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مجتمع وإقتصاد
تقرير

الثروات الشخصية في العالم
تريليون دوالر تحت
256
ّ
ة
القل
سيطرة
ّ

أكثر من أي وقت مضى ،تتسارع وتيرة عدم المساواة في توزع الثروات.
فآليات المكافأة الظالمة التي تفرضها العولمة المالية واألنظمة الفاسدة
في البلدان النامية والصناعية على ٍّ
حد سواء ،تؤدي إلى مؤشرات كارثية،
مثل سيطرة  %0.7من البالغين على أكثر من  %45من ثروات البشر .هذه
إحدى ُ خالصات تقرير الثروات العالمية الذي نشره مصرف «كريديه سويس»
المليار ّ األفقر من هذا الكون،
أخيرًا .تلقي نسخة عام  2016الضوء على ُ
ولكن في طياتها بيانات كثيرة عن مجتمعات تصنف في الفئة العليا من
البلدان متوسطة الدخل ،تصل فيها عدم المساواة إلى مستويات عالية
ومقلقة ،مثل لبنان .هنا ،تعيش العائالت في حلقة شريرة من المديونية
ّ
التي ُت ّ
بمعدل الثروة
عد من األعلى في العالم لدى قياسها
حسن شقراني
لـطــاملــا ج ــادل آدم سـمـيــث ،ال ــذي ُيـعـ ّـد
ّ ّ
الحرة ،أن
مرجعًا لنظام إدارة السوق
أص ــل ال ـث ــروات فــي الـعــالــم هــو العمل.
ولـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ،لـ ـط ــامل ــا سـ ـ ــارت أن ـظ ـمــة
اشتراكية كثيرة من بعده على قاعدة
أن مراكمة الثروات هو ٌ
مجد ،كما فعلت
الـ ـص ــن ف ــي م ــرح ـل ــة ان ـف ـتــاح ـهــا عـلــى
ّ
العوملة .ولكن كل النظريات وفلسفات
ّ
االقتصاد تذبل في ظــل أحــوال العالم

 %0.7فقط من البشر
البالغين يملكون  %45.6من
الثروات اإلجمالية
ّ
االقتصادية التي تعكسها مرآة توزع
الثروات.
ال ـيــوم ،بـعــد أكـثــر مــن مئتي ع ــام على
سـمـيــث وع ـق ــود طــويـلــة عـلــى تـجــارب
االشـتــراكـيــة ،يجد البشر أنفسهم في
عــالــم يـمـلــك الـنـصــف الـفـقـيــر مـنــه أقــل
من  %1من مجمل ثــروتــه ،فيما تصل
نسبة مــا يملكه أغنى  %10إلــى %90
ت ـقــري ـبــا .ه ــذه أحـ ــدث ب ـيــانــات ال ـث ــروة
ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـت ــي ي ـ ّ
ـؤم ـن ـه ــا ق ـس ــم إدارة

ال ـث ــروات واالس ـت ـث ـمــارات فــي مصرف
"ك ــري ــدي ــه س ــوي ــس" (.)Credit Swiss
ّ
ّ
بـيــانــات ت ــؤك ــد ،بـحـســب مـعــديـهــا" ،أن
ّ
عــدم امل ـس ــاواة فــي ت ــوزع ال ـثــروات في
ّ
مستمرة في االرتفاع".
العالم،

