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 :)incomeوح�سب الكاتب ف ��إن ه��ذا امل��ؤ��ش��ر �أف�ضل
من الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد .ولهذا امل�ؤ�شر
ن�ق�ط��ة �إي �ج��اب �ي��ة ك �ب�رى و�أخ� � ��رى � �ص �غ��رى� .أم� ��ا ال�ن�ق�ط��ة
الإيجابية الكربى فهي �أنه و�سيط ولي�س متو�سط .وملعرفة
الفرق بني املتو�سط والو�سيط� :إذا كانت دولة فيها �أربعة
مواطنني وجمموع الدخل يف ال��دول��ة  100دوالر ،وكانت
كلها من ن�صيب مواطن واح��د ف��إن متو�سط الدخل فيها
هو  25دوالرا .وعليه ،ف ��إن متو�سط الدخل ال يعطي �أي
معلومة عن امل�ساواة يف توزيع الدخل .بينما و�سيط الدخل
�أو الدخل الو�سيط يعطي فكرة عن دخل الطبقة املتو�سطة
�أو امل ��واط ��ن ال�ق�ي��ا��س��ي يف ال ��دول ��ة .وال�ن�ق�ط��ة الإي�ج��اب�ي��ة
ال���ص�غ��رى مل��ؤ��ش��ر و��س�ي��ط ال��دخ��ل ه��و �أن ��ه م��ؤ��ش��ر للدخل
ال الإن �ت��اج؛ فالدخل �أه��م م��ن الإن �ت��اج بالن�سبة للمواطن
(التفكري يف م��اذا ل��دي لأعي�ش عو�ضا عن التفكري يف كم
رافعة مت �إنتاجها هذا العام) .ح�سب نظرية الناجت املحلي
الإجمايل ،ال بد من ت�ساوي الدخل والإنتاج؛ �إذ �إ َّننا ن�شرتي
ما ننتج وننتج فقط ما ميكننا بيعه (ح�سب النظرية) غري
�أن الواقع ال يبدو كذلك.
 ع��دم امل���س��اواة ( :)Inequalityوه�ن��اك ط��رق عدةمل�ع��رف��ة ذل ��ك� ،أه ��م ه ��ذه ال �ط��رق ه��و م�ع��ام��ل ج�ي�ن��ي ،وه��و
ُعب عن امل�ساواة
مقيا�س من � 0إىل 100؛ حيث �إن الرقم  0ي ِّ
املطلقة؛ وذل��ك يعني �أن جميع م��ن يف ال��دول��ة يح�صلون
ُعب عن قمة عدم امل�ساواة.
على نف�س الدخل ،والرقم  100ي ِّ
وم ��ن ال ��دول ال�ت��ي تتمتع ب�ق��در ع ��ال م��ن امل �� �س��اواة ال ��دول
الإ�سكندنافية؛ حيث �أن معامل جيني يف هذه ال��دول �أقل
من .30
ومن الطرق الأخرى لقيا�س عدم امل�ساواة :تق�سيم ال�سكان
�إىل جمموعات ح�سب ال��دخ��ل ،وم�ق��ارن��ة حجم جمموعة
ذوي الدخل املتو�سط بحجم جمموعتي ذوي الدخل العايل
وذوي الدخل املحدود.
 �� �ص ��ايف الإن � � �ت� � ��اج امل �ح �ل ��ي (Net domestic :)productوط��ري�ق��ة ح�سابه ح ��ذف �إه �ل�اك ال�سلع
الر�أ�سمالية كالطرق واملطارات من الناجت املحلي الإجمايل
(NDP= GDP – Depreciation of
 ،)capital goodsوف��ائ��دة احت�ساب �صايف الإنتاج

املحلي هي معرفة حجم خمزون ال�ثروة الوطنية؛ وذلك
من خالل معرفة قيمة الأ�صول بعد اال�ستهالك .وهناك
م��ن ي��دع��و مل��زي��د م��ن ال�ترك�ي��ز على ��ص��ايف الإن �ت��اج املحلي
 NDPمثل برينت م��ول�ت��ون (ال��رج��ل ال�ث��اين يف مكتب
التحليل االقت�صادي ل�سنوات)؛ حيث قال للكاتب ذات مرة
�أن �أح��د الأ�سئلة الأ�سا�سية عن الدولة هو هل ثرواتها يف

ازدياد �أم يف نق�صان؟ الدول التي لها �صايف ناجت حملي قوي
هي فقط لديها القدرة على حت�سني امل�ستوى املعي�شي على
املدى البعيد.
