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رسالة من احملرر

مستقبلنا
الرقمي
«املال يجعل العامل يلف حول نفسه »،هكذا تغنت ليزا مينيللي بأغنيتها الشهيرة يف فيلم
«كباريه» .ظل للمال على مدى قرون دور حموري يف العالقات بين البشر .وفقدان االعتقاد
يف قيمته يمكن أن يفضي إىل عدم االستقرار االقتصادي والسياسي ،وحتى إىل اندالع
حرب .يف السنوات القليلة املاضية ،استولت التكنولوجيا املالية على خيال العامل حينما
عرضت بدائل للوسائل التقليدية ألداء املدفوعات .فهل ستؤدي الرقمنة إىل إعادة تعريف
النقود؟ نحن نبحث العواقب احملتملة لذلك ،احلسنة منها والسيئة.
وكما يقول هارولد جيمس األستاذ يف جامعة برينستون ،كان األمر املعتاد دائما هو
استخدام النقود للتعبير عن السيادة — حتى وإن أخفقت الدول يف بعض األحيان بشكل
مذهل يف ضمان قيمتها .واليوم ،يتفق معظم اخلبراء على أن ما ُيطلق عليه العمالت
املشفرة ال يمتلك كل اخلصائص الرئيسية للنقود .لكنهم يعتقدون أيضا أن تكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة (التي هي ركيزة هذه األصول) يمكنها حتويل خدمات
أداء املدفوعات بانتفاء احلاجة إىل وسيط .وهذه املسألة ستحد من دور البنوك املركزية
وتضعف من سلطة الدولة على عرض النقود .وكان هذا بالفعل هو الدافع السياسي وراء
«بيتكوين» ،أوىل العمالت الرقمية الالمركزية.
ويذكر ستيفان إنغفيس حمافظ البنك املركزي السويدي أن ما ال يزيد على  %13من
املعامالت يف بالده يف الوقت احلاضر ُي َس َّوى نقدا .وإذا العمالت الورقية واملعدنية كانت
لها الهيمنة ذات يوم ،ففي وقت قريب لن يصبح يف وسع اجلمهور استخدام وسيلة دفع
مضمونة من حكومة .وذلك إذا مل تعيد البنوك املركزية تعريف دورها .ويقول دونغ هي
من صندوق النقد الدويل ،ربما كان أحد االحتماالت هو إصدار البنوك املركزية عمالت
رقمية خاصة بها — وهو أحد احللول التي ستقتضي النظر بدقة يف اخليارات املتاحة
واملفاضالت على صعيد السياسات.
وينبغي املراجحة بين اخملاوف بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا املالية ومنافعها
احملتملة للمجتمع .والسيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدويلُ ،تسدي النصح
بقولها« :قبل كل شيء يجب أن نظل منفتحين أمام فكرة األصول املشفرة والتكنولوجيا
املالية بشكل أوسع ،ليس ملواجهة اخملاطر التي تفرضها وحسب ،إنما كذلك ملا قد حتتوي
عليه من إمكانات لتحسين حياتنا».
كاميال لوند أندرسن ،رئيس التحرير
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على الغالف

النقود هي شيء يحتفظ بقيمته مع مرور الوقت ،ويمكن أن ُيترجم بسهولة إىل
أسعار ،ويكون مقبوال على نطاق واسع .ويعرض غالف عدد يونيو  2018من
جملة التمويل والتنمية للرسام مايكل واراكسا صورة لتطورها .ومع انتشار
الرقمنة ،ربما تكون النقود مقبلة على عصر جديد.
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تعيد

