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 تقديم
 

توضــح الدراســات املتخصــصة أن االقتــصاد العــاملي قــد تعــرض لــثالث موجــات مــن العوملــة اســتندت   
 :النقل واملواصالت واالتصاالت مجيعها على تأثري التقدم التقين على تكاليف 

 
 والـيت شـهدت لـيس فقـط �ـضوج الثـورة             1870-1914أن املوجة األوىل للعوملة قد كا�ت خالل الفـرتة           -

الصناعية ، وما صاحبها من تقدم تقـين هائـل ، وإمنـا أيـضاً هجـرة دوليـة كـربى حنـو العـامل اجلديـد يف                           
 . ذلك الوقت 

يـة للعوملـة والـيت متيـزت بتحريـر التبـادل التجـاري بـني الـدول           املوجة الثا�1945-1980وشهدت الفرتة   -
 .املتقدمة فيما بينها يف جمال السلع املصنعة واخلدمات 

 وحتى الوقت احلاضر ، وهي الفرتة الزمنية الـيت شـهدت ولـوج    1980أما املوجة الثالثة فقد بدأت عام    -
 ارتفـع �ـصيب هـذه الـسلع مـن إمجـايل             عدد من الدول النامية لألسواق الدولية للسلع املصنعة ، حيـث          

  .80% إىل متوسط 20%صادرات هذه الدول من متوسط 
 

أثارت املوجة الثالثة للعوملة جدالً واسعاً يف خمتلف اجملتمعات خصوصاً فيما يتعلق بقضايا املساواة يف 
هضة للعوملة بتغطية وكما هو معروف فقد حظيت املظاهرات املنا. توزيع الدخل بني خمتلف الشرائح السكا�ية 

إعالمية واسعة خصوصاً يف إطار خمتلف املؤمترات االقتصادية الدولية ، بغض النظر عن مكان ا�عقاد 
االجتماع، من اجتماع منظمة التجارة العاملية يف سياتل إىل االجتماعات السنوية املشرتكة لصندوق النقد الدويل 

لة االيكو�وميست ، وهي اجمللة االقتصادية الرصينة ، لآلثار من جا�ب آخر تروج جم. والبنك الدويل بواشنطن 
 .اإلجيابية للعوملة على الفقر وتوزيع الدخل بطريقة مستمرة 

 
ويالحـظ يف هـذا الـصدد أن خمتلـف وجهــات النظـر حـول أثـر العوملـة علــى توزيـع الـدخل قـد حاولــت            

فعلـى سـبيل املثـال يالحـظ        . ألدبيـات املتخصـصة     تدعيم مواقفها بالرجوع إىل الدراسات التطبيقيـة املتـوفرة يف ا          
سياسات العوملة قد سامهت يف زيـادة عـدم املـساواة           "املنتدى الدويل للعوملة يف موقعه على شبكة املعلومات أن          

من جا�ب آخر ، يالحظ بعض الكتاب أن �سبة الذين يعيـشون يف فقـر مـدقع             " . بني الدول وداخل الدول �فسها    
د اخنفضت منذ بداية املوجة الثالثة للعوملة ، ممـا يعـين أ�ـه قـد كـان هنالـك وقـع إجيـابي للعوملـة                          يف الدول النامية ق   

 .على الفقر 
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يف إطار الوطن العربـي طالـب البنـك الـدويل يف إحـدى تقـاريره الـيت أصـدرها احتفـاال مبناسـبة ا�عقـاد                  
ولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بتغـيري طالـب           اجتماعاته السنوية املشرتكة مع صندوق النقد الدويل مبدينة دبي بد         

وكما هو معـروف فقـد التزمـت الـدول حتـت هـذا العقـد              . العقد االجتماعي الذي ساد يف معظم الدول العربية         
االجتماعي بتوفري خدمات التعليم والصحة والرعاية االجتماعية وكذلك بتوفري فرص العمل وهي التزامـات تعنـى     

والتغيري املستهدف للعقـد االجتمـاعي هـو  يف اجتـاه إسـناد دور أكـرب                 . لفرص يف اجملتمع    بإعادة توزيع الدخول وا   
للقطاع اخلاص يف كل هذه اجملاالت باإلضافة إىل تعميق اخنراط الدول العربية يف النظام االقتصادي العـاملي مبعنـى                   

 علـى مـا حققـه العقـد     1985م هذا وكان البنك الدويل قد أشار يف تقرير سـابق لـه صـدر عـا        . تعميق عوملتـها   
فاق أداء منطقة الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا أداء           " حيث   1960-1985االجتماعي الذي ساد خالل الفرتة      

 " .مجيع مناطق العامل األخرى ، ما عدا منطقة شرق آسيا ، من حيث منو الدخل وعدالة توزيعه
 

كا�ت حكومات "ت ا�تشار الفقر ، أ�ه قد  ، بعد ربطه لتوزيع الدخل مبعدال1985كذلك الحظ تقرير  
 مل يكن 1990إذ حبلول عام . بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا فعالة أيضاً يف ختفيض عدد الفقراء 

 يف املائة 14.7 يف املائة من سكان املنطقة يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم مقابل 5.6هنالك سوى 
وتعين هذه اإلشارات أن الدول العربية ، قبيل حماولة ".  يف املائة يف أمريكا الالتينية28.8ويف منطقة شرق آسيا 

اخنراطها يف النظام االقتصادي العاملي ، قد كا�ت تتمتع بقدر ال بأس به من العدالة يف توزيع الدخل وذلك 
 .باتباعها لسياسات اقتصادية واجتماعية هتدف إىل حتقيق مثل هذه العدالة

 
ما يكن من أمر ، هتدف حلقة النقاش اليت تنعقد اليوم إىل استكشاف وقع العوملة على توزيع الـدخل                   مه 

وجتدر اإلشـارة يف هـذا   . يف الدول العربية وذلك من خالل تطبيق املنهجيات االقتصادية املعروفة يف هذا اجملال       
ثل أحد اجملـاالت البحثيـة الـيت يعمـل فيهـا            الصدد أن جمال توزيع الدخل ، خصوصاً يف عالقته مع حتليل الفقر ، مي             

كما جتدر اإلشارة إىل أن املعهد يقوم حالياً بتنفيذ حبث تطبيقي مقارن بالتعاون مع املعهد              . املعهد حبثاً وتدريباً    
 ".أثر السياسات العامة يف اإلقالل من الفقر يف الدول العربية"الدويل لسياسات الغذاء ، ومقره واشنطن ، حول 
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ن جا�ب آخر ، ظل املعهد يهتم بقضايا العوملة منذ فـرتة طويلـة �ـسبياً وال يـزال ، حيـث يـستند تقريـر           م 
 ، علـى العديـد مـن مؤشـرات االخنـراط يف             2004التنافسية العربيـة ، الـذي صـدر العـدد األول منـه خـالل عـام                  

 .االخنراط النظام العاملي استناداً على تعريف للتنافسية يـُعنى يف األساس مبثل هذا 
 عيسى الغزايل. د

  الكويت-       مدير عام املعهد العربي للتخطيط 
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I .مقدمـــة 
 

توضح الدراسات املتخصصة أن االقتصاد العاملي قد تعرض لثالث موجات من العوملة استندت 
سات أن كذلك توضح الدرا. مجيعها على تأثري التقدم التقين على تكاليف النقل واملواصالت واالتصاالت 

العوملة حتدث من خالل اهلجرة عرب احلدود وتدفق االستثمارات حنو املناطق اليت تعد بفرص اقتصادية غري 
  .1تقليدية ، ومن خالل تدفق السلع واخلدمات يف إطار التجارة الدولية بني املناطق

 
 1870-1914كــذلك توضــح الدراســات املتخصــصة أن املوجــة األوىل للعوملــة قــد كا�ــت خــالل الفــرتة  

واليت شهدت ليس فقط �ضوج الثورة الصناعية ، ومـا صـاحبها مـن تقـدم تقـين هائـل ، وإمنـا أيـضاً هجـرة دوليـة                
 املوجة الثا�ية للعوملة والـيت متيـزت بتحريـر          1945-1980وشهدت الفرتة   . كربى حنو العامل اجلديد يف ذلك الوقت        

هذا ، ويالحـظ أ�ـه مل تـتمكن    .  جمال السلع املصنعة واخلدمات التبادل التجاري بني الدول املتقدمة فيما بينها يف      
أي من الدول النامية من االخنراط يف هذه املوجة الثا�ية ، وذلك بسبب عـدم �ـضوج عمليـة التـصنيع الـيت بـدأهتا                   

 وحتـى الوقـت احلاضـر ، وهـي الفـرتة            1980أمـا املوجـة الثالثـة فقـد بـدأت عـام             . هذه الـدول منـذ اسـتقالهلا        
نية اليت شهدت ولوج عدد مـن الـدول الناميـة لألسـواق الدوليـة للـسلع املـصنعة ، حيـث ارتفـع �ـصيب هـذه                            الزم

  .80% إىل متوسط 20%السلع من إمجايل صادرات هذه الدول من متوسط 
 

للتعرف على مدى عوملة خمتلف االقتصاديات هنالك العديـد مـن املؤشـرات الـيت تـستخدمها األدبيـات                   
حــول العوملــة اســتخدمت مؤشــرات معــدل الــتغري يف مؤشــر  ) 2002(راســة للبنــك الــدويل ففــي د. املتخصــصة

