البلورة السحرية

نظرة على االجتاهات العامة وأوجه عدم اليقين يمكن أن تساعد يف اإلعداد
ملواجهة التحديات االقتصادية يف املستقبل
كالبانا كوتشار ،ويان سان ،وإيفريديكي تسونتا ،ونيكالس وستيليوس
“جميع التنبؤات خمطئة ،وتلك واحدة من أوجه اليقين القليلة التي
مُنحت لإلنسان ‘‘
 -ميالن كونديرا

يشهد

االقتصاد العاملي سلسلة من التحوالت تُخضع املستقبل
لقدر ال يستهان به من أوجه عدم اليقين والتعقيد وعدم
القدرة على التنبؤ .وبعض هذه التحوالت دوري ،مثل
التعايف من األزمة املالية العاملية؛ والبعض اآلخر أطول أجال وذو طابع
هيكلي أكبر ،مثل التطورات الديمغرافية والزيادة السريعة يف الترابط.
وتتفاعل هذه التحوالت يف تشكيل املستقبل ،بما يجعل استقراء األوضاع
من املاضي عدسة غير موثوقة للنظر إىل املستقبل.
وعلى خلفية األزمة املالية العاملية ،بدأ صندوق النقد الدويل يف
العام املاضي يف بذل جهود تهدف إىل حتسين مواءمة تركيزه يف األجل
القصير على إدارة التحول من مرحلة األزمة إىل منظورات طويلة األجل.
وتركزت اجلهود على حتديد التيارات األساسية وما يتصل بها من أوجه
عدم اليقين التي ستشكل العامل الذي نعيش فيه على مدى العقود القادمة.
وهناك أهمية بالغة لفهم طبيعتها وسرعتها وكذلك طريقة تفاعلها —
وهو أمر مهم — لالستعداد ملواجهة حتديات املستقبل والتيقظ للمخاطر
التي يمكن أن تؤدي إىل أزمات جديدة.
وبالطبع ،فإن حتديد االجتاهات العامة وأوجه عدم اليقين التي
يمكن أن تشكل مستقبل االقتصاد العاملي هو مهمة عسيرة أيضا .وقد
قام فريق خبراء الصندوق ،بعد مشاورات داخلية وخارجية مستفيضة،
بتضييق تركيزه على بضعة عوامل حاسمة هي اجلوانب الديمغرافية،
ونشر القوة ،واستمرارية املوارد والبيئة ،والترابط ،والتفاوت يف الدخل.
أهمية خاصة للصندوق وأعضائه بما لها
وقد ارتئي أن لهذه العوامل
ً
من تأثير كبير حمتمل على استمرارية النمو االقتصادي واستقراره .وال
ينبغي تفسيرها على أنها تنبؤات بشأن املستقبل ،ذلك أن تطورها عبر
الزمن هو أيضا أمر غير مؤكد.

الضغوط الديمغرافية

يتوقع أن يزداد عدد سكان العامل ليتجاوز  8مليارات نسمة
بحلول عام  2030وأن يبلغوا سن الشيخوخة بمعدل غير
مسبوق؛ وللمرة األوىل يف التاريخ ،سيفوق عدد األشخاص
الذين يف سن  65أو أكبر عدد األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  5سنوات بحلول عام  .)NIA, 2007( 2020ففي
جميع مناطق العامل ،عدا منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء ،سيزيد عدد السكان املسنين على عدد السكان
يف عمر العمل ،مما يرفع من التكاليف املتصلة بالعمر.
ويف الوقت نفسه ،فإن الزيادة يف العمر املتوقع تعني
أن األشخاص يستطيعون العمل لفترة أطول .وربما
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تشيخ بعض األسواق الصاعدة ،بما يف ذلك الصين ،قبل أن حتقق
الثراء وذلك بسبب تراجع عدد السكان .غير أنه سيتعين على عدد كبير
من االقتصادات النامية ،وال سيما يف إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب
آسيا ،توليد فرص عمل للداخلين اجلدد يف سوق العمل مع التزايد السريع
احلاصل يف أعداد السكان .ويمكن أيضا أن تؤثر األنماط الديمغرافية
املتغيرة على مستويات االدخار واالستثمار لدى فرادى البلدان وتبدل
التدفقات املالية وتدفقات العمالة على مستوى العامل يف املستقبل.