املنصات الرقمية صياغة العالقات فيما
بين العمالء والعمال وأصحاب األعمال يف
ظل تغلغل نطاق رقائق السيليكون إىل كل
ما نفعله — بداية من ش راء مواد البقالة عبر اإلنترنت وحتى
البحث عن شريك على أحد مواقع املواعدة .مع تطور قدرة
احلوسبة تطورا مذهال وتزايد مشاركة الناس حول العامل يف
االقتصاد الرقمي ،ينبغي لنا أن نفكر مليا ً يف كيفية وضع
سياسات تتيح لنا االستغالل الكامل لفوائد الثورة الرقمية
ويف الوقت نفسه احلد من إلغاء الوظائف.
يعزى التحول الرقمي إىل ما يطلق عليه االقتصاديون
الذين يدرسون التقدم العلمي والتغير التقني التكنولوجيا ذات
األغ راض العامة — أي التكنولوجيا التي لديها القدرة على
التحول باستم رار ،والتفرع تدريجيا ،وتعزيز اإلنتاجية عبر كل
القطاعات والصناعات .ومثل هذه التحوالت نادرة احلدوث؛
فثالثة فقط من اإلجنازات التكنولوجية السابقة اكتسبت
هذه امليزة ،وهي احملرك البخاري ،واملولد الكهربائي ،وآلة
الطباعة .وهذه التغي رات تؤدي إىل فوائد هائلة على األجل
ص مم أساسا لضخ املياه
البعيد .فاحملرك البخاري ،الذي ُ
خارج املناجم ،نتجت عنه خطوط السكك احلديدية والصناعة
من خالل تطبيق القوى امليكانيكية .وازدادت فائدته عندما
تمكن املزارعون والتجار من نقل بضائعهم من املناطق
الداخلية إىل السواحل ،فيما يعد تسهيال للتجارة.

نتب َّناها — لكن نتكيَّف معها أيض ًا

الثورات التكنولوجية ذات األغراض العامة ،حسب طبيعتها،
تتسم أيضا بأنها ُم ْربكة للغاية .ففي أوائل القرن التاسع عشر
أعلنت جماعات عماليةُ ،عرِفت باللوديين ،عن مقاومتها
لآلالت وحماولة تدميرها ألنها تسببت يف التخلي عن
مهاراتها يف صناعة النسيج ،رغم أن هذه اآلالت كانت
إيذانا بظهور مهارات ووظائف جديدة .ويحدث هذا االرتباك
حتديداً بسبب أن التكنولوجيا اجلديدة تتسم باملرونة الشديدة
وبناء على ذلك ،فإن الكثير من الفوائد يأتي
وسعة االنتشار.
ً
ليس ببساطة من تبني التكنولوجيا ،بل من التكيف مع
التكنولوجيا .لقد مكن ظهور املولد الكهربائي من توصيل
الكهرباء يف وقت ومكان احلاجة إليها تماماً ،فرفع من
كفاءة الصناعات التحويلية بدرجة كبيرة ،ومهد الطريق
خلطوط اإلنتاج احلديثة .ويف السياق نفسه ،جند أن شركة
«أوبر» ( )Uberهي شركة للتاكسي تستخدم التكنولوجيا
الرقمية لتقديم خدمة أفضل.
امل ْربكة أنه ال بد
التكنولوجيا
يف
ومن العناصر املهمة
ُ
يف البداية تبنيها على نطاق واسع قبل أن يتكيف معها
اجملتمع .لقد اعتمد توصيل الكهرباء على املولدات .والثورة
التكنولوجية املعاصرة تعتمد على جهاز الكمبيوتر،
وهو العمود الفقري التقني لإلنترنت ،وحمركات البحث،
واملنصات الرقمية .وبسبب الفواصل الزمنية املتعلقة
بالتكيف مع العمليات اجلديدة ،مثل إحالل النشر اإللكتروين
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حمل الطباعة التقليدية ،يستغرق األمر وقتا قبل أن تتسارع
