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 التكنولوجي والعولمة ردور التطوّ 
 مبدأ ندرة الموارد االقتصادية يرفي تغيّ 

ي النـــرس   ١خضور  صا

  مستخلص

ي نيحاول هذا البحث ٕالاجابة ع ي : السؤال التا هل ال تزال املشكلة الاقتصادية الرئيسية 
ي مشكلة ندرة املوارد عصر  ى تبيان دور العلم والتكنولوجيا وٕالانتاجية  دففهو  ؟ العوملة  إ

ي إزاحة مشكلة دورها و  ،قل ندرةأ  تابع،كمتغّ  ي جعل املوارد ةات مستقلّ ، كمتغّ والعوملة
ى مرتبة مشكلة غ رئيسندرة ا ي الاقتصاد وإظهار أَن ملوارد إ ي املشكلة  ة  مشكلة التوزيع 

ي الاقتصاد   .الرئيسة 

ى النتائج التاليةيتوصّ    :ل البحث إ

بفعل الثورات التكنولوجية وارتفاع ٕالانتاجية وبفعل العوملة الاقتصادية لم تعد مشكلة  −
ي املشكلة الاقتصادية الرئيس ي بدايات القرن الواحد والعشرون  ي ندرة املوارد  ة 

ي توزيع ال بحتأص ، بلالاقتصاد ة ي املشكلة الرئيس داخيلوات واملمشكلة التفاوت 
ي أحد أ ،الاقتصادي علم  معظم ة، فمعظم ٔالازمات الاقتصادية املعاصر أسباب  برز و

ي املوار  ي ٕالانتاج وليس ندرة  ي أزمات فيض   .دٔالازمات الاقتصادية 

ي رفعيلعب امتالك املعرفة واملهارات دورًا محوريّ  − ي  ،ٕالانتاجية ًا  والحد من التفاوت 
ن الدول وداخل الدول نفسها وات والدخول ب ي ، ال ورغم ذلك زادت حدة التفاوت 

ي العقود . التوزيع خالل العقود الثالث املاضية وزيادة حدة الالمساواة مرشحة للزيادة 
ي البحث بسبب ،القادمة ا  اسات ؤات در وهذا يعاكس تنبّ . تسعة عوامل تم مناقش

ى رأسها نظرية كوزنتس   .ونظريات سابقة وع
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ي التحليل الاقتصادييو البحث بإعادة ٕالا  − ي مناهج كلّ  ،عتبار ملشكلة التوزيع  يات و

ي علم الاقتصاد اعتبارهاو  ،الاقتصاد وٕالادارة مكن اعتماد ٕالانصاف يُ  .املشكلة الرئيسة 
وات والدخول كمدخل ملعالجة ٔالازمات  زًا ية باعتباره محّف دية الكلّ الاقتصاي توزيع ال

ي املدى الطويل ي   .للطلب الك

 .ندرة املوارد، ٕالانتاجية، العوملة، التكنولوجيا، مشكلة التوزيع :كلمات مفتاحية
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The Role of Technological Development 

and Globalization in Changing Scarcity 

of Economic Resources  

Raslan Safi Khadour ٢  

Abstract 
This research attempts to answer the following question: Is the main 

economic problem in the era of globalization still a problem of scarcity of 
resources ? 

The research aims to show the role of science and technology, 
productivity and globalization (as independent variables)in making 
resources (as a dependent variable)less scarce and its role in removing the 
problem of scarcity of resources to a non-major problem in the economy and 
to show that distribution problem is the main problem in the economy. 

The research shows the following results: 

- Due to technological revolutions, high productivity and economic 
globalization, the scarcity of resources at the beginning of the twenty-
first century is no longer the main economic problem of the economy. 
The problem of inequality in the distribution of wealth and income is 
the main problem in economics, which is one of the most important 
causes of most contemporary economic crises. Most of the economic 
crises are crises of surplus production rather than scarcity of resources.  

- Knowledge and skills play a pivotal role in raising productivity and 
reducing disparities in wealth and incomes between countries and 
within countries. However, distribution disparities have increased over 
the last three decades. The increase in inequality is likely to increase in 
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the coming decades because of nine factors discussed in the research. 
This contrasts with the predictions of earlier studies and theories, 
especially the Kuznets theory. 

- The research recommends reconsidering the problem of distribution in 
economic analysis and in the curricula of the faculties of economics 
and administration, which is the main problem in economics. To 
address macro-economic crises, the introduction of equity in the 
distribution of wealth and incomes can be adopted as a catalyst for 
aggregate demand. 

Keywords: Resources scarcity, Productivity, Globalization, Technological 
revolutions, Distribution problem. 

 مة مقّد : أوالً 

ي القرن كعلم مستقل عن  ،منذ أن تبلور علم الاقتصاد العلوم الاجتماعية ٔالاخرى 
الثامن عشر تطالعنا الغالبية العظم من كتب مبادئ علم الاقتصاد والتحليل الاقتصادي 

ي كل جامعات العالم ي جامعاتنا و ي   ,Richard, 2008, McKenzie&Dwight( الجزئي والك

2008 Case, Fair&Oster -2014); ;املشكلة الاقتصادية  بمقولة)٢٠٠٦،سامويلسون ونوردهاوس
ّ  ،الرئيسية ى أ رات وجود  ا مشكلة الندرة النسبية للموارد ، وال تعّد ال تصاغ ع من م
ا منذ قرون  ولكن هل ال يزالصاد، علم الاقت دقيقًا مع مبدأ ندرة املوارد بالطريقة ال يصاغ 

عتقد أننا أصبحنا نقوم بتضليل ومع انتشار العوملة؟ ن وارتفاع ٕالانتاجية الثورات التكنولوجية
 . دار علم الاقتصاد حول جوهر املشكلة الاقتصادية

ي أطروحة  القول بأّن  إّن  ي مشكلة ندرة املوارد  ي علم الاقتصاد  املشكلة ٔالاساسية 
ي زمن آدم سميث  ى يديه علم الاقتصاد  ،)١٧٩٠ -١٧٢٣(صحيحة نسبيًا قبل و الذي تبلور ع

ي كتابه . جتماعية ٔالاخرى كعلم مستقل عن العلوم ٕالا  وصاغه ي " كتب آدم سميث  بحث 
تبدو الصن راكدة منذ زمن طويل، فماركو  " ١٧٧٢عام  الصادر " أسباب وطبيعة ثروة ٔالامم

ا وازدحامها بالسكان  ا وصناع بولو، الذي زارها منذ أك من خمس مائة عام، يصف زراع
ي هذه ٔالايامكما يصفها بنفس ٔالالفا ا الرحالة  . ص ، ٢٠٠٧آدم سميث،( " ظ ال يصفها 

وعن زمن ماركو  ،لم يتغ الكث عن زمن آدم سميث اية القرن التاسع عشر وح ). ٢٧٨
اية الحرب العاملية الثانية ومع  ،بولو، ولكن تغ الكث الكث بالنسبة لكل دول العالم بعد 
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ن تحديداً وتغَ  ،علوماتية ومع انتشار العوملةالثورات التكنولوجية وامل ال  ، الكث بالنسبة للص

ي عام  ي العالم   . ٢٠٢٠تستعد لتكون الاقتصاد رقم واحد 

ي زمن آدم سميث،  من حيث املبدأ، يمكن القول أّن  مبدأ ندرة املوارد هو مبدأ صحيح 
 تزايدد بمعدالت سلسلة حسابية و ث عن تزايد املوار ، الذي تحّد )١٨٣٤ -١٧٦٦(وزمن مالتوس 

 ,Case, Fair&Oster -2014) (١٨٢٣-١٧٧٢(السكان بمعدالت سلسلة هندسية، وزمن ريكاردو 

pp.603-604 ( ي القرن الثامن عشر ، الذي تحدث عن ندرة ٔالارا مع تزايد النمو السكاني 
ي علم لرئيسوأصبحت املشكلة ا ،منذ عقودوالتاسع عشر، إال أن الوضع بدأ بالتغ  ة 

ي مشكلة التوزيع ونعتقد أنه يجب التوقف عن تضليل العالم وتضليل طالب علم . الاقتصاد 
ن أنبأن املشكلة الرئيس الاقتصاد والقول  ي ح ي مشكلة ندرة املوارد،  ي علم الاقتصاد   ة 

ي مشكلة التوزيع وكيفية استغالاملشكلة الرئيس ي هذا البحث،  ا  ل الطاقة ة ال سنحاجج 
 . ٕالانتاجية الكامنة لعناصر ٕالانتاج

ي القرن الثامن عشر، ،لور علم الاقتصادبَ وح قبل أن يتَ  تقي  كتب كعلم مستقل 
عن أسباب املجاعات  ،م١٤٠٤القرن الخامس عشر  بداية ي )م ١٤٤١-١٣٦٦( الدين املقريزي 

ي عصره، حيث يذكر ثالثة أسباب رئيسية لتلك  ،واملشاكل الاقتصادية ي مصر  ال حلت 
ى حد قوله  املجاعات ال رابع لها يع  -٣غالء ٔالاطيان،  - ٢انتشار الفساد والرشوة، -١: تتمثل 

ي ارتفاع ٔالاسعار ،بمع زيادة صك النقود ،الفلوسرواج   - ١١٧. ص ،٢٠٠٧، املقريزي ( وبالتا

ن ٔالاسباب الثالثة سبب له صلة بندرة املواردمن  ه ليسواضح أنّ ). ١٢٢     .ب

ومن الخطأ الفادح اعتبارها غ موجودة،  ،مشكلة الندرة لم تعد موجودة  أّن هذا ال يع
ا لم تعد مشكلة علم الاقتصاد ا ي املرتبة الثانية بعدبل أصبحت مشكلة  ،ةلرئيسلك  تأتي 

  .مشكلة التوزيع

نماذج املحاكاة النظرية ال تبسط ، و ٕالاحصائية الرياضيةلقد جاء الحماس للنماذج 
 ببعدها بعد التحليل الاقتصادي عن مسألة التوزيعليُ  ،وانتشارها خالل العقود املاضية الواقع

يٕالا الاقتصادي و ال تواجهها  ،من املسائل ٔالاك تعقيدًا ؤالاك أهمية عّد ال تُ ، جتما
التعاون مع العلوم الاجتماعية بقة والدراسة املعّم ى التحليل وتحتاج إ ،مجتمعاتنا املعاصرة

ى التحليل الاقتصادي لنتائج النماذج الرياضية،، وباإل ٔالاخرى  ى أك مّم  ستناد إ ا تحتاج إ
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ي قياس الالمساواة  الطرق  خاصة وأّن  ،دةعمليات حسابية ونماذج رياضية مجرّ  املستخدمة 

ه٣معامل جي ( ي تعطي فكرة عامة رياضية إحصائية عن الالمساواة والتشتّ  ،)، وغ ت 
ن شرائح وأفراد وال تّ  ،التوزيع ي التوزيع ب م أحد أو تحدد مدى اتساع فجوة التفاوت 
 . تكون منحازة وغالبًا ما ،املجتمع

ي :هدف البحث ى السؤال التا تزال املشكلة  هل ال : يحاول هذا البحث ٕالاجابة ع
ي عصر الرئيس الاقتصادية ي مشكلة ندرة املوارد ة  سنحاجج بأن املشكلة ٔالاساسية  ؟العوملة 

