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إحصاءات
«بلغ مجمل الثروة العالمية في نهاية عام 2017
نحو  215تريليون دوالر أميركي ،وهي نمت بنسبة
 %27خالل العقد الماضي ،بالمقارنة مع نحو 169
تريليون دوالر فــي عــام  ،2007وارتـفـعــت بنحو
 %12بالمقارنة مــع عــام  192( 2016تريليون
دوالر)» .هذه األرقام يستعرضها تقرير تحت عنوان
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اتجاهات الثروة العالمية إلى حيث الضرائب منخفضة!
«اتجاهات هجرة الثروة العالمية» ،الصادر عن New
ّ ،World Wealthوهو يعيد التوسع في هذه
المحقق في بلدان آسيوية ّ
الثروة إلى النمو ُ
عدة،
فــي مقدمها فيتنام والصين والهند ،وتنامي
م ـحـ ّـركــات نـمــو الــث ــروة خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،التي
تقوم على «تجذير حقوق الملكيةوتقويتها،

أثرى األثرياء يعيشون
في الجنات الضريبية
ُ
يظهر الرسم املرفق البلدان العشرة األغنى وفقًا لحصة الفرد من الثروة .ويبرز أن املراكز املالية الصغيرة
ّ
تتصدر تباعًا املراكز األربعة األولى في القائمة،
مثل موناكو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ وسويسرا
ّ
ّ
ويعود ذلك إلى املركز الضريبي لهذه البلدان ،حيث تنخفض معدالت الضريبة على الدخل ،وتحولها إلى
«مركز خارجي لقطاع الثروة» ،وهو ما ُّ
ّ
واملتمولني الذين ينتقلون إليها وينقلون
يعد عامل جذب لألثرياء
أعمالهم أيضًا.
ّ
يبلغ متوسط ّ
الحصة تراوح
حصة الفرد من الثروة في العالم نحو  28.4ألف دوالر أميركي ،في حني أن هذه
ّ
تتصدر قائمة البلدان األعلى وفقًا لحصة الفرد من الثروة (أي
بني أكثر من مليونني دوالر في موناكو ،التي
أكثر من ّ 73
مرة من متوسط حصة الفرد من الثروة في العالم) ،وبني  173.7ألف دوالر في نيوزيلندا ،التي
ّ
ّ
تحل في املرتبة العاشرة (أي أكثر من  6مرات من متوسط حصة الفرد من الثروة في العالم).

وتـطــويــر الـنـظــام المصرفي ،وتطبيق معدالت
منخفضة ،وتسهيل االستثمار عبر تقليل
ضريبية
ً
ال ـضــوابــط ،ف ـضــا عــن خـفــض مـسـتــوى الـتــدخــل
الحكومي والشركات المملوكة من الحكومة
أو المؤسسات شبه الحكومية ،وخفض مستوى
المشاركة النقابية» .يوجد نحو  15.2مليون شخص