وتيرة نمو الناجت .ويف املراحل املبكرة من هذه الثورات ،تم
تكريس الكثير من املوارد لصالح االبتكار وإعادة التنظيم،
وهما ما مل تتحقق فوائدهما إال بعد مضي وقت طويل.
وعلى سبيل املثال ،على الرغم من أن جيمس وات
قام بتسويق حمرك ذي كفاءة نسبية يف عام  ،1774فقد
استغرق األمر حتى عام  1812لتظهر أول قاطرة بخارية
ناجحة جتارياً .ومل يحدث إال حتى ثالثينات القرن أن
تسارع بوضوح معدل نمو نصيب الفرد من الناجت يف
بريطانيا .فال عجب إذا أن الثورة الرقمية مل تظهر آثارها
بعد يف اإلحصائيات اخلاصة باإلنتاجية — وعلى كل
حال ،مل تظهر أجهزة الكمبيوتر الشخصية إال منذ نحو
أربعين عاما فقط.
غير أن ما ال تخطئه العين — أن الثورة الرقمية ماضية
يف طريقها على نحو جيد .فباإلضافة إىل حتويل الوظائف
واملهارات ،فهي تتوىل كذلك إصالح جماالت مثل جتارة
التجزئة والنشر وربما — يف املستقبل غير البعيد جدا — النقل
بالشاحنات واخلدمات املصرفية .ويف اململكة املتحدة ،تمثل
املعامالت على شبكة اإلنترنت بالفعل نحو ُخمس مبيعات
التجزئة ،باستثناء البنزين ،صعودا من واحد على عشرين يف
عام  .2008وتطبق مواقع التجارة اإللكترونية مهارات البيانات
اخلاصة بها على التمويل .فعمالق التجارة اإللكترونية الصيني
«علي بابا» ( )Alibabaيمتلك بنكا بالفعل ويستخدم معرفته
بعمالئه لتقديم قروض حمدودة النطاق للمستهلكين الصينيين.
ويمضي موقع التجارة اإللكترونية األمريكي «أمازون دوت
كوم» ( (Amazon.comعلى النهج نفسه.
ويف الوقت نفسه ،تفرض العمالت اإللكترونية اجملهولة،
مثل البيتكوين ،حتديات أمام جهود مكافحة غسل األموال
وغيره من األنشطة غير املشروعة .لكن ما يجعل هذه العمالت
جاذبة يجعلها أيضا حمتملة اخلطورة .فالعمالت اإللكترونية
يمكن استخدامها للتجارة يف أشياء غير قانونية؛ من خمدرات
وألعاب نارية وأدوات قرصنة وكيماويات سامة .وعلى
اجلانب اآلخر ،فإن التكنولوجيا الكامنة وراء هذه العمالت
«تقنية بلوك تشين» ( )blockchainيحتمل أن حتدث ثورة
يف التمويل بجعل املعامالت أكثر سرعة وأمانا ،يف حين أن
توفر معلومات أفضل عن العمالء احملتملين من شأنه حتسين
تسعير القروض من خالل تقييم أفضل الحتماالت السداد.
وحتتاج األطر التنظيمية إىل ضمان النزاهة املالية وحماية
املستهلكين مع مواصلة دعمها للكفاءة واالبتكار.
ويف املرحلة املقبلة ،قد نرى حتى مزيدا من االرتباك
ينتج عن االنفراجات التي تتحقق يف جمال احلوسبة
الكمية ،التي قد تيسر العمليات احلسابية التي تفوق
إمكانيات أجهزة الكمبيوتر التقليدية .وبينما يمكن ألجهزة
الكمبيوتر هذه أن تفتح اجملال أمام منتجات جديدة،
فإنها قد تبطل حتى بعض إجنازات التكنولوجيا اجلديدة.
فبإمكانها على سبيل املثال أن جتعل املعايير احلالية يف
جمال التشفير عتيقة ،مما يحتمل أن يؤثر على االتصاالت