ي عصر الثورات التكنولوجية املتالحقة لرفع  ال فتحت آفاقًا بال حدود ،ي علم الاقتصاد، 
لم  منذ تسعينات القرن املا ،كل قوي وخاصة مع اندفاع العوملة بش ،إنتاجية عناصر ٕالانتاج

  .ندرة املواردتعد مشكلة 

ى تبيان دور العلم والتكنولوجيا وٕالانتاجية والعوملة  ات ( دف البحث إ كمتغ
ى مرتبة ،  ٤ قل ندرةأ)كمتغ تابع( ي جعل املوارد)مستقلة ي إزاحة مشكلة ندرة املوارد إ و
ي الاقتصادرئيسغ  مشكلة ي املشكلة  ،املوارد وكيفية استغاللها مشكلة توزيع وإظهار أّن  ،ة 
 . الاقتصاد ي الرئيسة

ي علم الاقتصاد املشكلة الرئيس أّن : ينطلق البحث من فرضية تقول  :فرضية البحث ة 
ي ي مجال بل املشكلة الرئيس ،عصر العوملة لم تعد مشكلة ندرة املوارد  ة ال تواجه البشرية 

وات ي توزيع ال ي مشكلة التفاوت املرتفع  ة وأن أحد ٔالاسباب الرئيس ،والدخول  الاقتصاد 
ي بمع آخر مشكلة العالم اليو . لألزمات الاقتصادية املعاصرة هو التوزيع وليس الندرة م 

وات وامل ا مشكلة ندرة املوارد داخيلمشكلة توزيع ال  . أك م

                                  
ي التوزيع ويحدد تشتت الدخل وهو  ٣ يعطي مؤشر جي نظرة فنية ذات بعد إحصائي وعامة عن الالمساواة 

ن شرائح وفئات املجتمع املختلفة، حيث  ي التوزيع ب م أحد وال يع عن التفاوت  ن حيادي ال ي اوح قيمته ب ت
  .الصفر املمثل للمساواة الكاملة والواحد املمثل لعدم املساواة الكاملة

ض هنا أّن  ٤ دة  سنف ات محِدّ ي ،  )مستقلة(وفرة املوارد هو متغ تابع يتبع لثالث متغ ي التطور التكنولو
  .رتفاع ٕالانتاجية وانتشار العوملةإ
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  قتصاديةاملوارد الاندرة املقصود ب: ثانياً 

حسب  الاقتصادية تصاديون تقسيم املواردل الاقفضّ ؟ يُ  الاقتصادية ماذا نقصد باملوارد
ي العملية ٕالانتاجية، وال  ا عناصر ٕالانتاجيدورها  لة باألرض واملوارد ثّ املتمو  ،طلق عل

ي تشكّ . الطبيعية، العمل واملوارد البشرية، رأس املال ،التنظيم واملعرفة ل املوارد الاقتصادية 
ي إنتاج  ،مصدر عناصر ٕالانتاج)والرأسماليةاملوارد الطبيعية والبشرية (املجتمع  ال تستخدم 

ا . السلع والخدمات الالزمة إلشباع الحاجات ٕالانسانية ى أ نفهم املوارد الاقتصادية هنا ع
ي إنتاج سلع وخدمات أخرى  ،عناصر ٕالانتاج وكل السلع والخدمات  ،سواء تلك ال تستخدم 
ائي الك ال   .أو تلك ال تذهب لالس

ن الرغبات  ؟الندرة النسبية للموارد الاقتصاديةب ما املقصود  يربط مبدأ الندرة النسبية ب
ة ن املوارد، أي مقابلة توفر السلع بك ندرة  ،واملقصود بالندرة. الحاجات وتنوع والاحتياجات وب

وارد ر املعدم توفّ  ال تل احتياجات البشر، بمع ،عناصر ٕالانتاج وندرة السلع والخدمات
البشرية، املوارد الطبيعية ؤالارض، واملادية واملالية والسلع والخدمات الكافية لتلبية وإشباع 

 ّ  احتياجات كل الاحتياجات سواء املادية أو املعنوية املتعددة واملتنوعة واملتجددة، بحيث تل
  ).١٣- ١.، ص٢٠١٧، وعي خضور (كل أفراد املجتمع 

ى سطح الكرة ٔالا  ي  ،رضيةإذا نظرنا إ وما هو متاح من معلومات حول ما هو متوفر 
ا الكث من املوارد غ  وما هو حجم املوارد والطاقات الكامنة غ املستغلة، سنجد أّن  ،باط

وال  ،قرونع  رها ٕالانسانال طوّ ، ةالتكنولوجي الثورات وجاءت. وبعضها متجدد ،محدودة
 ،من قرن  خالل أقّل  عديدة مرات امل ٕالانتاجلتضاعف إنتاجية عو  ،أصبحت بال حدود

لتخفض الكميات ؤالاحجام املستخدمة من و  ،رد عشرات املراتاولتضاعف بعض تلك املو 
 . املتنامية املوارد إلشباع الحاجات

ي الحد من ندرة املوارد : ثالثاً   دور العلم والتكنولوجيا 

ى بال كل من مالتوس وريكاردو هم لم يخطر ع ، ( وغ ، ١٩٨٠دليلة، الاقتصاد السيا
ي القرن الثامن عشر)٤١٢-٣٩٧.ص ي القرن  ،والتاسع عشر ،، عندما كتبوا عن ندرة املوارد  و

ى مضاعفة ٕالانتاج من السلع  أّن  ،العشرين الثورات الصناعية والتكنولوجية ستؤدي إ
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ّ والخدمات ال تُ  والثورات العلمية  لقد أوجدت الثورة الصناعية.  احتياجات البشرل

ي ،الحقةتوالتكنولوجية واملعلوماتية امل ومضاعفة  ،وارتفاع ٕالانتاجية ،مناخًا للتقدم التكنولو
ت الثورة وقد أدّ . منذ القرن الثامن عشر وح ٓالان عديدة ٕالانتاج من السلع والخدمات مرات

ى تضاعف الناتج العالم باألسعار الثابتة  ن والنصف ا مرة خالل ١٥٠الصناعية إ ل القرن
ي  أّن )١( يوضح الجدول رقم). ٩٨-٨٢.، ص٢٠١٦ كييب(أعقبت تلك الثورة  معدالت النمو 

اية الحرب العاملية الثانية ى من معّد  ،الناتج العالم بعد  الت النمو السكاني، حيث بلغ ي أع
ن كان معدل النمو ال ،١٩٥٠عام  ٣٢, ٤معدل نمو الناتج العالم  ي نفس العامي ح , ١ سكاني 

ي عام  %. ٥٢, ٢وبفارق %  ٨   %.٣١, ١الفارق  هذا بلغ ٢٠١٦و

 والفائض ر معدل نمو عدد سكان ومعدل نمو الناتج العامليتطوّ ): ١(رقم جدول 

اية الحرب العاملية الثانية    بعد 

  العام
معدل نمو 

الناتج العاملي 
(%)  

معدل نمو سكان 
  (%)العالم 

ي معدل نمو الناتج  الفائض 
  (%)مقارنة بنمو السكان 

٥٢, ٢  ٨, ١  ٣٢, ٤  ١٩٥٠  

٩٨, ٢  ٣٥, ١  ٣٣, ٤  ١٩٦١  

٤٦, ٣  ١٠, ٢  ٥٦, ٥  ١٩٦٥  

٥٨, ٢  ١٠, ٢  ٦٨, ٤  ١٩٧٠  

٠٨, ١  ٨٦, ١  ٧٨, ٠  ١٩٧٥  

٢٢, ٠  ٧٥, ١  ٩٧, ١  ١٩٨٠  

١٢, ٢  ٧٥, ١  ٨٧, ٣  ١٩٨٥  

٢٦, ١  ٧٤, ١  ٠٠, ٣  ١٩٩٠  

٥٩, ١  ٥١, ١  ١٠, ٣  ١٩٩٥  
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  العام
معدل نمو 

الناتج العاملي 
(%)  

معدل نمو سكان 
  (%)العالم 

ي معدل نمو الناتج  الفائض 
  (%)مقارنة بنمو السكان 

٠٨, ٣  ٣٢, ١  ٤٠, ٤  ٢٠٠٠  

٥٩, ٢  ٢٥, ١  ٨٤, ٣  ٢٠٠٥  

١٠, ٢  ٢٢, ١  ٣٢, ٣  ٢٠١٠  

٦٤, ١  ١٩, ١  ٨٢, ٢  ٢٠١٥  

٣١, ١  ١٨, ١  ٤٩, ٢  ٢٠١٦  

ىإعداد الباحث استنادًا  :املصدر   ي،للبنك الدو والسكان بيانات الحسابات القومية إ

Data.worldbank.org/indicator, World Bank national accounts data, 

and OECD National Accounts data files.   

ومن نتائج الثورات التكنولوجية املتالحقة تخفيض الكميات املستخدمة من بعض 
ت عناصر ٕالانتاج وتقليل الزمن املطلوب إلنتاج ما يكفي البشر من السلع والخدمات، حيث أدّ 

ى تخفيض الكميات طوّ تٔالاساليب التكنولوجية امل لكة من املوارد الطبيعية واملواد رة إ املس
ا، بدءًا من وسائط  الخام إلنتاج الوحدة الواحدة من معظم املنتجات، وخاصة الصناعية م

ى ستعماالت د ٕالا املوبايل املتعّد  إذا أخذنا جهاز  .املنازل و  املباني النقل وٓالاالت الصناعية وصواًل إ
لتخزين املعلومات، للتصوير، لإلضاءة، لتنظيم تصال والتواصل، عشرات أشكال ٕالاللقيام ب(

ى بضعة غرامات من املعدننجد أنّ  كمثال،)إلخ......املواعيد، ، وبضعة غرامات من  ،ه يحتاج إ
ى كميات متواضعة جدًا من  ،مادة البالستيك وبضعة غرامات من الزجاج، أي أنه يحتاج إ
ويقدم هذا . مورد متجدد وغ ناضب املعرفةو  ،ومورد آخر هو املعرفة البشرية ،املوارد الطبيعية

ى أطنان من املواد لتصنيع معدات ،الجهاز البسيط العشرات من الخدمات  ال كنا نحتاج إ

  . أدنى وعيات وجودةم لنا نفس الخدمات وبنتقّد  وأجهزة
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 )تدوير النفايات الصلبة والسائلة، تدوير املياه(تطبيقات الاقتصاد الدائري  كما أّن 

ًا من استخدام وتبديد املوارد الطبيعيةقلّ  ت من صناعة تدوير املخلفا عّد ، حيث تُ  ٥صت كث
ى  أبرز  ى سبيل املثال، تستحوذ ع ي العالم ، إذ أصبحت، ع من % ٣٥الصناعات الواعدة 

ي املانيا ي الاستثمارات الصناعية        ي بريطانيا% ٢٣و ي الواليات املتحدة%  ٢٨و إجما

)Waste Business journal, 2017(.   

الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الجوفية، ( وجاءت ثورة الطاقات املتجددة
ي مبدأ ندرة املوارد التقليدية )إلخ.... .الطاقة الحيوية، طاقة املد والجزر، ن ولتوفّ  ،لتل ر مالي

  .ٔالاطنان من املوارد الطبيعية الاحفورية سنوياً 

ى تّم  ح ندرة ٔالارا صت ها نسبيًا من خالل تكنولوجيا البناء ال قلّ حلّ  ي املدن الك
ى اع العالحاجة لألرا من خالل التوّس  ي الهواء وصواًل إ ي الهواء فوق  ٨٠٠مودي  م 

  .، وعشرات ٔالامتار عمقا تحت ٔالارض٦ ٔالارض، ح تاريخه

ي الحد من نُ : رابعاً    رددرة املوادور ارتفاع ٕالانتاجية 

ى استخدام كميات وأحجام أقل من عناصر ٕالانتاج ، يقود ارتفاع إنتاجية عناصر ٕالانتاج إ
الت إلنتاج ما يكفي البشر من السلع والخدمات، خاصة عندما ترتفع ٕالانتاجية بمعّد  وزمن أقل

ى من معّد  ى ع ي القرن الثامن عشر ل النمو السنوي لإلنتاجيةكان معّد . الت النمو السكانيأع
ى ثم % ١, ٠املستوى العالم بحدود  ى % ٩, ٠ارتفع إ ي القرن % ٦, ١ي القرن التاسع عشر وإ

                                  
ى الحد م ٥ ي ذلك الغابات وقطع ٔالاشجار، حيث أّن يؤدي الاقتصاد الدائري إ اف املوارد عمومًا بما  كل  ن است

جعة توفّ  ساعة من الكهرباء، وكل طن من / وات ٥, ٢و غرام من الخشب ١٥و ر واحد ل من املياهورقة مس
جع يوفر  جع يوفر  طن من أخشاب الغابات، ٥, ٢الكرتون املس كغ من  ٧٠٠وكل طن من البالستيك املس

جعة تحّد . النفط الخام اف املناجم، فكل واحد كغ من ٔالاملنيوم املس  وكل أشكال املعادن املس جع من است
  .ساعة من الكهرباء/ كيلووات  ١٤كغ من املواد الكيميائية و ٤كغ من مادة البوكسيت و ٨يوفر 

ى بناء برج يبلغ ارتفاعه  ٦ ض أن ينت بناؤه نسمة ويُ م ويستوعب بحدود مليون  ٤٠٠٠تعمل اليابان ع ف
  .٢٠٤٠عام 
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ايد بشكل مهو و  )٩٥-٩٤ .ص ،٢٠١٦ ،توماسو  يبيك( العشرين ي القرن الواحد  ضطردي
  .والعشرين

 صبح عنصر العمل أقّل ويُ  ،رتفاع إنتاجية العمل يصبح هناك فائض من قوة العملامع  

ومع ارتفاع إنتاجية  ،ومع ارتفاع إنتاجية وحدة املساحة من ٔالارض تصبح ٔالارض أقل ندرة ،ندرة
ن  كما أّن . ندرة ات ووسائل النقل تصبح أقّل ٓالاالت واملعّد  ى تحس ارتفاع ٕالانتاجية يؤدي إ

  .نوعية املنتجات وانخفاض تكاليف إنتاجها

بمقدار الضعف، هذا  )ليكن هكتار(ة املساحة من ٔالارض عندما ترتفع إنتاجية وحَد 
ى بقية عناصر  يعادل زيادة مساحة ٔالارض الصالحة للزراعة بمقدار الضعف، وهذا ينطبق ع

ى أدى ارتفاع إنتاجية وحَد . ٕالانتاج ي إ ة مساحة ٔالارض الزراعية وإنتاجية العامل الزرا
ي كل دول العالم، وتحديدًا البلد ي الزراعة  ن  عام % ٧٥ان ٔالاوروبية من تخفيض عدد العامل

ى  م١٨٠٠ ى  ١٩٥٠عام % ٥٠إ ي الاقتصاد، ففي  ٢٠١٦ي عام % ٩-٣إ ن  ي العامل من إجما
كانت الزراعة تمثل ثالثة أرباع النشاط الاقتصادي وتوظف ثالثة أرباع قوة العمل  ١٨٠٠العام 

ى سبيل املثال، .ي بدايات القرن الواحد والعشرين% ١٠مقابل أقل من  ي  ع كان يعمل 
ي عام  ى % ٦٤ ي فرنسا ١٨٠٠الزراعة  ي و ،٢٠١٢عام % ٣من العمالة انخفضت النسبة إ

ي الزراعة عام % ٦٨الواليات املتحدة كان يعمل  عام % ٢وأصبحت النسبة  ١٨٠٠من العمالة 
٢٠١٢ ) ، ي ). ١٢٧، ٩٩. ، ص٢٠١٦بيكي وهذه النسب املنخفضة من العمالة ال تعمل 
نتج ما يكفي من املنتجات الزراعية لتلبية احتياجات سكان هذه الدول مع فائض عة تُ الزرا

بل  وهذا يع تحرير اليد العاملة الزراعية وليصبح عنصر العمل أقل ندرة، .كب للتصدير
ي بعض ٔالاحيان ي قطاعات أخرى  ،ليصبح فائضًا   ولتصبح العمالة الفائضة متاحة لتعمل 

ي ٕالانتاجية فيه بمعّد  نمو ي تكقطاع الخدمات الذ الت أقل من القطاعات ٔالاخرى، حيث يعمل 
ن  بية ماو الدول ٔالاور    .ي هذا القطاع% ٨٠ -٧٠ب

الت البطالة خالل العقود املاضية، وكان ارتفاع إنتاجية العمل أحد أسباب ارتفاع معّد 
ى مستوى ل يبلغ معّد  ٢٠١٧فبحسب تقرير ملنظمة العمل الدولية الصادر عام  البطالة ع

ي العام   ،ي بعض دول العالم% ٢٥وتجاوزت معدالت البطالة الـ ، % ٨, ٥بحدود  ٢٠١٦العالم 
ى  ن عن العمل إ  International Labour( نسمةمليون  ٧, ١٩٨ووصل عدد العاطل
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Organization, ILO, 2017(  ي العمالة، أي وجو وارتفاع معّد د الت البطالة يع وجود فائض 

ي أهم عنصر من عناصر ٕالانتاج   . فائض وليس ندرة 

ى أدّ  ارتفاع ت الثورات التكنولوجية املتالحقة وارتفاع مستوى تأهيل املوارد البشرية إ
ة و ٕالانتاجية،  ى النصف تقريبًا خالل الف مع ارتفاع ٕالانتاجية انخفض عدد ساعات العمل إ

ن ، حيث كان عدد ساعات العمل ٔالاسبو ٢٠١٦- ١٨٠٠ ي القرن التاسع عشر ماب  ١٠٠و ٦٠عية 

ن  ي العام  ٥٠و ٣٥ساعة عمل أسبوعيا، أصبحت ماب يوضح  .٢٠١٦ساعة عمل أسبوعيا 
تطّور معّدل النمو السنوي لإلنتاجية وانخفاض عدد ساعات العمل الاسبوعية )٢(الجدول رقم 

  .خالل القرون الثالثة املاضية

ا بانخفاض عدد ساعات العملمعدالت نمو ٕالانتاج): ٢(جدول رقم    ية ومقارن

  االعشرين  التاسع عشر  الثامن عشر  القرن 
معدل النمو السنوي لإلنتاجية 

(%)  
٦, ١  ٩, ٠  ١, ٠  

متوسط عدد ساعات العمل 
  الاسبوعية

٥٠ -٣٥  ١٠٠ -٦٠  ١١٠ -٧٠  

  International Labour Organization (ILO) (2017) ,٢٠١٦, توماسو  بيكي مقتبس من :املصدر 

ي الحد من ندرة املوارد : خامساً   دور العوملة 

دة الجنسيات ع العالم تزايدت حرية مع انتشار العوملة وتوسع نشاط الشركات متعّد 
ن اقتصاديات مختلف دول ة العمالة و حركة رؤوس ٔالاموال والسلع وحرية حرك رجال ٔالاعمال ب

ن الدول  إمكانيةالعالم، أي  مارات ٔالاجنبية ثالاست من خاللأك النتقال عناصر ٕالانتاج ب
التجارة و تطور حركة الاستثمار ٔالاجن املباشر )٣(رقم  الجدول يوضح . املباشرة وغ املباشرة

ة  والخدمات السلع صادراتالدولية و    .٢٠١٦-١٩٦٠ي العالم خالل الف
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 السلع التجارة الدولية وصادراتالاستثمارات ٔالاجنبية املباشرة و ر حركة تطوّ ): ٣( رقم جدول 

ى املستوى العاملي ة لبعض ٔالاعوام من والخدمات ع    ٢٠١٦ -١٩٦٠ الزمنية الف

  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٦٠  العام
الصادرات من 

السلع 
/ والخدمات

  )مليار دوالر(

٢٠٨١٩  ٢١٢٨٨  ١٨٩٠٢  ١٢٩٠٦  ٧٩١٢  ٦٤٢٠  ٤٢٩٩  ١٥٧  

التجارة الدولية 
كنسبة من 

الناتج العالم 
(%)  

٣, ٤٢  ٢, ٤٤  ٧, ٤٦  ٠, ٤٥  ١, ٣٩  ٧, ٣٣  ٩, ٣٠  ٥, ١٧  

ي  التدفق الصا
لالستثمار 

ٔالاجن املباشر 
  )مليار دوالر(

٢٣٠٠  ٢٣٤٤  ١٨٦٠  ١٥٤٣  ١٤٦١  ٩, ٣١٩  ٣, ١٩٦  ٢, ١٠  

   /The world bank Data, https://data.worldbank.org: املصدر 

UN, comtrade Yearbook, International Trade statistics   

ة  ن الجدول أّن بّ يُ  الصادرات الدولية من السلع والخدمات قد تضاعفت خالل الف
ة  ١٣٢بحدود و  مرة، ٨, ٤بحدود  ٢٠١٦-١٩٩٠ ا الاستثمارات أّم . ٢٠١٦-١٩٦٠مرة خالل الف

ة  ٢٢٥، و ٢٠١٦-١٩٩٠مرة خالل  ٧, ١١ة فقد تضاعفت بمقدار ٔالاجنبية املباشر  مرة خالل الف
٢٠١٦-١٩٦٠.  