ّ
الدول األسوأ في توزع الثروة

ي ـق ـي ــس تـ ـق ــري ــر «ات ـ ـجـ ــاهـ ــات هـ ـج ــرة الـ ـث ــروة
العاملية» مستوى الالمساواة في البلدان من
خــال النظر إلــى نسبة ال ـثــروة الـتــي يسيطر
ّ
عـلـيـهــا امل ـل ـي ــون ـي ــرات ،ف ـكــل ـمــا ك ــان ــت الـنـسـبــة
م ــرت ـف ـع ــة ،كـ ــان م ـس ـت ــوى ال ــامـ ـس ــاواة أع ـل ــى.
ّ
ويشير التقرير إلــى أن تحكم األثــريــاء بأكثر
مــن  %40مــن ث ــروة الـبـلــد يــأتــي عـلــى حساب
تـقـ ّـلــص الطبقة املـتــوسـطــة ،وبــالـتــالــي تـ ّ
ـوســع
ّ
املتوسط العاملي وفق
شريحة الفقراء ،علمًا أن
هذا املقياس هو .%35
ّ
أكـثــر الـبـلــدان الم ـســاواة فــي ت ــوزع ال ـثــروة في
العالم هــي السعودية ،حيث يمتلك األثــريــاء
ن ـحــو  %60م ــن مـجـمــل الـ ـث ــروة ،أي أك ـث ــر من
 1.7مــرة املتوسط العاملي ،تليها روسـيــا في
ّ
املرتبة الثانية بنسبة  ،%58فيما تحل اليابان
في أدنى القائمة بنسبة  .%23وأكثر من ذلك،
ت ـت ـصـ ّـدر روس ـي ــا ال ـقــائ ـمــة ال ـت ــي ت ـب ـ ّـن حصة
امليليارديرات (يملكون أكثر من مليار دوالر)
من مجمل ثروة البلد ،بحيث يستحوذون على
ّ
 %24من إجمالي الثروة الروسية ،فيما تحل
الـيــابــان فــي أسـفــل الـقــائـمــة ،بحيث يستحوذ
املليارديرات على  %3من مجمل الثروة.
ويــربــط التقرير بــن الكثافة السكنية وغنى
البلد ،بــاإلشــارة إلــى أن الـبـلــدان ذات الكثافة
السكانية املنخفضة ،مثل كندا وأوستراليا،
هــي مــن أغنى دول العالم على أســاس حصة
ال ـف ــرد م ــن الـ ـث ــروة ،ف ــي ح ــن أن ال ـب ـل ــدان ذات
ال ـك ـثــافــة ال ـس ـكــان ـيــة ال ـعــال ـيــة ،م ـثــل نـيـجـيــريــا
وإث ـيــوب ـيــا وب ـن ـغ ــادش وب ــاك ـس ـت ــان ،ه ــي من
األفـ ـق ــر .ط ـب ـعــا ،ه ـن ــاك اس ـت ـث ـن ــاءات لـلـقــاعــدة
ّ
الـقــائـلــة ب ــأن الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة الـعــالـيــة تــدل
ع ـل ــى ان ـخ ـف ــاض ن ـص ـيــب الـ ـف ــرد م ــن الـ ـث ــروة،
وم ــن األمـثـلــة ال ـب ــارزة هــونــغ كــونــغ ومــونــاكــو
وليشتنشتاين ولــوكـسـمـبــورغ وسـنـغــافــورة
(املــراكــز املــالـيــة) ،وهــي جميعها غنية نسبيًا
عـلــى أس ــاس نـصـيــب ال ـفــرد مــن ال ـث ــروة ،على
الرغم من كثافتها السكانية العالية.

من أين تخرج الثروات وإلى أين تهاجر؟
تتسارع وتيرة هجرة الثروة في العالم ،إذا هاجر نحو  95ألف مليونير في
عام  2017من بلدانهم إلى بلدان أخــرى ،مقارنة بنحو  82ألف مهاجر في
عام  ،2016و 64ألفًا في عام  .2015ويعيد تقرير «اتجاهات هجرة الثروة
عدة ،منها التوترات
العاملية» أسباب هجرة الثروات من بلد ما إلى عوامل ّ
األم ـن ـيــة واملـ ـخ ــاوف املــال ـيــة وارتـ ـف ــاع م ـع ـ ّـدالت ال ـض ــرائ ــب ...وه ــو م ــا يــدفــع
معدالت ضريبية أقل وأكثر استقرارًا
األثرياء إلى الهروب إلى بلدان ذات ّ
عـلــى الصعيد األم ـنــي ،إضــافــة إلــى تــراجــع مـسـتــوى املعيشة وع ــدم تــوافــر
معدالت
نظام الرعاية الصحية وفرص التعليم والعمل واألعمال ،وارتفاع ّ
ّ
التلوث .ويخلص التقرير إلى أن مغادرة األثرياء من بلد ما هو عالمة سيئة
يرتب سلبيات أيضًا على
لكونه تاريخيًا يسبق انهيار البلد،
فضال عن أنه ّ
ً
البلد املهاجر إليه ،لكونهم يدفعون التضخم صعودًا ،نتيجة رفع أسعار
الـعـقــارات والـسـلــع االستهالكية والـخــدمــاتـيــة إلــى مستويات ال يستطيع
تحملها.
السكان املحليون ّ
تدفقت إليها الثروات خالل العام
التي
البلدان
قائمة
تصدرت أوستراليا
ّ
ّ
ّ
حلت فــي املرتبة
املــاضــي ،متفوقة على الــواليــات املتحدة األميركية التي ّ
الثانية ،وذلــك للسنة الثالثة على التوالي ،ويعود ذلــك إلــى بيئة األعمال
معدالت الضرائب ،بما فيها الضريبة على انتقال
املتوافرة فيها وانخفاض ّ
اإلرث ،وانتقال الشركات األوروبية واألميركية واآلسيوية إليها ،وهو ما
ّأدى إلــى ارت ـفــاع إجـمــالــي ال ـثــروة فيها بنسبة  %83خــال عقد مــن الزمن
( ،)2017-2007إضافة إلى ّ
تطور الرعاية الصحية وتوافر التغطية املجانية
فيها مقارنة بالواليات املتحدة ،التي ارتفعت فيها أقساط الرعاية الصحية
بنسبة  %120منذ عام .2010
تدفقت الـثــروات خارجها خالل
ّأمــا الـصــن،
فتتصدر قائمة البلدان التي ّ
ّ
العام املاضي ،إال أن زيادة عدد األثرياء فيها سنويًا مدفوعني بزيادة النمو
عامال أقل أهمية ،وفق التقرير ،على عكس
يجعل من خروج الثروات منها
ً
معدالت خروج أكثر أهمية ،والتي تعود إلى الضرائب
أوروبا التي تشهد ّ
تشكل نسبة  %40في
التي
اإلرث
ضريبة
وخصوصًا
املرتفعة املفروضة،
ّ
فرنسا واململكة املتحدة.
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)اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﺒﻠﺪ(

