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  مالحظات

ويعين إيراد أحد هذه الرموز. تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام       •
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

 املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقـة عـرض مادتـه،ليس يف التسميات    •
يتضمن التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بـشأن املركـز  ما

إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منـها، أو بـشأن  القانوين ألي بلد أو   
  .حدودها  تعيني ختومها أو

املنشور أو إعادة طبعها مـن دون اسـتئذان،ميكن اقتباس املادة الواردة يف هذا  •
كما ينبغي موافاة أمانة. ولكن املرجو التنويه بذلك، مع اإلشارة إىل رقم الوثيقة        

  .األونكتاد بنسخة من املنشور الذي يتضمن النص املقتبس أو املعاد طبعه

٢٠١٢العرض العام الوارد هنا سيصدر أيضاً كجزء من تقرير التجارة والتنميـة،             •
)UNCTAD/TDR/2012 رقم املبيع ،A.12.II.D.6(.  
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  عرض عام
مل يكن االقتصاد العاملي، الذي ال يزال يعاين من تداعيات األزمة املالية اليت بدأت                

على إحياء  اً  ، قادر ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول الذي حدث   االهنيار  من   و ٢٠٠٧  يف أواخر عام  
لتقدم لخاصة بصورة  داعمة األوضاعتلك كانت و. العقد السابقشهدها  اليت النمو أوضاع

، خاصـة يف بعـض    عنـها الزخم الناتجساعد االقتصادي واالجتماعي يف العامل النامي، و   
 احتواء أسوأ   مبجردنتعاش يف االقتصاد العاملي     تنشيط اال على  اً،   حجم األكربالبلدان النامية   

 تراجـع خماطر عادت  و، الزخمذلك اآلن  تفقد البلدانأن تلكغري .  األزمةانطوت عليه ما  
  . من جديدتزداداالقتصاد العاملي 

 العودة إىل منط النمو الطبيعي،      نع البلدان املتقدمة  يف عجز املشكلة احلالية   وتتمثل    
 اخلطورة، وهي احتماالت انتشار ذلك نفس القدر منتتسم بمشكلة اً  هناك أيضوإن كانت

اليت  ة املالي اهتاقطاعو،   يف البلدان النامية   نتعاشهشاشة اال وسط  و. تلك البلدان العجز خارج   
 ةسياسات االقتصاد الكلي اخلجول   مع   و ،)واليت مل تتراجع عن ممارساهتا     (اإلصالح مل يصلها 

 صعوبة  تلك البلدان  ستجدأيت بنتائج عكسية يف أسوأ األحوال،       اليت ت يف أحسن األحوال و   
  . االقتصاد العامليدينامية منو، ناهيك عن هامنو مواصلة ديناميةيف 

 يف   اليت تطرأ  ألحداثشديد التأثر با   يءبطالنتعاش  يظل اال يف الواليات املتحدة،    و  
 ركـود   حافةأوروبا ككل على    وتقف  . ا املالية مأنظمتهللتشابك القوي بني    اً  أوروبا نظر 

يف كلتا احلـالتني،    و. ةيددسنوات ع ل حالة التراجع عضاء يف   األ بعض   غرقعميق، بعد أن    
إىل جنب مع دعوات    اً  ، جنب الراهنةلتغلب على األزمة    ا حماوالت    على يهيمن التقشف املايل  

ذلـك فـرض    العملي، يعين  الواقعيف  و.  أسواق العمل فيها    على "املرونة"زيد من إلضفاء امل 
 من املرجح غري أنه. هائلة يف بعض احلاالتبصورة خفض األجور بل و األجور، القيود على

مـن    هذه السياسات من إضعاف ديناميات النمو وزيادة البطالة بدالً        تزيد   أن   بدرجة أكرب 
 سياسات اإلصـالح  منكما تبني ويف الوقت نفسه،   و. حتفيز االستثمار وخلق فرص العمل    

اً ستعمل أيـض  فإهنا   املاضية،   الثالثنييف البلدان النامية على مدى السنوات       املماثلة  اهليكلي  
 من الـسمات الـضارة  ، الذي أصبح مسة  الدخل يف ازدياد التفاوتلى تعزيز االجتاه حنو ع
  .القطاع املايل حيركها  اليتلعوملةل ةواضحال
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 العامة، مـع    اتلسياساعادة توجيه   إل أساسية    عملية هناك حاجة إىل  فولذلك،    
ك واالسـتثمار يف  الستهاللاً مستقراً يتطلب توسعساالعتراف بأن النمو السليم والشامل    

لسكان القادرين على العمل وتوقعات للدخل مواتية ل توقعات إىلاً استنادالقدرة اإلنتاجية 
إعادة التفكري يف املبـادئ الـيت   ذلك ويتطلب .  احلرة  األعمال أصحابطلب اجيابية من    

 ترتيبـات مؤسـسية     ، كما يتطلب وضع    االقتصادية الوطنية  ات السياس رسميقوم عليها   
  .داعمةولية د

ا مالعوملة والتغري التكنولوجي وتفاعله    أسفرتفي حني   فعلى وجه اخلصوص،    و  
توزيع الكلي الواضحة على الا السلبية آثارمهفإن وخاسرين على حد سواء،   راحبني عن
ما جيري تبنيـه مـن سياسـات        يف سياق   البد وأن ُتفهم    لدخل يف العديد من البلدان      ل

وقد تسببت تلك السياسات    . سوق العمل سياسات  الية و االقتصاد الكلي والسياسات امل   
ويف األجور عن منـو اإلنتاجيـة،   يف ختلف ، وواستمرارها يف االرتفاعيف ارتفاع البطالة    

ال العوملـة   و. املائة األعلى من سلم الـدخل     يف   ١   شرحية ال ل الريعية حنو    و الدخ توجيه
ن التحول الكبري يف توزيع الدخل      هذا النوع م  اً  التحسينات التكنولوجية تتطلب حتم     وال

حتـسني مـستوى    وسائل  وحيرم الفقراء والطبقة املتوسطة من      اً  الذي حيايب األغنياء جد   
سياسات وطنية ودولية أكثر مالءمة تأخذ تباع افإن  على العكس من ذلك، بل. معيشتهم

 اهليكلـي   لتكوين رأس املـال والـتغري     بالنسبة  يف االعتبار األمهية احلامسة للطلب الكلي       
لق فرص العمل، وضمان الدرجة املطلوبة      خب أن يعجل  ميكن    هو الذي  وديناميات النمو، 

  .من االستقرار االقتصادي واالجتماعي
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  متفاوت وهش: عامليالنتعاش الا
، ٢٠٠٩من منتصف عام اً  املالية واالقتصادية العاملية، بدءاألزمةاالنتعاش من كان   

 يف بعض املناطق النامية، فقـد       قوة دفعه استعاد  قد   النمو   لئن كان و. اًوهشاً  متفاوتاً  انتعاش
 القطاع  يفتقليص املديونية   استمرار  ، مع   البلدان املتقدمة يف معظم   اً  كان ذلك النمو متقطع   

يف حني راحت    ، بني األسر   ازدياد البلبلة  إىلالذي يؤدي   اخلاص، وارتفاع معدالت البطالة     
علـى  اع القـرار    نصومل يكن   . بشكل متسرع يزانياهتا   م لتوحيداحلكومات تسعى جاهدة    

فكرة واضحة عن كيفية ميلكون ، عشرينالعاملي، مبا يف ذلك على مستوى جمموعة ال      الصعيد  
 وعـن كيفيـة   ،يم على االقتصاد العـاملي  خيي  ذ اليقني ال  النعدامكثيف  الضباب  الاختراق  

   .إىل مسار منو أكثر استدامة  وتقودها"رفع كل القواربت"الوصول إىل موجة املد اليت 
، ٢٠١١ عـام    أواخـر  يف   بدرجة كـبرية   االقتصاد العاملي    وقد أصاب الضعف    
نمـو  لومن املتوقـع    . ٢٠١٢ يف النصف األول من عام       التراجعخماطر  من  زيد   امل وظهرت

اً  مزيـد  أن يشهد ،  ٢٠١١ي كان قد تباطأ بالفعل يف عام        ذالناتج احمللي اإلمجايل العاملي، ال    
  . يف املائة٢,٥ حنو إىلليصل ، ٢٠١٢لتباطؤ يف عام من ا

نمو الناتج احمللي اإلمجـايل يف الواليـات املتحـدة          لاً  رغم التحسن املتواضع جد   و  
 ككـل    النمـو  االقتصادات املتقدمة فليس من املرجح أن تنمو       ، يف اليابان  والتحسن األفضل 

 االحتـاد   تعـم  الركود اليت     حالة ب بسب ،٢٠١٢ يف املائة يف عام      ١ عن  بنسبة تزيد قليالً   إال
ويتركز هذا الركود يف منطقة اليورو حيث فشلت السلطات حـىت اآلن يف             . اًاألورويب حالي 

أعباء الـديون  ما يرتبط بذلك من الداخلي و على الصعيد    التوازن   لالفتقار إىل  حل مقنع    طرح
 النمـو   إىلالعـودة   ص  فرنق  ختلتقشف من دون قيد أو شرط       املختارة ل سياسة  فال. يف املنطقة 

  .ألوضاع االقتصادية يف أوروباازيد من تدهور امل ال ميكن استبعاد بل إنه. االقتصادي املستدام

النمو يف االقتصادات   مها ما يدفع    الطلب احمللي وارتفاع أسعار السلع األساسية       
  يةانتقاليت متر مبرحلة النامية وال
منو ُيتوقع أن يظل     ،نتعاششعال شرارة اال  إليف حني ال تزال الدول املتقدمة تكافح        و  

ـ اً  منواليت متر مبرحلة انتقالية     والناتج احمللي اإلمجايل يف االقتصادات النامية        ، يف  نـسبياً اً  مرتفع
قد جنحت يف    معظم البلدان النامية     فإنيف الواقع،   و.  يف املائة على التوايل    ٤ و  يف املائة  ٥ حدود

 سياسـات توسـعية     تـبين إىل حد كـبري إىل      ذلك  يرجع  و . نتيجة لألزمة  ه فقدت مااستعادة  
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اد يف فائض   احلخنفاض  اال الصني استيعاب     مبقدور على سبيل املثال، كان   ف. الطلبب يتعلق فيما
 ومن  اإلمجايل، هاتوقعات منو ل فحسب ضئيل خفض   من دون أن تضطر إال إىل      اجلاري   احساهب
،  هي املثال املعاكس الالفت للنظر     ملانياأوكانت  . لنمو احلقيقي لألجور  فرض قيود على ا   دون  

  . الذي يتوفر هلا جتنب الركود االقتصادي على الرغم من الفائض الضخم منمكنحيث مل تت
 من  لكثرييف األداء املتفوق    اً  حامساً   االستهالك اخلاص واألجور دور     منو لعبكما    

 يف أمريكـا    بصورة معتدلة ايل  منو الناتج احمللي اإلمج   تباطؤ  على الرغم من    ف. البلدان النامية 
 يف املائـة يف     ٣,٥ يف حـدود     يظـل من املتوقع أن     نهإفالالتينية ومنطقة البحر الكارييب،     

 ارتفاع األجور يتواصل بفضل هذا النمو من الطلب احمللي القوي، الذي        وينبع  . ٢٠١٢  عام
 البيئة اخلارجية  لتدهورتتصدىالعديد من البلدان ف.  للقطاع اخلاص  وتوفري القروض احلقيقية  

لتقلبات الدورية، مبا يف ذلك زيادة اإلنفاق العام واختاذ موقـف           معاكسة ل  سياسات   اتباعب
اً  الذي أصبح ممكن   العامةسياسة  حيز ال ستفيد من   ت ت تلك البلدان  وكان. اً تكيف نقدي أكثر 

قات رؤوس  بفضل ارتفاع اإليرادات العامة والسياسات املالية النشطة، مبا يف ذلك إدارة تدف           
اخنفـض  بينمـا   معدالت االستثمار يف االرتفاع،     أخذت  ونتيجة لذلك،   . األموال األجنبية 

  . عقودعلى مدىمعدل البطالة إىل أدىن مستوى له 
 معدالت النمو يف أفريقيا، وذلك بسبب استمرار التوسـع يف أفريقيـا             وارتفعت  