، ورصـيد  ) مبعنـى الـتغري يف �ـسبة الـصادرات والـواردات للنـاتج احمللـي اإلمجـايل         (اال�دماج يف التجـارة اخلارجيـة       
 . ات املتحدة  ، وعدد املهاجرين للوالي2االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

 
ــاس   ــة الــسياسة        ) 2003(أوضــح العب ــويره بواســطة جمل ــك مؤشــر مركــب للعوملــة مت تط علــى أن هنال

 مؤشر فرعي تعكس املكو�ـات األساسـية للعوملـة مبـا يف ذلـك               17اخلارجية وجملس األعمال العاملية اشتمل على       
ود على الواردات ، واال�دماج التجاري،      هيكل األسعار ، ومستويات الدخول ، وهيكل اإل�تاج ، والديون ، والقي           

                                                 
 ).2001(، وليندرت و ويليامسون ) 2002(أ�ظر على سبيل املثال البنك الدويل    1
علـى أ�ـه مؤشـر يـدل علـى الـسياسات           ) 2004(طة دوالر وكراي    خصوصاً عندما استخدم بواس   ) 2004(تعرض هذا املؤشر للنقد بواسطة بريدسال ومحودي           2

 ) .1996(أ�ظر أيضاً بريتشيت . التجارية 
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 لعشرة بلدان عربية 1980-1999هذا وقد قام العباس بتجميع البيا�ات املطلوبة للمؤشر املركب للفرتة 

مت تنميط . توفرت هلا املعلومات باإلضافة إىل ايرلندا وسنغافورة والواليات املتحدة األمريكية كدول مقار�ة 
ألعلى قيمة يف  (100إىل ) ألد�ى قيمة يف العينة (ملتغريات املشمولة يف املؤشر املركب لترتاوح قيمتها من صفر ا

 .حبيث ميثل متوسط قيم املؤشر ، أو جمموع القيم ، لكل بلد مؤشراً لعوملة االقتصاد املعين ) العينة
 

ســعاً يف خمتلــف اجملتمعــات بــني القــائلني  كيــف مــا قمنــا بقياســها أثــارت املوجــة الثالثــة للعوملــة جــدالً وا 
بالفوائد الـيت ميكـن أن ترتتـب عليهـا خـصوصاً فيمـا يتعلـق بزيـادة الرفاهيـة اجملتمعيـة وبـني الـذين حـاججوا بأهنـا                              

هذا ولعله ليس مبستغرب أن تكـون القـضايا         . تنطوي على زيادة يف الفقر واحلرمان ، خصوصاً يف الدول النامية            
ولـوحظ  . ة يف توزيع الدخل واإل�فاق والثروة أحد حماور اجلدل الذي أثارته املوجة الثالثة للعوملة               املتعلقة باملساوا 

يف هذا الصدد أن كالً من اجلا�بني قـد حـاول تـدعيم حجتـه بـالرجوع إىل �تـائج الدراسـات التطبيقيـة املتـوفرة يف                           
مـا يتعلـق باملفـاهيم والتعريـف و�وعيـة          األدبيات وذلك على الرغم من الصعوبات اليت واجهـت مثـل الدراسـات في             

  .3املعلومات وطرق القياس
 

يف الـدول   ) مـستوى املعيـشة   (هتدف هذه الورقـة إىل استكـشاف أثـر العوملـة علـى حالـة توزيـع اإل�فـاق                    
هذا وتشمل بقية الورقة على مخـسة أقـسام حبيـث يـشتمل القـسم الثـا�ي علـى                  . العربية اليت تتوفر هلا املعلومات      

أو الـدخل أو    (يف توزيـع اإل�فـاق      ) أو عـدم العدالـة    ( سريع ومكثف ألهم مؤشرات قياس عدم املـساواة          استعراض
، بينما يشتمل القسم الثالث على أهم النتائج الدولية حول تأثري العوملة على توزيـع الـدخل علـى املـستوى              ) الثروة

وم القسم الرابـع باسـتعراض أهـم النتـائج فيمـا            تنتقل الورقة بعد ذلك لتناول حالة الدول العربية حيث يق         . الدويل  
يف القـسم   . يتعلق بتوزيع املساواة يف عينة من الدول العربية واالجتاهات الزمنية لدرجة عـدم املـساواة يف التوزيـع                   

ويتقـدم  . اخلامس تقرر الورقـة عـدداً مـن النتـائج التطبيقيـة حـول حالـة عوملـة االقتـصاديات العربيـة وأثـر العوملـة                           
 .م اخلامس بعدد من املالحظات اخلتامية القس

 
                                                 

 ) .2003( لنقاش غري فين هلذه الصعوبات أ�ظر رافاليون  3
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II .مالحظات منهجية حول قياس عدم املساواة يف التوزيع 
 

لإل�فـاق  (لعله ليس مبستغرب مالحظة أن تكون األدبيات النظرية يف جمال قياس عدم املساواة يف التوزيع                 
قياس إىل �ظرية الرفاه االجتمـاعي واملنطلقـات        قد تـطورت تطوراً كبرياً فيما يتعلق بإسناد ال       ) أو الدخل أو الثروة   

هذا وتعـج األدبيـات املتخصـصة بعـدد كـبري مـن املعـايري             . الفلسفية املختلفة لتعريف مفهوم العدالة يف اجملتمعات        
 .واملبادئ اليت ينبغي أن تستوفيها خمتلف مؤشرات قياس عدم املساواة 

 
 العديـد مـن مؤشـرات قيـاس عـدم املـساواة يف التوزيـع            استناداً على مثـل هـذه التطـورات النظريـة تتـوفر            

كاملدى ، ومتوسط االحنـراف النـسيب ، والتبـاين ، ومعامـل االخـتالف ،       (يستند معظمها على الطرق اإلحصائية      
هذا ويعترب معامل جيين ، الذي يعتمد على منحنى لور�ز ، أكثر مؤشرات             ) . واالحنراف املعياري للوغاريثمات    

ويالحـظ يف هـذا الـصدد أن منحنـى لـور�ز هـو عبـارة عـن عالقـة              . ساواة يف التوزيـع اسـتخداماً       قياس عـدم املـ    
) مرتبني حسب مستويات إ�فاقهم أو دخلهم أو ثروهتم مـن األفقـر لألغنـى             (رياضية بني النسب الرتاكمية للسكان      

ألسـاس عـادة مـا يـتم     وعلـى هـذا ا   . 4والنسب الرتاكمية للدخل اليت حتـصل عليهـا كـل شـرحية مقابلـة للـسكان              
رسم منحنى لور�ز يف إطار مثلث قائم الزاويـة ومتـساوي األضـالع ميثـل حمـوره األفقـي التوزيـع الرتاكمـي للـسكان                         

، كمـا  ) مـن صـفر إىل واحـد أو مائـة    (وميثل حموره الرأسي التوزيع الرتاكمي للدخل     ) من صفر إىل واحد أو مائة     (
مبعنى أن كل النقاط على الوتر هـي تلـك النقـاط الـيت     ) أو العدالة الكاملة(ميثل وتر املثلث حالة املساواة الكاملة    

 .تتساوى فيها األ�صبة السكا�ية الرتاكمية مع األ�صبة الدخلية الرتاكمية 
 

                                                 

00)P("L ≥

حبيث ) مرتبني من األفقر لألغنى(الرتاكمي للسكان  متثل التوزيع P متثل التوزيع الرتاكمي للدخل وL من الناحية الفنية ميكن كتابة هذه العالقة على النحو التايل حيث  4
 مبعنى أن صفر يف املائـة مـن   L(0)=0 من السكان وحيث تستويف العالقة الشروط التالية P% النصيب النسيب من الدخل الذي يتحصل عليه أفقر     L(P)متثل  

 بــني صــفر وواحــد  Pمعني حيــصلون علــى إمجــايل الــدخل ؛ ولكــل   ، مبعنــى أن كــل الــسكان جمــت L(1)=1الــسكان حيــصلون علــى صــفر يف املائــة مــن الــدخل ؛  
'L)0( .  مبعنى أن املنحنى يتزايد باستمرار ومقعر    و  ≥+
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يُعرف معامل جيين على منحنى لور�ز على أ�ه �سبة املساحة احملصورة بني منحنـى لـور�ز ووتـر املثلـث                     
يف حالـة املـساواة الكاملـة ، أي عنـدما ينطبـق      (ترتاوح قيمـة معامـل جـيين بـني صـفر      إلمجايل مساحة املثلث ، و  
 . 5يف حالة عدم املساواة الكاملة ) أو مائة(وواحد ) منحنى لور�ز مع وتر املثلث

 
بُعيــد رســم منحنــى لــور�ز ، أو تقــديره ، ميكــن قــراءة معلومــات توزيــع الــدخل حــسب الــشرائح املئويــة    

من السكان وذلك بقراءة األ�صبة اال�فاقية ،       " أغنى عُشري "إىل  " ، وثا�ي أفقر عُشري   "  عُشري أفقر"للسكان مثال   
 .أو الدخلية ، املقابلة 