 الرفاهية ( :)Well-beingلي�س هناك من يدَّعي�أن الناجت املحلي الإج�م��ايل للدولة يعك�س م��دى رفاهية
�سكانها ،ولكن مل يذكر الكاتب �أن هناك طريقة معتمدة
لقيا�س م�ستوى الرفاهية.
 ان � �ب � �ع� ��اث� ��ات ث� � � ��اين �أك � �� � �س � �ي� ��د ال � �ك � ��رب � ��ون (CO2 :)emissionsكمية غاز ثاين الكربون يف اجلو تعد
م�ؤ�شرا للتلوث .والغالبية العظمى من العلماء ي��رون �أن
�أن�شطة الإن���س��ان لها �أث��ر وا��ض��ح على درج ��ات احل ��رارة يف
العامل .ي�شري الكاتب �إىل التغري املناخي الناجت عن تلوث
اجلو ب�سبب انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ويدعو ملراقبة
م�ستوى التلوث وعمل �شيء حيال ذلك.
هذه هي اقرتاحات الكاتب؛ فهو كما نرى ال يقدم بديال
ُم��ددا عن مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل ،و�إمن��ا يدعو
ل�ف�ك��رة ل��وح��ة ال�ق�ي��ادة (� )Dashboardأي مراقبة
�أك�ثر من م�ؤ�شر يف نف�س الوقت .و�أح��د تطبيقات الفكرة
هو «م�ؤ�شر حيا ٍة �أف�ضل» الذي ت�ستخدمه منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية (OECD’s Better Life
 )Indexه ��ذا امل ��ؤ� �ش��ر ي �ق��ارن ب�ين  38دول ��ة م��ن خ�لال
 11مو�ضوعا ،ب��داي� ًة من الإ�سكان م��رورا بالبيئة والأم��ن
والدخل وغريها.
وبعد تقدميه هذه املقرتحات� ،أو�صى الكاتب �أي�ضا ب�ضرورة
تقييم اخل��دم��ات احلكومية كال�صحة والتعليم والطرق،
ويف ال �ع��ادة يتم �إع �ط��اء ه��ذه اخل��دم��ات �أق ��ل مم��ا ت�ستحق
من التقييم؛ ذلك لأنها ُتقدم دون مقابل .ويف حال عدم

تقييم اخلدمات احلكومية تقييما عادال ،تزداد احتمالية
خ�صخ�صة هذه اخلدمات ،وه��ذا بالفعل ما تود كثري من
الدول �أن تفعله مدفوعة بحوافز ال�سوق احلرة.
ويف اخلتام ،ذكر الكاتب �أ َّن النمو ال�سريع قد يكون مطلوبا
يف بع�ض الدول لرفع م�ستويات املعي�شة فيها� ،إال �أنه يجب
�أن يكون النمو و�سيلة ال غاية يف حد ذاته .ويف االقت�صادات
التي يطغى فيها �إن�ت��اج اخل��دم��ات ،يُعترب حت�سني اجل��ودة
�أم ��را مهما ،وم�ستوى اجل ��ودة خ��ارج نطاق م�ؤ�شر النتاج
املحلي الإجمايل؛ لأنه فقط يقي�س كمية الإنتاج .واالهتمام
باجلودة �أقل تلويثا للبيئة من االهتمام بالكم يف الإنتاج.
اخل�لا��ص��ة :ال �ق��ارئ ق��د ي�ظ��ن ب��داي��ة -ب�سبب ال�ل�غ��ة التي
ا�ستخدمها الكاتب يف نقده لالقت�صاديني وملقيا�س الناجت
املحلي الإجمايل� -أن الكاتب قد يقرتح بديال عن الناجت
املحلي الإج�م��ايل ،ولكن احل��ال كما ذك��ر الكاتب �أن��ه لي�س
هناك بديل ميكنه �إزاحة هذا املقيا�س.
