلــدان أمــركا
الالتينيــة وبلــدان رشق آســيا والبلــدان العربيــة.
ففــي الواليــات املتحــدة ،ووفــق أرقــام دائــرة تعــداد الســكان ،حــدث
ارتفــاع كبــر يف درجــة الالمســاواة يف الدخــل بــن العــام  1967والعــام
 ،2005وهــي فــرة منــو اقتصــادي هائــل يف بلــد صناعــي غنــي كان
قــد مــر يف املراحــل األوىل مــن النمــو االقتصــادي قبــل أكــر مــن قــرن
(أنظــر جــدول  .)1وحــدث ذلــك أيضـاً يف اليابــان وبعض بلــدان أوروبا
 2هنــاك مقاييــس مختلفــة لدرجــة الالمســاواة يف توزيــع الدخــل يف بلــد مــا يف زمــن معــن.
ومــن أشــهرها معامــل جينــي ( ،)Gini coefficientوهــو مقيــاس يــراوح بــن الصفــر
والواحــد ،حيــث يشــر الصفــر إىل املســاواة الكاملــة يف توزيــع الدخــل (يحصــل األفـراد عــى
دخــول متســاوية) ،بينــا يشــر الواحــد إىل عــدم املســاواة الكاملــة (يحصــل فــرد واحــد عــى
كل الدخــل) .وعــادة مــا يســتعمل املعامــل بــن الصفــر واملئــة عــى أســاس أن ذلــك أســهل
مــن اســتعامل الكســور العرشيــة بــن الصفــر والواحــد.

الغربيــة ،إذ ازدادت درجــة الالمســاواة يف الدخــل يف الربــع األخــر مــن
القــرن املــايض .مــن ناحيــة أخــرى ،فإننــا نجــد أن النمــو االقتصــادي
يف مراحلــه األوىل يف بعــض بلــدان أمــركا الالتينيــة ،كالربازيــل مث ـاً،
قــد نجــح يف رفــع متوســط دخــل الفــرد بشــكل ملحــوظ دون أن
يــؤدي ذلــك إىل تراجــع يف درجــة الالمســاواة يف الدخــل .ويف املقابــل،
فإننــا نجــد أن بلــدان النمــور اآلســيوية قــد حققــت املراحــل األوىل
مــن النمــو مــع تناقــص ملحــوظ يف درجــة الالمســاواة يف الدخــل،
بينــا أخــذت الالمســاواة باالزديــاد يف الســنوات األخــرة مــع دخــول
تلــك البــاد املراحــل املتقدمــة مــن النمــو .مــن الواضــح أن كل تلــك
التجــارب ال تتطابــق مــع فرضيــة كزنيتــس.
أمــا تجــارب النمــو يف البلــدان العربيــة فلقــد تناقضــت مــع
فرضيــة كزنيتــس بشــكل مختلــف .ففــي الخمســينات والســتينات
والســبعينيات مــن القــرن املــايض ،مــر العــامل العــريب بفــرة منــو كبــرة
صاحبهــا تحســن واضــح يف عدالــة توزيــع الدخــل القومــي ،حيــث
تراجعــت درجــة الالمســاواة بشــكل ملحــوظ .كــا صاحــب تراجــع
النمــو الــذي شــهده العــامل العــريب يف الثامنينيــات والتســعينيات
تزايــد يف درجــة الالمســاواة يف الدخــل (أنظــر جــدول  ،1وجــدول .)2
جدول  :1معامل جيني يف بعض البلدان املختارة ()2002 - 1963
الدولة
مرص
سوريا
األردن
الكويت
كوريا
سنغافورة
تايوان
الواليات املتحدة
األمريكية

1963
43.18
49.00
47.73
49.07
41.76
43.48

1970
39.78
42.11
46.34
51.30
42.87
46.33
29.99

1980
39.46
46.31
45.11
49.39
38.18
38.11
28.92

1990
43.72
39.10
46.10
58.69
35.89
36.39
28.65

42.80 40.30 39.40 *** 39.70

2002
50.08
* 46.54
46.20
** 54.76
37.75
39.25
33.10
46.30

املصــدر :مركــز جامعــة تكســاس لدراســات عــدم املســاواة .أمــا األرقــام الخاصــة
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فمصدرهــا مركــز إحصــاء الســكان األمريــي:
www.utip.gov.utexas.edu
* معامل جيني للعام .1967 *** 2001 ** 1998

جدول  :2معدل النمو الحقيقي ملتوسط دخل الفرد ()2007-1981
املنطقة
العامل
البلدان الغنية
البلدان النامية
بلدان رشق
وجنوب آسيا
غرب أسيا**

عدد مرات تضاعف
الدخل خالل
*2002 - 1990 *1989 - 1981
2007 - 1981
41.4
1.2
1.4
67.5
1.8
2.5
112.5
3.0
1.7
5.1

5.3

317.5

- 1.7

1.1

16.0

املصدر :األونكتاد ،تقرير التجارة والتنمية ( ،Trade and Development Report)، 2007ص.3
* النسبة املئوية للنمو يف السنة باألسعار الحقيقية (سنة األساس هي )2000
** تشــمل :ســوريا ،لبنــان ،فلســطني ،األردن ،العـراق ،الكويــت ،الســعودية ،اإلمــارات،
قطــر ،البحريــنُ ،عــان ،اليمــن ،قــرص ،إيـران ،وتركيــا.
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ميكــن اإلســتنتاج إذن مــن كل هــذه التجــارب املختلفــة أن فرضيــة
كزنيتــس ليســت نظريــة اقتصاديــة ،ولكنهــا مجــرد عالقــة إحصائيــة
كانــت صحيحــة يف فــرة زمنيــة محــددة بالنســبة لبعــض البلــدان،
وهــي بالتأكيــد غــر صحيحــة بالنســبة لــكل البلــدان وكل األزمنــة.
وبنــا ًء عــى ذلــك ،كان مــن الطبيعــي إعــادة النظــر مبقولــة “النمــو
أوالً ثــم إعــادة التوزيــع”.

النمو مع إعادة التوزيع
مــن أهــم تجــارب النمــو التــي حصلــت يف نصــف القــرن املــايض
هــي تجربــة النمــور األربعــة (كوريــا الجنوبيــة ،تايــوان ،ســنغافورة،
وهونــغ كونــغ) .وقــد عكفــت املؤسســات األكادمييــة واملنظــات
الدوليــة املهتمــة بقضايــا النمــو يف العــامل الثالــث عــى دراســة تلــك
التجربــة ،وعقــد املقارنــة بينهــا وبــن تجــارب مناطــق أخــرى مل
تحقــق مــا تــم إنجــازه يف التجربــة اآلســيوية .وعــى ســبيل املثــال،
أظهــرت املقارنــة بــن التجربــة اآلســيوية وتجربــة بلــدان أمــركا
الالتينيــة أن الدرجــة العاليــة مــن الالمســاواة يف الدخــل تشــكل
عائق ـاً للنمــو ،وأن سياســات إعــادة توزيــع الدخــل مهمــة جــدا ً يف
املراحــل األوىل مــن النمــو ،ليــس مــن أجــل تحقيــق العدالــة بــن
املواطنــن (بالرغــم مــن أهميــة ذلــك) ،ولكــن مــن أجــل تحقيــق
الفعاليــة يف األســواق.
عندمــا نقــارن تجربــة بلــدان رشق آســيا بتجربــة بلــدان أمــركا
الالتينيــة يف العقــود الثالثــة املاضيــة ،نجــد أن األوىل تتصــف مبعــدل
منــو مرتفــع ودرجــة الالمســاواة يف الدخــل منخفضــة ،ويف املقابــل
نجــد أن الثانيــة تتصــف مبعــدل منــو منخفــض ودرجــة عاليــة مــن
الالمســاواة يف الدخــل .وعندمــا نعــود إىل واقــع االقتصــاد الســيايس
يف كال التجربتــن ،نجــد اختالفـاً كبـرا ً يف دور إعــادة توزيــع الدخــل
بينهــا .ففــي التجربــة اآلســيوية ،أدركــت النخــب الحاكمــة منــذ
خمســينات القــرن املــايض أن رشعيتهــا مهــددة مــن الحــركات
الشــيوعية الثوريــة ،فعملــت عــى توســيع قاعــدة التأييــد الشــعبي
لهــا عــر تطبيــق سياســات إعــادة توزيــع الدخــل ،كاإلصــاح
الزراعــي ،واملســاكن الشــعبية ،واالســتثامر يف البنيــة التحتيــة يف
املناطــق الريفيــة ،ومجانيــة التعليــم بنوعيــة عاليــة .أمــا النخــب
الحاكمــة يف أمريــكا الالتينيــة ،فــكان اهتاممهــا منصــب بالدرجــة
األوىل عــى املصالــح الضيقــة واآلنيــة للفئــات التــي متثلهــا ،ولذلــك
نجــد أن معظــم سياســاتها االقتصاديــة مل تحــدث أي تغيــر مهــم
يف مســتوى معيشــة الغالبيــة الفقــرة مــن الســكان .وإذا قارنــا بــن
بلديــن مثــل كوريــا الجنوبيــة واملكســيك ،فإننــا نجــد أن متوســط
دخــل الفــرد يف املكســيك يف العــام  1960كان أكــر مــن ضعــف
متوســط دخــل الفــرد يف كوريــا لنفــس العــام ،وأن درجــة عــدم
املســاواة يف املكســيك كانــت أقــل منهــا يف كوريــا .أمــا اآلن فقــد
انقلبــت الصــورة متامــاً ،ففــي عــام  2008أصبــح متوســط دخــل
الفــرد يف كوريــا أكــر مــن ضعــف نظــره يف املكســيك ،كــا أن
درجــة الالمســاواة يف الدخــل تناقصــت يف كوريــا بينــا ارتفعــت يف
املكســيك (انظــر جــدول .)3

جدول  :3الدخل الفردي ومعامل جيني يف كوريا واملكسيك
 متوسط دخل الفرد ( 1960دوالر) معامل جيني 1960 متوسط دخل الفرد ( 2008دوالر) -معامل جيني 2008

املكسيك
660
40.73
9,980
43.83

كوريا الجنوبية
260
41.76
21,530
37.74

أرقــام معامــل جينــي مأخــوذة مــن مركــز جامعــة تكســاس لدراســات الالمســاواة ،أمــا
أرقــام الدخــل مأخــوذة مــن .World Development Indicators

النمو املحايب للفقراء
أصــدر البنــك الــدويل دراســات هامــة تبــن أن ســوء توزيــع الدخــل
يف البــاد الفقــرة ناجــم عــن وجــود عوائــق متنــع الفقــراء مــن
االشـراك يف العمليــة االقتصاديــة ،وذلــك بحكــم عــدم قدرتهــم عــى
االســتجابة للمتغـرات التــي تحــدث يف األســواق فهــم غــر قادريــن
عــى متويــل االســتثامر يف مشــاريع جديــدة ،أو اإلنفــاق عــى تعلــم
واكتســاب خـرات جديــدة .ولقــد وجــدت تلــك الدراســات أن أحــد
أســباب نجــاح بلــدان رشق آســيا يف تحقيــق عمليــة النمــو املســتدام
يعــود عــى نجــاح الحكومــات يف إزالــة العقبــات التــي متنــع آليــات
الســوق مــن العمــل ،أي إزالــة العقبــات التــي متنــع الفق ـراء مــن
االشــراك يف العمليــة اإلنتاجيــة ،وذلــك عــر إتبــاع إســراتيجية
“النمــو املحــايب للفقــراء” ( .)pro-poor growthالتــي تتلخــص
بقيــام الدولــة بخلــق البيئــة االقتصاديــة التــي تســاعد الفقـراء عــى
االنخـراط يف العمليــة االقتصاديــة واملشــاركة يف عمليــة النمــو منــذ
البدايــة .وترتكــز إس ـراتيجية “النمــو لصالــح الفق ـراء” عــى متكــن
الفقـراء مــن الحصــول عــى الخدمــات التعليميــة والصحيــة بتكلفــة
تتناســب مــع إمكانياتهــم ،وتوفــر متويــل للمشــاريع الصغــرة،
3
وتشــييد البنــى التحتيــة يف املناطــق التــي يســكنون فيهــا.

ملاذا تؤدي الالمساواة اىل تقييد النمو؟
أظهــرت الكثــر مــن الدراســات التطبيقيــة التــي فحصــت العالقــة
بــن النمــو وبــن توزيــع الدخــل يف البلــدان املختلفــة ،وجــود عالقــة
عكســية بــن درجــة الالمســاواة يف الدخــل ومعــدل النمــو 4.وترمــي
إس ـراتيجية “النمــو املحــايب للفق ـراء” يف الدرجــة األوىل اىل تطبيــق
سياســات إلعــادة توزيــع الدخــل ،ألن وجــود درجــة عاليــة مــن
الالمســاواة يف البــاد الفقــرة تــؤدي إىل تقييــد وعرقلــة عمليــة
النمــو .وفيــا يــي نعــرض بشــكل رسيــع كيــف تكــرس الالمســاواة
العاليــة بيئــة غــر مالمئــة وغــر محفــزة للنمــو.
•رأس املــال املــادي .أظهــرت الدراســات الحديثــة عــن ســلوك
املســتهلكني واملدخريــن يف املجتمعــات الفقــرة ،أن النســبة
الحديــة الدخــار أف ـراد الطبقــة الوســطى تفــوق مــا هــي عليــه
عنــد أفـراد الطبقــة الغنيــة أو الطبقــة الفقــرة .وقــد فــر بعــض
االقتصاديــن هــذه الظاهــرة مبالحظــة أن الدخــل ،عــى عكــس ما
هــو معــروف يف النظريــة التقليديــة ،ليــس هــو املحــدد الوحيــد
3 World Bank (1993). The East Asian Miracle Oxford University Press. World Bank
(2002), Globalization, Growth, and Poverty: Building an Inclusive World Economy,
Oxford University Press.
4 Hendrik Van Den Berg (2001), Economic Growth and Development. New York:
McGraw-Hill.
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لســلوك االدخــار .إذ يلعــب عامــل “الطمــوح” الشــخيص دورا ً

هامـاً يف تحديــد ســلوك ادخــار األفـراد .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن  4-1النمو االقتصادي -العالقة بني النمو والتجارة الخارجية
درجــة عــدم املســاواة يف الدخــل والــروة تلعــب دورا ً يف الحــد
The Relationship between Growth and
مــن “طمــوح” األف ـراد .فالفق ـراء يف املجتمعــات الفقــرة ،ليــس
Foreign Trade
عندهــم أمــل أو طمــوح لتغيــر وضعهــم ،إذ أنهــم يعيشــون
وكأنهــم يف فــخ أو مصيــدة ( .)poverty trapوهــذا يعنــي أن
وجــود درجــة عاليــة مــن عــدم املســاواة يف الدخــل يشــكل
عائقــاً أمــام االدخــار واالســتثامر وتراكــم رأس املــال املــادي،
وهــدف سياســات إعــادة توزيــع الدخــل هــي متكــن الفق ـراء
مــن الحيــاة بســلوكية جديــدة مبنيــة عــى أســاس أمــل للفــكاك
5
مــن “مصيــدة الفقــر”.

•رأس املــال البــري .االســتثامر يف رأس املــال البــري ،أي
اإلنفــاق عــى التعليــم والصحــة ،يســتحق األولويــة عــى اإلنفــاق
عــى االســتثامر يف رأس املــال املــادي أو اإلنفــاق عــى الســلع
والخدمــات الكامليــة .وعــى هــذا األســاس ،فــإن أيــة عمليــة
إلعــادة توزيــع الدخــل تقــوم عــى االقتطــاع مــن دخــل األغنيــاء
وزيــادة دخــل الفق ـراء تــؤدي إىل زيــادة إنفــاق الفق ـراء عــى
االســتثامر يف رأس املــال البــري دون أن تــؤدي إىل تقليــص يف
إنفــاق األغنيــاء عــى ذلــك االســتثامر .وهــذا يعنــي بالــرورة،
زيــادة تراكــم رأس املــال البــري يف املجتمــع.
•التقــدم التقنــي .يف املجتمعــات التــي تكــون فيهــا درجــة عــدم
املســاواة يف الدخــل عاليــة ،يبقــى التعليــم فيهــا مقت ـرا ً عــى
أفـراد األقليــة الغنيــة ،وينــدر فيهــا وجــود العــال املهــرة ،وتكون
الفــروق كبــرة بــن أجــر العامــل املاهــر واملتوســط العــام لألجــر.
ويدعــى هــذا بـــ “عــاوة املهــارة” ( .)skill premiumوتــزداد
هــذه العــاوة مــع نقــل أو ابتــكار تقنيــة جديــدة ،مــا يجعــل
عمليــة نقــل وابتــكار التقنيــات الحديثــة عمليــة بالغــة التكاليف،
ولذلــك فهــي تتــم ببــطء شــديد يف مثــل تلــك املجتمعــات.
•الفعاليــة .يقــرن وجــود درجــة عاليــة مــن عــدم املســاواة يف
الدخــل يف املجتمعــات الفقــرة مــع وجــود فئــات قويــة وذات
نفــوذ تحقــق مصالحهــا عــن طريــق تقليــص وظيفــة الســوق يف
اإلنتــاج والتوزيــع بشــكل كــفء ،فتــارس االحتــكار يف اإلنتــاج
ويف االسـ�ترياد كـما تشـ�جع النشـ�اط الريعـ�ي(  (�Rent seek
 )ingوتضعــف الوضــع املؤســي لحقــوق امللكيــة (property
 .)rightsوكل ذلــك يقــود إىل تكريــس منــاخ مــن الفســاد وعــدم
الشــفافية مــا يــؤدي بالــرورة إىل زيــادة درجــة عــدم اليقــن
يف األســواق ،مــا يــؤدي إىل تفــي الالفعاليــة يف اإلنتــاج .وهــو
مايقــود إىل تقليــص االســتثامر وتباطــؤ النمــو.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد )2009 ،18

5 Debraj Ray (1998), Development Economics, Princeton University Press.

هــذه هــي الحلقــة الرابعــة مــن سلســلة مفاهيــم اقتصاديــة التــي تركــز
عــى “النمــو االقتصــادي” .ولقــد درســنا يف الحلقــة األوىل ماهيــة النمــو
االقتصــادي وطــرق تعريفــه وقياســه .وخصصنــا الحلقــة الثانيــة لدراســة
“مصــادر النمــو” ،ووجدنــا هنــاك أن النمــو يحصــل إمــا نتيجــة مراكمــة
عوامــل اإلنتــاج (رأس املــال املــادي ورأس املــال البــري) أو نتيجــة ارتفــاع
إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج املتاحــة (وهــذا يــأيت مــن التقــدم التقنــي وارتفــاع
كفــاءة املؤسســات) .وركــزت الحلقــة الثالثــة عــى دراســة العالقــة بــن
النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل .وتوصلنــا هنــاك إىل نتيجــة تقــول أ ّن
تبنــي إس ـراتيجية “النمــو املحــايب للفق ـراء” لهــا ايجابيــات عديــدة وأنهــا
تشــجع تراكــم رأس املــال الفيزيــايئ ،وتحفــز االســتثامر يف رأس املــال
البــري ،وتوفــر الظــروف املالمئــة لترسيــع التقــدم التقنــي وتعزيــز كفــاءة
املؤسســات .ســوف نتابــع يف هــذه الحلقــة الرابعــة البحــث يف مواصفــات
البيئــة املثــى التــي تحفــز النمــو االقتصــادي .وســوف نركــز بشــكل خــاص
عــى العالقــة بــن النمــو مــن جهــة واالنفتــاح التجــاري والتكامــل مــع
الســوق العامليــة مــن جهــة أخــرى.

عالقة قوية بني اإلنفتاح التجاري والنمو ولكن غري سببية بالرضورة
تؤكــد معظــم الدراســات التطبيقيــة عــى وجــود عالقــة ارتبــاط ايجابيــة
وقويــة بــن درجــة االنفتــاح عــى األســواق العامليــة (التجــارة الخارجيــة)
وبــن معــدل منــو الناتــج القومــي .ولقــد قامــت دراســة شــهرية للبنــك
الــدويل ( )1987بتقســيم دول العــامل إىل أربــع مجموعــات :بلــدان عــى
درجــة انفتــاح عاليــة ،بلــدان عــى درجــة انفتــاح معتدلــة ،بلــدان منغلقــة
بعــض الــيء ،وبلــدان منغلقــة إىل درجــة عاليــة .وتوصلــت الدراســة
إىل أن متوســط معــدل منــو الدخــل يف املجموعــة األوىل كان األعــى بــن
املجموعــات األربــع خــال الفــرة  ،1985–1973وأ ّن متوســط معــدل النمو
1
يف الــدول املنغلقــة إىل درجــة عاليــة كان ســالباً خــال نفــس الفــرة.
وتوصلــت دراســة معروفــة أخــرى إىل أن متوســط معــدل النمــو الســنوي
يف البلــدان الناميــة املنفتحــة بلــغ  %4.49يف حــن مل يتجــاوز املعــدل
 %0.69يف البلــدان الناميــة املنغلقــة خــال  2.1989 - 1960ولقد توصلت
دراســات عديــدة أخــرى ،طبقــت منــاذج نظريــة وطــرق إحصائيــة
مختلفــة وتناولــت فـرات زمنيــة متباينــة واســتخدمت تعريفــات مختلفة
لالنفتــاح التجــاري ،إىل ذات النتيجــة التــي تؤكــد عالقــة االرتبــاط القويــة
3
بــن درجــة انفتــاح االقتصــاد ومعــدل منــو الدخــل.
وجــود عالقــة ارتبــاط بــن هذيــن املتغرييــن ال يعنــي بالــرورة أن هنــاك
عالقــة ســببية مبــارشة مــن االنفتــاح إىل النمــو .عالقــة االرتبــاط هــذه قــد
تكــون نتيجــة لواحــد أو أكــر مــن االحتــاالت األربعــة التاليــة :أوالً ،أن
النمــو يتولــد مــن أو يتأثــر بقــوة باالنفتــاح التجــاري .ثاني ـاً ،أن النمــو
واالنفتــاح يتأثــران معــاً مبتغــر ثالــث .ثالثــاً ،أن العالقــة عكســية مــن
النمــو إىل التجــارة ،حيــث يــؤدي النمــو إىل تشــجيع التجــارة الخارجيــة.
رابعـاً ،أن العالقــة الســببية مزدوجــة وباتجاهــن حيــث يــؤدي النمــو إىل
1 World Development Report 1987, Washington D C, World Bank, p.83.
2 Jeffrey D. Sachs and Andrew Warner (1995), “Economic Reform and the Process of
Global Integration” Brookings Papers on Economic Activity. No.1, pp.1-118
3 Hendrik Van den Berg (2001) Economic Growth and Development, New York:
McGraw-Hill. P.327.
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زيــادة التجــارة ،وزيــادة التجــارة إىل زيــادة النمــو .هــذا يعنــي باختصــار
أن عالقــة االرتبــاط ال تدلــل بالــرورة عــى عالقــة ســببية مبــارشة مــن
متغــر إىل متغــر آخــر .ولهــذا فــإن تأكيــد أو نفــي العالقــة الســببية
يتطلــب التمحيــص يف التأثـرات املحتملــة للتجــارة واالنفتــاح عــى النمــو
ومصــادره ،وهــذا مــا ســوف نفعلــه يف الفقــرة الالحقــة .وســنخصص
الفقــرة األخــرة لعــرض وجهــة نظــر املــدارس التــي تشــكك بالعالقــة
الســببية بــن االنفتــاح والنمــو.

تأثري التجارة الخارجية عىل العوامل التي تحدد النمو
يخضــع الدخــل (أو الناتــج املحــي اإلجــايل) إىل نوعــن مــن التأث ـرات.
النــوع األول يــؤدي إىل رفــع أو تخفيــض مســتوى الدخــل دون التأثــر عــى
معــدل منــوه أو معــدل انخفاضــه املســتدام .النــوع الثــاين هــو التأثــر عــى
معــدل الزيــادة وليــس عــى مســتوى الدخــل فقــط .أي أن التأثــر األول
يتــم ملــرة واحــدة ،يف حــن أن التأثــر الثــاين يكــون مســتدام ألنــه يصيــب
معــدل النمــو .وميكــن للتجــارة الخارجيــة أن تؤثــر عــى النمــو عــر هاتــن
القناتــن .إذ عندمــا تــؤدي التجــارة إىل زيــادة اإلنتــاج بســبب اســتغالل
املزايـ�ا املقارنـ�ة( ( )Comparative Advantagesووفــورات النطــاق (�Econ
 )omies of Scaleفــإن هــذا يــؤدي إىل رفــع مســتوى الدخــل ملــرة واحــدة.
إذ حاملــا يتــم اســتغالل هــذه املزايــا تتوقــف املكاســب .ويطلــق عــى هــذه
املزايــا اســم املزايــا االســتاتيكية .أمــا عندمــا تــؤدي التجــارة الدوليــة إىل
رفــع مســتوى إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج (بســبب مــن انتقــال التكنولوجيــا
واملنافســة) فــإن هــذا يرفــع معــدل النمــو ويــؤدي إىل زيــادات مســتدامة
ومســتمرة يف الدخــل .ويطلــق عــى هــذه اآلثــار الديناميكيــة للتجــارة
الدوليــة .ســوف نتابــع اآلن البحــث يف ماهيــة القنــوات التــي تؤثــر التجــارة
فيهــا عــى النمــو ،وهــل يقتــر التأثــر عــى مســتوى الدخــل أم عــى
معــدل النمــو.
•تأثري التجارة واالنفتاح عىل رأس املال املادي
ليــس للتجــارة بحــد ذاتهــا تأثـرا ً مبــارشا ً عىل حجــم رأس املــال املادي،
ولكــن مــن املعتــاد أن الــدول التــي تتبنــى سياســة تحريــر التجــارة
الخارجيــة تقــوم أيض ـاً بتحريــر حركــة رأس املــال عــر الحــدود كــا
تعمــل عــى تشــجيع االســتثامر األجنبــي املبــارش ( .)FDIوهــذا
يعنــي أن االقتصــاد املنفتــح عــى األســواق العامليــة يتميــز عــن
االقتصــاد املنغلــق يف أن كميــة مدخراتــه املحليــة الســنوية ال تشــكل
قيــدا ً عــى قيمــة اســتثامراته الســنوية .إذ انــه يســتطيع أن يقــوم
بتمويــل اســتثامراته بواســطة االســتدانة مــن رأس املــال األجنبــي.
كــا أن اســتثامرات الــركات األجنبيــة املبــارشة تعمــل عــى زيــادة
رأس املــال املتوفــر يف االقتصــاد املحــي .لكــن الدراســات التطبيقيــة
املختلفــة مل تؤيــد هــذه املقولــة دامئـاً .حيــث أظهــرت عــدة دراســات
أن القســم األعظــم مــن االســتثامر يف البلــدان الغنيــة والبــاد الناميــة
إمنــا يتــم بواســطة االدخــارات املحليــة 4.كــا أظهــرت دراســات
أخــرى أن معظــم االســتثامر األجنبــي املبــارش يتــم بــن الــدول الغنيــة
وأن قسـاً ضئيـاً فقــط يذهــب للبلــدان الناميــة 5.ومــع أن الوضــع
تغــر بعــض الــيء يف الســنوات العــر املاضيــة حيــث ازداد تدفــق
رأس املــال األجنبــي إىل البلــدان الناميــة إال أن ذلــك مل يصــل إىل
املــدى الــذي يؤثــر فيــه بشــكل فعــال عــى النمــو االقتصــادي.
 4أنظــر �Feldstein, Martin, and Charls Horioka (1980). “Domestic Saving and Internation
al Capital Flows”. Economic Journal 90 (June): 314-329. And Obstfeld, Maurice & Alan
.M. Taylor (2002) “Globalization and Capital Markets” NBER Working Paper 8846
 5أنظــرMaddison, Angus. (2001) The World Economy: A Millennial Perspective. Paris:
Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development

•تأثري التجارة الخارجية عىل رأس املال البرشي
هنــاك تأثــر مهــم للتجــارة الخارجيــة ،واالنفتــاح بشــكل عــام عــى
تكويــن رأس املــال البــري .إن ق ـراءة الدوريــات والكتــب األجنبيــة،
واســتعامل اإلنرتنــت واالطــاع عــى أســاليب العمــل والتفكــر األخــرى
كلهــا أنــواع مــن التبــادل والتجــارة مــع العــامل الخارجــي .ومــا يتعلمــه
املواطــن مــن هــذه املصــادر األجنبيــة يعمــل عــى زيــادة ثقافتــه
وخرباتــه .كــا أن الــركات األجنبيــة التــي متــارس نشــاطاً اقتصاديــا يف
الســوق املحــي تقــوم عــادة بتدريــب العــال املحليــن عــى أســاليب
إنتــاج وتســويق حديثــة كــا تقــوم بتنظيــم دورات تدريبيــة للعــال
املحليــن وكل ذلــك يعمــل عــى زيــادة تكويــن رأس املــال البــري
املحــي.
•تأثري التجارة الخارجية عىل التقدم التقني
تقــود التجــارة الخارجيــة إىل التقــدم التقنــي عــر طريقتــن .األوىل
تخــص إمكانيــة انتقــال التقنيــة الحديثــة مــن الخــارج إىل البــاد
املعنيــة والثانيــة تخــص إمكانيــة خلــق تقنيــة حديثــة يف البلــد ذاتــه.
بالنســبة لــأوىل ،فالبلــد الــذي يقــوم بتحريــر التجــارة يســتطيع أن
يســتورد التقنيــة الحديثــة بشــكل أســهل وأكــر فعاليــة مــن البلــد
املغلــق .فالبلــد املنفتــح يقــوم باســترياد التقنيــة الحديثــة مــع اســترياده
“ســلع رأســالية” أي مكائــن ومعــدات وأجهــزة .كــا أن االســتثامر
األجنبــي املبــارش يقــوم ببنــاء مصانــع جديــدة تعمــل وفــق أســاليب
التقنيــة الحديثــة ،فضــاً عــن أن االتصــال والتفاعــل بــن البلــدان
املختلفــة يقــود إىل انتقــال مــا يســمى بأســاليب “التقنيــة الناعمــة”
كأســاليب اإلدارة الحديثــة وطــرق التســويق الحديــث .وملعرفــة مــدى
تأثــر “انتقــال التقنيــة” عــى تقــدم التقنيــة يف البلــدان الغنيــة تــم يف
إحــدى الدراســات قيــاس نســبة التقــدم التقنــي الــذي ميكــن أن يعــزى
أصلــه إىل أفــكار ولــدت يف الخــارج يف بلــدان منظمــة التنميــة والتعاون
االقتصــادي ( .)OECDوتوصلــت الدراســة أن معظــم التقــدم التقنــي
يف كل بلــدان املجموعــة ،باســتثناء الواليــات املتحــدة ،إمنــا تــم عــر
انتقــال أفــكار ولــدت يف الخــارج 6.وعــى ســبيل املثــال ،ففــي كنــدا
وجــدت الدراســة أن  %97مــن التقــدم التقنــي قــد تــم بواســطة أفــكار
لهــا أصــل خارجــي ،وأن النســبة يف اليابــان هــي  .%73أمــا يف الواليــات
املتحــدة فــإن  %18فقــط مــن التقــدم التقنــي قــد تــم بواســطة أفــكار
أتــت مــن الخــارج.
أمــا الطريــق الثانيــة التــي تؤثــر بهــا التجــارة الخارجيــة عــى التقــدم
التقنــي ،فإنهــا تتعلــق بحوافــز اإلنفــاق عــى البحــث يف املنشــآت
االقتصاديــة .فالحافــز الرئيــي لإلنفــاق عــى أنشــطة البحــث
والتطويــر هــو األربــاح املتوقعــة مــن ابتــكار تقنيــة جديــدة أو
ســلعة جديــدة .ومــن الطبيعــي أن ترتفــع تلــك التوقعــات عندمــا
تنفتــح أمــام صاحــب االخـراع الجديــد أو الســلعة الجديــدة إمكانيــة
التصديــر والتواجــد يف أســواق أكــر مــن الســوق املحــي.
•تأثري التجارة الخارجية عىل فعالية اإلنتاج
إن أهــم تأثــر للتجــارة الخارجيــة عــى اإلنتاجيــة يتــم عــر تأثريهــا عــى
الفعاليــة .إذ أن تحريــر التجــارة يعنــي رفــع الحاميــة عــن املنشــآت
املحليــة وتعريضهــا للمنافســة مــع املنشــآت األجنبيــة .ويعــرف هــذا
التأثــر باســم “التأثــر املنشــط” ( .)Bracing Effectحيــث تجــد
املنشــآت املحليــة نفســها أمــام الخيــار الصعــب :إمــا تحســن اإلنتاجيــة
أو اإلفــاس .وتحســن اإلنتاجيــة يتــم عــر التخلــص مــن التشــوهات
 6أنظــر�Eaton, Jonathan, and Samuel Kortum (1996) “Trade in Ideas: Patenting and Pro
ductivity in the OECD “Journal of International Economics 40 (May): 251-278
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التــي تراكمــت مــن ج ـراء الحاميــة .ومــن األمثلــة الكالســيكية عــى
تحســن اإلنتاجيــة بعــد رفــع الحاميــة هــو مــا حصــل يف كنــدا بعــد
توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الواليــات املتحــدة عــام  .1989إذ
ارتفعــت إنتاجيــة الــركات التــي كانــت محميــة مبقــدار ثالثــة أضعــاف
ارتفــاع إنتاجيــة الــركات التــي مل تكــن محميــة .ومثــال أخــر حصــل يف
الهنــد حيــث كانــت صناعــة املعــدات محميــة برضيبــة جمركيــة مبقــدار
 .%100وعندمــا قامــت الحكومــة الهنديــة برفــع حاميتهــا عــن الصناعة،
عــر تخفيــض كبــر للجــارك ،متكنــت الــركات التايوانيــة برسعــة مــن
الدخــول إىل الســوق والحصــول عــى ثلــث ســوق صناعــة املعــدات
الهنديــة .وهــذا مــا أجــر الــركات الهنديــة عــى اتخــاذ اإلج ـراءات
الصعبــة والرضوريــة التــي أدت إىل تحســن إنتاجيتهــا بشــكل متكنــت
فيــه خــال عــر ســنوات مــن اســتعادة مكانتهــا الســابقة يف الســوق
7
املحــي والبــدء بالتصديــر إىل الخــارج .وهنــاك أمثلــة كثــرة أخــرى.
باختصــار إذن هنــاك دالئــل تجريبيــة قويــة عــى وجــود عالقــة قــد
تكــون ســببية بــن التجــارة الخارجيــة والنمــو االقتصــادي .وعــى الرغــم
مــن أهميــة التجــارة الدوليــة واالنفتــاح عــى تدفــق رأس املــال األجنبــي
وتحســن رأس املــال البــري إال أن هــذه ليــس لهــا أثــار مســتدمية عــى
منــو الدخــل ،ولكــن هــذا يتــم ملــرة واحــدة ،وكل زيــادة مــن هــذا النــوع
تتطلــب تدفقــاً جديــدا ً لــرأس املــال األجنبــي .وهنــا تحديــدا ً يظهــر
امتيــاز تأثــر التجــارة الدوليــة واالنفتــاح عــى اإلنتاجيــة (عــر التأثــر
عــى التقنيــة وعــى الفعاليــة) .إذ أن هــذا يــؤدي إىل التأثــر عــى معــدل
منــو الدخــل ذاتــه ،أي أن أثــاره تكــون مســتدمية.

التشكيك بقدرة التجارة الخارجية عىل رفع معدل النمو االقتصادي
يوجــد يف األدبيــات االقتصاديــة دراســات تلقــي ظــاالً مــن الشــك
عــى قــدرة التجــارة الخارجيــة عــى ترسيــع وتــرة النمــو االقتصــادي
ال بــل إن بعضهــا يقــول بــأن العالقــة بــن التجــارة الخارجيــة والنمــو
قــد تكــون عكســية .هنــاك نوعــن مــن هــذه الدراســات.
يرتكــز النــوع األول عــى مالحظــة أن الدراســات التطبيقيــة التــي وجــدت
عالقــة ترابــط قويــة بــن درجــة انفتــاح االقتصــاد ومعــدل النمــو االقتصادي
قــد توصلــت لتلــك النتيجــة عــر إهــال عوامــل هامــة أخــرى .فالبــاد
التــي أقدمــت عــى تحريــر التجــارة الخارجيــة مــن القيــود إمنــا فعلــت
ذلــك كجــزء مــن منظومــة سياســة إصــاح شــاملة ضمــت اإلصــاح املــايل
واإلصــاح النقــدي وإصــاح أنظمــة القضــاء وتأكيــد حقــوق امللكيــة وتعزيز
التنافســية .وعندمــا يجــري إقحــام أثــر هــذه اإلصالحــات إىل جانــب
تحريــر التجــارة عــى النمــو تبــن أن تحريــر التجــارة ليــس عام ـاً مه ـاً
كــا تزعــم الدراســات التــي ركــزت عــى تأثــر تحريــر التجــارة عــى النمــو
وأهملــت العوامــل األخــرى 8.يجــب التنويــه هنــا أن أصحــاب هــذا الــرأي
ال ينكــرون دور التجــارة الخارجيــة الــذي رشحنــاه يف الفقــرة الســابقة،
ولكنهــم يحــذرون مــن خطــأ االعتقــاد بــأن إلغــاء الجــارك والقيــود غــر
الجمركيــة كفيــل بترسيــع عمليــة النمــو تلقائيـاً .كــا أنهــم يأتــون بشــواهد
كثــرة تثبــت أن تحريــر التجــارة غالب ـاً مــا يــأيت نتيجــة ،وليــس مقدمــة،
للنمــو الــذي يبــدأ بفعــل تعزيــز عمليــات االســتثامر يف رأس املــال املــادي
والبــري والقيــام بإصالحــات شــاملة يف املجــال الســيايس واالقتصــادي.
أمــا النــوع الثــاين مــن الدراســات فيؤكــد عــى بعــض االعتبــارات
النظريــة التــي تــرى فوائــد يف حاميــة بعــض الســلع مــن املنافســة

 7أنظر.David N Weil: Economic Growth (2005) New York: Pearson. Chapter 11
 8أنظر Rodriguez, f and Rodrik, D (2000) , “Trade Policy and Economic Growth: A
.Skeptic Guide to Gross National Data”, NBER Macroeconomics Annual

الخارجيــة ولــو لفــرة محــددة ،وأنــه مــن الخطــأ أن تقــوم دولــة ناميــة
فقــرة بتحريــر التجــارة بشــكل تــام وبدفعــة واحــدة ،وهنــاك ثالثــة
حجــج نظريــة يف هــذا املجــال:
•حجة االعتبارات اإلسرتاتيجية من أجل الحامية
)	(Strategic Trade Argument for Protection
تعتمــد هــذه الحجــة عــى مقولتــن .األوىل هــي مقولــة أن التحريــر
الكامــل للتجــارة الخارجيــة يقــود إىل تخصــص كل بلــد يف صناعة الســلع
التــي متلــك مزايــا نســبية يف إنتاجهــا واســترياد الســلع التــي متلــك بــاد
أخــرى مزايــا نســبية يف إنتاجهــا .ولكــن هــذا ميكــن أن يحــر البلــدان
الفقــرة يف إنتــاج ســلع ذات تقنيــة بســيطة ،مــا يــؤدي إىل حبــس
البلــد يف منــاخ تقنــي متــدين مــا يؤثــر ســلباً عــى منــو البلــد عــى
األمــد الطويــل.
•حجة الصناعة الوليدة ()Infant-Industry Argument
تعتمــد هــذه الحجــة عــى حقيقــة أن أي صناعــة ناشــئة وليــدة تحتــاج
إىل فــرة زمنيــة معينــة حتــى تحقــق مزايــا تنافســية وأنــه إذا رفعــت
الحاميــة عــن تلــك الصناعــة قبــل مــي تلــك الفــرة فإنهــا ال تســتطيع
الصمــود أمــام املنافســة األجنبيــة .ولذلــك فإنــه مــن الــروري تامــن
الحاميــة لتلــك الصناعــة يف البدايــة ولفــرة محــدودة حتــى تتمكــن مــن
الحصــول عــى املزايــا النســبية التــي تؤهلهــا للدخــول يف املنافســة مــع
الصناعــات األجنبيــة القويــة.
•حجة املدرسة البنيوية يف إحالل االسترياد
()The Structuralist Argument for Import-Substitution
تقــول هــذه الحجــة أن البلــدان الناميــة عندمــا تأخــذ بسياســة تحريــر
التجــارة الخارجيــة فإنهــا تختــار الحفــاظ عــى منــط االقتصــاد الــذي
كرســه العــر االســتعامري واملتمثــل يف اســترياد الســلع الصناعيــة
وتصديــر الســلع األوليــة والســلع الزراعيــة .وأن النمــو والتقــدم لــن
يتحققــا إال عــر تغيــر ذلــك النمــط وبنــاء قاعــدة صناعيــة .وأن بنــاء
هــذه القاعــدة يتطلــب حاميــة مــن منافســة الصناعــات األجنبيــة لفــرة
زمنيــة معينــة.

الخالصة

كان هنــاك أشــياع كــر لحجــج الحامئيــة يف القــرن املــايض .ولكــن التجــارب
العمليــة ،فضـاً عــن ضعــف األســاس النظــري لبعــض هــذه املقــوالت ،إىل
جانــب ســوء اســتخدام الحاميــة الجمركيــة التــي اســتمرت لفـرات طويلــة
مــن الزمــن ،وطبقــت لصالــح جامعــات مصلحيــة معينــة ،أفقدهــا الكثــر
مــن أهميتهــا يف العقــود األخــرة .ولكــن يبقــى مــن املهــم التأكيــد أن
االنفتــاح العشــوايئ واملتــرع يرتافــق مــع كلفــة اقتصاديــة عاليــة ،وأن
بعــض أفــكار مــدارس “املتشــامئني” بــدور التجــارة الخارجيــة مــا تــزال
صائبــة (الصناعــات الوليــدة واألبعــاد اإلســراتيجية) ،وأ ّن املزايــا املقارنــة
للــدول ليســت معطــى طبيعــي وأزيل بــل مزايــا ميكــن خلقهــا ورعايتهــا
بالسياســات االقتصاديــة الصائبــة 9.مــن ناحيــة أخــرى يجــب أ ّن ال نتجاهــل
أن الــدول الغنيــة مــا تــزال تطبــق حامئيــة تجاريــة انتقائيــة (عــى
املحاصيــل الزراعيــة بشــكل خــاص) وأن هــذا أمــر مكلــف للغايــة للبلــدان
الفقــرة .ولقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أن البلــدان الفقــرة تخــر نحــو
 100مليــار دوالر ســنوياً نتيجــة إجـراءات الحاميــة التجاريــة التــي تفرضهــا
10
البلــدان الغنيــة.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد )2009 ،19

 9أنظر.Ha- Joon (2002). Kicking Away the ladder. Cambridge U.P :
 10أنظــرDollar, David, and Art Kaary (2002). “Growth is Good for the Poor” Journal of :
Economic Growth, 7 (September): 195-225
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 5-1التقلبات االقتصادية  -ماهية التقلبات
Economic Fluctuations
خصصنــا الحلقــات األربــع املاضيــة ملوضــوع النمــو االقتصــادي ،ووجدنــا أن
وصــول النشــاط االقتصــادي إىل مرحلــة النمــو املســتدام يحتــاج إىل وقــت
طويــل .حيــث أن النمــو املســتدام ال يتحقــق إال مــن جـراء ارتفــاع إنتاجيــة
عوامــل اإلنتــاج املتاحــة (وهــذا يــأيت مــن التقــدم التقنــي وارتفــاع كفــاءة
املؤسســات) .ومــن املعــروف أن التقــدم التقنــي يحتــاج إىل تطــور كبــر
يف نوعيــة وكميــة رأس املــال البــري الــذي يحتــاج بــدوره إىل اســتثامر يف
التعليــم والصحــة ،كــا يحتــاج إىل تطــور كبــر يف مرافــق البحــث العلمــي
الــذي يحتــاج بــدوره إىل اســتثامر يف نشــاطات البحــث والتطويــر (.)R&D
وإذا كانــت كل تلــك العمليــات مــن االســتثامر تأخــذ وقتـاً ليــس بالقصــر
حتــى تبــدأ يف إعطــاء املــردود االقتصــادي املطلــوب ،فــإن إصالح املؤسســات
(العامــة والخاصــة) وتحســن كفاءتهــا وفعاليتهــا يتطلــب وقتـاً أطــول مــن
ذلــك بالتأكيــد .ولهــذا ،فــإن عــى حكومــات البلــدان الناميــة التــي تخطــط
للوصــول إىل مرحلــة النمــو املســتدام أن تأخــذ بسياســة النفــس الطويــل،
وأن تتبنــى خططــاً تعمــل عــى تحقيــق أهــداف بعيــدة املــدى تخــص
تراكــم رأس املــال البــري واكتســاب تقنيــات املعرفــة والبحــث العلمــي،
كــا تتطلــب اإلرادة السياســية القــادرة عــى القيــام مبهــات اإلصــاح
املؤســي .ويف نفــس الوقــت ،فــإن علينــا أن نالحــظ أن تلــك الحكومــات
لــن تصــل إىل مرحلــة النمــو املســتدام إذا كرســت كل جهودهــا للعمــل عىل
تحقيــق األهــداف بعيــدة املــدى وتجاهلــت األهــداف قصــرة األمــد التــي
تخــص البطالــة عــن العمــل ،أو التضخــم املــايل أو عجــز ميـزان املدفوعــات.
ففــي غضــون أســابيع أو شــهور تحــدث هـزات اقتصاديــة تحــرف النشــاط
االقتصــادي عــن مســاره حتــى يصبــح مــن الصعــب ،أو مــن املســتحيل،
االســتمرار يف تحقيــق األهــداف بعيــدة املــدى ،إذا مل يتــم التعامــل مــع
أهــداف قصــرة األمــد التــي تخــص اإلنتــاج والتشــغيل واســتقرار األســعار.
ولذلــك ،فــإن عــى واضعــي خطــط التنميــة أن يقلــدوا قبطــان الســفينة
الــذي يوجــه ســفينته دومــاً يف اتجــاه املدينــة التــي يريــد أن يرســو يف
مرفأهــا ،ويف نفــس الوقــت يكــون مســتعدا ً أن يتعامــل مــع العواصــف
التــي قــد تهــب يف البحــر وتحــرف الســفينة عــن مســارها.
وهكــذا نــرى أن ضــان اســتمرار النمــو يحتــاج إىل القــدرة عــى التعامــل
مــع التقلبــات االقتصاديــة ،وهــو املوضــوع الــذي نخصــص لــه السلســلة
الثانيــة مــن “مفاهيــم اقتصاديــة” ،والتــي نبدأهــا بالحديــث عــن ماهيــة
التقلبــات وملحــه عــن تاريخهــا ضمــن هــذه الحلقــة.