قوة عاملية واحدة؟ مل يعد األمر كذلك

يشهد العامل حاليا حتوال يف القوة من االقتصادات املتقدمة إىل
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،مع تزايد نفوذ
املنظمات غير احلكومية والشركات متعددة اجلنسيات واملدن على
الصعيدين الوطني والدويل.
فقد كانت االقتصادات املتقدمة تمثل ثلثي إجمايل الناجت احمللي
العاملي (على أساس تعادل القوى الشرائية) يف عام  1992غير أن
إسهامها تناقص إىل أقل من نصف إجمايل الناجت احمللي العاملي
بحلول عام ( 2012تقرير صندوق النقد الدويل) ،مع ظهور مدن كمراكز
للقوة — حيث يتولد اليوم نحو  %60من إجمايل الناجت احمللي العاملي
يف  600مركز حضري (دراسة .)McKinsey, 2011

غير أن ديناميكية التحوالت التي ستحدث مستقبال يف توزع القوة
تفتقر إىل الوضوح .فمسار النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية قد يكون متفاوتا ،ويمكن اختبار القوة
املتزايدة للمدن واجلهات الفاعلة من غير الدول مثل الشركات متعددة
اجلنسيات واملنظمات غير احلكومية .وسواء كان نشر القوة سيزيد من
قدرة اجملتمع العاملي على التعاون ومعاجلة املشكالت املشتركة أو
ينتقص منها فتلك مسألة ستكشف عنها األيام .ويتيح حتول القوة من
االقتصادات املتقدمة إىل اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية فرصة كبيرة للحفاظ على االستقرار العاملي وتعزيز صالبة
االقتصادات وإمكانات النمو مع تزايد عدد البلدان التي تشارك بحصة
يف الرخاء العاملي املشترك .ويف الوقت نفسه ،يمكن أيضا أن يسفر
تعدد األطراف الفاعلة ،بمصاحلها املتنوعة ،عن زيادة الصراعات
وزعزعة االستقرار أو جمود السياسات وانعدام الفعل.

إنقاذ الكوكب

أدت زيادة أسعار السلع األولية وزيادة تقلبها خالل العقد املاضي
إىل جتدد اخملاوف بشأن ندرة املوارد الطبيعية .والدالئل على حدوث
تغير يف املناخ آخذة يف التزايد أيضا ،مع وجود توقعات بأن التأثير
سيتجاوز حدود البلدان بكثير؛ فقد بلغت درجات احلرارة أعلى معدالتها
خالل  12عاما منذ عام  ،1997إىل جانب ارتفاع يف مستويات البحار
وذوبان اجلبال اجلليدية (دراسة  .)GISS, 2012وما مل تتخذ إجراءات
تصحيحية اآلن ،ستخضع املوارد الطبيعية كاملاء والبيئة لضغوط
متزايدة نتيجة لتزايد سكان العامل وتزايد الدخل .ويرجح أن يكون
لندرة املوارد وتدهور البيئة تأثير غير متكافئ على االقتصادات
النامية .وقد كان االبتكار التكنولوجي أداة مفيدة يف املاضي ولكنه قد
ال يكون كافيا للتصدي لتحقيق التوازن بين دعم النمو وحماية البيئة.
وتوجد اآلن ضرورة التخاذ تدابير منسقة ويف حينها لتجنب العواقب
التي يمكن أن تكون وخيمة والتي يرجح أن حتدث يف النصف الثاين
من هذا القرن.