٪٦٠

روﺳﻴﺎ

٪٥٨

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

٪٥٦

ما يملكه األفراد الذين يعيشون في بلد ما ،وهي
تشمل كل أصولهم الخاصة (ممتلكات ونقود
وأسهم ومصالح تجارية ومقتنيات ثمينة) بعد
حسم االلتزامات المترتبة عليهم .ويرى أن الثروة
ومستوى هجرتها من بلد ما هي الوسيلة األفضل
لقياس صحة اقتصاد البلد وتحليل سماته .على

%0.4

خريطة المليارديرات في العالم وراثة الثروة
نسبة األثرياء في كل بلد
قياسًا إلى األثرياء في العالم

2.252

هو عدد
المليارديرات في العالم
في سنة ،2017
أي األثرياء ً
الذين يملكون أصوال
صافية بقيمة
مليار دوالر وما فوق

٪١٠٫٨
٪٢

١٠٠
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٦٠

٤٠

٢٠

٠

75

مليار دوالر
الم ّ
هي القيمة ُ
قدرة
لألعمال الفنية
التي يمتلكها األثرياء
في العالم
في تقييم ثرواتهم
الخاصة،
في مقابل
مليارات دوالر
ّ 5
تشكل قيمة
مقتنياتهم الثمينة
من السيارات القديمة

اﻟﺪاﻧﻤﺎرك
٪٠٫٤

ﻓﻨﻠﻨﺪا
٪٠٫٣

روﺳﻴﺎ
٪٦٫٧

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ٪٠٫٢

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا ٪٦٤٫٧ ٪٥٫١

٪٠٫٣

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ
إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

٪٠٫١

اﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
٪٠٫٦

ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
٪٢٫٧

اﻟﻬﻨﺪ
٪٣٫٤
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪا
٪٠٫٧

املليارديرات هم أغنى األغنياء .وكثير
مــن ّ
رواد األع ـم ــال الـشـبــاب يــأمـلــون في
ال ــوص ــول إل ــى مـسـتــوى ثــروات ـهــم يــومــا
ما .ولكن قبل انضمام هؤالء ّ
الرواد إلى
ن ــادي أغـنــى األغ ـن ـيــاء ،عليهم بــدايــة أن
يسألوا كيف اكتسب هؤالء ثرواتهم؟
ّ
تبي الخريطة املرفقة نسبة املليارديرات
ف ــي ك ــل ب ـلــد ،بـحـيــث يـتـنــاســب حجمها
عـلــى الـخــريـطــة م ــع نـسـبــة م ـل ـيــارديــرات
ّ
ال ـع ــال ــم ف ـي ـهــا ،ك ـمــا أن ـه ــا ت ــوزع ـه ــم إلــى
خ ـمــس ف ـئــات ت ـعـ ّـبــر ع ــن كـيـفـيــة تـكــويــن
ثرواتهم سواء من اإلرث أو عبر تأسيس
شركة أو امتالك شركة وتولي أعمالها
التنفيذية أو مــن خــال الـتــرابــط القائم

تواقيع
«مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل
غني إلى ملكوت الله»
المسيح (مرقس )25 :10

«إن عــدم مشاركة الـثــروة مــع الفقراء هو
سرقة .الثروة والسلطة تهدفان إلى خدمة
الفقراء وتحقيق رفاهية الجميع ،وليس
اسـتـغــال اآلخــريــن فــي شكل أن ــان ــي ...هناك
استبداد جديد يولد يفرض قوانينه وقواعده
من جانب واحد وبال هوادة ...يجب أن نقول
ال القتصاد اإلقصاء والالمساواة ،ألن مثل هذا
االقتصاد يقتل»
البابا فرنسيس (الفاتيكان )2013 -
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٪٠٫٥
٪٥٫٠
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ٪٠٫٣
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ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
٪٠٫٢
ﺗﺮﻛﻴﺎ
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٪٢٥
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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٪٩٫٢
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ﻗﺒﺮص
٪١٫٦
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
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ﻟﺒﻨﺎن ٪٠٫٤
اﻟﻨﻴﺒﺎل
٪٢٫١
٪١٫٦
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
٪٠٫١

ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺮوﻳﺞ
٪٠٫٥

إﻳﺮﻟﻨﺪا
٪٠٫٣

٪٥١٫٢
 ٪٣٧٫٢ﻓﺮﻧﺴﺎ
٪٢٫٦ ٪٢

ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم
٪٠٫٢

ﺗﺮﻛﻴﺎ ٪٥٢

اﻹرث
اﻟﺴﻮﻳﺪ
٪١٫١

٪٦٤

اﻟﺒﺮازﻳﻞ ٪٥٣

فيفيان عقيقي

رسم بياني
هي نسبة
المليارديرات في لبنان
من مجمل المليارديرات
في العالم.
ّ
هؤالء حققوا ثرواتهم
عبر الوراثة بنسبة %66.7
ومن خالل استغالل
عالقاتهم السياسية
الستثمار الموارد ُ
المتاحة
بنسبة %33.3

اﻟﺒﻠﺪان ﻻﻣﺴﺎواة
أﻛﺜﺮ ّ
ﻓﻲ ﺗﻮزع اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ً
في العالم ،يملك كل منهم أصوال صافية بقيمة
ـوق ،ونحو  584ألــف شخص
مليون دوالر ومــا فـ ً
منهم يملكون أص ــوال صافية تبلغ  10ماليين
أميركي وما فـ ًـوق ،فيما  2,252مليارديرًا
دوالر ّ
دوالر
يملك كل
منهم أصوال صافية بقيمة مليار ّ
ُ
وما فوق .ويعرف التقرير الثروة اإلجمالية بكل

ّ
عكس الناتج المحلي اإلجمالي الذي يتدفق جزء
كبير منه إلى الحكومة دون أن يكون له أي تأثير
بتكوين ال ـثـ ًـروات الـخــاصــة ،ويتجاهل مستويات
الدخل ،فضال عن أنه يحتسب مـ ّـرات ّ
عدة دون أن
ّ
يتولد عنه إنتاج فعلي

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
٪٣٠٫٢

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
٪٠٫٢

٪٢٨٫٩
٪٣٢٫١

٪٣٫٨

٪٨٫٤
٪٢٦٫٨

اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ٪٠٫٢
٪٠٫١

ﻣﺼﺮ
٪٠٫٤

ﻓﻨﺰوﻳﻼ
٪٠٫٢

بـُ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـ ـ ـ ــوارد
املتاحة لالستثمار أو من القطاع املالي،
وذلك تبعًا للمعلومات والبيانات التي
ّ
ي ــوف ــره ــا مـعـهــد ب ـي ـتــرســون لــاقـتـصــاد
الدولي.
االستنتاج األول الذي يمكن استخالصه
بــوضــوح ت ــام ،هــو أن ال ـعــدد األك ـبــر من
ّ
امل ـل ـي ــاردي ــرات ي ـت ــرك ــزون ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،وتبلغ نسبتهم نحو  %30من
مـجـمــل امل ـل ـي ــاردي ــرات ف ــي ال ـعــالــم ،وهــي
ّ
ـوزع
ن ـس ـبــة تـبـتـعــد ك ـث ـي ـرًا ع ــن ن ـس ـبــة تـ ـ ّ
امل ـل ـي ــاردي ــرات ف ــي بــاقــي ال ـب ـل ــدان .حــقــق
املـلـيــارديــرات األمـيــركـيــون ثــرواتـهــم في
شكل أساسي من تأسيس الشركات أو

مــن الــوراثــة أو مــن الـ ّقـطــاع املــالــي ،فيما
 %3.8فـقــط مـنـهــم حــق ـقــوا ثــروات ـهــم من
خ ــال عــاقــاتـهــم السياسية واسـتـغــال
املوارد.
ّأما الصني ،ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
فلديها عــدد قليل ج ـدًا مــن املليارديرات
( ،)%9.2ال ـن ـس ـب ــة األق ـ ـ ــل م ـن ـه ــم ورثـ ــت
ثرواتها .ويعود ذلك إلى أن الصني كانت
بل ّدًا فقيرًا قبل االزدهار االقتصادي الذي
حــقـقـتــه خ ــال الـعـقــود ا ّلـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
إذ أسـ ـف ــر ال ـن ـم ــو املـ ـح ــق ــق إث ـ ــر ال ـط ـف ــرة
ال ـت ـص ـن ـي ـع ـيــة ع ــن ب ـ ــروز أكـ ـث ــر م ــن 200
مـلـيــارديــر %40 ،منهم هــم مــن ّ
مؤسسي
الشركات ،وربعهم من أصحاب الشركات