الدورة االقتصادية ()Business Cycles
إذا قمنــا بحســاب معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل لبلــد مــا يف فــرة
زمنيــة محــددة مثــل  ،2000 - 1900ووجدنــا أن متوســط معــدل النمــو
لتلــك الحقبــة الزمنيــة كان  ،%4فإننــا نســتطيع أن ننظــر إىل معــدل النمــو
الحقيقــي يف أي ســنة مــن ســنوات تلــك الحقبــة الزمنيــة عــى أنــه يتألــف
مــن جزأيــن :األول يســاوي  %4الــذي هــو معــدل اتجــاه النمــو عــى األمــد
الطويــل ( ،)Long-run trendواآلخــر يســاوي مقــدار االنحـراف عــن %4
وميثــل النمــو الناجــم عــن التقلبــات االقتصاديــة .وعــى ســبيل املثــال ،فــإذا
كان معــدل النمــو الحقيقــي يف أحــد الســنوات يســاوي  ،%7فهــذا يعنــي أن
معــدل منــو االتجــاه هــو  ،%4ومعــدل منــو التقلــب هــو  .%3أمــا إذا كان
املعــدل الحقيقــي هــو  ،%2فهــذا يعنــي أن معــدل منــو االتجــاه هــو ،%4
ومعــدل منــو التقلــب هــو  .%2 -ويف املــرة األوىل ،كان النشــاط االقتصــادي
يف فــرة ازدهــار وتوســع ،أمــا يف الفــرة الثانيــة ،فــكان النشــاط االقتصــادي
يف فــرة انكــاش وركــود .ويف األدبيــات االقتصاديــة ،يتــم اســتعامل مصطلح

“الــدورة االقتصاديــة” كمـرادف ملصطلــح “التقلبــات االقتصاديــة” ،ويشــر
إىل التغـرات الرسيعــة التــي تحصــل يف النشــاط االقتصــادي بــن فــرة مــن
االزدهــار والتوســع ،وفــرة مــن االنكــاش والركــود .ويصاحــب التغ ـرات
الحاصلــة يف حجــم اإلنتــاج تغ ـرات يف حجــم التشــغيل ،وحجــم العاملــة،
ويف معــدل البطالــة عــن العمــل ،ويف املســتوى العــام لألســعار.
•مفــردات الــدورة اإلقتصاديــة .تشــتمل الــدورة االقتصاديــة عــى فــرة
توســع وازدهــار ( )Expansionيتزايــد خاللهــا معــدل النمــو حتــى
يصــل إىل الــذروة ( ،)Peakكــا تشــتمل عــى فــرة انكــاش وركــود
( )Contractionيتناقــص فيهــا معــدل النمــو حتــى يصــل إىل الحــوض
( .)Troughوتقــاس مــدة فــرة التوســع مــن وقــت الحــوض الســابق إىل
وقــت الــذروة ،كــا تقــاس فــرة االنكــاش مــن فــرة الــذروة الســابقة
إىل فــرة الحــوض .أمــا مــدة الــدورة ،فإنهــا تقــاس إمــا بالوقــت املنقــي
بــن ذروتــن متتاليتــن أو بــن حوضــن متتاليــن .وتحــدث الــدورات
االقتصاديــة بشــكل متكــرر ،ولكــن ليــس بشــكل دوري .وبينــا تـراوح
املــدة الزمنيــة للــدورة االقتصاديــة يف البــاد الصناعيــة الغنيــة مــا بــن
الســنتني والثامنيــة ،فــإن مدتهــا يف البلــدان الناميــة أقــل ،وتـراوح بــن
أربــع إىل ســتة ســنوات .بعــض املتغـرات االقتصاديــة تتحــرك يف نفــس
اتجــاه حركــة الناتــج املحــي اإلجــايل خــال الــدورة ،وتوصــف بأنهــا
“متســاوقة مــع الــدورة” ()Pro Cyclical؛ كاالســتهالك ،واالســتثامر،
والكتلــة النقديــة ،والتشــغيل واألجــر الحقيقــي .وهنــاك متغــرات
أخــرى تتحــرك بشــكل معاكــس لحركــة الناتــج املحــي اإلجــايل خــال
الــدورة ،وتوصــف بأنهــا “معاكســة للــدورة” ()Counter Cycle؛ مثــل
املســتوى العــام لألســعار .وعــادة مــا يحــدث التغــر يف الكتلــة النقديــة
بشــكل ســابق عــى التغــر يف الناتــج املحــي اإلجــايل ،ولذلــك توصــف
الكتلــة النقديــة بأنهــا متغــر “قائــد للــدورة” ( ،)Leadingبينــا
يحصــل العكــس مــع التشــغيل الــذي يوصــف باملتغــر “املتخلّــف عــن
الــدورة (.)Lagging
•تواتــر الــدورة االقتصاديــة .كــا ذكرنــا ،تحــدث التقلبــات االقتصاديــة
بشــكل متكــرر .ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــى ســبيل املثــال،
حيــث توجــد أفضــل البيانــات اإلحصائيــة الخاصــة بالــدورات االقتصادية،
فــإن  32دورة اقتصاديــة حصلــت يف الحقبــة املمتــدة مــن منتصــف
القــرن التاســع عــر وحتــى نهايــة القــرن العرشيــن ،ويبلــغ متوســط
فــرة الــدورة حــوايل أربــع ســنوات ونصــف .ويظهــر مــن الجــدول ( )1أن
متوســط مــدة الــدورة قــد ازداد يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن
عــن النصــف األول ،وأن متوســط فــرة التوســع واالزدهــار كانــت طــوال
الحقبــة أطــول مــن متوســط فــرة االنكــاش والركــود.
جدول  :1متوسط فرتات الدورات االقتصادية يف الواليات
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1919 - 1845
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2001 - 1945
2001 - 1845
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 6-1دور النامذج والنظريات االقتصادية يف تفسري
أسباب التقلبات االقتصادية
The Role of Models in Explaining the
Economic Fluctuations
تعرضنــا يف الســابق للعالقــة العضويــة بــن “الــدورة االقتصاديــة”
و”النمــو االقتصــادي” مــن حيــث أن األوىل هــي ظاهــرة تهيمــن
عــى النشــاط االقتصــادي يف املــدى القصــر واملتوســط ،بينــا تخــص
ظاهــرة النمــو تطــور االقتصــاد عــى املــدى الطويــل .ومــن الطبيعي
أن يكــون لفــرة التوســع واالزدهــار يف الــدورة االقتصاديــة دور
تعزيــز مســار النمــو وترسيــع وتريتــه ،بينــا تعمــل فــرة االنكــاش
والركــود عــى إعاقــة عمليــة النمــو وتقليــص معدالتــه.

الكساد العظيم

بينــا كان قبــل انــدالع األزمــة أقــل مــن  .%6كذلــك ،ارتفــع معــدل
البطالــة يف دول اإلتحــاد األورويب ،ولكــن بنســبة أقــل مــن ارتفاعــه
يف الواليــات املتحــدة وذلــك ألنــه كان يف مســتوى عــا ٍل قبــل األزمــة.
أمــا املنطقــة العربيــة التــي كان متوســط معــدل البطالــة فيهــا هــو
األعــى بــن مناطــق العــامل األخــرى قبــل األزمــة (كان متوســطه يف
العــام العــريب  %11.8بينــا كان املتوســط العاملــي حــوايل ،)%6
فقــد ارتفعــت فيهــا معــدالت البطالــة بتأثــر األزمــة .ويف العــام
 ،2010كان هنــاك خمســة دول عربيــة مــن بــن الخمســة عــر
2
دولــة ذات أعــى مســتوى بطالــة عــن العمــل يف العــامل.

علينــا أن نــدرك أننــا نعيــش يف عــامل يوجــد فيــه دومــاً احتــال األسباب وراء التقلبات اإلقتصادية

حــدوث ركــود اقتصــادي شــديد يســتمر لفــرة طويلــة يتعطــل
فيهــا النمــو لســنوات طــوال؛ فبرتاجــع مســتوى املعيشــة تســتفحل
البطالــة عــن العمــل وتتوســع مســاحة الفقــر .ومــن املعــروف أن
كل ذلــك قــد حصــل بالفعــل يف ســنوات “الكســاد العظيــم” (Great
 )Depressionالتــي اســتمرت طــوال عقــد الثالثينــات مــن القــرن
املــايض ،وشــملت كل بلــدان العــامل .وقــد بلــغ مــن فداحــة تلــك
ألزمــة االقتصاديــة أن وصفهــا أحــد املؤرخــن بأنهــا أســوأ كارثــة
أصابــت اإلنســانية يف فــرة الســلم منــذ حــدوث طاعــون “املــوت
األســود” ( 1،)Black Deathفلقــد بــدأ االنكــاش االقتصــادي يف
الواليــات املتحــدة بعــد انهيــار ســوق األوراق املاليــة يف نيويــورك يف
 29ترشيــن االول  ،1929واســتفحل تراجــع النشــاط االقتصــادي إىل
حــدود منخفضــة جــدا ً يف فــرة  .1933 - 1931واســتمر الركــود طيلة
ســنوات العقــد ومل يتــم تجــاوز األزمــة إال يف العــام  .1942وبالنســبة
ملعــدل البطالــة عــن العمــل ،فبينــا كان قبــل األزمــة يســاوي %3.2
(يف العــام  ،)1929ارتفــع واســتمر مرتفعـاً لعقــد كامــل مــن الزمــن
حتــى بلــغ متوســطه طــوال ســنوات الثالثينــات  .%18ووصــل إىل
 %25.2يف العــام  ،1933ومل ينخفــض تحــت  %10إال يف العــام .1941
وكان الوضــع مشــابهاً لذلــك يف معظــم البلــدان األوروبيــة .وهنــاك
شــبه إجــاع بــن املؤرخــن عــى أن أزمــة “الكســاد العظيــم” كانــت
مــن العوامــل الهامــة التــي ســاعدت عــى خلــق الرتبــة الخصبــة
التــي منــت وترعرعــت فيهــا األنظمــة الفاشــية والنازيــة يف إيطاليــا
وأملانيــا وإســبانيا والتــي قــادت العــامل إىل الحــرب العامليــة الثانيــة.

األزمة املالية العاملية
أمــا بالنســبة للزمــن املعــارص ،فالعــامل شــهد أزمــة اقتصاديــة كــرى
بــدأت يف أواخــر العــام  2007يف الواليــات املتحــدة إثــر تحطــم
فقاعــة األســواق العقاريــة ،ومــا نتــج عنهــا مــن انخفــاض هائــل
يف أســعار العقــارات واألدوات املاليــة املرتبطــة ،والــذي أدى بــدوره
إىل انهيــار بعــض البيــوت املاليــة الكــرى يف نيويــورك وخســارة
املاليــن مــن أصحــاب األصــول العقاريــة واملاليــة آلالف املليــارات
مــن الــدوالرات .وقــد أســهم ذلــك يف تراجــع الطلــب الفعــي العــام
( ،)Aggregate Effective Demandوبالتــايل تراجــع النشــاط
االقتصــادي وارتفــاع معــدل البطالــة عــن العمــل إىل حــدود ،%10
 1وهــو بــاء الطاعــون الــذي حــل باإلنســانية بــن عــام  1348و 1350ويقــدر أنــه قــى عــى
مــا يقــدر بـــ  %60-30مــن ســكان القــارة األوروبيــة.

عندمــا نحــاول التعــرف عــى أســباب األزمــات فإننــا ال نحصــل
عــى جــواب واحــد بــل عــدة أجوبــة ،ذلــك ألن كل إجابــة متثــل
املنطــق الخــاص بنظريــة اقتصاديــة معينــة .وهــذا الوضــع ليــس
خاصـاً بهــذه األزمــة بــل هــو وضــع عــام يخــص موضــوع التقلبــات
االقتصاديــة .فعنــد البحــث يف أســباب الــدورة االقتصاديــة بشــكل
عــام ،نجــد أن هنــاك أكــر مــن نظريــة تزعــم أنهــا تحــدد أســباب
الــدورة .وهــذا الوضــع يختلــف بشــكل كبــر عــن موضــوع
“النمــو االقتصــادي” الــذي تعرضنــا لــه يف الســابق .إذ فيــا يخــص
“النمــو االقتصــادي” ،ال يوجــد خــاف حــاد بــن النظريــات التــي
تحــدد أســباب النمــو ،كــا هــو موجــود بــن نظريــات التقلبــات
االقتصاديــة ،وذلــك ألن كل واحــدة مــن نظريــات النمــو ت ُركّــز عــى
أحــد عوامــل النمــو دون أن تناقــض النظريــات األخــرى التــي ت ُركــز
عــى عوامــل منــو أخــرى .ولكــن الوضــع مختلــف بالنســبة لنظريات
التقلبــات االقتصاديــة ،حيــث أن مــا تعرضــه أحــد النظريات كســبب
رئيــي لحــدوث الــدورة االقتصاديــة يتعــارض أحيان ـاً بشــكل تــام
مــع الســبب الــذي تعرضــه نظريــة أخــرى .مبعنــى أن قبــول منطــق
أحــد النظريــات يعنــي بالــرورة رفــض منطــق نظريــة أخــرى .وإذا
جــاز لنــا اســتعامل املصطلحــات االقتصاديــة يف هــذا املجــال ،فمــن
املمكــن القــول بــان العالقــة بــن نظريــات النمــو املختلفــة تشــبه
إىل حــد بعيــد عالقــة التكامــل املوجــودة بــن بعــض الســلع ،بينــا
تشــبه العالقــة بــن نظريــات التقلبــات االقتصاديــة ،عالقــة اإلحــال
املوجــودة بــن بعــض الســلع األخــرى .ولهــذا ،يبــدو مــن الــروري
قبــل أن نخــوض يف دراســة نظريــات التقلبــات االقتصاديــة أن
نحــاول اإلجابــة عــى األســئلة الثالثــة التاليــة:
•إذا كان هنــاك نظريــات مختلفــة ،فلــاذا نلجــأ إىل “األســلوب
النظــري” ملعرفــة أســباب التقلبــات االقتصاديــة؟ أليــس هنــاك
“أســلوب عمــي” لتحليــل الحقائــق املوضوعيــة الخاصــة بــكل
طــور مــن أطــوار الــدورة االقتصاديــة يف الظــرف املحــدد الــذي
يحــدث فيــه ،والخــروج بنتائــج تفــر أســباب حــدوث ذلــك
الطــور؟
•مــا هــي األســباب املوضوعيــة لوجــود خــاف دائــم بــن
االقتصاديــن يف مواضيــع التقلبــات االقتصاديــة؟
 2الجزائر ( ،)%27.3فلسطني ( ،)25.7العراق ( ،)17.5تونس ( ،)14.2اليمن (.)16.1

17

مفاهيم وتعاريف اقتصادية2020 ،

•مــا هــو الخــاف األســايس بــن كل النظريــات التــي تفرس أســباب
التقلبــات االقتصاديــة ومــا هــي الخلفيــة التاريخيــة لنشــوء ذلــك
الخالف؟

وهكــذا ،نــرى أنــه ســوا ًء أكان بطريقــة واعيــة أو بطريقــة غــر
واعيــة ،فــا بــد للباحــث مــن اســتخدام النــاذج النظريــة حتــى
يتســنى لــه تكويــن فهــم محــدد عــن الواقــع االقتصــادي املعقــد.

ســنعمل يف التــايل عــى مناقشــة هــذه األســئلة واإلجابــة عليهــا .أسباب وجود نظريات متباينة يف مواضيع االقتصاد الكيل

ونعــرض يف الحلقــة القادمــه اىل الخطــوط العريضــة للتياريــن
الرئيســيني يف نظريــات التقلبــات االقتصاديــة؛ أي تيــار املدرســة
الكالســيكية وتيــار املدرســة الكينزيــة.

دور النظرية
إن التوصــل إىل معرفــة أســباب حصــول التقلبــات االقتصاديــة مــن
انكــاش أو توســع يف النشــاط االقتصــادي يقتــي بالــرورة وجــود
فهــم شــامل للطريقــة التــي تتــم فيهــا مامرســة النشــاط االقتصــادي
يف األســواق املختلفــة .ذلــك يعنــي وجــود معرفــة كاملــة لــدور
العوامــل التــي تتحكــم يف ترصفــات املشــركني يف عمليــات البيــع
وال ـراء ،ويف عمليــات التوظيــف والعمــل ،ويف عمليــات اإلق ـراض
واالســتدانة ...إلــخ ،وهــذا يعنــي وجــود إملــام شــامل مبئــات أو
اآلالف العوامــل التــي تتحكــم يف ترصفــات ماليــن األرس ،وماليــن
العــال ،وماليــن الــركات .وهــذا طبع ـاً مســتحيل وفــوق طاقــة
أي باحــث أو أي مجموعــة مــن الباحثــن ،كــا أنــه غــر مفيــد ألن
رصــد ترصفــات األفـراد والعوامــل التــي تؤثــر يف تلــك الترصفــات ال
يقــود يف النهايــة إال إىل رؤيــة األشــجار فقــط ،وعــدم رؤيــة الغابــة.
وهــذا يعنــي بــكل بســاطة أنــه مــن املســتحيل ومــن غــر املفيــد
اإلملــام بــكل العوامــل التــي تتحكــم يف الواقــع الحقيقــي لالقتصــاد.
ولذلــك ،فــإن عمليــة البحــث يف قضايــا االقتصــاد الــكيل تعتمــد عــى
اســتخدام أســلوب التنظــر ،أو التجريــد ،أي الرتكيــز عــى بضعــة
عوامــل يعتقــد الباحــث أنهــا مــن أهــم العوامــل املؤثــرة بشــكل
رئيــي يف املوضــوع املعــن الــذي يهتــم فيــه ،ثــم صياغــة إطــار
تحليــي لعالقــات تلــك العوامــل ببعضهــا البعــض وعــن طريــق
التحليــل املنطقــي يتــم طــرح األســئلة واإلجابــة عليهــا ضمــن ذلــك
اإلطــار.

رأينــا أنــه ليــس هنــاك خيــار ،فأســلوب التنظــر هــو األســلوب
الوحيــد املناســب لدراســة أوضــاع االقتصــاد .وبشــكل عــام،
فالنظريــات والنــاذج يف العلــوم االجتامعيــة تقــوم بــذات الــدور
الــذي تقــوم بــه املخابــر يف العلــوم الطبيعيــة ولكــن مــع وجــود
فــارق كبــر بــن االثنــن .فبينــا تتــم تجــارب العلــوم الطبيعيــة يف
بيئــة يتــم فيهــا عــزل الظاهــرة املدروســة عــن الظواهــر األخــرى
وبشــكل ميكــن فيــه اكتشــاف املتغــرات املحــددة التــي تؤثــر يف
الظاهــرة بشــكل محــض وبــدون تأثــر متغ ـرات وعوامــل أخــرى،
فــإن ذلــك غــر متوفــر يف العلــوم االجتامعيــة .حيــث أنــه ال ميكــن
عــزل أي ظاهــرة عــن املحيــط الــذي تتواجــد فيــه ،كــا أن الظاهــرة
ذاتهــا تتطــور مــع الزمــن ،وبالتــايل فــإن املتغــرات الهامــة التــي
توثــر فيهــا تتغــر وتتغــر أهميتهــا .ويف أحيــان كثــرة ،يتــم ذلــك
التغيــر ببــطء وتحــت الســطح وال تظهــر تداعياتــه إال بعــد مــرور
عــدة ســنوات .ولهــذه األســباب ،فــإن التجــارب التــي يقــوم فيهــا
الباحــث مــن خــال اســتخدام نظريــات ومنــاذج العلــوم االجتامعيــة
مــا هــي يف الواقــع إال “تجــارب فكريــة” تخضــع لــكل العوامــل
التــي تشــكل البيئــة الفكريــة للمــكان والزمــان الذيــن تتــم فيهــا
صياغــة تلــك النظريــات والنــاذج.

املــدارس الفكريــة .ومبــا أن البيئــة الفكريــة ألي مجتمــع ويف أي زمــن
تضــم أكــر مــن تيــار وأكــر مــن اتجــاه ،فمــن الطبيعــي وجــود أكــر
مــن تيــار وأكــر مــن اتجــاه يف موضــوع االقتصــاد الــكيل .وعــى ســبيل
املثــال ،يف أي مجتمــع يوجــد دوم ـاً تيــاران؛ يتمســك األول بالوضــع
الراهــن ويقــاوم أيــة دعــوة للتطويــر والتغيــر ،فيــا يتضايــق اآلخــر
مــن اســتمرار الوضــع الراهــن ويعمــل عــى اســتبداله بوضــع أكــر
حداثـ ًة وتقدمـاً .وليــس مــن الــروري أن يكــون الخالف بــن التيارين
ناجــم عــن اختــاف يف املصالــح بــن املســتفيد مــن اســتمرار الوضــع
النــاذج اإلقتصاديــة :هــذا اإلطــار التحليــي هــو مــا يســمى القائــم واملتــرر منــه ،فهنــاك أيض ـاً الخــاف يف التوجهــات الثقافيــة
بالنمــوذج االقتصــادي ( ،)Economic Modelوهــو بالتأكيــد ليــس الــذي يلعــب دورا ً هامـاً إىل جانــب تناقــض املصالــح يف تحديــد الــرؤى
تصويـرا ً للواقــع االقتصــادي الحقيقــي ،وإمنــا هــو عبــارة عــن تجريــد املختلفــة تجــاه األمــر الواقــع .ومــن املمكــن القــول أ ّن اختــاف
نظــري لذلــك الواقــع .إنــه يختلــف عــن الواقــع الحقيقــي متامــاً النظــرة إىل األمــر الواقــع هــو مــن أهــم العوامــل التــي تفــر وجــود
كــا تختلــف الخارطــة عــن الصــورة الفوتوغرافيــة .وكــا أن ســائق اختــاف يف تيــارات الفكــر االقتصــادي وخصوصـاً يف العصــور الحديثــة
الســيارة املســافر إىل منطقــة ال يعرفهــا يصطحــب معــه خارطــة التــي ابتــدأت مــع الثــورة الصناعيــة وحلــول النظــام الرأســايل مــكان
للمنطقــة وليــس صــورا ً فوتوغرافيــة لهــا ،كذلــك فــإن الــذي يريــد النظــام اإلقطاعــي يف أوروبــا .ومــع نهايــة القــرن التاســع عــر،
التعــرف عــى أســباب واقــع اقتصــادي معــن فإنــه يلجــأ إىل “منــوذج تكــرس وجــود مــدارس فكريــة عديــدة ولكنهــا تتمحــور حــول خــاف
اقتصــادي مناســب” وليــس إىل “واقــع االقتصــاد الحقيقــي” .ومــن جوهــري بــن تياريــن رئيســيني :تيــار املدرســة الكالســيكية التــي تريــد
البديهــي أن يكــون هنــاك منــاذج أفضــل مــن منــاذج أخرى يف تفســر االحتفــاظ بالنظــام الرأســايل ،واملدرســة الراديكاليــة التــي تريــد
وضــع معــن ،ففائــدة أي منــوذج نظــري تتناســب طــردا ً مــع مــدى تغيــر النظــام الرأســايل وإقامــة نظــام اش ـرايك بديــل.
تطابــق تنبــؤات ذلــك النمــوذج مــع الــذي يحــدث يف الواقــع .ومــن
هنــا ،يتضــح لنــا حقيقــة وضــع الذيــن يزعمــون أنهــم ال يســتعملون املدرســة الكالســيكية .ســوف نحــر اهتاممنــا هنــا يف تيــار املدرســة
األســلوب النظــري وإمنــا يتعاملــون مــع الحقائــق املوضوعيــة للواقع االكالســيكية التــي تقــوم عــى أســاس الفرضيتــن التاليتــن:
االقتصــادي ،فهــم يف الواقــع يخدعــون أنفســهم ألن انتقائهــم لتلــك
“الحقائــق املوضوعيــة” وفهــم “دالالتهــا” وتقديــر “أهميتهــا” ال •فرضيــة “األســواق الحــرة” ،ومضمونهــا أن األســعار واألجــور يف
يتــم إال عــر توظيــف مفاهيــم خاصــة بنظريــات معينــة ،حتــى وإن
األســواق غــر املقيــدة تكــون قــادرة دومـاً عــى التكيــف الرسيــع
كانــوا أنفســهم أحيان ـاً غــر واعــن بذلــك.
مــا يــؤدي إىل تحقيــق وضــع التــوازن ،أي تحقيــق املســاواة بــن
كميــة العــرض وكميــة الطلــب يف كل ســوق.
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•فرضيــة “اليــد الخفيــة” ،وهــي تعــود إىل آدم ســميث ومضمونهــا
أنــه يف حالــة وجــود أســواق حــرة تســمح لــكل فــرد يف مامرســة
نشــاطه االقتصــادي بهــدف تعظيــم منفعتــه الخاصــة ،فــإن ذلــك
يــؤدي بشــكل تلقــايئ إىل تعظيــم املنفعــة العامــة أيضـاً.
ويرتتــب عــى هاتــن الفرضيتــن مقولتــن هامتــن تشــكالن ركيــزيت
املدرســة الكالســيكية .املقولــة األوىل تؤكــد أن مشــكلة الكســاد (أو
مشــكلة التضخــم) تحــدث عندمــا تفقــد األســواق وضــع التــوازن.
ولهــذا ،فــإن املشــكلة ال تســتمر إال للوقــت الــذي تحتاجــه آليــات
األســعار واألجــور الســتعادة وضــع التــوازن يف األســواق ،وهــو وقــت
قصــر مــا دامــت األســواق حــرة وليــس فيهــا قيــود تحــد مــن رسعــة
حركــة األســعار واألجــور يف التكيــف مــع املســتجدات .أمــا املقولــة
الثانيــة ،فتؤكــد أن عــى الدولــة تقليــص دورهــا يف االقتصــاد إىل
الحــد األدىن الــذي ال يتعــدى مجــال إنتــاج بعــض الســلع العامــة
(الدفــاع واألمــن) ،عــى أســاس أن أي تدخــل للدولــة يف االقتصــاد
يــؤدي إىل حــدوث تشــوهات يف عمــل األســواق يحــد مــن رسعــة
تكيفهــا مــع املعطيــات الجديــدة ،وبالتــايل يضعــف قــدرة اليــد
الخفيــة عــى تحقيــق أهــداف الصالــح العــام.
املدرســة الكينزيــة .واجهــت املدرســة الكالســيكية تحــد ٍكبــر يف
ســنوات “الكســاد العظيــم” عندمــا اســتمر الركــود االقتصــادي
واملعــدل العــايل للبطالــة عــن العمــل ســنوات عديــدة دون أن
تتمكــن آليــات الســوق مــن القضــاء عــى املشــكلة أو تخفيــف
حدتهــا .أدى ذلــك إىل حــدوث ثــورة يف الفكــر االقتصــادي أخــذت
اســم “الثــورة الكينزيــة” نســبة إىل االقتصــادي الربيطــاين جــون
مريانــد كينــز ( )1946 - 1883مؤلــف كتــاب “النظريــة العامــة
للتشــغيل والفائــدة والنقــد” ( ،)1936فلقــد قــدم ذلــك الكتــاب
نظريــة جديــدة تفــر أســباب حــدوث التقلبــات االقتصاديــة يف
النظــام الرأســايل وبشــكل يتناقــض بشــكل كامــل مــع النظريــة
الكالســيكية ،حيــث اعتمــدت النظريــة الجديــدة عــى الفرضيــات
الثالثــة التاليــة:
•فرضيــة “عــدم اســتقرار النظــام الرأســايل” التــي تؤكــد أن
حــدوث الــدورة االقتصاديــة هــو مــن طبيعــة النظــام الرأســايل
الــذي يتعــرض بشــكل دائــم لصدمــات أو هــزات اقتصاديــة.
وذلــك ألن النشــاط االقتصــادي يعتمــد بشــكل أســايس عــى
حجــم إنفــاق القطــاع الخــاص عــى االســتثامر الــذي يعتمــد
بــدوره عــى توقعــات رجــال األعــال بالنســبة للمســتقبل ،وهــي
توقعــات تتأرجــح يف كثــر مــن األحيــان ،بــن التفــاؤل املفــرط
والتشــاؤم املفــرط.
•فرضيــة “عــدم مرونــة األســعار واألجــور” التــي تنفــي قــدرة
األســعار واألجــور عــى التكيــف الرسيــع مــع املســتجدات
يف األســواق .فالفرضيــة تــرى أن التكيــف يف املــدى القصــر ال
يتــم عــر تغيــر األســعار واألجــور ،ولكــن عــر تغيــر التشــغيل
واإلنتــاج ،وأن التغيــر التكيّفــي لألســعار واألجــور ال يتــم إال يف
املــدى الطويــل .مبعنــى أن التكيــف يف األســواق يحــدث بواســطة
“تغيــر الكميــات” يف املــدى القصــر ،وعــر “تغيــر األســعار” يف
األمــد الطويــل.
•فرضيــة “الطلــب الفعــال” الــذي يســمى اليــوم “الطلــب الكيل”.
والفرضيــة تعنــي أن الطلــب العــام يف االقتصــاد (أي مجمــوع
االســتهالك واالســتثامر واإلنفــاق الحكومــي وصــايف التصديــر)
هــو الــذي يحــدد الناتــج الــكيل ،وبالتــايل يحــدد مســتوى

التشــغيل ومعــدل البطالــة .ويف الحــاالت التــي يكــون فيهــا
الطلــب العــام أقــل مــن املناســب للوصــول إىل مســتوى الناتــج
الــذي يحقــق التوظيــف الكامــل لليــد العاملــة ،يســتقر االقتصــاد
يف وضــع تــوازين مــع وجــود معــدل بطالــة عــا ٍل .وهــذا يتناقــض
بشــكل كامــل مــع منطــق النظريــة الكالســيكية التــي تعتــر أن
البطالــة عــن العمــل ال تحــدث إال قــي وضــع غــر متــوازن .ويف
مثــل هــذه الحــاالت ال يوجــد حــل ملشــكلة البطالــة إال عــن
طريــق زيــادة اإلنفــاق الحكومــي ،حتــى يتــم رفــع مســتوى
الطلــب العــام إىل املســتوى املالئــم لضــان التوظيــف الكامــل
لليــد العاملــة.

الخلفية التاريخية لتطور فكر االقتصاد الكيل ()2010 - 1940
أحــدث كتاب””النظريــة العامــة” لكينــز خــال ســنوات قليلــة
تغيــرا ً جذريــاً يف الفكــر االقتصــادي ،حيــث أنــه شــكل مدرســة
جديــدة تقــدم تفسـرا ً جديــدا ً للتقلبــات االقتصاديــة يتعــارض مــع
تفســر املدرســة الكالســيكية .ومــع ذلــك ،ففــي مطلــع الخمســينات
متكنــت املراكــز األكادمييــة يف بريطانيــا والواليــات املتحــدة مــن
تكويــن منــوذج نظــري جديــد يجمــع بــن املدرســتني فيــا أصبــح
يعـ�رف باسـ�م منـ�وذج “الرتكيبـ�ة الكالسـ�يكية املحدثـ�ة”( (�The Neo
 3،)classical Synthesisوهــو منــوذج نظريــة عامــة تحــدد آليــات
النشــاط االقتصــادي وفــق التوصيــف الكينــزي يف األمــد القصــر
ووفــق التوصيــف الكالســييك عــى األمــد الطويــل .أي أن عمليــات
التكيــف التــي متارســها املنشــآت االقتصاديــة ،يف الحــاالت التــي
تكــون فيهــا األســواق غــر متوازنــة ،تتــم عــر” تغيــر الكميــات” يف
املــدى القصــر وعــر “تغيــر األســعار” يف األمــد الطويــل.
الركــود التضخمــي واملدرســة النقديــة .أصبــح منــوذج “الرتكيبــة
الكالســيكية املحدثــة” النظريــة التــي تــد ّرس يف معظــم الجامعــات
األمريكيــة والربيطانيــة ،والتــي يسرتشــد بهــا مخططــي السياســات
االقتصاديــة يف البلديــن منــذ مطلــع الخمســينات وحتــى أوائــل
الســبعينات ،وهــي الفــرة التــي يطلــق عليهــا اســم “العــر الذهبي
لالقتصــاد الــكيل” .وذلــك ألنهــا كانــت فــرة منــو اقتصــادي متواصلــة
يف معظــم البلــدان الصناعيــة .وقــد انتهــت هــذه الفــرة يف منتصــف
الســبعينات عندمــا أخــذت معظــم البلــدان الصناعيــة تعــاين مــن
مشــكلة الركــود والبطالــة عــن العمــل املصحوبــة مبشــكلة االرتفــاع
املتواصــل لألســعار والتضخــم .وكانــت هــذه املشــكلة املزدوجــة
التــي أخــذت اســم “الركــود التضخمــي” ( )Stagflationمشــكلة
جديــدة .ففــي الســابق ،كان ركــود النشــاط االقتصــادي يتســبب
يف ارتفــاع معــدالت البطالــة عــن العمــل وانخفــاض األســعار وليــس
ارتفاعهــا .وكان مــن أول ضحايــا هــذه املشــكلة الجديــدة هــو
اإلجــاع األكادميــي حــول منــوذج “تركيــب الكالســيكية املحدثــة”
الــذي مل يكــن قــادرا ً عــى تفســر املشــكلة ،وبالتــايل مل يكــن قــادرا ً
عــى وصــف حــل لهــا .أدى ذلــك إىل فــض اإلجــاع األكادميــي حــول
ذلــك النمــوذج يف مطلــع الســبعينات ،وظهــور تيــار قــوي يف املراكــز
األكادمييــة األمريكيــة والربيطانيــة معاكــس لــكل أطروحات املدرســة
الكينزيــة ويعمــل عــى إحيــاء أطروحــات املدرســة الكالســيكية يف
تكريــس حريــة الســوق وتقليــص دور الدولــة يف االقتصــاد .وقد كان
مــن أشــهر قــادة هــذا التيــار أســتاذ االقتصــاد يف جامعــة شــيكاغو
 3يعــود الفضــل يف صياغــة منــوذج “تركيبــة الكالســيكية املحدثــة” بشــكل رئيــي إىل أســتاذ االقتصــاد
يف جامعــة أكســفورد حــون هيكــس ( )1989 - 1904وأســتاذ االقتصــاد يف معهــد ماستشســوتس
للتكنولوجيــا بــول ساملســون ( )2009 - 1915ولقــد أشــتهر النمــوذج باســم منــوذج (.)IS-LM Model
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ملتــون فريدمــان ( ،)2006 - 1912الــذي كان مــن األكادمييــن
القالئــل الذيــن مل يقتنعــوا بأطروحــات كينــز أو أطروحــات “تركيبــة
الكالســيكية املحدثــة” يف الخمســينات والســتينات .ولقــد أخــذ
التيــار الجديــد اســم “مدرســة شــيكاغو” ،ألن بداياتــه جــاءت مــن
أبحــاث األســاتذة امللتفــن حــول فريدمــان يف كليــة االقتصــاد يف
جامعــة شــيكاغو ،كــا أخــذ أيض ـاً اســم “املدرســة النقديــة” (The
 ،)Monetarist schoolوذلــك ألن مــن أهــم أســس ذلــك التيــار هو
االعتقــاد بكفــاءة السياســة النقديــة ،وعــدم كفــاءة السياســة املاليــة
يف تحفيــز النشــاط االقتصــادي قــي األمــد القصــر .وبغــض النظــر
عــن االســم ،فلقــد مثــل ذلــك التيــار يف تاريــخ الفكــر االقتصــادي
مــا عــرف عــى أنــه تيــار “الثــورة املضــادة” الــذي يريــد أن يعــود
بعقــارب الســاعة إىل الــوراء ،وإلغــاء كل مفاهيــم “الثــورة الكينزية”
4
مــن الفكــر االقتصــادي.

نظرية التوقعات العقالنية ومدارس الكينزية املحدثة
شــهدت كليــات االقتصــاد يف الجامعــات األمريكيــة واألوروبيــة
خــال ســنوات الثامنينــات والتســعينيات والدة عــدة مــدارس تبــر
بنظريــات جديــدة .وبشــكل عــام ،ميكــن القــول أ ّن كل واحــدة مــن
تلــك النظريــات قــد خرجــت إمــا مــن عبــاءة “املدرســة النقديــة “
أو مــن عبــاءة “املدرســة الكينزيــة” ،حيــث كان الهــدف الواضــح
لنظريــات النــوع األول هــو صياغــة املــررات النظريــة للتوجــه
العــام للمدرســة النقديــة يف توســيع حريــة الســوق وتقليــص دور
الدولــة يف االقتصــاد ،بينــا كان هــدف نظريــات النــوع الثــاين هــو
الكشــف عــن املــررات النظريــة التــي تســتدعي تبنــي الدولــة
لــدور نشــيط يف مجــال السياســات االقتصاديــة.
هــذا وقــد بــرز ،مــن نظريــات النــوع األول ،نظريتــان اثنتــان.
األوىل ،هـ�ي نظريـ�ة “التوقعـ�ات العقالنيـ�ة”( (�Rational Expecta
 )tionsالتــي تــرى أن املشــاركني يف النشــاط االقتصــادي يكّونــون
توقعاتهــم بالنســبة للمســتقبل عــى أســاس تنبــؤات عقالنيــة تأخــذ
بالحســبان كل املعلومــات املتاحــة عــن األوضــاع االقتصاديــة وليــس
عــى أســاس اســتقراء األوضــاع املاضيــة كــا هــو الوضــع يف منــوذج
“تركيبــة الكالســيكية املحدثــة” ،وتــرى النظريــة أن األخطــاء التــي
تنتــج عــن التوقعــات العقالنيــة يتــم تصحيحهــا برسعــة وبشــكل
تكــون التوقعــات بالنســبة لألســعار صحيحــة يف املتوســط ،وكنتيجــة
لذلــك تكــون األســواق دومـاً يف وضــع التــوازن .أمــا النظريــة الثانيــة
فهــي نظريــة “الــدورة االقتصاديــة الحقيقيــة” (Real Business
 )Cyclesالتــي ترتكــز عــى فرضيتــن؛ األوىل تــرى أن الناتــج املحــي
اإلجــايل هــو دوم ـاً يف مســتواه الطبيعــي ،أي أن التقلبــات التــي
تحصــل بــن فـرات التوســع واالنكــاش يف الناتــج هــي تقلبــات يف
املســتوى الطبيعــي لإلنتــاج وليســت ابتعــادا ً عنــه( ،وهــذه الفرضيــة
تناقــض املفهــوم الكالســييك واملفهــوم الكينــزي عــن طبيعــة
التقلبــات) .وتــرى الفرضيــة الثانيــة أن التقلبــات يف الناتــج الطبيعــي
يف فــرات التوســع واالنكــاش تكــون نتيجــة صدمــات تخــص
الجانــب الحقيقــي يف النشــاط االقتصــادي (كالوضــع التقنــي)،
وليــس الجانــب النقــدي.

 4أول مــن أطلــق عــى املدرســة النقديــة ،وصــف الثــورة املضــادة هــو األســتاذ هــاري جونســون يف
مقـ�ال مشـ�هور لـ�ه عـ�ا م The Keynesian Revolution and the Monetarist counter� ”:1971
.revolution” , American Economic Review (May), pp 1-14

أمــا أهــم نظريــات النــوع الثــاين ،فالنظريــة التــي ينــادي بهــا
“الكينزيــون الجــدد”  .The New Keynesiansوتضــم االقتصاديــن
الذيــن عملــوا عــى بنــاء منــاذج تصــف ســلوك املشــركني يف
النشــاط االقتصــادي (يف أســواق الســلع والخدمــات ،وســوق العمــل،
والســوق املــايل) .وتظهــر أســباب التصلــب املوجــود يف حركــة
األســعار واألجــور املســؤولة عــن عــدم قــدرة األســواق عىل اســتعادة
وضــع التــوازن برسعــة كــا هــو الوضــع يف املدرســة الكالســيكية
ومدرســة “التوقعــات العقالنيــة” والنظريــة الثانيــة هــي النظريــة
املســاة “مــا بعــد كينــز” ( ،)Post Keynesianوتضــم االقتصاديــن
الذيــن يعتقــدون بــأن “تركيبــة الكالســيكية املحدثــة” قــد شــوهت
جوهــر النظريــة الكينزبــة الــذي تضمنــه كتــاب “النظريــة العامــة”.
ولذلــك ،فهــم يعتقــدون أن ســبب التقلبــات االقتصاديــة ليــس هــو
تصلــب األســعار واألجــور ،كــا يعتقــد الكينزيــون الجــدد ،بــل أن
الســبب يعــود إىل التقلبــات التــي تحــدث يف حجــم الطلــب الفعــال
( ،)Effective Demandالتــي تعــود بدورهــا إىل صفــة “عــدم
االســتقرار” املتأصلــة يف طبيعــة النظــام الرأســايل ،وهــي صفــة
موجــودة يف املــدى القصــر واملــدى البعيــد.
الخالصة
وبشــكل عــام ،فعــى الرغــم مــن وجــود بعــض التاميــز يف النظريــات
املوجــودة داخــل كل نــوع مــن هذبــن النوعــن مــن النظريــات
املســتجدة ،إال أن مــا يجمــع النظريــات الخاصــة بــكل نــوع هــو
بالتأكيــد أهــم مــا يفرقهــا .ولذلــك ،ميكــن القــول إنــه بالنســبة
ألســباب التقلبــات االقتصاديــة هنــاك توجهــان؛ التوجــه الكالســييك
الــذي يــرى أن االقتصــاد الحــر قــادر عــى التعامــل مــع التقلبــات
االقتصاديــة لوحــده مبــدة قصــرة ،وأن تدخــل الدولــة يــؤدي إىل
زيــادة أرضار تلــك التقلبــات وليــس إىل تخفيضها .والتوجــه الكينزي،
الــذي يــرى أنــه إذا تــم تــرك موضــوع “التقلبــات االقتصاديــة”
آلليــات الســوق وحدهــا ،فــإن فــرات الكســاد أو التضخــم قــد
تأخــذ وقتـاً طويـاً وتلحــق أرضارا ً كبــرة ميكــن تجنبهــا عــن طريــق
تفعيــل سياســات الدولــة االقتصاديــة .ويف الجــزء القــادم ،ســنتعرض
للخطــوط العريضــة لهذيــن التوجهــن كــا هــا يف الوقــت الراهــن،
وكيــف يفــر كل منهــا أســباب األزمــة االقتصاديــة الراهنــة.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد )2009 ،21
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 7-1السياسات املالمئة للتعامل مع التقلبات االقتصادية
Policies to Counter Economic Fluctuations
ذكرنــا يف الحلقــة الســابقة أن فــرة نصــف القــرن املــايض شــهدت
ظهــور عــدة تيــارات فكريــة يف مجــال االقتصــاد الــكيل .ورأينــا أن
لــكل واحــد مــن تلــك التيــارات تفســره املختلــف ألســباب حــدوث
التقلبــات االقتصاديــة .ولــكل تيــار موقفــه املختلــف فيــا يخــص دور
الدولــة يف معالجــة مــا ينتــج عــن التقلبــات مــن مشــاكل االنكــاش
االقتصــادي والبطالــة أو مشــاكل التضخــم واألزمــات املاليــة .وخلصنــا
إىل القــول إنــه عــى الرغــم مــن الفروقــات الكثــرة املوجــودة بــن
تلــك التيــارات إال أن كل واحــد منهــا ينتمــي إمــا إىل مرجعيــة املدرســة
الكالســيكية أو املدرســة الكينزيــة .املدرســة األوىل تــرى أن االقتصــاد
الحــر قــادر عــى التعامــل لوحــده مــع التقلبــات االقتصاديــة وأن
تدخــل الدولــة يــؤدي إىل زيــادة أرضار تلــك التقلبــات وليــس إىل
تقليصهــا .يف حــن تــرى املدرســة الكينزيــة أنــه إذا تــم تــرك التقلبــات
االقتصاديــة ألليــات الســوق وحدهــا فــإن فـرات الكســاد أو التضخــم
قــد تأخــذ وقتـاً طويـاً وتلحــق أرضارا ً كبــرة ميكــن تجنبهــا عــن طريق
تفعيــل السياســات املاليــة والنقديــة للدولــة .ومــن املعــروف أن توجه
املدرســة الكالســيكية كان ميثــل التيــار الرئيــي يف الفكــر االقتصــادي
الغــريب حتــى حــدوث أزمــة “الكســاد العظيــم” يف ثالثينــات القــرن
املــايض .وأن أحــد نتائــج تلــك االزمــة كان ظهــور االتجــاه الكينــزي
الــذي أصبــح ميثــل التيــار الرئيــي يف الدوائــر األكادمييــة األمريكيــة
واألوروبيــة ويسرتشــد بــه صنــاع السياســات االقتصاديــة منــذ مطلــع
األربعينيــات وحتــى منتصــف الســبعينات مــن القــرن املــايض .ولكــن
عــادت طروحــات التوجــه الكالســييك بعــد ذلــك التاريــخ لتصبــح
التوجــه الرئيــي يف االقتصــاد وظلــت كذلــك حتــى الســنوات األخــرة
مــن العقــد األول مــن القــرن الواحــد وعرشيــن ابــان ظهــور األزمــة
املاليــة العامليــة يف عــام .2008
ســنعرض يف الفقــرة األوىل مــن هــذه الحلقــة إىل نقــاط االختــاف
الجوهريــة بــن التوجهــن الكالســييك والكينــزي ،وهــي النقــاط
التــي تشــكل الخلفيــة النظريــة ملواضيــع الخــاف حــول دور الدولــة
يف النشــاط اإلقتصــادي وحــول فعاليــة سياســاتها االقتصاديــة .ويف
الفقــرة التاليــة ســنتعرض للعنــارص الرئيســية التــي شــكلت مضمــون
التوجــه الكالســييك الجديــد الــذي هيمــن عــى االقتصــاد وعــى
اتســاع العــامل يف العقــود الثالثــة املاضيــة يف ســياق أيديولوجيــة
“الليرباليــة املحدثــة”( .)Neoliberalismونتعــرض يف الفقــرة الثالثــة
إىل األرضار التــي لحقــت باالقتصــاد العاملــي مــن ج ـراء تبنــي تلــك
األيديولوجيــة ،وهــي اإليديولوجيــة التــي كانــت مســؤولة إىل حــد
بعيــد عــن األزمــة العامليــة التــي إســتفحلت يف  2008ومازالــت
تداعياتهــا تتفاعــل حتــى اليــوم.

