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ي��رت��ف��ع كن�سبة م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،ويتم
�إن�شا�ؤها من الأ�سرة �أو العالقات ال�سيا�سية .رمبا
الف�صل الأكرث �إحلاحا هو «املليارديرات اجليدة» و
«املليارديرات ال�سيئة» .املليارديرات اجليدة هي تلك
التي تخلق فر�ص العمل واملنتجات ،وبالتايل دعم
النمو االقت�صادي يف امل�ستقبل  -وت�شمل الأمثلة
م�ؤ�س�سي علي بابا من ال�صني و�أقطابا �أخرى بوادي
ال�سيليكون يف الواليات املتحدة .على النقي�ض من
ذل���ك ،امل��ل��ي��اردي��رات ال�سيئة وت�شمل �أول��ئ��ك الذين
ك��ون��وا ث��روات��ه��م م��ن خ�لال امل�ي�راث� ،أو االت�صاالت
ال�سيا�سية والف�ساد� ،أو اكت�سبوا كليا من االحتكارات
اململوكة للدولة ،واحل�صول على تراخي�ص مل��وارد
طبيعية �أو العقارات .وي�شري �شارما �أن رو�سيا هي
وجه من طراز املليارديرات ال�سيئة حيث �أنها ت�أتي
ث��ال��ث��اً يف ع��دد امل��ل��ي��اردي��رات ب��ع��د ال��والي��ات املتحدة
وال�����ص�ين ،و  ٪ 70م��ن ال�ث�روة ت���أت��ي م��ن الأن�شطة
املت�صلة �سيا�سيا مثل النفط وال��غ��از .ورو���س��ي��ا هي
امل��ر���ش��ح ال��رئ��ي�����س��ي ل���رد ف��ع��ل ع��ن��ي��ف ���ض��د ال��ت��ف��اوت
املتزايد« .وهذا هو نتيجة �صعود طبقة را�سخة من
املليارديرات ال�سيئة يف ال�صناعات التقليدية والتي
ه��ي �أك�ثر عر�ضة للف�ساد وه��ذا ق��د يخنق النمو».
ول��ك��ن �أي�����ض��ا وج���ود ق��ل��ة م��ن �أ���ص��ح��اب امل��ل��ي��ارات ،يف
ر�أي الكاتب ،هي �أي�ضا عالمة �سيئة ب�سبب انعدام
النمو االقت�صادي وامليل �إىل الرتويج على �أ�سا�س
الأقدمية بدال من الأداء ،ويذكر اليابان منوذجاً.
ت��غ��ط��ي��ة ل��ع��ن��ة ال��ق�����ص��ة :خ��ب�راء ال��ت��ن��ب���ؤ غ��ال��ب��ا ما
يكونون وراء ال��ظ��روف االقت�صادية .عندما تكون
املن�شورات ال�سائدة يف الأخبار العامة متفائلة حول
�أي اقت�صاد ،ف���إن ه��ذا البلد قد ينزلق �إىل الركود
عاجال ولي�س �آجال.
قبلة ال�� َّد ْي��ن :ي��رى �شارما �أن��ه يجب و�ضع البلدان
ال��ت��ي ق��د تنمو فيها دي���ون ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص �أ���س��رع
بكثري م��ن من��و االقت�صاد مل��دة خم�س ���س��ن��وات على
م�شاهدة لتباط�ؤ خطري ،ورمبا �أزم��ة كذلك ،وهذا
ما يح�صل حالياً يف ال�صني.