اعات رتلا انتهاء أفريقيا بعد    جنوب الصحراء الكربى، واالنتعاش االقتصادي يف بلدان مشال       
 قد أفادت املوازنـات   لسلع األولية   لاً   املرتفعة نسبي  األسعار كما أن . ٢٠١١داخلية عام   ال

كـذلك، فـإن   . لتحفيـز املـايل  ل تدابري   تبين من   ة بلدان عديد  ومكنتاخلارجية واملالية،   
  .لي والنمودعم اإلنفاق احملقد املوارد الطبيعية يف االستثمار يف البنية التحتية و

، اًاقتصادياً   تباطؤ فإهنا تشهد مع ذلك   اً،  زال املنطقة األسرع منو   ترغم أن آسيا ال     و  
 إىل أقل ٢٠١١ يف املائة يف عام ٦,٨نمو الناتج احمللي اإلمجايل أن ينخفض من      ل حيث ُيتوقع 

 واهلند   الصني من بينها  - العديد من البلدان    وقد أضري   . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٦من    قليالً
 تشديد السياسة النقدية    ومن جراء  ،البلدان املتقدمة  من جراء ضعف الطلب من       - وتركيا  

 للحيلولة دون ارتفاع معدالت التضخم وأسـعار        ٢٠١١ يف عام    ه تلك البلدان  ي طبقت ذال
مـن  تلـك البلـدان    خففت فقد املعاكسة يف االقتصاد الدويل،  للتأثرياتاً  نظرو. األصول

.  تدابري معاكسة للتقلبـات الدوريـة      اكثري منه طبق ال ، و  منذ ذلك احلني   النقديةشروطها  
اخلارجي الطلب  ل األسر والتحول من     ودخيف   التوسع املستمر    إىلويستند النمو يف املنطقة     

   .الستثمارامستويات ارتفاع  كما يعتمد علىإىل الطلب احمللي، 
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 ٤ على   يربوعدل منو   مبنتقالية  االقتصادات اليت متر مبرحلة ا    حتتفظ  من املتوقع أن    و  
ويستند .  لدينامية أعضاء رابطة الدول املستقلةوُيعزى ذلك بأكمله . ٢٠١٢يف املائة يف عام     

 املتحققـة مـن   كاسـب   امل الذي تدعمه  الطلب احمللي القوي،     إىلرابطة  بلدان ال النمو يف   
ا على جانب العرض    حتويالت العاملني يف اخلارج، بينم    قوة  أو  /معدالت التبادل التجاري و   

  . هاماًدوراًاً لعب انتعاش القطاع الزراعي أيض

   التوسع يف التجارة العامليةتباطؤ
 عاد إىل التبـاطؤ   ،  ٢٠١٠ يف عام    ةقوبتعش التوسع يف التجارة الدولية      أن ان بعد    

 يف  بدرجـة أكـرب   ، ومـن املـرجح أن يتباطـأ         ٢٠١١ يف املائة فقط يف عام       ٥,٥ ليبلغ
تعـد    مل -  وخاصة يف منطقة اليورو      -   النمو عظم االقتصادات املتقدمة  يف م و. ٢٠١٢  عام
 يف النصف األول مـن      وإن كانت قد تنامت   م التجارة إىل مستويات ما قبل األزمة،        احجأ

يف اً   التجارة أكثر دينامية نسبي    وكانت.  إىل حد ما يف اليابان والواليات املتحدة       ٢٠١٢  عام
 يف  ٧- ٦قد تباطأ بشكل كبري حىت يف هذه البلدان إىل حوايل            منوها   غري أن البلدان النامية،   

لسلع األساسية، اليت   ل ةصدرالبلدان امل االستثناءات هي بعض    كانت  و. ٢٠١١املائة يف عام    
املتحققة من   بسبب املكاسب     يف املائة  ١٠    تتجاوز ال  عدالتمب زيادة وارداهتا    مبقدورهاكان  
 من أسعار السلع األساسـية الـيت    البلدانادت هذه   استفو. معدالت التبادل التجاري  وراء  
ن هذه  غري أ . ٢٠١٢ والنصف األول من عام      ٢٠١١ مرتفعة باملعايري التارخيية يف عام       ظلت

 هابلغتاليت   ةذروال بعد   للهبوط  ميالً أظهرت وقد الشديدة،تقلبات  لل عرضةاألسعار ال تزال    
   .٢٠١١خالل األشهر األوىل من عام 

    خماطر تراجع كبرية يواجهاد العامليانتعاش االقتص
 االنتعـاش االقتـصادي     اليت تواجه  العقبات الرئيسية    البلدان املتقدمة وتتركز يف     

الواليات املتحـدة، الـيت     فإن  بني هذه الدول،    ومن  . محيدةبصورة  العاملي وإعادة التوازن    
 العجز اخلارجي   احلساب اجلاري حىت اآلن، شهدت تراجع     يف   تعاين من أكرب عجز      تزال  ال

لحـوظ  املتقلص  ال بسبب   ٢٠٠٩ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام          ٣هلا إىل حوايل    
ن منـو  كـا ، يف حـني  ثابتاً اجلاري اومنذ ذلك احلني، ظل العجز يف حساهب  . وارداتاليف  

 املايل   أن التقشف  يتمثل يف   مقبالًاً  كبرياً  خطرفإن  وعالوة على ذلك،    . اًالطلب احمللي بطيئ  
بـل إن مثـة     . ة كبري بدرجةنق النمو   خي مطلع العام املقبل أن      حبلولفرط ميكن   مل وا املتسرع
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.  اعتماد أوروبا املتزايد علـى الـصادرات       تتمثل يف النتعاش العاملي   لمشكلة أكرب بالنسبة    
فإن  حىت اآلن، و. عما كان عليه قبل األزمة       قليالً إال اليوم   مل يقل ملانيا  ألفائض اخلارجي   فال

 غـري أن  . اأوروبأحناء  يف بقية   غالبيتها   ،عجزحاالت   هقابلتمن الفائض األملاين    اً  ريبكاً  جانب
 البلـدان معظـم   سعي  الواردات، ومع   من   من مستويات الدخل و    تقلص املستمرةاألزمة  

 وجود فائض   إىل اخلارجي لالحتاد األورويب قد يتجه       فإن الوضع هتا التنافسية،   التحسني قدر 
مـن  طريقها للخروج من األزمة     بأسرها حتاول أن تشق     املنطقة  فإن  ،   األمر يف واقع و. كبري

، بوجـه عـام  على منو االقتصاد العاملي  ثقيالًاً عبئيشكل   أن   لذلكوميكن  . لتصديرخالل ا 
  .التوقعات بالنسبة لكثري من البلدان الناميةمن فاقم ي  أنو

، "أزمة الديون الـسيادية   "لى أهنا   ع األزمة يف أوروبا على نطاق واسع        وُيشار إىل   
 ،املالية العامة بشكل ملحوظ منذ بداية األزمـة املاليـة العامليـة           أوضاع  تدهورت  حيث  

 هي  ةالعامغري أن أوضاع املالية     . يف عدد من البلدان   بدرجة كبرية   ارتفعت أسعار الفائدة    و
 مثل  ،قتصادات املتقدمة  عليه يف غريها من اال     هي يف معظم بلدان منطقة اليورو مما        حدةأقل  

 اعائدات سنداهت اخنفاض  اليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة، اليت شهدت مع ذلك          
 إمنـا  البلدان املتقدمة املالية العامة يف فإن تفاقم أوضاع  اً،  وعموم. تارخيياًإىل أدىن مستوياهتا    

قائيـة، وإىل عمليـات إنقـاذ       االستقرار التل تثبيت   عوامل   تأثرييرجع يف املقام األول إىل      
 ما  كان هلذه العمليات  ن  وإ،  ٢٠٠٨يف أواخر عام    اليت تلقتها   صدمة  الملؤسسات املالية بعد    ا

أصبحت الكلمة العليـا     ،٢٠١٠منذ عام   غري أنه   .  آنذاك طورة الوضع خلاً  نظراً  يربرها متام 
 الوضـع   ضبط  سرعة وإىل من احلوافز املالية     " خروج ةاستراتيجي"الرامية إىل تبين     للدعوات

 يف مجيع أحنـاء منطقـة       "القاعدة الذهبية "هو  ونتيجة لذلك، أصبح التقشف املايل      . املايل
خاصة يف الـدول األعـضاء يف       بصفة   شديد الصرامة  مايل   أسفر عن انكماش  اليورو، مما   

بل ،  فحسبنتائج عكسيةلن يقتصر على إحداث هذا التدبري يثبت أن   وقد  . جنوب أوروبا 
   .أيضاًعلى بقية العامل اً وخيمو ،ليورولاً تأثريه مميت نقد يكو

ألزمـة يف   من أعراض ا  اً  عرض العجز املايل يف أوروبا ليس سوى        فازدياد حاالت   
 يف  فاألسباب األساسـية لالختالفـات اهلائلـة      . هلا وليس السبب اجلذري     ،منطقة اليورو 

واسعة الفروق  القدي األورويب هي    معدالت الفائدة طويلة األجل يف االحتاد االقتصادي والن       
 يف التجارة اإلقليمية بـني      متراكمةاألسعار وما يتصل هبا من اختالالت كبرية        وألجور  يف ا 

اً مل يعد متاح  نفس اللحظة اليت     يف   يف التراكم بدأت هذه االختالالت    وقد  . الدول األعضاء 
 اتتغـيري إدخال   ال وهي أ - هذه االختالالت   مثل  أهم وسيلة للتعامل مع     اللجوء إىل    فيها
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السياسة املالية يف العديد من احلظر اإليديولوجي املفروض على تدابري مع و. يف سعر الصرف
أدوات الـسياسة النقديـة القائمـة،       مع ما هو واضح من عدم كفاية         و ،البلدان الرئيسية 
  .ات العامةالسياسعلى صعيد دوات غري تقليدية أل اآلن حاجة أصبحت هناك

  لنمولة استراتيجيعن  ت اهليكلية ليست بديالًاإلصالحا
والنامية واالقتصادات اليت متر   البلدان املتقدمة دور السياسة املالية يف     فإن   عام،   وبوجه  

احليز ف. القتصاد الكلي دينامي ل مبرحلة انتقالية على حد سواء حيتاج إىل إعادة تقييم من منظور            
العامة من خيارات السياسات    متضافرة  عتمد على جمموعة    ي تابعاًاً  إىل حد كبري متغري   ُيعد  املايل  

 حتقـق   الـيت  ،ميكن لسياسات االقتصاد الكلـي    على وجه التحديد،    و. والقدرات املؤسسية 
أن تسهم يف تأمني     ، أسعار الفائدة   وحتافظ على اخنفاض   االستقرار يف منو الناتج احمللي اإلمجايل     

ـ لـيس    احليز املايل    ومن الواضح أن  . دين العام الالقدرة على حتمل     وحتقيق   احليز املايل  اً موزع
 الطلب احمللي ومنو النـاتج احمللـي      غري أن إبطاء  ،   قليمياإلعاملي أو   على املستوى ال  بالتساوي  

من و. للمساعدة يف تعزيز املالية العامة    اً  عملياً  خياريف أي وقت من األوقات      اإلمجايل مل يكن    
أن تـستخدم البلـدان     اد العاملي وبالنسبة آلفاق البلدان النامية        بالنسبة لالقتص  احلامسةاألمهية  
اً اسـتخدام هلا  املايل املتاح   احليز  ائض يف احلساب اجلاري،     و ذات الف  البلدان، وال سيما    اهلامة
  . الستعادة النمو ودعم إعادة التوازن يف احلساب اجلاريبصورة منهجيةاً حكيم

املتمثلة يف  املشكلة  تلكنتعاش االقتصاد العاملي الومما يزيد من االحتماالت الكئيبة     
آماهلم يعقدون  ، وال سيما يف أوروبا،      البلدان املتقدمة  السياسات يف    أن صناع  يبدو اآلن    هأن

 جمرد تلك اإلصالحات ما تكوناً جداً كثريغري أنه   . "اإلصالحات اهليكلية "مرة أخرى على    
القـدرة علـى     وإضعاففيض األجور،    مبا يف ذلك خت    ، لتحرير سوق العمل   صيغة مهذبة 