اجلميع يف نفس القارب

كانت األزمة املالية العاملية بمثابة إنذار .فقد أصبح العامل اآلن أكثر
تكامال بطريقة تزداد تعقيدا ،على نحو يسهل انتشار كل من الرخاء
واخملاطر .وتزايدت الروابط التجارية واملالية بين البلدان بصورة
حادة ،مع بلوغ حجم الصادرات العاملية حاليا ستة أضعاف ما كان
عليه منذ عقدين مضيا ( .)IMFوتزايد انتشار شركات الوساطة املالية
من خالل شبكات الشركات التابعة والفروع ،وأصبحت الشركات عاملية
بوتيرة متزايدة .وتزايدت أيضا تدفقات العمالة؛ فعدد األشخاص الذين
يعيشون اليوم خارج أوطانهم —  232مليون شخص— أكبر من
أي وقت مضى ،ويمثل زيادة نسبتها  %33مقارنة بعددهم يف عام
 .)UN, 2013( 2000وأتاحت التكنولوجيا فرصا أكبر للحصول على
املعلومات وزادت من سرعة نقل البيانات ومعاجلتها.
ويرجح أن يتواصل نمو الترابط ،ولكن يوجد قدر كبير من عدم
اليقين بشأن وتيرته وطبيعته وانعكاساته على اخملاطر .وبينما يعود
هذا الترابط بالنفع على االقتصاد العاملي ،فمن املمكن أن يؤدي إىل
تراكم اخملاطر النظامية وتيسير انتقال الصدمات ورفع التكاليف
احملتملة لألزمات .ومن غير الواضح ما إذا كان فهمنا للترابط سيلحق
بوتيرته املتزايدة دوما وبطبيعته.

تقاسم الرخاء

تزايد تفاوت الدخل بدرجة كبيرة على مدى العقود القليلة املاضية .فقد
أدت العوملة والتقدم التكنولوجي إىل انتشال مليارات األشخاص من
هوة الفقر ولكنهما أسهما أيضا يف زيادة تفاوت الدخل .وهناك أسباب
كثيرة لالعتقاد بأن تفاوت الدخل سيستمر ،بالنظر إىل قصوره الذاتي

والتفاعل بين انعدام املساواة واالستقطاب السياسي ،مما يجعل توافق
اآلراء حول سياسات إعادة توزيع الدخل أكثر صعوبة .ويشكل استمرار
تفاوت الدخل خطرا على النمو واالستقرار االقتصادي الكلي.

حتديات املستقبل

كيف ستتطور هذه االجتاهات العامة وأوجه عدم اليقين وتتفاعل
وتشكل االقتصاد العاملي يف املستقبل؟ بمساعدة أداة حتليل
السيناريوهات — إحدى أدوات اإلدارة كثيرا ما تستخدم يف جمال
اإلدارة لبناء سيناريوهات املستقبل ألغراض وضع االستراتيجيات
— ال جند صعوبة يف افتراض مستقبل تتزايد فيه التوترات واخملاطر
بأبعاد خمتلفة ،وتتطور بشكل فجائي أكبر ،وتتراكم بعضها فوق

السلع العامة العاملية ستكون ضرورة ال
غنى عنها
بعض ،بشكل يتحدى قدرتنا على حتقيق حالة مستمرة من االستقرار
والرخاء املشترك .وعلى سبيل املثال ،يمكن أن يشير الترابط ونشر
القوة إىل مستقبل يتسم بقدر متزايد من التكامل وكذلك من التجزؤ
السياسي واالجتماعي ،مع وجود انعكاسات عميقة على التعاون يف
وعالوة على ذلك ،يمكن أن
جمال السياسات على خمتلف املستويات.
ً
يؤدي النمو االقتصادي إىل رفع مستويات املعيشة ،ولكنه يمكن أن
ينشئ أيضا تكاليف بيئية واجتماعية وسياسية ،فتضيع بعض منافعه
وبالتايل استمراريته.
ويمثل املستقبل بتعقيداته وأوجه عدم اليقين فيه فرصا وحتديات
لصندوق النقد الدويل وأعضائه .فالسلع العامة العاملية — بما يف
ذلك ،على سبيل املثال ،اتساع شبكة األمان املايل العاملية يف عامل
أكثر ترابطا وإيجاد حل عاملي لتغير املناخ — ستكون ضرورة ال
غنى عنها .ويجب أن يواصل الصندوق تطبيق اختصاصاته الثابتة
— تأمين االستقرار االقتصادي واملايل العاملي — على هذه الظروف
والطلبات املتغيرة.
وقد الحظ الناشط األمريكي يف جمال احلقوق املدنية ،مالكومل
إكس ،أن املستقبل ملك ألولئك الذين يعدون له اليوم .ويف مثل هذا
الوقت الذي تسوده التغيرات والتحوالت ،ربما تكون هذه املقولة أصدق
من أي وقت مضى.

■

كالبانا كوتشار نائب مدير ،ويان سان نائب رئيس وحدة ،وإيفريديكي
تسونتا ونيكالس وستيليوس اقتصاديان أّوالن ،وجميعهم يف إدارة
االستراتيجيات والسياسات واملراجعة.
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