 
وبعد ، يالحظ أ�ه إذا توفرت املعلومات لرسم منحنى لور�ز لقطر معني لفرتات زمنية خمتلفة ، أو لعدد  

اليت حدثت حلالة املساواة يف التوزيع وذلك حسب مكا�ة من البلدان لفرتة زمنية ، ميكن احلكم على التطورات 
 .6منحنيات لور�ز حتت املقار�ة بالنسبة لوتر املثلث قرباً أو بُعداً 

 
III .العوملة وتوزيع الدخل �تائج دولية 

 
 :النتائج التالية) 41:2002-51(يف تقريره حول أثر العوملة على توزيع الدخل أورد البنك الدويل 

 
لعوملة قد كان إجيابياً يف اجتاه زيادة درجة املساواة يف توزيع الدخل يف دول منظمة التعاون أن وقع ا )أ (

يف ضوء اخنفاض درجة عدم مساواة التوزيع فيما بني الدول ، إال أن درجة "االقتصادي والتنمية وذلك 
 " .عدم املساواة قد ارتفعت يف بعض الدول رمبا بفعل سياسات داخلية

                                                 

∑
=

−− +−−=
n

1i
1ii1ii )LL)(PP(1G

) . جـوز مـن مـستويات اإل�فـاق    أي متوسـط الفروقـات املطلقـة بـني كـل            (من الناحية الفنية يعرف معامل جيين علـى أ�ـه يـساوي �ـصف متوسـط الفروقـات النـسبية                      5
 :، على النحو التايل Gوللمعلومات اجملمعة ميكن حساب معامل جيين ، 

 

 . هي التوزيع املرتاكم للسكان والدخل كما سبقت اإلشارة L و Pحيث 
 

إىل ميـني  ( ، يقـع حتـت   A حبيث أ�ـه إذا كـان منحنـى لـور�ز لتوزيـع دخـل معـني ،         على أساس هذه املالحظة متت صياغة معيار لور�ز ملقار�ة عدم املساواة يف التوزيع 6
  .B ال بد أن يكون أكثر عدم مساواة من التوزيع A، لكل �قاط املقار�ة فإن التوزيع Bمنحنى لور�ز مقارن ، ) حسب الرسم
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كمجموعة اخنفضت درجة عدم املساواة " املعوملة"تعاون االقتصادي والتنمية والدول لدول منظمة ال )ب (
 .يف التوزيع 

بسبب ارتفاعها يف الصني اليت متثل ثلث سكان " املعوملة"ارتفعت درجة عدم املساواة داخل الدول  )ج (
 .اجملموعة 

�فتاح االقتصادي ومؤشر وجد أ�ه ليس هنالك عالقة بني التغريات يف درجة اال دولة 137يف عينة من  )د (
 .عدم املساواة وذلك بغض النظر عن املؤشر املستخدم لدرجة اال�فتاح االقتصادي 

على الرغم من أن العوملة ال تؤثر يف املتوسط على درجة عدم املساواة ، إال أهنا تـرتبط بارتفـاع درجـة          )ه (
 .عدم املساواة يف الدول ذات الدخل املنخفض

 
ــدو  ــر البنــك ال ، الــيت ظهــرت يف شــكلها األويل عــام  ) 2004(يل علــى �تــائج دوالر وكــراي  اعتمــد تقري

 1980 ، حيث مت تعريف الدول النامية الـيت زادت مـن اخنراطهـا يف النظـام االقتـصادي العـاملي منـذ عـام             2002
ألغــراض الدراســة اعتمــد متوســط دخــل أفقــر مخــيس مــن الــسكان كمؤشــر لعــدم  . 7"معوملــة"علــى أهنــا دول 

بتقـديره والـذي اشـتملت متغرياتـه        ) 2004( واستخدم كمتغري معتمد يف النموذج الذي قام دوالر وكراي           املساواة
 :التفسريية على متوسط الدخل وعدد من مؤشرات اال�فتاح االقتصادي 

 
 .للناتج احمللي اإلمجايل ) الصادرات زائداً الواردات(�سبة التجارة  -
 ؛)ر �سبة التجارة على أداة فرا�كل ورومر ولوغاريتم السكانوتعتمد على تقدي(�سبة التجارة املعدلة  -
 .معامل دمية ساكس و وار�ر لال�فتاح  -
 ) .يساوي واحد للعضوية(معامل دمية لعضوية منظمة التجارة العاملية  -
 .معامل دمية للقيود على حتركات رأس املال كما يعرفها صندوق النقد الدويل  -
 . الواردات ضرائب الواردات كنسبة من إمجايل -

 
أوضحت النتائج أ�ه فيما عدا مؤشر القيود على حتركات رأس املـال مل يكـن أي مـن مؤشـرات اال�فتـاح                      
االقتصادي اليت اسـتخدمت مغزويـاً إحـصائياً وأن وجـود قيـود علـى حتركـات رأس املـال مـن شـأ�ه أن يقلـل مـن                    

.  يف املائـة  10وذلـك علـى مـستوى املغزويـة       ) مبعنى زيادة درجة عـدم العدالـة يف التوزيـع         (متوسط دخل الفقراء    

                                                 
 ) .1997( أ�ظر أيضاً ويليوامسون  7
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وذلك باعتماد أ�صبة العشريات بدراسة أثر العوملة على توزيع الدخل ) 2002(قام ميال�وفيك  

الواردات كنسبة من الناتج + الصادرات (السكا�ية يف الدخل كمتغريات معتمدة ومؤشر اال�فتاح االقتصادي 
ومؤشر االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي باإلضافة إىل العمق النقدي ) احمللي اإلمجايل

 .�تقال كمتغريات مفسرة والدميوقراطية ومعامل دمية لدول اال
 

 ، وهي 1993 و 1988مت تقدير النموذج لعينة من الدول توفرت هلا معلومات عن توزيع الدخل لعامي  
هذا .  مشاهدة 113سنوات تتبع للموجة الثالثة للعوملة ، وبلغ عدد املشاهدات اليت استخدمت يف التقدير 

ألجنيب املباشر ومغزوية مؤشر اال�فتاح االقتصادي لكل وقد أوضحت النتائج عدم مغزوية متغري االستثمار ا
على مستويات املغزوية (العشريات فيما عدا العشري الثامن ومتغري التفاعل بني اال�فتاح االقتصادي ودخل الفرد 

 .كذلك احلال أوضحت النتائج مغزوية متغري الدميوقراطية ودمية دول اال�تقال وثابت التقدير) .  يف املائة5 و 1
 

وذلـك ملـتغري اال�فتـاح االقتـصادي        ) 1 جـدول رقـم      15:2002(يلخص اجلـدول التـايل �تـائج ميال�وفيـك           
 .ومتغري التفاعل بني اال�فتاح االقتصادي ودخل الفرد 

 
 �تائج ميال�وفيك: العوملة وتوزيع الدخل) : 1(جدول 

 
)  اال�فتاح االقتصادي( اال�فتاح االقتصادي املتغري املعتمد

 )لفرددخل ا(
دخل الفرد ال�قالب  معامل التحديد ثابت التقدير

 )$(التأثري 
 5400 0.210 0.371 0.00002 -0.108 )األفقر(�صيب العشري األول 
 6167 0.345 0.519 0.00003 -0.185 �صيب العشري الثا�ي
 5075 0.397 0.621 0.00004 -0.203 �صيب العشري الثالث
 4850 0.391 0.761 0.00004 -0.194 �صيب العشري الرابع

 5900 0.398 0.811 0.00003 -0.177 �صيب العشري اخلامس
 5167 0.381 0.921 0.00003 -0.155 �صيب العشري السادس

                                                 
يف إطار احلملة الرتوجيية للعوملـة احتفـت جملـة    ) . 2003(تأكيد هذه النتائج ولكن بطريقة �قدية أ�ظر على ل) F47-F41:2004( أ�ظر أيضا دوالر وكراي  8

ثالث مرات بنتائج دوالر وكراي قبل طباعتها يف اجملالت االقتصادية املهيمنة املتخصصة وذلـك         ) اليت تعترب من أرصن اجملالت االقتصادية يف العامل       (االيكنوميست  
 ) !! امللحق اخلاص بالعوملة2001:( سبتمرب 29؛ و ) 108:2000( سبتمرب 30؛ و ) 94 ص 2000:( مايو 27 يف أعدادها
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 3867 0.291 1.061 0.00003 -0.116 �صيب العشري السابع
 - 0.054 1.251 0.00001 -0.027* �صيب العشري الثامن
 6350 0.097 1.550 -0.00002 0.127 �صيب العشري التاسع
 4938 0.368 2.180 -0.00021 1.037 )األغنى(�صيب العشري العاشر 

 
 :ميكن قراءة هذه النتائج على النحو التايل 

 
أن هنالك تأثري للعوملة على التوزيع يعتمد على املرحلة التنموية للدولة كما يعكسها متوسط الدخل  )أ (

 ) .ثالث أغنى عشري(يما عدا العشري الثامن احلقيقي للفرد وذلك لكل العشريات ف
فيمــا يتعلــق بالعــشريات الــسبعة األفقــر مــن الــسكان تــؤدي العوملــة ، كمــا يعكــسها ازديــاد مؤشــر كثافــة  )ب (