ت�ضخم �أ�سعار الأ�صول :الت�ضخم هو �إحدى املعايري
التي ي�ستخدمها �شارما ،لتقييم �آفاق الدول الكبرية
وال�صغرية .وتكمن م�شكلة الت�ضخم يف �أنها تقتل
النمو من خالل عدم ت�شجيع االدخار ،ورفع تكلفة
ر�أ���س املال وامل�ساهمة يف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ك��م��ا �أن اخل���وف م��ن االن��ك��م��ا���ش ال��ع��امل��ي ق��د ي�شتت
احلكومات من امل�ؤ�شر احلقيقي الذي يعقب الركود
�أي ت�ضخم �أ�سعار الأ���ص��ول .معركة اليابان لفرتة
طويلة وم�ؤملة مع االنكما�ش هي فريدة من نوعها
يف فرتة ما بعد احلرب ،ومنخف�ضة املخاطر .ولكن

هناك �صلة �ضيقة على نحو متزايد ب�ين فقاعات
الأ����ص���ول وال����رك����ود .ال��ب��ن��ك ال���ف���درايل الأم��ري��ك��ي
وال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة الأخ����رى تتجاهل
التهديد الوا�ضح للت�ضخم يف �أ�سعار الأ�صول �إىل
الرتكيز على تلك التي قد ال تكون موجودة.
ات��ب��ع ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي�ين :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أزم����ات
العملة وغ��ال��ب��ا م��ا يلقى ب��ال��ل��وم فيها ع��ل��ى ه��روب
ر�أ���س امل��ال الأجنبي ،ف���إن �أب��ح��اث �شارما ت�شري �إىل
�أن ال�����س��ك��ان املحليني ع���ادة ي��ه��رب��ون �أوال .ال�سكان
املحليون لديهم املعرفة مبجريات ال��داخ��ل والتي
تلوح يف الأف��ق �أن هناك م�شكلة ،لذلك يجب �إبقاء
العني على تدفقات ر�أ�س املال املحلية.
 .ق���اع���دة امل��دي��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة :يف ال��ب��ل��دان متو�سطة
احلجم ،العا�صمة عادة ال يزيد �سكانها عن ثالثة
�أ�ضعاف �سكان املدينة الثانية .دول مثل تايالند،
ح��ي��ث ع��ائ��ق ال��ن��م��و يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ق��د ت��واج��ه
خماطر عالية مثل التمرد.
قادة مبتذلون� :إن القاعدة العامة هي �أن الإ�صالح
االق��ت�����ص��ادي وت����أث�ي�ره ال��ق��وي ي��رج��ع ع��ل��ى الأرج���ح
يف املقام الأول للزعيم .وتظهر �أبحاث �شارما �أنه
حتى يف ظل جناح القادة النا�شئني يف العامل ،الذين
ي��ح��ك��م��ون ل��ف�ترت�ين ع��ل��ى الأق����ل ،ت�ترك��ز  % 90من
مكا�سب ال�سوق يف العامني الأولني.
الرخي�ص ج��ي��د :يظهر �شارما كيف �أن التدابري
التقنية لقيمة العملة هي عر�ضة للتالعب ،وهذا
ه��و ال�سبب ال���ذي يحتاجه امل�ستثمرون لي�شعروا
بغالء العملة على ال�سياح� ،سواء �شراء القهوة �أو

ال�شركات .وهو م�ؤ�شر جيد للأ�سواق النا�شئة التي
ي�شعر الكثريون �أنها رخي�صة و الفته للنظر.
االنغما�س اجليد وال�سيء :ميكن قيا�س ت�أثري فقاعة
اال�ستثمار على ما ترتك وراءها .الإنفاق اال�ستثماري
على ال��ع��ق��ارات مييل �إىل ت��رك امل��ن��ازل ف��ارغ��ة والأ���س��ر
مثقلة .ولكن الإن��ف��اق على الت�صنيع �أو التكنولوجيا
يرتك وراءه الأ�صول التي من �ش�أنها زيادة الإنتاجية
عندما يتعافى االقت�صاد؛ وينبغي �أن نعلم ب�أنه لي�س
كل انغما�س ي�ؤدي �إىل امل�ساواة.
ما مييز �شارما� ،أن��ه يركز على الديناميات بدال من
�أخذ لقطات مقطعية من البلدان .على �سبيل املثال،
لي�س امل�ستوى املطلق للدين ال��ذي يهم ،ولكن الذي
ي��ه��م ن�����س��ب��ة ال��ت��غ�ير يف م�����س��ت��وى ال��دي��ن يف ال�����س��ن��وات
اخلم�س امل��ا���ض��ي��ة .ال�ترك��ي��ز على ال��دي��ن��ام��ي��ات يجعل
ح��ج��ج ���ش��ارم��ا �أك��ث�ر ق���ب���وال و�إق���ن���اع���اً م���ن جم��م��وع��ة
من���وذج���ي���ة م���ن الأو�����ص����اف ال���ت���ي ت��ت��م ع��ن��د امل��ق��ارن��ة
ب�ين ال���دول .كما �أن �شارما يدعم حتليله بالبيانات
واالح�صائيات ،وال نن�سى بالطبع �أنه كان �أحد موارد
مورغان �ستانلي.