نظرية للسعر ونظرية للدخل
يرتكــز التوجــه الكالســييك يف االقتصــاد الــكيل عــى االعتقــاد بــأن
النظــام الرأســايل ،إذا كان حـرا ً ،فإنــه قــادر عــى تحقيــق التشــغيل
الكامــل لليــد العاملــة يف ظــرف “توازن مســتقر” 1.وتعبري “التشــغيل
الكامــل” يف املدرســة الكالســيكية يعنــي “أن كل مــن هــو مســتعد
للعمــل وفــق األجــر الســائد يف الســوق يجــد عم ـاً” ،أي أنــه مــن
 1معنــى الحريــة هنــا هــو ان تكــون آليــات األســعار حــرة وتتحــرك بتأثــر قــوى العــرض والطلــب وأن
يقتــر دور الحكومــة عــى إنتــاج الســلع العامــة وضــان حريــة التنافــس يف األســواق.

املمكــن حــدوث بطالــة طوعيــة ،ولكــن مــن غــر املمكــن حــدوث
بطالــة قهريــة (غــر اختياريــة) ملــدة طويلة .والتــوازن املســتقر يعني
أنــه إذا حــدث ،وإلي ســبب كان ،إنحـراف عــن وضــع التــوازن ،فــإن
يف تركيبــة النظــام آليــة داخليــة تعمــل عــى اســتعادة التــوازن .هــذا
يعنــي أن البطالــة تحــدث فقــط عندمــا يكــون االقتصــاد يف وضــع
غــر متــوازن وتنتهــي عندمــا يســتعيد االقتصــاد وضعــه املتــوازن.
وأن اآلليــة الداخليــة التــي تضمــن “اســتقرار التــوازن” هــي آليــة
األســعار يف األســواق الثالثــة :األجــور يف ســوق العمــل ،وســعر الفائدة
يف ســوق اإلئتــان ،واألســعار يف ســوق الســلع والخدمــات .وعندمــا
تحــدث بطالــة عــن العمــل بســبب وجــود وضــع غــر متــوازن يف
أحــد االســواق ،فــإن ســعر ذلــك الســوق يرتفــع إذا كان عــدم التوازن
ناجـاً عــن وجــود فائــض طلــب يف الســوق ،وينخفــض إذا كان عــدم
التــوازن ناشــئ عــن وجــود فائــض يف العــرض .ويف كلتــا الحالتــن يتــم
إســتعادة التــوازن والقضــاء عــى البطالــة.
ال يعــرض التوجــه الكينــزي عــى االعتقــاد الكالســييك بقــدرة آليــة
الســعر ،يف كل ســوق مــن األســواق الثالثــة ،عــى أخــذ هــذا الســوق
إىل حالــة االســتقرار املتــوازن ،ولكنــه يعــرض عــى االعتقــاد بــأن
تحقيــق التــوازن املســتقر يف األســواق الثالثــة يعنــي بالــرورة
تحقيــق وضــع التشــغيل الكامــل لليــد العاملــة .فاالتجــاه الكينــزي
يــرى أن لــكل ســعر يف األســواق الثالثــة وجهان :الســعر هــو “تكلفة”
للبعــض وهــو يف ذات الوقــت “دخــل” للبعــض األخــر .ولذلــك فــإن
إنخفــاض األجــر مثـاً يعمــل عــى تخفيــض تكلفــة اإلنتــاج وبالتــايل
يزيــد كميــة العــال املطلوبــة مــن ناحيــة ،ولكنــه يف ذات الوقــت
ميثــل إنخفاضـاً يف دخــل العــال وبالتــايل انخفاضــا يف حجــم الطلــب
عــى الســلع والخدمــات .يــرى االتجــاه الكينــزي أن آليــة األجــور ال
تضمــن حــدوث التشــغيل الكامــل .فالتشــغيل الكامــل بحاجــة إىل
مقــدار معــن مــن االســتثامر وبالتــايل مقــدار معــن مــن الطلــب
عــى الســلع والخدمــات ،أي مقــدار معــن مــن الدخــل .ولذلــك فــإن
االتجــاه الكينــزي مبنــي عــى أســاس أن املتغــر األســايس يف االقتصــاد
الــكيل هو”الدخــل” وليــس “الســعر” .كــا يــرى االتجــاه الكينــزي
أن الــذي يحــدد الدخــل هــو حجــم الطلــب الــكيل الفعــال (أي
االســتهالك العــام  +االســتثامر العــام  +اإلنفــاق الحكومــي  +صــايف
الصــادرات) ،وأن هنــاك يف أي وقــت مقــدار معــن “للطلــب الــكيل
الفعــال” يكــون مالمئـاً لتحقيــق التوظيــف الكامــل لليــد العاملــة وأن
أي مقــدار أقــل مــن ذلــك يتســبب يف حــدوث بطالــة عــن العمــل
وأي مقــدار أكــر مــن ذلــك يتســبب يف التضخــم.

التوليفة النيو كالسيكية
متكنــت املراكــز األكادمييــة يف بريطانيــا والواليــات املتحــدة يف
مطلــع الخمســينات مــن تكويــن منــوذج نظــري جديــد يجمــع بــن
االتجاهــن الكالســييك والكينــزي ،فيــا أصبــح يعــرف باســم منــوذج
2
“التوليفــة النيــو كالســيكية” (.)The Neoclassical Synthesis
وهــذه التوليفــة عبــارة عــن منــوذج لنظريــة عامــة تحــدد آليــات
 2يعــود الفضــل يف صياغــة منــوذج” التوليفــة النيــو كالســيكية” بشــكل رئيــي إىل اٍســتاذ االقتصــاد
يف جامعــة أكســفورد جــون هيكــس ( )1989 - 1904وأســتاذ االقتصــاد يف معهــد ماستشســوتس
للتكنولوجيــا بــول سامويلســون ()2009 - 1915
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النشــاط االقتصــادي وفــق التوصيــف الكينــزي يف األمــد القصــر
ووفــق التوصيــف الكالســييك عــى األمــد الطويــل .أي أن عمليــات
التك ّيــف التــي تحــدث يف فـرات االنتقــال مــن وضــع تــوازين إىل اخر
تتــم عــى األمــد القصــر وفــق األليــة الكينزيــة (أي وفــق رد فعــل
الكميــات :تغيــر يف الدخــل والتشــغيل) ،وتتــم عــى األمــد البعيــد
وفــق اآلليــة الكالســيكية (أي بواســطة رد فعــل األســعار :تغيــر يف
أســعار الســلع والخدمــات وســعر الفائــدة ومعــدل األجــور).
ويف أواخــر الخمســينات متــت إضافــة ملحــق هــام لنمــوذج التوليفــة
النيــو كالســيكية هــو منــوذج “منحنــى فيلبــس” الــذي يقــول بوجــود
عالقــة مفاضلة/مقايضــة ( )Trade-Offبــن هــدف تقليــص معــدل
البطالــة وهــدف تقليــص معــدل التضخــم والــذي متــت صياغتــه بعــد
اكتشــاف عالقــة عكســية بــن معــدل البطالــة عــن العمــل ونســبة
تغــر اإلجــور اإلســمية يف بيانــات السالســل الزمنيــة الخاصــة باالقتصاد
الربيطــاين واالقتصــاد األمريــي .ولقــد أوجــد هــذا النمــوذج بيئــة
مســاعدة لصنــاع السياســات االقتصاديــة حيــث أنــه أصبــح باإلمــكان
معرفــة “مثــن” سياســة تقليــص معــدل البطالــة عــن العمــل مقــدرا ً
بزيــادة محــددة يف معــدل التضخــم ،وكذلــك معرفــة “مثــن” تقليــص
معــدل التضخــم مقــدرا ً بزيــادة محــددة يف معــدل البطالــة.
كان منــوذج “التوليفــة النيــو كالســيكية” ،مــن حيــث تأثــره عــى
صياغــة السياســات االقتصاديــة ،أقــرب إىل االتجــاه الكينــزي منــه
إىل االتجــاه الكالســييك نظــرا ً ألن السياســات الخاصــة بالتقلبــات
االقتصاديــة هــي سياســات تتعلــق باألمــد القصــر .ولذلــك ميكــن
القــول ،كــا ذكرنــا يف الســابق ،أن االتجــاه الكينــزي ظــل هــو
االتجــاه املهيمــن يف االقتصــاد منــذ مطلــع األربعينــات وحتــى
منتصــف الســبعينات مــن القــرن املــايض ،وهــي الفــرة التــي يطلــق
عليهــا إســم العــر الذهبــي لالقتصــاد الــكيل .ألنهــا كانــت فــرة منو
اقتصــادي متواصــل يف معظــم البلــدان الصناعيــة والبلــدان الناميــة.
وقــد انتهــت تلــك الفــرة عندمــا أخــذت معظــم البلــدان الصناعيــة
تعــاين مــن مشــكلة مزدوجــة هــي مشــكلة “الركــود والبطالــة عــن
العمــل” املصحوبــة مبشــكلة االرتفــاع املتواصــل لألســعار والتضخــم
التــي دعيــت مشــكلة الركــود التضخمــي (.)Stagflation

املدرسة النقدية
انفــرط اإلجــاع األكادميــي حــول منــوذج التوليفــة النيــو كالســيكية
إلنهــا مل تقــدم السياســات املالمئــة ملعالجة مشــكلة الركــود التضخمي.
وظهــرت تيــارات فكريــة جديــدة بعضهــا يدعــم االتجــاه الكالســييك
واآلخــر يدعــم االتجــاه الكينــزي .كان تيــار املدرســة النقديــة أول مــن
ظهــر كتيــار يعمــل عــى تحديــث التوجــه الكالســييك القائــل بــرورة
تكريــس حريــة الســوق وتقليــص دور الدولــة يف االقتصــاد إىل أقــل
الحــدود .متيــز هــذا التيــار باملقــوالت األربعــة التاليــة:
•ليــس هنــاك جــدوى مــن اســتعامل السياســة املاليــة ألن متويــل
اإلنفــاق الحكومــي باالق ـراض مــن الســوق (عجــز املوازنــة) يقــود إىل
املنافســة مــع القطــاع الخــاص يف ســوق اإلئتــان .ويــؤدي إىل رفــع
ســعر الفائــدة وتقليــص االســتثامر الخــاص (.)Crowding-Out Effect
•السياســة النقديــة فعالــة ولكــن ليــس مــن املفيــد اســتعاملها
بحســب مقتــى الحــال ( )Discretionary Useألن تأثريهــا يحدث
بعــد فــرة زمنيــة غــر معروفــة بدقــة .وغالبـاً مــا يظهــر تأثريهــا يف
الوقــت الخاطــئ .ولهــذا فمــن الــروري أن يقلــع البنــك املركــزي

عــن االســتعامل الحــر ألدوات السياســة النقديــة ويلتــزم بزيــادة
الكتلــة النقديــة بنســبة معينــة ثابتــة ،وتكــون تلــك النســبة عــى
عالقــة مــع معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل وبشــكل يضمــن
وجــود الســيولة املناســبة لتحقيــق اســتقرار مســتوى األســعار العــام.
•املفاضلــة بــن هــدف تقليــص معــدل البطالــة وتقليــص معــدل
التضخــم وفــق منحنــى فيلبــس تصــح يف األمــد القصــر فقــط ،يف
الفــرة التــي يتــرف بهــا املشــركون يف النشــاط االقتصــادي عــى
أســاس أن االســعار مســتقرة .ولكــن عنــد حــدوث أي نســبة مــن
التضخــم ،كثمــن لسياســة تقليــص معــدل البطالــة ،فــإن توقعــات
املشــركني يف النشــاط االقتصــادي تصبــح توقعــات تضخميــة مــا
يعمــل عــى زيــادة معــدل التضخــم بشــكل مســتمر.
•اســتبدلت املدرســة النقديــة مفهــوم التشــغيل الكامــل مبفهــوم
جديــد هــو مفهــوم معــدل البطالــة الطبيعــي (Natural Rate
 .)of Unemploymentويع ـ ّرف هــذا بأنــه معــدل البطالــة الــذي
يكــون فيــه معــدل التضخــم الفعــي مســاوياً ملعــدل التضخــم
املتوقــع .وأن أيــة محاولــة لتقليــص ذلــك املعــدل عــر اســتعامل
الدولــة لسياســات التوســع ال ميكــن أن تحقــق ســوى نجاحـاً مؤقتـاً
ال ميكــن أن يســتمر يف األمــد الطويــل.
يتضــح مــن هــذه النقــاط أن املدرســة النقديــة عارضــت كل األطروحــات
الكينزيــة وأعــادت تكريــس االعتقــاد بقــدرة النظــام الرأســايل عــى
تحقيــق التشــغيل الكامــل بــدون تدخــل الدولــة .كــا أكــدت أن التدخــل
ال يحقــق التشــغيل الكامــل ولكنــه يكــرس التضخــم .ولقــد خــرج
مــن عبــاءة املدرســة النقديــة تيــاران أعــادا صياغــة نظريــة املدرســة
الكالســيكية القدميــة وفــق مفاهيــم وأدوات تحليــل جديــدة ،وهــذان
التيــاران هــا؛ تيــار التوقعــات العقالنيــة ،وتيــار دورة العمــل الحقيقيــة.
وأصبــح مــن املتعــارف عليــه تســمية املســاهامت النظريــة لهذيــن
التياريــن باســم “مدرســة الكالســيكية الجديــدة”(.)New Classical

الكينزية املحدثة
عكــف بعــض املفكريــن االقتصاديــن يف املقابــل عىل تحديــث نظرية
كينــز وبنــاء النــاذج النظريــة التــي تقبــل وتفــرض الســلوك العقالين
للمشــركني يف النشــاط االقتصــادي ،ولكــن تؤكــد يف الوقــت ذاتــه أن
التــرف العقــاين ميكــن أن يقــود إىل انكــاش اقتصــادي ال ميكــن
التخلــص منــه بــدون تدخــل الدولــة .ومــن أهــم هــذه النــاذج:
•منــوذج “فشــل التنســيق” ( )Coordination Failureالذي يؤكد
عــى أن التقلبــات االقتصاديــة قــد تنشــأ بســبب أن املشــركني يف
النشــاط االقتصــادي يفشــلوا يف تنســيق خططهــم مــع بعضهــم
البعــض .فعــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت هنــاك منشــأة اقتصاديــة
تقــوم بترسيــح بعــض عاملهــا ألن القامئــن عليهــا يتوقعــون
حــدوث انكــاش اقتصــادي يــؤدي إىل تقليــص حجــم الطلــب
عــى منتوجاتهــا ،فــإن ذلــك يقــود إىل التقليــص الفعــي يف حجــم
الطلــب العــام وحــدوث انكــاش فعــي وفــق الظاهــرة املعروفة
باســم “نبــوءة ذاتيــة التحقيــق” .كذلــك فــإن انكامشـاً اقتصاديـاً
قــد يحــدث ألن االقتصــاد قــد اســتقر عــى مــا يســمى “تــوازن
بقعــة الشــمس” ،أي أن التــوازن حصــل بتأثــر متغــر عشــوايئ
خارجــي ال عالقــة لــه باملتغ ـرات االقتصاديــة الرئيســية ،ولكــن
3
بعــض املشــركني يف النشــاط االقتصــادي يعتقــدون بأهميتــه.
 3يعــود اســتعامل تعبــر “بقــع الشــمس” إىل القــرن التاســع عــر ،حيــث كان بعــض املفكريــن
االقتصاديــن يحاولــون معرفــة مــا إذا كان للبقــع عــى ســطح الشــمس تأثــر عــى الطقــس والزراعــة
وبالتــايل عــى أســعار القمــح واملحاصيــل الزراعيــة .وكان اإلقتصــادي املشــهور وليــم جوفينــز
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•منــوذج التباطــؤ ( )Hysteresisالــذي يؤكــد أن التغــرات يف
الطلــب العــام ليــس لهــا تأثـرات يف األمــد القصــر ولكــن يف األمد
البعيــد أيضــاً .أي أن تأثرياتهــا ال تقتــر عــى معــدل البطالــة
الحــارض ولكنهــا تتجــاوزه إىل التأثــر يف معــدل البطالــة الطبيعــي.
وهنــاك نوعــان مــن منــاذج التباطــؤ هــذه؛ األول هــو “منــوذج
املــدة” ( )Duration Modelوالــذي يبــن أن الذيــن يفقــدون
عملهــم ملــدة طويلــة يفقــدون بعــض رأســالهم البــري مــا
يجعــل عودتهــم للعمــل أمـرا ً صعبـاً وهــو مــا يزيــد مــن معــدل
البطالــة الطبيعــي .والنمــوذج الثــاين مــن منــاذج التباطــؤ هــو
منــوذج “الدواخــل –الخــوارج” ()Insider-Outsider Model
الــذي يبــن أن الذيــن يحتفظــون بأعاملهــم ،يف أوقــات االنكــاش
االقتصــادي ،يحولــوا دون انخفــاض األجــور وبالتــايل يتمكنــوا مــن
تعطيــل آليــة زيــادة التشــغيل عــن طريــق تخفيــض األجــور.

قامــت البنــوك املركزيــة للــدول التــي تبنــت حزمــة سياســات الليرباليــة
املحدثــة بإصــدار ترشيعــات جديــدة تــم فيهــا تحديــد وظيفــة البنــك
املركــزي وفــق التوجــه الجديــد .وكانــت نيوزيلنــدا هــي أول دولــة
أصــدرت يف آذار  1989ترشيع ـاً ينــص عــى اســتقاللية البنــك املركــزي
ويؤكــد عــى أن “ الوظيفــة الرئيســية للبنــك املركــزي هــي تأمــن
اســتقرار املســتوى العــام لألســعار “ .ويف عقــد التســعينات صــدرت
مراســيم مشــابهة يف بريطانيــا ( )1997ويف اليابــان ( )1997ثــم يف
االتحــاد األورويب ( .)1999وقــد قامــت بلــدان أخــرى كثــرة يف أوروبــا
واســيا وأمريــكا الالتينيــة يف إصــدار ترشيعــات مامثلــة ،خصوص ـاً بعــد
أن أصبــح موضــوع اســتقالل البنــك املركــزي واقتصــار وظيفتــه عــى
تحقيــق اســتقرار األســعار جــزءا ً مــن حزمــة السياســات التــي تبناهــا
البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل ووزارة الخزانــة األمريكيــة طــوال
عقــد التســعينات وأصبحــت تعــرف باســم سياســات “إجامع واشــنطن”.

يطلــق عــى أصحــاب هــذه النــاذج اســم تيــار “الكينزيــة املحدثــة”
( .)Neo-Keynesianوهنــاك تيــاران أخــران هــا تيــار “الكينزيــة
الجديــدة”( )New Keynesianوتيار”مــا بعــد كينــز” (Post
 .)Keynesوكل هــذه التيــارات تشــرك يف االعتقــاد بــأن هنــاك عوامــل
عــدم اســتقرار يف طبيعــة النظــام الرأســايل وأن الدولــة هــي الطــرف
الوحيــد الــذي ميلــك القــدرة عــى الحــد مــن أرضار تلــك العوامــل.

كان مــن نتيجــة تبنــي الكثــر مــن البنــوك املركزيــة لهــدف اســتقرار
األســعار كهــدف رئيــي للسياســة النقديــة نجــاح كثــر مــن البلــدان يف
تخفيــض معــدل التضخــم وتحقيــق التــوازن يف ميزانيــة الحكومــة ويف
ميـزان املدفوعــات .ولكــن تكلفــة ذلــك النجــاح كانــت مرتفعــة جــدا ً،
وخصوصـاً يف البلــدان الناميــة .وتبلــورت تلــك الكلفــة يف تقلــص اإلنتاج
ومعــدالت البطالــة العاليــة .ولقــد أرجــع الكثــر مــن االقتصاديــن
أســباب ذلــك الفشــل إىل أن تلــك الــدول ركــزت كل اهتاممهــا عــى
هــدف اســتقرار األســعار مــع أن مــا هــو مهــم يف آخــر املطــاف هــو
االســتقرار الحقيقــي يف اإلنتــاج والتشــغيل الــذي يــؤدي إىل تحفيــز
اإلســتثامر وتحقيــق النمــو املســتدام .وتبــن مــن الدراســات الحديثــة
حــول املوضــوع أن هنــاك إشــكاليتني يف موضــوع تبنــي البنــك املركــزي
لهــدف “اســتقرار األســعار” كهــدف رئيــي لسياســته النقديــة.

وهكــذا نــرى أن نصــف القــرن املــايض قــد شــهد تواجــد توجهــان يف
علــم االقتصــاد ،واحــد يــرى أن أفضــل وضــع للنظــام الرأســايل هــو
الوضــع الــذي ترفــع فيــه الدولــة يدهــا عــن النشــاط االقتصــادي
والثــاين الــذي يــرى أن تطــور النظــام الرأســايل بــدون أزمــات
يحتــاج لــدور نشــيط وفعــال مــن قبــل الدولــة .ويف العقــود الثالثــة
األخــرة ،ويف األجــواء اليمينيــة التــي تكرســت عــى اتســاع العــام
يف ســياق أيديولوجيــة الليرباليــة املحدثــة كانــت الســيطرة شــبه
الكاملــة لالتجــاه األول .وبســبب ذلــك حدثــت تغــرات كبــرة يف
مواقــف أكــر دول العــامل تجــاه دور الدولــة يف معالجــة مشــاكل
التقلبــات االقتصاديــة .وهــذا مــا ســنتناوله يف الفقــرة التاليــة.

السياسات االقتصادية يف مناخ حقبة الليربالية املحدثة
شــملت حزمــة السياســات االقتصاديــة املعروفــة باســم سياســات
الليرباليــة املحدثــة ،والتــي ارتكــزت عــى األطروحــات النظريــة للمدرســة
الكالســيكية الجديــدة ،عــى ثالثــة عنــارص رئيســية هــي تحريــر التجــارة
الخارجيــة عــن طريــق تخفيــض الرســوم الجمركيــة ،وتحريــر أســواق
املــال مــن كل القيــود والضوابــط املنظمــة لعمليــة إصــدار وبيــع األصول
املاليــة ،وحــر هــدف السياســات االقتصاديــة للدولــة يف تحقيــق هدف
واحــد هــو تحقيــق اســتقرار األســعار .ويف نفــس الوقــت تــم منــح البنوك
املركزيــة درجــة عاليــة مــن االســتقاللية متكنهــا مــن االمتنــاع عــن متويــل
عجــز ميزانيــة الحكومــة .ومــا يهمنــا هنــا بشــكل خــاص هــو العنــر
األخــر الــذي لــه عالقــة مبــارشة مبوضــوع السياســات االقتصاديــة
املالمئــة ملعالجــة مشــاكل التقلبــات االقتصاديــة.
( )1882 - 1835يحــاول أن يصيــغ نظريــة لــدورة العمــل مبنيــة عــى أســاس بقــع الشــمس .ويف
عــام  1983نــر األســتاذان كارل شــيل وديفــد كاس مقــاالً إكتســب شــهرة أكادمييــة كــرى بعنــوان
“هــل هنــاك أهميــة لبقــع الشــمس؟”ويف عــام  2007نــر األســتاذ كارل شــيل مقــاالً بعنــوان “تــوازن
بقــع الشــمس”والفكرة الرئيســية هــي حصــول تــوازن بتأثــر “عامــل عشــوايئ خارجي”أنظــر Carl :
Schell and David Cass (1983) “Does Sunspot Matters?’ Journal of Political Economy
91(21),193-228, and Carl Schell (2007) “Sunspot Equilibrium” New Pulgrave Dictio>nary of Economics

اإلشــكالية األوىل هــي أن تعبــر “اســتقرار األســعار” غــر واضــح
وغــر محــدد .ليــس هنــاك خــاف عــى رضورة إتبــاع السياســات
الالزمــة ملحاربــة ارتفــاع األســعار يف منــاخ التضخــم املفــرط
( ،)Hyperinflationنظـرا ً ألن ذلــك النــوع مــن التضخــم لــه تكلفــة
إقتصاديــة هائلــة .إذ أنــه يعمــل عــى إيقــاف النمــو االقتصــادي
ويف أحيــان كثــرة يــؤدي إىل اإلنــزالق نحــو الكســاد .ولكــن عندمــا
يتعلــق الوضــع مبعــدل تضخــم معتــدل أو معــدل تضخــم قليــل فإن
تكلفــة التضخــم تكــون أقــل بكثــر .وليــس هنــاك مــن دليــل عىل أن
ذلــك النــوع مــن التضخــم يؤثــر ســلباً عــى النمــو اإلقتصــادي .بــل
عــى العكــس ،هنــاك دالئــل كثــرة عــى أن اتبــاع سياســات نقديــة
انكامشــية لتخفيــض معــدل ذلــك النــوع مــن التضخــم يقــود يف
أغلــب األحيــان إىل تكلفــة اقتصاديــة (تراجــع يف النمــو وزيــادة يف
البطالــة) تزيــد عــن تكلفــة التضخــم ذاتــه.
يعــرض الجــدول ( )1تجــارب عــدة بلــدان مــرت يف نصــف القــرن
املــايض بفــرات مــن التضخــم املفــرط وفــرات مــن التضخــم
املعتــدل وفــرات مــن التضخــم الضئيــل .ويظهــر يف الجــدول أن
فـرات التضخــم املفــرط تصاحبــت مــع معــدالت منــو متدنيــة ال بــل
وأحيانـاً ســالبة (مــا عــدا إرسائيــل يف فــرة  .)1985 - 1979ويظهــر
أيض ـاً أن ف ـرات التضخــم املعتــدل تصاحبــت يف أحيــان كثــرة مــع
معــدالت منــو عاليــة (الربازيــل يف فــرة  ،1980 - 1965وتشــييل يف
فــرة  ،1986 - 1996وتركيــا يف فــرة .)2003 - 2002
باختصــار إذن ،هنــاك خــاف بــن االقتصاديني حــول معنى “اســتقرار
األســعار” إذ أنــه مــن املمكــن اعتبــار الكثــر مــن أوضــاع التضخــم
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املعتــدل عــى أنهــا أوضــاع “أســعار مســتقرة” مــا دام املشــركني يف
النشــاط االقتصــادي يتعاملــون مــع تلــك األســعار كمــؤرشات موثوقة
يعتمــد عليهــا يف اتخــاذ قـرارات االســتثامر واالســتهالك.
جدول  :1العالقة بني التضخم والنمو يف بعض البلدان ()2004 - 1965
البلد والسنة

تضخم معتدل
تضخم قليل
منو
تضخم منو تضخم
الربازيل
7.9
36.2

1980 - 1965
1986 - 1981
1995 - 1987
2003 - 1996

8.5

1971 - 1965
1977 - 1972
1985 - 1978
1994 - 1986
2003 - 1995

4.8

4.5

4.7

8.0

3.8

2.2

1970 - 1965
1978 - 1971
1985 - 1979
1996 - 1986
2003 - 1997
1970 - 1968
1977 - 1971
1980 - 1978
1987 - 1981
2001 - 1988
2003 - 2002

5.4

1.7

تشييل
25.7

4.6

26.9
18.9

3.5
7.4

تضخم كبري
تضخم منو

الخالصة
150.4
1187.8

269.9

2.2
2.0

()0.6

إرسائيل
30.3

5.5

17.9

5.4

تركيا
17.5 4.7

6.1

37.9

5.8

35.1

6.9

البنــوك املركزيــة ،مل تتمكــن مــن النجــاح بتحقيــق هــدف اســتقرار
األســعار عــى األمــد البعيــد .وهــذا مــا حصــل مــع البنــك املركــزي
الكنــدي الــذي تخــى عــن الهــدف يف فــرة االنكــاش االقتصــادي يف
مطلــع الثامنينــات عندمــا زاد معــدل البطالــة عــن  .%10وهــو أيضـاً
مــا حصــل مــع البنــك املركــزي الربيطــاين يف مطلــع التســعينات أثنــاء
أزمــة اإلســرليني .وهــو أيض ـاً مــا حصــل بعــد ذلــك يف عــام - 2008
 2009مــع كل البنــوك املركزيــة يف أمريــكا وأوروبــا وبعــض البلــدان
الناميــة أثنــاء اســتفحال األزمــة املاليــة العامليــة.

181.5

71.4
72.8

4.0

مــن هاتــن اإلشــكاليتني يتضــح لنــا أن تبنــي البنــك املركــزي يف أي
بلــد لهــدف “اســتقرار األســعار” هــو تبنــي ملفهــوم غــر محــدد وغــر
ممكــن .إن الهدفــن اللذيــن يتوجــب عــى السياســات االقتصاديــة
الكليــة ،مبــا فيهــا السياســة النقديــة ،تحقيقهــا هــا :النمــو
الحقيقــي وعدالــة التوزيــع .أمــا األهــداف اإلســمية مثــل اســتقرار
األســعار وميـزان املدفوعــات وســعر الــرف ،فهــي أهــداف ثانويــة
ليــس لهــا قيمــة بحــد ذاتهــا وإمنــا تكتســب قيمتهــا مــن كونهــا
مــؤرشات عــن أحــوال األهــداف الحقيقيــة .ولقــد عــر عــن هــذا
التوجــه تقريــر منظمــة األونكتــاد لعــام  2010بالقــول“ :إن السياســة
النقديــة املكرســة بشــكل دائــم ملحاربــة التضخــم تــر بهــدف خلــق
فــرص عمــل جديــدة وتحقيــق منــو مســتدام .ولهــذا فــإن حزمــة
السياســات التــي تــم تقدميهــا يف العقــود الثالثــة املاضيــة للبلــدان
الناميــة عــى أنهــا السياســات الوحيــدة املناســبة ،وتعــرف باســم
“إجــاع واشــنطن” ،هــي سياســات يجــب تغيريهــا واســتبدالها
5
بسياســات تضــع األولويــة عــى محاربــة البطالــة عــن العمــل”.

وليــس هنــاك منطقــة يف العــامل تحتــاج إىل انتهــاج سياســات اقتصاديــة
كليــة جديــدة أكــر مــن املنطقــة العربيــة .فلقــد قادتهــا حزمة سياســات
الليرباليــة املحدثــة إىل أن تكــون املنطقــة التــي تعــاين مــن أعــى معــدل
بطالــة عــن العمــل يف العــامل كــا هــو واضــح يف الجــدول (.)2
()0.5
2.8

Source: Shari Spiegel (2007): Macroeconomic and Growth Policies. UNITED NATIONS, Department for Economic and social affairs (UNDESA).

اإلشــكالية الثانيــة تتبــدى يف أن البنــك املركــزي ال يســتطيع االســتمرار
بتحقيــق هــدف اســتقرار األســعار ،حتــى عندمــا يتبنــى البنــك تعريفـاً
محــددا ً لذلــك الهــدف .وهــذا مــا أثبتتــه تجــارب كل البنــوك املركزيــة
التــي تبنــت الهــدف منــذ مطلــع الثامنينــات مــن القــرن املــايض .ففــي
دراســة مشــهورة قــام بهــا بينيامــن برنــاريك (قبــل أن يصبــح حاكــم
البنــك املركــزي األمريــي) ،أظهــر فيهــا أن كل البنــوك املركزيــة التــي
تبنــت هــدف اســتقرار األســعار كهــدف رئيــي للسياســة النقديــة،
بــدون أي اســتثناء ،إمنــا فعلــت ذلــك يف األمــد املتوســط واألمــد
الطويــل ،بينــا ظلــت متــارس اســتعامل أدوات السياســة النقديــة مــن
أجــل تحقيــق أهــداف أخــرى عــى األمــد القصــر ،وخصوص ـاً تلــك
التــي تتعلــق باســتقرار ســعر الــرف وهــدف تحقيــق معــدل مقبــول
مــن النمــو ،وهــدف اســتقرار الســوق املــايل 4.كــا أن كل تلــك
4 Bernanke.B, and Miskhin.F,)” Inflation Targeting: A New Framework of Monetary
Policy”. Journal of Economic Perspectives. Number 2, ٍSpring 1997, p.97-116.

جدول  :2معدل البطالة عن العمل يف مناطق العامل املختلفة
املنطقة
أمريكا الشاملية
أوروبا
رشق آسيا
جنوب آسيا
جنوب رشق آسيا
غرب آسيا
شامل أفريقيا
الصحراء األفريقية
أمريكا الالتينية

1980
7.2
5.8
4.9
6.1
2.9
9.0
8.7
7.3
6.2

1990
5.9
9.7
2.5
10.4
3.8
9.0
11.1
7.9
5.8

2002
6.0
7.5
2.6
10.3
7.7
11.1
13.5
8.4
11.1

2007
4.8
6.9
2.9
9.1
6.6
9.6
9.8
7.9
7.9

2009
9.1
8.8
3.4
9.8
5.7
12.0
9.7
8.3
8.3

املصدر :هذه األرقام مأخوذة من تقرير التجارة والتنمية  2010ملنظمة األونكتاد.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد )2009 ،22
5 UNCTAD: Trade and Development Report,2010 P148.
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الفصل الثاين:
تعاريف اقتصادية
 1-2نظام الحسابات القومية
)The System of National Accounts (SNA
خــال األزمــة االقتصاديــة الحــا ّدة التــي اجتاحــت دول العــامل يف
 ،1932 - 1929والتــي يطلــق عليهــا اســم “األزمــة العامليــة الكــرى”،
ـؤش
افتقــد الرئيــس األمريــي آنــذاك ،فرانكلــن روفلــت ،وجــود مـ ّ
يدلــل عــى نجــاح أو فشــل إج ـراءات السياســة االقتصاديــة التــي
يجــري تطبيقهــا ( )The New Dealللخــروج مــن األزمــة .ولســد
هــذا النقــص تـ ّم وضــع مــؤرش تقريبــي لقيــاس النشــاط االقتصــادي.
ومل يتضمــن هــذا املــؤرش ســوى قيمــة اإلنتــاج الصناعــي يف الواليــات
املتحــدة ،إىل جانــب أســعار األســهم يف البورصــة .وكان هــذا بدايــة
تاريــخ مــا بــات يعــرف باســم “الحســابات القوميــة”.
وبعــد بضعــة ســنوات قــام االقتصــادي الرويس-األمريــي ســاميون كوزنه
(الــذي حــاز عــى جائــزة نوبــل يف العــام  )1970باقـراح إطــار نظــري
ومنهجيــة لصياغــة عــدد مــن املــؤرشات الكميــة ترمــي إىل قيــاس طاقة
االقتصــاد األمريــي وأداؤه ،مبــا فيهــا مــؤرش قريــب مــن صيغــة الناتــج
املحــي اإلجــايل الحاليــة .ويف الوقــت ذاتــه تقريبـاً ،طــور االقتصــادي
الربيطــاين ريتشــارد ســتون ،نظام ـاً ومنهجيــة مفصلــة للغــرض ذاتــه
وطبقهــا عــى االقتصــاد الربيطــاين .ولقــد تــم تبنــي منهجيــة ســتون من
قبــل منظمــة األمــم املتحــدة يف العــام  ،1947وجــرى تطويرهــا لتصبــح
“نظــام الحســابات القوميــة ( ”)SNAاملعــروف حاليـاً.
نظــام الحســابات القوميــة هــو النظــام الــدويل القيــايس املعتمــد لقياس
الــوزن االقتصــادي للــدول املختلفــة ولقيــاس تطــور النشــاط االقتصــادي
ومنــو اإلنتاجيــة والتجــارة الدوليــة والتحويــات البينيــة .ويــرف عــى
هــذا النظــام لجنــة خاصــة يف األمــم املتحــدة ،وهــي تعمــل بشــكل
مســتمر عــى تحديــث وتطويــر مكونــات ومنهجيــة النظــام.

الحسابات القومية
الناتــج املحــي اإلجــايل هــو قيمــة كافّــة الســلع والخدمــات التــي متر
يف الســوق والتــي يتــم إنتاجهــا خــال فــرة زمنيــة معينــة (ســنة) يف
بقعــة جغرافيــة محــددة (دولــة) .وميكــن النظــر إىل هــذا الناتــج مــن
ثــاث جهــات ،علـاً بــأ ّن تقديــر قيمتــة تتطابــق يف الجهــات الثــاث:
•جهــة اإلنتــاج :إجــايل القيمــة املضافــة التــي تتحقــق يف الدولــة
خــال ســنة.
•جهــة الدخــل :إجــايل الدخــول التــي تتولــد خــال العمليــة
اإلنتاجيــة يف الدولــة خــال ســنة.
•جهــة اإلنفــاق :إجــايل اإلنفــاق عــى الســلع والخدمــات يف
الدولــة خــال ســنة.
يعــرض الجــدول  1بنيــة الحســابات القوميــة مــن جهــة الدخــل ومن
جهــة اإلنفــاق .وإذا نظرنــا إىل الناتــج املحــي اإلجــايل مــن جهــة
اإلنفــاق (العمــود األميــن) نــرى أنّــه يتكــون مــن مجمــوع اإلنفــاق
االســتهاليك (الخــاص والحكومــي) إضافــة إىل اإلنفــاق االســتثامري

وصــايف الصــادرات (أي الصــادرات مطروح ـاً منهــا الــواردات) .هــذا
ميثــل إجــايل اإلنفــاق عــى مايتــم إنتاجــه محليــاً يف االقتصــاد،
وهــو يعــادل أيضـاً إجــايل الدخــول التــي تتولــد يف االقتصــاد خــال
العمليــات اإلنتاجيــة (الســطر األول مــن العمــود األيــر يف الجــدول
 .)1عملي ـاً إذن فــإ ّن قيمــة الناتــج املحــي وقيمــة الدخــل املحــي
متطابقتــان ،والفــرق بــن” الناتــج” و”الدخــل” يقتــر عــى أ ّن
األول يعتمــد منظــور اإلنتــاج واآلخــر منظــور الدخــل.
جدول  :1بنية ومكونات الحسابات القومية
اإلنفاق

االستهالك الخاص
 +االستهالك الحكومي
 +االستثامر (تكوين رأس املال اإلجاميل)
 +الصادرات
 الواردات= الناتج املحيل اإلجاميل (بأسعار السوق)
 صايف الرضائب غري املبارشة (الرضائب –التحويالت)
= الناتج املحيل اإلجاميل (بأسعار عوامل
اإلنتاج)
 -/+صايف دخل عوامل االنتاج من الخارج

الدخل
تعويضات العاملني (األجور والرواتب)
 +فائض العمليات (األرباح وعوائد
السندات واألسهم)

= الدخل املحيل اإلجاميل (بأسعار السوق)
 صايف الرضائب غري املبارشة (الرضائب– املساعدات)
= الدخل املحيل اإلجاميل (بأسعار
عوامل اإلنتاج)
 -/+صايف دخل عوامل االنتاج من الخارج
= ادخل القومي اإلجاميل (بأسعار عوامل
= الناتج القومي اإلجاميل (بأسعار عوامل اإلنتاج)
اإلنتاج)
 إهتالكات رأس املال إهتالكات رأس املال= الدخل القومي الصايف بأسعار عوامل
= الناتج القومي الصايف (بأسعار عوامل اإلنتاج)
اإلنتاج (الدخل القومي)

•	 من “أسعار السوق” اىل أسعار “تكاليف العوامل”
تشــتمل قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل عــى صــايف الرضائــب غري
املبــارشة (أي الرضائــب غــر املبــارشة مطروحـاً منهــا مســاعدات
الحكومــة للمنتجــن) .وهــو مــا يعنــي أنهــا محســوبة بأســعار
الســوق .وعنــد طــرح قيمــة صــايف الرضائــب غــر املبــارشة فإننــا
نتوصــل اىل الناتــج املحــي اإلجــايل محســوبا بأســعار تكاليــف
عوامــل اإلنتــاج (.)Factors-Cost Prices
•	 من “املحيل” إىل “القومي”
كــا ذكرنــا ســابقاً يقيــس الناتــج املحــي اإلجــايل اإلنتــاج
والدخــل يف بقعــة جغرافيــة معينــة ،بغــض النظــر عــن جنســية
األشــخاص واملؤسســات الذيــن قامــوا بعمليــة اإلنتــاج أو اإلنفــاق.
أي أ ّن هــذا املــؤرش هــو ( .)Location-Basedباملقابــل فــإ ّن
الناتــج القومــي اإلجــايل يقيــس إنتــاج وإنفــاق املواطنــن فقــط
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يف دولــة معينــة ،ســواء كان هــؤالء يحــرزون دخولهــم مــن داخــل
أو مــن خــارج حــدود هــذه الدولــة .أي أ ّن مــؤرش الناتــج القومــي
هــو ( .)Ownership-Basedعــى ســبيل املثــال ،الدخــل الــذي
يحققــه بنــك القاهرة-عــان يف فلســطني يدخــل يف حســاب
الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني ،ولكــن يتــم اســتثناؤه عنــد
حســاب الناتــج القومــي الفلســطيني .باملقابــل ،فــإ ّن دخــل عــال
الضفــة الغربيــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل ليــس مكون ـاً مــن
مكونــات الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني ،ولك ّنــه مكــ ّون
أســايس يف الدخــل القومــي .عــى ذلــك فــإ ّن الفــرق بــن الناتــج
املحــي والناتــج القومــي هــو يف بنــد “صــايف دخــل عوامــل اإلنتــاج
مــن وإىل الخــارج” ،أي إجــايل الدخــول التــي يحصــل عليهــا
مواطنــوا الدولــة مــن الخــارج مطروح ـاً منهــا إجــايل الدخــول
التــي يحصــل عليهــا األجانــب مــن داخــل الدولــة .الحــظ أخ ـرا ً
أ ّن هــذا املبلــغ الصــايف ميكــن أن يكــون ســالب أو موجــب ،وهــو
طبعــاً موجــب وكبــر يف حالــة فلســطني ،ولك ّنــه ســالب وكبــر
أيض ـاً يف حالــة دول النفــط الخليجيــة عــى ســبيل املثــال.
•	 من “اإلجاميل” إىل “الصايف”
مــا مييــز الناتــج أو الدخــل املحــي اإلجــايل عــن الصــايف هــو
قيمــة االهتــاكات ،أي االنخفــاض يف قيمــة رؤوس األمــوال
(املكائــن واملعــدات والبنــى التحتيــة مــن مبــاين وطــرق وجســور
وغريهــا) نتيجــة االســتعامل خــال الســنة .ويعــادل هــذا قيمــة
االســتثامرات الالزمــة للحفــاظ عــى مســتوى إجــايل التكويــن
الرأســايل يف البــاد عــى حالــه يف نهايــة العــام كــا يف مطلعــه.

تطابــق قيــم الناتــج املحــي اإلجــايل عنــد أخــذه كإنتــاج أو كدخــل
أو كإنفــاق :إ ّن قيمــة مــا يتــم إنتاجــه واســترياده يجــب أن تتطابــق
مــع قيمــة مــا يتــم رشاؤه محلي ـاً وتصديــره.
يف الحلقــة املغلقــة بــن اإلنتــاج مــن جهــة واالســتهالك واالســتثامر
مــن جهــة أخــرى ،التــي يعرضهــا الشــكل  ،1هنــاك ثــاث قنــوات
يتــرب منهــا الدخــل إىل خــارج الحلقــة :قنــاة الرضائــب الصافيــة
(ض) التــي تعــادل الرضائــب مطروحـاً منهــا املســاعدات التي تســحبها
الحكومــة ،قنــاة اال ّدخــار (خ) ،أي املبالــغ التــي تســتقطع مــن الدخــل
وال يتــم إنفاقهــا ،وقنــاة املدفوعــات للمســتوردات (س) ،أي الجــزء من
الدخــول الــذي ينفــق عــى املســتوردات والــذي يتــرب إىل خــارج
البــاد .التــرب مــن هــذه القنــوات الثــاث يعنــي أ ّن اإلنفــاق املحــي
الفعــي مل يعــد كافيــاً إلمتصــاص اإلنتــاج املحــي .ولكــن لحســن
الحــظ هنــاك باملقابــل ثــاث قنــوات حقــن يف النظــام أيض ـاً .وهــذه
القنــوات هــي اإلنفــاق الحكومــي (ح) الــذي يعيــد ضــخ الرضائــب
الصافيــة ،واالســتثامر (ث) الــذي يعيــد ضــخ االدخــارات ،والتصديــر
(ص) .واضــح إذن أ ّن إغــاق الحلقــة يتطلــب أن يكــون (ض+خ+س
= ح+ث+ص) .أو (ث -خ)( +ح -ض) = (س -ص) .بكلــات أخــرى،
ان التــوازن يقتــي أن يتــم متويــل العجــز املحــي (عجــز اال ّدخــار
وعجــز املوازنــة العامــة) بفائــض مطابــق يف املي ـزان الجــاري ملي ـزان
املدفوعــات (أي بالديــن وباملســاعدات الخارجيــة).