التجارة ، إىل اخنفاض أ�ـصبتها مـن الـدخل وذلـك لكـل مـستويات الـدخول الـيت تقـل عـن �قطـة ا�قـالب                         
 دوالر 6167و ) للعشري السابع كأد�ى مستوى لدخل الفـرد   (د   دوالر للفر  3867التأثري واليت ترتاوح بني     

 ) .للعشري الثا�ي كأعلى مستوى لدخل الفرد(للفرد 
 
فيمــا يتعلــق بالعــشريين األغنــى مــن الــسكان تــؤدي العوملــة إىل ازديــاد أ�ــصبتها مــن الــدخل وذلــك لكــل    )ج (

 دوالر للفـرد للعـشري األغنـى        4938مستويات الدخول اليت تقل عن �قطة ا�قالب التأثري واليت ترتاوح بني            
 . دوالر للفرد للعشري السابع 6350و 

 
أثر )  سيختصر االسم فيما يلي سلس2004(يف ورقة حديثة تناول سبليمربتو ولو�دو�و وسكلي 

ة العوملة على توزيع الدخل بعد األخذ بعني االعتبار املوارد لكل دولة مقار�ة باملوارد املتوفرة يف العامل لتعكس حال
الندرة النسبية للموارد ، وحيث مت رصد تعريف مؤشر اال�فتاح االقتصادي بطريقة تتغلب على الصعوبات اليت 

 .واجهتها أشهر مؤشرات اال�فتاح االقتصادي املستخدمة يف األدبيات 
 

عُرف مؤشر املوارد النسبية لكل من األراضي القابلة للري ورأس املال ورأس املال البشري على أ�ه 
وغاريتم �سبة كل من األراضي القابلة للري للفرد إلمجايل األراضي القابلة للري للفرد على مستوى العامل ، ورأس ل

املال للفرد كنسبة من رأس املال للفرد على مستوى العامل ، وحصة السكان ذوي التعليم العايل كنسبة من 
رف رصيد كل مورد على مستوى العامل على أ�ه هذا وقد عُ. السكان ذوي التعليم العايل على مستوى العامل 

إمجايل األرصدة الدولية بعد تثقيلها مبعامل كثافة التجارة اخلارجية كنسبة من إمجايل السكان مثقال مبعامل 
 .كثافة التجارة اخلارجية 
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 وملا كان مسامهة هذه الدراسة هي يف تعريف ، واستخدام ، مفهوم الندرة النسبية للموارد فقد مت

هذا . تقدير تأثري هذه على توزيع الدخل قبل إدخال مؤشر اال�فتاح الستكشاف أثر العوملة على توزيع الدخل 
ويلخص اجلدول التايل النتائج الرئيسية هلذه الدراسة حيث يظهر معامل متغري تربيع دخل الفرد بعد ضربه مبليون 

 . دولة 34 من 320وحيث كان عدد املشاهدات 
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 �تائج دراسة سلس: اال�فتاح االقتصادي وتوزيع الدخل): 2(جدول رقم 

 
 2 1 املتغري املفسر

 1.71** 1.29** مؤشر �درة املوارد األرضية القابلة للري

 17.26** 4.70** مؤشر �درة رأس املال

* مؤشر �درة العمالة املاهرة -1.20  ** -3.63  

1.71-  )مؤشر اال�فتاح(× ) مؤشر املوارد األرضية(  

 52.40**  )مؤشر اال�فتاح(× ) ؤشر رأس املالم(

 14.95*  )مؤشر اال�فتاح(× ) مؤشر العمالة املاهرة(

 42.69**  مؤشر اال�فتاح االقتصادي

* دخل الفرد -0.003  ** -0.004  

 1.50** 1.31** تربيع دخل الفرد

 45.05 52.26** ثابت التقدير

 1.40 0.27 معامل التحديد

 
 :لنتائج على النحو التايل ميكن قراءة هذه ا

 
توضح �تائج العمود األول أن درجة عدم املساواة يف التوزيع عادة ما تكون مرتفعة عندما  )أ (

تتميز الدولة بوفرة �سبية يف املوارد األرضية القابلة للري وراس املال وعادة ما تكون 
 .منخفضة عندما تتميز الدولة بوفرة �سبية يف العمالة املاهرة 

 
ا�ب آخر ، توضح �تائج العمـود الثـا�ي أن مـن شـأن زيـادة اال�فتـاح االقتـصادي ، بعـد                        من ج  )ب (

 .األخذ بعني االعتبار املوارد النسبية املتاحة ، أن تؤدي إىل ارتفاع درجة عدم عدالة التوزيع
 
كــذلك ، توضــح النتــائج أن الوقــع اإلمجــايل لزيــادة اال�فتــاح االقتــصادي ســتعتمد علــى املــوارد   )ج (

ــاح االقتــصادي يكــون عكــس اجتــاه وقــع هِبــات      النــسبية ــأثري اال�فت  املتاحــة وأن اجتــاه وقــع ت
هذا وتوضح التقديرات أن إمجـايل وقـع زيـادة اال�فتـاح االقتـصادي هـو زيـادة درجـة                    . املوارد

 .9عدم املساواة يف التوزيع 
                                                 

 : الحظ أن إمجايل وقع زيادة اال�فتاح االقتصادي على درجة عدم املساواة عند متوسط اهلبات على مستوى العامل يساوي  9
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   42.8=[(0.05x52.4)-(0.96x1.71)+(0.13x14.95)+42.69] حيث استخدمنا املعامالت املقدرة مع متوسط اهلبات على مستوى العامل ، . 
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IV .توزيع اإل�فاق االستهالكي يف الدول العربية: 
 

بنتائج تؤيد وجود عالقة غري خطية بني عملية التنمية، كما يلخـصها متوسـط        تذخر األدبيات التطبيقية    
دخل الفرد، ودرجة عدم عدالة توزيع الدخول، حبيث تنزع درجة عدم عدالة التوزيع حنو االرتفاع خالل املراحل                 

 .تزوتعرف هذه النتيجة بأطروحة كوز�. األولية للتنمية لتصل أعلى درجة هلا قبل أن تبدأ باالخنفاض
 

يف هــذا اجملــال ، وبعــد األخــذ بعــني ) 2000(توضــح أحــدث النتــائج التطبيقيــة الــيت توصــل إليهــا بــارو  
االعتبار خمتلف املتغريات املفسرة األخرى ، أن معامل جيين يزداد، �تيجة للزيادة يف دخـل الفـرد احلقيقـي، حتـى        

وتعـين  .  1985 باملكـافئ الـشرائي لعـام         دوالر 3320يصل أعلى قيمة لــه عنـدما يـصل دخـل الفـرد احلقيقـي إىل                 
 دوالر يتوقـع أن تـشاهد ازديـاداً يف          3320هذه النتيجة أ�ه لكل األقطـار الـيت يقـل دخـل الفـرد احلقيقـي فيهـا عـن                     

درجة عدم عدالـة التوزيـع بينمـا يتوقـع أن تـشاهد األقطـار الـيت يفـوق فيهـا دخـل الفـرد هـذه القيمـة اخنفاضـاً يف                                
 10.زيع، مع ازدياد متوسط دخل الفرددرجة عدم عدالة التو

 
املتاحـة مـن قاعـدة معلومـات اجلـدول العـاملي الـذي تعـده جامعـة بنـسلفا�يا أن دخـل                       البيا�ات  توضح  و

 3320(قد فاق احلد الذي تبلغ فيه درجة عدم عدالة التوزيع قيمتها القـصوى               1985 الفرد باملكافئ الشرائي لعام   
 ممــا يعــين أن هــذه الــدول قــد أصــبحت يف مرحلــة التنميــة الــيت تتــسم  عربيــة  يف عــدد مــن الــدول ال)دوالر للفــرد

، والكويت  )1998 دوالر للفرد عام   9688(البحرين  : هذا وتشتمل هذه الدول على    . بتحسن حالة توزيع الدخل   
، )1989 دوالر للفـرد عـام       16570(، وقطر   )1995دوالر للفرد عام     8072(، وعُمان   )1989 دوالر عام  9733(
دوالر  3804(، وتــو�س )1999 دوالر للفــرد عــام 5135(، وســوريا )1998دوالر للفــرد عــام  6531(لــسعودية وا

واليت يقل فيهـا متوسـط       أما بقية الدول العربية      .)1993دوالر للفرد عام     16323(، واإلمارات   )1999 للفرد عام 
، واجلزائــــــــر   ) دوالر 2029( األردن    عن القيمة القصوى ملنحنى كوز�تز، فتـشتمل علـى         1999دخل الفرد يف عام     

ــصر ) دوالر2733( ــرب ) دوالر2299(، ومـ ــا ) دوالر2283(، واملغـ ــسودان )  دوالر974(، وموريتا�يـ  944(والـ
وتعين هذه النتيجـة أن قـضايا توزيـع الـدخل متثـل حتـدياً تنمويـاً يف جمموعـة الـدول                      ).  دوالر 940(واليمن  ) دوالر
 .الثا�ية

 
                                                 