النقود حتولت

واخلصوصية على املستوى العاملي .وهذا جمرد جانب
واحد من التهديدات احمليطة باألمن اإللكتروين (السيبراين)،
وهي قضية حتتل أهمية متزايدة؛ نظرا ألن كل اخلدمات
العامة واملعلومات اخلاصة الضرورية متاحة اآلن على
شبكة اإلنترنت.

وتيرة متسارعة
ستؤدي الرقمنة أيضا إىل حتويل وظائف الناس .فوظائف
ما يربو على ثلث قوة العمل األمريكية ،أو حوايل  50مليون
إنسان ،يمكن أن تتحول بحلول عام  ،2020وذلك وفقا لتقرير
نشره معهد ماكينزي العاملي يف العام املاضي .وتشير
تقديرات الدراسة أيضا إىل أن نصف جميع األنشطة املدفوعة
األجر تقريبا يمكن حتويلها لنظام التشغيل اآليل باستخدام
الروبوتات وتكنولوجيات التعلم اآليل واالصطناعي .فأجهزة
الكمبيوتر على سبيل املثال ال تتعلم قيادة سيارات التاكسي
فحسب ،بل تتعلم أيضا التحقق من مؤشرات مرض السرطان،
وهي مهمة يؤديها حاليا أخصائيو أشعة يحصلون على أجور
مرتفعة نسبياً .ومع تباين وجهات النظر يف هذا الشأن ،فمن
الواضح أن احتماالت فقدان الوظائف وحتوالتها ستتزايد عبر
كل القطاعات ومستويات الرواتب ،بما يف ذلك جمموعات
الوظائف التي كانت تعتبر سابقا يف أمان من إمكانية
حتولها إىل نظام التشغيل اآليل.
ومثلما تؤكد دراسة معهد ماكينزي ،فبعد بداية بطيئة،
فإن وتيرة التحول ال تزال مستمرة يف التسارع .لقد كان
انتشار الهواتف الذكية شيئاً ال يمكن للشخص العادي تخيله
يف بداية القرن الواحد والعشرين .أما اآلن ،فإن ما يزيد على
 4مليارات شخص بإمكانهم احلصول على أجهزة حممولة
تتمتع بقدرات حاسوبية أكبر من تلك التي استخدمتها هيئة
الطيران والفضاء الوطنية األمريكية (ناسا) إلرسال شخصين
إىل القمر .ومع ذلك ال تستخدم هذه األجهزة الفائقة القدرات
إال كهواتف متواضعة ،معطل ًة بذلك موارد حوسبة هائلة.
وهناك أمر واحد مؤكد :ال سبيل للعودة للخلف اآلن.
فالتكنولوجيا الرقمية ستشهد املزيد من االنتشار ،ومن
املرجح أن تفشل كل جهود جتاهلها أو تقييدها بالتشريعات.
والسؤال املطروح ،كما يقول ماكس تيغمارك ،األستاذ بمعهد
ماساشوستس للتكنولوجيا يف مقابلة أجريت مؤخرا مع
صحيفة واشنطن بوست« ،ليس ما إذا كنت «مع» أو «ضد»
الذكاء االصطناعي — فهذا يشبه سؤال أسالفنا عما إذا كانوا
مع أو ضد النار» .لكن االرتباك االقتصادي وعدم اليقين
يمكن أن يذكيا التوتر االجتماعي بشأن املستقبل ،يف ظل
عواقب سياسية .واخملاوف احلالية من حتول الوظائف إىل
التشغيل اآليل توازي بواعث قلق جون ماينارد كينز يف
عام  1930بشأن البطالة التكنولوجية املتزايدة .إننا نعلم،
بالطبع ،أن البشرية يف نهاية األمر تكيفت مع استخدام طاقة
البخار والكهرباء ،واالحتماالت هي أننا سنفعل ذلك مرة
أخرى مع الثورة الرقمية.

واإلجابة على هذا السؤال ال تكمن يف اإلنكار إنما يف
وضع سياسات ذكية تعظم من فوائد التكنولوجيا اجلديدة
ويف الوقت نفسه تقلل من االرتباكات احلتمية قصيرة
األجل .ومفتاح ذلك هو التركيز على السياسات التي تستجيب
للتغيرات التنظيمية التي تقودها الثورة الرقمية .لقد استفاد
التحول إىل التشغيل الكهربائي يف الصناعة األمريكية يف
بدايات القرن العشرين من نظام تعليمي يتسم باملرونة
مرن وفر للملتحقين بقوة العمل املهارات الالزمة للتحول
من العمل يف جمال الزراعة ،ووفر كذلك الفرص التدريبية
للعمالة القائمة الكتساب مهارات جديدة .وبالطريقة نفسها،
ينبغي للتعليم والتدريب أن يوفرا لعمال اليوم ما يلزم
لالزدهار يف اقتصاد جديد حلت فيه مهارات جديدة مثل
هندسة املواقع اإللكترونية وحماية األمن اإللكتروين حمل
املهام املعرفية املتكررة — من قيادة الشاحنات إىل حتليل
صور األشعة الطبية .وعلى نحو أكثر عمومية ،يحتمل أن
تؤكد وظائف املستقبل على التعاطف اإلنساين واألصالة:
فاملهن األقل احتماال لالندثار تشمل وظائف مدرسي دور
احلضانة ورجال الدين والفنانين.
إن أحد الفروق الواضحة بين الثورة الرقمية وثورتي
الطاقة البخارية والطاقة الكهربائية هو سرعة انتشار
التكنولوجيا بين خمتلف البلدان .فبينما حلقت أملانيا