هُناك الكثري مما يجب �أن نلتفت �إليه عند �صناعة القرار،
وكذلك عند مقارنتنا بني الدول ،وال ينبغي االكتفاء فقط
ب ��أرق��ام ال�ن��اجت املحلي الإج �م ��ايل .مقيا�س ال�ن��اجت املحلي
الإج �م��ايل يقي�س الإن �ت ��اج ،والت�سابق �إىل الإن �ت��اج الكمي
بغ�ض النظر عن العوامل الأخ��رى له �آث��ار جانبية منها:
التلوث البيئي وتغري املناخ ،وانخفا�ض م�ستوى اجل��ودة،
وا�ستنزاف امل��وارد .لقد ُو ّف��ق الكاتب يف بيان نقاط �ضعف
م�ق�ي��ا���س ال �ن ��اجت امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل و�أه �م �ي��ة جت� ��اوز ه��ذا
املقيا�س ب�أ�سلوب ممتع ،وه��ذا �أم��ر يتفق عليه الكثري من
ق��راء الكتاب (https://www.goodreads.

the--36130581/com/book/show
.)growth-delusion

و�إ�سقاطا ملحتوى الكتاب على واق��ع االقت�صاد العماين،
ف��إن املتتبع ملا �آل��ت �إليه �أو��ض��اع االقت�صاد العماين يدرك
مدى �صحة ما يدعو �إليه الكاتب؛ فقد منا الناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة  %2.9بالأ�سعار الثابتة يف عام ( 2018ح�سب
امللحق االقت�صادي جلريدة عمان � 23أبريل 2019م) ،ولكن
ال ي�ب��دو �أن االق�ت���ص��اد ق��د حت�سن ،فالعجز احل�ك��وم��ي يف
ازدياد ،وم�ستوى البطالة كذلك ،بينما انخف�ضت ت�صنيفات
الوكاالت االئتمانية لل�سلطنة �إىل �أدنى امل�ستويات.
-----------------------
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وهم النمو :الثروة ..والفقر ..ورفاهية األمم
ديفيد بيلينج
عبداهلل المحروقي *
نموا اقتصاديا بنسبة كذا وكذا ،وأن اقتصاد الدولة الفالنية تراجع بنسبة كذا وكذا ..فما هو المعيار الذي
دائما على
يتردد
أسماعنا َّ
ِ
َّ
أن دولة ما شهدت ًّ
ً
يقاس به نمو اقتصادات الدول وانكماشها؟ كثيرا ما يستخدم االقتصاديون والسياسيون مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي ()Gross Domestic Product
كمعيار لقياس النمو االقتصادي ،وكثي ًرا ما يستخدمون هذا المعيار للمقارنة بين اقتصادات الدول .فما المقصود بالناتج المحلي اإلجمالي؟ وما مدى دقة
الحكم على اقتصاد دولة ما من خالل ناتجها المحلي اإلجمالي؟ هل هناك بدائل لقياس نجاح ونمو الدول غير مقياس الناتج المحلي اإلجمالي؟ ُيجيب
الكاتب والصحفي ديفيد بيلينج ( )David Pillingعلى هذه األسئلة في كتابه الصادر في العام 2018م والذي سماه« :وهم النمو :الثروة ،والفقر ،ورفاهية
األمم» ،ويناقش فيه استخدام مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي كمعيار لقياس النمو االقتصادي.

وقبل عَر�ض ُمت�صر الكتاب ،يجدر بنا �أن ُنع ِّرف بالكاتب
ديفيد بيلينج ،هو كاتب و�صحفي وحمرر الن�سخة الإفريقية
من الفاينن�شيل تاميز  ،Financial Timesوعمل
�سابقا حم ��ررا للن�سخة الآ��س�ي��وي��ة ،وك��ذل��ك رئي�سا ملكتب
�صحيفة الفاينن�شيال تاميز يف طوكيو خالل الفرتة من
يناير � 2002إىل �أغ�سط�س  .2008وتدور كتاباته يف عموده يف
ال�صحيفة حول الأعمال واال�ستثمار واالقت�صاد وال�سيا�سة.