ى من معّد كانت معّد  الت نمو الت نمو التجارة الدولية وكذلك الاستثمار ٔالاجن املباشر أع
سنويًا % ١٣ل النمو السنوي لالستثمار ٔالاجن املباشر فقد بلغ متوسط معّد  ،الناتج العالم

ة خالل  ًا معدل نمو الناتج العالموهذا املعّد  ٢٠١٣- ١٩٩٠الف وبحسب دراسات . ل يفوق كث
ي البنك  ن عامي  ٢٧ازداد حجم التجارة الدولية بحدود الدو وذلك  ٢٠٠٦و ١٩٥٠ضعفًا ب

وازداد رصيد الاستثمار ٔالاجن املباشر بحدود ستة . بأك من ثالث مرات من نمو الناتج العالم
ة أضعاف خ ي،( ٢٠٠٦ -١٩٩٠الل الف   )٦ .، ص٢٠١٠مجموعة البنك الدو
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ن الكث من دول العالمل ي ب ى التقارب التكنولو وبفعل تطور  ،قد ساعدت العوملة ع

 ،تصال وتقارب املسافات وعوملة ٔالاسواق انخفضت تكاليف النقل ع العالموسائل النقل وٕالا
ي توف عناسهم حرية ٕالا تُ إذ  ي أسواق عناصر ٕالانتاج نتقال هذه  صر ٕالانتاج والسلع املختلفة 

ي مختلف دول العالم ومن شأن ذلك أن يجعل عناصر ٕالانتاج والسلع  ،وأسواق السلع 
، بحيث تصبح السلع وح الخدمات، ال كانت غ  قّل أ والخدمات ى املستوى العالم ندرة ع

   .ندرة قّل أمتاحة و ي مكان ما من العالم،  ةنادر  رة أو متوفّ 

ى نُ  درة ي عصر العوملة وانفتاح ٔالاسواق وتحرير التجارة أصبح من الضروري النظر إ
ى الحاجات ى املستوى  ،املوارد وإ ى مستوى الدول ؤالاسواق املحلية وٕالاقليمية، بل ع ليس ع

ي عصر العوملة، حيث. العالم ي أوروبا فهو لم يعد كذلك  عنصر  فإذا كان عنصر العمل نادرًا 
نالعمل متوفّ  ي الص ن لتنتج ي الشركات ٔالاوروبية هاو  ،ر  ى الص وإذا كان عنصر . تنتقل إ

ي اليابان مشكلة فهو لم يعد كذلك ، حيث ارتفاع إنتاجية وحدة  ٔالارض واملوارد الطبيعية 
ي ٔالاخرى   أقّل املساحة من ٔالارض جعلها أقل ندرة والتقنيات الجديدة جعلت املوارد الطبيعية 

 .ندرة

ي ٕالانتاج والتجارة الدولية وال تختلف عن  ي ظل العوملة انتشرت نماذج جديدة 
ن، حيث -وحصيلة عوامل ٕالانتاج لهيكسشرالنسبية لريكاردو نماذج املزايا و  نظريات  أوهل

 Product cycleنجد نموذج دورة املنتج ، و ٧ GVCs نالحظ انتشار سالسل القيمة العاملية

model ى املستوى العالم من دول ن آلية تنميط عمليات ٕالانتاج وانتقالها ع ، الذي يب
ى دول أقل نموًا  اصناعية متقدمة إ ي العمالة  لد نصف املاهرة لتوفر منتجات هرة و ااملوفرة 

وكذلك تدويل ،  Outsourcing model وهناك نموذج تعهيد ٔالانشطة. بتكاليف منخفضة
، حيث تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتجزئة سلسلة إنتاجها ونقل Off-shoringٔالاعمال 

ى دول مختلفة ع العالم ي ظل التطور  .أجزاء من عمليات ٕالانتاج إ ويشمل تدويل ٔالاعمال 

                                  
ة كامل ٔالانشطة ال يتشمل سالسل القيمة العامل: )Global value chains- GVCs( سالسل القيمة العاملية  ٧

ي صناعة معينة، تبدأ مع البحوث والتصميم والتطوير  ي عدة دول  ا شركة واحدة أو عدة شركات  تقوم 
ن مدخ ى مرورًا بالتدريب وتأم الت ٕالانتاج وعمليات التصنيع والتسويق والتوزيع وخدمات ما بعد البيع وصواًل إ

  .إعادة التدوير
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ي تكنولوجيا املعلومات ليشمل، ليس فقط السلع، وإنما الخدمات أيضاً  بر، ( املضطرد  غ

تجعل املوارد متاحة بشكل  لإلنتاج والتجارة الدولية لجديدةهذه النماذج ا. )٩٣-٨٥. ص ,٢٠١٣
ى مستوى الكرة ٔالارضية كلها ي أسواق السلع ع ي أسواق عوامل ٕالانتاج و   .أفضل 

ي جانب آخر فإّن  ى املستوى  و ي الحد من الفقر ع ة  العوملة الاقتصادية تحمل آمااًل كب
 ّ ، إال أ ي نفس الوقت معطياالعالم وات ؤات بزيادة حدة التفاوت تنبّ و  تا تحمل  ي توزيع ال

ي عصر العوملة تتبع ٔالاصول الرأسمالية ؤالاموال ال تجوب نّ أوالدخول، خاصة و  ه يصعب 
ي  ،وتنتقل بطرق مختلفة ،أسواق دول العالم ى تلك  ائبيصعب معها فرض ضر وبالتا عادلة ع
 .ٔالاصول ؤالاموال

  الاقتصادية ٕالاصرار والتسويق الدائم لندرة املوارد سبب: سادساً 

ويج والتسويق لندرة املوارد مع بداية ٔالالفية الثالثة لغايات وأسباب سياسية  ،أصبح ال
ي إفادة له جيمس كالب ستخبارات ٔالامريكيةفهذا مدير ٕالا . ك منه ألسباب اقتصاديةأ ر يقول 

ي مجلس الشيوخأمام لجنة ٕالا  ى ندرة املوارد " ٢٠١٣عام  ستخبارات  املنافسة ال تنطوي ع
ديداً  ونية  الطبيعية تعت  ، الحرب ٕالالك ى قدم املساواة مع ٕالارهاب العالم لألمن القومي ع

ّد  ).Klare, 2013(" والانتشار النووي  دة مثل ٕالارهاب د الواليات املتحهل فعاًل ندرة املوارد 
واترف ٔالانظار عن مشكلة تفاقم حّد صقول ذلك كي يوالانتشار النووي؟ أم أنه ي  ة توزيع ال

  ي العالم؟ رف أنظار العالم عن أهداف الحروب ٔالامريكيةحي الواليات املتحدة وي داخيلوامل

ما يجري  يبدو أّن  ؟املوارد نادرة الحروب حاليًا ألّن  شّن هل فعاًل تُ : السؤال املشروع هو إّن 
اعات والصراعات داخل الدول ال عالقة لهالحرو  منذ عقود يقول أّن  ن الدول وال بندرة  اب ب

ن التفوّ و  املوارد، بل تحصل لغايات السيطرة والسطوة وات ومن أجل تأم ألن ق و مراكمة ال
وات ى الحصة ٔالاك من الدخول وال ، وتعيش شعوب بعض الدول هناك من يريد الحصول ع

ى أسمها ندرة املوارد، ى كذبة ك ا عاملية  ع ا السياسية وشركا ا ونخ حيث يحاول أثريا
ويج ملقولة  ا وال ير حرو ى املوارد بد من الحروب من أ ه الأنّ  "النشاط ت جل الحصول ع

  ".حتياجاتلتلبية ٕالا 



 ٩٦ ١١٢ -  ٨١) ٢٠١٨) (٢(٢ مجلة العلوم االقتصادية وٕادارة األعمال

 
ي عصر الوفرة إذًا  نل ؟ملاذا ٕالاصرار والتسويق الدائم لندرة املوارد   هو  ٔالاول  السبب, سبب

ير  ،ة التوزيعف ٔالانظار عن مشكلة تفاوت حّد ر صللتغطية و  ى  وحجة لت كل أنواع الالمساواة ع
ناملستو  ، رغم أّن الوط و  ي الندرة كانت حجة منطقية قبل الثورات الصناعية  العالم

ّ . والثورات التكنولوجية وقبل العوملة الاقتصادية ر والسبب الثاني الستخدام الندرة كغطاء وم
ى دول وشعوب أخرى، فأغلب يملك فائض قوّ من قبل من  ة لشن حروب الهيمنة والسيطرة ع

ومن . ا الدول ال تملك فائض قوة عسكرية وفائض قوة اقتصاديةالحروب ع التاريخ تشّ 
ى ٔالاغلب، ال يعاني من ندرة املوارد لم تعد ندرة املوارد سببًا  اً إذ. يملك فائض قوة اقتصادية، ع

وتحديدًا الواليات املتحدة، أنفقت تلك  ،دول العالم والصراعات، فلو أّن مقنعًا للحروب 
ى التسليح والحروب ،ٔالاموال ا  ،ال تنفقها ع ى تطوير أنفق  ،دةالطاقات املتجّد املوارد و  ع

ت وجه ٔالارض ي عام . لكانت غ  ١٧٧٦بحدود  ٢٠١٥فقد بلغ حجم ٕالانفاق العسكري العالم 

ي العالم% ٣, ٢أي ما يعادل  مليار دوالر أمريكي، ي ٕالاجما وتبلغ حصة الواليات . من الناتج املح
ي % ٩, ٣عادل يما ، % ٥, ٣٣نفاق املتحدة لوحدها من هذا ٕالا   Stockholm(من ناتجها املح

International Peace Research Institute, 2016, Table( . ويبلغ حجم ٕالانفاق العسكري
اكم العالم خالل ة  ال   .مليار دوالر ٤٠٠٠٠بحدود  ٢٠١٥- ١٩٨٨الف

الك ؤالازمات الاقتصاديةٕالانتاج وٕالا : سابعاً   ي زمن العوملة س

ى والدة أنماط جديدة لإلنتاجأدّ   ت الثورات العلمية والتكنولوجية والعوملة الاقتصادية إ

ا نمو ٕالانتاج بمعّد  والدة جديدة ملجتمع ل سهّ ا مّم  ،الت النمو السكانيالت تزيد عن معّد نجم ع
الكٕالا  ي الجدول رقم. س ى التاريخ، وكما هو وارد  ه ح انطالق الثورة نجد أنّ  )٤( إذا عدنا إ

ي القرن الثامن عشر كان متوسط معّد  ي العام % ١, ٠ل نمو الناتج العالم بحدود الصناعية 
ي كا% ١, ٠ومتوسط معدل النمو السكاني العالم  ١٧٠٠ ي وبالتا ن ما يخص الفرد من النمو 

ى مستوى العالم . الناتج يساوي الصفر وكان متوسط معدل نمو نصيب الفرد من الناتج ع
ة  كان متوسط معدل نمو الناتج العالم  ١٩٥٠العام  يو%. ٢بحدود  ٢٠١٣ -١٩٥٠خالل الف

ي متوسط م %٨, ١ل النمو السكاني العالم ومتوسط معّد % ٣٢, ٤ ا يخص الفرد ويكون بالتا
ي العام %. ٥٢, ٢من نمو الناتج  ل ومتوسط معّد  % ١, ٣ل نمو الناتج العالم بلغ معّد  ٢٠١٦و

ي يكون متوسط ما يخص الفرد من نمو الناتج% ١٨, ١نمو سكان العالم    .%٩٢, ١ وبالتا
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و الفرد من معدل النم معدالت نمو الناتج والسكان العاملي وما يخّص ): ٤( رقم جدول 