التكنولوجيا الرقمية ستشهد املزيد من
االنتشار ،ومن املرجح أن تفشل كل جهود
جتاهلها أو تقييدها بالتشريعات.
واململكة املتحدة بنهضة الكهرباء األمريكية بسرعة نسبيا،
فإن وتيرة االنتشار على مستوى العامل كانت بطيئة نسبيا.
ففي عام  ،1920كانت الواليات املتحدة ال تزال تنتج
نصف كهرباء العامل .ويف املقابل ،جند أن قوة دفع الثورة
الرقمية — أجهزة الكمبيوتر ،واإلنترنت ،والذكاء االصطناعي
التي تدعمها الطاقة الكهربائية والبيانات الضخمة — متاحة
على نطاق واسع .ويف واقع األمر ،من األمور الالفتة أن
البلدان األقل تقدما تقود التكنولوجيا يف جماالت عديدة ،مثل
املدفوعات عن طريق الهاتف احملمول (كينيا) ،والتسجيل
الرقمي لألراضي (الهند) ،والتجارة اإللكترونية (الصين).
لقد يسرت هذه البلدان سرعة تبني إجنازات التكنولوجيا
اجلديدة ألنها ،على عكس العديد من االقتصادات املتقدمة،
مل تتعثر يف البنية التحتية القائمة من قبل أو التي عفا عليها
الزمن .وهذا يعني توافر فرص هائلة للتجربة واخلطأ إليجاد
سياسات أفضل ،لكنه يعني أيضا خماطر الدخول يف سباق
تنافسي نحو القاع عبر البلدان.
وعلى الرغم من أن الثورة الرقمية تتسم بطابع عاملي ،فإن
وتيرة التكيف وردود الفعل على مستوى السياسات ستكون —
صوابا ً أو خطأً — حملية أو إقليمية إىل حد كبير ،مما يرجع
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حتى مع فقدان الوظائف على املدى القصير ،فإن إعادة تنظيم
االقتصاد حول التكنولوجيا الثورية يولد فوائد ضخمة على
املدى الطويل.
الختالف الهياكل االقتصادية والتفضيالت االجتماعية.
وستؤثر هذه الثورة بوضوح يف االقتصادات التي تمثل مراكز
مالية ،مثل سنغافورة ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة،
على نحو خمتلف عن البلدان املتخصصة يف إنتاج النفط مثل
الكويت وقطر واململكة العربية السعودية .وباملثل ،من املمكن
أن تعكس االستجابة لتكنولوجيا اإلنتاج اآليل وجهات النظر
اجملتمعية اخملتلفة بشأن حماية العاملين .وحيثما تتباين
التفضيالت ،فمن املرجح أن يتضمن التعاون الدويل تبادل
اخلبرات حول السياسات األمثل .وتسري االعتبارات نفسها
على استجابة السياسات لتزايد عدم املساواة الذي يحتمل أن
يواصل اقترانه باالكتشاف التدريجي ألفضل الطرق لتنظيم
الشركات حول التكنولوجيا اجلديدة .فعدم املساواة يتزايد
مع اتساع الفجوة يف الكفاءة والقيمة السوقية بين الشركات
ذات نماذج األعمال اجلديدة وتلك التي مل تتم إعادة تنظيمها.
وال يمكن سد هذه الفجوات إال عند استبدال العمليات القديمة
على نطاق واسع.
وستبرز احلاجة أيضا إىل تكيف التعليم وسياسة
املنافسة .فاملدارس واجلامعات ينبغي أن تمد األجيال
القادمة باملهارات التي حتتاجها للعمل يف االقتصاد
الصاعد .غير أن اجملتمعات بدورها ستحتاج تسليط الضوء
على أهمية إعادة تدريب العمالة التي انخفضت مهاراتها.
وباملثل ،فإن إعادة تنظيم اإلنتاج تفرض ضغوطا جديدة
على سياسة املنافسة لضمان أن التقنيات اجلديدة ال تصبح
حكرا على بضع شركات كان لها السبق يف ضربة حظ
يحصل فيها الفائز على كل شيء .ويف إشارة إىل أن هذا هو
ما يحدث بالفعل ،أعلنت منظمة أوكسفام الدولية مؤخرا أن
ثمانية أفراد يملكون أصوال أكثر مما يملكه أفقر  3.6مليارات
شخص جمتمعين.
لقد تطلبت احتكارات خطوط السكك احلديدية يف القرن
التاسع عشر قوانين ملكافحة االحتكارات .لكن سياسة
املنافسة تزداد صعوبة حين تكون احتماالت ظهور
املتنافسين يف املستقبل من الشركات الكبرى القائمة
أقل من احتماالت ظهور الشركات الصغيرة ذات املناهج
االبتكارية والقادرة على حتقيق النمو السريع .فكيف نضمن
أن االبتكارات القادمة مثل غوغل أو فيسبوك لن تبتلعها
مؤسسات راسخة مستقرة؟