واملنطق .  األجور يف خمتلف القطاعات والشركات     واتساع الفوارق بني   اجلماعي،   التفاوض
 ألنـه يقـوم علـى       ،معيبهو منطق    لإلصالح اهليكلي    الذي تستند إليه مثل هذه اخلطط     

مل وحتديد   ألسواق الع  االقتصادي الكلي بحتة ويتجاهل البعد    ال االقتصاد اجلزئي اعتبارات  
يف الوضع  اً  كون خطري أن ي  اإلصالحاتعلى هذا النوع من     التركيز  وميكن لتثبيت   . األجور
وعالوة على ذلـك،  . لطلب اخلاصلعدالت البطالة وتراجع مل ارتفاع   مبا يشهده من   الراهن

املتضررة بلدان  عاتق ال  فقط على    التكيف تلقي بأعباء   يت إعادة التوازن ال   فإن تباين عمليات  
 أن هو أمر من احملـتم  األورويب اهلامش يف ،يف احلساب اجلارياً  اليت تعاين عجز  ،األزمة من

  . بدرجة أكربيقوض النمو يف املنطقة
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  ة العامليإدارة الشؤونصالحات يف اإلعادة تنشيط احلاجة إل
 يالقتصادا لتعزيز التنسيق    ٢٠٠٨  عام ، اليت أنشئت يف   جمموعة العشرين عملية  إن    
أي تقدم حنـو    تلك العملية    فلم حتقق . هازمخقد فقدت   العاملي،  على الصعيد   ايل  الكلي وامل 

ـ امل االختالالت يف أسـعار الـصرف        استمرارإصالح النظام النقدي الدويل، رغم        ةدفوع
يف و. حل بعد  مسألة أخرى مل تُ     هو صالح املايل الدويل  كما أن اإل  . املضاربة على العمالت  ب

فـإن  اً،   لوضع النظام املايل الدويل على أساس أكثر أمان        طةخحني دفعت األزمة للنظر يف      
  .يتسم بالتجزؤ والترددزال ي ال مبثل هذه اخلطة السياسات صناعاهتمام 

بعدم الـسماح  القائلة نصيحة وال - قد مرت  الساحنة  ويبدو اآلن أن حلظة الفرصة        
 وعمليات اإلنقاذ قـد     األزمة املالية ف. صاغيةاً   مل جتد آذان   "تذهب سدى أن  زمة خطرية   أل"

وال تزال  . ة كبري بدرجةالسياسي  ثقله  أدت إىل تركيز أكرب يف القطاع املايل، الذي استعاد          
ـ    ، على املدى الطويل   اإلنتاجية ة األجل، وليس مكاسب    القصري املكاسب ذي  هي املبدأ ال

 أن  مناً  اممت هتديد حقيقي    ومثة. نا هذا يومإىل  لسلوك اجلماعي يف القطاع املايل، حىت       اوجه  ي
، اهليئات التنظيميـة  تفادي يف أخرى مرة املريبةتنجح املؤسسات املالية واألنشطة املصرفية 

  .يف اآلونة األخرية الفضائح املصرفية يفبشكل واضح هو ما جتلى و
اً، ، حىت لو كان مربر     النمو  الديون املصرفية يف االقتصادات املتقدمة     أما التخلص من    

 ختفيض الـديون بطريقـة      فما مل حيدث  . سلبية على البلدان النامية   اً  آثار يترك هو األخر  قد  ف
 نتيجـة   على موازنـات املـصارف     ةفاجئامل الضغوط   تهافرضوإمنا كنتيجة   تدرجيية ومنظمة،   

يف هـذا   و.  على اإلقراض  رف الدولية ا املص قدرةعلى  اً  ؤثر أيض فإنه قد ي  ديدة،  اجللصدمات  ل
مبادرة عاملية جديدة   األمر  تطلب  وقد ي اً،   مصدر قلق خاص   ةرلتجالتوفر التمويل   ميثل  الصدد،  
  . اخلارجيةاتاالئتمانيف أزمة دوث نتيجة حلاً ال تتأثر البلدان النامية سلبأ لضمان

  مسة من مسات العقود الثالثة املاضية: لو يف الدخازدياد التفاوت
إضفاء  األجور و  علىالذي يقترن بفرض القيود     التقشف املايل،   ال يقتصر األمر على أن        

املزيـد مـن   اً  خيلق أيضبل إنهإىل انكماش االقتصاد، فحسب  أسواق العمل، يؤدي     علىاملرونة  
 ذلك على التماسـك االجتمـاعي       الذي يستتبعه التهديد  وقد أصبح   .  يف توزيع الدخل   التفاوت
من ديثة بأي حال    احلظاهرة  بال ليس   التفاوت ازدياد   غري أن . بالفعل يف العديد من البلدان    اً  واضح
 املاضـية، حـىت     ثالثني، بل كان السمة الغالبة لالقتصاد العاملي على مدى السنوات ال          األحوال

  .وقف على ما يبدو يف بعض البلدان النامية منذ بداية األلفية اجلديدةقد تكان هذا االجتاه  وإن
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 ظلـت ر،  بني األرباح واألجـو   اً   نسبي املستقردخل  البعد فترة طويلة من توزيع      و  
 البلدان املتقدمـة   يف معظم    ١٩٨٠منذ حوايل عام    تنخفض   األجور يف إمجايل الدخل      حصة
جانب كبري  حدث  اً،   األكرب حجم  البلدان املتقدمة يف العديد من    و.  من البلدان النامية   وكثري

يف يـدة   ازاملت، عندما بدأت البطالـة      ١٩٩٥ و ١٩٨٠من هذا االخنفاض بالفعل بني عامي       
 منـو   التخلف عن معـدل   متوسط األجور يف    بدأ   و م،لعمال وإضعاف نقاباهت   على ا  الضغط

من املرجح بل إنه   . استمر هذا االجتاه على مدى عقدين يف بعض البلدان        و. اًعموماإلنتاجية  
 للتغلب  البلدان املتقدمة األجور يف العديد من     على  ضغط  السعي لل مع   أن يتعزز هذا االجتاه   

وتواكـب  .  معدالت البطالـة اليت بلغتها ديدة  اجلقياسية  الرقام  ألمع ا على األزمة احلالية، و   
 وجود فجوة هائلة بني فئات الدخل األعلى وتلـك           مع البلدان املتقدمة ذلك يف العديد من     

  .اليت يف أسفل سلم الدخل
الثمانينات  االخنفاض منذ أوائل     إىل األجور   حصة ت اجته ،يف البلدان النامية أيضاً   و  

وظيفي يف الخذ يف احلسبان أن بيانات توزيع الدخل        ن يؤ أوال بد   غري أنه   . يمن القرن املاض  
قطاعات كبرية ف. البلدان املتقدمة هي أقل داللة يف هذا الصدد منها يف  تلك البلدانكثري من

 أو أنشطة جتارة التجزئة املنخفـضة  الزراعة يعملون حلساهبم اخلاص يف ني النشط امن سكاهن 
  .ياً رأمسالدخالًباعتبارها  إيراداهتملنظر يف كل امن املضلل اإلنتاجية، وسيكون 

  ١٩٨٠ التفاوت يف توزيع الدخل الشخصي يف مجيع املناطق بعد عام ازدياد
توزيع الدخل الشخصي، الذي يعكس كال من التوزيع بـني األربـاح واألجـور              كان  

أكثـر تكـافؤا يف    قد أصبحوالتفاوت بني فئات الدخل وإعادة التوزيع من قبل الدولة،          
حىت أواخر  العاملية الثانية و  ما بعد احلرب    املمتدة منذ   فترة  الخالل   البلدان املتقدمة معظم  

. بعـد ذلـك   اً  ازدادت اتساع  بني الدخول  الفجوة   غري أن . السبعينات من القرن املاضي   
: ويؤكد هذا االجتاه معامل جيين الذي يقيس التفاوت يف الدخل بني مجيع فئات الدخل             

 ، تـدهور توزيـع الـدخل الشخـصي بـني        اًمتقـدم اً  بلد ٢٢ بنيمن  اً  بلد ١٥في  ف
بلـدان   ٨انعكس إىل حد ما يف      قد  هذا االجتاه   مسار  ، وإن كان    ٢٠٠٠ و ١٩٨٠  عامي

  .٢٠٠٠  منها بعد عام
 يف توزيع الدخل الشخـصي أكثـر        التفاوتما يكون   يف البلدان النامية، عادة     و  
 هو  ومثلما. االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية    يف  و  املتقدمة البلدان عليه يف    هومما  اً  وضوح

ل خالل العقود الثالثـة األوىل بعـد        و الدخ بني، ضاقت الفجوة    البلدان املتقدمة احلال يف   
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 ،٢٠٠٠- ١٩٨٠ولكن خالل الفترة    . استثناء بلدان أمريكا الالتينية   باحلرب العاملية الثانية،    
، اجلديـدة منذ مطلع األلفية    و.  يف مجيع املناطق النامية    وتالتفاكانت هناك زيادة عامة يف      

  .بني املناطق الناميةفيما تباينت االجتاهات يف توزيع الدخل 
الثمانينـات   خـالل    التفاوت ازداد ،في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     ف  

بيانـات ذات   ال ت بشأهنا توفراً   بلد ١٨ بنيمن  اً  بلد ١٤ يف   والتسعينات من القرن املاضي   
ـ  ٢٠٠٠تارخيية يف املنطقة ككل حبلول عـام        بصورة   ذروته   التفاوتوبلغ  . صلةال  ه، ولكن

زال أعلى مما كان  يال  اً   عموم غري أنه . ١٨   من البلدان ال  اً  بلد ١٥اخنفض منذ ذلك احلني يف      
  .الثمانيناتعليه قبل 
 مـستوى   نم ١٩٩٥ و ١٩٨٠ فيما بني عامي   التفاوتاد  دزايف أفريقيا ككل،    و  

من  هذه الزيادة بدأت بعد سنوات قليلة        غري أن بالفعل، كما يف أمريكا الالتينية،      اً  يعالكان  
ـ بيانات ذات   بشأهنا ال  ت توفر اأفريقياً   بلد ٢٣ بنيمن  و.  يف املناطق األخرى   بدايتها صلة، ال

 نـه غري أ ،  ) من السكان  ضخمةاً  داعدتضم أ  بلدان عدة   منها (ن بلدا ١٠ازداد التفاوت يف    
بعـد  و.  املتبقيـة  البلـدان الثالثـة   بقي على حاله يف     بينما    بلدان أخرى،  ١٠اخنفض يف   

معظمهم يف أفريقيا   اً،   بلد ٢٥ بنيمن  اً  بلد ١٥ل يف   و الدخ بني، ضاقت الفجوة    ١٩٩٥  عام
 من البلدان   ٦ تضماجلنوبية وغرب أفريقيا، ولكن أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال تزال           

  .ل يف العاملو الدخبنياً تفاوتتوزيع األكثر ال صاحبة عشرةال
 عليـه يف    هو احلال مما  اً  يف آسيا، حيث التفاوت يف الدخل الشخصي أقل عموم        و  

، سواء من حيث التفاوت     الثمانيناتاملناطق النامية األخرى، فقد ازداد التفاوت منذ أوائل         
 األعلى يف إمجايل    حصة الفئات ذات الدخل   من حيث   يف الدخل بني مجيع فئات الدخل، و      

يف اً   أيض قد ازداد  وإن كان  بشكل خاص يف اهلند،      املتزايدتفاوت  ال ويتضح. الدخل القومي 
بيانات ال توفرت بشأهنا  بلدان ٩ بنيمن  بلدان   ٧  شهدت شرق وجنوب شرق آسيا، حيث    

وعلـى  . ١٩٩٥ و١٩٨٠  عـامي  بنيالشخصييف التفاوت يف الدخل اً ازديادصلة الذات  
 يف شرق آسـيا  يف االزديادعض الدول يف جنوب شرق آسيا، استمر التفاوت        ب العكس من 

 من االقتصادات اآلسـيوية،     كثرييف  و. ، وإن كان ذلك بوترية أبطأ     ٢٠٠٠بعد عام   اً  أيض
  . غريها من األنشطةمما نتج عنأسرع ب بدرجة كبريةن األنشطة املالية الناتج عارتفع الدخل 