ة الزمنية    ٢٠١٦- ١٧٠٠لبعض ٔالاعوام من الف

  عامال
متوسط معدل نمو 

  )%(الناتج العاملي 
متوسط معدل نمو 

  )%(سكان العالم 
ما يخص الفرد من 

  )%( نمو الناتج
  صفر  ١, ٠  ١, ٠  ١٧٠٠

٥٢, ٢  ٨, ١  ٣٢, ٤  ١٩٥٠  

٢٦, ١  ٧٤, ١  ٠٠, ٣  ١٩٩٠  

٥٩, ١  ٥١, ١  ١٠, ٣  ١٩٩٥  

٣٧, ٣  ٣٣, ١  ٧٠, ٤  ٢٠٠٠  

٦٥, ١  ٢٥, ١  ٩, ٢  ٢٠٠٥  

٨٨, ٢  ٢٢, ١  ١, ٤  ٢٠١٠  

٧١, ١  ١٩, ١  ٩, ٢  ٢٠١٥  

٩٢, ١  ١٨, ١  ١, ٣  ٢٠١٦  

ة  متوسط الف
٢٠١٦-١٩٥٠  

-  -  ٢  

ي آفاق الاقتصاد العالم  ،١٠٢-٨١. ، ص٢٠١٦،  توماسو  مقتبس من بيكي: املصدر صندوق النقد الدو
السكان وٕالاحصاءات الحيوية  املتحدة من تقرير إحصاءات ، شعبة السكان التابعة لألممعديدة لسنوات
   data.worldbank.org/indicator World Bank national accounts data , عديدة سنواتل

 ت أنماط ٕالانتاج وأنماطّ واملنافسة العابرة للحدود تغ ،ي عصر العوملة وانفتاح ٔالاسواق 

الكٕالا  ى أق نمو الت ٕالانتاج وزيادة معّد  حجم وأصبح الركض وراء زيادة ،س ٕالانتاج إ
دف  ،مكنةدرجات ُم  لننظر و  .وإنما لغايات ٔالارباح القصوى  ،حتياجات البشرإتلبية ليس 

 تسويقه من سلع وخدمات هو فعاًل لتلبية حاجاتنا؟ إنتاجه وما يتّم  حولنا، هل كل ما يتّم 

ي تلك التغّ  ى حدىنعرض فيما ي   .ات كل ع
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ي فائ ١.٧   ٕالانتاجض 

  من سبعة ونصف مليار إنسانالعالم اليوم من الغذاء ما يكفي ويزيد لتغذية أكنتج يُ 

ى سطح الكرة ٔالارضية، ويمكن إنتاج كميات أك من الكميات ال تُ  نتج حاليًا، يعيشون ع
ي فقر غذائي شديدورغم ذلك يعيش مئات املال  ن من البشر  ن ٔالاطنان من  .ي ُ مالي در ٔالاغذية 

ي النفايات سنويًا، فبحسبوتُ  ن, لقى  ن تقرير صادر عن مؤسسة املهندس ن امليكانيكي يطاني  ال

)Institution of Mechanical Engineers, 2013( ،ن  فإن ما ى  ٣٠ب من الناتج الغذائي % ٥٠إ
ى مكبّ  ٤العالم البالغ  ار م مكعب من املياه ملي ٥٥٠ات القمامة وأن مليار طن يذهب سنويًا إ

ائياً  لك   منظمة ٔالاغذية والزراعة التابعة رير اوبحسب تق. تذهب سنويًا لري محاصيل ال تس

فإن ثلث  ،(Food and Agriculture Organization Reports, 2011-2017( لألمم املتحدة
ي عام إل الطعام املنتج ل الك  وهذا يعادل نصف  ،هإهدار  مليار طن قد تّم  ٣, ١ والبالغ ٢٠١٠س

ى املستوى العالم والبالغة  ي العام ٣, ٢محاصيل الحبوب املنتجة ع إن أو، ٢٠١٠ مليار طن 
ي  ي العام  % ١١ما يعادل  مليون شخص، ٨١٥حوا  ٢٠١٦من سكان العالم يعانون من الجوع 

)www.alaraby.co.uk/society/2015/5/24( ي دول الخليج ا وتعّد لعربي من نسب هدر الغذاء 
ي شهر رمضان، ففي اململكة السعودية ال تعّد  ي العالم، وخاصة  ى النسب  ى  أع الدولة ٔالاو

ي هدر الطعام، يتّم  وزارة الزراعة (مليار دوالر من ٔالاطعمة سنويًا  ١٣هدر ما قيمته  عامليًا 
  ). ٢٠١٦ورشة عمل،  ،السعودية

ى مستوى الدول ا يمكن القول أّن  نقص  ماد سبلم يعُ  ؤالاقاليم والعالم لفقر والجوع ع
ي تخصيص املوارد املوجودة وعن مشكلة  وتوزيع ي ٕالانتاج أو ندرة املوارد، بل ناجم عن سوء 

ي وات والدخول وليس عن مشكلة الندرة أو عدم التوفر التفاوت  وإذا كانت املوارد . توزيع ال
ى مستوى  نادرة فعاًل، ر املحافظة ع أو ربما آالف ٔالاطنان من  ،ٔالاسعار مقنع إللقاء مئاتهل م

ي بعض املواسم؟امل ي البحر    نتجات 

الك  نماطأ ٢.٧   املعاصرالاس

ى أق درجة ممكنةأصبح  ما الركض وإنّ  ،الركض ليس فقط من أجل زياد ٕالانتاج إ
ى أق الدرجات املمكنةوراء زيادة ٕالا  أيضاً  الك وٕالانفاق إ الك ٕالا  ى أنماطلننظر إ. س س

ي السلع والخدمات ال تبحث  ي معظم املجتمعات املعاصرة، حيث وفر هائل  السائد حاليًا 
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ن لك ن حول العالم ال يملكون النقود للشراء، فقامت. عن مس لك صناعة  وكث من املس

ى ٕالانفاق، حيث  ئتمانٕالا  ن ع لك ن النقود لتشجيع املس ين أصبح بمتناو بمهمة تأم ل الكث
ى رصيد وعن. ئتمان والقروض امليسرة والرهون بطاقات ٕالا  ئتماني إدما يحصل الناس بسهولة ع

م والعجز عن الوفاء ا وتكون النتيجة ارتفاع ديو م يقومون بإنفاق أموال ال يملكو وهذا . فإ
ن قبل ٔالازمة املالية والاقتصادية العاملية ن ٔالامريكي ي  ما حصل مع عشرات مالي ال اندلعت 

ى أثر ذلك ٢٠٠٨الواليات املتحدة عام  ا من . ع ي السلع والخدمات ال يتم شرا ولننظر كم 
ى ألن هناك عروض  ي ُتش م و ن من البشر وال تفيض عن احتياجا قبل مئات املالي

م وأنماط تسويق بالتقسيط ٓالاجل تدفعه متسويقية تغر صار . م لشراء سلعًا تزيد عن حاجا
الك وتضخيمه هو الهدف من تحف ٕالا   تعاني منهللتخلص من فائض من ٕالانتاج س

دفع الناس وبطرق ش  لذلك يتّم . اقتصاديات بعض الدول أك منه لتلبية احتياجات الناس
ي )تقنيات التسويق الحديثة، التقسيط ، التخفيضات، كميات أك مقابل سعر أقل( لإلنفاق 

ممجاالت تبتعد أ م ٔالاساسية وضرورات حيا الكي . حيانًا عن حاجا وأصبح املجتمع الاس
ورة العوملة الاقتصاديةاملتضخم جزء لك س ،ًا من ص ي وتس وخدمات  اً لعلم تعد الناس تش

ا تُ إلتلبية  لك سلعًا وخدمات أل ي وتس ا فقط، بل تش قدم بعروض عرض وتُ نتج وتُ حتياجا
  . قةمغرية وبالتقسيط من قبل الشركات املنتجة واملسوّ وتخفيضات وضمن عروض 

الكي إذا نظرنا ع والخدمات ًا هائاًل من السلهناك كّم  أّن  لوجدنا حولنا ولسلوكنا الاس
ى مستوى معيشتنا ستغناء عنهنستطيع ٕالا  ى مستوى رفاهيتنا دون أن يؤثر ذلك ع هل كل  .وع

ي ضرورية فعاًل لتلبية هذا الكم الهائل من السلع والخدمات ال  ا  ا وال ال نش نش
لك بداًل من أن نعيش لنس" ؟ أم أصبحنا ورية ؤالاساسية بل وح الكماليةاحتياجاتنا الضر 
لك لنعيش وكانت أحد  ، نسبيًا،؟ وكما انفصلت الدورة السلعية عن الدورة النقدية" نس

الكي منفصاًل ٢٠٠٨أسباب ٔالازمة املالية والاقتصادية العاملية  ، كذلك أصبح الاقتصاد الاس
ء عن الحاجات الضرورية ؤالاساسية للبشر   .بعض ال

  جذور ٔالازمات الاقتصادية ٣.٧

ى نجد أّن  ى ٔالازمات الاقتصادية الك ي  إذا ما نظرنا إ ي أزمات فيض  أغلب ٔالازمات 
 ١٩٢٩ أزمة الكساد الكب عامبدءًا من ، فواردي امل ي ٕالانتاج أو ندرة ٕالانتاج وليس نقص
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ى ٔالازمة املالية والاقتصادية  جذور ٔالازمات  نجد أّن  ٢٠٠٨عام )أزمة الركود الكب(وصواًل إ

ي ى تراجع الطلب الك ى تعود إ ، لذلك ركزت النظرية العامة لك بعد أزمة الكساد الكب ع
ي للخروج من ٔالازمات  أحد أبرز أسباب نقص ، ف)٩٠-٨١. ص، ٢٠١٠، كي(تحف الطلب الك

يٕالا  الك وتراجع الطلب الك الكي والاستثماري هو بشقيه ٕالا  س وات والدخول  س تركز ال
ي التوزيع، فالتفاوت الكب والالمساواة ى املستو  وتفاقم حدة التفاوت  نع الوط والعالم  ي

ي اتلجم لتانال ماه ، لذلك نرى أن أغلب اعدة النمووقالاستثمار ز حّف مُ  عّد الذي يُ  ،الطلب الك
ا يتتّ و  سياسات ٕالانقاذ ال اتبع دف تحف الطلب الك   .بعها الدول تس

ي ٕالانتاج ا أزمات فيض إنتاج وليس نقص  ي أغل كيف  ،وإذا كانت ٔالازمات الاقتصادية 
ي مشكلة ندرة املواردمشكلة علم الا يمكن القول أّن  ي يمكن ٕالا  ؟قتصاد   ستنتاج بأّن وبالتا

ي التوازنات أحد ٔالاسباب الرئيس ا مشكالت  ة ألغلب ٔالازمات الاقتصادية منذ قرن ونيف سب
ي التوزيع، وليس ملشكلة الندرة دورًا  ي الناجم عن التفاوت  الكلية وباألخص تراجع الطلب الك

ى  ي التوزيع، كاتجونظرًا لزياد حّد . ي ٔالازمات الاقتصادية الك بعد عام  وذلك اه عامة التفاوت 
ى مستوى معظم دول العالم، يُ  ١٩٩٠ ع أن تكون ٔالازمات الاقتصادية املستقبلية أزمات توقّ ع

ا الرئي نقص  يسب ن. الطلب الك اقتصادها املرتبة الثانية  ال يحتّل  يمكن أن نأخذ الص
ن( ستثنائيوذجًا، حيث أنتج النمو الصي ٕالا عامليًا، نم منذ بداية  %١١و %٨ معدالت نمو ب

ن ٔالاغنياء )التسعينات من القرن املا ة تتمثل بالالمساواة والتفاوت الكب ب اختالالت كب
ن املدن ؤالارياف ي الصي. والفقراء وب وأعطى  ،وقد لجم هذا التفاوت الكب الطلب الداخ