ّ
محرك نمو الثروات

توضح بيانات املصرف السويسري،
أنــه ّ
للمرة األولــى منذ عــام  ،2008بقي
مـعـ ّـدل ثــروات األف ــراد فــي العالم ثابتًا
ه ــذا ال ـع ــام ،عـنــد  52800دوالر للفرد
الواحد بعدما كان في مسار تصاعدي
خالل السنوات الثماني املاضية .فعلى
الرغم من ارتفاع قيمة الثروة الكونية
 256تريليون دوالر
بنسبة  %1.4إلى ّ
إال أن تــأثـيــر ذلــك تـبــخــر مــع احتساب
ّ
ّ
نمو السكان وتركز توزيع الثروة.
ّ
ّ
ُ
ك ــذل ــك ،ي ـس ــج ــل ت ـغ ــي ــر ع ـل ــى مـسـتــوى
مصدر الثروات .فمنذ عام  ،2008كان
ّ
محرك نمو تلك الـثــروات هو األصــول
املالية (السندات واألسهم واملنتجات
ُ
املالية املركبة التي تتداول في األسواق
ّ
يتبي أن
املــالـيــة) ،أمــا فــي عــام ،2016
األصول العقارية شهدت زيادة بواقع
 4.9مليار دوالر مقارنة بــزيــادة تبلغ
 330مليار دوالر في األصول املالية.
ُ
وت ـ ـعـ ــرف "ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة" ،وفـ ـق ــا لـتـصـنـيــف
"كريديه سويس" ،أنها قيمة األصــول

املــال ـيــة وال ـع ـق ــارات (امل ـن ــازل تـحــديـدًا)
الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا األفـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـع ــائ ــات،
ّ
مطروح منها مجموع الديون املترتبة
عـلـيـهــم .وتـشـمــل ال ــدراس ــة  4.8مليار
إن ـســان بــالــغ مــن  200بـلــد ،وتستثني
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات املـ ـت ــواضـ ـع ــة ن ـس ـب ـيــا ال ـتــي
يـمـلـكـهــا ال ـق ــاص ــرون ف ــي حـســابــاتـهــم
املصرفية.
ّ
وف ـي ـمــا يـخـلــص ال ـت ـقــريــر إل ــى أن %9
مــن الـبــالـغــن فــي الـعــالــم هــم مــديـنــون
ّ
صافيون (بمعنى أنه حتى بامتالكهم

ّ
ُ
أص ــول فــإنـهــا ال تغطي حجم دينهم)
وي ـص ــف ال ــوض ــع ب ــأن ــه "تـ ـط ــور مـثـيــر
للقلق مــن دون ش ـ ّـك" ،تبقى الخالصة
ّ
األه ـ ـ ّـم واألخـ ـط ــر ت ـت ـعــلــق ب ـمــا يـمـلـكــه
أغنى واحد في املئة؛ وهي النسبة ذات
الرمزية الهائلة اقتصاديًا واجتماعيًا
ُ
وال ـت ــي ت ـخ ـبــر ح ـســابــات ـهــا املـصــرفـيــة
الكثير عن أحوال العالم.

سيطرة الـ%0.7

ّ
وهذا العام ،يفيد املسح أن  %0.7فقط

مــن الـبـشــر الـبــالـغــن يـمـلـكــون %45.6
مــن الـثــروات اإلجمالية  -وتبلغ ثــروة
ّ
ك ـ ــل م ـن ـهــم م ـل ـي ــون دوالر وم ـ ــا ف ــوق،
ّ
ّ
وي ـت ـج ــه ه ـ ـ ــؤالء فـ ــي ظ ـ ــل ن ـم ــط ت ــرك ــز
الـ ـث ــروة ال ـح ــال ــي ،إل ــى ال ـس ـي ـطــرة على
نصف ثروة البشر .أما الشريحة التي
ّ
ّ
بمعدل ثــروة
تتحدد
تلحقهم ،والـتــي
ب ــن  100أل ــف دوالر وم ـل ـيــون دوالر،
ّ
وتـ ـش ــك ــل ن ـس ـبــة  %7.5م ــن ال ـس ـك ــان،
فتملك  %40.6من ثروة هذا الكوكب.
وانطالقًا من هــذه البيانات الحديثة،