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
٪١
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
٪٠٫٢

وامل ــدي ــري ــن الـتـنـفـيــذيــنّ .أمـ ــا ف ــي كــوريــا
الجنوبية فيمكن مالحظة العكس إذ أن
 %74.1من املليارديرات ورثــوا ثرواتهم،
فيما  %63من املليارديرات اليابانيني هم
من ّ
مؤسسي الشركات.
االت ـج ــاه ال ـســائــد ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة،
ي ـم ـك ــن م ــاح ـظ ـت ــه أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان
األوروبية ،باستثناء اململكة املتحدة ،إذ
إن غالبية املليارديرات في االقتصادات
الــرئـيـسـيــة فــي أوروب ـ ــا ورثـ ــوا ثــروات ـهــم،
ّ
وه ــم يـشــكـلــون نـحــو  %83.3مــن مجمل
املليارديرات في الدنمارك ،ونحو %64.7
في أملانيا %63.2 ،في السويد.
Howmuch.net

نصوص

مفهوم الثروة
َ
ال ـثــروة ،أي البحبوحة ،حــن ن ـعـ ِـرض لها على نحو تحليلي ،يظهر لنا أنها
ُّ
اصطالح الجماعة اشتق من وجودها ،وذلك ألن الفرد ليس بحاجة إلى الثروة،
ِ
ً
*.
فقط
اجتماعية
ضرورة
هي
ًا،
ذ
فإ
،
أصال
املعنى
بهذا
ُّ
ّ
وكانت في األصــل محاصيل ُت ّ
حيوية ،وبتولد «فكرة الغد»
حاجات
عن
ر
عب
ٍّ
ّ
ّ
االدخـ ــار وأ ّع ــان عليه الطماعية والـنـهــم .وملــا كانت
وبـتـحـ ُّـرك مـخــاوفــه ،تــولــد
املحاصيل ال يمكن ّادخارها إذ ذلك ،تولد في سلسلة من املراحل« ،النقد» الذي

ساعد على استفحال النهم والشره.
وكان في هذا االستفحال النهمي ،الذي قاعدته النقد ،ما نقل العمل االجتماعي
في تسلسله الطبيعي :محاصيل ،فنقد ،فمحاصيل ،إلــى تسلسل جشعي
إجراميّ :نقد ،فمحاصيل ،فنقد.
وبذلك ،تولد «الرأسمال» البغيضّ ،الذي اتخذ غاية ما اصطلحت عليه الجماعة
وسيلة ،فوقف النشاط العام عند أقل ّية ضئيلة.
وعليه ،فالثروة ،ورمزها النقد  -ومعادلته رياضيًا أنه :حاصل جهد  +ضرورة
 ُت ّعبر عن احتياجات حيوية عضويةّ ،
جمدتها األنانية واستلبها الذين هم
ً
ّ
ّ
واستبدوا بها.
أكثر تطفال،

وبما أنها كذلك ،أي حاجة الجماعة وجهد الجماعة ،فكل استحواذ للفرد عليها
ٌ
يشير إلى اعتداء ،دون ما ريب ،ألنه استحواذ على الجماعة
استحواذًا أنانيًاّ ،
نفسها ...وبالتالي ،كلما وجــد استقطاب مالي أنــانــي ،فهناك أنكر وجــه من
وجوه الجريمة.
الشيخ عبد الله العاليلي
أين الخطأ؟ 1978 -
* ال أط ـلــق ال ـث ــروة هـنــا بــاملـعـنــى املـ ـت ــداول ف ــي عـلــم االق ـت ـص ــاد ،من
ّ
يتقوم بقيمة ،مهما كانت ،وخصائصها :كونها
أنها ما يمكن أن
ُّ
نافعة ،إمكان حيازتها :فحرارة الشمس مفيدة ولكن ال تعد ثروة
ّ
إال بتحويلها إلى شغل ّأو طاقة ،انفصالها عن شخص اإلنسان إل
فــي مــا غير مــن عهد ال ـ ّـرق ،عــدم ّشيعوها كــالـهــواء فإنه ليس ثــروة
ّ
إل بتحويله أيضًا ...إلخ ،ودفعًا للبس ومجانبة لإلبهام واختالط
املفاهيم ،أطلق على معناها عند علماء االقتصاد كلمة :غنية بكسر
ّ
وأخص الثروة هنا بالبحبوحة في وسائل ُ
األول أو ّ
ّ
اليسر.
ضمه،