الناتــج املحــي والدخــل القومــي اإلجــايل والدخــل القومــي
التــريف الفلســطيني

هنــاك عــدد مــن النواقــص التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــي
الخاصية الدورانية للحسابات القومية
اإلجــايل (أنظــر التعريــف القــادم ملكافــئ القيمــة الرشائيــة ملزيــد
الناتــج املحــي اإلجــايل هــو مقيــاس للتدفــق وليــس مقياســاً مــن املعلومــات حــول نواقــص املــؤرش) .وهــذه النواقــص تحــول دون
للمخــزون أو الرتاكــم (مثــل مخــزون رأس املــال الــذي يقيــس قيمــة أن يكــون املــؤرش مقياس ـاً أمين ـاً للرفــاه أو ملســتوى الحيــاة يف البلــد
رأس املــال املرتاكمــة خــال ســنوات متعــددة) .ويوضّ ــح الشــكل املعنــي .إنّــه فقــط مــؤرش تقريبــي لقيمــة املــوارد املتاحــة يف االقتصاد،
 1الطبيعــة الدورانيــة لهــذا التدفــق ،كــا يفــر ســبب وكيفيــة والتــي ميكــن توظيفهــا مبدئي ـاً مــن أجــل خلــق دولــة الرفــاه.
شكل  :1الحلقة الدورانية إلنتاج واستخدام الناتج املحيل اإلجاميل
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ولكــن مــؤرش الناتــج املحــي اإلجــايل قــارص يف حالــة فلســطني

حتــى عــن إعطــاء الفكــرة التقريبيــة تلــك عــن املــوارد املتاحــة 2-2 .مكافئ القوى الرشائية
ذلــك ألنّــه ال يأخــذ يف الحســبان القيمــة املوجبــة والعاليــة لصــايف
)Purchasing Power Parity (PPP

دخــل عوامــل اإلنتــاج مــن الخــارج ،والــذي بلــغ يف فلســطني نحــو
 1,217مليــون دوالر يف  .2015وكــا يوضّ ــح الجــدول  2فــإ ّن إضافــة
هــذا البنــد تجعــل الدخــل القومــي اإلجــايل لفلســطني أعــى مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  .%13.5وتجــدر اإلشــارة إىل أ ّن
أكــر مــن  %97مــن صــايف دخــل العوامــل هــذا جلبتــه قــوة العمــل
الفلســطينية العاملــة يف الخــارج (يف إرسائيــل أساسـاً) ،يف حــن جــاء
الباقــي مــن صــايف دخــل امللكيــة يف الخــارج .وهــذا بــدوره يفــر
ملــاذا تحقــق الجــزء األكــر مــن صــايف دخــل العوامــل مــن الخــارج
يف الضفــة الغربيــة ،يف حــن كانــت حصــة قطــاع غــزة هامشــية
للغايــة يف ذلــك العــام.
جدول  :2الناتج املحيل اإلجاميل والدخل القومي اإلجاميل
والدخل القومي الترصيف (مليون دوالر )2015

الناتج املحيل اإلجاميل (أسعار السوق)
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
(دوالر)
صايف دخل عوامل اإلنتاج من الخارج
الدخل القومي اإلجاميل
صايف التحويالت دون مقابل
الدخل القومي اإلجاميل الترصيف (الدخل
اإلجاميل املتاح)
نصيب الفرد من الدخل اإلجاميل املتاح
(دوالر)

الضفة
الغربية
9,539

قطاع
غزة
3,134

12,673

3,606

1,686

2,814

1,696
11,235
835

16
3,150
586

1,712
14,385
1،421

12,071

3,735

15,806

4,564

2,010

3,510

فلسطني

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء :احصاءات الحسابات القومية .1994-2015

هــذا يعنــي مــن ناحيــة مبدئيــة أ ّن الدخــل القومــي اإلجــايل
مــؤرش أكــر مالمئــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للتدليــل عــى
املــوارد الســنوية املتاحــة يف الحالــة الفلســطينية .ولكــن ،الدخــل
القومــي الصــايف أيضـاً يقـ ّدم صــورة ناقصــة ،ذلــك أل ّن هــذا املــؤرش
ال يأخــذ باالعتبــار صــايف “التحويــات دون مقابــل” (Unrequited
 )Transfersالتــي تــرد إىل االقتصــاد مــن الخــارج .وهــذه التحويــات
تتضمــن املســاعدات والهدايــا التــي يرســلها املقيمــون يف الخــارج
ألهلهــم وأصدقائهــم داخــل البلــد ،إضافــة إىل املســاعدات والهبــات
مــن الخــارج للمؤسســات والهيئــات الخاصــة والعامــة .ولقــد بلغــت
قيمــة صــايف هــذه التحويــات إىل فلســطني  1,421مليــون دوالر يف
 .2015وعنــد إضافــة هــذا املبلــغ ينتقــل الدخــل القومــي اإلجــايل
إىل مـ�ا يعـ�رف باسـ�م الدخـ�ل القومـ�ي اإلجـمايل التـصريف( (�Dispos
 )ableوهــو مــؤرش أكــر مالمئــة مــن املؤرشيــن اآلخريــن للتعبــر
عــن مبلــغ املــوارد املتاحــة يف االقتصــاد .وتزيــد قيمــة الدخــل
القومــي التــريف الفلســطيني عــن قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل
مبقــدار يقــرب مــن  ،%25ســواء بالنســبة إىل املبلــغ الــكيل أو
لنصيــب الفــرد مــن الدخــل.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،52سنة .)2018

مــن املعلــوم أ ّن مقيــاس الدخــل ،أو الناتــج املحــي اإلجــايل،
يعــاين مــن مثالــب متعــددة ،وهــو عــى ذلــك ليــس مــؤرشا ً أمين ـاً
للتدليــل عــى مســتوى الرفــاه االقتصــادي واالجتامعــي .ولكــن
هــذا املــؤرش يظــل األوســع اســتخداماً واألكــر انتشــارا ً للتعبــر عــن
مســتوى النشــاط االقتصــادي وللمقارنــة بــن مســتويات الحيــاة يف
البلــدان املختلفــة .ولعــل أفضــل تفســر لهــذه املفارقــة هــو مــا
ذكــره االقتصــادي البــارز آرثــر لويــس (جائــزة نوبــل يف “ :)1979أن
مســتوى الدخــل للفــرد مــا ي ـزال ،عــى الرغــم مــن كل نواقصــه،
أفضــل مــؤرش متــاح للرفــاه ،ذلــك ألن مســتوى الدخــل يتيــح
الفرصــة أمــام الفــرد ألن يســيطر عــى مصــره ويتحكــم بــه”.
الناتــج املحــي اإلجــايل هــو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع البضائــع
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد خــال فــرة ســنة .ويتــم
حســاب قيمــة هــذه البضائــع والخدمــات بــرب كميــات إنتاجهــا
بأســعارها يف الســوق .ومــن بــن النــوادر التــي تذكــر للتعبــر عــن
إحــدى النواقــص األساســية التــي يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــي
ان زواج الرجــل مــن الطاهيــة أو املربيــة التــي تعمــل يف منزلــه يــؤدي
إىل انخفــاض الناتــج املحــي .ذلــك ألن عمــل املربيــة هــو عمــل ســوقي
(ميــر يف الســوق) مدفــوع األجــر ويدخــل يف حســاب الناتــج املحــي ،يف
حــن أن األعــال املنزليــة للزوجــة وتربيــة األطفــال هــي نشــاطات غــر
ســوقية (إذن غــر اقتصاديــة) وال تدخــل يف حســاب اإلنتــاج .قصــور
آخــر يعــاين منــه مــؤرش الدخــل يتمثــل يف أ ّن الناتــج املحــي اإلجــايل
هــو مقيــاس للتدفــق وليــس للمخــزون ،وهــذا يعنــي أن الــدول ميكنهــا
مــن حيــث املبــدأ زيــادة الناتــج املحــي فيهــا ،أو الدخــل ،عــى حســاب
اســتنزاف مخــزون الــروات الطبيعيــة والرأســالية يف البــاد.

األسعار الثابتة
اســتنبط االقتصاديــون حلــوالً مقنعــة لعــدد مــن املثالــب التــي
يعــاين منهــا مــؤرش الناتــج املحــي :األول يتعلــق باملقارنــة بــن
أرقــام الناتــج يف نقطتــي زمــن مختلفتــن ،والثــاين يتعلــق مبقارنــة
الناتــج املحــي اإلجــايل بــن البلــدان املختلفــة .ينشــأ املثلــب األول
مــن أن تغــر قيمــة الناتــج املحــي بــن ســنة وأخــرى قــد يتولــد مــن
ارتفــاع األســعار وليــس مــن زيــادة الكميــات التــي يتــم إنتاجهــا
مــن الســلع والخدمــات .وللتخلــص مــن تأثــر زيــادة األســعار
يتــم اســتخدام مــا يعــرف باســم “األســعار الثابتــة” .عــى ســبيل
املثــال ،إذا أردنــا التوصــل إىل قيمــة زيــادة اإلنتــاج “الحقيقيــة”
(أي تلــك التــي تعــزى اىل زيــادة كميــات اإلنتــاج وليــس اىل ارتفــاع
األســعار) بــن العــام  2000و ،2010نقــوم بــرب كميــات البضائــع
والخدمــات التــي تــم إنتاجهــا يف العــام  2010بأســعار هــذه البضائع
والخدمــات يف العــام  .2000والزيــادة يف قيمــة الناتــج املحــي هــذه
عــن قيمتــه يف العــام  2000متثــل النمــو “الحقيقــي” لالقتصــاد ،أي
مــا يعــرف باســم النمــو باألســعار الثابتــة للعــام .2000

املقارنات الدولية
املشــكلة الثانيــة ،أي مشــكلة املقارنــة بــن الناتــج املحــي يف الــدول
املختلفــة ،ترتبــط بالتبايــن الكبــر يف أســعار الســلع والخدمــات بــن
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دول العــامل .عــى ســبيل املثــال ،إ ّن إنتــاج كل طــن قمــح يدخــل
يف حســاب الناتــج املحــي تبعــاً لســعر هــذا الطــن يف الســوق
املحليــة ،وهــذا يعنــي أ ّن إنتــاج ذات الكميــة مــن القمــح (ومــن
النوعيــة ذاتهــا) تضيــف إىل الناتــج املحــي اإلجــايل قيمــة أعــى
بكثــر يف الــدول الغنيــة التــي تســود فيهــا األســعار املرتفعــة ،مــا
تفعلــه يف الــدول الفقــرة .وهــذا مــا يجعــل مقارنــة األرقــام الجاريــة
للناتــج املحــي بــن الــدول غــر دقيقــة وغــر عادلــة طاملــا أنهــا
تعكــس جزئيــا التبايــن باألســعار وليــس فقــط التبايــن يف كميــات
ونوعيــات اإلنتــاج .جوهــر اإلشــكالية يكمــن يف أن مقارنــة اإلنتــاج
والدخــل بــن الــدول تتطلــب تحويــل قيــم الناتــج املحــي املختلفــة
اىل قيمتهــا بعملــة واحــدة ،ولكــن أســعار الــرف بــن العمــات ال
تعكــس بأمانــة ودقــة تبايــن القــوة الرشائيــة للعمــات املختلفــة.
وهــذه هــي املشــكلة التــي وضــع االقتصاديــون لهــا حــاً تحــت
عنــوان أســعار رصف “مكافــئ القــوة الرشائيــة” (.)PPP

يســتحيل بالطبــع التوصــل بشــكل مبــارش إىل ســعر الــرف الــذي
يوحــد متامــاً بــن أســعار كافــة الســلع والخدمــات املتشــابهة يف
بلديــن مختلفــن .ولهــذا الســبب اختــار برنامــج املقارنــات الدوليــة
طريق ـاً بدي ـاً للحســاب .يفــرض هــذا الطريــق أ ّن هنــاك أســعارا ً
واحــدة لكافــة البضائــع والخدمــات يف كافــة انحــاء العــامل ،وأن هذه
األســعار مطابقــة لألســعار الســائدة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
حاملــا يتــم اف ـراض هــذه األســعار العامليــة املوحــدة فــان الخطــوة
التاليــة تتمثــل يف رضب هــذه األســعار بكميــات البضائــع والخدمات
التــي يتــم إنتاجهــا يف البلــدان املختلفــة .وحصيلــة عمليــة الــرب
هــذه متثــل النتــاج املحــي االجــايل لهــذه الــدول مقاس ـاً ،ليــس
فقــط بالــدوالر األمريــي ،ولكــن أيضـاً مقاسـاً باألســعار األمريكيــة.
وهكــذا يصبــح باإلمــكان مقارنــة أرقــام النواتــج املحليــة للــدول
املختلفــة مــع بعضهــا البعــض نظ ـرا ألن مســتويات األســعار باتــت
موحــدة فيــا بينهــا.

مكافئ القوة الرشائية

التباين بني اسعار الرصف الجارية ومكافئ القيمة الرشائية

هنــاك نوعــان مــن أســعار الــرف بــن العمــات ،ســعر الــرف
الجــاري وســعر رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة .األول هــو الســعر
املراقــب يف الســوق ،مث ـاً كل  1دوالر يعــادل  18.7جنيــة مــري.
ســعر الــرف الثــاين هــو ســعر بديــل لســعر رصف الســوق،
ويقــوم عــى أســاس تكاليــف الحيــاة يف كل دولــة مقارنــة بالدولــة
األخــرى ،وعــى التبايــن يف مع ـ ّدالت التضخــم بينهــا .ســعر رصف
مكافــئ القــوة الرشائيــة يوحــد ويــوازن بــن أســعار كافــة الســلع
والخدمــات فيــا بــن دولتــن .مثـاُ إذا كان مــا ميكــن رشاءه بـــ 10
دوالرات يف أمريــكا يطابــق مــن حيــث الكميــة والنوعيــة متامـاً مــا
ميكــن رشاءه بـــ  50جنيــه مــري ،فإنــه ســعر الــرف الــذي يعــادل
مــا بــن القــوة الرشائيــة للعملتــن يكــون  5جنيهــات لقــاء كل دوالر.
ســعر رصف القــوة الرشائيــة هــذا يعنــي أن ســعر رصف الجنيــه
املــري يف الســوق املذكــور ســابقاً أقــل مــن قيمتــه الحقيقيــة
( )Undervaluedمبقــدار يقــرب مــن  .%70واضــح أ ّن اســتخدام
ســعر رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة ســوف يرفــع مــن قيمــة الناتــج
املحــي اإلجــايل ملــر مقاس ـاً بالــدوالر مبقــدار يقــرب مــن ثالثــة
أضعــاف قيمتــه عنــد اســتخدام ســعر رصف الســوق.

يســجل العمــود األول يف الجــدول  1قيــم الناتــج املحــي اإلجــايل يف
دول مختلفــة بالعمــات املحليــة (مثــاً االردن  20.5مليــار دينــار،
ومــر  1,371مليــار جنيــه) .كــا يســجل العمــود الثــاين قيمــة الناتــج
املحــي لهــذه الــدول مقيـاً بالــدوالر عــى ضــوء ســعر الــرف الســائد
يف الســوق بــن العملــة املحليــة والــدوالر .واضــح أن قيمــة الناتــج
املحــي اإلجــايل يف أمــركا تظل عــى حالهــا يف العموديــن األول والثاين.
الحــظ ايضـاً أن قيمــة الناتــج املحــي يف كل مــن إرسائيــل وفلســطني تم
تحويلهــا مــن الشــيكل (يف العمــود  )1إىل الــدوالر (العمــود  )2بســعر
رصف ســوقي واحــد يعــادل  3.571شــيكل لــكل دوالر.

برنامج املقارنات الدويل ()ICP
أولــت هيئــة األمــم املتحــدة اهتاممـاً كبـرا ً بتطويــر تقنيــات تســمح
بإجــراء مقارنــات دوليــة ألرقــام الحســابات القوميــة .وقامــت يف
العــام  1968بتأســيس برنامــج دائــم لهــذا الغــرض تحــت اســم
برنامـ�ج املقارنـ�ات الدوليـ�ة( (�International Comparison Pro
 )gramوالــذي يعمــل االن تحــت مظلــة البنــك الــدويل .ويقــوم
الربنامــج بشــكل دوري بتقديــر ونــر بيانــات عــن قيــم الناتــج
املحــي اإلجــايل حســب مكافــئ القــوة الرشائيــة يف  199دولــة
(مبــا فيهــا فلســطني) .ولقــد صــدر املجلــد األخــر للربنامــج يف العــام
 2014وهــو يغطــي أســعار رصف مكافــئ القيمــة الرشائيــة يف دول
العــامل يف العــام  .2011ويوفــر الجــدول  1نبــذه عــن األرقــام التــي
1
وردت يف ذلــك املجلــد لعــدد مــن الــدول املختــارة.
1 World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies: A
Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program. Washington, DC:
World Bank. http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP-2011-report.pdf

جدول  :1الناتج املحيل اإلجاميل مقيامً بالدوالر الجاري
وبدوالر مكافئ القوة الرشائية ()2011
الناتج املحيل اإلجاميل
الناتج املحيل اإلجاميل
للفرد
مليار دوالر دوالر دوالر مكافئ
مليار عملة مليار
رشاء 5
محلية  1دوالر  2مكافئ رشاء 4 3

الواليات
املتحدة
490.5
2,750
الرنويج
7,921.9 47,310.4
الصني
229.9 1,371.1
مرص
28.8
20.5
األردن
258.2
إرسائيل 923.9
9.8
35.0
فلسطني

15,533.8 15,533.8

15,533.8

49,782

49,782

306.5
13,495
843.8
59.8
234.2
16.0

99,035
5,456
2,888
4,615
33,259
2,345

61,879
10,057
10,599
11,169
30,168
3,833

Source: World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of
World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International
Comparison Program. Washington, DC: World Bank.

يســجل العمــود الثالــث قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل عــى ضــوء
مكافــئ القــوة الرشائيــة .ويتــم حســاب هــذا ،كــا ذكرنــا ســابقاً،
بــرب كميــات اإلنتــاج مــن البضائــع والخدمــات يف األردن مث ـاً
بأســعار هــذه البضائــع والخدمــات ذاتهــا يف الواليــات املتحــدة.
واضــح أن قيمــة الناتــج املحــي يف أمريــكا تظــل أيضـاً عــى حالهــا
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هنــا كــا يف العموديــن الســابقني .ولكــن قيمــة الناتــج حســب

مكافــئ القــوة الرشائيــة (املحســوبة باســتخدام األســعار األمريكيــة)  3-2العجز املزدوج وفجوة املوارد
تختلــف يف كافــة الــدول األخــرى عــن قيمتهــا املحســوبة باســتخدام
The Twin-Deficit and Resource Gap

أســعار الــرف الســوقية .الحــظ أن ســعر رصف مكافــئ القــوة
الرشائيــة لــأردن مثــا ميكــن حســابه اآلن بشــكل غــر مبــارش ،عــر
تقســيم ن .م .ا .بالدينــار عــى ن .م .ا .لــأردن مقاســا باألســعار
األمريكيــة ( .)0.34 =20.5/59.8وســعر الــرف هــذا يختلــف
بشــكل كبــر عــن ســعر الــرف الســوقي للدينــار والــذي يعــادل
 0.71دوالر لــكل دينــار.
القاعــدة العامــة للتبايــن بــن قيمــة الناتــج الحــدي بالــدوالر الجاري
وقيمتــه بــدوالر مكافــئ القــوة الرشائيــة هــي كالتــايل :كلــا كانــت
األســعار يف بلــد مــا أعــى مــن األســعار الســائدة يف أمريــكا (كــا
يف الرنويــج مثـاً) ،فــإن قيمــة الناتــج املحــي فيهــا حســب مكافــئ
القــوة الرشائيــة تكــون أدىن مــن قيمــة الناتــج حســب ســعر رصف
الســوق .والعكــس بالعكــس .وكلــا توســع الفــرق بــن األســعار،
كــر الفــارق بــن الناتــج املحــي مقاسـاً بالطريقتــن.

خــذ إرسائيــل وفلســطني عــى ســبيل املثــال ،نظ ـرا ً أل ّن األســعار يف
إرسائيــل أعــى مبقــدار  13نقطــة عــن األســعار يف أمريــكا (متوســط
األســعار يف  199دولــة يبلــغ  ،)100فــإن ناتجهــا املحــي مقاســاً
بــدوالر مكافــئ القــوة الرشائيــة يقــل مبقــدار  24مليــار عــن
قيمتــه حســب ســعر رصف الســوق (ســعر رصف الــدوالر حســب
مكافــئ القــوة الرشائيــة يف إرسائيــل يعــادل  3.945شــيكل) .أمــا يف
فلســطني ،ونظـرا ً ألن مســتوى األســعار فيهــا أقــل مبقــدار  50نقطــة
عــن األســعار يف أمريــكا ،فــإن الناتــج املحــي حســب مكافــئ القــوة
الرشائيــة فيهــا أعــى مــن الناتــج املحــي الجــاري مبقــدار  6.2مليــار
دوالر (ســعر رصف الــدوالر حســب مكافــئ القــوة الرشائيــة يف
فلســطني يعــادل  2.187شــيكل :أي مــا ميكــن رشاءه بــدوالر واحــد
يف أمريــكا ميكــن رشاءه بكميــة ونوعيــة مطابقــة متام ـاً بــِ 2.187
شــيكل يف فلســطني).
ال شــك أن اســتخدام أســعار رصف مكافــئ القــوة الرشائيــة يعطــي
صــورة أكــر دقــة وأكــر عدالــة عــن مســتويات الدخــل يف الــدول
املختلفــة .عــى ســبيل املثــال أن دخــل الفــرد املــري ال يزيــد عــى
 2,888دوالر جــاري يف العــام  ،2011ولكنــه يرتفــع اىل  10,599دوالر
حســب مكافــئ القــوة الرشائيــة .مــن ناحيــة ثانيــة فــان مقارنــة
مســتويات الدخــل بالــدول املختلفــة مــع بعضهــا البعــض ليــس
لهــا داللــة حقيقيــة وعمليــة إذا مــا تــم تجاهــل التبايــن يف أســعار
الســلع والخدمــات بــن هــذه الــدول .ويكفــي هنــا أن نشــر اىل أن
دخــل الفــرد املــري يف  2011كان ال يزيــد عــى  %3مــن دخــل
الفــرد يف الرنويــج حســب أســعار الــرف الجاريــة ،يف حــن انــه
يصــل اىل  %17عنــد املقارنــة مبكافــئ القــوة الرشائيــة.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،48سنة .)2017

“العجــز املــزدوج” يف اإلقتصــاد هــو العجــز الثنــايئ الــذي يتحقــق يف
املوازنــة الحكوميــة (فائــض اإلنفــاق العــام عــى دخــل الحكومــة)
ويف املي ـزان الجــاري ملي ـزان املدفوعــات .وميكــن التوصــل بســهولة،
انطالقــاً مــن معــادالت الحســابات القوميــة يف االقتصــاد ،إىل أ ّن
هنــاك عالقــة طرديــة بــن عجــز املوازنــة الحكوميــة وعجــز امليـزان
الجــاري .أي أ ّن الزيــادة يف عجــز املوازنــة (يف ظــل فرضيــات معينــة)
يرتافــق مــع االرتفــاع يف العجــز الخارجــي ،والعكــس بالعكــس.
تقودنا معادالت الحسابات القومية اىل املتطابقة التالية:
عجز امليزان الجاري مليزان املدفوعات= عجز االدخار (أي الفرق بني
االدخار واالستثامر).
وميكن اعادة كتابة هذه املتطابقة كالتايل:
(الصادرات  +صايف دخل عوامل اإلنتاج والتحويالت من الخارج) -
الواردات = االدخار -االستثامر
ونظـرا ً أل ّن االدخــار يف االقتصــاد يتكــون مــن ادخــار خــاص وادخــار
حكومــي ،وأ ّن عجــز موازنــة الحكومــة هــو مبثابــة ادخــار ســالب،
فــإ ّن املتطابقــة الســابقة تقــود إىل مفهــوم “العجــز املــزدوج”:
ارتفــاع عجــز املوازنــة الحكوميــة يقــود اىل ارتفــاع العجــز الخارجــي،
أي عجــز املي ـزان الجــاري يف مي ـزان املدفوعــات.
تقــرح بعــض الدراســات ،انطالقـاً مــن العالقــة التعريفيــة الســابقة،
وجــود عالقــة ســببية مبــارشة بــن عجــز املوازنــة والعجــز يف امليـزان
الجــاري (أي يف فائــض االســترياد عــى قيمــة الصــادرات وصــايف
تدفّــق الدخــل مــن العمــل والتحويــات الخارجيــة) .وبالتــايل
فــإ ّن الطريــق للقضــاء عــى العجــز الخارجــي يقتــي أوال القضــاء
عــى عجــز املوازنــة العامــة .وعــى أرضيــة هــذه العالقــة املبــارشة
قامــت عــدة جهــات دوليــة بتكـرار التوصيــة للحكومــة الفلســطينية
بــأن الطريــق اىل تقليــص العجــز املتزايــد يف املي ـزان الجــاري ميــر
ويتطلــب تقليــص عجــز املوازنــة (تقليــص اإلنفــاق العــام وتحســن
الجبايــة) أوال.
تحاجــج دراســة نرشهــا مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
(األونكتــاد) بعنــوان “عجــز مــزدوج أم فجــوة مــوارد مفروضــة؟”
ضــد فكــرة وجــودة عالقــة ســببية بــن عجــز املوازنــة والعجــز
الخارجــي يف االقتصــاد الفلســطيني .وتؤكــد ،بعــد التمحيــص يف
األرقــام ،أ ّن العجــز الخارجــي يف االقتصــاد الفلســطيني مل يبــد
أي رد فعــل تجــاه التبــدل يف عجــز املوازنــة يف أيــة فــرة خــال
 .2014 - 1968وعــى ذلــك فــإ ّن املشــورة السياســاتية التــي تــويص
بتقليــص عجــز املوازنــة ،كأداة لتقليــص عجــز امليــزان الجــاري،
هــي مشــورة غــر حكيمــة وغــر مجديــة .ذلــك أل ّن تقليــص عجــز
املوازنــة ،ضمــن الظــروف الراهنــة ،ســيؤدي إىل زيــادة البطالــة
وليــس إىل تقليــص العجــز الخارجــي.
1

1 UNCTAD (2017): The Occupied Palestinian Territory: Twin Deficit or an Imposed
?Resource Gap
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وعوضـاً عــن ا ّدعــاء وجــود عالقــة ســببية تقــرح دراســة االونكتــاد

أ ّن عجــزي املوازنــة وامليـزان الجــاري ،اللــذان باتــا مظهـران مزمنــان  4-2عدالة توزيع الدخل “منحنى لورنز” ومعامل “جيني”
لالقتصــاد الفلســطيني ،هــا نتيجــة بنيــة اقتصاديــة فرضهــا االحتالل Income Distribution-Lorens Curve and Gini
اإلرسائيــي ،وأنّهــا مــن عــوارض “فجــوة املــوارد” التــي يعــاين منهــا
Coefficient

االقتصــاد .وفجــوة املــوارد هــذه تتبــدى يف عجــز مزمــن يف ثالثــة
موازيــن مرتابطــة :عجــز املي ـزان التجــاري (فائــض االســترياد عــى
التصديــر) ،وعجــز االدخــار املحــي (فائــض االســتثامر عــى االدخــار)
وعجــز املوازنــة الحكوميــة .وبلغــت أوجــه العجــز الثالثــة هــذه،
كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل الفلســطيني خــال
 ،2014-2010نحــو  %40و %33و %8عــى التــوايل.

تقــرح الدراســة أ ّن فجــوة املــوارد يف االقتصــاد الفلســطيني جــاءت
نتيجــة التوســع يف طاقــة االســتهالك والطلــب بأكــر مــن التوســع
يف طاقــة اإلنتــاج املحــي .وأ ّن توســع طاقــة الطلــب هــذه جــاءت
بدورهــا نتيجــة فتــح ســوق العمــل اإلرسائيــي أمــام العــال
الفلســطينيني ،بالتــوازي مــع فــرض قيــود صارمــة عــى منــو اإلنتــاج
الزراعــي والصناعــي املحــي .ويتوصــل التحليــل إىل أ ّن القضــاء عــى
فجــوة املــوارد يتطلــب إعــادة تأهيــل الطاقــة اإلنتاجيــة املحليــة
وخلــق الــروط لتوســعها بهــدف تقليــص الفــرق بــن الدخــل
الــكيل الــذي يحــرزه الفلســطينيون والدخــل الــذي يتــم توليــده
مــن اإلنتــاج املحــي (أي تقليــص دخــل العــال والتحويــات مــن
الخــارج بالنســبة للدخــل املولّــد محليــا) .كــا يتطلــب تقليــص
الفــرق بــن عــدد القــوى العاملــة الفلســطينية وعــدد األشــخاص
العاملــن يف االقتصــاد املحــي مــن جهــة ثانيــة (أي زيــادة نســبة
العاملــن يف اإلقتصــاد املحــي مــن اجــايل العاملــة) .كــا تؤكــد أ ّن
تحقيــق هذيــن الهدفــن مع ـاً أمــر مهــم ،نظ ـرا ً أل ّن تقليــص فــارق
الدخــل (بــن اإلجــايل واملتحقــق مــن املصــادر املحليــة) ال يســر
دامئــاً بشــكل تلقــايئ مــع تقليــص الفــارق يف عــدد العــال (بــن
اجــايل عــدد العاملــن والعاملــن يف االقتصــاد املحــي).

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ا لعدد  ،49سنة اإلصدار )2017

كيــف يتــوزع الدخــل الــكيل يف دولــة مــا بــن املواطنــن وهــل
يتســم التوزيــع بالعدالــة؟ هــذا واحــد مــن أهــم األســئلة يف العلــوم
االجتامعيــة ،نظــرا ً أل ّن توزيــع الدخــل هــو املــؤرش األبــرز عــن
عدالــة السياســة االقتصاديــة وعــى فعاليــة الحركيــة االجتامعيــة يف
البــاد وعــى االســتقرار والتضامــن بــن األفـراد وطبقــات املجتمــع.
هنــاك طــرق إحصائيــة مختلفــة لقيــاس توزيــع الدخــل ،أبســطها
حصــة أغنــى  %10مــن الســكان مــن الدخــل (أو مــن
متابعــة ّ
حصــة أغنــى %10
الــروة) يف البــاد .فعــى ســبيل املثــال ،بلغــت ّ
مــن ســكّان الواليــات املتحــدة نحــو  %45مــن إجــايل الدخــل
الحصــة إىل نحــو
القومــي يف الفــرة  .1920-1910ثـ ّم هبطــت هــذه ّ
 %35يف خمســينات القــرن املــايض ،وعــادت وارتفعــت إىل مــا يقرب
مــن  %50يف العقــد األول مــن القــرن الحــايل 1.وهنــاك أيضــا مــؤرش
 ،20/20وهــو الــذي يقيــس حصــة أغنــى  %20مــن الســكان مقارنــة
مــع حصــة أفقــر  %20مــن إجــايل الدخــل .ولقــد بلغــت هــذه
النســبة  8أضعــاف يف الواليــات املتحــدة و 7أضعــاف يف اململكــة
2
املتحــدة مقارنــة مــع  4أضعــاف فقــط يف الســويد واليابــان.
عــى أ ّن الطريقــة األشــمل لدراســة توزيــع الدخــل يف املجتمــع
تتمثــل يف مــا يعــرف باســم منحنــى لورنــز ()Lorenz Curve
ومعامــل جينــي ( .)Gini Coefficientيص ـ ّور منحنــى لورنــز عــى
اإلحــدايث العمــودي التوزيــع املئــوي الرتاكمــي للدخــل يف بلــد
مــا ،بــدءا ً مــن ( %10أو  )%1وانتهــا ًء مــع  .%10ويســجل عــى
االحــدايث األفقــي التوزيــع املئــوي الرتاكمــي للســكان (أنظــر الشــكل
الحصــة الرتاكميــة للســكّان
 .)1ومتثــل كل نقطــة عــى املنحنــى ّ
مــن إجــايل الدخــل .عــى ســبيل املثــال ،تقــول النقطــة ( )xعــى
املنحنــى أ ّن  %90مــن الســكان يحصلــون عــى  %65فقــط مــن
الدخــل ،أي أ ّن النســبة املتبقيــة مــن الســكان (حــوايل  )%10تحصــل
عــى  %35مــن إجــايل الدخــل.
شكل  :1منحنى لورنز
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1 Thomas Piketty (2014): Capital in the 21 century.
2 The Equality Trust: https://www.equalitytrust.org.uk/notes-statistical-sources-and-methods

30

مفاهيم وتعاريف اقتصادية2020 ،

الحــظ أوالً أ ّن الفئــات األفقــر يف املجتمــع تقــع عــى الطــرف األيــر
مــن االحــدايث األفقــي ،يف حــن أغنــى  %10مــن الســكان هــم يف
أقــى اليمــن .ثانيـاً ،أ ّن التوزيــع األمثــل (ورمبــا الطوبــاوي) للدخــل
هــو عــى امتــداد الخــط القطــري يف الشــكل  ،1أي التوزيــع الــذي
يتطابــق فيــه منحنــى لورنــز مــع الخــط القطــري .ذلــك أل ّن كل %1
مــن الس ـكّان يحصلــون عــى  %1مــن الدخــل الــكيل عــى امتــداد
الخــط القطــري .عــى ذلــك ،ميكــن االســتنتاج أنّــه كلّــا اقــرب
منحنــى لورنــز لتوزيــع الدخــل يف بلــد مــا مــن الخــط القطــري
كلــا كان توزيــع الدخــل أكــر عدالــة يف البلــد املعنــي ،والعكــس
بالعكــس .وهــذا يعنــي أيضـاً أ ّن مــؤرش عــدم العدالــة يُقــاس مبقدار
اتســاع املســاحة املحصــورة بــن منحنــى لورنــز والخــط القطــري.
وهــذا متام ـاً مــا يقيســه “معامــل جينــي” (املعامــل = املســاحة A
 /املســاحة .)A+B

معامل جيني
تـراوح قيمــة معامــل جينــي بــن الصفــر (الــذي يعــر عــن العدالــة
املطلقــة يف التوزيــع ،حيــث يتطابــق محنــى لورنــز مــع الخــط
القطــري) ،وبــن الواحــد ،الــذي يعــر عــن عــدم العدالــة املطلقــة
يف التوزيــع ،حيــث تتطابــق املســاحة ِ Aمــع املســاحة  Bويكــون
الدخــل الــكيل مــن حصــة آخــر وأغنــى  %1مــن الســكان .واضــح
اذن أن قيمــة معامــل جينــي الواقعيــة تـراوح بــن الصفــر والواحــد،
وكلــا تدنــت القيمــة كلــا كان توزيــع الدخــل أكــر عدالــة.
يعــرض الجــدول  1قيمــة معامــل جينــي يف عــدد مــن الــدول،
وت ـراوح قيمتــه املعامــل بــن  0.215يف فنلنــدا (األفضــل بــن 149
دولــة يف العــامل) و 0.632يف ليســوتو (ذات توزيــع الدخــل األســوء
واألكــر ال عدالــة بــن  145دولــة) .وتقــ ّدر الصفحــة اإللكرتونيــة
لوكالــة املخابـرات املركزيــة قيمــة معامــل جينــي يف الضفــة الغربيــة
يف العــام  2009عــى أنّهــا  ،0.345وهــو مــا مينحهــا املرتبــة  98بــن
الــدول الـــ .145
يعــاين معامــل جينــي لتوزيــع الدخــل مــن نقطتــي ضعــف .أ ّولهــا،
حســاس للغايــة ويتطلــب عــى ذلــك أن يتــم حســابه إىل أربعــة
أنّــه ّ
أو خمســة أرقــام عرشيــة ملالحقــة التطــورات التــي ميكــن أن تطــرأ
عــى توزيــع الدخــل بــن فــرة وأخــرى .ثانيهــا ،وهــذا مثلــب
أهــم ،أ ّن تطابــق قيمــة املــؤرش بــن بلديــن ال يعنــي بالــرورة
حصــة الفقـراء مــن الدخــل
تطابــق توزيــع الدخــل فيهــا .ذلــك أل ّن ّ
يف الدولــة األوىل ميكــن أن تكــون أســوأ مــا هــي عليــه يف الدولــة
الثانيــة ،ولكــن هــذا جــرى موازنتــه بتوزيــع أكــر عدالــة للدخــل
بــن األغنيــاء يف الدولــة األوىل .وبشــكل مناظــر ،فــإ ّن انخفــاض قيمة
مــؤرش جينــي يف بلــد مــا بــن فرتتــن زمنيتــن ال يعنــي بالــرورة

جدول  :1معامل جيني لتوزيع الدخل يف دول مختارة
الرقم املتسلسل
149
119
110
93
64
48
43

الدولة
فنلندا
مرص
اململكة املتحدة
الهند
األردن
إرسائيل
الواليات املتحدة

سنة التقدير
2015
2008
2012
2011
2007
2013
2007

قيمة املعامل
0.215
0.308
0.324
0.352
0.397
0.428
0.450

Source: CIA: The World Factbook.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2172rank.html

أ ّن الفقـراء باتــوا أحســن حــاالً ،ذلــك أل ّن منحنيــات لورنــز للفرتتــن
حصــة
ميكــن أن تتقاطــع معــاً وميكــن أن تعكــس انخفاضــا يف ّ
الفقـراء مــن الدخــل مقابــل تحســنا يف توزيــع الدخــل بــن األغنيــاء
والطبقــة الوســطى.

لورنز وجيني يف فلسطني

مــاذا عــن منحنــى لورنز ومعامــل جينــي يف األرايض الفلســطينية؟ ال
يتوفــر هنــاك معلومــات عــن توزيع الدخــل يف األرايض الفلســطينية،
ولكــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء يوفــر معلومــات حــول توزيــع
االســتهالك بــن العائــات يف الضفــة والقطــاع .ومــن املعلــوم أن
العدالــة يف توزيــع االســتهالك هــي دامئــاً أعــى مــن العدالــة يف
توزيــع الدخــل يف ذات البلــد ،ذلــك ألن االســتهالك يأخــذ باالعتبــار
املســاعدات العينيــة والتحويــات التــي تتلقاهــا العائــات الفقــرة.
ولقــد قــام الجهــاز ،عــى ضــوء مســح إنفــاق واســتهالك األرس ،2011
باســتخالص منحنــى لورنــز وحســاب معامــل جينــي الســتهالك
3
العائــات يف األرايض الفلســطينية.
تــم التوصــل إىل توزيــع االســتهالك يف األرايض الفلســطينية من خالل
عينــة بلــغ عددهــا  4,317عائلــة ( %65منهــا يف الضفــة الغربيــة
والباقــي يف قطــاع غــزة) ،مبتوســط  6أفــراد يف كل عائلــة ( 5.6يف
الضفــة الغربيــة و 6.6يف قطــاع غــزة) .ويســتدل مــن الجــدول  2أن
اســتهالك الفــرد يف أغنــى  %10مــن العائــات الفلســطينية يعــادل
 4.8ضعــف اســتهالك الفــرد يف أفقــر  %10مــن العائــات ،كــا
أن أغنــى  %20مــن العائــات تســتهلك أكــر مــن ثلــث إجــايل
االســتهالك يف فلســطني.
يصــور الشــكل “ 2منحنــى لورنــز” لتوزيــع االســتهالك يف األرايض
الفلســطينية يف العــام  2011يف كل مــن الضفــة والقطــاع .ويوضــح

جدول  :2توزيع االستهالك اإلجاميل بني السكان يف فلسطني ()2011
توزيع السكان
الحصة من االستهالك %

أغنى
%10
21.3

ثاين أغنى
%10
14.0

الفئة
ثالث غنى رابع أغنى الفئة
 %10الخامسة السادسة
%10
8.3
9.6
10.2
12.2

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :مسح إنفاق واستهالك األرس 2011

الفئة
السابعة
7.6

الفئة الفئة أفقر
الثامنة التاسعة %10
4.4
5.8
6.5

 3الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني -مســح إنفــاق واســتهالك األرسة  .2011مســتويات
املعيشــة يف األرايض الفلســطينية :اإلنفــاق واالســتهالك والفقــر:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/Book1899.pdf
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الشــكل أن منحنــى لورنــز لقطــاع غــزة أقــرب إىل الخــط القطــري

مــن منحنــي الضفــة الغربيــة ،أي أن توزيــع الدخــل يف القطــاع أكــر  5-2التضخم املتوقع

عدالــة مــن التوزيــع يف الضفــة .وينعكــس هــذا يف قيمــة معامــل
جينــي األدىن يف القطــاع ( )0.34مقارنــة بالضفــة ( .)0.39هــذا واحــد
مــن املــؤرشات االقتصاديــة النــادرة التــي تعكــس وضعــا أفضــل يف
غــزة منــه يف الضفــة ،ولكنــه يعكــس لألســف التســاوي يف الفقــر يف
القطــاع اىل جانــب أثــر املعونــات الغذائيــة العينيــة الواســعة نســبياً
يف القطــاع وهــو مــا يقلــل مــن التفــاوت يف االســتهالك بــن العائالت.
شكل  :2منحنى لورنز لتوزيع االستهالك يف الضفة الغربية
وقطاع غزة2011 ،
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املصدر :تقرير مسح إنفاق واستهالك األرس ،الجهاز املركزي لإلحصاء.2011 ،

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،50سنة .)2017

Expected Inflation

الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك هــو متوســط أســعار مجموعــة مختــارة
مــن الســلع والخدمــات األساســية التــي تعكــس منــط اســتهالك العائلــة
املتوســطة يف بلــد مــا .ويطلــق عــى مجموعــة هــذه الســلع والخدمــات
اســم “س ـلّة االســتهالك” .ومع ـ ّدل التضخــم هــو مع ـ ّدل االرتفــاع يف هــذا
الرقــم القيــايس بــن تاريخــن محدديــن .ويعــر معـ ّدل التضخــم عــن التغــر
يف القـ ّوة الرشائيــة للدخــل .إذ بافـراض ثبــات األجــور والرواتــب االســمية،
فــإ ّن تضخــم األســعار مبقــدار  %10يف الســنة يعنــي أ ّن القــ ّوة الرشائيــة
للدخــول انخفضــت بنفــس النســبة.
يحظــى التنبــؤ مبعـ ّدل التضخــم بأهميــة كبــرة لــدى العمــاء اإلقتصاديــن،
إذ أنّــه مــؤرش عــى التطــورات املتوقعــة يف األجــور والرواتــب الحقيقيــة،
كــا أنّــه مــؤرش عــى العوائــد الحقيقيــة التــي ميكــن لالســتثامر أن يحققهــا
يف املســتقبل .كــا أ ّن اســتهداف مع ـ ّدل التضخــم والحفــاظ عليــه ضمــن
هامــش معــن هــو أحــد أهــم مــؤرشات السياســات النقديــة لعــدد كبــر
مــن البنــوك املركزيــة يف دول العــامل.
التضخم املتوقع يف فلسطني
تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بشــكل دوري بإصــدار تقاريــر عــن تنبؤات
التضخّــم يف فلســطني 1.وتؤســس عمليــة التنبــؤ عــى أرض ّيــة التحليــل
القيــايس للعوامــل املؤثــرة عــى هــذا املعــ ّدل .ويقــوم عــى افــراض أ ّن
التضخــم يف فلســطني يتبــع عاملــن رئيســيني .أولهــا عــى املــدى الطويــل،
وهــو مع ـ ّدل التغــر يف تكاليــف الــواردات ،وثانيهــا عــى املــدى القصــر
ويرصــد التقلبــات يف األســعار العامليــة .يتــم تقديــر االرتفــاع املتوقّــع يف
أســعار الــواردات باســتخدام معـ ّدل التض ّخــم املتوقّــع يف إرسائيــل ،نظـرا ً أل ّن
الجــزء األعظــم مــن الــواردات الفلســطينية يــأيت مــن إرسائيــل .أ ّمــا بالنســبة
إىل توقّــع التغــر يف األســعار العامليــة فــإ ّن منهــج ســلطة النقــد يســتخدم
التغــر يف أســعار الغــذاء العامليــة كمــؤرش عليــه .ويتــم أخــذ معــ ّدالت
االرتفــاع املتوقعــة يف أســعار الغــذاء العامليــة مــن تقديـرات صنــدوق النقــد
الــدويل .ويجــدر التنويــه أ ّن أهم ّيــة أســعار الغــذاء العامليــة يف التأثــر عــى
التض ّخــم يف فلســطني ترتبــط باألهميــة النســبية للمــواد الغذائيــة يف س ـلّة
االســتهالك الفلســطينية.