سباق نحو القاع
جتنب
ٍ

بالنظر إىل النطاق العاملي للتكنولوجيا الرقمية ،واحتماالت
الدخول يف سباق نحو القاع ،تبرز احلاجة إىل التعاون على
مستوى السياسات أشبه بالتعاون بين األسواق املالية
العاملية واملالحة البحرية واجلوية .ففي اجملال الرقمي،
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يمكن لهذا التعاون أن يشمل تنظيم معاجلة البيانات
الشخصية ،التي يتعذر متابعتها بطريقة كل بلد على حدة ،يف
ظل الطابع الدويل لإلنترنت ،وكذلك األصول غير امللموسة،
التي قد يؤدي عدم الوضوح نوعا ما يف طبيعتها وموقعها
إىل تعقيد فرض الضرائب على الشركات الرقمية .وبالنسبة
ألنظمة الرقابة املالية املوجهة نحو مراقبة املعامالت بين
املؤسسات املالية فسوف جتد صعوبة يف التعامل مع نمو
املدفوعات بين النظراء ،بما يف ذلك حين يتعرض األمر ملنع
تمويل اجلريمة.
وتنطوي أهمية التعاون أيضا على دور للمنظمات الدولية
العاملية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل .فهذه
املؤسسات ،يف ظل اتساع عضويتها ،بمقدورها أن توفر منبرا
ملعاجلة التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية ،وتقترح حلوال
فعالة على مستوى السياسات ،وتضع املبادئ اإلرشادية
للسياسات .ولتحقيق النجاح سوف يتعين على صناع
السياسات توخي املرونة يف االستجابة للظروف املتغيرة،
ودمج اخلبرات املتاحة من خمتلف البلدان والقضايا ،وصياغة
املشورة بفاعلية وفقا الحتياجات كل بلد على حدة.
وينبغي قبول الثورة الرقمية وتطويرها بدال من جتاهلها
وقمعها .فتاريخ التكنولوجيا ذات األغراض العامة السابقة
يوضح أنه حتى مع فقدان الوظائف على املدى القصير،
فإن إعادة تنظيم االقتصاد حول التكنولوجيا الثورية
يولد فوائد ضخمة على املدى الطويل .وهذا ال ينفي وجود
دور للسياسات العامة .وعلى العكس من ذلك ،فإن احلاجة
إىل السياسات الرشيدة تتضح على وجه التحديد يف أوقات
التغيرات التكنولوجية الكبيرة .فاملصانع التي أوجدها عصر
الطاقة البخارية فتحت اجملال أمام وضع لوائح تنظيم
ساعات العمل ،وعمالة األحداث ،وأوضاع املصانع.
وباملثل ،فإن «اقتصاد العربة» يتسبب يف إعادة النظر
يف القواعد التنظيمية :على سبيل املثال ،ما الذي يعنيه
أن تعمل حلسابك يف عصر «أوبر»؟ وللحد من االرتباكات
وتعظيم الفوائد ،ينبغي لنا تهيئة السياسات املعنية
بالبيانات الرقمية والضرائب الدولية ،وسياسات العمل
وعدم املساواة ،والتعليم واملنافسة ،بحيث تتكيف مع
احلقائق الناشئة .فمن خالل السياسات اجليدة والرغبة
يف التعاون عبر احلدود بإمكاننا بل ينبغي لنا أن نستغل
هذه التكنولوجيات املثيرة لتحسين مستوى الرفاهية دون
إضعاف طاقة العصر الرقمي وحماسه.
مارتن موآليزن هو مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات
واملراجعة يف صندوق النقد الدويل.