وح�سب موقع قناة اجلزيرة ،ف�إن «الناجت املحلي الإجمايل
هو م�ؤ�شر اقت�صادي يقي�س القيمة النقدية لإجمايل ال�سلع
واخلدمات التي �أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما
(بلد مثال) خالل مدة زمنية حمددة (�سنة �أو ن�صف �سنة
مثال)» ،ويتم ح�ساب الناجت املحلي الإجمايل لدولة ما عن
طريق املعادلة التالية:
)GDP= G+C+I+(E-M؛ ح�ي��ث ت �� �س��اوي G
الإنفاق احلكومي ،وت�ساوي � Cإنفاق �أفراد امل�ستهلكني على
ال�سلع واخلدمات ،و  Iت�ساوي جمموع ا�ستثمارات الدولة،
وي�شمل النفقات الر�أ�سمالية لل�شركات ،و�أخري ت�ساوي (E-
� )Mصايف �صادرات الدولة (ال�صادرات  -الواردات).
ومن خالل التعريف ،ب�إمكان القارئ الكرمي �أن يالحظ �أن
هذا املعيار ال يعك�س م�ستوى املعي�شة يف الدولة ،وال يعك�س
كذلك توزيع الرثوة؛ و�إمنا هو فقط مقيا�س ملا مت �إنتاجه
داخل حدود الدولة؛ �سواء كان ذلك على يد املواطنني �أو
املقيمني يف الدولة.
ق��� َّ�س��م دي�ف�ي��د ك�ت��اب��ه �إىل ث�لاث��ة �أق �� �س��ام :م�شكالت النمو،
والنمو والعامل النامي ،و�أخريا ما وراء النمو .ويف املقدمة
التي عنون لها بـ»عبادة النمو» ،يذكر �أن م�صطلح الناجت
املحلي الإجمايل �أ�صبح مرادفا مل�صطلح االقت�صاد .ورغم
حتذيرات مبتكر مفهوم الناجت املحلي الإجمايل (مل يذكر
امل�ؤلف ا�سم مبتكر مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل)� ،أ�صبح
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الناجت املحلي الإجمايل م�ؤ�شرا لرفاهية ال��دول؛ فالناجت
املحلي الإج�م��ايل ه��و م ��ر�آة تعك�س م��دى رفاهية املجتمع
وحيوية االقت�صاد .ولكن ح�سب ر�أي الكاتب ،ف�إن ال�صورة
املنعك�سة يف هذه املر�آة هي �صورة م�شوهة ب�شكل كبري وهي
�صورة ال تعك�س احلقيقة؛ فاملر�آة التي نرى فيها االقت�صاد
هي م��ر�آة م ِّ
ُتحطمة .وي�ضيف الكاتب �أن النمو هو وليد
ع�صر ال�صناعة وال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ُو��ض��ع لقيا�س
الإنتاج املادي (�أي �إنتاج ال�سلع ال اخلدمات)؛ فهو مقيا�س
غري �سيء لقيا�س �إنتاج الدراجات وق�ضبان احلديد ،ولكن
�إذا مت ا�ستخدامه لقيا�س �إنتاج اخلدمات (كاحلالقة مثال)
ف��إن��ه يعطي ��ص��ورة غ�ير وا��ض�ح��ة .و�إج ��اب � ًة على ال���س��ؤال
املطروح :عن مدى دقة احلكم على منو اقت�صاد دول��ة ما
م��ن خ�لال ناجتها املحلي الإج �م��ايل؟ يجيب الكاتب ب��أن
طريقة الناجت املحلي الإجمايل �أ�صبحت �أقل �إقناعا ونحن
ننتقل م��ن ع�صر �إن�ت��اج ال�سلع �إىل ع�صر �إن�ت��اج اخلدمات
وم��ن الع�صر التناظري �إىل الع�صر الرقمي .على �سبيل
املثال ،كان االقت�صاديون يحكمون على اقت�صاد اليابان من