مخاطر التنبؤ
يرتافــق حســاب توقّــع معـ ّدل التض ّخــم هــذا مــع ثالثــة أنــواع مــن
مخاطــر خطــأ القيــاس والتوقــع:
•أن تكــون املنهجيــة املســتخدمة للربــط بــن املتغرييــن املســتقلني مــن
أجــل اســتخالص معــدل التض ّخــم املتوقّــع غــر محكمــة .ولتقليــل أثــر
هــذا الخطــأ املحتمــل يقــوم تقريــر ســلطة النقــد بتطبيــق ثالثــة طــرق
مختلفــة للحســاب ثــم أخــذ املتوســط الــذي ينتــج عــن هــذه الطــرق
الثــاث (وهــي النتيجــة التــي يطلــق التقريــر عليهــا اســم “ســيناريو
األســاس”).
•“الصدمــات الخارجيــة” :أن تكــون توقّعــات التحــول يف املتغرييــن
املســتقلني (توقّــع التض ّخــم يف إرسائيــل وتوقّــع التبـ ّدل يف أســعار الغــذاء
العامليــة) غــر دقيقــة أو غــر صائبــة .وألخــذ أثــر التح ـ ّوالت الطارئــة
التــي ميكــن أن تصيــب هذيــن املتغرييــن يفــرض التقريــر أ ّن القيمتــن
 1سلطة النقد الفلسطينية :تقرير التضخم :الربع الثاين .2016
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املتوقعتــن لهــا ميكــن أن تتحــول مبقــدار انحــراف معيــاري واحــد،

 6-2منحنى فيلبس :املقايضة بني التضخم والبطالة
صعــودا ً وهبوط ـاً.
Philllips Curve: the Trade-off between
•“الصدمــات الداخليــة” :أن تطــرأ تح ـ ّوالت داخليــة تــؤ ّدي إىل انح ـراف
قــوي يف معــ ّدل التضخّــم الفعــي عــن املســتوى املتوقّــع .وكمثــال
Inflation and Unemployment
عــى ذلــك قيــام إرسائيــل بعــدوان واســع جديــد أو إيقــاف إرسائيــل
لتح ّويــات املقاصــة كــا حــدث تك ـرارا ً يف املــايض .وهنــا أيض ـاً يأخــذ
التقريــر احتــاالت الصدمــات الداخليــة بعــن االعتبــار وبشــكل ضمنــي
يف النمــوذج القيــايس املســتخدم للوصــول اىل التنبــؤات.
جدول  :1معدّالت التضخّم املتوقّعة يف فلسطني ()%
الفرضيات
االرتفاع يف
االرتفاع يف
أسعار الواردات أسعار الغذاء
6.73
0.75
ربع ثالث 2016
12.87
2.21
ربع رابع 2016
3.54
0.23
2016
9.70
1.76
ربع أول 2017
0.24
2.00
ربع ثاين 2017
0.012.18
ربع ثالث 2017
0.172.15
ربع رابع 2017
2.28
2.02
2017
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معدّل التضخّم املتوقّع
(سينايو األساس)
0.28
0.39
0.26
1.35
1.09
0.92
1.07
1.11

يس ـ ّجل الجــدول  1مع ـ ّدالت التض ّخــم املتوقّعــة يف فلســطني عــى أرضيــة
فرضيــات معطــاة عــن الزيــادة يف أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء.
يتوقّــع تقريــر ســلطة النقــد مثــاً أن يبلــغ معــ ّدل التضخّــم %0.4
تقريب ـاً يف الربــع الرابــع  2016و %0.3يف كامــل العــام  .2016وعنــد أخــذ
احتــاالت االنحـراف يف توقّــع الزيــادة يف أســعار الــواردات وأســعار الغــذاء
(الصدمــات الخارجيــة) بعــن االعتبــار ،فــإ ّن التض ّخــم املتوقّــع خــال العــام
 2016يحتمــل أن يـراوح بــن ( - %0.4و .)%0.6+أ ّمــا عنــد أخــذ احتــاالت
الصدمــات الداخليــة بعــن االعتبــار أيضــاً فــإ ّن هامــش التوقّــع يتّســع
مزيــدا ً ويصــل إىل نصــف نقطــة معياريــة إضافيــة ،صعــودا ً وهبوط ـاً.
مــن الواضــح أ ّن التنبــؤ بالتض ّخــم عمليــة محفوفــة مبخاطــر عــدم اليقــن،
عــى الرغــم مــن االحتياطــات التــي يتــم أخذهــا باالعتبــار ومــن توســيع
هامــش التنبــؤ .وهــذا أمــر تعــاين منــه كافــة مؤسســات وهيئــات التنبــؤ
يف العــامل ،مبــا فيهــا تلــك األكــر عراقــة والتــي تســتخدم منــاذج تنبــؤ بالغــة
التعقيــد وتضــم ع ـرات املتغ ـرات .ذلــك أل ّن العوامــل التــي تؤثّــر عــى
التض ّخــم متعــددة ،ومتشـ ّعبة املصــادر ،وذات تحـ ّوالت اعتباطيــة إىل درجــة
عاليــة .ويكفــي أن نشــر إىل أ ّن مع ـ ّدل التض ّخــم املتوقّــع يف فلســطني يف
الربــع الثــاين  2016تــم تقديــره يف الربــع األول عــى أن يبلــغ ()%1 +
حســب ســيناريو األســاس (أي قبــل أخــذ التأثــر املحتمــل للصدمــات
الخارجيــة أو الداخليــة) ،يف حــن بلــغ املع ـ ّدل الفعــي ( ،)%0.24-وجــاء
هــذا أل ّن تكاليــف الــواردات (التضخّــم يف إرسائيــل) انخفضــت فعليــا
مبقــدار  %0.65عوضـاً عــن أن ترتفــع مبقــدار  %1.28كــا كان مــن املتوقع.
ولكــن هــذا بطبيعــة الحــال ال ينفــي أهم ّيــة صياغــة تنبــؤات ،بــل يؤكّــد
رضورة تطويــر منــاذج التنبــؤ وتك ـرار عمليــات التجربــة والخطــأ للوصــول
إىل توقّعــات أكــر صواب ـاً.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  46السنة .)2016

توصــل االقتصــادي النيوزيلنــدي وليــام فيلبــس يف العــام ،1958
ّ
إثــر تحليــل أرقــام مع ـ ّدالت تضخــم األجــور والبطالــة يف بريطانيــا
خــال الفــرة  ،1957 - 1861إىل وجــود عالقــة عكســية مســتقرة
بينهــا ،إذ كلّــا كانــت معــ ّدالت البطالــة مرتفعــة نســبياً خــال
الفــرة كلّــا كانــت الزيــادة يف األجــور النقديــة متهــاودة ،والعكــس
بالعكــس .ورسعــان مــا تــ ّم إثبــات وجــود مثــل هــذه العالقــة
العكســية يف بلــدان مختلفــة وخــال فـرات زمنيــة متباينــة .وجــرى
تعميــم العالقــة لتصبــح عالقــة بــن معـ ّدل البطالــة ومعـ ّدل تضخــم
األســعار ،كــا أطلــق عــى املنحنــى الــذي يصــور هــذه العالقــة
العكســية بــن املتغرييــن اســم “منحنــى فيلبــس” (انظــر الشــكل
 1الــذي يصــور الرتافــق بــن املتغرييــن يف االقتصــاد األمريــي خــال
عقــد الســتينات).
ومل ميــض وقــت طويــل قبــل تأطــر مــا توصــل إليــه “فيليبــس”
بنظريــة تقــول بــأ ّن أصحــاب القـرار يف أي بلــد ميكنهــم عــى ذلــك
اختيــار املزيــج الــذي يناســبهم بــن التضخــم والبطالــة ،وأ ّن زيــادة
التشــغيل يف االقتصــاد ميكــن تحقيقهــا لقــاء “مثــن” يتمثــل يف تق ّبــل
مســتوى معــن مــن ارتفــاع األســعار .وجــاءت عالقــة فيلبــس لتدعــم
وجهــة نظــر مشــايعي االقتصــادي االنكليــزي جــون مينــارد كينــز
بــأ ّن التضخــم يتولــد مــن “ارتفــاع التكاليــف” ()Cost-Push
وليــس مــن “زيــادة الطلــب” ( .)Demand-Pullواملقصــود هنــا
أ ّن انخفــاض البطالــة هــو الــذي يدفــع العــال للمطالبــة بزيــادة
األجــور ،وهــو مــا يــؤدي بالتــايل إىل ارتفــاع معــ ّدل التضخــم .أي
أن تضخــم األســعار يتولــد أساســاً مــن ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج،
وأجــور العمــل بشــكل خــاص .ذلــك أل ّن تقليــص أهميــة دور “زيادة
الطلــب” يف خلــق التضخــم أمــر هــام لضــان فعاليــة سياســات
تحفيــز الطلــب التــي تشــكل حجــر األســاس يف النظريــة الكينزيــة.
شكل  :1منحنى فيليبس( 1969 - 1961 ،دوالر)

Source: Hoover, Kevin D. Phillips Curve. The concise encyclopedia of
economics. http://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html
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التضخم والبطالة :عالقة تبادلية عىل املدى القصري وليس
الطويل

عالقــة الســببية معاكســة يف فلســطني ،إذ تبــدأ مــن تحـ ّوالت معـ ّدل
التضخــم وتذهــب إىل معـ ّدل البطالــة.

عــى أ ّن عالقــة املقايضــة بــن مع ـ ّدالت التضخــم والبطالــة ،التــي
بــدت مثبتــة حتــى أواخــر الســتينات مــن القــرن املــايض ،والتــي
تــم اســتغاللها إىل أقــى حــد يف ســنوات االزدهــار إثــر الحــرب
العامليــة الثانيــة ،انهــارت يف عقــد الســبعينات ،عــى مســتوى
التحليــل النظــري أوالً ،ثــم عــى املســتوى العمــي والفعــي .وجــاء
انهيارهــا النظــري عــى يــد االقتصــادي األمريــي ملتــون فريدمــان
الــذي رشح بــأ ّن عالقــة املقايضــة بــن التضخــم والبطالــة تقــوم عــى
أســاس منحنــى فيلبــس لألمــد القصــر ،وهــذا يفــرض عــدم وجــود
تضخــم .وحاجــج فريدمــان بانــه عندمــا تســتغل الحكومــة هــذا
املنحنــى وتعمــل عــى تقليــص البطالــة لقــاء معــدل معــن مــن
التضخــم فــإن املشــاركني بالنشــاط االقتصــادي ال يترصفــون عــى
أســاس عــدم وجــود تضخــم ،بــل يترصفــون عــى اســاس املعــدل
الجديــد للتضخــم (العــال يطالبــون برفــع إجورهــم وأصحــاب
األمــوال يطالبــون برفــع ســعر الفائــدة) .وعندهــا ين ـزاح منحنــى
فيلبــس إىل األعــى مبقــدار معــدل التضخــم ويصبــح املعــدل الفعــي
أعــى مــن املعــدل الــذي إختارتــه الحكومــة .ومــع تزايــد التوقعــات
بارتفــاع التضخــم مــن املشــاركني بالنشــاط االقتصــادي يتكــرر انزياح
منحنــى فيلبــس إىل األعــى مــرة أخــرى .وهكــذا يتضــح أن منحنــى
فيلبــس لالمــد الطويــل هــو عبــارة عــن خــط عامــودي أي انــه ليــس
هنــاك مقايضــة بــن البطالــة والتضخــم عــى األمــد الطويــل ،فــإذا
عمــدت الحكومــة اىل إختيــار معــدل بطالــة اقــل مــن املعــدل الــذي
يســود يف حالــة عــدم وجــود تضخــم فــإن الثمــن ال يتمثــل بظهــور
معــدل معــن ثابــت مــن التضخــم ولكــن مبعــدالت متزايــدة بشــكل
مســتمر إلرتفــاع األســعار.

ر ّدت الورقــة الســبب وراء هــذه الســببية املعاكســة يف فلســطني إىل
أن التضخــم يف االقتصــاد الفلســطيني يتولــد غالبــا مــن االرتفــاع يف
أســعار املســتوردات .ونظـرا ً أل ّن نحــو  %85مــن هــذه املســتوردات
تــأيت مــن إرسائيــل ،فــإ ّن هــذا يعنــي عملي ـاً أ ّن مســتوى األســعار
(ومع ـ ّدل التضخــم بالتــايل) يف فلســطني مرتبــط مبســتوى األســعار
يف إرسائيــل بالدرجــة األوىل .وبنــا ًء عــى ذلــك يســتنتج البحــث أ ّن
معــ ّدل التضخــم يف فلســطني هــو متغــر خارجــي (exogenous
 )variableال يتأثــر بالسياســات واملتغ ـرات االقتصاديــة الداخليــة،
مبــا فيهــا مع ـ ّدل البطالــة ،بــل يؤثــر فيهــا.

أ ّمــا عــى الصعيــد الواقعــي فلقــد شــهدت اقتصاديــات أمريــكا
وأوروبــا الغربيــة يف الســبعينات مــا بــات يُعــرف باســم “الكســاد
التضخمــي”( ،)Stagflationحيــث تعايــش التضخــم املرتفــع مع ـاً
وجنبــاً إىل جنــب مــع البطالــة العاليــة .وكان هــذا مبثابــة إعــان
وفــاة لعالقــة فيلبــس وألداة مهمــة يف السياســة االقتصاديــة خدمــت
االقتصاديــات الغربيــة لــردح طويــل مــن الزمــن .وهنــاك اآلن شــبه
إجــاع بــن االقتصاديــن عــى أ ّن معــ ّدل البطالــة مســتقل عــن
مع ـ ّدل التضخــم يف األمــد الطويــل ،يف حــن مــازال تأثــر البطالــة
عــى مع ـ ّدل التضخــم يف املــدى القصــر موضــع أخــذ ورد.

منحنى فيلبس يف فلسطني
قــام باحثــان فلســطينيان مؤخــرا ً بوضــع دراســة تتســاءل حــول
1
مــدى انطبــاق منحنــى فيلبــس عــى االقتصــاد الفلســطيني.
واعتمــدت الدراســة عــى بيانــات ربــع ســنوية عــن مع ـ ّدل البطالــة
ومعــ ّدل التضخــم يف االقتصــاد الفلســطيني خــال الفــرة 1996
  .2015وعنــد تطبيــق تحليــل “جرانجــر للســببية” (Grangerتبــن لهــا أ ّن االقــراح التقليــدي يف علاقــة فيلبــس ،بــأن
ّ )Causality
تحــوالت البطالــة هــي املســبب وراء التحــوالت يف معــ ّدل التضخــم
ال تنطبــق عــى االقتصــاد الفلســطيني خــال الفــرة املدروســة ،وأ ّن
1 Ismael, Mohanad and Sadeq, Tareq (2016). Does Phillips Exist in Palestine? An
Empirical Evidence. Ramallah: University of Birzeit. https://mpra.ub.unimuenchen.de/70245/1/MPRA_paper_70245.pdf

بعــد هــذا التحليــل قــام الباحثــان بتطبيــق منــوذج ( )ARDLعــى
األرقــام وتوصــا إىل أ ّن ظهــور العالقــة ســابقة الذكــر يقتــر عــى
املــدى القصــر ،وأ ّن العالقــة بــن التضخــم والبطالــة ال وجــود لهــا يف
االقتصــاد الفلســطيني عــى املــدى الطويــل.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،46سنة .)2016
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 7-2السياسة النقدية مقابل السياسة املالية
Monetary Policy vs. Fiscal Policy
السياســات االقتصاديــة هــي مجموعــة اإلجــراءات والتدخــات
التــي تتخذهــا الســلطات (الوطنيــة أو املحليــة) للتأثــر عــى األداء
االقتصــادي بهــدف تحقيــق غايــات معينــة .وهنــاك أنــواع مختلفــة
مــن السياســات االقتصاديــة ،مثــل السياســات الزراعيــة والصناعيــة
والتجاريــة .ولكــن السياســات النقديــة واملاليــة لهــا أهميــة خاصــة
نظ ـرا ً ألنهــا تؤثــر عــى النشــاط االقتصــادي يف كافــة القطاعــات.

السياسة النقدية والسياسة املالية
السياســة النقديــة هــي مجموعــة اإلجـراءات املرتبطــة باســتخدام أداتــن
رئيســيتني للتأثــر عــى النشــاط االقتصــادي :ســعر الفائــدة وكميــة النقود
املتداولــة يف االقتصــاد (عــرض النقــود) .وتتــوىل البنــوك املركزيــة يف
الــدول املختلفــة مهــام تنفيــذ السياســة النقديــة ،وتتمتــع هــذه البنــوك
بدرجــات مختلفــة مــن اإلســتقاللية عــن الســلطات التنفيذيــة .ويف
حــاالت االســتقاللية الكليــة (كــا هــو األمــر بالنســبة للبنــك املركــزي
األوريب والبنــك املركــزي األمــريك الــذي يعــرف بإســم ())The Fed
غالب ـاً مــا يكــون للبنــوك املركزيــة هــدف معلــن يحكــم قراراتهــا ،مثــل
الحفــاظ عــى معــدل التضخــم ضمــن هامــش معــن .وبشــكل عــام
ترمــي البنــوك املركزيــة مــن التحكــم بســعر الفائــدة وكميــة النقــود إىل
التأثــر عــى كميــة القــروض التــي متنحهــا املؤسســات املاليــة املختلفــة
للقطــاع األهــي وقطــاع األعــال ،وهــو مــا ينعكــس بالتــايل عــى النشــاط
االقتصــادي العــام .ويتــم هــذا التحكــم بشــكل غــر مبــارش عــر ثــاث
قنــوات :تغيــر معــدل االحتياطــي اإللزامــي للمصــارف (النســبة مــن
الودائــع التــي يتوجــب عــى املصــارف االحتفــاظ بهــا يف البنــك املركــزي)،
تغيــر معــدل “الديســكونت” (وهــو معــدل الفائــدة األدىن الــذي ميكــن
للمصــارف االق ـراض عــى أساســه مــن البنــك املركــزي أو مــن بعضهــا
البعــض) ،وأخـرا ً مــا يعــرف بإســم عمليــات الســوق املفتوحــة (أي قيــام
البنــك املركــزي بـراء أو بيــع الســندات الحكوميــة مــا ينعكــس بزيــادة
1
الكتلــة النقديــة يف حالــة ال ـراء وتقلصهــا يف حالــة البيــع).
السياســة املاليــة باملقابــل تتعلــق مبجموعــة اإلجـراءات الحكوميــة املرتبطــة
بجمــع الرضائــب واإلنفــاق العــام (املوازنــة الحكوميــة) .وتتــوىل الســلطة
التنفيذيــة (بتخويــل مــن الســلطة الترشيعيــة) مهــام تنفيــذ السياســة
املاليــة .وتهــدف السياســة املاليــة ،إىل جانــب متويــل نشــاط اإلدارة العامــة،
التأثــر عــى النشــاط االقتصــادي عــر الق ـرارات املتعلقــة مبســتوى وبنيــة
اإلنفــاق العــام وعجــز املوازنــة واالق ـراض (الديــن العــام) .وأهــم أدوات
السياســة املاليــة لتحفيــز النشــاط االقتصــادي يتمثــل يف زيــادة اإلنفــاق
العــام ،الــذي هــو أحــد مكونــات الطلــب الــكيل .ويتــم متويــل هــذه
الزيــادة إ ّمــا عــر رفــع الرضائــب (عــى اف ـراض أ ّن ارتفــاع الطلــب الــكيل
بســبب زيــادة اإلنفــاق العــام ســيكون أكــر مــن انخفاضــه بســبب رفــع
الرضائــب) ،أو زيــادة الديــن العــام (اإلنفــاق بالعجــز).

النظرية الكينزية واملدرسة النقدية
تؤكــد النظريــة الكينزيــة عــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه السياســة
املاليــة ،وخصوصـاً اإلنفــاق بالعجــز ،يف تحفيــز االقتصــاد للخــروج مــن
 1ميكــن اعتبــار صفقــات “التســهيل الكمــي” ( ،)Quantitative Easingالتــي انتــر اســتخدامها عــى
نطــاق واســع عقــب األزمــة املاليــة العامليــة يف  ،2008أحــد اشــكال عمليــات الســوق املفتوحــة .مــن
أجــل معلومــات أوىف عــن “التســهيل الكمــي” أنظــر املراقــب االقتصــادي الربعــي العــدد .45

الكســاد والبطالــة املســتحكمة .وهــي أيض ـاً تقلــل مــن شــأن وفعاليــة
السياســة النقديــة يف دفــع االقتصــاد قدمـاً .وتشــر بشــكل خــاص إىل أ ّن
التوســع يف الكتلــة النقديــة يفشــل يف التأثــر عــى ســعر الفائــدة عندمــا
يكــون هــذا الســعر متــدنٍ للغايــة وقريــب مــن الصفــر (وهــو مــا
يطلــق عليــه اســم “مصيــدة الســيولة”  2.)Liquidity Trapباملقابــل
تــويل املدرســة النقديــة أهميــة كبــرة للسياســة النقديــة ،وتعتــر أ ّن
التبــدل يف الكتلــة النقديــة هــو مــا يقــف وراء التحــوالت يف النشــاط
االقتصــادي .وتحاجــج املدرســة النقديــة أيضـاً بــأ ّن التوســع يف اإلنفــاق
العــام غالب ـاً مــا تتــم موازنتــه بانخفــاض يف االســتثامر الخــاص (وهــو
مــا يعــرف باســم “الطــرد”  )Crawding-Outمــا يعنــي أ ّن السياســة
املاليــة ميكــن أ ّن تــرك أثـرا ً عــى بنيــة اإلنفــاق بــن القطاعــن الخــاص
والعــام ولكنهــا ضعيفــة األثــر عــى النشــاط الــكيل يف االقتصــاد.

مزايا ومثالب السياستان
بغــض النظــر عــن الخــاف بــن املدرســتني الكينزيــة والنقديــة فيــا
يتعلــق بفعاليــة اســتخدام ســعر الفائــدة وكميــة عــرض النقــود
(السياســة النقديــة) مقارنــة باســتخدام معــدل الرضائــب واإلنفــاق
العــام (السياســة املاليــة) للتأثــر عــى النشــاط االقتصــادي ،ميكــن
أ ّن نســوق املالحظــات التاليــة عــى السياســتني:
•أ ّن صياغــة وتنفيــذ التحــول يف السياســة النقديــة ملواجهــة الظــروف
الطارئــة غالبـاً مــا يكــون أرسع وأســهل مــن تغيــر السياســة املاليــة.
ذلــك أل ّن األخــرة تقتــي ،يف األنظمــة الدميقراطيــة ،صياغــة قوانــن
وضــان موافقــة برملانيــة ،يف حــن ميكــن ملــدراء البنــوك املركزيــة
اتخــاذ ق ـرارات مســتقلة ورسيعــة تتعلــق بســعر الفائــدة والكتلــة
النقديــة .ولكــن باملقابــل فــإ ّن أثــر السياســات النقديــة عــى االقتصاد
يســتغرق وقتـاً طويـاً حتــى يظهــر مقارنــة باإلجـراءات املاليــة ،ذلــك
أل ّن السياســة النقديــة تعمــل مــن خــال تأثــر التحــوالت يف ســعر
الفائــدة عــى الطلــب االســتثامري أساسـاً ،وهــو مــا يحتــاج إىل زمــن
ليــس بالقصــر لظهــور نتائجــه.
•أ ّن السياســة النقديــة ،عــى عكــس املاليــة ،لهــا انعكاســات مبــارشة
عــى ســعر رصف العملــة وعــى تدفــق رؤوس األمــوال مــن الخــارج
وإىل الخــارج ،وهــذا مــا يقتــي رضورة الحــرص البالغ يف اســتخدامها.
يضــاف إىل ذلــك أ ّن اســتخدام السياســة النقديــة لتحفيــز االقتصــاد
غــر متــاح أصـاً يف الــدول التــي تتبنــى ســعر رصف العملــة الثابــت،
إذ يتوجــب يف هــذه الحالــة تســخري معــدل الفائــدة والكتلــة النقدية
3
لهــدف واحــد فقــط وهــو حاميــة ســعر رصف العملــة.
•أخــرا ً ،وعــى الرغــم مــن أن السياســات املاليــة والنقديــة لهــا
انعكاســات عــى كافــة القطاعــات يف االقتصــاد ،إال أ ّن فــرص تركيــز
التأثــر املبــارش عــى قطاعــات معينــة ،ولغايــات اجتامعيــة محــددة،
متــاح أكــر يف السياســة املاليــة منهــا يف النقديــة.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،60سنة .)2020
 2كان مــن املعتقــد ســابقا أن معــدل الفائــدة ال ميكــن أن يكــون ســالبا ،ولكــن بعــض البنــوك املركزيــة
األوربيــة (يف الســويد مثــا) تبنــت اآلن ســعر الفائــدة الســالب ،وهــي تعمــل حاليــا عــى صياغــة
وتطبيــق سياســات نقديــة قامئــة عــى هــذا األســاس ،ولكــن مــازال مــن املبكــر إطــاق حكــم حــول
مــدى نجــاح مثــل هــذه الجهــود.
 3راجع دراسة خيارات العملة والسياسة النقدية املستقبلية يف فلسطني :مراجعة تقييمية.
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Bonds vs. Stocks

الســند هــو وثيقــة ديــن ،يف حــن الســهم هــو وثيقــة ملكيــة لحصــة ســعر الفائــدة الجديــد .والعكــس بالعكــس أيضـاً ،إذا طــرأ انخفــاض
معينــة (لســهم معــن) يف رشكــة مــا .وكالً منهــا يولــد أرباح ـاً أو عــى ســعر الفائــدة يف الســوق ،فــإن حامــل الســند ســوف يطلــب
خســائر (أرباح ـاً ضائعــة يف حالــة الســند) ،ولكــن الســند يرتافــق مــن املشــري الجديــد ســعرا ً أعــى مــن الســعر اإلســمي للســند.
مــع مخاطــر أقــل وتذبــذب أدىن يف الســعر مــن الســهم .ونظــرا ً ثانيــاً ،إ ّن األربــاح التــي تتحقــق مــن رشاء الســندات هــي مــن
أل ّن األســهم ترتافــق مــع مخاطــرة أعــى ،فــإ ّن االســتثامر فيهــا غالبـاً نوعــن ،أربــاح مؤكــدة نســبياً تتمثــل يف املدفوعــات الدوريــة
مــا يعطــي أرباح ـاً أعــى مــن االســتثامر يف الســندات عــى املــدى الثابتــة (الكوبــون) ،وأربــاح (أو خســائر) محتملــة تتمثــل يف ســعر
الطويــل .وتشــر اإلحصــاءات إىل أ ّن األســهم حققــت منــذ العــام الســند عنــد اســتحقاقه أو عنــد بيعــه يف حــال انخفــاض (أو ارتفــاع)
 1928عائــدا ً ســنوياً بلــغ  %10باملتوســط يف الســوق األمريكيــة ،يف ســعر الفائــدة يف الســوق.
حــن مل يتجــاوز العائــد الســنوي عــى الســندات .%6-5
الســند هــو وثيقــة ديــن مببلــغ محــدد ومبعــدل فائــدة ثابــت يطلــق
عليــه اســم “معــدل الكوبــون” ،وتاريــخ اســتحقاق محــدد أيض ـاً.
عــى ســبيل املثــال ،تقــوم رشكــة مــا (أو حكومــة مــا) باالق ـراض
مــن العامــة عــر إصــدار ســندات بقيمــة أســمية تعــادل  100دينــار،
ومعــدل كوبــون ســنوي يعــادل  ،%5وتاريــخ اســتحقاق التســديد
بعــد  10ســنوات .هــذا يعنــي أ ّن الرشكــة ســتحصل عــى  100دينــار
اآلن مــن كل شــخص يشــري أحــد ســنداتها .وســتقوم الرشكــة
بدفــع  5دنانــر لحامــل كل ســند يف نهايــة كل ســنة مــن الســنوات
العــرة ،كــا تتعهــد بــأن تســدد لــكل حامــل ســند  100دينــار بعــد
عــرة ســنوات .أي أ ّن حامــل الســند ســوف يحصــل باإلجــايل عــى
 150دينــار.

السندات وسعر الفائدة
لنفــرض أ ّن أحــد حامــي الســندات ســابقة الذكــر قــرر أن يبيعــه
يف الســنة الخامســة ،أي خمســة أعــوام قبــل تاريــخ االســتحقاق.
ولنفــرض أيضـاً أ ّن ســعر الفائــدة يف الســوق ارتفــع خــال الســنوات
الخمــس املاضيــة مــن  %5إىل  .%6واضــح أ ّن املشــري الجديــد
يريــد اآلن أ ّن يحصــل عــى فائــدة تعــادل  %6ولــن يكتفــي بفائــدة
الكوبــون الثابتــة يف الســند ( .)%5لذلــك ســيكون عــى اســتعداد
ل ـراء الســند ولكــن بســعر أقــل مــن ســعره اإلســمي (مــن 100
دينــار) حتــى يضمــن أ ّن يحصــل معــدل ربــح يعــادل  .%6وميكــن
تقديــر الســعر التــوازين الجديــد للســند بدقــة ،وهــو يبلــغ 95.73
دينــار .وهــذا املبلــغ يعــادل القيمــة الحاليــة للدنانــر الخمســة التي
ســوف يتلقاهــا املشــري يف كل ســنة مــن الســنوات املتبقيــة مــن
حيــاة الســند ،مضافـاً إليــه القيمــة الحاليــة للســعر االســمي للســند
( 100دينــار) الــذي ســوف يحصــل عليــه يف تاريــخ اســتحقاق
1
الســند.

السندات واملخاطرة

يتأثــر ســعر الســندات يف الســوق أيضـاً بدرجــة وبتحــوالت املخاطرة
املرتبطــة بقــدرة املديــن (أي الطــرف الــذي أصــدر الســندات) عــى
تســديد دفعــات الكوبــون الدوريــة و/أو إطفــاء (تســديد) قيمــة
الســند عندمــا يحــن موعــد الســداد .ولهــذا الســبب فــإن الســندات
لهــا أســعار مختلفــة (معــدالت ربــح متباينــة) عــى ضــوء درجــة
الثقــة باملديــن :ســندات الحكومــة لهــا غالبــاً أســعار فائــدة أدىن
مــن الخاصــة عــى ضــوء اف ـراض أ ّن الحكومــات نــادرا ً مــا تفلــس.
يعــرض الشــكل  ،1تحــوالت العائــد عــى ســندات الحكومــة
اليونانيــة خــال الفــرة ( .)2019-2005ويتضــح مــن الشــكل أ ّن
الســوق كان يطلــب عائــدا ً وصــل إىل أكــر مــن  %25إبــان األزمــة
املاليــة الحــادة التــي أصابــت اليونــان وكادت أن تصــل بهــا إىل حــد
اإلفــاس .وهــذا االرتفــاع الحــاد يف العائــد عــى ســندات الخزينــة
(10ســنوات) انعكــس طبعــاً يف االنخفــاض الحــاد لســعر هــذه
الســندات يف الســوق ،اىل  30.50يــورو يف كانــون ثــاين  .2012الحــظ
كيــف أن العائــد انخفــض إىل مســتويات متدنيــة نســبياً (وســعر
الســندات ارتفــع اىل  100.6يــورو يف آذار  )2019عنــد تحســن األداء
االقتصــادي لليونــان.
شكل  :1تطور العائد عىل السندات الحكومية لليونان
(إطفاء بعد  10سنوات)

يقودنــا هــذا املثــال إىل نتيجتــن .أوالً ،أن هنــاك عالقــة عكســية
بــن ســعر الســند ذو الكوبــون الثابــت وســعر الفائــدة :حاملــا
يطــرأ ارتفــاع عــى ســعر الفائــدة يف الســوق فــإن املشــري الجديــد
للســند ســوف يدفــع ســعر أقــل مــن الســعر االســمي للســند ،حتــى
يضمــن تحقيــق ربــح أعــى مــن ربــح الكوبــون الثابــت ،ويعــادل
 1القيمــة الحاليــة هــي قيمــة املدفوعــات التــي ســتحقق مســتقبالً مخصومــة بســعر
الفائــدة الســائد يف الســوق .وتفســر حســاب القيمــة الحاليــة هــو كالتــايل :إذا كان إجــايل
اإليـراد الــذي ســيتحقق مســتقبالً يعــادل  125دينــار ،فكــم تبلــغ قيمــة االســتثامر (ســعر
رشاء الســند) الالزمــة اآلن لضــان أن الربــح عــى هــذا االســتثامر ســوف يعــادل .6%

املصــدر :البنــك املركــزي اليونــاينhttps://www.bankofgreece.gr/Pages/en/ :2019 ،
Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2017
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يجــدر التنويــه ايضــاً أ ّن املخاطــرة ترتبــط كذلــك بنــوع العملــة

التــي يتــم إصــدار الســندات بهــا .اذ كلــا كانــت العملــة عرضــه  9-2رضيبة القيمة املضافة

النخفــاض قيمتهــا (بالنســبة للعمــات األخــرى) وعرضــه للتضخــم
املرتفــع ،كلــا طلــب الســوق معــدالت فائــدة أعــى عــى الســندات
التــي تصــدر بهــا .ولهــذا الســبب فــإ ّن الســندات الصــادرة بالــدوالر
األمريــي أو اليــورو لهــا أســعار أعــى مــن الســندات بالعمــات
األخــرى.

األسهم
تبيــع الــركات أســهامً للحصــول عــى رأس املــال الــروري ملبــارشة
األعــال أو التوســع فيهــا .ويطلــق عــى اإلصــدار األول ألســهم رشكــة
مــا يف البورصــة اســم “االكتتــاب العــام األويل” ( ،)IPOوهــو مــا
يعنــي بيــع حصــص معينــة مــن الرشكــة إىل املســتثمرين .ويجــري
تبــادل األســهم يف البورصــات املحليــة أو يف عــدد مــن البورصــات
يف انحــاء العــامل .ويتحــدد ســعر بيــع ورشاء األســهم عــى ضــوء
العــرض والطلــب ،والــذي يتحــدد بــدوره عــى أســاس تحســن أداء
الرشكــة وقدرتهــا عــى تحقيــق أربــاح حاليــة وعــى توقعــات أدائهــا
املســتقبلية .والربــح (أو الخســارة) مــن االســتثامر يف األســهم يعتمــد
عــى األربــاح الســنوية التــي توزعهــا الــركات عــى حملــة أســهمها،
وعــى التطــور (أو الرتاجــع) يف ســعر األســهم بالبورصــة .ولكــن
األســهم ،عــى العكــس مــن الســندات ،ال تحمــل تعهــدا ً بتقديــم
أربــاح ســنوية مضمونــه (الكوبــون) ،كــا أن ســوق األســهم يرتافــق
غالبـاً مــع درجــة عــدم تأكــد عاليــة وذبذبــات حــادة يصعــب بعــض
األحيــان تفســر مربراتهــا .وهــو مــا يعنــي إمكانيــة خســارة قيمــة
االســتثامر عندمــا تتدهــور أســعار األســهم إىل مســتويات متدنيــة
للغايــة ،كــا حصــل مثـاً إبــان األزمــة املاليــة العامليــة يف ثالثينيــات
القــرن املــايض ويف نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحــايل.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،57سنة .)2017

)Value-Added Tax (VAT

كانــت فرنســا أول دولــة يف العــامل تطبــق رضيبــة القيمــة املضافــة
يف العــام  ،1954عــى الرغــم مــن أ ّن فكــرة هــذه الرضيبــة واإلطــار
النظــري لهــا تــم وضعــه مــن قبــل اقتصــادي أملــاين يدعــى فــون
ســيمنس يف العــام  .1918ولقــد حــازت رضيبــة القيمــة املضافــة
عــى قبــول كبــر ورسيــع نســبياً مــن قبــل الحكومــات املختلفــة،
وهــي اليــوم موضــع التطبيــق يف أكــر مــن  130دولــة يف أنحــاء
العــامل (الواليــات املتحــدة ليســت مــن بينهــا).
رضيبــة القيمــة املضافــة هــي نــوع مــن أنــواع “رضائــب املبيعــات”
( ،)Sales Taxesولك ّنهــا تختلــف عــن رضائــب املبيعــات التقليديــة
بأمريــن :أنّهــا تفــرض فقــط عــى القيمــة املضافــة يف الســلع
والخدمــات ،وأ ّن تحصيلهــا يتــم تدريجيــاً خــال مراحــل اإلنتــاج
وليــس دفعــة واحــدة عنــد بيــع الســلعة أو الخدمــة إىل املســتهلك
النهــايئ.

مزايا رضيبة القيمة املضافة
تعــود جاذبيــة هــذه الرضيبــة وانتشــار تطبيقهــا يف الــدول الغنيــة
والفقــرة عــى حــد ســواء ،إىل مزاياهــا العمليــة مقارنــة بأنــواع
الرضائــب األخــرى .ومــن أبــرز هــذه املزايــا التــايل:
•أنّهــا فعالــة للغايــة ،مقارنــة بالرضائــب األخــرى ،بالعالقــة مــع
نســبة تكاليفهــا إىل إجــايل اإليــراد املتحقــق منهــا .وهــذه
الفعاليــة هــي الســبب وراء إطــاق صفــة “ماكينــة نقــود” عــى
هــذه الرضيبــة.
•أ ّن الهيــكل اإلداري الــازم لتطبيقهــا بســيط نســبياً ،وتطبيقهــا
ال يحتــاج إىل كــم كبــر مــن املعلومــات املســبقة ،وأ ّن تغيــر
(رفــع غالبـاً) مع ّدلهــا ال يقتــي ترشيعــات مع ّقــدة أو تبديــل يف
هيكليــة وآليــة التطبيــق.
•احتوائهــا عــى آليــة للرقابــة الذاتيــة ،إذ أ ّن مــن مصلحــة كل
عميــل يف سلســلة اإلنتــاج والتســويق أن يلتــزم اآلخــرون بأدائهــا،
كــا ســرى عنــد مراجعــة طريقــة حســاب وتســديد الرضيبــة
الحق ـاً.
•أ ّن تأثريهــا املبــارش مرتكــز عــى االســتهالك وليــس عــى اال ّدخــار
واإلنتــاج ،وهــي ال تؤثــر ســلباً عــى التصديــر أل ّن الصــادرات
معفــاة منهــا ،يف حــن أنّهــا تطبــق عــى الــواردات.
•أخــرا ً أنّهــا مرنــة ،إذ ميكــن أن تطبقهــا مبعــ ّدل موحــد عــى
القيمــة املضافــة لكافــة الســلع والخدمــات يف االقتصــاد (كــا
هــو الحــال يف فلســطني والدمنــارك عــى ســبيل املثــال) أو
مبع ـ ّدالت مختلفــة عــى الســلع والنشــاطات املختلفــة (تفــرض
املانيــا والســويد معــ ّدالت ض .ق .م .متدنيــة عــى املــواد
الغذائيــة والصحــف والكتــب ،كــا أ ّن الخــروات والفاكهــة
والشــحن البحــري والجــوي وإيجــارات املســاكن معفــاة مــن
هــذه الرضيبــة يف إرسائيــل).
يف مقابــل هــذه املزايــا تعــاين رضيبــة القيمــة املضافــة مــن مثلــب
كبــر ومهــم ،أنّهــا رضيبــة “تراجعيــة” ( ،)Regressiveإذ يتحمــل
الفقــراء عبئهــا أكــر مــن األغنيــاء ،نظــرا ً أل ّن مع ّدالتهــا واحــدة
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عــى اســتهالك الطرفــن ،وأل ّن الفقـراء يخصصــون نســبة أعــى مــن
دخلهــم لالســتهالك مقارنــة باألغنيــاء.

طريقة حساب وتسديد رضيبة القيمة املضافة
لنفــرض أن قطعــة املفروشــات متــر بأربــع مراحــل يف عمليــة اإلنتاج
والتســويق ،وأن رضيبــة القيمــة املضافــة موحــدة وتبلــغ  .%10يعرب
الســطر األول يف الجــدول  1عــن مرحلــة نــر وتشــذيب الخشــب
يف الغابــة ويفــرض أن القيمــة املضافــة للمــواد األوليــة والعمــل
يف هــذه املرحلــة تبلــغ  50يــورو .صاحــب الغابــة ســوف يبيــع
الخشــب اىل مصنــع املفروشــات مببلــغ  50( 55هــي قيمــة القيمــة
املضافــة يف الخشــب املشــذب و 5هــي رضيبــة ال  %10عــى القيمة
املضافــة) ،ويقــوم باالحتفــاظ مببلــغ القيمــة املضافــة وتحويــل 5
يــورو اىل مصلحــة الرضائــب .لنفــرض أن مصنــع املفروشــات أضــاف
قيمــة عــى األخشــاب تعــادل  70يــورو ،وهــو مــا يعنــي أن إجــايل
القيمــة املضافــة عــى قطعــة املفروشــات باتــت  120اآلن ،وهــو مــا
يعــادل ســعرها قبــل الرضيبــة .ســعر البيــع بعــد الرضيبــة يبلــغ اذن
( 132بعــد اضافــة  12يــورو أو  %10مــن القيمــة املضافــة الكليــة).
حاملــا يبيــع مصنــع املفروشــات قطعــة األثــاث اىل تاجــر الجملــة،
فانــه يحتفــظ مببلــغ  5يــورو منهــا (يســرد الرضيبــة التــي دفعهــا

اىل مالــك الغابــة) ويحــول املتبقــي مــن مبلــغ الرضيبــة ( 7يــورو)
إىل مصلحــة الرضائــب .وتســتمر العمليــة عــى هــذا املنــوال يف كل
مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج والتســويق مهــا تعــددت املراحــل.
الحــظ أوالً ،أ ّن القيمــة املضافــة يف كل مرحلــة تعــادل الفــرق بــن
مــا يحصــل عليــه املصنــع أو التاجــر عنــد بيــع الســلعة وبــن مــا
يدفعــه عنــد رشائهــا (صــايف مــن الرضائــب يف الحالتــن) .ال حــظ
ثاني ـاً أ ّن إجــايل املبلــغ الــذي يتــم تحويلــه إىل مصلحــة الرضائــب
يف املراحــل املختلفــة يعــادل  ،20وهــو يطابــق نســبة  %10مــن
إجــايل القيمــة املضافــة النهائيــة يف قطعــة املفروشــات .واضــح
مــن الجــدول أيضــا أن كامــل قيمــة الرضيبــة يتــم تســديدها مــن
املســتهلك النهــايئ للســلعة أو الخدمــة.
مــن الجديــر اآلن اضافــة مالحظتــن :أوالً ،يف حــال كانــت قيمــة
ض .ق .م .التــي دفعهــا التاجــر عنــد رشاء املدخــات أكــر مــن
الرضيبــة التــي حصــل عليهــا عنــد بيــع البضاعــة (أي إذا حــدث
وكانــت القيمــة املضافــة ســالبة ،أو قــام التاجــر بالبيــع بخســارة ،أو
مل يتمكــن مــن بيــع البضاعــة) ،يحــق للتاجــر اســرجاع الفــارق بــن
الرضيبــة التــي دفعهــا عنــد الـراء والتــي حصــل عليهــا عنــد البيــع.
ويطلــق عــى املبالــغ هــذه التــي يتوجــب عــى مصلحــة الرضائــب
إعادتهــا إىل املكلفــن اســم “إرجاعــات رضيبيــة” .ثاني ـاً ،أ ّن رضيبــة

جدول  :1مثال افرتايض لطريقة حساب وتسديد رضيبة القيمة املضافة خالل مراحل اإلنتاج والتسويق املختلفة
سعر البيع قبل رضيبة القيمة املضافة
سعر الرشاء القيمة املضافة يف
سعر
الرشاء (مع (بدون مرحلة اإلنتاج = قيمة الرضيبة = القيمة الكلية =  10%من
الرضيبة) الرضيبة) العمل واملواد املضافة املضافة الكلية القيمة املضافة الكلية
5
50
50
0
0
مالك الغابة (أخشاب)
12
120
70
50
55
مصنع املفروشات
15
150
30
120
132
تاجر الجملة
20
200
50
150
165
تاجر املفرق
220
املجموع (املستهلك)

الرضيبة
سعر
املدفوعة اىل
البيع (مع
الرضيبة) مصلحة الرضائب
5
55
7 = 5 - 12
132
3 = 12 15165
5 = 15 20220
20

جدول  :2مقارنة بني معدّالت ض .ق .م .وإيرادات ض .ق .م.
االستهالك (%
من ن .م .ا).

معدّل ض.
ق .م)%( .

حد االعفاء
(دوالر)

نيجرييا
الرنويج
اندونيسيا
كندا

82.8
62.8
67.6
76.8

5
25
10
5

8,192
65,966
26,951

الجزائر
لبنان
األردن
سنغافورة
اليابان
نيوزيلندا
متوسط

59.1
103.2
106.2
46.8
81.3
75.5
76.2

17
10
16
7
5
15
11.5

1,420
33,167
14,104
652,204
84,094
28,478

ايراد كافة الرضائب ايراد ض .ق .م %( .من فعالية ( Cالنسبة من االستهالك
التي تخضع للرضيبة)
ن .م .ا).
( %من ن .م .ا).
7.3
30.8
11.9
25.6

0.1
7.8
3.7
3.9

0.02
0.50
0.55
01.0

31.8
14.0
16.5
13.9

3.5
4.6
10.4
2.5
2.8
9.7
4.9

0.35
0.45
0.61
0.77
0.69
0.86
0.58

28.3
20.0

Source: IMF (2016): https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102616.pdf
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القيمــة املضافــة عــى الــواردات يتــم فرضهــا واســتقطاعها كاملــة
مــرة واحــدة ،وليــس بالتدريــج كــا هــو الحــال بالنســبة لإلنتــاج
املحــي.