النمو االقتصادي السريع   مع   التفاوتلحوظ يف   ملا االزدياد تواكبيف الصني،   و  
متوسـط  رغم النمو السريع يف     و. ٢٠٠٠استمر هذا االجتاه بعد عام      و،  الثمانيناتمنذ  

اتـسعت   و ،العمل يف جمموع الـدخل    قوة  قد اخنفضت حصة دخل     فاألجور احلقيقية،   
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املناطق الداخلية   بنيبني املناطق احلضرية والريفية، و    : الفوارق يف األجور على عدة أبعاد     
املهـارات  ذوي  العمـال املهـاجرين     ووالساحلية، وبني العمال املهرة يف بعض املهـن         

الـدخول يف إمجـايل الـدخل       مـن    يف املائة العليا     ١   نسبة ال أن حصة    كما. املنخفضة
علـى  بالنـسب   قارنـة   بامل ال تزال منخفضة     وإن كانت ،  ١٩٨٥ادت منذ عام    دزا  قد

  .الدويل  الصعيد
كثر مساواة بني مجيـع     هو األ أوروبا الوسطى والشرقية، كان توزيع الدخل       يف  و  

 انتقاهلا إىل اقتصاد    غري أنه عقب  . التسعينات من القرن املاضي   جمموعات البلدان حىت أوائل     
ازداد التفـاوت يف  و حصة األجور يف الناتج احمللي اإلمجايل،   هائلالسوق، اخنفضت بشكل    

يف أي منطقة   احلال  ا كان عليه    مم حدة أكثر   بصورة املنطقة   توزيع الدخل الشخصي يف هذه    
  .عليه يف معظم البلدان الناميةهو  ال يزال أقل مما حىت وإن كانأخرى، 

 مـع  أوائل الثمانينـات ل منذ   واد التفاوت يف الدخ   ي ارتبط ازد  ،يف مجيع املناطق  و  
 لـيس   والعقاريـة  املالية    األصول فامتالك.  الدخل املرتفعة الشرائح تركز الثروة يف     ازدياد
 واملشاركة املتميـزة يف     القروضاحلصول على   اً  أيض يسهل   نهإفحسب، بل   للدخل  اً  مصدر

اً هاماً  يف كثري من البلدان النامية، يلعب تركز ملكية األراضي دور         و. صنع القرار السياسي  
 يف فاوتالت يف أمريكا الالتينية، حيث مرتفع بشكل خاصوهو . الشأنخاصة يف هذا بصفة 
يف شرق وجنوب شـرق آسـيا       اً  ، يف حني أنه منخفض نسبي      أيضاً ل أكثر وضوحاً  والدخ
  .أفريقيا جنوب الصحراء الكربىو

  ؟أمر حمتمل واد التفاوت يف الدخيازدهل 
التحوالت يف توزيع الدخل على مدى العقود الثالثة املاضية بالتوازي مع           حدثت    
نتشار شبكات اإلنتاج الدولية والـتغري التكنولـوجي        التدفقات التجارية واملالية وا   تسارع  
أدى و.  التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل بصفة خاصة    وهو ما ُيعزى  السريع،  

نتيجـة ثانويـة حمتمـة      اد التفاوت يف الدخل هو      يأن ازد بنطاق  الإىل افتراض واسع    ذلك  
ملثل هـذا   اً  مسبقاً  نولوجي، أو حىت شرط   لتغيريات اهليكلية النامجة عن العوملة والتغري التك      ل

على امتداد القرن املاضي، مبا يف ذلـك خـالل    اً   أيض حدث التغيري اهليكلي    غري أن . التغيري
  . أقل من ذلك بكثري فيها يف توزيع الدخلالتفاوتكان فترات 
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املايل وزيادة مشاركة البلـدان الناميـة يف        التحرير   و ةصحيح أن حترير التجار   و  
العوملـة يف العقـود    كانا حيفزان لسلع املصنعةلالتجارة الدولية  يف  إلنتاج العاملية و  سالسل ا 

 تكنولوجيـا املعلومـات     ات التقدم احملرز يف تطبيق    فإنوعالوة على ذلك،    . القليلة املاضية 
 أسرع من التغيري التكنولوجي يف املراحل الـسابقة  رمبا كان واالتصاالت يف العقود األخرية     

 هناك زيادة سـريعة يف اإلنتـاج        ه كانت أناً  لكن من الصحيح أيض   .  االقتصادية لتنميةمن ا 
ل مع خلق عدد كاف مـن       و يف الدخ  التفاوتات ضاقت ومع ذلك خالل العقود السابقة،    
  .وقتنفس الفرص العمل اجلديدة يف 

  التغيري اهليكلي واستراتيجيات الشركات يف البلدان املتقدمة
 الطبيعـي يف    "التـصنيع االنصراف عن   " دخلت فترة من     ، اليت البلدان املتقدمة يف    

ـ التغري اهليكلي يف العقود األخرية      تشكل  ،  السبعينات والثمانينات من القرن املاضي     النمو ب
 التقدم يف تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت        بأوجهالسريع للقطاع املايل، وإىل حد ما       

حتـوالت يف   مع   يف بعض البلدان     واكب ذلك وت. البلدان النامية جانب   املنافسة من    وازدياد
 اترااملهذوي  الطلب على العمال تراجع أي -  من خمتلف املهارات    قوة العمل الطلب على   

وقـد  . املهارات املنخفضة على حد سـواء     وذوي  ذوي املهارات العالية    ل املتوسطة بالنسبة 
 حد كبري نتيجـة     إىل التسعينات الواردات من البلدان النامية منذ منتصف        زيادةتسارعت  

  .اخلارجإىل اإلنتاج لنقل عمليات 
تحريـر  ب فحـسب يـرتبط  ال  إىل اخلارج اإلنتاج   عملياتوترية نقل   وتسارع    
 وإمنا يرتبط  حماوالت البلدان النامية الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر،         وتزايدالتجارة  

. البلدان املتقدمـة  شركات يف    لعدد متزايد من ال    املؤسسيةستراتيجيات  التغري يف ا  باً  أيض
 التركيز علـى الرحبيـة      إىلاملديرين  قد دفع   التركيز على تعظيم قيمة حقوق املسامهني       ف

من ر هذا النهج وقد غيَّ. سوق األوراق املاليةيف  شركاهتم على رفع قيمة وة األجلالقصري
 معـدالت   ارتفاع أوضاع يف ظل    التنافسيةلضغوط  ل الشركات   ة اليت تستجيب هبا   الطريق
 هتـا اإلنتاجيـة    تكنولوجيا حتديثمن تبين منظور طويل األجل، وحماولة         بدالًو. البطالة

عتمد ت فإهناحتسن اإلنتاجية،   اليت   ات واالبتكار ات من خالل االستثمار   اهتاوتكوين منتج 
 األجور إىل املواقع اليت تتميز باخنفاض    ،أنشطة اإلنتاج إىل اخلارج   نقل  بشكل متزايد على    

اليت متر مبرحلة انتقالية، وعلى السعي خلفض تكاليف وحدة العمل والقتصادات النامية يف ا
الـضعف   مثل هذه االستراتيجيات     اتباعوقد سهل من    .  من خالل ضغط األجور    ةاحمللي
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باالنضمام إىل صفوف    املركز التفاوضي للعمال يف مواجهة التهديد املستمر         الذي أصاب 
وقـد  . أصحاب األجور يف مواجهة    األرباحن قوة أصحاب    ، األمر الذي عزز م    العاطلني

وبني من التفاوت يف األجور بني العمال ذوي املهارات املختلفة، بتنامي ارتبط هذا االجتاه 
  .هارات يف خمتلف املهنامل نفس ميلكون

   يف البلدان الناميةالتفاوت املؤثرة علىالعوامل اهليكلية واالقتصادية الكلية 
االقتصادات اليت متر مبرحلـة     و يف خمتلف املناطق النامية      التفاوتاق  اتساع نط إن    

 يف  مثلمـا في بعض احلاالت،    ف. إمنائية شديدة االختالف   مسارات   اتباعبيرتبط  إمنا  انتقالية  
يف حاالت أخـرى،  و.  النمو االقتصادياقترن ذلك بسرعة  عدد من االقتصادات اآلسيوية،     

ساد االقتصادي، كما هو احلال يف أمريكا الالتينيـة    الركود أو الك  من   خالل فترات    حدث
، ويف االقتصادات اليت متـر مبرحلـة        الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي    وأفريقيا يف   
  .التسعيناتانتقالية يف 
يف بعض  اً   أيض وإن كان كا الالتينية،   ير يف أم  وخباصةيف عدد من البلدان النامية،      و  

 يف الثمانينـات    التفـاوت زيد من   املاالجتاه حنو   حدث  ة انتقالية،   االقتصادات اليت متر مبرحل   
 من أنـشطة    تالعمل انتقل فقوة  . التصنيع عن   "املتسرع"االنصراف  والتسعينات يف سياق    

 مثلما،   أدىن  أجور ذات اإلنتاجية   منخفضةوظائف  إىل  الصناعة التحويلية يف القطاع الرمسي      
نب اتراجع العمالة الصناعية، إىل ج    كما أن   . األوليةالرمسية وإنتاج السلع    غري  يف اخلدمات   

 يف املائة يف    ٣٠ و ٢٠ الذي بلغ ما يتراوح بني    كبري يف األجور احلقيقية،     ال املطلق   االخنفاض
ركـود  ب مقترنـة ل  والـدخ بـني    اتفجوالكا الالتينية، أدى إىل زيادة      يبعض بلدان أمر  

  .اخنفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل  أو
اليت متتلك  املوارد الطبيعية   بمن البلدان الغنية    اً  كثري أن   يف اتتفسريد ال ويتمثل أح   

لتغـيري  لعمليـة ديناميـة     يف  أن تستمر   عليها  وجدت أن من الصعب     اً  ناشئاً  يصناعاً  قطاع
، مل   النمو الدول املتقدمة من  عكس  ال على   فهي،. اهليكلي بعد االنفتاح على املنافسة العاملية     

ـ  أن امن شأهنيكون ى االبتكار التكنولوجي  قدرات علبعدتكتسب   ـ ت اغتنـام  ب اسمح هل
 األموالس  ؤورعلى   أكثر كثافة يف االعتماد    إىل أنشطة    لالرتقاءالفرص اليت تتيحها العوملة     

 البلدان ذات الـدخل املـنخفض يف         من عكسالعلى  ووعالوة على ذلك،    . والتكنولوجيا
 العمل  من قوة  وفرة   ، أو ما عادت متتلك،    تلكمتفهي ما كانت     من التصنيع،    األوليةاملراحل  

البلـدان  شـركات   الذي تستفيد به    قدر  بنفس ال  أن تستفيد    هاالرخيصة، وبالتايل ال ميكن   
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متتلك بعض  كانت  البلدان اليت   كما أن   .  اخلارج إىلاألنشطة كثيفة العمالة     من نقل    املتقدمة
 ازديـاد بـسبب   اً  تأثر سـلب  ت نأميكن  اً  القدرة على اإلنتاج الصناعي يف وقت مبكر نسبي       

  . األجور املنخفضة ذاتالواردات من السلع املصنعة من غريها من البلدان النامية
 عن التصنيع يف عدد من البلدان       االنصرافومع ذلك، فإن السبب الرئيسي وراء         

يـة  لسياسات االقتصادية الكل  من ا  ااهتيف اختيار إمنا يكمن   النامية يف الثمانينات والتسعينات     
في سياق برامج التكيف    ف. الثمانيناتأوائل  يف  اليت حدثت   واملالية يف أعقاب أزمة الديون      

 التحرير املـايل    أجنزت تلك البلدان   بدعم من املؤسسات املالية الدولية،       تفذاهليكلي اليت نُ  
 أسعار الفائدة احمللية للحد من ارتفاع معدالت        إىل جانب رفع  بالتوازي مع حترير التجارة،     

يف كثري من األحيان إىل املغاالة      ذلك  أدى  و.  رؤوس األموال األجنبية   الجتذابالتضخم أو   
خنفاض يف اإلنتـاج  ال واعلى املنافسة،لقدرة لملنتجني احملليني االعملة، وفقدان  يف تقييم سعر    