مبـشاهدات عـن    (1960 كما استخدمت معلومات عن معامل جيين لألعـوام  1985استخدمت معلومات دخل الفرد باملكافئ الشرائي للدوالر للعام   10
 ). قطرا76ًمبشاهدات عن  (1990و) قطرا 68مبشاهدات عن  (1980و)  قطرا61ًمبشاهدات عن  (1970و)  قطرا49ً
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 االســتهالكي وحتــى وقــت قريــب، مل تكــن املعلومــات حــول توزيــع الــدخل واإل�فــاق كمــا هــو معــروف،و
 املتجـدد بقـضايا الفقـر    االهتمامهذا وقد ترتب على  .  متوفرة لعدد كبري من الدول النامية مبا فيها الدول العربية         

وفري املعلومـات حـول    مبستوى املعرفـة يف جمـال تـ     االرتقاءعلى املستوى الدويل جهود حبثية وإحصائية هدفت إىل         
 متثلت يف رصد، وتصنيف جودة، ما هو متوفر من معلومات يف شـكل قواعـد                االستهالكيتوزيع الدخل واإل�فاق    

 قاعـدة معلومـات ديننجـر    اكتـسبت هـذا وقـد   .  بيا�ات ويف إجراء مـسوحات ميدا�يـة لتـوفري معلومـات إضـافية           
 11. هذا اجملالحرتاماً كبرياً يف أوساط الباحثني يفا) 1996(وإسكوير 

 
للمعلومات املتوفرة حول معامل جيين ملختلف أقاليم العامل يستند         حديثاً   اًرصد) 3(يوضح اجلدول رقم    

 ).2002(على قاعدة ديننجر وإسكوير ولفرتات زمنية متتد من الستينات إىل التسعينات قام به ديننجر وأولينتو 
 

 )�سب مئوية: معامل جيين(  أقاليم العاملدرجة عدم عدالة توزيع الدخل يف): 3(جدول رقم 
 

 - 1986 1985 - 1981 1980 - 1976 1975 - 1971 1970 - 1966 عدد األقطار األقاليم
 38.58 36.91 38.51 39.32 40.63 60 إمجايل العينة 30.83 29.74 30.82 34.88 37.09 15 أوروبا الغربية 35.75 41.21 44.00 - 39.00 7 أفريقيا جنوب الصحراء 33.57 36.68 35.37 33.32 33.30 4 جنوب آسيا 36.54 35.21 35.91 35.28 35.61 2 مشال أمريكا 50.16 49.06 49.77 50.93 57.24 17 أمريكا الالتينية 40.04 38.60 38.53 38.89 37.26 9 شرق آسيا والباسيفيك 38.17 42.95 41.90 41.65 43.67 6 الدول العربية 1990

 )).1(، جدول رقم 23، 2001(ديننجر وأولينتو : صدر امل
 

الدول العربية قـد جـاء يف الرتتيـب الثـا�ي مـن حيـث عـدم عدالـة                   الذي يضم   قليم  اإليوضح اجلدول أن    
ــع اإل�فــاق  (توزيــع الــدخل   مبعامــل جــيين بلــغ  1970 – 1966خــالل الفــرتة األوىل ) معــرباً عنــه مبعامــل جــيين لتوزي

هـذا  .  ألكثر األقاليم عدم عدالة، أمريكـا الالتينيـة       % 57.24 مبتوسط معامل جيين بلغ      مقار�ة % 43.67 همتوسط
حيـث   (1980 – 1976وقد حافظ إقليم الدول العربية على هذا الرتتيب لكل الفرتات الزمنية فيما عـدا فرتتـي           

                                                 
ولكـي تكـون املعلومـات    .   اشتملت قاعدة معلومات توزيع الدخل على معلومات من النوعية الراقية، وهي املعلومات اليت عادة ما تـستخدم يف الدراسـات التطبيقيـة                    11

 .يف الدخل واإل�فاق على كل املصادر وأن يكون املسح ممثالً للمجتمعراقية النوعية يشرتط أن تكون معتمدة على مسوحات لإل�فاق والدخل وأن يشتمل تعر
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 الزمنية لدرجـة عـدم عدالـة توزيـع الـدخل فقـد سـجل             باالجتاهاتكذلك يوضح اجلدول أ�ه فيما يتعلق       

خـالل  % 44 متوسط معامل جيين من حوايل  اخنفضإقليم الدول العربية إجتاهاً تنازلياً عرب الفرتات الزمنية حيث          
، وهـو   %0.67 السنوي بلغ حـوايل      لالخنفاضخالل الفرتة الثا�ية مسجالً بذلك معدالً       % 38ايل  الفرتة األوىل إىل حو   

على الرغم من ذلك، توضـح املعلومـات الرمسيـة يف عـدد              . 12  يعترب متد�ياً من الناحية الكمية     لالخنفاضمعدل  
ع الـدخل يف الـدول العربيـة قـد كا�ـت             الزمنيـة حلالـة توزيـ      االجتاهـات من الدول العربية اليت تتوفر هلا املعلومـات أن          

 ).4(كبرية احلجم �سبياً خالل فرتة التسعينات وذلك حسبما يوضح اجلدول رقم 
 

 التسعيناتتوزيع اإل�فاق االستهالكي يف عينة من الدول العربية يف بداية وهناية ): 4(جدول رقم 
 

 ثالث أفقر ب�صي %�20صيب ثا�ي أفقر  %20 أفقر�صيب  الفرتة الشرائح الدخلية
 % معامل جيين%�20صيب أغنى %�20صيب رابع أفقر  20%

 40.7 47.7 20.9 14.6 10.3 6.5 1991  األردن

 36.5 44.6 21.0 15.4 11.5 7.5 1999 األردن

 40.2 46.3 22.1 15.3 10.4 5.9 1990  تو�س

 40.8 47.3 21.7 14.8 10.3 6.0 2000 تو�س

 39.1 46.5 20.7 14.9 11.0 6.9 1990   اجلزائر

 35.1 43.1 21.6 15.8 11.7 7.7 2000 اجلزائر

 32.0 41.1 21.4 16.3 12.5 8.7 1991  مصر

 37.7 45.8 20.6 14.9 11.2 7.6 1999 مصر

 39.1 46.3 21.7 15.0 10.5 6.6 1991  املغرب

 39.7 46.8 21.3 14.8 10.6 6.5 2001 املغرب

 42.5 46.3 23.3 16.2 10.7 3.5 1992  موريتا�يا

 39.1 45.6 22.0 15.4 10.8 6.2 1998 موريتا�يا

 34.4 42.0 22.3 16.3 12.0 7.3 1998 اليمن

 . قاعدة معلومات ديننجر وإسكوير - : املصادر
 . تقارير الفقر القطرية من موقع البنك الدويل يف شبكة اإل�رت�ت - 

 

                                                 
 .املعدالت السنوية للتغري يف معامل جيين واليت تقل عن واحد يف املائة بأهنا اجتاهات زمنية صغرية من الناحية الكمية) 1998(  يعرف الي وإسكوير وزو  12
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القـرن املاضـي     بدايـة تـسعينات     ة توزيـع اإل�فـاق يف        أن السنوات األوىل متثل حالـ      وباعتبار،   اجلدولمن  
، ميكن حساب متوسـط معامـل جـيين إلقلـيم الـدول             حالة التوزيع يف هناية التسعينات      وأن السنوات املتأخرة متثل     
. يف هنايـة التـسعينات      % 37.6حـوايل   إىل   بعـدها    يف بدايـة التـسعينات اخنفـض      % 38.9العربية على أ�ـه قـد كـان         

كمـا جـاء يف      1990 – 1966 الزمين لدرجة عدم عدالة التوزيع الـذي سـجل للفـرتة             االجتاهنتيجة أن   وتعين هذه ال  
غـري   الـسنوي  لالخنفـاض معـدل  كـان  ن إتسعينات القـرن العـشرين، و     هناية   حتى   استمرقد  ) 3(�تائج اجلدول رقم    

مـن   الـسنوي لكـل      الخنفـاض اويوضـح اجلـدول أن معـدل        . ) يف املائة سنوياً   0.34معدل اخنفاض   (تذكر   أمهية   يذ
وأ�ـه قـد كـان أقـل مـن واحـد يف املائـة               )  يف املائـة لكـل     1.1وبلغ حـوايل    (قد فاق الواحد يف املائة      األردن واجلزائر   

بينمـا ازدادت درجـة عـدم املـساواة يف كـل مـن تـو�س واملغـرب بطريقـة هامـشية                      )  يف املائة سـنوياً    0.8(ملوريتا�يا  
 1.65وبطريقة ملحوظة يف مصر حيث بلغ املعدل السنوي لتدهور حالـة التوزيـع        ) كل يف املائة سنويا ل    1.5مبعدل  (

 .يف املائة 
 

، خصوصاً تلك املتعلقة بالنـصف الثـا�ي مـن            الزمنية االجتاهات، لعله من املهم مالحظة أن هذه         وبعد
مثا�ينات القرن العشرين وحتى هناية القرن، ال تتوافق مع الفهـم الفطـري واملـشاهدات الفرديـة ملـا حـدث يف عـدد                        