يتمتع ال�سيد �شارما باخلربة والب�صرية العاملية على
م��دى  25عاما م��ن العمل وال�سفر يف خمتلف بلدن
العامل.
فهو يعرف عمله ،وي�س�أل الأ�سئلة ال�صحيحة ،ويو�صل
�إجاباته ب�شكل وا�ضح .قليل من التحليالت التجارية
من ه��ذا النوع تكون جيدة على الإط�ل�اق .يف املقابل،
يرى بع�ض النقاد �أن كتاب ال�سيد �شارما فيه ق�صور يف
التف�سري .فعلى الرغم من كونه مراقبا ذا خربة كبرية
يف املجال اال�ستثماري و �أن تخميناته مدرو�سة حول
االقت�صاديات يف حالة النمو واالنكما�ش ف�إنها مهارة
مفيدة ملدير حمفظة مالية ،وحتويل الأموال يف جميع
�أنحاء العامل .وهي �أقل ا�ستخداماً من قبل العاملني
لدى احلكومة� ،أو ال�شركات ،على املدى البعيد .ومع
ذل���ك ،ف����إن ك��ت��اب ال�سيد ���ش��ارم��ا يظل ممتعاً و�صادقا
ودليال جيدا �إىل ازدهار الأ�سواق النا�شئة.
----------------ال��ك��ت��اب� :صعود الأمم و�سقوطها :ق��وى التغيري يف
مرحلة ما بعد الأزمة العاملية
امل�ؤلف :روت�شار �شارما
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«�صعود الأمم و�سقوطها :قوى التغيري يف مرحلة ما بعد الأزمة العاملية»..
لروت�شار �شارما
حممد ال�ساملي *
هناك الكثري من الكتب والتقارير التي ت�سعى �إىل تقدمي حتليل �شامل للأداء االقت�صادي العاملي ،والتي تعود �إىل �آدم �سميث .وب�صرف النظر عن
الطموحات الوا�سعة ،ف�إنه من ال�ضروري �أن ننظر بعناية يف وجهة نظر العمل وما الذي يحاول امل�ؤلفون حتقيقه .تبد�أ الكثري من هذه الكتب من منظور
النظر �إىل الوراء ،يف حماولة ملعنى اخلروج من �سال�سل معقدة من الأحداث التي ال تزال ت�ؤثر على احلا�ضر .بع�ض هذه الكتب تاريخية ،وبع�ضها يركز
على ال�سيا�سة الدولية والدبلوما�سية ،مع �أقل ن�سبيا من الرتكيز الوا�ضح على االقت�صاد .حتى بني املناهج االقت�صادية ،ميكن �أن يكون هناك اختالفات
كبرية ،وهذا يتوقف على ما �إذا كان امل�ؤلف يركز على امل�صانع واملوارد الب�شرية ،واملالية ،والتجارة الدولية� ،أو ق�ضايا التنظيم احلكومي والبنية
التحتية.