اليت ط  وضغللالستجابة  ان  ون احمللي واول املنتج حياالستثمارات حىت عندما    ثبات   و ،الصناعي
  .بتسريح العمالاألجور أو على ضغط بال األسعار تتعرض هلا
قطـاع  مل يكـن منـو       من البلدان األفريقية،     وكثرييف بلدان أخرى، مثل اهلند      و  

 استيعاب نسبة   وجرىعمل،  الفرص  ما يكفي من    كافية خللق   السرعة  الالصناعة التحويلية ب  
، يف حني أدى حتريـر      ذات العائد األدىن   غري الرمسية    األنشطةأكرب بكثري من قوة العمل يف       

ويف احلدود اليت   .  يف أفريقيا  وخباصةاألسعار يف قطاع الزراعة إىل اخنفاض دخل املزارعني،         
 يف أيـدي  اً   أساس تلك املكاسب تراكمت  فقد  ،  إىل حتقيق مكاسب   حترير التجارة    أدى فيها 
 فيهـا عتمد  يالتصنيع  كان  ففي احلاالت اليت    وعالوة على ذلك،    .  وليس املزارعني  ،التجار

بشكل كبري على االندماج يف شبكات اإلنتاج الدولية، كما هو احلال يف عدد من البلدان                
 تتركزأنشطة اإلنتاج وخلق فرص العمل      كانت  يف جنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا،        

. لصناعيعمق ا للت عملية دينامية    تدمي أو   أن تطلق يف األنشطة كثيفة العمالة من دون       اً  أساس
الـصناعات   األمناط التقليدية للتخصص يف السلع األولية و       ىونتيجة لذلك، متت احملافظة عل    

  .ت بدرجة أكرب تعززقد إن مل تكناملوارد الطبيعية، التحويلية الكثيفة االعتماد على 

  التسعيناتبعض التحسن يف توزيع الدخل منذ أواخر حدوث 
 على مدى العقد املاضـي يف أمريكـا          يف الدخل  التفاوت اخنفاض   جاءت حاالت   

اصة خب الظروف اخلارجية، ومن حتسنالالتينية وأجزاء من أفريقيا وجنوب شرق آسيا يف سياق 
اً نظـر غـري أنـه   . لسلع األساسية واخنفاض أعباء خدمة الدين العام   لسعار الدولية   األارتفاع  
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 هو يف الدخل    التفاوت على   ذلكمل يكن تأثري     ، اهلياكل الداخلية والسياسات احمللية    الختالف
االقتصادات اليت متر   يف  البلدان النامية الغنية باملوارد الطبيعية و     ففي  .  يف كل مكان    التأثري نفس

يف رتفـاع  مييل االتركز ملكية األراضي واملوارد املعدنية، ما يزداد  حيث عادة   ،مبرحلة انتقالية 
ومع ذلك، فقد جنحت    .  يف الدخل  التفاوت منأن يزيد   أسعار املنتجات النفطية واملعدنية إىل      

كا الالتينية، يف ترمجة مكاسب التبادل      يراً يف أم  بعض البلدان الغنية باملوارد الطبيعية، وخصوص     
بالتايل جنحت  ، و ٢٠٠٢يف الدخل يف االقتصاد ككل منذ عام        القاعدة  التجاري إىل منو واسع     

 ، املاليـة  إيراداهتا ذلك من خالل زيادة      وقد متكنت من حتقيق   .  يف الدخل  اتيف تضييق الفجو  
جيـدة   فرص عمـل  ساعد على خلق     ، مما  موجهة  سياسات مالية وصناعية   اتباعومن خالل   

بـصورة  خلق وظـائف  إىل زيادة اإلنفاق املايل   وأدت  . نوعية خارج قطاع السلع األساسية    ال
تطوير البنية بصلة تهن امل يف املة غري مباشرصورةاخلدمات، وبيف قطاع مباشرة يف القطاع العام و

لتقلبـات الدوريـة    املقاومـة ل  كانت السياسات املالية    كما  . الصناعة التحويلية يف  التحتية و 
وعالوة علـى ذلـك،     . من العوامل اليت تتسم بأمهية بالغة     على الدخل   التصاعدية  والضرائب  

كما تبنت . جتماعي االاإلنفاق ارتفاع اإليرادات العامة من أجل زيادة بلدان كثرية تستخدما
 هبدف وقف تدفق رؤوس األمـوال       والضوابط املالية   احملكومة  نظم سعر الصرف   ةبلدان عديد 

  .العمالتيف تقييم أسعار املضاربة ومنع املغاالة 

  اد التفاوت يف آسيايتصنيع سريع مع ازد
السياسات االقتصادية الكلية  أدت  ،  ايف كثري من اقتصادات شرق وجنوب شرق آسي         

النمو االقتـصادي يف    تعزيز  حفز التصنيع السريع و   إىل   اإلنتاجيناعية الداعمة لالستثمار    والص
 التحوالت يف توزيع الدخل على تأثرت، دون اإلقليميةيف هذه املناطق    و. سياق العوملة املتزايدة  

نـشطة عاليـة    األعمـل يف    ال فرص    من عديداللق  خباً  شديداً  مدى العقود القليلة املاضية تأثر    
 مـن  االنتقالعمل مبقدور قوة ال كان ومن مث،.  الصناعة التحويليةميداننتاجية، وخاصة يف  اإل
نتاجية ذات اإل وظائف  ال إىليف املناطق الريفية،    اً  غالباليت كانت   نخفضة اإلنتاجية،   املوظائف  ال
 حيث كان  ،ألجورلعام ل توسط ا املوارتفعت األجور يف هذه املهن بشكل أسرع من         . علىاأل
 التحرير ت سياساتوباإلضافة إىل ذلك، أد   .  عليها  الطلب أقل من هرة  ا امل ةعروض من العمال  امل

.  األخرى ن األنشطة ع الدخول الناجتة أسرع من   بل من األنشطة املالية     وارتفاع الدخ إىل  املايل  
 توزيع أكثر فإن التحول إىل     يف الدخل تنمية األسواق احمللية،       التفاوتبه   يعوق   وبالقدر الذي 

الذي  التخصص واالبتعاد هبا عن ، رفع مستوى اإلنتاجيةمن شأنه أن يسهل منلدخل لمساواة 
  .أو اإلقليمية/ داخل شبكات اإلنتاج الدولية وات املهارواخنفاض األجور يتسم بتدين
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علـى  ل  وشكل تزايد الفوارق يف الـدخ     اً   أيض التفاوتيف الصني، اختذ ازدياد     و  
يبدو ويرجع ذلك فيما    . ل بني الريف واحلضر   والفجوة يف الدخ  اإلقليمي، واتساع   املستوى  

االسـتثمار يف   سياسات  الصناعة، مبا يف ذلك     وسياسات التجارة     ىلإإىل الالمركزية املالية و   
الكبري نتاج  واإلقرب إىل طرق التجارة الدولية،      األ املناطق الساحلية    حتايبالبنية التحتية، اليت    

 الفوارق  أسهمتيف الوقت نفسه،    و. صغريالل أكثر من اإلنتاج     كثافة رأس املا  ب الذي يتسم 
جور لصاحل العمال املهرة    األتوزيع  حيث حتول   ،  بوجه عام  التفاوت   أصحاب األجور يف  بني  

 من  بينما ال حيصل النازحون   املالية واخلدمات،   والقطاعات  يف قطاعات التكنولوجيا الفائقة     
الـذين يقيمـون    من عمال املدن    أقل  اجتماعية  نافع  وم  أدىن على أجور إال  املناطق الريفية   

  . رمسيةبصورة

  دور االستثمار األجنيب املباشر ونقل اإلنتاج
اً لشركات عرب الوطنية دور   اليت تتخذها ا   ةاالستثمار العاملي وقرارات اإلنتاج   تلعب    

تامـة  بسالسة  بعينه بلد املنقولة إىل مراحل اإلنتاج نواتجدمج  ت فهي. يف عملية العوملة  اً  هام
ذلك مـن  قق الشركات عرب الوطنية حتعادة ما   و. تطورالدائمة ال  ةيف عملية اإلنتاج اإلمجالي   

 األجنبية، واجلمع بني التكنولوجيـا      فروعها إىلا  تهشرائح حمددة من تكنولوجي   خالل نقل   
لعقدين على مدى ا  و.  مع العمالة الرخيصة يف اخلارج     اليت طورهتا يف بلداهنا األصلية    املتقدمة  

ـ بصورة   تدفقات االستثمار األجنيب املباشر      الزيادة يف  ارتبطتاملاضيني،   اخنفـاض  ة ب عام
 وإن  ،البلدان املتقدمـة  اد التفاوت يف الدخل يف أكرب       يازدوبالعمالة يف الصناعات التحويلية     

 ورمبا علـى   ،ارتفاع معدالت البطالة  اتسمت باألحرى ب  كان ذلك يف ظل ظروف حمددة       
  .اخنفاض البطالةب اتسمتترات سابقة  فمنالعكس 

تدفقات االستثمار األجنيب   كانت   ، يف البلدان النامية املضيفة    أنهومن املفارقات     
 أن االستثمار األجنيب ويبني ذلك. لواد التفاوت يف الدخيازدباً  أحيانتقترنكرب األاملباشر 

وازن يف أسـواق العمـل      لتغيري الت  وحدهاً  كافييف أي وقت من األوقات      املباشر مل يكن    
 والبلدان املضيفة   فقد أظهرت البلدان األصلية   .  جانيب التدفق  يف أي من  العمل  قوة  لصاحل  

 سوق العمل وحتديد اتسياسب فيما يتعلق الستثمار األجنيب املباشر    تنامي ا استجابة مماثلة ل  
تحرير أسواق ب اخلارج إىلنتاج اإل حاولت كبح االجتاه حنو نقل    األصلية بلدانفال: األجور
من شـأن   ، يف حني كانت البلدان املضيفة مقتنعة بأن          فيها  والضغط على األجور   هاعمل

 االسـتثمار األجـنيب     أن جيتذب املزيد من   مرونة أسواق العمل واخنفاض األجور      زيادة  
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 هـا احلكومات هتدف إىل خلق مزايـا ملوقع      ما كانت   اً  كثرييف السياق نفسه،    و. املباشر
 األرباح الصافية   مبا يزيد من  فض الضرائب،   ملوقعها خب عيوب املفترضة   الالتعويض عن     أو

 باسـتخدام  التفـاوت  من قـدرهتا علـى احلـد مـن           يقلصللشركات عرب الوطنية و   
  .املالية  األدوات

  اتالسياسعلى صعيد  " للسوقاملواتية"التحرير املايل واإلصالحات : نقطة التحول
نبغي أن يؤخذ يف االعتبار أن االجتاه حنـو          التفاوت، ي  تناميمن أجل فهم أسباب       

عادة توجيـه الـسياسات االقتـصادية منـذ       إلواسعة  عملية   مع   يتواكباد التفاوت   يازد
تحرير النظـام   بحترير التجارة يف كثري من البلدان       وقد اقترن   . الثمانينات من القرن املاضي   

ع سريع يف تـدفقات رأس املـال        ، مما أدى إىل توس    يةرأمسالالسابات  احلاملايل احمللي وحترير    
بشكل متزايد عـن  حيث راح يبتعد  الدويل حياة خاصة به،  واكتسب النظام املايل  . الدولية

 على الصعيد الدويل إىل التـداول يف األصـول          السلع أو تدفق    ة احلقيقي اتمتويل االستثمار 
 ية بكثري أكثر رحب  أصبحت هذه التجارة يف كثري من األحيان عمالً       و. املوجودة بالفعل املالية  

  .من خلق الثروة من خالل االستثمارات اجلديدة
 العامـة،   اتللسياس  كثر تدخالً األنهج السابق   ال التخلي عن    جرى،  وبصورة أعم   
وكـان  .  يف الدخل  التفاوت معدالت البطالة و   احلد من ارتفاع  ركز بقوة على    ي الذي كان 

ل مـشكلة الركـود     حيسابق أن   اللنهج  اه ليس مبقدور     االعتقاد بأن  إىلستند  يهذا التحول   
. الـسبعينات يف النصف الثـاين مـن        البلدان املتقدمة  من   كثريالتضخمي اليت ظهرت يف     