كذلك احلال بالنـسبة ملـا سـبق وأن الحظنـاه بالنـسبة ألطروحـة كـوز�تز        . من الدول العربية اليت يرصدها اجلدول 
 الـزمين فيهـا مـع مـا يتـوفر مـن معلومـات حـول دخـل الفـرد فيهـا مقار�ـة                         االجتاهس واليت يتسق    وذلك فيما عدا تو�   

 .باملستوى التنموي الذي تبدأ بعده حالة توزيع الدخل يف التحسن
 

 يف 20على مستوى التفاصيل ولنهاية التسعينات، يتضح من معلومات اجلدول أن متوسـط �ـصيب أفقـر              
مــن إمجــايل اإل�فــاق االســتهالكي مقار�ــة مبتوســط �ــصيب % 6.8لعربيــة يبلــغ حــوايل املائــة مــن الــسكان يف الــدول ا

وتتفـاوت هـذه األ�ـصبة فيمـا بـني األقطـار            . مـن إمجـايل اإل�فـاق     % 44 يف املائة من السكان يبلغ حوايل        20ألغنى  
 �ـصيب سـجل   مـن إمجـايل اإل�فـاق وأد�ـى    % 7.7 يف املائـة سـجل للجزائـر وبلـغ     20العربية من أعلى �صيب ألفقـر    

 يف املائة مـن الـسكان مـن أعلـى قيمـة             20كذلك احلال تفاوت �صيب أغنى      .  من إمجايل اإل�فاق  % 6لتو�س وبلغ   
مـن إمجـايل    % 35.1مـن إمجـايل اإل�فـاق إىل أد�ـى قيمـة سـجلت للجزائـر وبلغـت                  % 47.3سجلت لتـو�س وبلغـت      

 .اإل�فاق
 

V.العوملة والتوزيع يف الدول العربية  
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ــدخول  ــى        دون ال ــة ، مبعن ــصاديات العربي ــة االقت ــدى عومل ــاس م ــة لقي  يف جــدل حــول املؤشــرات املالئم
الـيت تـستخدم   ) 2003(ا�دماجها يف النظام االقتصادي الدويل ، رمبا كان من املفيد االعتماد على �تـائج العبـاس                 

ر املركـب وطـرق قيـاس    ملكو�ـات املؤشـ  ) 1(ا�ظـر امللحـق رقـم    (املؤشر املركب للعوملة كما جاء ذكره يف املقدمـة     
 ) .هذه املكو�ات
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بتجميـع ، وتنمـيط ، املعلومـات ملكو�ـات املؤشـر      )) 9(-)8( وجـداول    185:2003-188(قام العبـاس     
-1999 مكو�اً وحساب املؤشر املركب لعشر دول عربيـة تـوفرت هلـا املعلومـات وذلـك للفـرتة                 13املركب البالغة   

وكما سبق وأن الحظنا ترتاوح     .  سنوات   5ة طول الواحدة منها      حيث قسمت الفرتة ألربعة فرتات فرعي      1980
هـذا وتوضـح    ) . ألعلـى مـستوى مـن العوملـة        (100إىل  ) ألد�ى مستوى مـن العوملـة     (قيمة مؤشر العوملة من صفر      

 ) :لتفاصيل املؤشر املركب لعينة الدول العربية) 2(أ�ظر امللحق رقم (النتائج التفصيلية ما يلي 
 

مـن  (، والبحـرين  ) 1999 عـام  9.31 إىل 1980 عام  24.9من  (عوملة يف كل من اجلزائر      اخنفض مؤشر ال   -أ 
، ) 29.4 إىل 53مــن (، والــسعودية ) 30.1 إىل 65.1مــن (، والكويــت ) 1998 عــام 42.9 إىل 70.8

 ) .8.5 إىل 26.8من (، وسوريا ) 20.9 إىل 28.2من (واألردن 
 26.5مـن  (، وعُمـان  ) 1999 عـام  18.4 إىل 1980ام  ع6.9من (ازداد مؤشر العوملة يف كل من مصر    -ب 

 ) .19.3 إىل 18.2من (، وتو�س ) 34.2إىل 

لالقتصاديات العربية ، كما متثلها عينة الدول العربية اليت توفرت هلـا املعلومـات ، اخنفـض مؤشـر العوملـة            -ج 
  .1999 عام 21.2 إىل 1980 عام 33.5من 

 
منهجيـة البنـــك الدولـــــي    ) 186:2003(العربية اتبع العباس  يف استكشافه ملدى عوملة االقتصاديات   

معـدل النمـو االجتـاهي للمؤشـر واعتبـار الدولـة معوملـة إذا حققـت ارتفاعـاً اجتاهيـاً يف                      "وذلك حبساب   ) 2002(
 .هذا ويلخص اجلدول التايل �تائج تقدير دالة االجتاه الزمين للمؤشر لكل دولة ، وحالة عوملتها " . املؤشر

 
 1980-1999االجتاه العام للمؤشر املركب لعوملة االقتصاديات العربية  ) : 5( جدول رقم 

 حالة العوملة معامل التحديد إحصائية ت معامل الزمن القطر
 غري معومل 0.36 -3.19 -0.02 األردن
 غري معومل 0.16 -1.54 -0.01 البحرين
 معومل 0.596 3.15 0.0191 تو�س
 غري معومل 0.16 -6.20 -0.05 اجلزائر

 غري معومل 0.78 -8.00 -0.04 السعودية
 غري معومل 0.67 -6.05 -0.05 سوريا
 غري معومل 0.01 0.40 0.001 عُمان

 غري معومل 0.53 -4.49 -0.02 الكويت
 معومل 0.68 6.16 0.08 مصر

 معومل 0.56 4.75 0.03 املغرب
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 ) .10 جدول رقم 208:2003(العباس : املصدر
 

تضح من اجلدول أ�ه لكل الدول العربية يف العيّنة ، فيما عـدا مـصر واملغـرب ، سـجل املؤشـر املركـب                        ي 
للعوملــة اجتاهــاً تنازليــاً خــالل احلقبــة الثالثــة للعوملــة األمــر الــذي يعــين أن كــل مــن األردن ، والبحــرين ، واجلزائــر ،  

معوملــة باإلضــافة علــى حالــة عُمــان والــيت  والــسعودية ، وســوريا والكويــت ميكــن تــصنيفها علــى أهنــا دول غــري   
سجلت معدال موجباً للنمو إال أ�ه ليس معنوياً إحصائياً مما يعين عدم تغري املؤشر املركـب لعوملتـها ومـن ثـم ميكـن                         

من جا�ب آخر ، سجلت كـل مـن تـو�س ومـصر واملغـرب معـدالت موجبـة                   . تعريفها على أهنا أيضاً غري معوملة       
 يف 3وحـوايل  ) مبغزوية إحـصائية يُعتـد هبـا      ( يف املائة سنوياً يف حالة مصر        8عوملة بلغ حوايل    لنمو املؤشر املركب لل   

 .مما جيعل كل منها ضمن الدول املعوملة ) مبغزوية إحصائية يعتد هبا(املائة يف املغرب 
 

حبـساب  ألغراض استكشاف تأثري العوملة على حالة توزيـع اإل�فـاق االسـتهالكي يف الـدول العربيـة قمنـا            
 لكــل قطــر وذلــك بتقــدير دالــة االجتــاه كمــا هــو موضــح يف  1990-1999الــتغري يف املؤشــر املركــب للعوملــة للفــرتة  

 ) .6(اجلدول رقم 
 

 1990-1999: االجتاه العام للمؤشر املركب لعوملة االقتصاديات العربية): 6(جدول رقم 
 العوملةحالة  معامل التحديد إحصائية ت املطلقة معامل الزمن القطر

 معومل 0.76 3.33 0.037 األردن
 غري معومل 0.65 2.28 -0.027 البحرين
 معومل 0.59 2.06 0.024 تو�س
 غري معومل 0.65 5.99 -0.118 اجلزائر

 غري معومل 0.79 3.63 -0.034 السعودية
 غري معومل 0.79 3.59 -0.105 سوريا
 معومل 0.77 3.45 0.026 عُمان

 غري معومل 0.39 1.19 -0.024 الكويت
 غري معومل 0.39 1.15 0.022 مصر

 غري معومل 0.14 0.40 0.006 املغرب

 
 حققت كل من األردن وتو�س وعُمـان معـدالت تغـري    1990-1999يُالحظ من اجلدول أ�ه خالل الفرتة       

 تعوملت خـالل هـذه    موجبة وذات معنوية إحصائية للمؤشر املركب للعوملة مما يعين أ�ه ميكن تصنيفها على أهنا قد              
من جا�ب آخـر سـجلت بقيـة الـدول العربيـة املدرجـة يف اجلـدول معـدالت تغـري سـالبة ومعنويـة                . الفرتة الزمنية   
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 حـول حالـة عوملـة االقتـصاديات العربيـة قُمنـا باتبـاع              (6)و  ) 5(  وبعد ، باسـتخدام معلومـات اجلـدولني        

 الستكــشاف أثــر العوملــة علــى توزيــع اإل�فــاق االســتهالكي يف الــدول العربيــة حيــث  (2002)منهجيــة ميال�وفيــك 
 مـن   20%اعتمد�ا ثالثة شـرائح عريـضة للتوزيـع تتوافـق مـع تقـديرات الفقـر يف املنطقـة العربيـة هـي شـرحية أفقـر                            