يف عام � ،2008شهد العامل �أزمة اقت�صادية عميقة غريت
حياتنا للأف�ضل �أو الأ���س��و�أ .وقد متت تغطية �أح��داث
عام  2008من قبل الكثري من امل�ؤلفني واالقت�صاديني
وامل��ح��ل��ل�ين امل��ال��ي�ين ،وال�����ص��ح��ف��ي�ين وغ�ي�ره���م ،وكتبت
م��ئ��ات ال��ك��ت��ب ع��ن االن��ه��ي��ار وال���درو����س ال��ت��ي ي��ج��ب �أن
تعلم ،ولكن �أي��ا منها لن يتطابق مع ما كتبه روت�شار
�شارما «�صعود الأمم و�سقوطها « .فروت�شار �شارما،
هو رئي�س الأ�سواق النا�شئة وكبري اال�سرتاتيجيني يف
مورغان �ستانلي لإدارة اال�ستثمارات يف نيويورك .يف
كتابه اجلديد� ،صعود الأمم و�سقوطها :قوى التغيري
يف عامل ما بعد الأزمة ،يرى �شارما �أن النجاح يف عامل
ما بعد الأزمة اليوم هو قابل للتحقيق ،ولكنه يتطلب
تغيريا ج��ذري��ا يف العقلية .ف��االجت��اه��ات االقت�صادية
والدميوغرافية وال�سيا�سية ت�سري يف اجت��اه خمتلف
متاما عن العامل ما قبل الأزم��ة� .إن امل��رء يحتاج �إىل
تطبيق معايري جديدة ملا ي�شكل الف�شل االقت�صادي �أو
النجاح.
يهدف كتاب �شارما اجلديد �إىل ثالثة �أ�شياء :تقييم
احل�������ادث ،وحت��ل��ي��ل ال�����س��ب��ب ال�����ذي ق����اد امل�����س��ت��ث��م��ري��ن
واالق���ت�������ص���ادي�ي�ن ل��ل��ت��ح��م�����س ،وت����وف��ي�ر �إط�������ار ج��دي��د
للتفكري يف الدول النا�شئة .هناك الكثري من املديرين
التنفيذيني واخلرباء االقت�صاديني �أخط�أوا يف تقدير
توقعات النمو طويلة الأجل .فعلى الورق هناك بع�ض
الأ���س��ب��اب ال��ت��ي جتعل ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل للفرد
يف منو �أ�سرع بكثري يف االقت�صادات النا�شئة مما كان
عليه يف البلدان الغنية :على �سبيل املثال ،هذه الدول
قد تكون ق��ادرة على تخطي �أجيال من التكنولوجيا،
والتعلم من جتارب الدول الغنية .لكن التاريخ ي�شري
�إىل �أن ا�ستمرار النمو ال�سريع ره��ي��ب وم��ن ال�صعب
تطبيقه يف الواقع العملي .فمنذ عام  ،1945اختربت



�أغ��ل��ب ال��ب��ل��دان ط��ف��رات م��ن ال��ن��ج��اح تغلغلت خاللها
فرتات من النمو املتو�سط �أو ما هو �أ�سو�أ.
م���ا ال��ف��ك��رة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي �أن حت���ل حمل
االع��ت��ق��اد ب����أن ال��ع��امل ال��ن��ا���ش��ئ يف ي���وم م��ا ق��د يتالقى
مع العامل الغني؟ اق�تراح ال�سيد �شارما هو ال��دورات
االق��ت�����ص��ادي��ة .ت��خ��ت�بر ال��ب��ل��دان ع����ادة ال��ن��م��و وال��رك��ود
االق��ت�����ص��ادي مل���دة ت�����ص��ل �إىل ع�����ش��ر ���س��ن��وات .ف��ط��ف��رات
النمو ال�سريع حتتوي على بذور الدمار :امل�ستثمرون
م��ن��دف��ع��ون ل��رع��اي��ة م�����ش��اري��ع ت��اف��ه لتي�سري املحفظة،
وال�سيا�سيون ي�صبحون را�ضني عن �أنف�سهم .بعد ركود
البنوك وال�شركات حت��دث عملية تطهري و�إ���ص�لاح يف
نهاية املطاف ،مما يتيح النمو اللتقاط الأنفا�س مرة
�أخرى .فالبالد يف بداية منو الدورة غالبا ما تكون لها
قاعدة �صناعية متو�سعة ،وديون م�ستقرة ،وانخفا�ض يف
معدالت الت�ضخم ،وعملة رخي�صة والتي بدورها تعزز
ال�صادرات ،وقادة جائعون مل مي�ضوا يف احلكم طويال
مبا فيه الكفاية لي�صبحوا متقاع�سني �أو فا�سدين.