شدد على إزالة   كان ي ي  ذالوهو النهج   ،  " للسوق مراعاة" هنج أكثر    فقد حل حمله   ،ذلكول
ـ ثالكفـاءة  تفـوق ال  يف الراسـخ  على االعتقاد ويتأسسلسوق لتشوهات املفترضة  ال  ةابت
يف سياسات االقتصاد الكلـي؛     اً  توجيه تغيري العادة  إل ةالعامهذه العملية    ومشلت. ألسواقل
كافحة التضخم، يف حني كان اهلدف      ملاً  حصرية تقريب بصورة  عطى األولوية   تسياسة نقدية   و

 عـن   التوظيف واالسـتغناء  "شروط  يف   األجور و  هيكلمزيد من املرونة يف     من استحداث   
على الذي يقوم   وراء هذا النهج،    اليت تكمن   الفكرة  وكانت  . حلد من البطالة  هو ا  "املوظفني
من شأن مرونة   أن  ب هي الفكرة القائلة  ثابت،  النطق االقتصادي الكالسيكي اجلديد     املأساس  

 االستثمار من خالل زيـادة األربـاح        اعززياد التفاوت يف توزيع الدخل أن       يازدواألجور  
  .ةي الكلاملدخراتأو / وةصافيال
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 إىل ارتفاع   يؤدياد التفاوت   يازدما كان   اً   املالية، كثري  األنشطةيف سياق توسع    و  
 زيادة استهالكها أو احملافظة     عنالفئات املنخفضة واملتوسطة الدخل     حيث تعجز   املديونية،  

 من خالل  التفاوت   مفاقمة بدوره إىل    وكان ذلك مييل  . االقتراض من دون اللجوء إىل      يهعل
الديون املفرطة يف   أدت  عندما  فوعالوة على ذلك،    .  أصحاب األصول املالية   تإيرادازيادة  
 تكاليف األزمات   ألناً  نظرازداد التفاوت   ما  اً  الية، كثري املزمات  اندالع األ إىل  املطاف  هناية  
  .اًفقرالفئات األكثر غري متناسب على اً  تأثريتترك بوجه عام تكان

 يف معظم البلدان املتقدمة     ات العامة سياسال توجه هذا التحول يف     حدثيف حني   و  
 تـشكيل يف  اً  ديد أيـض  اجلفكر  فقد بدأ ال  ،  السبعينات من القرن املاضي   ابتداء من أواخر    

على وجه اخلصوص، اضطر عـدد      و. يف البلدان النامية يف العقود الالحقة     العامة  السياسات  
 من املؤسسات املاليـة     قدمةات امل املساعدب املرفقة   ياتشروطمالمتثال لل البلدان ل كبري من   
 " واشنطن توافق آراء " مع   اليت تتماشى   العامة سياساتبشأن ال   مشورهتا تباعال أو   ،الدولية

  .ألسباب أخرى

   الضريبيةواإلصالحاتحترير أسواق العمل 
كان يعـين    ات العامة سياسللديد  اجل التوجههذا  فإن  أسواق العمل،   بوفيما يتعلق     

 عدم اسـتعداد العمـال      وكان.  قدر أكرب من املرونة    واستحداث إلغاء الضوابط التنظيمية  
يف بيئة من البطالة    و. لبطالةل االستمرار الذايت  السبب الرئيسي وراء     دىن يعترب لقبول أجور أ  

تتمتع فيهـا    نقابات العمال يف البلدان اليت كانت        تأثري أصاب الضعف املرتفعة واملستمرة،   
فلم يكن مـن    يف البداية،   تعاين فيها من الضعف     اليت كانت   يف البلدان   أما   . من قبل  النفوذب

، األعمال أرباب   لصاحل يف مفاوضات األجور     القوةونتيجة لذلك، حتولت    .  تعزيزها املمكن
، عمومـاً اإلنتاجية  املتحققة يف   وبقيت الزيادات يف األجور منخفضة باملقارنة مع املكاسب         

  . إمجايل الدخلمن رباحاأل حصةنطاق يف ال ة إىل زيادة واسعأدى  مما
 لبطالـة يف سـياق األزمـة املاليـة يف         اليت شهدهتا معدالت ا    ةديداجل الطفرة أما  

 قـد  إعادة التفكري يف هذا النهج،       أن تدفع إىل  من    بدالًفالغريب أهنا   ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
. ملتقدمـة البلدان ا التفوق املفترض ملرونة أسواق العمل يف معظم        التأكيد على    إىل تكرار    تأد
. مل تتبع هذا التوجههي اليت كا الالتينية، ي يف أمروخاصةحكومات، يكن هناك سوى بضع  ومل

 حتسني الوضع االقتصادي للفقراء     هتدف إىل  عامةمن ذلك على سياسات       بدالًبل أهنا ركزت    
  .العامليعلى الصعيد والقوة التفاوضية للعمال من دون إعاقة النمو والتكامل االقتصادي 



19 

 

 االقتصادية منـذ أوائـل      اتإعادة توجيه السياس  فإن  من حيث السياسة املالية،     و  
كانـت  وتعزيز قوى الـسوق     إىل أقصى درجة     حنو مبدأ احلد من تدخل الدولة        الثمانينات
لوجهة النظر هـذه،    اً  وفقو.  النامجة عن الضرائب   " السوق تشوهات" القضاء على    تتضمن

ـ     جيب أن يتحددا  ص اإلنفاق العام     وختصي ة الضريبي األعباءتوزيع  فإن   اً  يف املقام األول وفق
فض الضرائب املفروضة علـى     خلوكان من املتوقع    . ملعايري الكفاءة وليس اعتبارات التوزيع    

إىل أن يؤديا   ل  و يف أعلى سلم الدخ    احلدية معدالت ضريبة الدخل     وخفضأرباح الشركات   
 حجـة   ومثة. الستثمارتوظيفها يف ا  لشركات ل  املوارد املالية اخلاصة ل    وازديادتعزيز احلوافز   

مـن  أن  تقول ب  الدخل   ة املرتفع الفئات خفض الضرائب املفروضة على أرباح       لتأييدأخرى  
هذه لالدخار لدى   يل  امل جمموع املدخرات، ألن      من  توزيع الدخل أن يزيد    يفالتحول  شأن  

إىل اً  وره أيـض   بد يأن ذلك سيؤد  فترض  وي.  أعلى من املتوسط   يكونالفئات ذات الدخل    
  . االستثمارزيادة

 إىلوالنامية   البلدان املتقدمة كثري من   يف   ليرباليةال الضريبية   وأدت هذه اإلصالحات    
 احلديـة، تقليص نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وخفض معـدالت الـضرائب             

علـى  اً عكسياً ثريتأ تترك اإليرادات العامة اليت منظومة يف تعزيز تلك العناصر من      واإلسهام
 فئـات   بصورة غري متناسبة علـى    لضرائب  األكرب من ا  عبء  ال مبعىن أن يقع  (توزيع الدخل   

 مـن  اإليرادات اآلتيةتراجع كبري يف ب البلدان املتقدمةرتبط يف   يذلك  وكان  ).  األدىن الدخل
  .الضرائب املباشرة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

  ن الناميةاملايل يف البلداتقلص احليز 
اإلصالحات أدت   ،تحرير التجارة ل نتيجةنب خسارة العائدات اجلمركية     اإىل ج و  

 اإليرادات العامـة،    تقلصإىل  اً   أيض الثمانينات من القرن املاضي   املالية يف البلدان النامية يف      
 احلكومات لتعزيـز    اجملال أمام وسع  ي من شأنه أن     الذيد  احل إىل   ها ارتفاع احليلولة دون   أو
 ركود  من جراء وقد تفاقمت هذه املشكلة     . لية التنمية والعمل على حتسني توزيع الدخل      عم

 ةكبريبدرجة  ، وتراجعه   الثمانيناتاإلمنائية الرمسية يف     املساعداتنصيب الفرد من تدفقات     
 تـوفري  خفضيف كثري من البلدان مت ونتيجة لذلك، . التسعيناتمن حيث القيمة املطلقة يف    

ـ هو ما كان يترك اخلدمات العامة، وعلى مستخدمي  رسوم فرضة أو   اخلدمات العام  اً غالب
 الدخل مـن  ة املنخفضالفئاتأو يؤدي إىل استبعاد  دىناأل الدخل اتفئ علي اًعكسياً تأثري

  . يف أفريقيا وأمريكا الالتينيةوخباصةاحلصول على هذه اخلدمات، 
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 ات مـدفوعات املـساعد    الفترة األخرية، انتعشت  حىت  التسعينات   منتصف   ذمنو  
 نسبة كبرية مـن     غري أن . الذي كانت قد بلغته   اً   تارخيي املتدينستوى  املاإلمنائية الرمسية من    

من البلدان اخلارجة من سنوات عديدة من       فحسب   إىل عدد قليل      إال ذهبمل ت هذه الزيادة   
ن الـيت   عدد مـن البلـدا    ل املديونية من أعباء شكل ختفيف   جرى توفريها يف    ، أو   اتاعرتال

على امليزانيـات احلاليـة   اً حمدوداً  تأثريمل تترك إال  متأخرات الديون، حبيث     ت عليها تراكم
ـ    ات نسبة متزايدة من املساعد    تكانكما  . املتلقية هلا ملعظم البلدان     ة اإلمنائية الرمسية موجه

ية علـى   إجياباً   آثار مما ترك األغراض االجتماعية،   غري ذلك من     الصحة والتعليم و   إىلاً  أيض
ذه األغراض مـن  املخصصة هلصة احل ملا كان ازديادولكن  . توزيع الدخل يف البلدان املتلقية    

الـذي يهـدف إىل     الستثمار  لصة املخصصة   احليف  اً   اإلمنائية الرمسية يعين تراجع    اتاملساعد
ـ  فقد  تعزيز النمو يف البنية التحتية االقتصادية والقدرات اإلنتاجية،           علـى   ااقتصرت آثاره

  .ألجورواعمل للالتغيري اهليكلي وخلق فرص جديدة حداث إ

  فشل سوق العمل واإلصالحات املالية
، عدم مالءمة اإلصالحات  منو متوسط األجور احلقيقية، إىل جانب       إن عدم كفاية      

إىل  أيـضاً  ياؤديا مل   ميف معظم البلدان، ولكنه    املساواةعدم  اد  يزدال ان اجلذري السببان مها
 أي هنج من احملتم أن يبوء بالفشل    وذلك ألن   . نمو وخفض البطالة  ال بتسريعدة  النتائج املوعو 

 توزيع الدخل يف منو الطلـب وخلـق         اإلسهام اهلام الذي يسهم به     العامة يستبعد سياسة  لل
ـ  لصاحل الفئات تحول يف توزيع الدخل     فال. فرص العمل   ت معـدال  ذات الـدخل    ة املرتفع

عنـدما تنمـو    و.  على السلع اليت تنتجها الـشركات      يعين تراجع الطلب  املرتفعة  االدخار  
ن إمكانات  املطاف ع  هناية   يتراجع يف الطلب  فإن  اإلنتاجية من دون زيادة مماثلة يف األجور،        

 ذلـك يؤدي  ما  عادة  و. األرباحتقل معها    و ،اإلنتاج، وبالتايل تقل االستفادة من القدرات     
  .هتا وليس زياد، يف االستثماراتاتبدوره إىل ختفيض

 حـول  التـيقن عدم وازدياد ن منو اإلنتاجية عقل اليت ت زيادات األجور احلقيقية    و  
 وتعمل على زيـادة     ،زعزعة استقرار الطلب احمللي   إىل  منهجية  تؤدي بصورة    فرص العمل 
ـ ةبسيطال إىل أن االعتماد على آلية السوق  ذلكيشريو. من احلد منها    البطالة بدالً   ه ال ميكن

ديدة اجل الطفرة من   فترة قصرية  قبل   بل إنه .  التوازن يف أسواق العمل     اختالل أن حيول دون  
 إىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام  ٦ يقل عن  من متوسط    -  البلدان املتقدمة  البطالة يف    تيف معدال 

 حصة األجور يف الناتج احمللي اإلمجايل       اخنفضت -  ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٩يقرب من     ما
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نتيجة لتأثريهـا الـسليب علـى    و. العاملية الثانيةرب احلما بعد  فترة يف اإىل أدىن مستوى هل   
  من ازدياد  جور وال األمتوسط  ميكن أن ُينتظر من تدين      الطلب على السلع االستهالكية، ال      