، وشـرحية   ) يف املائـة مـن الـسكان       60ثا�ي أفقـر    (، وشرحية الطبقة الوسطى     ) أفقر مخيس من السكان   (كان  الس
هـذا وقـد مت الرتكيـز علـى حالـة توزيـع اإل�فـاق يف هنايـة التـسعينات             ) .  مـن الـسكان    20%أغنى  (الطبقة الغنية   

 .وهي حالة التوزيع اليت تعكس الوضع الراهن 
 

تخدمة ألغــراض تقــدير أثــر العوملــة ، حــسب تــوفر املعلومــات حــول توزيــع   اشــتملت عينــة الــدول املــس  
هذا ويوضـح اجلـدول   . فيما عدا البحرين وسوريا ) 6(و ) 5(اإل�فاق، على كل من الدول املدرجة يف اجلدولني     

 .أ�صبة الشرائح التوزيعية اليت استخدمت يف التقدير ) 7(رقم 
 

 هناية التسعينات: الكي يف الدول العربية توزيع اإل�فاق االسته ) : 7( جدول رقم 
 )�سب مئوية(

 
 �صيب الطبقة الغنية �صيب الطبقة الوسطى �صيب الطبقة الفقرية القطر

 44.60 47.90 7.50 (1999)األردن    

 47.30 46.80 6.00 (2000)تو�س     

 45.78 49.14 7.74 (2000)اجلزائر    

 43.70 47.70 8.60 *(1999)السعودية 

 47.73 47.15 5.13 (2000)عُمان    

 45.37 48.70 5.93 (2001)الكويت  

 45.78 46.71 7.55 (1999)مصر     
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 46.80 46.70 6.50 (2001)املغرب   

 .الحظ أن توزيع السعودية يغطي فقط األسر السعودية    *
  

 
فـاق يف الـدول العربيـة وذلـك حلالـة          �تـائج تقـدير أثـر العوملـة يف توزيـع اإل�           ) 8(وبعد ، يـورد اجلـدول رقـم         

 .العوملة حسبما يوضحها معدل تغري املؤشر املركب للعوملة خالل فرتة العشر سنوات السابقة لنهاية التسعينات 
 

 العوملة وتوزيع اإل�فاق يف الدول العربية) : 8(جدول رقم 
 )1990-1999حالة العوملة (

 
 معامل التحديد ديرثابت التق املعامل املقدر املتغري املعتمد

 – 0.0929 �صيب الطبقة الفقرية
(1.68) 

0.0680 
(16.24) 

0.1680 

 – 0.1399 �صيب الطبقة الوسطى
(4.59) 

0.4750 
(195.23) 

0.5848 

 0.2352 �صيب الطبقة الغنية
(3.29) 

0.4573 
(94.13) 

0.5144 

 
 :هذا وميكن قراءة هذه النتائج على النحو التايل 

 
اط القطر يف النظام العـاملي كمـا يعكـسها ارتفـاع مؤشـر العوملـة املـستخدم ال تـؤثر معنويـا                       أن ازدياد اخنر   )أ (

 .من إمجايل اإل�فاق )  من السكان20%مبعنى أفقر (على �صيب الطبقات الفقرية 

 
ــة          )ب ( ــصيب الطبق ــاض � ــؤدي إىل اخنف ــع أن ت ــاملي ، يتوق ــادة االخنــراط يف النظــام الع ــى زي ــة ، مبعن أن العومل

الدول العربيـة وذلـك بطريقـة معنويـة إحـصائياً علـى مـستوى املعنويـة اإلحـصائية واحـد يف                      الوسطى يف   
 املائة أو أحسن ؛

 
ــادة �ــصيب الطبقــة الغنيــة يف      )ج ( ــاد االخنــراط يف النظــام االقتــصادي العــاملي يتوقــع أن تــؤدي إىل زي أن ازدي

 . أو أحسن 5%ة إمجايل اإل�فاق االستهالكي بطريقة معنوية إحصائياً على مستوى املعنوي
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وتعين هذه النتـائج أ�ـه يف حالـة الـدول العربيـة يتوقـع أن تـؤدي العوملـة إىل تفـاقم عـدم املـساواة يف توزيـع                             
وتتأكـد هـذه النتيجـة      . اإل�فاق االستهالكي خصوصاً فيما يتعلق بالتوزيع فيما بني الطبقات الغنية وبقية السكان             

 ، مبعنى احملصلة النهائية للموجة الثالثة للعوملة وذلك حسب النتـائج            1980-1990النهائية بتقدير أثر العوملة للفرتة      
  .(9)املقررة يف اجلدول رقم 
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 العوملة وتوزيع اإل�فاق يف الدول العربية): 9(جدول رقم 

 )1980-1999حالة العوملة (
 

 معامل التحديد ثابت التقدير املعامل املقدر املتغري املعتمد

 – 0.0658 قرية�صيب الطبقة الف
(0.60) 

0.0687 
(15.95) 

0.0586 

 – 0.1868 �صيب الطبقة الوسطى
(3.37) 

0.4759 
(241.56) 

0.6949 

 0.2565 �صيب الطبقة الغنية
(1.78) 

0.4557 
(91.82) 

0.4075 

 
ويالحظ على هذه النتائج تأكيـد التـأثري الـسليب للعوملـة علـى �ـصيب الطبقـة الوسـطى واحتمـال التـأثري                         

كذلك تؤكد النتائج عـدم تـأثري     . ابي على �صيب الطبقة الغنية وإن فقد مثل هذا التأثري معنويته اإلحصائية             اإلجي
ويتفــق االجتــاه العــام لنتــائج الــدول العربيــة مــع النتــائج الدوليــة الــيت ســبق    . العوملــة علــى �ــصيب الطبقــة الفقــرية  

 .استعراضها 
 

VI.مالحظات ختامية  
 

 : هذه الورقة فيما يلي ميكن تلخيص أهم �تائج
 

أ�ه ، وبرغم صعوبات توفر املعلومات حول توزيع اإل�فاق يف الـدول العربيـة ، توضـح املعلومـات أن توزيـع         )أ (
اإل�فاق االستهالكي يف الدول العربية كان يف بداية التسعينات ، يتسم بقدر كبري من عـدم املـساواة كمـا                    

 قـد كـان هنالـك اجتـاه حنـو اخنفـاض درجـة عـدم                 وأ�ـه  39%يعكسه متوسط معامل جـيين بلـغ حـوايل          
  .38%املساواة حيث قدر متوسط معامل جيين بنهاية تسعينات القرن املاضي حبوايل 

 
-1999أن من بني عينة الدول العربية اليت تـوفرت هلـا معلومـات حلـساب املؤشـر املركـب للعوملـة للفـرتة                         )ب (

اليت ميكن أن يُطلق عليهـا دول معوملـة بينمـا     تعترب كل من تو�س ومصر واملغرب من ضمن الدول         1980
مل تتمكن بقيـة الـدول مـن االخنـراط يف النظـام االقتـصادي العـاملي بداللـة اخنفـاض ، أو ثبـات ، املؤشـر                            
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-1999ربية اليت تـوفرت هلـا معلومـات حلـساب املؤشـر املركـب للعوملـة للفـرتة                   أن من بني عينة الدول الع      )ج (

 تعترب كل من األردن وتو�س وعُمان من ضمن الدول اليت ميكن أن يُطلق عليها دول معوملـة بينمـا      1990
مل تتمكن بقيـة الـدول مـن االخنـراط يف النظـام االقتـصادي العـاملي بداللـة اخنفـاض ، أو ثبـات ، املؤشـر                            

 ركب للعوملةامل

 
أ�ه على الرغم من املؤمترات الدولية املتعددة ، ومن العدد الكبري للمبشرين بالعوملة ، ال تواجـد شـواهد     )د (

. تطبيقية على املستوى الدويل تؤيد عدم وجود تأثري سليب للعوملة على حالة توزيع اإل�فـاق أو الـدخل                   
 أ�ـه رمبـا كـان للعوملـة تـأثري سـالب علـى               وأن عدد مـن الدراسـات التطبيقيـة املنـضبطة منـهجياً توضـح             

 .مساواة الدخول مبعنى أن تؤدي إىل زيادة عدم العدالة يف التوزيع 

 
على الرغم من عدم عوملة معظم االقتصاديات العربية توضح �تـائج هـذه الدراسـة أ�ـه رمبـا كـان للعوملـة                        )ه (

 وذلـك بداللـة العالقـة الـسالبة وذات          تأثري سليب على حالة توزيع اإل�فاق االستهالكي يف الدول العربية ،          
املغزوية اإلحصائية لنصيب الطبقة الوسطى من إمجايل اإل�فـاق مـع مؤشـر العوملـة وكـذلك احلـال بداللـة                     

 .العالقة املوجبة لنصيب الطبقة الغنية من إمجايل اإل�فاق مع مؤشر العوملة 
 

النتـائج الدوليـة حـول أثـر العوملـة علـى        ، ينبغـي النظـر إىل    13وبعد ، بعيداً عن صـخب الرتويـج للعوملـة         
التوزيع، وكذلك �تائج الدول العربية ، على أهنا تستدعي تعميق البحث يف أثـر العوملـة علـى التوزيـع خـصوصاً يف                     
الدول النامية وذلك ملا ميكن أن تفرزه زيادة درجة عدم املساواة يف التوزيـع مـن عـدم اسـتقرار سياسـي ومـن ثـم                    