لبنان نموذجًا في عدم المساواة مديونية العائالت ثالثة
ُيـ ـ ـع ـ ـ ّـد لـ ـبـ ـن ــان ن ـس ـخ ــة م ـت ـط ــرف ــة مــن
ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ي ـعــانــي أب ـن ــاؤه ــا من
ّ
م ــدي ــونـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة فـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـف ــاوت
هـ ــائـ ــل فـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات بــن
طـبـقــاتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة ،وبــال ـتــالــي،
ووفـقــا للمعايير التي يستند إليها
ّ
تقرير "كــريــديــه ســويــس" ،ف ــإن عامل
الـخـطــر ال ــذي ي ــودي بــالـعــائــات إلــى
ه ـ ّـوة ال ـث ــروات امل ـتــواض ـعــة ،مــوجــود
ّ
بقوة .وتظهر تلك املخاطر بوضوح
ّ
بـعــد قـ ــراءة الـبـيــانــات ال ـتــي يؤمنها
الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد أسـ ــاسـ ــا إل ــى
امل ـع ـل ــوم ــات امل ـت ــاح ــة (مـ ــن امل ـص ــارف
واإلدارات ال ـع ــام ــة) ،عـلــى ال ــرغ ــم من
وصفه املعطيات التي يتم الحصول
عليها لتقييم الثروة في البالد بأنها
"ضعيفة".
ّ
ب ــداي ــة م ــع ع ــدم املـ ـس ــاواة ف ــي ت ــوزع
ّ
الـثــروة ،والخلل الــذي يــولــده النظام
االقتصادي االجتماعي القائم على
إدارة ت ـحــالــف ال ــرس ــام ـي ــل وزع ـم ــاء
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف ل ـ ـ ـلـ ـ ــدورة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة.

توضح البيانات أن نسبة البالغني
ّ
الذين تقل ثرواتهم عن  10آالف دوالر
ه ــي  ،%67ف ـي ـمــا ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون
ّ
الحد ومئة ألف دوالر
بثروة بني هذا
فنسبتهم  ،%29.7أمــا الشريحة من
ّ
بـعــدهــم ب ـثــروة حــتــى ح ــدود مليون
دوالر فنسبتها  %2.8من اإلجمالي،
ليبقى  %0.3من البالغني في لبنان
بثروات تفوق مليون دوالر.
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات ق ــابـ ـل ــة ل ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ـم ـح ـي ــص واملـ ــراج ـ ـعـ ــة ب ــاع ـت ــراف
م ـع ـ ّـدي الـتـقــريــر أنـفـسـهــم ،ن ـظ ـرًا إلــى
"ضعف" مصادرها ،ونظرًا إلى نظام
اإلدارة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـ ــذي يحتمل
ّ
نـقـدًا جـمــا ،لــدرجــة أن الـبـنــك الــدولــي
دعا في إحدى املراحل القيمني عليه
إلى أخذ حصص معقولة من الجبنة
االق ـت ـصــاديــة وت ــأم ــن هــامــش مـعـ ّـن
لتعزيز اإلنتاجية والخدمات العامة
وفرص العمل.
غ ـيــر أن ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ال تحتمل
ال ـ ـتـ ــأويـ ــل م ـ ــن الـ ـبـ ـيـ ــانـ ــات ه ـ ــي ت ـلــك

لبنان من بين أسوأ
عشرين بلدًا على صعيد
عدم المساواة في
ّ
توزع الثروات
ّ
الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ــ"مـ ــؤشـ ــر ج ـي ـن ــي" الـ ــذي
ويـعــدّ
يقيس الـتـفــاوت فــي املــداخـيــل ُ
األداة االقتصادية األساسية لقياس
عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي اق ـت ـص ــاد مـ ــا .إذ
ُي ـف ـي ــد ال ـت ـق ــري ــر بـ ـ ــأن املـ ــؤشـ ــر يـبـلــغ
حــال ـيــا  ،%86.1م ــا يـجـعـلــه م ــن بني
أســوأ عشرين بلدًا على صعيد عدم
ّ
املساواة في توزع الثروات.
ّ
ف ــي ع ـ ــام  2010وص ـ ــل مـ ـع ــدل ث ــروة