ؤدي إىل إحالل رأس املـال      ي أن   ات أو الشرك  ات مستوى القطاع  على بني األجور تمايز  ال
 فإن ازدياد التمايز  وباإلضافة إىل ذلك،    . تصاد ككل  واحلد من البطالة يف االق     حمل قوة العمل  

 باحلـل، اً  يف البلدان املتقدمة ليس أيض    الراهنةيف األجور بني الشركات للتغلب على األزمة        
 اليت  هياً   فروق األرباح حتديد   غري أن . بني الشركات فيما  ألنه يقلل من التمايز يف األرباح       

ـ   إذا  ف. اقتصاد السوق يف  تدفع ديناميات االستثمار واالبتكار      قـل  األشركات  مل تستطع ال
 إنتاجيتـها  تزيـد أن  و فالبدكفاءة أن تعوض اخنفاض األرباح عن طريق ختفيض األجور،          

  . على قيد احلياةلكي تظل اهتاوابتكار
ي ذالدويل العلى املستوى  القدرة التنافسية   يفمكن  املتحسن األويل   فإن ال وباملثل،    

غري قابـل   هو حتسن   سعار الصادرات   خفض أل اإلنتاجية إىل   نجم عن ترمجة مكاسب     يقد  
وعالوة علـى   . على النمو وتوليد فرص العمل يف بلدان أخرى       اً  لالستمرار، ألنه يؤثر سلب   

 كثري من البلدان الـيت      من جانب وقت  نفس ال  مثل هذه االستراتيجية يف      ُتتبععندما  فذلك،  
 وقد تتسبب .  يف األجور  تدهور سريع  إىل    تؤدي فإهنا على الصعيد الدويل،     وهامنتجيتنافس  

كاسـب  املنصيب يف   احلصول على    حرمان نسبة كبرية من سكاهنا من         يف هذه املمارسات 
الـدويل،  على املـستوى  الشيء على املنافسة الضريبية نفس ينطبق و. يف اإلنتاجيةاملتحققة  

  .الضرائب املفروضة على الشركاتبوخاصة فيما يتعلق 

   العملوأسواقألجور لعامة لسياسات االيه  إعادة توجضرورة
التأثري على منط توزيـع  ينبغي أن يتمثل أحد األهداف الرئيسية للسياسة العامة يف     

الـذي حيققـه    يف التقدم الـشامل     ككل  اجملتمع  الذي يكفل مشاركة     على النحو الدخل  
اليت تـدعم خلـق      لسياسات النقدية واملالية  ا، إضافة إىل     يف أنه  وهذا هو السبب  . القتصادا

ـ اً  لعب دور يلدخول أن   سليمة ل سياسة   تباعميكن ال  ، والنمو فرص العمل  يف حتقيـق   اً  هام
يف لعمل  لاً  فرصخيلق  الطلب  يف  توليد منو   مع   يف الدخل    التفاوتمن  اً  درجة مقبولة اجتماعي  

 ضمان يفلدخل عامة ل يف أي سياسة  احملورية اتسمال تتمثل إحدى  أن   وجيب. نفس الوقت 
ينبغـي  كمـا   . اإلنتاجيـة متوسط  ارتفاع  متوسط األجور احلقيقية بنفس معدل      يرتفع   أن
كقاعـدة  و. ستهدف للتـضخم  املستوى  امل احلسبان األجور االمسية أن تأخذ يف       تتعديالل

 مع منو متوسط اإلنتاجيـة باإلضـافة        مبا يتماشى   ما األجور يف اقتصاد  ترتفع  عندما  فعامة،  
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 تظل ثابتة، وخيلق  ن حصة األجور يف الناتج احمللي اإلمجايل        فإ معدل التضخم املستهدف،    إىل
 الـشكل  اهبذو.  كامل قدراته اإلنتاجية   الستخدام تكفياالقتصاد ككل كمية من الطلب      

 إىل مرة بعد أخرى االضطرار أو هاتجنب خطر ارتفاع البطالة واستمرارأن يميكن لالقتصاد 
  .فيه  العرض فائض  على  من أجل خلق طلب"إفقار اجلار" سياسة تبين

يعـين  و. أن تتطلع إىل املستقبل    األجور   تتعديالليف تطبيق هذه القاعدة، ينبغي      و  
 حددتـه  الـذي    املـستهدف عدل التضخم   مل اإلنتاجية و  الجتاهاً  تم وفق ت ينبغي أن    اأهنذلك  

تاجيـة  الفعلية لنمو اإلن للمعدالتاً  املركزي للفترة املقبلة، وليس وفقاملصرفاحلكومة أو 
ـ  ال   فالتطلع إىل الـوراء   ).  الوراء التطلع إىل أي  (والتضخم يف الفترة السابقة      ؤدي إال إىل   ي
ربـط  كما أن  . ألجور احلقيقية ل املنشود املستوى   ضمان حتقيق إطالة أمد التضخم من دون      

 املركـزي   املصرف املستهدف من لتضخم  لالرمسي  وباملعدل   منو اإلنتاجية    بكل من األجور  
 نفس الوقت الـذي    املركزي يف منع التضخم، يف       املصرف تسهيل مهمة     شأنه سيكون من 

 أن تساهم اجلماعي التفاوضوميكن آلليات . أكرب لتحفيز االستثمار والنمو  جماالًفيه   يتيح له 
   .لولدخليف وضع سياسة ناجحة 

معـدل التـضخم    مـع   تماشى مع منو اإلنتاجية العـام و      اليت ت وزيادات األجور     
 ومنع ظهور فوارق التدهور، حصة األجور من على محايةيف املقام األول ستعمل املستهدف 

يـزداد  ويف التراجع    حصة األجور    فعندما تستمر ،  ومع ذلك . ماثلةتامل املهنكبرية يف أجور    
، كما كان عليه احلال يف معظم البلدان على مدى العقـود       ةل الشخصي و الدخ بني التفاوت

غـري أن   . التفاوت احلكومات استعادة حصة األجور واحلد من        لفقد حتاو القليلة املاضية،   
 وهو ما ميكـن   االجتماعي،  على الصعيد   وجود توافق يف اآلراء     اً  مسبق يتطلب   ذلكحتقيق  

العمـال،   وروابـط  األعمـال اب رب اجلماعي بني أللتفاوضالتوصل إليه من خالل عملية 
  . تعديالت يف األجورثإلحداة أو مبادئ توجيهية عامة يتوصيات حكومتكملها 

اليت تتمخض عنـها    نتائج  الأدوات أخرى ميكن استخدامها لتصحيح      اً  وهناك أيض   
خلق فـرص   األدوات  وتشمل هذه   .  التفاوضية هتم قو من يعانون من ضعف   السوق لصاحل   
لعام، ووضع حد أدىن قانوين لألجور، وفرض ضرائب تـصاعدية          يف القطاع ا  عمل إضافية   

ي ذ اإلنفاق العام ال   زيادةميكن  كما  . هتا لزيادة التحويالت االجتماعية   ن استخدام عائدا  كمي
  .ربأكميسورة بدرجة هدف إىل حتسني توفري السلع واخلدمات األساسية وجعلها بأسعار ي
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  تدابري دعم الدخل يف البلدان النامية
عام بوجه أمهية خاصة يف البلدان النامية، اليت حتتاج       ب ة األخري األدواتهذه  وتتسم    

هناك إمكانات  و. البلدان املتقدمة  مما يف  يف الدخل    اتلتفاوتل ةإىل حتقيق خفض أكثر جذري    
منو اإلنتاجية يف هذه البلدان من خالل زيادة تقسيم العمل واستغالل الفـرص       تعزيز  كبرية ل 
 أمـام اً  واسع  جماالًاً  أن هناك أيض  ذلك  يعين  و. لالستفادة من التكنولوجيات املتقدمة   املتاحة  

 بدرجة   من خالل توزيع مكاسب اإلنتاجية على قدم املساواة        التفاوتهذه الدول للحد من     
  . منو الطلب أيضاً منعززي مبا، أكرب

الصلة بني النمو وخلق فرص العمل يف البلدان النامية، اليت ال تزال تعتمد أن وال شك   
البلـدان   عليه يف هيباشرة مما مهي صلة أقل على إنتاج وتصدير السلع األولية،  اً  كبرياً  اعتماد
اليت تتحدد بصورة تحركات أسعار السلع األولية باً قوياً تأثرتأثر ما ياً كثريأداء منوها  ف. املتقدمة
يف كثري من البلدان النامية، اً  كبري جد  قطاعالقطاع غري الرمسي    فإن  وعالوة على ذلك،    . ةدولي
ال تـستأثر   ،   تلك البلدان  يف كثري من  و. احلجمصغرية  تشيع فيها إىل حد ما األعمال احلرة ال       و

ذات من جمموع الوظـائف     اً  صة صغرية نسبي  إال حب  التحويلية   ةرمسية يف قطاع الصناع   ال العمالة
 عليـه يف    هي بكثري مما    أقلاً  ، وعادة ما تلعب النقابات العمالية واملفاوضة اجلماعية دور        األجر

تـدابري  بلدخل للقطاع الرمسي لعامة لسياسة االكمال إ فمن املهم ،ولذا. البلدان املتقدمةمعظم  
  .يف املهن احلرةلعاملني ليعملون بشكل غري رمسي ون ل والقدرة الشرائية ملولزيادة الدخ
ـ نمو اإلنتاجية   ب أسعار املنتجني الزراعيني     تربطاآلليات اليت   ومن شان      يف اً  عموم

 حـد   كما أن استحداث  . ن الريف الظروف املعيشية لسكا  من  اً  سن تدرجيي حتاالقتصاد أن   
املعـدل  مع القتصاد وا مع اجتاه منو إنتاجية وتعديله بانتظام مبا يتماشى أدىن قانوين لألجور،    
.  والنمـو  واإلنتاجيةعلى دينامية االستثمار    اً  إجيابياً   أثر ميكن أن يترك  املستهدف للتضخم،   
فإن حلد األدىن لألجر،     حيصلون على ا   يف صفوف من  الفقر  وطأة   من   وإىل جانب التخفيف  

 من املرجح   الذي املزيد من فرص العمل استجابة الرتفاع الطلب،         أن خيلق اً   ميكن أيض  ذلك
حد أدىن  فإن وضع   وعالوة على ذلك،    . اًلسلع واخلدمات املنتجة حملي   على ا اً   أساس يشتدأن  

ـ اً   مرجع اوفرميكن أن ي   مبرور الوقت    هقانوين لألجور وتعديل   جـور يف   لتحديـد األ  اً  مهم
 تطبيق احلد األدىن القانوين لألجور يف       ة مبكان بوصحيح أن من الصع   و. االقتصاد بشكل عام  

مثل  إكمال االقتصادات من    تلكيف  فالبد  . قطاعات غري رمسية كبرية   اليت تضم   االقتصادات  
مقومات  استراتيجيات لتحسني إىل جانب وضع العامة،   بتعزيز فرص العمل  هذه التشريعات   

  .صغريالإلنتاج ل لالزمةاحلياة ا
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  التأثري على توزيع الدخل عن طريق الضرائب
 اتالضرائب على الدخل والثروفإن باإلضافة إىل سياسات سوق العمل واألجور،        
للجميع اً جمانخلدمات العامة ا جانب اإليرادات، والتحويالت االجتماعية وتوفري يفاملتراكمة 

  .يف التأثري على نتائج التوزيع اًحمورياً يف جانب النفقات، تلعب دور
 أكثـر  الدخول القابلة لإلنفاقفض التفاوت بني    خت أنتصاعدية ميكن   الضرائب  فال  

زيادة الـضرائب وزيـادة اإلنفـاق       الذي تتركه   تأثري الصايف   فال. ةل اإلمجالي و الدخ مما بني 
، صاعديةتضايف أكثر   اإلتوزيع العبء الضرييب    إذا كان    أقوى   يكونالطلب  على  احلكومي  
على حساب مدخرات دافعي الضرائب     يكون  من مدفوعات الضرائب اإلضافية     اً  ألن جزء 