وكما هو معروف عادة ما تنزع احلركات السياسية اإلقليمية ، أو األثنيـة ، أو غريمهـا   . ي عدم استقرار اقتصاد  
 .إىل التعبري عن الغنب السياسي من خالل استغالل مؤشرات التوزيع 

 

                                                 
 ) .2001,1999,1997(أ�ظر أيضاً رودريك ) . 2002(، وقراء ) 2002(ملثال ، ستيجلينز  لتناول �قدي ملثل هذا الصخب أ�ظر ، على سبيل ا 13

 27



من جا�ب آخر ، إذا تأكد أن هنالك آثاراً سلبية للعوملة على التوزيع فإن ذلك سيستدعي أن تنحو 
ادية حنو تأسيس أ�ظمة اجتماعية تعيد توزيع املزايا املرتقبة من العوملة حبيث ال تتفاقم صياغة السياسات االقتص

 .حالة التوزيع 
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VII.ملخص املناقشات  

 
تعــرض النقــاش الــذي دار بعــد اســتعراض �تــائج الورقــة حــول أثــر العوملــة علــى الطبقــة املتوســطة والــيت   

ــر     ــا�ي أفق ــى أهنــا ث ــدول  60%عرفــت عل ــسكان يف ال ــن ال ــة  م ــا�ي أغــين   ( العربي ــارة أخــرى ث ــن 60%أو بعب  م
ولوحظ يف هذا الصدد أن األثر السليب على �صيب هـذه الطبقـة ، مبعنـى توقـع اخنفـاض �ـصيبها مـن              ). السكان

اإل�فاق االستهالكي مع ازدياد درجة عوملة االقتصاد ، رمبـا كـان بـسبب مـن عـدم تأهيلـها للتعامـل مـع متطلبـات                          
لك ، لوحظ أن املشاهدات العـابرة توضـح أن الطبقـة الوسـطى يف اجملتمعـات العربيـة تبـدو                    كذ. االقتصاد املعومل   

وكأهنا آيلة للزوال مبا يعين أن هذه اجملتمعات يف طريقها لال�قسام على �فـسها علـى شـكل طبقـتني أحـدمها غنيـة                        
 .واألخرى فقرية 

 
الثـة طبقـات وذلـك علـى أسـاس أن      هذا وقد مت توضيح هذه النقاط بـالرجوع إىل مـربرات النظـر إىل ث               

 مـن  20%متوسط مؤشر ا�تشار الفقر ، مبعنى �سبة الفقراء من إمجايل السكان ، يف الدول العربيـة يقـدر حبـوايل             
 يف املائـة مـن إمجـايل اإل�فـاق االسـتهالكي يف الـدول               6.4إمجايل السكان وهي شرحية بلغ متوسط �صيبها حـوايل          

 .العربية 
 

د أن ا�كماش الطبقة الوسطى أو توسعها سوف يعتمد على �سبة الفقر يف اجملتمع         ولوحظ يف هذا الصد    
 .مبعنى أ�ه كلما ا�تشر الفقر كلما كا�ت الطبقة املتوسطة صغرية احلجم والعكس صحيح 

 
كذلك تطرق النقاش إىل قضية اإلصالح املؤسسي الذي يرمـي إىل تغـيري العقـد االجتمـاعي الـذي كـان                       

العربيــة ، مبختلــف أ�ظمــة احلكــم فيهــا ، وايل ترتــب عليــه التــزام للحكومــات باتبــاع عــدد مــن    ســائداً يف الــدول 
السياسات التوزيعية يف جماالت التعليم والصحة والتشغيل وذلك خـالال لفـرتة منـذ بدايـة سـتينات القـرن املاضـي             

ت احلكومات العربية خـالل     وكما ال حظ املدير العام يف كلمته االفتتاحية فقد حقق         . وحتى منتصف الثما�ينات    
هذه الفرتة إجنازات تنموية فاقت تلك اليت حتققت يف كل أقاليم العامل النـامي فيمـا عـدا إقلـيم شـرق آسـيا وذلـك                          

ــع منــافع هــذا النمــو   ولــوحظ يف هــذا الــصدد أن الــدعوة لتغــيري العقــد   . يف جمــال النمــو االقتــصادي وعدالــة توزي
يق اخنراط الـدول العربيـة مراقبـة مـا سـيحدث حلالـة توزيـع الـدخول بطريقـة                    االجتماعي السائد اآلن يف اجتاه تعم     
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 �ات املؤشر املركب لقياس عوملة االقتصادات العربيةمكو) : 1(ملحق رقم 

 
الفـرق مـا بـني النــاتج احمللـي اإلمجـايل اجلــاري بالـدوالر األمريكـي والنــاتج         :التقارب السعري 

 احمللي اإلمجايل بأسعار القوة الشرائية املتكافئة

الواليـات  الفرق مـا بـني الـدخل القـومي للفـرد مـع الـدخل القـومي للفـرد يف              :تقارب الدخل 
 املتحدة األمريكية

 الفرق ما بني الدخل القومي اإلمجايل والناتج احمللي اإلمجايل :التشابك اإل�تاجي 

 جمموع مدفوعات ودخل الفوائد على الناتج احمللي اإلمجايل :مدفوعات الفوائد 

 �سبة الرسوم اجلمركية على إمجايل الواردات :القيود على الواردات 

 جمموع الواردات والصادرات على الناتج احمللي اإلمجايل :جاري اال�دماج الت

جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر الـداخل واخلـارج علـى النـاتج               :االستثمار األجنيب املباشر 
 احمللي واإلمجايل

الـداخل واخلـارج علـى النـاتج        ) احملفظـة (جمموع تدفقات االستثمار املـايل       :االستثمار املايل 
 احمللي واإلمجايل

جممــوع التــدفقات الداخلــة واخلارجــة يف بــاب الــسياحة والــسفر حمــسوبة   :السفر والسياحة 
 للفرد الواحد

ــاجرين      :التحويالت  ــة وحتــويالت امله ــوع التحــويالت احلكومي ) األصــول واخلــصوم (جمم
 حمسوبة للفرد الواحد

 ايل اإلمجICRGمؤشر اجلدارة االئتما�ية  اجلدارة االئتما�ية
 )6 ، جدول رقم 203صفحة : 2003(العباس :     املصدر
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 1980-1999مؤشر العوملة االقتصادية ما بني ) : 2(ملحق رقم 
 

 تو�س سوريا السعودية عمان املغرب الكويت األردن مصر البحرين اجلزائر السنة
 الدول
 العربية

1980 24.90 70.08 6.92 28.15 65.08 14.39 26.53 52.97 26.83 18.20 33.48 

1981 19.76 59.03 3.99 33.13 66.59 9.32 27.83 54.30 22.35 15.09 31.14 

1982 19.71 58.71 2.88 32.19 66.54 9.01 30.17 64.67 17.97 15.01 31.69 

1983 19.98 54.50 5.68 31.72 68.07 8.66 33.61 66.13 19.53 13.81 32.17 

1984 23.23 53.71 11.29 31.76 64.78 12.40 36.15 60.61 19.10 14.45 32.75 

1985 24.18 55.99 12.33 28.30 64.02 13.26 28.93 47.79 19.98 13.76 30.85 

1986 21.41 43.90 6.24 24.35 63.68 10.36 29.83 36.66 17.30 10.02 26.38 

1987 20.42 47.57 9.17 24.54 63.75 12.26 29.41 44.49 17.71 12.09 28.14 

1988 21.97 47.98 7.96 23.90 65.99 13.96 27.62 38.00 17.33 16.08 28.08 

1989 20.31 44.71 9.03 20.54 66.04 14.75 28.74 40.40 16.06 16.31 27.69 

1990 21.65 52.23 10.55 16.62 40.29 12.42 24.97 38.56 13.97 14.34 24.56 

1991 21.51 57.20 18.39 17.21 53.48 17.50 25.90 34.30 18.86 18.79 28.31 

1992 16.18 64.35 15.89 19.58 63.22 18.00 28.88 38.72 15.58 19.07 29.95 

1993 16.67 56.41 17.78 21.66 59.15 16.89 30.14 40.77 14.82 16.20 29.05 

1994 14.92 53.46 17.99 23.42 55.89 19.35 30.13 38.11 19.88 19.11 29.23 

1995 10.14 50.49 16.53 22.90 56.85 18.02 28.16 35.73 14.53 17.92 27.13 

1996 10.30 55.19 14.63 21.77 54.23 14.40 27.41 32.16 11.37 16.18 25.76 

1997 12.14 50.33 18.48 25.67 49.88 15.49 28.54 33.28 6.71 20.31 26.08 

1998 6.25 42.85 14.84 25.34 44.90 17.67 34.04 27.28 6.42 22.01 24.16 

1999 9.31 - 18.40 20.87 35.07 15.91 34.23 29.36 8.45 19.29 21.21 

 )9 ، جدول رقم 207صفحة : 2003(العباس :      املصدر
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