ى املدى املتوسط، لذلك بدأت الحكومة ا لصينية منذ العام إشارات إنذار ألزمات قادمة ع
ي  ٢٠٠٥ ي، ع قنوات إعادة التوزيع،  ي الداخ بوضع خطط وبرامج هدفها تنشيط الطلب الك

ا لتفادي أزمات ى  محاولة م      ).١٧٩- ١٧٥. ، ص٢٠١٠لوموان، (قادمة  ك

ي مشكلة التوزيعاملشكلة الرئيسة : ثامناً    ي علم الاقتصاد 

ي تو لقد كان التفاوت والال  وات واملمساواة  ع التاريخ وال يزال فعاًل  داخيلزيع ال
ي التوزيع  ، بمع آخر ال يتّم ةة بحتنتاج آليات اقتصادي سياسيًا أك منه بشكل التفاوت 
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ي وعفوي بل بفعل فاعل ي التوزيع والالمساواةكما أن  .دبشكل متعّم و  ،طبي ي  ،تاريخ التفاوت 

وح الحسابات الاقتصادية القومية لكل دول العالم . ٨سيالالقتصاد الهو تاريخ  ،جزء منه
ي د بحسابات كانت وال تزال معنية ومنشغلة وبشكل متعمّ  القومي  والدخل الناتجإجما

ي التوزيع   .٩وباملتوسطات وٕالاجماليات وليس بالتوزيع والتفاوت 

ي توزيع الدخول سببًا تاريخيًا، تشكّ  وة والتفاوت الكب  ل الدرجة املرتفعة من تركز ال
ي توزيع . مصدرًا قويًا للتوترات السياسية والاجتماعيةو قتصادية الالألزمات  فالتفاوت الكب 

وات والدخول    ال
ّ ى تراجع الطلب الك ا. ييقود إ ي أغل ي  ، كما ؤالازمات الاقتصادية الحالية 

ي الفقرة السابقة،أسلفن ى ذلك أن أزمات طلب  ا  بع تّ ال تُ  ،غلب السياساتأوالدليل ع
ي ى تنشيط الطلب الك ي سياسات تعتمد ع ي العالم  لقد كان . ملعالجة ٔالازمات الاقتصادية 

اجع ي الواليات املتحدة بفعل زيادة حّد  ىالقوة الشرائية لد ل ة  ة الطبقات الوسطى والفق
ي اندالعالتفاوت  ٔالازمة املالية  ي التوزيع بدءًا من تسعينات القرن املا دورًا مهما 

، فقد أتاحت السيولة املرتفعة لدى املصارف، بفعل املدخرات ٢٠٠٨والاقتصادية العاملية عام 
اض بسهولة ة واملتوسطة لالق رة، ونظرًا بشروط ميّس و  الهائلة لألغنياء، الفرصة للشرائح الفق

اجع ى تسديد تلك القروض ل   .دخول تلك الشرائح أصبحت غ قادرة ع

مع  ١٩٧٩حصة رأس املال من الدخل القومي بدءًا من العام / لقد تسارع نمو نصيب
يار املعسكر  ي كل من بريطانيا والواليات املتحدة والحقًا مع ا صعود املحافظون الجدد 

اكي ن ومن ثم انتشار العوملة امل ١٩٨٩ عام الاش ة الثالث ي التسعينات، وذلك مقارنة بف الية 
ن لألجور والدخول ٔالاخرى  عامًا الالحقة للحرب العاملية الثانية، حيث كان التوزيع بحدود ثلث

هذا ). ٤٨ .، ص٢٠١٦، يبيك(من العمل وثلث لألرباح والريع والدخول ٔالاخرى من رأس املال 

                                  
ن، التوزيع الوظيفي والتوزيع الاجتما ٨ منا هنا هو التوزيع ٕالا للتوزيع مفهوم يي، وما  قصد بالتوزيع يُ . جتما

ن سلع تذهب لإل الوظيفي كيف يتوّز  الك وسلع ع ٕالانتاج ب يس ع قصد بالتوزيويُ . تذهب للتكوين الرأسما
وة وتوّز ٕالا  ي توزيع ال ى شكل جتما ي العملية ٕالانتاجية ع ن  ن أفراد املجتمع واملساهم ع الدخل القومي ب

  .أجور وأرباح وريوع وفوائد
ى نُ يُ  ٩ صادرة عن ال ٢٠٠٨ ولعام ١٩٩٣ظم ٔالامم املتحدة للحسابات الاقتصادية القومية لعام مكن العودة إ

ا للدخل والناتج القوميال تعتمدها وتطبّ ٔالامم املتحدة،  ي إعداد حسابا   . قها أغلب دول العالم 
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كانت . دة وليس عفوياً ومتعّم  سياسات مقصودة الاتجاه الصعودي لحصة رأس املال ناجم عن

ي الدول الصناعية املتقّد  ن  مة ماحصة رأس املال من الدخل القومي   ١٩٧٥ عام %٢٠ -%١٥ب

ى ثم  اية العقد ٔالاول من القرن الواحد والعشرين%  ٣٥-٢٥ارتفعت إ ي كل  .ي  نعرض فيما ي
ي التوزيع وات والعوامل الدافعة لزيادة حّدة التفاوت    .من توّزع املداخيل وتوّزع ال

  داخيلامل توزع ١.٨

ي أوروبا متوسط ر تطوّ  إذا ما تابعنا ي نجد أنه بلغ  ي ٕالاجما نصيب الفرد من الناتج املح
ى ارتو  ،١٩٥٠ط العالم عام من املتوّس % ٢١٥وأمريكا بحدود  ن ٢٠١٢عام % ٢٢٥فع إ ي ح  ،

ي آسيا وإفريقيا متوسط بلغ  ي  ي ٕالاجما من املتوسط العالم % ٣٧نصيب الفرد من الناتج املح
ى وو  ١٩٥٠عام  ، حيث بلغ متوسط نصيب )٧٥-٦٨.، ص٢٠١٦، يبيك( ٢٠١٢عام % ٦٠صل إ

وبحدود  ٢٠١٢ر عام دوال  ١٠٥٠٠وبحدود  ١٩٥٠دوالر عام  ٤٠٠الفرد من الناتج العالم بحدود 
العالم بدأ منذ  يبدو أّن  .)World Bank national accounts data, 2017( ٢٠١٦دوالر عام  ١٠١٥٠

ي مستويات املتسعينات القرن املا  ن البلدان الغنية وبعض  داخيليتجه نحو التقارب  ب
ًا والالمساواة شديدة للغ ن الدول الغنية البلدان النامية، ورغم ذلك يبقى التفاوت كب اية ب

ة، ي مستويات  والدول الفق ولكن داخل الدول يحصل العكس، حيث بدأ التفاوت والتباعد 
زداد منذ بداية تسعينات القرن املا يح من الدخل القومي اربل وزيادة حصة ٔالا و الدخ

 العشرين الحظ منذ تسعينات القرن يُ . اني من القرن الواحد والعشرونوخالل العقد ٔالاول والث

وات، حيث وصلت قيمة معامل جاه عالم لزيادة التفاوت و اتّ  ي توزيع الدخول وال الالمساواة 
ى  ٢٠١٠ي العام  Gini index ١٠جي وبقيت بنفس النسبة  بالنسبة لسكان العالم ككل ٧٠, ٠إ

ن الدول  ، ورغم أّن ٢٠١٦ح العام  ي توزيع الدخول قد تراجعت ب التفاوت والالمساواة 
 ّ ة بسبب العوملة، إال أ  .)Bourguignon, 2016(ا زادت داخل الدول خالل العقود الثالث ٔالاخ

وأمريكا من الجهة  ويمكن أخذ الصن والهند والنمور ٓالاسيوية من جهة والدول ٔالاوروبية
كون  ،لدخل العالم أك تفاوتًا من توزيع الناتج العالمتوزيع ا كما أّن  ،ٔالاخرى كنموذج

                                  
ي عام حّذ  ١٠ ي قمة العشرين  من خطورة وصول معامل جي بالنسبة  ٢٠١٦ر الرئيس الصي ت جينبينغ 

ى مستوى  لسكان العالم ككّل  ى املستوى العالم نذر ، حيث اعت ذلك مؤشر يُ  ٧٠, ٠إ   . بالخطر ع
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ى لنصيب الفرد من الناتج تملك أيضًا ر   ؤوس أموالالبلدان ال تملك املتوسطات ٔالاع

ي دول أخرى  ى تدفقًا موجبًا من الدواستثمارات  ي و  خول ٔالاوليةوتحصل ع يكون دخلها بالتا
ي      .القومي أك من ناتجها املح

وات وزعت ٢.٨   ال

وات نجد أّن  ايد بشكل واضح بدءًا من  فيما يخص ال ي ال وة آخذ  ي ال هناك تركز 
وة ي ال ى من إجما ، حيث تبلغ حصة الشريحة العشرية ٔالاع  الخاصة تسعينات القرن املا

ن  ي بداية ال% ٧٠و ،ي دول أوروبا الغربية %٦٥-٦٠ما ب عقد ي الواليات املتحدة ٔالامريكية 
  ).٣٧٠-٣٥٧. ، ص ٢٣٧.، ص٢٠١٦، يبيك( الثاني من القرن الواحد والعشرون

ي بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون بلغت حصة الـ  ٔالادنى من % ٥٠و
ن  السكان ما ن بلغت حصة الـ % ١٠-٢ب ي ح وة القومية الخاصة فقط،  ٔالاغ % ١٠من ال

ن  ما وة ال %٧٢ -٦٠ب ي دول أوروبا الغربية والواليات املتحدة من ال ، (خاصة  ، ٢٠١٦بيكي
اية فت من حّد الضرائب التصاعدية قد خّف  رغم أّن . )٢٧٣-٢٧١.ص ي التوزيع بعد  ة التفاوت 

رب والتجنّ   أّن الحرب العاملية الثانية مقارنة بالعقود السابقة، إاّل  ي ظل العوملة ال ب الضري 
ة  رب والتجنب يؤديقد ازداد مع ك ى املزيد من  انالجنات الضريبية واملالذات ٓالامنة، فال إ

   .الالمساواة

  التوزيع ي التفاوت ةحّد  لزيادة الدافعة العوامل ٣.٨

فاوت ة التّ ز زيادة حّد القرن العشرين يعزّ  بداية تسعيناتالاتجاه العام منذ  يبدو أّن 
وات، حيث تتوفر مجموعة منة ترّك وشّد  ذا الاتجاه ز ال ي ٔالاسباب والعوامل ال تدفع   :و

وات وامل التفاوتي زيادة حدة  مهماً لعب التضخم دورًا   - أ م هو ّخ ، فالتضداخيلي توزيع ال
ن و من نتاجات القرن العشرين،  ى مدى القرن معدالت ارتفاع ٔالاسعار كانت متواضعة ع

ومع كل . وقريبة من الصفر %١الثامن عشر والتاسع عشر، حيث كانت دائمًا أقل من 
 .تتم عملية إعادة توزيع لصالح من يملكون رؤوس ٔالاموال ؤالاصول الثابتة موجة تضخمية
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ه مستمر خالل العقود القادمة جاه العام السائد خالل العقود املاضية والذي يبدو أنّ تّ ٕالا   - ب