  . الدخلةالفئات املنخفضه مقارنة بالدخار أعلى منل الدخل، حيث امليل ةيف الفئات املرتفع
ثالثة األوىل بعد احلرب العاملية الثانية يف البلدان املتقدمة، عنـدما           الجتربة العقود   و  
ات مرتفعة   االستثمار وإن كانت  أعلى   احلدية وضرائب الشركات  دالت الضرائب   كانت مع 

لالستثمار يف القدرة اإلنتاجيـة     احلرة   األعمال   أصحاب استعدادإىل أن   تشري  ،  هي األخرى 
 بل يعتمد على توقعاهتم     بعينه؛ األول على صايف األرباح يف وقت        يف املقام عتمد  ياجلديدة ال   

ميكـن  و. ضافيةاإلقدرة  بتلك ال  إنتاجها همسلع واخلدمات اليت ميكن   على ال   مستقبالًلطلب  ل
 من خالل   تؤدي النفقات العامة، و   تزداد عندما   ، حىت تتحسن أو   ،ستقر هذه التوقعات  أن ت 

  .زيادة الطلب اخلاصإىل ل ودخاليت تتركها على الاآلثار 
ق احلكومي نطاق استخدام الضرائب واإلنفا أن يكون    من املرجح    فإنيف الواقع،   و  

.  النمو االقتصادي أكرب بكثري مما يفترض عادة       تقويض من دون    التفاوتألغراض احلد من    
زيـادة  ، من خالل    العليا، وخاصة يف فئات الدخل      ةل املرتفع وضرائب على الدخ  الفرض  و

 أصحاب الـدخول العاليـة،      اليت يتمتع هبا  طلقة  امليزة  امل الضرائب ال يزيل     يف سلم التدرج  
فـرض ضـرائب علـى      كما أن   . سلم الدخل يف  آلخرين لالرتقاء   اليت تدفع ا  فز  اواحل  وال

مـن  املتأتية ل األرباح و مبعدل أعلى من دخيةرأمسالالرباح األل من  و الريعية والدخ  الدخول
 -  حىت اآلن يف العديد من البلدان        حيدث أقل كما    ت وليس مبعدال  -  أنشطة األعمال احلرة  

ألنشطة املالية غري املنتجـة إىل      لايد يف ضوء التوسع املفرط      ربر على حنو متز   مخيار  كيبدو  
  .كبري  حد



25 

 

   لفرض الضرائب يف البلدان الناميةمتسع هناك أيضاً
تصاعدية يتطلب  الضرائب  ال يف الدخل بشكل فعال من خالل        التفاوتمعاجلة  إن    

وهـو  ،  كبريةية  قدرة إدار عن توفر     فضالًمن العمالة الرمسية يف االقتصاد      اً  درجة عالية نسبي  
 البلـدان   هامبا في ( هذه الدول    غري أن . احلايلكثري من البلدان النامية يف الوقت       متتلكه  ال    ما

 اليت ميكن أن تسهم يف حتسني       لإليراداتمن املصادر احملتملة    اً   عدد متلك)  الدخل ةاملنخفض
  . يف نفس الوقتاملساواة مع زيادة عائدات احلكومة

لى الثروة واإلرث هو مصدر حمتمل لإليرادات العامة  فرض ضرائب ع  كذلك، فإن   
النامية للحد مـن التفـاوت يف    والبلدان البلدان املتقدمةميكن االستفادة منه يف العديد من       

الضرائب علـى   ف.  احلكومة  أمام  املايل احليزتوزيع الدخل والثروة على حد سواء وتوسيع        
 على سبيل املثـال،     ،ملعمرة واألصول املالية  العقارات واحليازات الكبرية والسلع الكمالية ا     

اً  من الضرائب على الدخل الشخصي، وميكن أن متثل مصدر         هامجعيف  تكون أسهل     عادة ما 
  . يف الدخل وتوزيع الثروةالتفاوتيزداد فيها  يف البلدان اليت لإليراداتاً هام

اسـتغالل املـوارد    الدخول املتأتية مـن     تعترب  املوارد،  بيف البلدان النامية الغنية     و  
آخـر  اً  هاماً  لسلع األساسية مصدر  لسعار الدولية   األالطبيعية واملكاسب النامجة عن ارتفاع      

 يف هذه البلدان الناميـة علـى نـصيبها          حصول احلكومات من خالل   و. إليرادات العامة ل
يكون مبقدورها أن يف قطاعي النفط والتعدين، اً  السلع األساسية، وخصوصريعمن  العادل

علـى   من املوارد الطبيعية بالفائدة على مجيع السكان، وليس فقـط        هتاثروتعود  أن  ضمن  ت
 بـشكل خـاص، حيـث       ويتسم ذلك باألمهية  .  احمللية واألجنبية  األطرافعدد قليل من    

 املمكنة من املوارد الطبيعية بشكل كبري خالل العقـد املاضـي نتيجـة         اإليرادات ازدادت
  .ةالرتفاع أسعار السلع األساسي

لتعديل املعاملة الضريبية للشركات عرب الوطنيـة،       اً  كبري  يبدو أن هناك جماالً   كما    
ما حتاول جذب االسـتثمار     اً  كثريالبلدان النامية   ف. واالستثمار األجنيب املباشر بشكل عام    

 املضيفة احملتملة   البلدان مع   غري أن املنافسة  . ماليةتسهيالت  األجنيب املباشر من خالل تقدمي      
لـضرائب  ل اهنيار سريع ألنه يتسبب يف    اً   نظر ،ثل مشكلة مت ةفضخمتقدمي ضرائب   خرى ب األ
اليت تـستند إىل   مزايا املوقع األولية أن احليز املايل يف مجيع البلدان املعنية، يف حني         يقلص  مما

  .تآكل مع مرور الوقتال متيل إىل الضرائب
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  د من التفاوتحي العام اإلنفاق
وتوفري اخلدمات االجتماعية العامة ميكن أن      اً  املوجهة جيد ماعية  التحويالت االجت إن    
 على سبيل   ، اإلنفاق على التعليم   فازدياد.  لإلنفاق  احلد من التفاوت يف الدخل املتاح      تؤدي إىل 

ولكـن  اً،  لدخل، ال سيما يف البلدان األكثر فقر      ل  سهم يف توزيع أكثر عدالً    ميكن أن ي  املثال،  
 خلق فرص العمـل يعتمـد   غري أن. هذا التعليممثل  تلقوا ملن عمل   توفري فرص  يف حالة فقط  

  .نياخلدمات الرمسيو التحويلية ةالصناعقطاعي  التوسع يف وخباصة ،على دينامية النمو الشامل
 عدد من البلدان النامية يف الـسنوات        ها، مثل اليت بدأ   ة العام العمالةميكن خلطط   و  
وحتديد حـد   ى توزيع الدخل عن طريق احلد من البطالة،         علاً  إجيابياً   أثر أن تترك األخرية،  

 حىت  ذلك ميكن تنفيذ    إذ. اً لألجور، وتوليد الطلب على السلع واخلدمات املنتجة حملي        أدىن
 اجلمع بينـها وبـني    ميكن  كما  ،  اإلدارية املتدنية  القدرة   ذات الدخل   ةيف البلدان املنخفض  

ما كانت مدروسة   إذا  كما أهنا ميكن،    .  العامة مشاريع حتسني البنية التحتية وتوفري اخلدمات     
  . جذب العمال إىل القطاع الرمسييف تساعد أن جيد، بشكل

أشكال خمتلفـة   يف   املرتفعة الضرائب   إيراداتالعائدات من   أن تستخدم   اً  وميكن أيض   
 الريفـي وين لصغار املنتجني يف القطاعني احلضري الصناعي        تقمن القروض امليسرة والدعم ال    

 مثل هـذا  فإن توفري ومنو الدخل يف هذه األنشطة، اإلنتاجية دعم وإىل جانب .  حد سواء  على
 إىلوالعمـال   احلـرة   مبثابة وسيلة جلذب صغار رجال األعمال       اً  أيضميكن أن يكون    التمويل  

  .القطاع الرمسي

  البعد الدويل
صاد الكلي لبلد   أداء االقت يتأثر  اً،  زداد ترابط اليت ت فتوحة  امل اتاالقتصادمن  يف عامل     
لتقلبات لميكن و. يف البلدان األخرىالعامة السياسات بأكثر بالتطورات اخلارجية وفما أكثر 

ـ   تالعمـال أسـعار   ختالالت  الاحلادة يف األسعار العاملية للسلع املتداولة و        إىلؤدي  أن ت
  .البلدانخمتلف تشوهات يف املنافسة الدولية بني املنتجني يف 

 يف أسواق العمالت    اية الكلية اليت تنشأ عن سوء التسعري هذ       الصدمات االقتصاد و  
الطريقـة  و. اتال ميكن بالتايل معاجلتها على مستوى الـشرك     وتؤثر على االقتصاد ككل،     

 قيمة العمالت   خفض أو   إعادة تقييم املناسبة للتعامل مع مثل هذه الصدمات هي عن طريق          
.  القدرة على املنافسة الدولية    وهامنتجيفقد   من خفض األجور يف البلدان اليت       املعنية، بدالً 
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تحركات أسعار الصرف االمسية ينبغي أن تعكس التغريات يف فروق معدل التضخم أو يف              ف
القائم علـى مبـدأ     سلوك  ال احليلولة دون اً   أيض  ذلك ومن شأن . منو تكاليف وحدة العمل   

  . يف التجارة الدولية‘إفقار اجلار‘
 مع  هبا البلدان تعامل  ت الطريقة اليت    يتمثل يف طار الدويل   آخر يف اإل  هام   جانب   ومثة  

قدر أكرب من التنسيق فيما بـني       توفر  وقد يكون من الضروري     . ة الثابت األموال نقل رؤوس 
 هذا يهدفوينبغي أن . والضرائباألجور يف جمايل   تجنب املنافسة فيما بينها     لالبلدان النامية   

 ؛ الضرائب الوطنيـة خبططاً  متامالقبول: بدأينمب بالتقيد التنسيق إىل إلزام الشركات األجنبية 
 معـدل التـضخم     زائدزيادة يف اإلنتاجية الوطنية     ال لتتماشى مع وتعديل األجور احلقيقية    

حيرم ولن  .  للشركات احمللية  ا معيار آن املبد انسيكون هذ و. وطينعلى الصعيد ال  املستهدف  
ـ  -  اإلضافية همرباحاألخري املستثمرين األجانب من أ    املبدأ  هذا   ضخمة يف كـثري مـن      ال

 يف البلـد    املنخفـضة األجـور   و املتطورة   اجلمع بني التكنولوجيات   عن   الناجتة - األحيان  
 مبا يتماشى  ولكن   تهم مع إنتاجي  متشياًلن ترتفع    عندهماملضيف، وذلك ألن تكاليف العمل      

  .متوسط زيادة اإلنتاجية يف االقتصاد املضيف ككلمع 

* * * *  

 اليت تـتمخض عنـها     أن كفاءة النتيجة     أن تظهر كل هذه االعتبارات    ن شأن   وم  
 املتأتية مـن  ل  و التفاوت بني الدخ   ازديادتطلب  تعمليات السوق يف اقتصاد يزداد عوملة ال        

النمو والتنميـة   ف.  الدخول الشخصية  وازدياد ضعف األجور،  تلك املتأتية من    رأس املال و  
سياسات جود  وإعادة التوزيع، فضال عن ولق فرص العملخل ةتدابري نشط يتطلبان   نالشامال
ـ  تعز يكـون مـن شـأهنا     الـصناعة   والقتصاد الكلي وأسعار الصرف     بالنسبة ل  داعمة ز ي

سـيؤدي إىل   فضل للدخل   األتوزيع  فال. الئقةالعمل  ال وخلق فرص    ة اإلنتاجي اتاالستثمار
 خلـق    يسفر عن تسريع   أن بدوره   من شأن ذلك  و. تعزيز الطلب الكلي واالستثمار والنمو    

عالية اإلنتاجية اليت تقدم أفضل املكافـآت واملزايـا         النشطة  األفرص العمل، مبا يف ذلك يف       
  .التفاوتازدياد بالتايل من مبا حيد االجتماعية، 

  
  سوباتشاى بانيتشباكدى
  األمني العام لألونكتاد