ال��ف�����ص��ول ال��ث�لاث��ة الأوىل مت�����س اجل��وان��ب الإن�����س��ان��ي��ة
لل�سكان (املوارد الب�شرية) ،والقيادة واملليارات (اجليدة
منها وال�سيئة) .وق��د اتخذ �شارما العناية الق�صوى
يف ت��غ��ط��ي��ة ج��م��ي��ع ال���ق���واع���د يف ح���ج���ج���ه .ال��ف�����ص��ول
ال��ث�لاث��ة امل��ق��ب��ل��ة ت��غ��ط��ي ت��دخ��ل ال���دول���ة (ال��ق��ل��ي��ل ج��دا
�أو ال��ك��ث�ير) ،وامل���وق���ع اجل���غ���رايف ل��ل��دول��ة وال�����ص��ن��اع��ات
(ال�صناعات التحويلية واخلدمات ،و�أك�ثر من ذلك).
الف�صول الأربعة الالحقة تتناول العامل االقت�صادي،
وال��ت�����ض��خ��م ،والأ�����س����واق ،ع��وام��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة ،وال���دي���ون،
والعديد من امل�ؤ�شرات املالية .ثم ي�أتي الف�صل الأخري
بعنوان «من اجليد وال�سيئ والقبيح» ،وتوفري ت�صور
عام مل�ستقبل جميع البلدان تقريبا على مدى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.

ي���رى ال��ك��ات��ب �أن���ه ل��ي�����س م��ن ال�����ص��ع��وب��ة ال��ت��ع��رف على
ال���دول ال��ت��ي جنحت وال��ت��ي لي�ست ك��ذل��ك ،وذل���ك عن
طريق االعتماد على الناجت املحلي الإجمايل كم�ؤ�شر
اقت�صادي منوذجي .فقد عانت كل منطقة يف العامل
من تباط�ؤ يف النمو منذ عام  2008وحتى  2016والذي
ي�صادف ال�سنة ال�سابعة يف �أ�ضعف دورة م��ن التو�سع
االقت�صادي العاملي يف التاريخ احلديث.
ويف ظل هذه اخللفية وحتليل البيانات وا�سعة النطاق
يهدف �شارما من كتابه �إىل التو�صل �إىل تقييم عام
ح���ول �آف����اق اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ب�لاد م��ن خ�ل�ال تطبيق
نظام جديد من ع�شر قواعد .كل هذه القواعد لديها
منطق وافرتا�ضات خا�صة ودعم معريف .وت�شمل هذه
القواعد:
الرتكيبة ال�سكانية :االقت�صادات عادة ال تنمو ب�سرعة
دون منو قوي يف عدد ال�سكان من �سن العمل .وي�ؤكد
�شارما �أنه �إذا كان عدد ال�سكان يف �سن العمل يتزايد يف
�أقل من  ٪2يف ال�سنة ،ف�إن االقت�صاد ينمو بقوة مبعدل
� ٪6سنويا ،وهذه احلالة هي واحدة فقط من بني كل
�أرب���ع ح���االت .ال��ي��وم ،ف��ق��ط دول���ت���ان :اململكة العربية
ال�سعودية ،ونيجرييا ،لديها منو القوى العاملة فوق
� .٪2أما البلدان التي عدد �سكانها يف �سن العمل �آخذ
يف التقل�ص ،يبلغ متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل
فيها .٪1.5
ق��وائ��م امل��ل��ي��اردي��رات��� :ش��ارم��ا ي�ستخدم ق���راءة مت�أنية
ل��ق��ائ��م��ة ف��ورب�����س ل��ت��ح��دي��د ال���ب���ل���دان الأك��ث��ر ت��ع��ر���ض��ا
للثورة ال�سيا�سية على ع��دم امل�����س��اواة� .إن��ه يتابع ثروة
امللياردير كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل ،ون�صيب
ث����روة امل��ل��ي��اردي��ر ال��ق��ادم��ة م���ن امل��ي��راث وع�����ادة ت��ك��ون
ع��ر���ض��ة للف�ساد يف ال�����ص��ن��اع��ات؛ لأن ث���روة امل��ل��ي��اردي��ر
ه��ي الأك�ث�ر احتماال لتوليد الغ�ضب ال�شعبي عندما