مــع  %34قبــل عقــد مــن الزمــن .ويعــود هــذا إىل التحســن الــذي
طــرأ يف فــرض وجبايــة رضائــب الدخــل مــن جهــة ،وإىل انخفــاض
إي ـرادات رضيبــة القيمــة املضافــة عقــب االنفصــال اإلداري الــذي
حــدث بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف حزيـران ( 2007نســبة
إيــراد رضيبــة ق .م .إىل ن .م .إ %7 = .يف .)2009

يلخــص الجــدول  2بعــض املعلومــات األساســية عــن ض .ق .م .يف
حصــة إيـرادات ض .ق .م.
دول مختــارة .ويالحــظ مــن الجــدول أ ّن ّ
مــن إجــايل اإليـرادات الرضيبــة مرتفعــة يف معظــم الــدول ،الغنيــة
منهــا والفقــرة .عــى ســبيل املثــال ،يبلــغ إجــايل اإليـراد الرضيبــي
يف األردن  %16.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل وأكــر مــن %60
مــن هــذه الرضائــب جــاءت مــن رضيبــة القيمــة املضافــة .واألمــر
مشــابه أيض ـاً يف دولــة مثــل نيوزيلنــدا.

جدول  :3إيرادات رضيبة القيمة املضافة يف فلسطني ( 2016مليون شيكل)

إيرادات رضائب القيمة املضافة

وبشــكل عــام يعتمــد اإليـراد الــذي ميكــن أن يتحقــق مــن رضيبــة
القيمــة املضافــة عــى أربعــة عوامــل:
•معــ ّدل رضيبــة القيمــة املضافــة ،ويتبايــن هــذا بشــكل كبــر
بــن الــدول ،وي ـراوح بــن  %5و %25بــن الــدول املذكــورة يف
الجــدول .2
حصــة
أي
املضافــة،
القيمــة
لرضيبــة
الرضيبيــة
•القاعــدة
ّ ّ
االســتهالك مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،والتــي تــراوح بــن
 %47يف ســنغافورة و %106يف األردن.
•معامــل( ،)Cأي النســبة الفعليــة مــن االســتهالك التــي تخضــع
للرضيبــة ،ســواء بســبب اإلعفــاءات أو التهــرب .الحــظ مــدى
تــدين هــذه النســبة يف نيجرييــا وارتفاعهــا يف كنــدا.
•الحــد األقــى لإلعفــاء :تقــوم الــدول بإعفــاء األعــال التــي يقــل
رأس املــال الدائــر فيهــا عــن حــد معــن مــن مســك حســابات
لرضيبــة القيمــة املضافــة ،ويختلــف هــذا الســقف بشــكل كبــر
بــن الــدول كــا يوضــح الجــدول  .2وتبلــغ قيمــة هــذا الســقف
نحــو  10,000يــورو يف الســنة يف معظــم دول أوربــا.

رضيبة القيمة املضافة يف فلسطني
أعطــى بروتوكــول باريــس ،وهــو اإلطــار االقتصــادي التفاقيــات
أوســلو بــن إرسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ،صالحيــة
تحديــد مع ـ ّدل رضيبــة القيمــة املضافــة إىل الســلطة الفلســطينية،
عــى أ ّن ال يقــل هــذا املع ـ ّدل عــن نقطتــن مئويتــن عــن مســتواه
يف إرسائيــل ،وأن يكــون معــ ّدل الرضيبــة موحــدا ً عــى مختلــف
الســلع والخدمــات .حافظــت الســلطة الفلســطينية عــى معــ ّدل
لهــذه الرضيبــة أدىن بنقطتــن مئويتــن عــن مســتواها يف إرسائيــل
منــذ تأسيســها وحتّــى مطلــع ترشيــن أول  .2015إذ قامــت إرسائيــل
عندهــا بتخفيــض معــ ّدل الرضيبــة مــن  %18إىل  %17يف حــن
حافظــت الحكومــة الفلســطينية عــى معــ ّدل  %16دون تغيــر.
بلــغ صــايف إيــراد رضيبــة القيمــة املضافــة يف فلســطني 3,493
مليــون شــيكل يف العــام  .2016ولقــد ت ـ ّم جبايــة نحــو ربــع هــذا
املبلــغ بشــكل مبــارش ،يف حــن جــاءت األربــاع الثالثــة املتبقيــة مــن
إيـرادات املقاصــة (جبايــة إرسائيــل لصالــح الحكومــة الفلســطينية).
يل ّخــص الجــدول  3إيـراد الرضيبــة ونســبته إىل عــدد مــن املتغـرات
حصــة إيــراد ض .ق .م .إىل
األساســية .ومــن امللفــت للنظــر أ ّن ّ
إجــايل اإليــرادات الرضيبيــة بلــغ  %30يف العــام  2016مقارنــة

صايف إيرادات رضيبة القيمة املضافة (أساس التزام)
• تحصيل مبارش
• تحصيل غري مبارش (مقاصة)
• إرجاعات رضيبية*
نسبة إيرادات ض .ق .م .إىل صايف اإليرادات العامة
 نسبة إيرادات ض .ق .م .إىل إجاميل اإليرادات الرضيبية نسبة إيرادات ض .ق .م .إىل إجاميل النفقات الجارية -نسبة إيرادات ض .ق .م .إىل الناتج املحيل اإلجاميل الجاري

3,493
925
2,686
 118%26
%30
%21
%7

املصــدر :وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية للعــام  :2016تفاصيــل اإليــرادات
حســب املصــدر (أســاس االلت ـزام)

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،51سنة .)2018
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 10-2مناذج الجاذبية يف التجارة الدولية
Gravity Models
منــاذج الجاذبيــة هــي أكــر النــاذج التطبيقيــة اســتخداماً يف العلوم
االجتامعيــة بشــكل عــام ،ويف أبحــاث التجــارة الدولية بشــكل خاص.
ولقــد تـ ّم اســتخدام هــذه النــاذج ألغـراض التحليــل والتنبــؤ عــن
التجــارة البينيــة بــن الــدول ،وبــن املقاطعــات يف الدولــة الواحــدة،
كــا تــم تطبيقهــا لدراســة حركــة وتدفــق املســتهلكني عــى مراكــز
التســوق ،والهجــرة ،وحركــة وعقــد أنظمــة الســر ودراســات
اســتخدام الحيــز املــكاين ( ،)Spatialوغريهــا.

التأكــد يف تحــوالت أســعار الــرف) ،أو وفــرة رأس املــال البــري
(وهــذا يرفــع مــن تنافســية الدولــة ومــن تجارتهــا الخارجيــة
بالتــايل) ،وغريهــا.
•املتغــرات الثقافيــة :ومــن بــن العوامــل التــي يتــم أخذهــا
باالعتبــار هنــا هــو وجــود لغــة مشــركة ،وتشــابه املؤسســات
واألنظمــة والرتابــط الثقــايف ،وكلّهــا عوامــل يســاعد وجودهــا
عــى تحفيــز التبــادل التجــاري بــن الــدول.

تهــدف منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة الدوليــة إىل التنبــؤ مبســتوى
التبــادل التجــاري بــن الــدول وتفســر قــوة العوامــل التــي تؤثــر
عــى هــذا التبــادل .وكان االقتصــادي الهولنــدي “تنربجــن”
( )N.Tinbergen 1962أول مــن أرىس تقاليــد هــذه النــاذج،
عــر االق ـراح البســيط بــأ ّن التجــارة بــن دولتــن ميكــن تقديرهــا
تقريبي ـاً مبعادلــة تدعــى “معادلــة الجاذبيــة” (عــى خطــى نظريــة
الجاذبيــة التــي صاغهــا نيوتــن) :كــا أ ّن الكواكــب تنجــذب لبعضهــا
البعــض طرديــا بالتناســب مــع حاصــل رضب كتلتيهــا وعكســيا مــع
مربــع املســافة فيــا بينهــا ،اقــرح “تنربجــن” ( )1962أ ّن التجــارة
بــن دولتــن تتناســب طرديـاً مــع كتلتهــا (مســتوى الناتــج املحــي
فيهــا) ،وعكســياً مــع املســافة بينهــا.

يقــوم تحليــل منــاذج الجاذبيــة عــى اســتخالص معامــات االنحــدار
للمتغ ـرات التــي تؤثّــر عــى التجــارة البنيــة بــن الــدول .وبشــكل
عمــي يتــم أخــذ األرقــام الفعليــة للتجــارة بــن كل دولتــن مــن
بــن مجموعــة كبــرة مــن الــدول ،وعــى امتــداد فــرة زمنيــة
طويلــة نســبياً .عــى ســبيل املثــال ،أخــذت واحــدة مــن الدراســات
التأسيســية باالعتبــار أرقــام التجــارة بــن كل دولتــن مــن بــن 173
دولــة وعــى امتــداد  50ســنة ماضيــة .وعنــد إجـراء تحليــل االنحدار
عــى هــذه األرقــام يتــم التوصــل إىل تقديــر متوســط لقــوة كل
متغــر مــن املتغـرات يف التأثــر عــى التجــارة البينــة .وهــذا بــدوره
يتيــح إمكانيــة تطبيــق هــذه املعامــات للتنبــؤ بالتجــارة البينيــة يف
املســتقبل ،أو للتوصــل إىل تقديــر متوســط ملــا “يتوجــب” أن تكــون
عليــه التجــارة بــن الــدول.

هــذا االقـراح لتفســر وتقديــر التجــارة البينيــة بــن دولتــن يختلــف
مبدئي ـاً عــن التربيــر التقليــدي للتجــارة بــن الــدول ،الــذي يقــوم
عــى نظريــة املزايــا النســبية (ريــكاردو) ،أو عــى نظريــة التبايــن
يف الوفــرة النســبية للمــوارد (هكرش-أوهلــن) بغــض النظــر عــن
املســافة أو حجــم االقتصــاد.

هنــاك إجــاع بــن االقتصاديــن عــى أ ّن منــاذج الجاذبيــة يف التجــارة
الدوليــة تتوصــل إىل نتائــج مرضيــة للغايــة وصائبــة غالب ـاً .ال بــل
أنّهــا مــن أنجــح منــاذج التنبــؤ يف علــم االقتصــاد .ولكــن هــذه
النــاذج تعــاين مــن نقطتــي ضعــف .أوالً ،أنّهــا ظلّــت حتــى عهــد
قريــب تفتقــر إىل خلفيــة نظريــة صلبــة ،وغالب ـاً مــا ت ـ ّم اعتبارهــا
تـ ّم توســيع “معادلــة الجاذبيــة” الحقـاً وباتــت تأخــذ عوامل تفســر مبثابــة مجــ ّرد ظاهــرة إحصائيــة ذات مصداقيــة .ولكــ ّن األبحــاث
إضافيــة (إىل جانــب مســتوى الدخــل واملســافة) لتقديــر التجــارة املســتجدة تســعى إىل ســد هــذه الثغــرة وإىل توفــر خلفيــات نظرية
البينيــة ولزيــادة القــدرة التنبؤيــة لنــاذج الجاذبيــة .وتســتخدم لهــذه النــاذج (أي إقحــام معامــات تفســر مســتمدة مبدئيـاً مــن
التامريــن اإلحصائيــة لنــاذج الجاذبيــة اآلن عــددا ً مــن املتغ ـرات النظريــة االقتصاديــة) .ثاني ـاً ،أنّهــا تطبــق عــى التجــارة الســلعية
ميكــن تصنيفهــا تحــت ثــاث مجموعــات:
فقــط وليــس عــى التجــارة بالخدمــات ،كــا أ ّن أثــر املســافة ميكــن
أن يتبايــن بشــكل جوهــري اعتــادا ً عــى طبيعــة الطبوغرافيــة
•املتغـرات الجغرافيــة :املتغــر األســايس هنــا هــو املســافة (غالبـاً والحواجــز بــن دولتــن ،إذ أ ّن وجــود جبــال شــاهقة أو بحــار لــه
بــن عاصمتــي الدولتــن املعنيتــن) ،عــى افــراض أ ّن التجــارة أثــر معيــق بقــوة أكــر مــن الســهول املمتــدة (يعــرف هــذا األثــر
بــن دولتــن تتناســب عكســياً مــع املســافة الجغرافيــة التــي باســم  MTRيف أدبيــات منــاذج الجاذبيــة).
تفصــل بينهــا .إذ أ ّن زيــادة املســافة تــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف
النقــل ،فضــاً عــن زيــادة التبايــن يف مختلــف العوامــل التــي مناذج الجاذبية يف فلسطني
تتأثــر بالتباعــد الجغــرايف .وهــذا يعنــي أ ًن الــدول املتقاربــة
تتاجــر مــع بعضهــا أكــر مــن الــدول املتباعــدة.
تــ ّم صياغــة منــاذج جاذبيــة متعــددة لتحليــل واقــع التجــارة
مســتوى
هــو
•املتغــرات االقتصاديــة :املتغــر األســايس هنــا
الخارجيــة الفلســطينية .وجــاء أول هــذه النــاذج يف دراســة البنــك
الدخــل (الناتــج املحــي اإلجــايل) .تقــول الفكــرة أنّــه كلــا الــدويل األوىل عــن االقتصــاد الفلســطيني يف العــام ( 1993يف دراســة
ارتفــع الدخــل يف دولــة مــا ،كلــا ازدادت تجارتهــا الدوليــة .املجلــدات الســتة املعروفــة) .توصــل منــوذج الجاذبيــة املبســط
وهــذا يعنــي أ ّن الــدول الغنيــة تتاجــر مــع بعضهــا البعــض أكــر الــذي طبقتــه الدراســة إىل أ ّن الضفــة والقطــاع ،بظــل كافــة الظروف
مــن الــدول الفقــرة .ويقــوم الباحثــون اآلن بإضافــة عوامــل الســائدة خــال ربــع القــرن املنــرم عــى الدراســة ،تتاجــر مــع
اقتصاديــة أخــرى لقيــاس تأثريهــا عــى التجــارة البينيــة ،مثــل إرسائيــل بأكــر مــا يتوقــع (أو يجــدر أو مــا يتنبــأ بهــا) منــوذج
وجــود اتفاقيــات تجاريــة تفضيليــة بــن الــدول (وهــو مــا الجاذبيــة ( .)Overtradeهــذا يعنــي ضمني ـاً أ ّن الضفــة والقطــاع
يــؤدي إىل تقليــص التعرفــة الجمركيــة وزيــادة التجــارة بالتــايل) ،تتاجــر بأقــل مــن املفــرض مــع الــدول األخــرى.
أو وجــود عملــة مشــركة (وهــو مــا يقــي عــى عامــل عــدم
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تتابعــت الدراســات التــي طبقــت منــاذج الجاذبيــة أثــر ذلــك.

وتن ّوعــت هــذه بــن منــاذج تهــدف إىل تقييــم التــوزع الجغــرايف  11-2املرض الهولندي

للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية بشــكلها الفعــي ،ومنــاذج تهــدف
لصياغــة توقعــات حــول النمــط الــذي ســتكون عليــه بظــل توفــر
حريــة القــرار واالنفــكاك عــن االحتــال .وبشــكل عــام توصلــت
جميعهــا إىل أ ّن اســترياد الضفــة والقطــاع مــن إرسائيــل ســيكون
حينئــذ أدىن مــا هــو عليــه اآلن ،والتصديــر أعــى .عــى ســبيل
املثــال ،قــ ّدرت دراســة “أرنــون وآخريــن” ،عــر تطبيــق منــوذج
جاذبيــة ،أ ّن مســتوردات الضفــة والقطــاع مــن إرسائيــل يجــب أن
تكــون نصــف مــا هــي عليــه فعلي ـاً 1،يف حــن أ ّن صــادرات الضفــة
والقطــاع إىل إرسائيــل يجــب أن تكــون ،يف الظــروف العاديــة ،عــدة
أضعــاف مــا هــي عليــه فعليـاً .االســتثناء الوحيــد لفكــرة اســتحواذ
حصــة غــر مــررة مــن التجــارة الفلســطينية جــاء
إرسائيــل عــى ّ
يف دراســة لصنــدوق النقــد الــدويل عنــد صياغــة وتطبيــق منــوذج
توصلــت الدراســة إىل أ ّن الضفــة والقطــاع ال تتاجــر
جاذبيــة أيض ـاًّ .
بأكــر مــن املتوقــع (بأكــر مــن الــازم) مــع إرسائيــل ،ولك ّنهــا تتاجــر
بأقــل مــن املتوقــع بكثــر مــع الــدول االخــرى .ومــن امللفــت للنظــر
توصلــت إىل أ ّن الرشيــك التجــاري األكــر أهميــة
أ ّن الدراســة ذاتهــا ّ
للضفــة والقطــاع يف الظــروف العاديــة ســيكون االتحــاد األوريب
2
وليــس إرسائيــل.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،46سنة .)2016

The Dutch Disease

تــم يف العــام  1959اكتشــاف واحــد مــن أكرب حقــول الغــاز الطبيعي
يف العــامل يف شــال رشق هولنــدا .وبعــد فــرة مــن اإلزدهــار
اإلقتصــادي التــي ترافقــت مــع اســتغالل هــذا الحقــل ،بــدأت بــوادر
الركــود والبطالــة تظهــر عــى االقتصــاد الهولنــدي يف عقد الســتينات.
والح أ ّن هنــاك ترافقـاً بــن إزدهــار تصدير املــوارد الطبيعيــة والركود
الالحــق الــذي يصيــب القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد .وعــى
ضــوء هــذا أطلقــت مجلــة “االيكونومســت” ،يف العــام  ،1977اســم
“املــرض الهولنــدي” عــى تلــك املفارقــة .وانتــر االســم وشــاع حتــى
قبــل أ ّن يكــون وراءه تحليــل اقتصــادي متامســك يفــر ويثبــت
وجــود عالقــة ارتبــاط بــن تصديــر الخامــات الطبيعيــة مــن بلــد مــا
وانكــاش القطاعــات اإلنتاجيــة فيــه.

املرض الهولندي :العوارض واملسببات
يقــرح التفســر املبســط واملبــارش للمــرض الهولنــدي أ ّن ازدهــار
تصديــر الخامــات الطبيعيــة (النفــط والغــاز بشــكل خــاص) مــن
دولــة مــا يــؤدي إىل تدفــق كبــر للعملــة األجنبيــة إىل البلــد ،أي
إىل ارتفــاع الطلــب عــى العملــة املحليــة .وهــذا يــؤدي بالتــايل
إىل ارتفــاع قيمــة العملــة املحليــة بالنســبة للعمــات األجنبيــة.
وهــو مــا يتســبب يف جعــل أســعار الــواردات مــن الخــارج أكــر
رخصــاً وأكــر تنافســية ،يف حــن يجعــل أســعار صــادرات الدولــة
أعــى (بالعمــات األجنبيــة) ،أي تصبــح بضائــع الدولــة املعن ّيــة
أقــل تنافســية يف الســوق الدوليــة .وكل هــذا ينعكــس ســلباً عــى
القطاعــات اإلنتاجيــة (الزراعــة والصناعــة) يف االقتصــاد .ونظ ـرا ً ألن
قطــاع تصديــر الخامــات يوظــف عــادة عــددا ً محــدودا ً مــن العامل،
فــإ ّن اســتمرار إزدهــار هــذا القطــاع يعجــز عــن امتصــاص البطالــة
التــي تتولــد يف القطاعــات اإلنتاجيــة ،وهــو مــا يــؤدي إىل انتشــار
البطالــة .باختصــار إذن ،املــرض الهولنــدي هــو انكــاش القطاعــات
اإلنتاجيــة يف االقتصــاد نتيجــة ارتفــاع ســعر رصف العملــة املحليــة
بســبب انتعــاش تصديــر املــوارد الطبيعيــة وتدفــق العمــات
األجنبيــة إىل البــاد.
يســتند هــذا التحليــل عــى فرضــن أساســيني :اوالً ،أ ّن الدولــة املعنية
تتبنــى نظــام ســعر الــرف العائــم لعملتهــا ،بحيــث تتحكــم قــوى
العــرض والطلــب الحــرة بســعر رصف العملــة .ثانيــاً ،أ ّن عــرض
املــورد الطبيعــي ،والطلــب الخارجــي عليــه ،ال يتأث ـران بالتبــدل يف
ســعر رصف العملــة املحليــة.
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2 IMF (2001), West Bank and Gaza: Economic Performance, Prospects, and Policies
(R Valdivieso, U Erickson von Allmen, G Bannister, H Davoodi, F Fischer, E
Jenkner and M Said), Washington DC: IMF.

جــرى يف العــام  1982وضــع إطــار نظــري أكــر متاســكاً لفكــرة
“املــرض الهولنــدي” 1ويقــوم هــذا اإلطــار عــى أرضيــة التمييــز بــن
نوعــن مــن البضائــع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا يف االقتصــاد،
بضائــع قابلــة للتبــادل التجــاري عــر الحــدود (،)Tradable Goods
وبضائــع غــر قابلــة للتبــادل عــر الحــدود ( .)Non-tradablesوهو
مــا ســنطلق عليــه اســم بضائــع “تبادليــة” وبضائــع “غــر تبادليــة”.
1 M. Corden& P. Neary (1982): Booming Sector and De-Industrialisation in a Small
Open Economy. The Economic Journal, Vol. 92, pp. 825-848
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والتحويــات الخاصــة وتحويــات العــال مــن الخــارج فيــه نحــو
 %25مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام .2015

البضائــع غــر التبادليــة هــي الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا
واســتهالكها محليـاً والتــي ليــس لهــا بدائــل مــن االســترياد .وأوضــح
مثــال عليهــا املبــاين واملســاكن والخدمــات الشــخصية ،وكل مــا
ال ميكــن اســترياده مــن الخــارج ،ســواءا ً بســبب الصعوبــات إ ّن تبايــن أســباب تدفــق الدخــل مــن الخــارج إىل فلســطني عــن
اللوجســتية /الطبيعيــة أو القيــود السياســاتية .يتمثــل الفــرق الحالــة التقليديــة للمــرض الهولنــدي تعنــي أ ّن قنــوات التأثــر عــى
الجوهــري بــن الســلع التبادليــة وغــر التبادليــة يف أ ّن أســعار االقتصــاد تعمــل هنــا بشــكل مختلــف بعــض الــيء:
األوىل تتحــدد يف الســوق الدوليــة ،يف حــن تتحــدد أســعار الثانيــة
بــروط العــرض والطلــب الداخليــة يف كل بلــد حــدة .البضائــع غــر •قنــاة تحويــل املــوارد :ال يتــم اســتنزاف العمــل املاهــر ورأس
املــال يف حالــة فلســطني بانتقالــه مــن القطاعــات اإلنتاجيــة إىل
التبادليــة ،عــى عكــس التبادليــة ،ال تواجــه منافســة خارجيــة ،وعــى
قطــاع تصديــر الخــام ،ولكنــه يحــدث بانتقالــه مــن القطاعــات
ذلــك فــإن تطــور إنتاجيــة العمــل فيهــا غالب ـاً مــا يكــون أدىن مــن
تطــور إنتاجيــة العمــل الدوليــة يف إنتــاج الســلع التجاريــة .ونظ ـرا ً
اإلنتاجيــة الفلســطينية إىل االقتصــاد اإلرسائيــي .وبالتــوازي
مــع األثــر الســلبي لهــذا عــى اإلنتــاج ،يــؤدي انتقــال العمــل
ألن زيــادة األجــور غالبــا مــا تكــون موحــدة يف االقتصــاد فــان أســعار
اىل ارسائيــل إىل تدفــق املزيــد مــن املــوارد الخارجيــة (أجــور
البضائــع غــر التبادليــة تــزداد بشــكل أرسع مــن أســعار البضائــع
العــال) اىل اإلقتصــاد الفلســطيني املحــي.
التبادليــة .هــذا العــرض الرسيــع يتيــح أمامنــا الفرصــة لتقديــم
تعريــف مســتجد للعوملــة :إنهــا املســار الــذي يتــم فيــه انتقــال •قنــاة اإلنفــاق :يــؤدي تدفــق أكــر مــن  3مليــار دوالر ســنوياً
مــن الخــارج اىل فلســطني إىل ارتفــاع الطلــب الــكيل وإىل ارتفــاع
عــدد متزايــد مــن البضائــع والخدمــات مــن خانــة غــر التبادليــة إىل
أســعار الســلع غــر التبادليــة بشــكل غــر متناســب مــع الطاقــة
خانــة البضائــع والخدمــات التبادليــة.
اإلنتاجيــة لالقتصــاد املحــي .واألثــر الســلبي لهذا عــى القطاعات
يقــرح التفســر النظــري للمــرض الهولنــدي إن تأثــر انتعــاش
اإلنتاجيــة (الزراعــة والصناعــة) يــزداد باملنافســة الشــديدة التــي
ســعر
تصديــر الخــام عــى ركــود القطاعــات اإلنتاجيــة وارتفــاع
تواجههــا الســلع التبادليــة مــن املنتجــات اإلرسائيليــة.
الــرف الحقيقــي يتــم عــر قناتــن.
يعــرض الشــكل  1تطــور ســعر الــرف الفعــال ،االســمي ()NEER
•قنــاة تحويــل املــوارد :يــؤدي ازدهــار قطــاع تصديــر الخــام إىل والحقيقــي ( ،)REERللشــيكل يف فلســطني خــال الفــرة
جــذب مــوارد العمــل ورأس املــال إليــه مــن القطاعــات اإلنتاجية  3.2017 - 1996يقيس املنحنى اإلســمي تطور ســعر رصف الشــيكل
األخــرى يف االقتصــاد ،وهــو مــا ينعكــس يف ركودهــا .ولكــن هــذا تجاه ســلة عمــات البلدان التي تســتقبل الصادرات الفلســطينية .يف
األثــر ضعيــف إذا أن القطــاع االســتخراجي ال يســتخدم مــوارد حــن يأخــذ املنحنــى الحقيقــي تطــور ســعر الــرف الفعال اإلســمي
محليــة كبــرة.
مضافـاً إليــه التبايــن يف تطــور األســعار بــن فلســطني والبلــدان التــي
•قنــاة اإلنفــاق :ينتــج عــن زيــادة الدخــل ،التــي تتولــد مــن تســتقبل الصــادرات الفلســطينية .الحــظ أوالً أ ّن االرتفــاع يف ســعر
انتعــاش تصديــر الخــام ،ارتفــاع الطلــب الــكيل يف االقتصــاد عــى الــرف يعنــي تراجــع تنافســية البضائــع الفلســطينية يف أســواق
كل مــن الســلع والبضائــع التبادليــة وغــر التبادليــة ،وهــو مــا التصديــر .ثانيــاً ،إ ّن هــذه املنحنيــات خاصــة بالشــيكل بالعالقــة
يــؤدي إىل ارتفــاع أجــور العــال .ويف حــن يســتطيع املنتجــون
للســلع غــر التبادليــة تعويــض ارتفــاع األجــور بزيــادة أســعار
شكل  :1تطور سعر الرصف الفعال اإلسمي والحقيقي للشيكل بالنسبة
منتجاتهــم ،إال أ ّن هــذا غــر متــاح أمــام منتجــي الســلع التبادليــة
لفلسطني (رقم قيايس ،سنة األساس )100=1996
ألنهــم يواجهــون منافســة مــن البضائــع املســتوردة .وعــى ذلــك
فــإن ارتفــاع األجــور يــؤدي إىل انخفــاض أربــاح عمليــات انتــاج
الســلع التبادليــة ،وهــو مــا يقــود إىل ركــود القطاعــات اإلنتاجيــة
واىل ارتفــاع ســعر رصف العملــة الحقيقــي.

املرض الهولندي يف فلسطني
يــؤرش العــرض النظــري الســابق إىل أ ّن عــوارض املــرض الهولنــدي
ميكــن مبدئيــاً أن تظهــر يف أي اقتصــاد يشــهد تدفــق مقاديــر
كبــرة نســبياً مــن العمــات األجنبيــة ،بغــض النظــر عــن مســببات
هــذا التدفــق .ولقــد تــم توجيــه االهتــام بشــكل خــاص إىل اآلثــار
املشــابهة للمــرض الهولنــدي التــي ميكــن ان يرتكهــا تدفــق تحويــات
املغرتبــن عــى اقتصــاد بعــض دول أمريــكا الالتينيــة 2.ويف هــذا
املجــال تحديــدا ً يصبــح موضــوع املــرض الهولنــدي مه ـاً بالنســبة
لالقتصــاد الفلســطيني ،الــذي بلغــت نســبة املســاعدات الخارجيــة

IMF (2017): West Bank and Gaza, Report to Ad Hoc Liaison
Committee, August 3.

2 P. Acosta et.al. (2007): Remittances and the Dutch Disease. Federal Reserve Bank
of Atlanta. Working paper series 2007-8.https://www.frbatlanta.org/-/media/
documents/filelegacydocs/wp0708.pdf
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مــع االقتصــاد الفلســطيني وهــي تختلــف عــن أســعار الــرف

الخاصــة باالقتصــاد اإلرسائيــي (نظــراً ألن الــدول التــي تســتقبل  12-2الريع والدولة الريعية
Rent and the Rentier State
الصــادرات اإلرسائيليــة تختلــف عــن تلــك التــي تســتقبل الصــادرات
الفلســطينية ،ونظ ـرا ً لالختــاف يف معــدالت التضخــم املحــي بــن
4
إرسائيــل وفلســطني).

يوثــق الشــكل  ،1الرتاجــع املســتمر يف تنافســية البضائع الفلســطينية
يف أســواق التصديــر .ويعكــس املنحنــى اإلســمي الرتاجــع بســبب
ارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات األخــرى (يف الــدول التــي
تســتقبل الصــادرات الفلســطينية) ،يف حــن تعكــس حركــة املنحنــى
الحقيقــي أثــر التبــدل يف ســعر الــرف اإلســمي للشــيكل باإلضافــة
إىل ارتفــاع األســعار يف فلســطني بــأرسع مــن ارتفاعهــا يف الــدول
املتلقيــة للصــادرات الفلســطينية .وجــزء مهــم مــن هــذا االرتفــاع
يعــود ،عــى األرجــح ،إىل تدفــق الدخــل مــن الخــارج وإىل أع ـراض
املــرض الهولنــدي .وبشــكل عــام ميكــن اإلســتنتاج أن تدفــق الدخــل
واملســاعدات مــن الخــارج هــو إذن ســيف ذو حديــن ،فهــو مــن
جهــة يرفــع مســتوى الحيــاة يف البــاد ،ولكنــه مــن جهــة ثانيــة
يــرك انعكاســات ســلبية عــى قطاعــات إنتــاج الســلع التبادليــة
يف االقتصــاد وعــى التصديــر .ومــن املهــم هنــا التأكيــد عــى أثــر
القيــود املتنوعــة التــي يفرضهــا اإلحتــال اإلرسائيــي عــى ارتفــاع
األســعار يف فلســطني.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،55سنة .)2019

كلمــة ( )Rentاإلنكليزيــة لهــا معنيــن ،األول هــو “اإليجــار
والتأجــر” ،والثــاين هــو” الريــع” .والريــع هــو الدخــل اإلضــايف
الــذي يتــم تحصيلــه مــن قبــل األف ـراد أو الــدول دون بــذل جهــد
أو تضحيــة موازيــة ،ودون وجــود اســتثامر أو ابتــكار يــرر الحصــول
عليــه .أي أنــه الربــح اإلضــايف الــذي يتحقــق لألفــراد أو للــدول
بســبب مزايــا طبيعيــة معينــة (مثــل املصادفــات الجغرافيــة كتوفــر
مكامــن مــوارد طبيعيــة ال يحظــى مبثلهــا اآلخــرون ،أو موقــع
جغـرايف مميــز) أو مزايــا احتكاريــة خاصــة .والدولــة الريعيــة هــي
الدولــة التــي يشــكل الريــع جــزءا ً مه ـاً مــن أجــايل إيراداتهــا.
الريع يف التحليل الكالسييك
يعــود أصــل مفهوم الريــع إىل االقتصادي الكالســييك ديفيــد ريكاردو
( )1823 - 1772الــذي ركــزت تحليالتــه عــى توزيــع الدخــل بــن
طبقــة اإلقطــاع (مــاك األرايض) والطبقــة الرأســالية الناشــئة .يتولد
الريــع عنــد ريــكاردو بســبب مــن زيــادة الســكان والحاجــة إىل متدد
الزراعــة إىل األرايض األقــل خصوبــة .وهــو مــا يقتــي ارتفــاع أســعار
املحاصيــل الزراعيــة لتغطيــة تكلفــة اإلنتــاج األعــى عــى األرايض
األقــل خصوبــة .وهــو مــا يعنــي أن اإلقطاعيــن ،أصحــاب األرايض
ذات الخصوبــة الطبيعيــة العاليــة ،يحققــون ارباحـاً إضافيــة ،ريوعـاً،
دون بــذل أي جهــد إضــايف .وتوقــع االقتصاديــون الكالســيكيون أن
اســتمرار زيــادة الســكان ،وتوســع الطلــب عــى الغــذاء بالتــايل،
ســيؤدي إىل زيــادات مســتمرة يف دخــل اإلقطاعيــن (يف الريــع) عــى
حســاب أربــاح الرأســاليني واألجــور الحقيقيــة للعــال .ويف مراحــل
الحقــة ارتبــط مفهــوم الريــع بالــروات اإلمربياليــة املســتنزفة مــن
املســتعمرات ،وبشــكل خــاص الحيــاة الكســولة للطبقــات املرفهــة
التــي تعيــش عــى الفوائــد املتحققــة عــى ثرواتهــا الباهظــة.

الريع من استغالل املكامن الطبيعية
انتــر مفهــوم الدولــة الريعيــة عــى نطــاق واســع يف ســبعينيات
القــرن املــايض ،عقــب “ثــورة” أســعار النفــط .وارتبــط املفهــوم،
حرصيــا تقريبــا ،بالــدول املصــدرة للنفــط ذات عــدد الســكان
الضئيــل والطاقــة االمتصاصيــة املحــدودة لالســتثامرات ،باملقارنــة
مــع العوائــد املاليــة الضخمــة التــي تحققــت لهــا .ولقــد تــم
الرتكيــز بشــكل خــاص عــى التبعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة/
الحاكميــة الســلبية لتدفــق الريــع إىل تلــك الــدول .وتتمثــل التبعــات
االقتصاديــة مبــا بــات يعــرف باســم “لعنــة املــوارد” (Resource
 ،)Curseأي أثــر تدفــق الريــوع عــى إحبــاط منــو القطاعــات
اإلنتاجيــة يف االقتصــاد وعــى توســع قطاعــات الخدمــات ،بشــكل
مشــابه ملــا يفعلــه “املــرض الهولنــدي” (انظــر تعريــف املــرض
الهولنــدي يف الحلقــة الســابقة).
 4يف الواقــع شــهد ســعر الــرف الفعــال للشــيكل بالنســبة إلرسائيــل هبوطــا ملحوظــا) وهــو
مــا يعكــس تحســنا يف التنافســية) خــال  .2006-2001وعــى الرغــم مــن التذبــذب صعودا
وهبوطــا ،كان مســتوى ســعر الــرف الفعــال والحقيقــي قــي العــام  2017قريبــا مــن
مســتواه يف العــام  .1999انظــر الرابــط:
http://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/Pages/seriesgraph.aspx?Seri&esCode=RER_LEVEL_CHAINED.M_E&DateStart=01/07/1999
DateEnd=31/12/2017&Level=4&Sid=51

أمــا بالنســبة للتبعــات االجتامعية/الحاكميــة لتدفــق الريــع فهــي
متعــددة ،ومنهــا التأثــر عــى أخالقيــات العمــل ،إذ أن أفــراد
املجتمــع يطالبــون ايضــاً بحصتهــم مــن الريــع الــذي تجنيــه
الدولــة ،مجانــا ودون اإلحســاس بــرورة بــذل جهــد مــواز .كــا
أن تدفــق الدخــل يف الــدول الريعيــة يكــون عــى عكــس اتجــاه
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التدفــق املعتــاد ،فاالقتصــاد واملجتمــع يعتــاش عــى الحقــن النقــدي

مــن الدولــة التــي تجنــي الريــع مــن باطــن األرض .أي أن الدولــة  13-2اسرتاتيجية تعويض الواردات
)Import Substitution Strategy (ISS
تعيــش يف غنــى عــن الرضائــب التــي يدفعهــا املواطنــون ،ال بــل

أنهــا هــي التــي تقيــم أود الســكان عــر توزيــع الهبــات والهدايــا
و “الكرامــات” .وهــذا يجعلهــا معصومــة عــن املســائلة والحســاب،
ويجعــل املواطنــن “زبائــن” عنــد الدولــة ،عــى عكــس الحــال
بالنســبة للحكومــات التــي يعتمــد اســتمرارها عــى جمــع الرضائــب
مــن الشــعب ،والتــي تخضــع للمســاءلة.
مــن املهــم التأكيــد ثانيــة عــى أن الريــع ،و”ثقافــة الريــع” ،ال
يقتــر عــى الدخــل الفائــض الــذي يتحقــق بســبب مــن املزايــا
الطبيعيــة والجغرافيــة .إذ أن أي نشــاط يتولــد عنــه ربــح إضــايف،
أعــى بشــكل ملحــوظ مــن مســتوى الربــح العــادي ،وليــس ناتجــا
عــن تفــوق إداري أو تقنــي ،هــو ريــع .وغالبــاً مــا يتحقــق هــذا
الريــع نتيجــة االحتــكار والحيلولــة دون ظهــور املنافســن ،ويف منــاخ
الفســاد والحظــوة لــدى أصحــاب الق ـرار .وال يخفــى أن التبعــات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والحاكميــة لهــذا الريــع ال تقــل ســوءا عــن
ريــع املــوارد.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،59سنة .)2020

حظيــت اسـراتيجية تعويــض الــواردات بالتبنــي والتطبيــق ،كدليــل
للسياســة الصناعيــة ،يف عــدد كبــر مــن دول العــامل النامــي ،خصوصاً
يف أمركيــا الالتينيــة ،يف الخمســينات والســتينات مــن القــرن املــايض.
وتدعــو هــذه االســراتيجية إىل التدخــل النشــط للدولــة لدعــم
وتأســيس صناعــات محليــة تقــوم بإنتــاج بضائــع (اســتهالكية غالبـاً)
تحــل محــل بضائــع كانــت الدولــة تســتوردها مــن الخــارج .أي
االســتعاضة عــن الــواردات ببضائــع يتــم إنتاجهــا محليــاً .وهــذا
يتطلــب مبدئي ـاً فــرض تعرفــة جمركيــة عاليــة تحــول دون تدفــق
املســتوردات املنافســة ،ثــم دعــم اإلنتــاج املحــي عــر سياســات
تحفيزيــة بــدءا ً مــن الســيطرة عــى ســعر رصف العملــة ،ومــرورا ً
بغــض الطــرف عــن التســعري املرتفــع للمنتجــات املحليــة ،وانتهــا ًء
بالدعــم املــادي املبــارش مــن الحكومــة.
يســتند التربيــر النظــري السـراتيجية تعويــض الــواردات عــى ثالثــة
حجــج رئيســية:
•ح ّجــة “الصناعــات الوليــدة” ( .)Infant Industriesتعــود حجــة
الصناعــات الوليــدة إىل االقتصــادي األملــاين فريدريــش ليســت
( .)1841وملخّصهــا أ ّن الصناعــات الجديــدة الناشــئة ال تقــوى
يف مطلــع حياتهــا عــى منافســة املنتجــات املســتوردة .وهــو مــا
يقتــي حاميتهــا حتــى يشــب عودهــا وتــزداد خربتهــا وكفائتهــا،
مــا يســمح لهــا الحق ـاً بالنــزول إىل حلبــة املنافســة الدوليــة.
أي أ ّن بعــض الصناعــات الواعــدة يف املســتقبل تحتــاج إىل دعــم
وحاميــة يف مطلــع حياتهــا ،وهــو مــا يعنــي ضمنيـاً أ ّن املســاعدة
1
والدعــم لهــا طبيعــة مؤقتــة فقــط وليــس دامئــة.
•أ ّن أســعار املــواد األوليــة كانــت تعــاين ،يف الفــرة أثنــاء صعــود
اســراتيجية تعويــض الــواردات ،مــن انخفــاض يف الســوق
الدوليــة مقارنــة بأســعار املــواد املص ّنعــة .وينتــج عــن هــذا
أن تخصــص البلــدان الناميــة بتصديــر املــواد الخــام واســترياد
املنتجــات املص ّنعــة كان يرتافــق مــع “تبــادل غــر متكافــئ” بــن
الــدول الناميــة واملتطــورة ،وخســارة واســتنزاف ملــوارد الــدول
الفقــرة .عــى ذلــك يتوجــب عــى الــدول الناميــة أن تســعى
إىل الخــروج مــن أرس التجــارة غــر العادلــة ،وتطويــر صناعاتهــا
املحليــة بــأرسع مــا تســتطيع إليقــاف االســتنزاف املزمــن.
•أ ّن الــدول الناميــة تعــاين مــن عجــوز ضخمــة يف موازينهــا
التجاريــة مــع العــامل الخارجــي بســبب االســترياد االســتهاليك
الــذي يش ـ ّجعه التأثــر الثقــايف الغــريب .والحــد مــن الــواردات،
عــر الحواجــز الجمركيــة العاليــة ،هــو أحــد األســاليب امله ّمــة
لتقليــص العجــز والحيلولــة دون تــرب القطــع األجنبــي للهــدر
االســتهاليك عوضـاً عــن اســتخدامه يف متويــل اســترياد بضائــع رأس
املــال لتعزيــز طاقــة اإلنتــاج املحــي.
 1طــور “ليســت” هــذه الفكــرة لتربيــر الحامئيــة التجاريــة التــي طبقتهــا أملانيــا يف نهايــة
القــرن التاســع عــر أثنــاء ســعيها للحــاق بركــب الثــورة الصناعيــة التــي كانــت بريطانيــا
ســباقة فيهــا .وهــي نفــس الطريــق الحامئيــة التــي اتبعتهــا الواليــات املتحــدة عقــب
اســتقاللها عــن بريطانيــا .ويؤكّــد االقتصــادي “شــانغ” األســتاذ يف جامعــة كامــردج ،أ ّن
كافّــة الــدول املتقدمــة اآلن كانــت قــد طبقــت سياســات حاميــة تجاريــة ضــد املســتوردات
يف مراحــل تطورهــا االقتصــادي األويل .انظــر:
Ha-Joon Chang (2002): Kicking Away the Ladder- Development Strategy
in Historical Perspective.
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تحفيز الصادرات أم تقليص الواردات؟
تقــف اســراتيجية “تحفيــز الصــادرات” (Export Promotion
 )Strategyكمنهــج للسياســة الصناعيــة ،عــى الطــرف النقيــض
مــن اســراتيجية تعويــض الــواردات .إذ يف حــن تركّــز األخــرة
عــى الســوق املحليــة كمحــرك وموجــه للتصنيــع ،تؤكّــد األوىل
عــى أهميــة الســوق العامليــة واالنفتــاح عــى الخــارج .ويف حــن
تؤكــد الثانيــة عــى تقليــص مــا يتــم اســترياده لعــاج اختــال
امليـزان التجــاري ،تركّــز األوىل عــى عــاج العجــز بتحفيــز التصديــر.
اسـتراتيجية تعويـ�ض الـ�واردات داخليـ�ة التوجـ�ه( (�Inward-Look
 )ingيف حــن اســراتيجية تحفيــز التصديــر ذات توجــه خارجــي
( .)Outward-Lootingالتبايــن اآلخــر املهــم بــن االســراتيجيني
يتمثّــل يف أ ّن اســراتيجية تعويــض الــواردات تفــرض دورا ً مهــاً
للدولــة يف الحيــاة االقتصاديــة ،يف حــن تعتمــد اس ـراتيجية تحفيــز
التصديــر عــى آليــات الســوق الحــرة والــدور املحــدود للدولــة.
مزايا ومثالب تطبيق اإلسرتاتيجية
تشتمل اسرتاتيجية تعويض الواردات عىل ميزتني مهمتني:
•أ ّن وجــود مســتوردات كبــرة مــن ســلع وبضائــع معينــة يعنــي
أ ّن هنــاك طلب ـاً فعــاالً وســوقاً مهمــة وجاهــزة لهــذه البضائــع.
وعــى ذلــك فــإ ّن ســوق الترصيــف تكــون مضمونــة عنــد اتخــاذ
ق ـرار االســتثامر يف خلــق طاقــة إنتــاج محليــة لهــذه البضائــع.
وهــو مــا يح ّيــد أحــد عوامــل املخاطــرة املهمــة يف عمليــات
االســتثامر واإلنتــاج.
•أ ّن رفــع الحواجــز الجمركيــة أمــر ســهل نســبياً وفعــال لعــاج
عجــز املوازيــن التجاريــة ،مقارنــة بالجهــود املضنيــة الالزمــة
إلنتــاج ســلع تصديريــة ،وإلقنــاع الــدول املتطــورة بفتــح أســواقها
أمــام منتجــات الــدول الناميــة.
•عــى أ ّن اســراتيجية تعويــض الــواردات ترتافــق مــع ثالثــة
أنــواع مــن املخاطــر والســلبيات ،كــا أوضحــت تجــارب الــدول
العديــدة التــي تب ّنــت هــذه االســراتيجية.
•أ ّن الصناعــات املحل ّيــة غالبــاً مــا تعتــاد عــى الحاميــة مــن
املنافســة الخارجيــة .وعوض ـاً عــن أن تكــون الحاميــة والدعــم
إجـراءات مؤقتــة تصبــح متطلبــات دامئــة ،وهــو مــا يرتافــق مــع
اســتنزاف مســتديم للمــوارد العامــة ،واســتكانة الــركات إىل
التعامــل مــع “ســوق أســر” ليــس أمامــه مــن خيــارات ســوى
املنتجــات الرديئــة ذات األســعار الباهظــة .ال بــل أ ّن هــذا املنــاخ
غالب ـاً مــا يرتافــق مــع فســاد إداري وســيايس ،إذ ترتكــز جهــود
الــركات عــى تأســيس مجموعــات الضغــط (اللــويب) للتأثــر
عــى القـرارات الحكوميــة وصيانــة الدعــم والحواجــز الجمركيــة
العاليــة ،عوضــاً عــن بــذل الجهــود لتطويــر اإلنتــاج وتحســن
نوعيــة املنتجــات وتبنــي التكنولوجيــا الحديثــة.
•أ ّن صغــر حجــم الســوق املحليــة ،والتغطيــة ضــد املنافســة
الخارجيــة والعزلــة عــن الســوق الدولية وعــن التعامــل والتفاعل
مــع التحديــث التقنــي واملناهــج اإلداريــة املبتكــرة يــؤدي إىل
تراجــع فعاليــة الــركات الصناعيــة وتخلفهــا عــن ركــب التطــور
والتحديــث.