يواملتمثّ  ى رأس املال  ل  توماس ، كما برهن )g )r > g أك من معدل النمو rكون العائد ع
ي كتابه يبيك ي القرن الواحد والعشرون"   ". رأس املال 

ي التوزيعي تكريس وزيادة حّد  ،ي العقود القادمة اً يلعب التوريث دورًا مهّم س  - ت  ،ة التفاوت 
وات هو الاتّ  كز ال ي الدول الصناعية املتقّد ف ونظرًا . مة منذ عقودجاه العام السائد 

ى تزايد ترّك  النخفاض عدد ى أبناء ٔالاغنياء الذي يؤدي بدوره إ وة، سيقود الحقًا إ ز ال
وة املور  اكمةزيادة حصة ال وات امل ي ال ى سبيل املثال، بلغ رأس املال  .وثة من إجما فع

ي الدول ٔالاوروبية بحدود ثل رأس املال الخاص عام  لكاد وصل رأس وبا ٢٠١٠املوروث 
ي رأس املال الخاصاملال الناجم عن ٕالا  ى ثلث إجما ، ٢٠١٦،  توماسو  يبيك(دخار إ

 ).٤٢٩-٤٢٧.ص

ى هناك اتّ    - ث ى الشركات وع رأس جاه عام منذ ثمانينات القرن املا لتخفيض الضرائب ع
الاستثمارات ٔالاجنبية  بجاه املزيد من التنافس العالم الجتذا، حيث تدفع العوملة باتّ املال

داد، لتخفيضات الضريبيةمن خالل ا املباشرة ى  ول  مداخيلباملقابل العبء الضري ع

 .العمل

تأتي ظاهرة الرواتب املرتفعة لسوبر مدراء املؤسسات املالية واملصرفية والشركات عاملية    -  ج
ي التوزيع النشاط لتدفع باتّ    .١١جاه املزيد من التفاوت 

ايد رغم الريوع الاحتكارية للشركات، وبشكل خاص الشركات متعّد    -  ح دة الجنسيات، وال ت
ن املنافسة ومنع الاحتكار  .كل قوان

ي تُ إ   -  خ ى عوملة رأس املال املا ي زيادة حّد نتشار العوملة املالية وصعوبة السيطرة ع ة ساهم 
ى رأس املالترّك  ي ظل صعوبة فرض ضريبة تصاعدية عاملية ع وات   .ز ال

                                  
ي العام  ١١ ى مستوى العالم  ن ع ى خمس مدراء تنفيذي ن  ما ٢٠١٣بلغت الرواتب السنوية ألع مليون  ١٥ب

ى الرواتب يعادل ٩٦دوالر أدناها و ضعفًا لوسطي الرواتب  ١٧٤٥ مليون دوالر أعالها، وهذا يع ببساطة أن أع
ي الواليات املتحدة، ح ي العام السنوية   . ألف دوالر ٥٥بحدود  ٢٠١٣يث كان وسطي الرواتب السنوية 
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 .الجنات الضريبية ع العالمساع رقعة تنامي انتشار اقتصاد الظل واتّ   - د

ى تراكم وتركز إل ي املرتفع لامليل الحّد   - ذ دخار لدى ٔالاغنياء مقارنة بالفقراء، الذي يقود إ
 .مرتفع لرأس املال

وات ي املستقبل باملزيد من التفاوت والالمساواة  نكل تلك العوامل تُ   ي توزيع ال
  .داخيلوامل

ي تزيادة حّد  يبدو أّن  وات واملة التفاوت  ى املستوى العالم  داخيلوزيع ال تحدث ع
ي زيادة حّد   .)٧٢ -٦٤. ، ص٢٠١٠نابوليوني، (التفاوت هذا ة ويلعب اقتصاد الظل دورًا مهمًا 

ي البلدان النامية هو أك حّد  ي التوزيع  مة وذلك ة من البلدان الصناعية املتقّد ولكن التفاوت 
ن، حجم اقتصاد الظل ن رئيسي ي البلدان  ،املرتفع لسبب رب الضري املرتفع  وحجم ال

ة  ي العالم خالل الف ي حول اقتصاد الظل   ٢٠٠٧ -١٩٩٩النامية، فبحسب تقرير للبنك الدو

ي الدول النامية البالغ  حجم وسطي نجد أّن  ي  ي ٕالاجما ى الناتج املح اقتصاد الظل منسوبًا إ
ي عام من الناتج املح% ٣٧دولة بلغ  ٩٨عددها  ن ٢٠٠٧عام % ١, ٣٥و ١٩٩٩ي ٕالاجما ي ح  ،

ي البلدان املتقدمة ضمن حجم يبلغ وسطي  ي  ي ٕالاجما ى الناتج املح اقتصاد الظل منسوبًا إ
%  ٧, ١٧دولة  ٢٥البالغ عددها  )OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  مجموعة دول 

انتشار اقتصاد الظل إّن . ) World Bank, 2010, pp. 18-34( ٢٠٠٧عام % ٦, ١٦و ١٩٩٩عام 
، أي  ي التوزيع، حيث أن العبء الضري رب الضري وتفاوت أك  يع مستوى مرتفع لل

ن  اوح ما ب ي، ت ي ٕالاجما ى الناتج املح ن % ٢٥و ١٥نسبة الضرائب إ ي ح ي البلدان النامية 
ن  اوح ب إّن ). OECD, Tax-database, 2015(ي البلدان الصناعية املتقدمة %  ٥٠و ٣٥ت

ن والهند اللت ي االص ما حوا ي  ٧, ٢ن يقطن ف من سكان العالم حققوا % ٣٦مليار، أي حوا
ن ولكن الالمساواة زادت بشكل متسارع خالل  معدالت نمو مرتفعة خالل العقدين املاضي

ن ي. العقدين املنصرم ن حّدة التفاوت بأسرع مّما هو  ي الص الواليات املتحدة، حيث  تتسارع 
ى دخل يبلغ باملتوسط  ضعف ما يحصل عليه سكان الريف ويحصل  ٢, ٣يحصل أبناء املدن ع

ى دخل يعادل أك من تسعة أضعاف الدخل الذي يحصل % ١٠ ى دخاًل ع من السكان ٔالاع
نو ).٣٤٩ .، ص٢٠١٠شيفر ،(ٔالافقر من سكان املدن % ١٠عليه الـ  ى ي كولومبيا ؤالارجنت ، ع
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ى % ١سبيل املثال، يحصل  ى نسب % ٢٠من السكان ع من الدخل القومي وهذه من أع

ي العالم و التفا   )٣٥٠.، ص٢٠١٦، يبيك(ت 

يار ٕالاو  ي تسعينات القرن املا وجود اتّ يالحظ بعد ا جاه عالم تحاد السوفيي 
)Trend(ي التوزيع، يُ  ١٢ تآكل وتراجع الدور الاقتصادي و  ،ظهر تزايد الالمساواة وحدة التفاوت 

ي والسيا ي الواليات املتحدة  والاجتما ي معظم دول العالم، وتحديدًا  للطبقة الوسطى 
ذلك  عّد ويُ  .والفساد ظلوانتشار اقتصاد ال وذلك بفعل العوملة )Selingo, 2017(ٔالامريكية 

ديد ٔالاك ؤالاخطر لالقتصاد العالم ا  ،وتكمن خطورة تراجع الطبقة الوسطى ودورها .ال كو
يارات ،الحامل للتنمية ى ا   .ردود أفعال عنيفةو  ويمكن أن يؤدي إفقارها إ

ى قوائم مجلة فوربس  -Forbes, the world’s Billionaires lists 2000(وإذا عدنا إ

م بجان الطلب ،ال تتضمن أغ أغنياء العالم الذين يشكلون قلة قليلة تتحك)2017
ى مستوى الاقتصاد العالم ن كما يبّ  نجد، ،ملكون ثروات تعادل ثروات دول وي ،والعرض ع

م يفوق معدل نمو الناتج العالم بعدة أضعاف خالل معّد  ، أّن )٥(الجدول رقم  ل نمو ثروا
ة  ي العام ، حيث بلغ معّد ٢٠١٧-٢٠٠٠الف م  دل بحدود خمسة أضعاف مع ٢٠١٧ل نمو ثروا

م بمقدار  ، وزاد عدد املليارديرات بمقدار أربع مرات ونصف وزادت ثروا  ٥, ٨نمو الناتج العالم
ة ي العام  .مرة خالل نفس الف ي العالم   ٦١٢,٥بحدود  ٢٠١٧بلغت ثروة أغ عشرة أشخاص 

م ٢٠١٦مقارنة بالعام % ٢, ١٠مليار دوالر بمعدل نمو    .مليار دوالر ٥٥٦، حيث كانت ثرو

   

                                  
ي العقد ٔالاول من القرن الواحد  إذا أخذنا الواليات املتحدة، كمثال، نجد أّن  ١٢ ي التوزيع قد تفاقم  التفاوت 

ى من الدخل الق ومي والعشرين مقارنة بسبعينات القرن العشرين، حيث زادت حصة الشريحة العشرية ٔالاع
ى % ٣٥-٣٠من  ي بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين% ٥٠-٤٥ي السبعينات إ . من الدخل القومي 

ي الدول ٔالاوروبية وبعض الدول النامية ن واندونيسيا ،و ن ؤالارجنت ة حّد  نجد أّن  ،كالهند وجنوب إفريقيا والص
، ص( ١٩٩٠سارع بدءًا من العام التفاوت بدأت باالرتفاع بشكل مت ي الربع ٔالاخ من ). ٣١٢-٣١١، ٤٨. بيكي و

ى % ٣٥خطة لتخفيض ضرائب الشركات من  )الحزب الجمهوري(أطلقت إدارة ترامب  ٢٠١٧العام  ومن % ٢٠إ
ى دخاًل بمقدار % ١لـ شأن ذلك أن يزيد دخول حصة ا    .%٥, ٨ٔالاع
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م ومعّدل نمّوها خالل سنوات مختارة ): ٥(جدول رقم  تطّور عدد مليارديرات العالم وثروا

  من القرن الواحد العشرون

  ٢٠١٧  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  العام
  ٢٠٤٣  ١٨٢٦  ١٠١١  ٦٩١  ٤٧٠  تعدد املليارديرا

م   ٧٦٧٠  ٧١٠٠  ٣٦٠٠  ٢٢٠٠  ٨٩٨  )مليار دوالر( حجم ثروا

وات   السنوي معدل نمو ال

)%(١٣  
-  ١٨  ٩, ١٠  ٥٠  ٧, ١٥  

  *٦, ٣  ٨٢, ٢  ٣،٣٢  ٨٤, ٣  ٤٠, ٤  )%(معدل نمو الناتج العالم 

حجم ثروة أغ عشرة 
ي العالم   )مليار دوالر( أشخاص 

٥, ٦١٢  ٥٥٦  ٢, ٣٤٢  ٢, ٢٦٢  ٢, ٢٥٥  

   .Forbes, the world’s Billionaires lists 2000-2017, IMF Data mapper :ملصدرا

ياتّ  جاءتلقد  ا ،جاهات التوزيع الحا ي املستقبل ويبدو أ بعكس ما خلصت  ،ستكون 
ى أن التفاوت ١٤أبحاث كوزنتس  أبرزهاإليه دراسات وأبحاث عديدة من  ، الذي ب نظريته ع