خالل الناجت املحلي الإجمايل يف �أوا�سط العقد الأول من
القرن احلايل على �أنه اقت�صاد يعاين �أزمة ورك��ودا .ولكن
الواقع مل يكن كذلك؛ فمعدل البطالة كان منخف�ضا جدا،
والأ�سعار ثابتة وتتجه �أحيانا �إىل االنخفا�ض ،وم�ستويات
املعي�شة لدى ال�سكان كانت يف ت�صاعد .ومقارنة بالواليات
املتحدة وبريطانيا وفرن�سا ،كانت م�ع��دالت اجل��رمي��ة يف
ال�ي��اب��ان منخف�ضة ،وج ��ودة ال�غ��ذاء وال�سلع اال�ستهالكية
كانت على م�سوى عال ،ومتو�سط العمر املتوقع للمواطن
الياباين كان من �ضمن الأعلى يف العامل .وبالتايل ،الناجت
املحلي الإجمايل قد يعطي �صورة م�شوهة للعامل ،وكثري
مم��ا يُهمنا كب�شر ب��داي��ة م��ن ال �ه��واء ال�ن�ظ�ي��ف ،وال�ط��رق
الآمنة ،واال�ستقرار الوظيفي يقع خارج �إطار الناجت املحلي

الإجمايل.
يعامل االقت�صاديون االقت�صاد وك�أنه ظاهرة طبيعية ،وهو
م��ا يرف�ضه الكاتب؛ فقواعد علم االقت�صاد ه��ي ُم�ترع
ب�شري ولي�ست ك�ق��واع��د ال�ع�ل��وم الطبيعية ال�ت��ي ه��ي من
�صنع اخلالق ،وغاية ما يفعله الب�شر هو حماولة اكت�شافها
وو�ضعها يف معادالت .ولذلك يدعو الكاتب الأف��راد لتعلم
ل�غ��ة االق �ت �� �ص��ادي�ين ح�ت��ى ي�ت�م�ك�ن��وا م ��ن ف�ه��م ال���س�ي��ا��س��ات
التي ي�ضعها اخل�براء االقت�صاديون وتقييمها واملطالبة
بتغيريها �إذا اقت�ضت احلاجة.
وي�ستنكر ال�ك��ات��ب ال�ت��و��س��ع غ�ير ال�ن�ه��ائ��ي يف ال�ن�م��و ال��ذي
يقي�سه الناجت املحلي الإجمايل ،وعرب عن ذلك بقوله« :يف
االقت�صاد فقط يُعترب التو�سع غري النهائي �أمرا �إيجابيا،
بينما يعترب ذلك يف علم الأحياء (البيولوجيا) ورما خبيثا
(�سرطانا)» .و�إذا كان علماء البيئة على حق ،ف��إن ال�سعي
الالنهائي خلف النمو والإن�ت��اج يهدد بقاء الإن�سان على
هذه الأر�ض.
ه��ذا ال�ك�ت��اب يتحدث ع��ن �أم��ري��ن؛ الأول� :أن ��ه ي��دع��و �إىل
نزعة ال�شك فيما يقوله اخل�ب�راء االقت�صاديون وال�شك
عند ق ��راءة �إح�صائيات النمو ،والأم ��ر ال�ث��اين :م��ا بدائل
الناجت املحلي الإجمايل يف قيا�س النمو؟ ويجيب الكاتب
عن هذا ال�س�ؤال ب�أنه لي�س �شيء من البدائل قويا مبا فيه
الكفاية ليزيح مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل؛ فبدال من
�إلغاء مقيا�س الناجت املحلي الإجمايل ،علينا �أن ن�ضيف معه
م��ا يجعل نظرتنا لعاملنا �أك�ثر دق��ة .وم��ن امل��ؤ��ش��رات التي
اقرتحها الكاتب:
 الناجت املحلي الإجمايل للفرد الواحد (GDP per :)capitaوه ��و ال �ن ��اجت امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل ل ��دول ��ة ما
مق�سوما على عدد �سكان تلك الدولة.
 -ال ��دخ ��ل ال��و� �س �ي��ط (�أو و� �س �ي��ط ال ��دخ ��ل Median