•أ ّن تعويــض اســترياد املنتجــات االســتهالكية الخفيفــة باإلنتــاج
املحــي أمــر ســهل نســبياً ،وميكــن التغــايض عــن بــؤس نوعيــة
املنتجــات التــي تتولــد عنــه .ولك ـ ّن الصعوبــات تــزداد بشــكل
كبــر مــع جهــود إحــال املســتوردات الصناعيــة األكــر تطــورا ً
ومعــدات رأس املــال حيــث يصعــب التهــاون بالنوعيــة والكفــاءة.

تجربة منور آسيا
جــاءت تجربــة دول جنــوب رشق آســيا األربــع (هونــغ كونــغ،
تايــوان ،ســنغافورة ،وكوريــا الجنوبيــة) لتُلقــي ظــاالً مــن الشــك
حــول جــدوى اســراتيجية تعويــض الــواردات .إذ عــى العكــس
مــن إنجــازات التصنيــع الرسيــع التــي حققتهــا تلــك الــدول ،والتــي
اعتمــدت عــى أســواق التصديــر واإلنفتــاح عــى الســوق الدوليــة،
واجهــت معظــم الــدول التــي تبنــت سياســة تعويــض الــواردات
هــدر يف املــوارد وشــح يف اإلنتــاج فضــاً عــن تراكــم الديــون
2
والعجــوز التجاريــة.
عــى أ ّن تجربــة “النمــور األربعــة” ميكــن النظــر إليهــا كمزاوجــة
خالّقــة بــن عنــارص مــن سياســات التصنيــع ذات التوجــه الداخــي
والخارجــي يف آن معــاً .ذلــك أل ّن اســراتيجية تحفيــز الصــادرات،
التــي اعتمدتهــا تلــك الــدول ،اســتندت أيضـاً عــى التدخــل النشــط
للدولــة يف توفــر البنــي التحتيــة ورفــع كفــاءة قــوة العمــل وتقديــم
مختلــف أشــكال الحوافــز والتســهيالت املاديــة للــركات الخاصــة
لتحقيــق األهــداف املرتبطــة بالتصديــر.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،53سنة .)2018

 2وثقّــت دراســات البنــك الــدويل أ ّن متوســط معــدّالت النمــو الســنوية للناتــج املحــي
اإلجــايل خــال الفــرة  1998-1963يف الــدول الناميــة يف آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة
كانــت أعــى يف الــدول ذات التوجهــات التجاريــة الخارجيــة مقارنــة بالــدول ذات التوجــه
الداخــي املغلــق .انظــر:
The World Bank: World Development Report 1987 and 1999/2000
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تبنــت الحكومــة الفلســطينية الجديــدة املنهــج التنمــوي القائــم
عــى تشــجيع تأســيس العناقيــد .وتحــدث رئيــس الــوزراء عــن
تأســيس ثالثــة عناقيــد يف قطــاع غــزة ،عنقــود البحــر وعنقــود
زراعــي وآخــر صناعــي .وعنقوديــن صناعيــن يف كل مــن نابلــس
والخليــل ،وعنقــود ســياحي يف بيــت لحــم .وعنقــود للــال واإلدارة
العامــة يف رام اللــه .وتــم اختيــار العناقيــد واملواقــع اعتــادا عــى
املميــزات االقتصاديــة الخاصــة بــكل محافظــة مــن املحافظــات
الفلســطينية.

املزايا التنافسية ()Competitive Advantages
تعــود فكــرة املمي ـزات املرتافقــة مــع تركــز صناعــات متشــابهة يف
مناطــق جغرافيــة معينــة إىل االقتصــادي الربيطــاين ألفــرد مارشــال يف
كتابــه التأســييس يف العــام  .1890ولكــن املفهــوم املعــارص للعناقيــد
يعــود إىل االقتصــادي األمريــي مايــكل بورتــر ،الــذي طــور الفكــرة
يف كتابــه “املزايــا التنافســية لألمــم” الــذي صــدر يف العــام .1990
ومتثلــت املســاهمة الرئيســية لبورتــر يف التأكيــد عــى أهميــة
التنافــس يف خلــق املزايــا االقتصاديــة ويف تحفــر التطــور والنمــو
بالتــايل .والعناقيــد ،أو التعايــش التنافــي والتعــاوين بــن الــركات
التــي تنتــج ســلعا متشــابهة واملتجــاورة جغرافيــا ،تفســح املجــال
األمثــل لتطويــر املزايــا والتفــوق .وحــدد بورتــر أربعــة عوامــل
وراء ظهــور املزايــا التنافســية لألمــم .وهــي وفــرة عوامــل اإلنتــاج
(مــواد أوليــة ويــد عاملــة وغريهــا) ،رشوط الطلــب (طبيعــة الطلــب
عــى املنتجــات ومســتواه ونوعيتــه) ،توفــر الصناعــات والنشــاطات
املكملــة ،وأخــرا ً اســراتيجيات اإلنتــاج والتســويق التــي تطبقهــا
1
الــركات.

تأســيس العناقيــد رواجـاً كبـرا ً يف الســنوات املاضيــة نظـرا ً لنجاحاتها
يف دول جنــوب رشق آســيا ،ولتبنيهــا مــن قبــل الوكالــة األوروبيــة
التــي تســعى بشــكل حثيــث إىل تأســيس عناقيــد صناعيــة عابــرة
للحــدود الجغرافيــة بــن دول اإلتحــاد األورويب .ويوفــر “مرصــد
رقابــة العناقيــد األورويب” ،الــذي تأســس يف العــام  ،2007معلومــات
2
عــن سياســات ومبــادرات العناقيــد يف  32دولــة أوروبيــة.
يجــدر االلتفــات إىل املالحظــة الثاقبــة التــي وردت يف تقريــر
للبنــك الــدويل والتــي تنبــه إىل أن منهــج التطويــر الــذي يعتمــد
عــى العناقيــد يفــرض دورا ً مهــاً ورؤيــا للحكومــات يف تحفيــز
املنشــآت واالســتثامرات وتوجيههــا بشــكل غــر مبــارش ،ولكــن
فعــال ،عــى ضــوء اإلس ـراتيجية املختــارة .ولكــن قــدرات القطــاع
العــام وموظفيــه غالب ـاً مــا تكــون ضعيفــة يف الــدول الناميــة وأدىن
مبراحــل مــن القــدرات الالزمــة ألداء هــذا الــدور الطليعــي .بهــذا
املعنــى فــإن تأهيــل الــكادر الحكومــي يبــدو عــى أنــه رشط رضوري
لنجــاح اسـراتيجيات العناقيــد التــي تفــرض أدوارا ً مهمــة للحكومــة
3
يف العمليــة التنمويــة.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،58سنة .)2019

ما هي العناقيد؟
تعــ ًرف العناقيــد بأنهــا تركــز منشــآت متجانســة يف مناطــق
جغرافيــة معينــة ،تقــوم بإنتــاج ســلع متشــابهة/أو توفــر خدمــات
متطابقــة .ويتعايــش يف هــذه املناطــق الجغرافيــة رشكات أخــرى
بروابــط إنتــاج وتوريــد أماميــة وخلفيــة مــع املنشــآت األوىل ،أي
مــوردي البضائــع الوســيطة الالزمــة ومقدمــي الخدمــات الداعمــة
واملؤسســات الرضوريــة .والعناقيــد هــي مــن نوعــن ،إمــا عناقيــد
تتشــكل طبيعيــاً وتلقائيــاً ،أو عناقيــد يقــوم اإلنســان بتوفــر
الظــروف لتشــكيلها وازدهارهــا .وتهــدف العناقيــد إىل تحفيــز
النمــو االقتصــادي عــر تشــجيع التنافس/التعــاون بــن املنشــآت،
ومــن خــال توفــر إطــار للرشاكــة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص
والقطــاع األهــي.
يتبــدى جوهــر فكــرة العناقيــد يف أنــه عنــد توفــر منــاخ عــام
يســمح ويدعــم بنــاء املهــارات ،وعندمــا تكــون الــركات مضطــرة
ألن تتنافــس وتســتثمر وتبــدع ،فــإن املزايــا التنافســية تتكــون
وتظهــر .أي أ ّن التطــور ليــس مرهونـاً باملزايــا التنافســية التــي تجــود
بهــا الطبيعــة ،والرخــاء الوطنــي ليــس قــدرا ً يتــم توريثــه ووراثتــه،
ولكنــه ظــرف ميكــن خلقــه بالسياســات الواعيــة .وشــهدت فكــرة
1 Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. NY.

2 http://www.clusterobservatory.eu/index.html
3 World Bank (1997): The State in Changing World, World Development Report
1997.Oxford UP, NY.
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Public Goods

مييًــز االقتصاديــون بــن أربعــة أنــواع مــن البضائــع والخدمــات عــى
ضــوء معياريــن ،هــا معيــار “الحرصيــة” ،أي القابليــة لحــر اســتخدام
البضاعــة أو الخدمــة مبــن يدفــع لقــاء الحصــول عليهــا ،ومعيــار
“التزاحميــة” أي إذا مــا كان اســتخدام الســلعة مــن شــخص مــا يحــول
دون اســتخدام اآلخريــن لهــا .مييــز املعيــار األول بني البضائــع والخدمات
التــي ال يحصــل عليهــا ســوى مــن يدفــع تكلفتهــا (ســعرها) وتلــك التــي
ال ميكــن حظرهــا وهــي متوفــرة للجميــع دون مقابــل .أمــا املعيــار الثــاين
فيميــز بــن البضائــع والخدمــات التــي إذا مــا قــام شــخص باســتهالكها
فإنهــا ال تعــود متوفــرة لآلخريــن ،مقابــل تلــك التــي ميكــن لعــدد كبــر
مــن األشــخاص اســتهالكها يف آن معــاً دون أن تفقــد مــن قيمتهــا أو
فائدتهــا ،أي تلــك التــي ال يحــول اســتهالك شــخص لهــا مــن توفرهــا
ايضـاً الســتهالك اآلخريــن .يعــرض الشــكل  1أنــواع البضائــع والخدمــات
األربــع التــي ميكــن متييزهــا عــى ضــوء املعياريــن املذكوريــن.
شكل  :1تصنيف البضائع والخدمات

تزاحمية
Rivalrous
غري تزاحمية
Non Rivarous

حرصية
Excludable
 1بضائع وخدمات
خاصة عادية
 3بضائع النوادي

غري حرصية
Non-Excludable
 2بضائع "مأساة املشاع"
 4البضائع العامة

أربعة أنواع من البضائع والخدمات
يضــم املربــع  1مختلــف أنــواع البضائــع والخدمــات التــي تتصــف بأنهــا
حرصيــة ،أي ال يحصــل عليهــا ســوى مــن يدفــع مقابلها ،وبأنهــا تزاحمية
أيضــا ،أي تلــك التــي حــال حصــول واســتهالك فــرد لهــا تصبــح غــر
متوفــرة لآلخريــن .وهــذا النــوع مــن البضائــع والخدمــات هــو النــوع
الغالــب والعــادي مــن الســلع ،وهــو مــا تقــوم املؤسســات االقتصاديــة
الخاصــة بإنتاجــه وتســويقه ،بدرجــة أو أخــرى مــن الفعاليــة.
يشــتمل املربــع رقــم  2عــى البضائــع والخدمــات التــي ال ميكــن حــر
الحصــول عليهــا مبــن يدفــع مقابلهــا ،والتــي تتصــف بأنهــا تزاحميــة أيضــا،
أي ان اســتهالك شــخص لهــا يحــول دون توفرهــا لآلخريــن .مثــال عــى
هــذا النــوع مــن البضائــع هــو املراعــي والغابــات املفتوحــة والســمك يف
البحــار .ويطلــق عــى هــذا النــوع مــن البضائــع اســم “مأســاة املشــاع”
( )Tragedy of the Commonsنظـرا ألن االســتهالك املجــاين وغــر املقيــد
لهــا يــؤدي إىل اســتنزافها ويحــول دون اســتفادة اآلخريــن منهــا .واملثــال
املعــارص لهــذا النــوع مــن “البضائــع” الهــواء النقــي حيــث يســتهلكه
البعــض دون حســاب (عــر تلويثــه) وهــو مــا يحــول دون اســتمتاع اآلخرين
بالهــواء والجــو غــر امللــوث .ومــن الواضــح هنــا أن الســوق الحــر (القطــاع
الخــاص) ال يقــوم باالســتثامر يف انتــاج هــذا النــوع مــن الســلع والخدمــات.
املربــع  3يضــم البضائــع التــي يطلــق عليهــا اســم “ بضائــع النــوادي”:
البــث التلفزيــوين املش ـفًر ،أو مشــاهدة األفــام يف قاعــة الســينام مث ـاً.
هــذه خدمــات ميكــن حــر الحصــول عليهــا مبــن يدفــع مقابلهــا ،ولكــن
اســتهالك (مشــاهدة) أحــد األف ـراد لهــا ال يقلــل مــن قيمتهــا وال يحــول

دون اســتهالك اآلخريــن لهــا .اخـرا ً ،املربــع رقــم  4يشــتمل عــى البضائــع
والخدمــات غــر الحرصيــة وغــر التزاحميــة .وهــذا النــوع مــن البضائــع
والخدمــات يطلــق عليــه اســم “البضائــع العامــة” .البــث التلفزيــوين غــر
املشــفًر وخدمــات الدفــاع الوطنــي واجــراءات الحاميــة مــن الــزالزل
والفيضانــات هــي أمثلــة عــى البضائــع العامــة .هــذه بضائــع وخدمــات ال
ميكــن حــر االســتفادة منهــا مبــن يدفــع مقابلهــا ،كــا أنهــا غــر تزاحميــة
مبعنــى أن اســتهالك فــرد مــا لهــا ال يحــول دون توفرهــا لآلخريــن.

البضائع العامة تعكس “فشل السوق”
البضائــع العامــة ،هــي إذن بالتعريــف ،نقيــض البضائــع الخاصــة
العاديــة ،فهــي غــر حرصيــة وغــر تزاحميــة يف آن معــا .وهــو مــا يعني
أن الســوق الحــر والقطــاع الخــاص لــن يقــوم بإنتــاج هــذا النــوع مــن
البضائــع نظـرا إلنعــدام حافــز الربــح واملصلحــة الخاصــة يف االســتثامر
واإلنتــاج لســلع وبضائــع ال ميكــن الســيطرة عــى مــن يحصــل عليهــا
وال تقــل قيمتهــا عنــد اســتخدام فــرد لهــا .ويطلــق االقتصاديــون عــى
عجــز الســوق الحــر عــن انتــاج هــذه البضائــع اســم “فشــل الســوق”
( :)Market Failureقــوى الســوق الحــرة لــن تســد الحاجــة اىل هــذه
الســلع عــى الرغــم مــن توفــر طلــب عليهــا .ولهــذا الســبب فــإن
توفــر هــذه البضائــع يقــع عــى عاتــق الحكومــة ،التــي يتوجــب عليهــا
متويــل إنتــاج هــذه الســلع والخدمــات وجعلهــا يف متنــاول الجميــع.

إنتاج األفكار واالبتكارات
أعــادت نظريــة النمــو الحديثــة االهتــام اىل ظاهــرة الســلع غــر
التزاحميــة .وركزت نظريــة “النمو الداخــي” ()Endogenous Growth
بشــكل خــاص عــى موضــوع “انتــاج” و”صناعــة” األفــكار واالبتــكارات
الجديــدة .األفــكار الجديــدة يتــم انتاجهــا بشــكل واع يف مراكــز البحــث
والتطويــر .وهــي ،كــا الحــال مــع انتــاج البضائــع العاديــة ،تحتــاج اىل
اســتثامرات واىل “عــال” واىل أســواق .ولكــن األفــكار هــي بضائــع غــر
تزاحميــة ،اذ حاملــا يتــم اكتشــافها ميكــن للجميــع اســتخدامها دون أن
تقــل قيمتهــا أو فائدتهــا .ونظ ـرا ً ألن قيــود ب ـراءات االخ ـراع محــدودة
الفعاليــة فــإن األفــكار الجديــدة هــي أيضــا غــر حرصيــة .وبالتــايل فــإن
قــوى الســوق الحــرة ســوف تفشــل يف انتــاج الكميــة الكافيــة واملثــى
مــن األفــكار واالبتــكارات الجديــدة ،وهــو مــا يتطلــب تدخــا يف آليــة
الســوق لضــان اســتمرار “انتــاج” األفــكار والنمــو االقتصــادي.

البضائع العامة والتكنولوجيا
ســاهمت التطــورات التكنولوجيــة يف الســنوات األخــرة بالحــد مــن عــدد
البضائــع العامــة ومــن بضائــع “مأســاة املشــاع” أيضــا .إذ أ ّن معــدات
الرقابــة الحديثــة نقلــت اســتخدام عــدد مــن الســلع والخدمــات مــن
عــدم الحرصيــة اىل الحرصيــة .عــى ســبيل املثــال ،بــات باإلمــكان اآلن
حــر ومراقبــة الســيارات التــي تدخــل حــدود املــدن وأصبــح مــن
املمكــن تحميــل املســؤولني عــن االزدحــام وزيــادة التلــوث يف املــدن
تكاليــف أفعالهــم .أي أن رشط عــدم الحرصيــة انتفــى اآلن عــن عــدد
كبــر مــن الخدمــات ومل تعــد الشــوارع الرسيعــة أو ماشــابهها بضاعــة
عامــة بالــرورة .ايض ـاً ميكــن اإلدعــاء اآلن بــأن الهــواء النقــي مل يعــد
بضاعــة عامــة متامــا طاملــا بــات باإلمــكان تحديــد ومعرفــة املســؤولني عن
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التلــوث وفــرض رضيبــة عليهــم تتناســب مــع مقــدار التلــوث املســؤولني

عنــه ،أي اجبــار امللوثــن عــى دفــع “ســعر” للهــواء النقــي الذي يشــرونه  16-2التسهيل الك ّمي
ثــم يقومــون بتلويثــه ،أو دفــع تكاليــف اعــادة تنقيــة الهــواء امللــوث.

فشل السوق :املنفعة االجتامعية مقابل املنفعة الخاصة
()Private vs. Social Benefits
مــن املهــم التأكيــد عــى أن مهــام الحكومــات ال تقتــر فقــط عــى توفــر
البضائــع العامــة املتولــدة عــن “فشــل األســواق” بتأثــر عــدم الحرصيــة
وعــدم التزاحميــة .ذلــك ألن هنــاك أشــكاال أخــرى متعــددة لفشــل
األســواق وكلهــا تتطلــب تدخــا خارجيــا وتعديــا عــى آليــة الســوق الحر.
عــى ســبيل املثــال ،تفشــل قــوى الســوق الحــرة يف توفــر الكميــات املثــى
املطلوبــة اجتامعيــا مــن عــدد مــن البضائــع والخدمــات ،وهــو مــا يقتــي
أيضــا تدخــا مــن الحكومــة للتعويــض عــى هــذا الفشــل .ويحصــل هــذا
عندمــا تكــون املنافــع الخاصــة مــن إنتــاج بضائــع أو خدمــات معينــة اقــل
مــن املنافــع التــي يحققهــا املجتمــع ككل مــن هــذه الخدمــات .يف هــذه
الحــاالت ،ونظ ـرا ألن الســوق ينتــج فقــط عــى ضــوء املنافــع الخاصــة،
فــإن كميــة اإلنتــاج تكــون أقــل مــن األمثــل االجتامعــي.
خــذ التعليــم عــى ســبيل املثــال .عندمــا يســتثمر شــخص مــا يف
تعليــم نفســه فانــه يهــدف اىل تحقيــق منفعتــه الخاصــة .ولكــن الفــرد
املتعلــم يــرك أيضــا أث ـرا ايجابيــا عــى املجتمــع ككل .هــذا يعنــي أن
املجتمــع لــه أيضــا مصلحــة يف زيــادة تعليــم األفـراد .الســوق الحــر ال
يقــوم “بإنتــاج” التعليــم ســوى عــى ضــوء املصالــح الخاصــة الضيقــة،
أي ال ينتــج الكميــة الكافيــة مــن املتعلمــن .واألمــر ذاتــه يصــدق
عــى تدريــب العــال ،اذ نظـرا ً الن املصانــع ال تســتفيد مــن كامــل مــا
تنفقــه عــى تعليــم وتدريــب عاملهــا (الذيــن ميكــن أن يغــادروا للعمل
يف أماكــن أخــرى) ،فإنهــا ال تســتثمر مبــا فيــه الكفايــة يف التعليــم
والتدريــب :املنفعــة الخاصــة للرشكــة مــن تدريــب العــال هــي أقــل
مــن املكاســب االجتامعيــة .وكذلــك الحــال بالنســبة للرعايــة الصحيــة.
وكلــا فشــل الســوق يف إنتــاج الكميــات االجتامعيــة املثــى مــن ســلعة
أو خدمــة مــا ،كلــا اســتدعى األمــر التدخــل مــن الحكومــة لضــان
اإلنتــاج عــى املســتوى األمثــل االجتامعــي.

فشل السوق :االحتكار الطبيعي ()Natural Monopoly
تتميــز بعــض النشــاطات االقتصاديــة بــأن تكاليــف تأسيســها عاليــة
للغايــة وأن وفــورات الحجــم ( )Economies of Scaleفيهــا مرتفعة
أيضــا ،وهــذا يعنــي أنــه كلــا توســع اإلنتــاج كلــا انخفضــت
تكاليــف انتــاج الوحــدة مــن الخدمــة .وتوفــر هــذه املواصفــات
الفرصــة أمــام رشكــة واحــدة (أو بضــع رشكات) إلحتــكار كامــل
الســوق والحيلولــة دون دخــول رشكات أخــرى ملنافســتها .وهــذا
شــكل آخــر مــن أشــكال “فشــل الســوق” ،وهــو مــا يتطلــب تدخــل
الدولــة ،امــا لتحمــل أعبــاء توفــر الخدمــة عوضــا عــن املحتكــر
الخــاص ،أو لوضــع الترشيعــات لضبــط عمــل الســوق والحيلولــة
دون اســتغالل الرشكــة ملوقعهــا االحتــكاري .شــبكات توزيــع املــاء
والكهربــاء وشــبكات املجــاري ،وخطــوط املــرو والســكك الحديديــة،
وأنابيــب نقــل الغــاز والنفــط هــي أمثلــة عــى النشــاطات التــي
تحمــل مواصفــات االحتــكار الطبيعــي.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،56سنة .)2019

Quantitative Easing

متــارس البنــوك املركزيــة مهــام عملهــا مــن خــال مايعــرف باســم
“عمليــات الســوق املفتوحــة” التــي ترمــي اىل التحكــم بســعر
الفائــدة يف الســوق .ويتــم هــذا عــر قيــام املصــارف بــراء أو
بيــع الســندات الحكوميــة قصــرة األمــد بهــدف التأثــر ،صعــودا ً أو
هبوط ـاً ،عــى ســعر الفائــدة االســمي قصــر األمــد الــذي تتعامــل
املصــارف التجاريــة عــى أساســه بــن بعضهــا البعــض .ويطلــق عــى
ســعر الفائــدة هــذا اســم “الليبــور  .”LIBORحركــة “الليبــور”
تؤثــر بدورهــا عــى بقيــة أنــواع أســعار الفائــدة يف االقتصــاد .ويؤدي
التغــر يف ســعر الفائــدة ،نتيجــة عمليــات بيــع ورشاء الســندات ،مام
يؤثــر بالتــايل عــى مســتوى النشــاط اإلقتصــادي يف البــاد .إذ يــؤدي
رشاء البنــك املركــزي للســندات مــن الســوق إىل ارتفاع أســعارها واىل
انخفــاض ســعر الفائــدة ،وهــو مــا يدفــع إىل تحفيــز الطلــب وزيــادة
القــروض االســتهالكية واالســتثامرية وارتفــاع ح ـ ّدة النشــاط .وعــى
العكــس عندمــا يقــوم البنــك املركــزي ببيــع الســندات فــإ ّن هــذا
1
ينعكــس يف ارتفــاع ســعر الفائــدة وخمــود النشــاط اإلقتصــادي.
واجهــت البنــوك املركزيــة إبــان األزمــة املاليــة العامليــة ،التــي
انفجــرت يف العــام  ،2008معضلــة حــادة .إذ أ ّن السياســة النقديــة
التقليديــة ،املتمثلــة بعمليــات الســوق املفتوحــة ،باتــت عاجــزة عن
تحفيــز االقتصــاد إثــر الركــود الكاســح الــذي وقــع فيــه االقتصــاد
العاملــي .فلقــد انخفــض متوســط النمــو العاملــي مــن  %4يف العــام
 2007إىل  %2 -يف العــام  ،2009وخــرت دول مهمــة وكبــرة نحــو
ثلــث إنتاجهــا القومــي وهبــط معـ ّدل التضخــم إىل الصفــر تقريبـاً.
ويعــود الســبب يف عجــز السياســة النقديــة التقليديــة عــى أ ّن ســعر
الفائــدة وصــل يف الوقــت ذاتــه إىل الحضيــض .أي أ ّن اســتخدام
أدوات السياســة التقليديــة (تحفيــز الطلــب عــر تخفيــض ســعر
الفائــدة قصــر األمــد) مل يعــد خيــارا ً ممكنـاً أمــام البنــوك املركزيــة.

السياسة الجديدة
جــاءت سياســة “التســهيل الك ّمــي” تحديــدا ً لتوفــر أداة مســتج ّدة
وغــر تقليديــة تســتطيع املصــارف املركزيــة مــن خاللهــا زيــادة
الطلــب يف االقتصــاد وتحفيــز النمــو دون االعتــاد عــى ســعر
الفائــدة قصــر األمــد .يتل ّخــص “التســهيل الك ّمــي” بقيــام البنــوك
املركزيــة بخلــق نقــود (إلكرتونيــاً) واســتخدامها لــراء ســندات
(حكوميــة غالبـاً ولكــن أيضـاً ســندات صــادرة عــن مؤسســات مال ّيــة
خاصــة مثــل صناديــق التوفــر والتقاعــد ،ومــن املصــارف أحيان ـاً)
ّ
2
ذات عمــر طويــل نســبياً.
ط ّبقــت معظــم دول العــامل املتقدمــة برامــج “تســهيل ك ّمــي”
خــال األعــوام املاضيــة ،وتض ّمنــت تلــك الربامــج مبالــغ طائلــة.
كانــت اليابــان أول مــن تبنــى هــذه السياســة الجديــدة يف آذار
 ،2001وهــي التــي كانــت الدولــة األوىل التــي عانــت مــن ســعر
فائــدة قريــب مــن الصفــر ،ال بــل ومــن تضخــم ســالب منــذ نهايــة
 1أنظــر تعريــف الفــرق بــن الســندات واألســهم لتوضيــح ســبب إنخفــاض ســعر الفائــدة
عنــد ارتفــاع أســعار الســندات ،والعكــس بالعكــس.
 2يطلــق عــى السياســة الجديــدة صفــة “الكمــي” ألن عمليــات رشاء الســندات غــر مرهونــة
ببلــوغ معــدل التضخــم اىل مســتوى معــن ،كــا هــو الحــال يف السياســة التقليديــة،
ولكنهــا مرهونــة “بكميــات” رشاء يعلــن البنــك املركــزي عنهــا بشــكل مســبق.
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التســعينات .ومــع حلــول العــام  2013تب ّنــى البنــك املركــزي اليابــاين الفائــدة عــى الديــون طويلــة األمــد (ســندات الــركات مثـاً) .كــا
برنامج ـاً يتضمــن رشاء ســندات بقيمــة  70تريليــون (ألــف مليــار) نقــل عــن رئيــس البنــك الفــدرايل األمريــي بــأ ّن  QE1و QE2أ ّدت
يــن ســنوياً ،وتــم رفــع هــذا إىل  80ترليــون يف العــام  .2014وبــدأ إىل زيــادة النشــاط االقتصــادي يف الواليــات املتحــدة مبقــدار ،3%
البنــك الفــدرايل األمريــي بربنامــج التســهيل الك ّمــي يف  2008لـراء وأنّهــا مســؤولة عــن خلــق مــا يقــرب مــن  2مليــون فرصــة عمــل يف
ســندات إســكان بقيمــة  600مليــار دوالر (أطلــق عــى هــذا اســم القطــاع الخــاص .ولكـ ّن املشــككني بفعاليــة هــذه السياســة يــرون
 .)QE1وتــم رفــع املبلــغ يف العــام التــايل إىل  750مليــار .ثــم جــاء عــى أ ّن قنــاة التأثــر الثانيــة املذكــورة ســابقاً أ ّدت إىل زيــادة غنــى
 QE2ل ـراء ســندات بقيمــة  75مليــار دوالر بالشــهر ملــدة ســنة األغنيــاء وتوســيع الفجــوة يف توزيــع الدخــل ،وأ ّن القنــاة الثالثــة
يف  ،2011/2010ثــم برنامــج آخــر للعــام التــايل بقيمــة  400مليــار ،كانــت غــر ف ّعالــة ،إذ أ ّن املصــارف التــي باعــت الســندات راكمــت
ثــم جــاء برنامــج  QE3لــراء ســندات بقيمــة  40مليــار دوالر احتياطيــات أكــر ومل تتوســع يف اإلقــراض .كــا يؤكّــد املشــككون
بالشــهر بــن أيلــول  2012وترشيــن أول  .2014ومــع حلــول هــذا أ ّن سياســة التســهيل “عاقبــت الســلوك الجيــد” ،إذ أنّهــا أرضت
التاريــخ كانــت قيمــة األصــول املرتاكمــة لــدى البنــك الفــدرايل  4.5باملدخريــن ،كــا أ ّن تكاليفهــا كانــت باهظــة مقارنــة باملكاســب.
ترليــون دوالر .كذلــك قــام بنــك انكلـرا بإتبــاع ذات السياســة ،بــدءا ً ويذكــر هــؤالء عــى ســبيل املثــال أ ّن رشاء “بنــك انكلـرا” لســندات
مــن أيلــول  .2009ومــع حلــول متــوز  2012كان البنــك قــد اشــرى بقيمــة  375مليــار جنيــه إســرليني ترافــق مــع منــو يــراوح بــن
ســندات مببلــغ  375مليــار جنيــه اســرليني .وجــاء البنــك املركــزي  ،%2-1.5أي أ ّن إنفــاق  375مليــار باونــد نتــج عنــه قيمــة مضافــة
األورويب إىل هــذه السياســة متأخـرا ً بعــد أن تعـ ّرض إىل نقــد شــديد تعــادل  28-23مليــار جنيــه إســرليني فقــط.
بســبب تباطئــه .وأعلــن البنــك يف نهايــة  2015عــن خطّــة ل ـراء
ســندات بقيمــة  60مليــار يــورو بالشــهر .ومــع حلــول آذار  2016البدائل
رفــع البنــك املشــريات إىل  80مليــار يــورو يف كل شــهر.
يدعــو عــدد مــن االقتصاديــن املعارضــن لسياســة التســهيل الك ّمــي
إىل سياســات بديلــة ،منهــا سياســة “تســهيل ك ّمــي للشــعب”
قنوات التأثري
( :)People’s Quantitative Easingأي خلــق نقــود ومنحهــا
الســؤال اآلن ماهــي القنــوات التــي تؤث ّــر مــن خاللهــا الزيــادة يف مبــارشة ومجانـاً لكافّــة األفـراد إلنفاقهــا .البديــل اآلخــر هــو سياســة
الكتلــة النقديــة (التســهيل الك ّمــي) عــى االقتصــاد الحقيقــي؟ يطلــق ( :)Sovereign Moneyأي خلــق نقــود ومنحهــا مبــارشة إىل
االقتصاديــون عــى القنــوات التــي يتــم عربهــا تأثــر كميــة النقــود الحكومــة يك تقــوم بإنفاقهــا عــى مشــاريع البنيــة التحتيــة
عــى املتغــرات الحقيقيــة ،مثــل اإلنتــاج والتشــغيل ،اســم “آليــة والخدمــات االجتامعيــة للمواطنــن .ولكـ ّن هــذه السياســات البديلة
التحويــل” ( .)Transmission Mechanismميكــن يف الواقــع تعريف ترتافــق مــع مخاطــر ج ّديــة بارتفــاع التضخــم إىل مســتويات عاليــة
 4قنــوات يؤثّــر التســهيل الك ّمــي مــن خاللهــا عــى االقتصــاد:
يصعــب التحكــم بهــا وعالجهــا .إذ يف حــن تتيــح سياســة “التســهيل
الك ّمــي” إمكانيّــة قيــام املصــارف املركزيــة بإعــادة بيــع الســندات
 .1عندمــا يقــوم البنــك املركــزي بــراء ســندات فــإ ّن أســعارها املرتاكمــة لديهــا يف حــال تســارع التضخــم ،إال أ ّن هــذه اإلمكانيــة
ترتفــع ،أي أ ّن الفائــدة الحقيقيــة عــى الســندات ( )yieldغــر متوفــرة يف حــال تطبيــق السياســات البديلــة.
تنخفــض .هــذا بــدوره يخفــض تكاليــف االقــراض للــركات
التــي تقــوم بإصــدار ســندات جديــدة ،وهــو مــا ميكــن أن يح ّفــز
االســتثامر والنمــو االقتصــادي.
الســندات
حملــة
إحســاس
يزيــد
 .2إ ّن ارتفــاع أســعار الســندات
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بالغنــى ،وهــو مــا ميكــن أن يزيــد اإلنفــاق والطلــب.
 .3أ ّن زيــادة الكتلــة النقديــة لــدى املصــارف ميكــن أن يشــ ّجعها
عــى زيــادة اإلق ـراض ،وهــو مــا ينعكــس إيجابي ـاً عــى الطلــب
والنمــو.
 .4أخ ـرا ً ،أ ّن زيــادة الكتلــة النقديــة ميكــن أن تح ّفــز التض ّخــم وأن
تدفــع بــه إىل املســتوى املرغــوب ،وهــو أيضـاً مــا ينعكــس إيجاباً
عــى الطلــب والنمــو ويدفــع باالقتصــاد بعيــدا ً عــن مخاطــر
االســتقرار يف مطــب التض ّخــم الســالب.

تقييم السياسة الجديدة
مــا هــو التقييــم العــام لسياســة “التســهيل الك ّمــي” وهــل نجحــت
يف إنقــاذ اقتصــاد الــدول التــي طبّقتهــا مــن الركــود املزمــن؟ يصعــب
اإلجابــة عــى هــذا الســؤال ألنّــه يصعــب عــزل تأثــر سياســة
التســهيل الك ّمــي عــن تأثــر اإلج ـراءات األخــرى التــي تــم تبنيهــا
ملواجهــة األزمــة .ولك ـ ّن أنصــار هــذه السياســة يؤك ـ ّدون نجاحهــا.
وتشــر الدراســات التجريبيــة إىل أنّهــا متكّنــت مــن تخفيــض ســعر
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 17-2منحنى الفيل

The Elephant Curve

اكتســب موضــوع توزيــع الدخــل العاملــي وتطــوره أهميــة متزايــدة
مــع تصاعــد وتــرة العوملــة .وتكــرر الســؤال عــن مــن الــذي اســتفاد
ومــن الــذي خــر بتأثــر العوملــة ،وعــا إذا أدت العوملــة اىل زيــادة
أو تقليــص الالمســاواة الدوليــة يف توزيــع الدخــل .هنــاك ثالثــة
مناهــج احصائيــة مختلفــة لقيــاس توزيــع الدخــل العاملــي ودراســة
تطــور الالمســاواة الدوليــة.
النهــج األول يقيــس درجــة الالمســاواة عــر قيــاس التبايــن بــن
متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة .هــذه الطريقــة تركــز عــى
قيــاس التبايــن بــن الــدول وليــس بــن األف ـراد نظ ـرا ً ألن متوســط
الدخــل ال يعنــي أ ّن كافــة األفـراد يف الدولــة يحصلــون فعليـاً عليــه.
متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول العــامل يدخــل يف الحســاب
يف هــذا النهــج دون اعتبــار أليــة عوامــل أخــرى ،بحيــث أن أهميــة
كل متوســط دخــل (يف دولــة مثــل الهنــد مثــا بعــدد ســكانها 1.4
مليــار) تعــادل أهميــة كل متوســط يف دولــة أخــرى (يف الكويــت
بعــدد ســكانها عــى الــذي ال يتجــاوز الخمســة ماليــن ،عــى ســبيل
املثــال) .هــذا يعنــي أن تأثــر تحســن متوســط الدخــل يف الهنــد عىل
توزيــع الدخــل العاملــي ســوف يعــادل تأثــر تحســن الدخــل يف أيــة
دولــة فقــرة أخــرى بغــض النظــر عــن عــدد ســكانها .بكلــات
أخــرى ،هــذا النهــج ال يقيــس الالمســاواة بــن األفــراد يف العــامل
ولكــن يقيــس التبايــن بــن متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة،
كــا أنــه ال يصــور فعليــا تطــور الالمســاواة الدوليــة نظــرا ألنــه
ال يقــوم برتجيــح أثــر تطــور متوســط الدخــل يف كل دولــة بعــدد
ســكانها.
النهــج الثــاين يأخــذ باالعتبــار متوســط الدخــل يف كل دولــة مــن دول
العــامل كــا يف الســابق ،ولكنــه يقــوم أيضـاً برتجيــح هــذا املتوســط
بعــدد الســكان يف كل دولــة .اإلرتفــاع يف الدخــل املتوســط يف دولــة
فقــرة نســبياً وذات عــدد الســكان املرتفــع (مثــل الهنــد) ســيكون
لــه أثــر أكــر يف تقليــص الالمســاواة الدوليــة هنــا مــن ارتفــاع مــوا ٍز
يف الدخــل املتوســط يف دولــة ذات عــدد ســكان محــدود (مثــل جــزر
القمــر مثــا) .الحــظ أن النهجــن األول والثــاين يأخــذان باإلعتبــار
متوســطات الدخــل يف الــدول املختلفــة (الناتــج املحــي اإلجــايل
للفــرد) وليــس الدخــل الفعــي لألف ـراد ،أي أنهــا يقيســان التبايــن
يف متوســطات الدخــل بــن الــدول مــع إهــال التبايــن يف توزيــع
الدخــل داخــل الــدول املنفــردة.
النهــج الثالــث يقيــس التبايــن يف توزيــع الدخــل بــن األفــراد يف
كافــة انحــاء العــامل دون اعتبــار للــدول التــي يقيمــون فيهــا .يف حــن
يقــوم النهجــان األول والثــاين عــى تجميــع الــدول ذات الدخــل
املتوســط املتقــارب معـاً (مــن أفقــر  %10مــن دول العــامل اىل أغنــى
 ،)%10يتــم التجميــع هنــا بــن األف ـراد مبــارشة :أفقــر  %10مــن
ســكان العــامل (وهــؤالء يأتــون بالطبــع مــن دول مختلفــة) اىل أغنــى
 %10مــن أف ـراد العــامل .أي أن الالمســاواة يف النهــج الثالــث تقــوم
عــى أســاس الفــرد والدخــل الفعــي الــذي يحصــل عليــه وليــس
عــى متوســط الدخــل يف الدولــة التــي يقيــم فيهــا .ويطلــق عــى
الالمســاواة التــي يتــم حســابها بهــذه الطريقــة اســم الالمســاواة
العامليــة ( .)Global Inequalityويتــم الحصــول عــى مســتويات

الدخــل الفعليــة لألفــراد يف كل دولــة مبــارشة مــن مســوح األرس
املعيشــية ( )Household Surveysالتــي تقــوم بهــا مراكــز اإلحصــاء
بشــكل دوري يف الــدول املختلفــة.

أُ ّم املناظرات عن الالمساواة
يف إطــار أبحاثــه الرائــدة عــن الفقــر وتوزيــع الدخــل نــر برانكــو
ميالنوفتــش دراســة يف العــام  2012ســعى فيهــا اىل تحديــد مــن هــم
الرابحــون والخــارسون ،خــال الســنوات الهامــة يف صعــود حركــة
العوملــة ،وذلــك بــن تاريــخ انهيــار حائــط برلــن وتاريــخ انــدالع
1
األزمــة املاليــة العامليــة ،أي خــال العقديــن بــن  1988و.2008
توصلــت دراســة ميالنوفتــش أوالً إىل أن الالمســاواة الدوليــة يف
توزيــع الدخــل ازدادت خــال فــرة الدراســة يف حــال اســتخدام
النهــج األول لحســاب التفــاوت الــدويل .وحــدث هــذا بشــكل عــام
ألن الــدول الغنيــة منــت بشــكل أرسع مــن الــدول الفقــرة ،وألن
معجــزة النمــو يف الصــن والهنــد ليــس لهــا تأثــر قــوي نظ ـرا ألن
أرقــام منوهــا ال يتــم ترجيحهــا بأعــداد الســكان العاليــة فيهــا .أمــا
عنــد اســتخدام النهــج الثــاين يف حســاب الالمســاواة فــإن النتائــج
تشــر اىل أن ســنوات العوملــة ترافقــت مــع تراجــع يف الالمســاواة
الدوليــة .وســبب هــذا يعــود حـرا عــى النمــو اإلســتثنايئ للدخــل
املتوســط يف الصــن والهنــد ،البلــدان اللــذان انطلقــا مــن مســتوى
دخــل متــدين جــدا يف العقــود األخــرة مــن القــرن املــايض .ويذكــر
ميالنوفتتــش أن هــذا يحــل لغــز “أم املناظـرات” التــي ســادت بــن
أنصــار العوملــة ومناهضيهــا ،اذ يف حــن يشــدد أنصــار العوملــة عــى
ر
قيــاس الالمســاواة الدوليــة حســب النهــج اإلحصــايئ الثــاين ،ي ـ ّ
معارضوهــا عــى القيــاس بالنهــج األول.