ى من التصنيع ي املراحل ٔالاو ى أّن و  ي التوزيع يزداد  ى الذروة ثم يبدأ  التقدم والنمو إ يصل إ
اجع مع ارتفاع دراجات التصنيع والتقّد  م، حيث تبدأ عدالة التفاوت والالمساواة بعد ذلك بال

ي الدول متوسطة التوزيع بالتحّس  ا  ن عندما يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي مثيال
ن عدم املساواة مقدرة بمعامل الدخل، حيث يرى كوزنتس أّن  ى املحور  العالقة ب جي ع

ى املحور ٔالافقي تأخذ شكل حرف مودي ومتوّس االع  ,Kuznets, 1955(املقلوب  Uط الدخل ع

pp.1-28.(  

                                  
ا مباشرة ل النمو السنوي لكّل ساب معّد تحاتم  ١٣ ى السنة ال سبق   .سنة من السنوات املختارة منسوبًا إ
ي الاقتصاد لعام إ): ١٩٨٤-١٩٠١( يمون كوزنتسس ١٤ ى جائزة نوبل  ، له ١٩٧١قتصادي أمريكي حاصل ع

ي وضع أسس ومفاهيم الحسابات الاقتصادية القومية وترّك مساهمات مهّم  ى تحليل العالقة ة  زت أبحاثه ع
ن النمو  ة الخمسينات والستينات من القرن املاب ي ف   .الاقتصادي وتوزيع الدخل القومي وخاصة 
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ى املستوى العالم تسعينات القرن املا بداية منذ اً جاها عامهناك اتّ  أّن  واضح  ع

يحّد  يزداد مع رسوخ العوملة، حيث تزداد وات توزيع ة الالمساواة   الغنية العالم ل دول ي ك ال

ة ا والفق ي املتوسط  .م ى املستوى العالم منذ تسعينات القرن املا  وات ع وقد نمت ال
ى ترّك ذلك بنسب أسرع من نمو الدخل وقاد  وة، إذ تملك شريحة الـ إ ي ال ٔالاغ % ١ز شديد 

وة الخاصة، وتمتلك الشريحة العشرية %  ٥٠ي العالم  ي ال ن من إجما ى ما ب %  ٩٠و ٨٠ٔالاع

وة الخاصة ن يملك النصف ٔالافقر من سكان العالم بحدود  ،من ال ي % ٥ي ح من إجما
وة الخاصة ى ثروة تعادل ثروة  ٤٠٠، ويحوز ال ، (مليار شخص  ٤شخص ع  .، ص٢٠١٦بيكي

وات والدخول  الالمساواةتنامي  معو . )٤٦٩ - ٤٦١ ،٣١ خالل العقود الثالث السابقة  ي ال
يو  عديدة مرات واملداخيل رغم تضاعف رؤوس ٔالاموال ندرة وهميةيصبح هناك   رغم الوفرة 

   .السلع والخدمات إنتاج

ى ما تقدم  ي علم  عاد النظر باألطروحة ال تقول أّن أن يُ  نرى  بناًء ع املشكلة الرئيسة 
ي  ك مشكلة الاقتصاد  ا املشكلة الرئي ندرة املوارد، وال ى مشكلة التوزيع كو ض فويُ . ةسع

ض أن ويُ . أن تكون مسألة التوزيع محور التحليل الاقتصادي ومحور علم الاقتصاد ككّل  ف
ى توز رّك يُ  ن ز التحليل ع فآت العمل أالاجور وكل أشكال مك(العمل مداخيليع الدخل القومي ب

، )توزيعات أخرى  ريوع، فوائد،أرباح، إيجارات و (ية امللك مداخيل رأس املال أو مداخيلو )رى ٔالاخ
ي توزيع دخل رأس  ن بأجر أنفسهم والتفاوت  ن العامل ي توزيع دخل العمل ب وكذلك التفاوت 

ن من يملكون رأس املال أنفسهم املال ي الناتج تذهب،  خاصة وأّن  ب الحصة ٔالاك من النمو 
ى نسبة محدودة من السكان ع ي معظم دول العالم، رغم كما رأينا، إ ى شكل عوائد رأس املال 

ي العقود الثالثة ٔالاخ أنّ  ي البلدان الصناعية  ةه  أصبح يذهب قسم ال بأس به من الدخل 
ى ٕالادار املتقّد  ى  نالتنفيذيّ  كبار املديرينالعليا و  اتمة إ وقد . ي الشركات واملؤسسات الك

ى الدخ ى ٕالارث  ،ل أشكالهابك ل و تكون الضريبة التصاعدية ع وكذلك الضريبة التصاعدية ع
ي حال طُ  ال ال تزال فعالة للحّد  ،إحدى ٔالادوات الهامة  قتبّ من تفاقم مشكلة التوزيع 

افية و   . بشفافية ونزاهةباح
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 استنتاجات وتوصيات البحث : تاسعاً 
ي بدايات القرن الواحد والعشرونلم تعد مشكلة نُ  • بفعل الثورات  ،درة املوارد 

ي املشكلة الاقتصادية  التكنولوجية وارتفاع ٕالانتاجية وبفعل العوملة الاقتصادية 
ي الاقتصاد نكما كان الحال  ،الرئيسية  التاسع عشر والنصف ٔالاول الثامن و  ي القرن

ي توزيعمن القرن العشرين، و  وات وامل أصبحت مشكلة التفاوت  ي  داخيلال
ي ،ي علم الاقتصادة املشكلة الرئيس أسباب معظم ٔالازمات الاقتصادية  برز أحد أ و

ا البحثذا ٕالا وه. املعاصرة  .ستنتاج يعزز صحة الفرضية ال انطلق م

ي رفع ٕالانتاجية والحّد  • ي  يلعب امتالك املعرفة واملهارات دورًا محوريًا  من التفاوت 
وات وامل ن الدول وداخل الدول نفسها داخيلال  عد سلعًا عامةعرفة واملهارات تُ وامل. ب

ا، ورغم ذلك زادت حّد يُ  دةومتجّد  ي التوزيع خالل مكن الحصول عل ة التفاوت 
ي العقود القادمة وزيادة حدة الالمساواة مرّش . العقود الثالث املاضية حة للزيادة 

وات املورثة و  ي و بسبب تراكم ال  تضخمالت النمو املرتفعة والمعّد والتطور التكنولو

وهذا يعاكس تنبؤات دراسات . ات الضريبيةانتشار الفساد واقتصاد الظل والجنّ و 
ى رأسها نظرية كوزنتس ذا الخصوص ونظريات سابقة  .وع

ي يو البحث •  :بما ي

ي مناهج كلّ  شكلةعتبار ملإعادة ٕالا    ي التحليل الاقتصادي و يات التوزيع 
ي علم الاقتصادها املشكلة اعتبار الاقتصاد وٕالادارة و  ى    .الرئيسة ٔالاو

وات  ٔالازمات الاقتصادية الكلية يمكن لتجنب   ي توزيع ال اعتماد ٕالانصاف 
ى  واملداخيل كمدخل ى املدى الطويل الذي يف إ ي ع لتحف الطلب الك

  .تحف الاستثمار والنمو املستدام
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  المراجعالئحة 
    املراجع باللغة العربية

 ٢٠٠٨، ولعــــام ١٩٩٣اللجنــــة ٕالاحصــــائية، نظــــام الحســــابات الاقتصــــادية القوميــــة لعــــام  - ٔالامــــم املتحــــدة

 .٢٠٠٨، ١٩٩٣الطبعة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 

ي العالم .)٢٠١٤( ٔالامم املتحدة،  .إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رصد السكان 

، تحقيق كرم حلم فرحـات، )م١٤٠٤/ هـ ٨٠٨(، إغاثة ٔالامة بكشف الغمة ). ٢٠٠٧( تقي الدين املقريزي 
ن للدراسات والبحوث ٕالانسانية والاجتماعية، القاهرة ى، ع  .الطبعة ٔالاو

ــــ  ــــي القــــرن الواحــــد والعشــــرين  .)٢٠١٦(تومــــاس بيكي ن، / ، ترجمــــة وائــــل جمــــالرأس املــــال  ســــلم حســــ
ى، دار التنوير للطباعة والن  . شر، القاهرةالطبعة ٔالاو

ـــو خضـــور رســـالن  ـــي،  .)٢٠١٧( هيـــثم عي ـــي التطبيـــق العم ـــى،  التحليـــل الاقتصـــاد الجزئـــي  الطبعـــة ٔالاو
جمة والتأليف والنشر، دمشق  .املركز العربي للتعريب وال

 .، منشورات جامعة حلبالسيا الاقتصاد  ).١٩٨٠( عارف دليلة

ـــــى، مكتبـــــة لبنــــــان ، علـــــم الاقتصـــــاد .)٢٠٠٦( نوردهـــــاوس سامويلســـــون  ـــــى العربيـــــة، الطبعـــــة ٔالاو جم إ ـــــ م
وت   .٢٠٠٦ناشرون، ب

ـــي أســــباب وطبيعـــة ثـــروة ٔالامــــم .)٢٠٠٧(ســـميث آدم  ـــى، معهــــد بحـــث  ، ترجمـــة حســـ زينــــة، الطبعـــة ٔالاو
اتيجية، بغداد  . الدراسات ٕالاس

يــار .)٢٠١٠(أولــريش  شــيفر ــي، املجلــس الرأســمالية ا الــوط للثقافــة والفنــون ، ترجمــة عــدنان عبــاس ع
 .وٓالاداب، سلسلة عالم املعرفة، الكويت

ي آفــــاق الاقتصــــاد العــــالم لعــــدة ســــنوات، شــــعبة الســــكان التابعــــة لألمــــم  .)٢٠١٦(صــــندوق النقــــد الــــدو
 .املتحدة، عدد تشرين ٔالاول 

بــــر جــــيمس  ي الاقتصــــاد .)٢٠١٣(غ ن، املركــــز العربــــي للتعريــــب والالــــدو جم ــــ جمــــة ، ترجمــــة مجموعــــة م
 .والتأليف والنشر، دمشق



١١١   ١١٢ -  ٨١) ٢٠١٨) (٢(٢ وٕادارة األعمالمجلة العلوم االقتصادية 

  
ــ ــى، النســخة العربيــة، النظريــة العامــة للتشــغيل والفائــدة والنقــود، .)٢٠١٠(جــون مينــارد  كي الطبعــة ٔالاو

اث  .ترجمة الهام عيداروس، هيئة أبو ظ للثقافة وال

لكتـــاب، ، ترجمـــة صـــباح كعـــدان، الهيئـــة العامـــة الســـورية لالصـــي الاقتصـــاد .)٢٠١٠( فرانســـواز لومـــوان
 .دمشق

ــــى، الــــدار العربيــــة الاقتصــــاد العــــالم الخفـــي .)٢٠١٠(لوريتــــا  نـــابوليوني ــــ عــــامر، الطبعـــة ٔالاو ، ترجمــــة لب
وت  . للعلوم ناشرون، ب

ــي الغــذاء  .)٢٠/١/٢٠١٦(وزارة الزراعــة الســعودية  ورشــة عمــل، اُطِلــع عليــه  –الحــد مــن الفاقــد والهــدر 
 /www.alhayat.com/Articles .، من١/١١/٢٠١٧بتاريخ 
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