منحنى الفيل
ولكــن مــاذا حــدث لتوزيــع الدخــل خــال ســنوات العوملــة إذا ماتم
قيــاس الالمســاواة حســب االنهــج اإلحصــايئ الثالــث ،وهــو بطبيعــة
الحــال أدق الطــرق لتصويــر توزيــع الدخــل العاملــي وملالحقــة
تطــور هــذا التوزيــع عــر الزمــن؟ هــذا تحديــدا مــا قدمتــه دراســة
ميالنوفتــش .ولقــد لخــص الباحــث نتائــج دراســته يف شــكل بيــاين
مبســط .وحظــي هــذا الشــكل البيــاين بانتشــار واســع وأطلــق عليــه
اســم “منحنــى الفيــل” نظــرا ألنــه يشــابه رســم الفيــل بظهــره
املحــدودب وخرطومــه املرتفــع اىل األعــى.
يســجل املحــور األفقــي يف الشــكل  1تــوزع ســكان العــامل حســب
مســتويات دخلهــم .أفقــر  %5مــن ســكان العــامل موجــودون عــى
أقــى الطــرف األيــر مــن املحــور األفقــي .ويــأيت بعدهــم ثــاين
أفقــر عشـ ّـر مــن ســكان العــامل ،وهكــذا دواليــك حتــى نصــل إىل
أغنــى  %5مــن ســكان الكــرة األرضيــة ،وهــم يف أقــى الطــرف
األميــن مــن املحــور األفقــي .املحــور العمــودي يقيــس معــدالت
النمــو الحقيقيــة املتوســطة للدخــل الــذي حصــل عليــه كل عشـ ّـر
1 Branko Milonovic (2012): Global Income Inequality by the Numbers: in History
and Now-An Overview. Policy Research Working Paper 6259. The World Bank.
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خــال العقديــن بــن  1988و .2008الحــظ اذن أن املنحنى املرســوم،
“منحنــى الفيــل” ،يصــور عــى ذلــك معــدالت منــو الدخــل وليــس
مســتويات الدخــل ذاتهــا .مســتويات الدخــل النســبية مســجلة عــى
املحــور األفقــي للشــكل البيــاين.
تــم التوصــل اىل أرقــام الدخــل الفعليــة ألف ـراد العــامل مــن خــال
مســوح األرس املعيشــية التــي تقــوم بهــا مراكــز اإلحصــاء بشــكل
دوري كل  5ســنوات يف مختلــف الــدول ،وبلــغ عــدد هــذه املســوح
 565مســح .كــا تــم تحويــل كافــة الدخــول مــن العمــات املحليــة
2
اىل دوالر مكافــئ القيمــة الرشائيــة.
شكل  :1معدالت النمو يف الدخل الحقيقي لسكان العامل املصنفني
مبجموعات عرشية من األفقر اىل األغنى خالل ( 2008 - 1988نسبة مئوية)

املصدر :املرجع 1

الرابحون والخارسون من العوملة
توصلــت الدراســة اىل عــدد مهــم مــن النتائــج ،عــى رأســها أن
الالمســاواة الدوليــة يف توزيــع الدخــل العاملــي مل يطــرأ عليهــا تغــر
ـدي العوملــة ،اذ أن قيمــة “معامــل جينــي” ظلــت
كبــر خــال عقـ ّ
عــى حالهــا تقريبــا يف حــدود  3.%70وهــذه النســبة تعنــي عملي ـاً
أنــه إذا مــا قســمنا الدخــل العاملــي اىل نصفــن متســاويني فــإن
أغنــى  %8مــن ســكان العــامل يحصلــون عــى أحــد النصفــن وال
 %92املتبقيــة تحصــل عــى النصــف اآلخــر (النســب املناظــرة هــي
عقــدي
 %78 - %22يف أمريــكا ،و %71 - %29يف املانيــا) .ولكــن
ّ
العوملــة ترافقــا مــع إعــادة ترتيــب وإصطفــاف يف التوزيــع بــن
فئــات الدخــل املختلفــة يف العــامل كــا يوضــح “منحنــى الفيــل”.
وميكــن تلخيــص اعــادة اإلصطفــاف هــذه بالنقــاط التاليــة:
ـدي العوملــة،
•هنــاك فئتــان حصدتــا معظــم املكاســب خــال عقـ ّ
أولهــا األغنيــاء جــدا ،أي أغنــى  %5مــن ســكان العــامل ،الذيــن
شــهد دخلهــم الحقيقــي منــوا مبقــدار  %60خــال العقديــن ،كــا
يظهــر يف أقــى نقطــة عــى خرطــوم الفيــل يف الشــكل البيــاين.
 -2مــن أجــل معلومــات أوىف وتعريــف لــدوالر مكافــئ القيمــة الرشائيــة راجــع الحلقــة
الخاصــة بذلــك ضمــن سلســلة التعاريــف االقتصاديــة املوجــودة يف هــذه النــرة.
 -3معامــل جينــي هــو مقيــاس لعدالــة توزيــع الدخــل القومــي بــن املواطنــن يف دولــة مــا
أو أي مجموعــة مــن النــاس .واملعامــل يـراوح بــن الصفــر والواحــد ( )%100حيــث يشــر
الصفــر إىل املســاواة التامــة (كل فــرد يحصــل عــى نفــس الدخــل) وشــر الواحــد إىل
الالمســاواة التامــة (فــرد واحــد يحصــل عــى كل الدخــل القومــي)  .ملعرفــة املزيــد عــن
إســتعامل وتفســر “معامــل جينــي” أنظــر يف “املراقــب االقتصــادي الربعــي” رقــم .50

ال بــل أن املكاســب تركــزت بدرجــة أكــر لــدى أغنــى  %1مــن
ســكان الكوكــب ،الذيــن بلــغ عددهــم نحــو  60مليــون شــخص
( %12منهــم مواطنــون يف الواليــات املتحــدة) .ثانيهــا ،الطبقــة
الوســطى التــي يقــع دخلهــا بــن العشـ ّـر الخامــس والســادس يف
التوزيــع .الدخــل املتوســط لهــذه الطبقــة اإلجتامعيــة شــهد منــوا
يفــوق  %70خــال العقديــن .وتضــم هــذه الطبقــة نحــو 200
مليــون صينــي ،و 90مليــون هنــدي ،و 30مليــون مــن اندونيســيا
والربازيــل ومــر وغريهــم.
•الخــارسون خــال عقــدي العوملــة هــم أيضــا فئتــان ،األوىل
أفقــر  %5مــن ســكان العــامل (موقعهــا يف أقــى اليســار عــى
املحــور األفقــي) .ويقيــم معظــم هــؤالء يف أفريقيــا جنــوب
الصح ـراء ،ومنهــم أيضــا مــن يقيــم يف أمريــكا الالتينيــة وبعــض
الــدول الشــيوعية ســابقا .ويف حــن كان الدخــل املتوســط لــكل
إفريقــي جنــوب الصحـراء يعــادل  2/3مــن وســيط دخــل الفــرد
العاملــي يف  1988فــإن هــذا هبــط اىل أقــل مــن  1/2مــن وســيط
الدخــل يف  .2008املجموعــة الثانيــة مــن الخارسيــن هــي التــي
يطلــق عليهــل ميالنوفتــش اســم “الرشائــح العليــا مــن الطبقــة
العامليــة املتوســطة” .ويقــع دخــل هــذه الرشائــح بــن العرشيّــن
الســابع والتاســع .مل يشــهد دخــل هــذه الطبقــة منــوا يذكــر ،بــل
شــهد أحيانــا تراجعــا ،خــال العقديــن .وتضــم هــذه املجموعــة
الكثرييــن مــن مواطنــي الــدول اإلشــراكية الســابقة ،ومــن
العــال غــر املهــرة يف الــدول الغنيــة ،اضافــة اىل أعــداد وفــرة
مــن الطبقــة املتوســطة يف أمريــكا الالتينيــة والــرق األوســط.
•شــهد توزيــع الدخــل العاملــي اذن اعــادة اصطفــاف مهــم خــال
ـدي العوملــة .وجــاء هــذا أساســا نتيجــة منــو دخــل الثلــث
عقـ ّ
األفقــر مــن ســكان الكــرة األرضيــة (باســتثناء أفقــر  )%5عــى
معــدل حقيقــي يـراوح بــن  %40و .%70وتجســد هــذا اإلنجــاز
الباهــر يف انخفــاض نســبة أفــراد العــامل الذيــن يعانــون مــن
الفقــر املطلــق (الذيــن دخلهــم اليومــي أقــل مــن  1.25دوالر
مكافــئ قــوة رشائيــة) مــن  %44يف العــام  1988إىل  %23مــن
ســكان العــامل يف  .2008ويتوجــب التنويــه أن الجــزء األكــر مــن
الذيــن اســتفادوا مــن هــذا اإلنجــاز هــم مواطنــون صينيــون يف
املحــل األول ،وهنــود يف املحــل الثــاين.
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 18-2املسؤولية االجتامعية للرشكات
)Corporate Social Responsibility (CSR
يعــرف “مجلــس األعــال العاملــي للتنميــة املســتدامة” املســؤولية
االجتامعيــة للــركات عــى أنهــا “االلتــزام الدائــم مــن قبــل
رشكات األعــال بالتــرف أخالقي ـاً واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة ،والعمــل عــى تحســن الظــروف الحياتيــة للقــوى
العاملــة وعائالتهــم ،واملجتمــع املحــي واملجتمــع ككل ”.أمــا
تعريــف املفوضيــة األوروبيــة فيقــول أ ّن املســؤولية االجتامعيــة
للــركات هــي اإلطــار الــذي تقــرر مــن خاللــه الــركات املســاهمة
طوعــا لتحقيــق مجتمــع أفضــل وبيئــة أنظــف.
عــى الرغــم مــن أن مســاهمة أصحــاب األعــال يف متويــل ودعــم
النشــاطات االجتامعيــة والفنيــة والخرييــة تعــود إىل عــدة قــرون
خلــت ،إال أن هــذه املامرســات كانــت يف معظــم الحــاالت تعب ـرا
عــن املشــاعر األخالقيــة لألف ـراد األغنيــاء ،ذلــك ألن نشــأة وتطــور
املفهــوم الحديــث ملســؤولية الــركات االجتامعيــة حــدث فقــط
يف العقــود الخمســة األخــرة .ولقــد لعــب ازديــاد قــوة املنظــات
غــر الحكوميــة ومطالبتهــا للــركات العابــرة للحــدود بااللتــزام
بالــروط البيئيــة واإلنســانية يف الــدول املضيفــة ،حتــى وان كانــت
القوانــن يف تلــك الــدول ال تفــرض عليهــا هــذا ،دورا كب ـرا يف دفــع
تلــك الــركات لاللت ـزام مبعايــر الســلوك االجتامعــي األفضــل.

الرأي اآلخر
تشــر املســؤولية االجتامعيــة اذن اىل مســؤولية الــركات والتزامهــا
بتبنــي السياســات واتخــاذ الق ـرارات وتحمــل تكاليــف اإلج ـراءات
التــي تعتــر مرغوبــة وقريبــة مــن أهــداف وقيــم املجتمــع .ولكــن
عــدد مــن االقتصاديــن ،وعــى رأســهم االقتصــادي املعــروف ميلتــون
فريدمــان ،يعرتضــون عــى أن يكــون للــركات مســؤوليات تجــاه
املجتمــع“ :األفــراد فقــط تقــع عليهــم مســؤولية اجتامعيــة أمــا
الرشكــة فهــي شــخصية اعتباريــة ال تتحمــل ســوى مســؤوليات
اعتباريــة” .ويؤكــد فريدمــان أن املســؤولية االجتامعيــة الوحيــدة
للــركات هــي تعظيــم الربــح ،وأن القيــام بأعــال لصالــح املجتمــع
والبيئــة يتعــارض مــع الهــدف األســايس للــركات واألعــال ،وهــو
تعظيــم األربــاح .ولكــن هــذه اآلراء ال يعتــد بهــا كث ـرا اآلن .ذلــك
أل ّن مســاهمة الــركات التــي ترمــي اىل تقديــم منافــع إضافيــة
للمجتمــع هــي مســتقلة عــن املتطلبــات االقتصاديــة والقانونيــة
لعملهــا .ويعــود أســاس الدعــوة إىل أ ّن الــركات تســتفيد مــن
مــوارد وخدمــات متعــددة يوفرهــا املجتمــع لهــا دون مقابــل
مبــارش ،مثــل البنيــة التحتيــة وتأهيــل القــوة العاملــة واالســتقرار
االجتامعــي والســيايس وغريهــا .مــن ناحيــة أخــرى فــان املســاهمة
االجتامعيــة للــركات غالبــا مــا تنعكــس ايجابيــا عــى ســمعتها
عنــد عمالئهــا وعنــد املســتهلكني ،وهــو مــا يرتجــم أيضــا يف زيــادة
مبيعاتهــا وأرباحهــا.

غموض التعريف
بعــد مــرور أكــر مــن خمســة عقــود عــى ظهــور فكــرة املســؤولية
االجتامعيــة للــركات مــازال تعريــف املفهــوم غــر محــدد بشــكل
قاطــع بحيــث ميكــن أن يكتســب قــوة انفــاذ ،وطنيــة أو دوليــة.

كذلــك مــازال املفهــوم موضــع جــدل ،اذ يف حــن يعتقــد البعــض
أن عــى الــركات تخصيــص مبالــغ ماليــة مــن إجــايل أرباحهــا
تذهــب لتمويــل مشــاريع مجتمعيــة ذات أثــر تنمــوي ايجــايب،
وهــو مــا يعــرف يف األدبيــات باســم “البعــد الســيايس” للمســؤولية
االجتامعيــة ،يــرى آخــرون أن برامــج املســؤولية االجتامعيــة تهــدف
حــرا ً إىل تحســن ســمعة رأس املــال والدعايــة لغــرض زيــادة
األربــاح ،وهــو مــا يعــرف باســم “البعــد األدايئ/اإلداري” .ويف الحالــة
األخــرة ،فــإن إنفــاق الــركات لتحقيــق األهــداف الرتويجيــة
والتســويقية يــؤدي أيضــا اىل آثــارا اجتامعيــة ايجابيــة ،ولكــن هــذه
اآلثــار تكــون جانبيــة وذات تبعــات محــدودة غالبــا.

أوروبا مقابل أمريكا
تطــور مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة يف ســياقني مختلفــن ،الســياق
األورويب مقابــل الســياق األمريــي .اذ أن اختــاف الظــروف
والفلســفة االقتصاديــة أدى إىل تفسـرات مختلفــة حــول مــا ميكــن
أن تكــون الــركات مســؤولة عنــه وقــادرة عــى توفــره .يتــم الرتكيز
يف الســياق األمريــي عــى االلتـزام األخالقــي و“الخــري” للــركات
لتوفــر خدمــات الرعايــة االجتامعيــة األساســية والرعايــة للعاطلــن
والفقـراء .ولكــن توفــر هــذه الخدمــات هــو مــن مســؤولية الدولــة
يف أنظمــة الرفــاه األوروبيــة الغربيــة ،ولذلــك فــان مجــال النشــاط
االجتامعــي للــركات األوروبيــة يختلــف عــن املجــال املتوقــع
لعمــل الــركات األمريكيــة .ولقــد تولــت الحكومــات األوروبيــة
خــال العقــد األخــر مهــام تحفيــز وقيــادة املســؤولية االجتامعيــة
للــركات .كــا تبنــت ،وعــى نطــاق واســع ،سياســات عامــة
لتشــجيع الــركات عــى التــرف بطريقــة مســؤولة ومســتدامة.
وهــذا عــى العكــس مــن الواليــات املتحــدة ،حيــث السياســات يف
هــذا املجــال مــا ت ـزال محــدودة .ويعــود هــذا اىل أن الــركات يف
أوروبــا أكــر تقبـاً للعمــل مــع الحكومــة لتحقيــق أهــداف تتعلــق
بالبيئــة وظــروف العمــل ،كــا انهــا معتــادة عــى العمــل يف بيئــة
مؤطــرة بقوانــن متشــددة.

املسؤولية االجتامعية عىل املستوى الدويل
مــع صعــود العوملــة والتحريــر التجــاري يف أواخــر القــرن املــايض،
حقــق مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة رواجـاً وانتشــارا ً متزايــدا بــن
الــركات ورجــال األعــال عــى املســتوى الــدويل .وقامــت األمــم
املتحــدة يف العــام  1999بتأســيس مبــادرة “العقــد العاملــي” (UN
 )Global Compactترمــي اىل “تشــجيع األعــال يف العــامل عــى
تبنــي السياســات املســتدامة واملســؤولة اجتامعيــا ،وتشــجيع اصــدار
التقاريــر عنهــا” .ويوصــف العقــد العاملــي بأنــه أكــر مبــادرة
للمســؤولية االجتامعيــة للــركات ،مــن خــال االلتــزام الطوعــي
بعــرة مبــادئ تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،حقــوق العــال ،وضــان
عــدم التمييــز ضــد النســاء ،ومنــع عاملــة األطفــال ،وحاميــة البيئــة،
ومحاربــة الفســاد .ويبلــغ عــدد الــركات التــي التزمــت مببــادئ
املبــادرة  9,819رشكــة مــن  164دولــة مختلفــة يف أنحــاء العــامل.
وقامــت هــذه الــركات بإصــدار أكــر مــن  56,500تقريــر عــن
نشــاطاتها وانجازاتهــا يف مجــال تطبيــق املبــادئ العــرة للمبــادرة.
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تجربة الصني والهند :قيادة الدولة والزامية القانون
عانــت الــركات الصينيــة يف العقــد املــايض مــن فضائــح متعــددة
تتعلــق باألغذيــة الفاســدة واملبــاين املتهالكــة واالســتغالل الجائــر
للعــال والتلــوث الصناعــي .وأجــرت هــذه الفضائــح الحكومــة
الصينيــة عــى أخــذ زمــام املبــادرة لصياغــة وتحفيــز التـزام الــركات
باملســؤوليات االجتامعيــة .وهــذا التوجــه مرتبــط بــأن ملكيــة عــدد
مــن الــركات ،التــي تشــكل العمــود الفقــري لالقتصــاد الصينــي،
تعــود للدولــة ،وهــو مــا جعــل صياغــة املســؤولية االجتامعيــة
للــركات وتطبيقهــا يف الصــن يختلــف عــن النمــوذج الطوعــي
للمســؤولية االجتامعيــة يف الــدول الغربيــة .فالحكومــة تفــرض
االلتــزام باملســؤولية االجتامعيــة وتضــع مــؤرشات لقيــاس مــدى
الت ـزام الــركات بهــا.
أمــا بالنســبة للهنــد فلقــد قامــت الحكومــة بفــرض مبــادئ
املســؤولية االجتامعيــة يف قانــون الــركات يف العــام  .2013وكانــت
بذلــك الدولــة األوىل يف العــامل التــي قوننــت املســؤولية االجتامعيــة
للــركات .ألــزم القانــون الــركات التــي تزيــد أرباحهــا الســنوية
عــن مليــون دوالر بتخصيــص  %2مــن صــايف أرباحهــا عــى األقــل
لإلنفــاق عــى للمســؤولية االجتامعيــة .وحــدد القانــون مجــاالت
اإلنفــاق بالتعليــم ومحاربــة الجــوع والفقــر ونــر املســاواة بــن
الذكــور واإلنــاث ،اضافــة اىل مجــاالت االســتدامة البيئيــة وحاميــة
الــراث الوطنــي واملســاهمة يف الصناديــق الحكوميــة للتنميــة
الريفيــة .ولقــد ازداد إنفــاق الــركات الهنديــة عــى املســؤولية
االجتامعيــة مــن نحــو  335مليــون باونــد اســرليني عــام 2013
إىل 2,630مليــون بعــد إق ـرار القانــون .لكــن النظــام مــازال يعــاين
مــن قصــور يف التطبيــق ومــن تهــرب بعــض الــركات مــن التزاماتهــا
القانونيــة ومــن التحايــل كــا تؤكــد بعــض التقاريــر الصحفيــة
االســتقصائية.

عقــد يف العــام “ 2015مؤمتــر املســؤولية االجتامعيــة األول” الــذي
دعــت لــه ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك .وهــدف
املؤمتــر إىل تعزيــز مفهــوم املســؤولية االجتامعية للــركات والرشاكة
بــن القطاعــات املختلفــة .ودعــت احــدى توصيــات املؤمتــر اىل
تأســيس صنــدوق مشــرك للمســؤولية االجتامعيــة بحيــث تســاهم
املصــارف بتربعــات للصنــدوق املشــرك الــذي يتــوىل بــدوره تنفيــذ
برامــج للمســؤولية االجتامعيــة مــن خــال إدارة خاصــة لــه .ولكــن
فكــرة الصنــدوق املشــرك للمســؤولية االجتامعيــة مل تلــق ترحيبــا
مــن الــركات الفلســطينية التــي تفضــل تنفيــذ برامجهــا وتربعاتهــا
مــع املؤسســات املســتفيدة مبــارشة ،مثــل رعايــة دور األيتــام أو
مشــاريع توليــد الطاقــة الشمســية مــع عــدد مــن الجامعــات أو
تقديــم عــدد مــن املنــح الدراســية ،إضافــة إىل دعــم املهرجانــات
واالحتفاليــات التــي تتلقــى دعــا مــن أكــر مــن رشكــة يف نفــس
الوقــت لكــن دون رشاكــة فيــا بينهــا.
يحاجــج أنصــار فكــرة الصنــدوق املشــرك بــأن تجميــع مخصصــات
املســؤولية االجتامعيــة وتوجيههــا نحــو األولويــات الوطنيــة مــن
شــأنه تعظيــم االســتفادة مــن املســؤولية االجتامعيــة للــركات،
وتخفــف العــبء عــى الحكومــة مــن خــال تقديــم خدمــات
لرشيحــة أوســع مــن الفئــات املحتاجــة والتــي مل تتمكــن الحكومــة
مــن خدمتهــا .لكــن يعــارض آخــرون هــذه الفكــرة مــن منطلــق
أن تجميــع مخصصــات املســؤولية االجتامعيــة يف صنــدوق مشــرك
يحــرم الــركات املنفــردة مــن تحقيــق الظهــور الــكايف أو متابعــة
اهتامماتهــا االجتامعيــة الخاصــة مبــا يخــدم مصلحــة كل رشكــة،
خصوصــا بظــل التفــاوت الكبــر يف امليزانيــات املخصصة للمســؤولية
االجتامعيــة بــن الــركات.

يظهــر مــن خــال تتبــع برامــج املســؤولية االجتامعيــة للــركات يف
فلســطني تركيــز الــركات عــى تقديــم الرعايــة والتربعــات التــي
تخــدم تحســن ســمعة الرشكــة وإظهار اســمها يف املحــل األول .وهذا
املسؤولية االجتامعية للرشكات يف فلسطني :جهد مشرتك أم
يعنــي هيمنــة البعــد االدعــايئ للمســؤولية االجتامعيــة عــى تفكــر
نشاطات فردية؟
الــركات وعــى أولويــة زيــادة األربــاح وهــدف الظهــور .ويبــدو
أن هنــاك رضورة الســتنباط مجــاالت وآليــات عمــل بحيــث تــؤدي
تتبنــى معظــم الــركات الفلســطينية املدرجــة يف الســوق املــايل جهــود القطــاع الخــاص يف حقــل املســؤولية االجتامعيــة اىل تحقيــق
برامــج للمســؤولية االجتامعيــة .ويف حــن حــددت بعــض الــركات هــديف الظهــور والوفــاء بالحاجــات االجتامعيــة بشــكل فعــال .وأحــد
مجــاالت محــددة لتدخلهــا ،تركــت رشكات أخــرى البــاب مفتوح ـاً الحلــول املقرتحــة يف هــذا املجــال أن تقــوم هيئــة اجتامعيــة ،تحظى
أمــام املجتمــع املحــي لتقديــم طلبــات للحصــول عــى دعــم .يظهــر باالح ـرام والقبــول ،بتحديــد األولويــات واملشــاريع والحقــول التــي
مــن تقريــر الــدور املجتمعــي للبنــوك ( )2107أن مســاهامت تســتوجب مســاهامت مــن القطــاع الخــاص ،وتــرك املجــال مفتوحــا
املســؤولية االجتامعيــة للبنــوك تركــزت يف مجــاالت التعليــم ،الصحــة أمــام الــركات املنفــردة النتقــاء املشــاريع التــي تحبــذ املســاهمة يف
واإلغاثــة كــا يوضــح الجــدول .1
دعمهــا مــن بــن املشــاريع التــي حددتهــا الهيئــة.
جدول  :1توزع مساهامت املصارف يف فلسطني عىل املسؤولية
االجتامعية ()2017
املجال
التعليم
الصحة
اإلغاثة

مبلغ املساهمة (دوالر) عدد الرشاكات املؤسساتية
208
1,589,829
43
1,235,189
42
1,160,836

جمعية البنوك يف فلسطني .الدور املجتمعي للبنوك .2017

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،54سنة .)2018
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 19-2الدخل األسايس املوحد لكافة املواطنني
)Universal Basic Income (UBI
عــادت الحيــاة مجــددا ً ،وبق ـ ّوة ،إىل فكــرة قدميــة تقــول بــأ ّن عــى
الحكومــة توفــر دخــل غــر مــروط ،وبشــكل دوري ،لــكل مواطــن
بالــغ يف الدولــة ،وأن يتــم متويــل هــذه التحويــات مــن أربــاح
مؤسســات القطــاع العــام أو مــن حصيلــة الرضائــب .تعــود فكــرة
“راتــب املواطــن” ،أو الدخــل األســايس املوحــد إىل بضعــة قــرون
خلــت .وكان أنصارهــا ،مــن املثاليــن واالشــراكيني الطوباويــن،
يرمــون إىل إعــادة توزيــع الريــع الزراعــي الــذي يحصلــه مــاك
األرايض بهــدف القضــاء عــى الفقــر املدقــع وعــى الــرور التــي
يجلبهــا الفقــر معــه ،مثــل الجرائــم واإلدمــان والتوتــر االجتامعــي
والســيايس.
عــى أ ّن الدعــوات املعــارصة لـــ “راتــب املواطــن” ترتكــز عــى
مــررات وغايــات مختلفــة عــن الدعــوات الســابقة .إذ تقــوم اآلن
عــى أســاس اآلثــار التــي خلفهــا التطــور التكنولوجــي املعــارص
عــى ســوق العمــل ،وعــى التطــور الــذي طــرأ عــى مفهــوم العمــل
وعــى دور العمــل يف النظــام االقتصــادي ويف حيــاة البــر .تســتند
الدعــوات املعــارصة إىل فكــرة تقــول باختصــار أ ّن التكنولوجيــا
الحديثــة باتــت ،وألول مــرة يف التاريــخ ،تدمــر فــرص عمــل أكــر
مــا تخلــق .وأ ّن مســار التدمــر هــذا ســيتعمق أكــر فأكــر مــع
صعــود “الــذكاء االصطناعــي” ( )Artificial Intelligenceواملكائــن
واألدوات ذاتيــة اإلدراك ( .)Cognitive Functionلقــد فصلــت
التكنولوجيــا املعــارصة بــن النمــو االقتصــادي وبــن خلــق فــرص
عمــل .ببســاطة ،يقــول أنصــار “راتــب املواطــن” أنّــه لــن يوجــد
هنــاك يف املســتقبل فــرص عمــل كافيــة للجميــع .تكنولوجيــا القرنني
املاضيــن قضــت عــى العمــل العضــي والعمــل الروتينــي اليــدوي،
أمــا التكنولوجيــا املعــارصة فإنّهــا هــددت ،وهــي عــى أبــواب مزيــد
مــن التهديــد ،لفــرص العمــل الفكــري والعقــي.
تؤكــد الدراســات والتوقعــات املســتفيضة هــذا التوجــه الجديــد
يف اقتصاديــات الــدول املتقدمــة .إ ّن مجــرد تطويــر الســيارات
ذاتيــة القيــادة ســوف يــؤدي إىل تقويــض فــرص عمــل  3.5مليــون
ســائق شــاحنة يف الواليــات املتحــدة .وتقــول دراســة مــن جامعــة
أوكســفورد ورشكــة “ماكنــزي” أ ّن التكنولوجيــا املســتقبلية ميكــن أن
تقــي عــى  %47مــن فــرص العمــل القامئــة حاليــاً يف أمريــكا.1
ويف دولــة صغــرة مثــل الدمنــارك ،يتوقــع أن تــؤدي التكنولوجيــا
إىل القضــاء عــى  800ألــف فرصــة عمــل يف العقــد القــادم ،أي مــا
يعــادل ثلــث إجــايل فــرص العمــل يف البــاد .ويقــول تقريــر مــن
البيــت األبيــض إىل الكونغــرس أ ّن هنــاك احتــال مبقــدار  %83أ ّن
العــال الذيــن تقــل أجورهــم عــن  20دوالر بالســاعة يف 2010
ســوف يفقــدون أعاملهــم لصالــح اآللــة يف املســتقبل ،وأ ّن االحتــال
2
يبلــغ  %31ملــن يحصلــون عــى أجــر يبلــغ  40دوالر بالســاعة.
1 McKinsey Global Institute: Disruptive Technologies: http://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/
Our%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technologies_Full_report_May2013.ashx
2 THE ANNUAL REPORT of the COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS.
Transmitted to the Congress February 2016: https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/ERP_2016_Book_Complete%20JA.pdf

“راتــب املواطــن” هــو الــرد املناســب عــى عــامل تلتهــم التكنولوجيــا
الحديثة فيه أماكن العمل واحدا ً بعد اآلخر.
يحاجــج أنصــار “ راتــب املواطــن” أ ّن التطــور التكنولوجــي املعــارص
فصــل بــن النمــو والعمــل ،وأن لهــذا الفصــل تبعــات اجتامعيــة
واقتصاديــة وفلســفية أيضــاً .إذ طاملــا أ ّن االقتصــاد مل يعــد قــادر
عــى ،وال بحاجــة إىل ،خلــق وظائــف عمــل للجميــع ،فــإ ّن تعريــف
العمــل بأنّــه “رضوري للحيــاة” و”يعطــي معنــى للحيــاة” ...إلــخ
مل يعــد صحيحــاً .لقــد بــات مــن الــروري تطويــر مفاهيــم
جديــدة :العمــل جيــد ملــن يرغــب القيــام بــه ،وهــو ليــس رشط
البقــاء ،أي رشط القيــام باالســتهالك ،وال يجــب أن يكــون محــددا
للمركــز االجتامعــي .التكنولوجيــا املعــارصة نقلــت العمــل مــن
خانــة “الــرورة” إىل خانــة “االختيــار” .إ ّن االنفصــال الــذي حــدث
بــن النمــو االقتصــادي والعمــل البــري يتطلــب بالــرورة خلــق
قــوة رشائيــة منفصلــة أيض ـاً ومســتقلة عــن العمــل .وهــذا متام ـاً
مــا يوفــره “الدخــل األســايس املوحــد” ،الدخــل الــذي ليــس هنــاك
رشوط للحصــول عليــه وال رشوط عــى إنفاقــه.

استفتاء وتجارب عملية
تحظــى فكــرة “راتــب املواطــن” اآلن باهتــام كبــر يف الوســط
األكادميــي والســيايس ،ولقــد مت ّكــن أنصــار الفكــرة يف ســويرسا مــن
جمــع  125ألــف توقيــع إلج ـراء اســتفتاء عــن اق ـراح ينــص عــى
اقحــام “راتــب املواطــن” يف الدســتور الفيــدرايل .ونــص االقـراح عىل
أن يحصــل كل مواطــن ســويرسي عــى مبلــغ شــهري مقطــوع وغــر
مــروط مبقــدار  2,500فرنــك ســويرسي لــكل بالــغ و 675فرنــك
لــكل طفــل .وجــرى التصويــت عــى االقـراح يف اســتفتاء شــعبي يف
أكتوبــر  ،2013ولكــ ّن  %77مــن املواطنــن صوتــوا ضــد االقــراح.
ويعتقــد منــارصوا الفكــرة أ ّن االقـراح فشــل بســبب ارتفــاع املبلــغ
األويل الــذي تــم اقرتاحــه ،وأ ّن راتــب شــهري يف حــدود ألــف دوالر
ســيحظى بقبــول أكــر ،كــا أنّه ســيكون يف نطــاق املمكــن اقتصادياً.
ولكــن فشــل االقـراح يف ســويرسا مل يحــل دون أن يتضمــن الربنامــج
االنتخــايب للمرشــح االش ـرايك للرئاســة الفرنســية ،بينويــت هامــون،
فكــرة منــح  750يــورو لــكل مواطــن فرنــي ،عــى أن يبــدأ تطبيــق
هــذا بالتدريــج بــدءا ً مــن العــام .2022
يتمحــور النقــاش الدائــر حاليــاً بــن أنصــار ومناهــي “راتــب
املواطــن” حــول أمريــن أساســيني.
•مــا هــو تأثــر املبلــغ املقطــوع الــذي ســيحصل عليــه كل فــرد
عــى حوافــز العمــل؟ هــل ســيؤدي الراتــب إىل عــزوف النــاس
كليــاً عــن العمــل؟ إ ّن معظــم االقرتاحــات ،مبــا فيهــا األكــر
راديكاليــة ،ال تعــرض “راتــب املواطــن” عــى أنّــه بديــل للعمــل،
بــل هــو مك ّمــل لألجــر الــذي يــأيت مــن العمــل .ولك ّنــه راتــب
غــر مــروط وهــو مــا يســمح للبــر باســتخدام الوقــت بشــكل
ذو معنــى لهــم ،مــا ســيزيد ســعادتهم ويرفــع مــن العوائــد
االجتامعيــة .إذ أ ّن الحافــز االقتصــادي ليــس الحافــز الوحيــد
الــذي يدفــع البــر إىل العمــل .وتجــري اآلن دراســات تجريبيــة
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يف أماكــن مختلفــة مــن العــامل لتحليــل أثــر توفّــر الدخــل عــى
حافــز العمــل .ومــن بــن دراســة يف فنلنــدا ســوف تنطلــق مطلــع
 ،2017حيــث ســيتم منــح مبلــغ شــهري بقيمــة  560يــورو إىل
كل فــرد مــن بــن  2,000عاطــل عــن العمــل ،وســتقوم الدراســة
مبتابعــة رد فعــل هــؤالء تجــاه ســوق العمــل ،وهــل ســيدفعهم
هــذا إىل االســتمرار بالبحــث عــن أعــال والســعي لزيــادة
دخلهــم أم االنســحاب مــن ســوق العمــل مقارنــة بعاطلــن
آخريــن لــن يحصلــوا عــى مبلــغ مشــابه ،ال شـ ّـك أ ّن مســتوى
“راتــب املواطــن” هــو أحــد املحــددات التــي ميكــن أن تؤثّــر عىل
حوافــز العمــل .ولكـ ّن أســاس األمــر هنــا ،تبعـاً ألنصــار االقـراح،
أ ّن توفــر حــد أدىن مــن الدخــل ســوف يحــرر البــر مــن
“عبوديــة العمــل” ويجعلهــم يختــارون القيــام باألعــال التــي
يرغبــون بهــا فقــط ،كــا ســوف يشــجع اإلبــداع واملبــادرات
والنشــاطات التــي قــد ال تكــون مجديــة مادي ـاً ولكــن مجديــة
معنوي ـاً للقامئــن بهــا.
•إ ّن التكاليــف املاديــة القـراح “راتــب املواطــن” ميكــن أن تكــون
باهظــة وغــر قابلــة للتحمــل .مــن الواضــح أن التكاليــف الكليــة
تعتمــد عــى مســتوى الراتــب الفــردي الــذي يتــم اقرتاحــه.
وهنــاك اآلن تقديــرات مختلفــة للتكاليــف بعضهــا باهــظ
فع ـاً (امتصــاص كامــل إي ـراد الرضائــب الفيدراليــة يف الواليــات
املتحــدة) وبعضهــا يقــع يف نطــاق املمكــن (كــا يف حالــة فنلنــدا
مثــا) .وبالعالقــة مــع التكاليــف يــدور النقــاش أيضـاً حــول مــا
إذا كان متويــل “راتــب املواطــن” يجــب أن يتــم عــر توزيــع
الدخــل (متويــل من إيـراد املشــاريع العا ّمــة أو النظــام الرضيبي)
أو عــر إعــادة توزيــع الدخــل (أي متويــل مــن فــرض رضائــب
معينــة عــى ذوي الدخــل املرتفــع) .ومــن األمثلــة عــى رضائــب
إعــادة توزيــع الدخــل الرضيبيــة التــي ت ُعــرف باســم “رضيبــة
توبــن” (رضيبــة ضئيلــة عــى تحويــل العمــات واملضاربــة
بالعمــات) .ويحاجــج أنصــار مدرســة “راتــب املواطــن” أ ّن
موضــوع التكاليــف يجــب التعامــل معــه مــن منظــور كيل .إذ أ ّن
“راتــب املواطــن” رضوري لخلــق طاقــة رشائيــة ،طلــب فعــي،
والمتصــاص اإلنتــاج .إذ بغيــاب القـ ّوة الرشائيــة لــن يكــون هنــاك
إنتــاج .مــن ناحيــة ثانيــة ،فــإ ّن التكنولوجيــا املعــارصة التــي
فصلــت بــن اإلنتــاج والتشــغيل ترافقــت أيضـاً مع زيــادات كبرية
يف أربــاح رأس املــال ،وهــو مــا يــرر تح ّمــل رأس املــال لجــزء كبري
مــن تكاليــف “راتــب املواطــن” .أخـرا ً ،يؤكّــد أنصــار الفكــرة عىل
أ ّن “راتــب املواطــن” ســيؤ ّدي إىل وفــورات اقتصاديــة كبــرة،
مثــل تقليــص تركّــز الســكان يف املــدن ،وانخفــاض أســعار األرايض
واإليجــارات وتقليــص حركــة املواصــات وغريهــا الكثــر يتوجــب
أخــذه باالعتبــار عنــد حســاب تكاليــف الربــح والخســارة.

الســكان يف األريــاف ،فضــا عــن تعقيــدات وتعــدد وتراكــب برامــج
الدعــم القامئــة .وكل هــذه ميكــن التقليــل مــن أثرهــا عــر تبنــي
الراتــب املقطــوع واملوحــد .يوجــد يف الهنــد حاليــا أكــر مــن 950
برنامــج تديرهــا الحكومــة املركزيــة لدعــم دخــل الفقـراء ،هــذا اىل
جانــب الربامــج مــن حكومــات الواليــات .ولقــد طرحــت الحكومــة
مؤخـرا فكــرة االســتعاضة عــن كافــة هــذه الربامــج بربنامــج موحــد
يقــي بدفــع  9دوالرات شــهريا لــكل مواطــن يف الهنــد .وقــدر
خــراء الحكومــة أن تكلفــة هــذا الربنامــج املوحــد ســتبلغ %6-7
مــن الناتــج املحــي للبــاد مقارنــة مــع  %5هــي تكاليــف الـــ 950
برنامــج املطبقــة حاليــا .ولكــن يف حــن أن خمــس ســكان الهنــد
مازالــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر بظــل الربامــج الحاليــة فــان
نســبة الفق ـراء ســوف تنخفــض اىل أقــل مــن  %0.5عنــد تطبيــق
3
معــاش املواطــن املوحــد.
مــن بــن التطبيقــات التجريبيــة البــارزة لفكــرة “راتــب املواطــن”
يف العــامل الثالــث تجربــة جــرت يف العــام  2008وملــدة ســنتني يف
منطقــة نائيــة يف ناميبيــا يف جنــوب افريقيــا .وتضمنــت التجربــة
منــح كل مواطــن يف تلــك املنطقــة ( 930شــخص) راتبــاً شــهرياً
مقطوعــاً بقيمــة مــا يعــادل  12.4دوالر أمريــي .وتذكــر تقاريــر
تقييــم التجربــة أ ّن النتائــج كانــت إيجابيــة وفــوق كافــة التوقعــات.
تحســن ملحــوظ عــى الــروط الحياتيــة للســكان
إذ مل يطــرأ فقــط ّ
(واألطفــال بشــكل خــاص) ولكــن أيضـاً حــدث تطـ ّور إيجــايب عــى
4
حافــز البحــث عــن عمــل مأجــور.

ماذا عن “راتب املواطن” يف فلسطني؟
يُســتفاد مــن مســح قــام بــه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
أ ّن أكــر مــن  %56مــن العائــات التــي حصلــت عــى مســاعدات
اجتامعيــة يف األرايض الفلســطينية يف العــام  2006كانــت عائــات ال
تســتحق الدعــم ،يف الوقــت ذاتــه أ ّن أكــر مــن  %28مــن العائــات
التــي تســتحق الدعــم مل تحصــل عليــه 5.هذا التــرب الكبري نســبياً،
فضـاً عــن تعــدد برامــج دعــم الفقـراء وتعــدد الجهــات التــي تتــوىل
إدارة برامــج التحويــات االجتامعيــة تش ـكّل مــررا ً كافي ـاً لدراســة
امكانيــة التطبيــق العمــي لفكــرة “راتــب املواطــن” يف فلســطني
ولتقييــم فــرص هــذا املنهــج يف توفــر حلــول للمشــاكل املرتافقــة
مــع األنظمــة الحاليــة.
(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،47سنة .)2017

راتب املواطن يف الدول النامية
ال تقتــر الدعــوات لتبنــي راتــب املواطــن عــى الــدول املتطــورة بل
متتــد أيضــا اىل الــدول الفقــرة الناميــة .عــى أن املــرر األهــم هنــا
هــو الــدور االيجــايب لراتــب املواطــن يف تقليــص الفقــر ومحاربــة
الفســاد واالســتغناء عــن الهيــاكل البريوقراطيــة وبرامــج الدعــم
املتشــعبة .وترتكــز الدعــوة إىل منــح مبلــغ مقطــوع وغــر مــروط
لــكل مواطــن نظـرا ً أل ّن برامــج دعــم الدخــل القامئــة حاليــا التصــل
فعليــا إىل كل الفقــراء .وال شــك أن مــن بــن األســباب وراء ذلــك
غيــاب االحصائيــات الكافيــة واتســاع القطــاع غــر املنظــم وانتشــار

3 The Economist, Feb 2, 2017
4 http://www.globalincome.org/English/BI-worldwide.html
 -5انظر يارس شلبي وحسن لدادوة :استهداف الفقراء يف فلسطني :املعايري الحالية
واقرتاحات تحسينها .ماس .2009
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يســود يف األوســاط األكادمييــة والسياســية إحســاس عام بــأن املؤرشات
االقتصاديــة البحتــة ،مثــل الدخــل أو الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد،
ليســت مقاييس ـاً كافيــة أو حقيقيــة للرفــاه االجتامعــي .وغالب ـاً مــا
أكــد االجتامعيــون بــأن ســعادة الفــرد ال تقــاس فقــط مبســتوى دخلــه
أو بحياتــه املاديــة فحســب .إذ ظــل متوســط عــدد األشــخاص الذيــن
قالــوا بأنهــم ســعداء يف اليابــان مثـاً عــى حالــه بــن  1958و،1987
عــى الرغــم مــن أن دخــل الفــرد اليابــاين ازداد مبقــدار خمســة
أضعــاف خــال الفــرة ذاتهــا .كذلــك فــإن نســبة األمريكيــن الذيــن
يقولــون بأنهــم “ســعداء جــدا ً” يف حياتهــم ظلــت عــى مســتوى
ثابــت ،نحــو  ،%30منــذ الخمســينات مــن القــرن املــايض حتــى اآلن.1
وتشــر دراســات أخــرى إىل أن الــروة النســبية ،أي دخــل أو ثــروة
الفــرد مقارنــة بأقرانــه ،لهــا أثــر أكــر بكثــر عــى ســعادة األفـراد مــن
مقــدار الــروة املطلــق .وتشــر العديــد مــن األبحــاث اإلســقصائية
اىل أن الرضــا والســعادة تتأثــر بعوامــل أخــرى غــر الدخــل ،أو غــر
الدخــل بعــد أن يصــل اىل مســتوى متهــاود معــن .ومــن املؤكــد أن
أحــد أهــم العوامــل ترتبــط بهيــكل األعــار كــا يوضــح الشــكل
التــايل .يوثــق الشــكل رأي عينــة مــن نحــو  341ألــف أمريــي تــم
اســتجوابهم يف العــام  .2008املحــور األفقــي يســجل أعــار أفــراد
العينــة يف حــن يســجل العمــودي تقديــر أفــراد العينــة لدرجــة
رضاهــم وســعادتهم (عــى ســلم مــن  .)10-1واضــح مــن الشــكل
أن درجــة الرضــا والســعادة تبــدأ باإلنخفــاض مــن العمــر  18ســنة
وتتابــع الهبــوط حتــى عمــر  53حيــث تبــدأ بالصعــود بعدهــا ،أي أن
للمنحنــي شــكل حــرف “.”U

مبادرات وضع مؤرش بديل لقيلس السعادة
قــام الرئيــس الفرنــي ســاركوزي يف العــام  2010بتبنــي اقــراح
وضعــه اثنــان مــن أبــرز االقتصاديــن املعارصيــن ،أمارتيــا ســن
وجوزيــف ســتجلتج ،واالثنــان حائزان عــى جائزة نوبــل يف االقتصاد.
طالــب هــذان االقتصاديــان رؤوســاء العــامل بالتخــي عــن املــؤرشات
االقتصاديــة الكميــة لقيــاس رفــاه الســكان .وطالبــا بتقليــص أهميــة
اإلنتــاج يف القيــاس وإعطــاء أهميــة أكــر للمــؤرشات اإلنســانية
ولآلثــار الســلبية للتطــور والنمــو عــى البيئــة .ولقــد أعلــن الرئيــس
الفرنــي أنــه ســوف يســعى إىل وضــع مــؤرش يقيــس ســعادة النــاس
يف فرنســا ،وأن هــذا املــؤرش ســيكون أكــر دقــة مــن املــؤرشات
االقتصاديــة التقليديــة لقيــاس الرفــاه والتطــور االقتصــادي.
جــاء إعــان الحكومــة الربيطانيــة يف العام التــايل ليدعم هــذا التوجه
الجديــد .إذ أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتطلب مــن مكتــب اإلحصــاء
القومــي وضــع فهرس/مــؤرش دوري يقيــس رفــاه املواطنــن .ولقــد
قــام مكتــب رئيــس الــوزراء بتكليــف إحصــايئ معــروف لصياغــة
األســئلة التــي ســتضاف إىل اســتامرة مســح األرس يف ربيــع 2011
لقيــاس رفــاه وســعادة املواطنــن .وتقــول الحكومــة أن املــؤرش هــذا
ميكــن أن يصــدر بشــكل فصــي مثــل املــؤرشات املعتمــدة األخــرى.
وســيتم التوصــل إىل هــذا املــؤرش عــر صياغــة أســئلة ذات طابــع
2
شــخيص وذايت وطرحهــا عــى عينــة كبــرة مــن الســكان.
 -1انظر R. Layard: Happiness-Lessons from a New Science. Penguin, 2005
 -2انظر Guardian Newspaper, 14th November 2010

شكل  :1منحنى الرضا والسعادة له شكل حرف U

ومــن الجديــر باإلشــارة أن مكتــب اإلحصــاء الكنــدي يقــوم بإصــدار
مــؤرش دوري حــول رضــاء النــاس وســعادتهم ،ولكــن هــذا املــؤرش ال
يحظــى باهتــام السياســيني وصانعــي السياســات هنــاك .ويبــدو أن
األمــر ســيكون مغاي ـرا ً يف بريطانيــا نظ ـرا ً الهتــام رئيــس الــوزراء
الربيطــاين شــخصياً بهــذا املــؤرش.

السعادة يف فلسطني؟
إذن يبــدو أننــا أخ ـرا ً ســوف نحصــل عــى مقيــاس للســعادة ،وأن
الحكومــات ســيتم تقييمهــا ليــس فقــط عــى ضــوء قدرتهــا عــى
زيــادة اإلنتــاج ولكــن أيض ـاً عــى أرضيــة مســاهمتها يف زيــادة أو
تقليــص ســعادة مواطنيهــا .مــاذا عــن “مــؤرش للســعادة” يف األرايض
الفلســطينية؟ فكــرة جيــدة ،عــى الرغــم مــن أن هــذا املــؤرش
ســيتأثر إىل درجــة كبــرة جــدا ً باالحتــال ومامرســاته القمعيــة.
لذلــك رمبــا يتوجــب علينــا انتظــار زوال االحتــال قبــل وضــع مــؤرش
لســعادة الفلســطينيني.

(نرشت يف املراقب اإلقتصادي ،العدد  ،23سنة .)2011