كالم صريح

الصورة :صندوق النقد الدويل

التكنولوجيا املالية من منظور تنظيمي
يتعين التحوط من اخملاطر الناشئة دون تقييد روح االبتكار
كريستين الغارد

عندما حصل ألكسندر غراهام بل على براءة اختراع
الهاتف يف القرن التاسع عشر ،كانت وسيلة االتصال السريعة
البرق ،أو التلغراف .وقد
الوحيدة عبر املسافات الطويلة هي ْ
جتاهلت الشركة الرائدة يف هذه السوق اختراع غراهام بل
واعتبرته لعبة ال طائل منها ،وأعرضت عن فرصة شراء
براءته .وبقية القصة معلومة للجميع.
ويتضح لنا من هذه القصة أن االبتكارات التكنولوجية
تتسم بطابع ُم ْربِك وغير حمدد املسار .ويف العصر احلايل،
يرى بعض املتفائلين أن األصول املشفرة قد تمثل بداية طفرة
مماثلة ،بينما يدينها البعض اآلخر بأنها ال تتعدى كونها بدعة
أو أداة احتيالية .وهذه آراء ال ينبغي أن نتجاهلها ببساطة.
واألصول املشفرة هي جمرد مثال واحد على كيفية
استخدام التكنولوجيا اجلديدة يف توفير اخلدمات املالية —
أو التكنولوجيا املالية .ففي الصين وكينيا ،أدت نظم الدفع
عبر الهاتف احملمول إىل إشراك ماليين املواطنين من غير
املتعاملين مع البنوك يف النظام املايل .ويف البرازيل والتفيا
وغيرهما ،أتاح اإلقراض بين النظراء مصدرا جديدا لالئتمان
بالنسبة للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبة يف االقتراض
من البنوك.

وتبشر التطورات يف جمال الذكاء االصطناعي يف خمتلف
أنحاء العامل بإمكانية االستفادة بشكل أكبر من البيانات
التي أصبحت أكثر وفرة وأوسع انتشارا من أي وقت مضى.
وتتضمن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدمات
املالية تعزيز احلماية من االحتيال واالمتثال للقواعد
التنظيمية ،مما قد يزيد من فرص الوصول إىل اخلدمات
املالية وتعميق الشمول املايل.
وحتمل التكنولوجيا املالية بشائر كبيرة ،ولكنها تنطوي
على خماطر أيضا .فلننظر على سبيل املثال يف تكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة التي تقوم عليها األصول
املشفرة .فمن شأن هذه التكنولوجيا املساهمة يف تسريع
وتيرة إجراء املعامالت وتخفيض تكلفتها ،بدءا من تداول
األوراق املالية وحتى إرسال األموال إىل األقارب باخلارج.
ويمكن كذلك استخدامها يف تخزين السجالت بشكل آمن ،مثل
الوثائق الرسمية والصكوك العقارية ،والتنفيذ التلقائي ملا
يسمى بالعقود الذكية .ولكن من الواضح أن هذه التكنولوجيا
تستخدم أيضا يف أغراض غير مشروعة.
ولكن ما املفترض أن يكون رد فعل اجلهات التنظيمية؟
إن مهمتها ليست سهلة .فمن ناحية ،يجب أن توفر احلماية
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للمستهلكين واملستثمرين من االحتيال ،ومكافحة التهرب
الضريبي وغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وضمان تفهم
اخملاطر وإدارتها جيدا .ويجب عليها أيضا احلفاظ على
سالمة واستقرار النظام املايل.
ومن ناحية أخرى ،يتعين على اجلهات التنظيمية مراعاة
عدم تقييد روح االبتكار التي تفيد املواطنين بشكل مالئم
وقابل لالستمرار .ومن خالل املشاركة البناءة يف جهود
األطراف املتعاملة يف سوق االبتكارات املالية ،يمكن
للجهات التنظيمية أن تظل على دراية بمنافع التكنولوجيا
اجلديدة وتتعرف على اخملاطر املستجدة سريعا .ويتعين
وضع إطار تنظيمي استشرايف قوامه االبتكار واملرونة
واخلبرات اجلديدة.

الدروس املستمدة من األزمة

باألصول املشفرة .ويعكف جملس االستقرار املايل ،الذي ينسق
شؤون التنظيم املايل على مستوى جمموعة العشرين املكونة
من أكبر االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة،
على دراسة سبل مراقبة نمو األصول املشفرة ،مع التركيز على
كيفية اكتشاف اخملاطر املستجدة التي تهدد االستقرار.
وقد سافرت يف شهر مارس املاضي إىل بوينس آيرس
للمشاركة يف اجتماع حمافظي البنوك املركزية ووزراء املالية
لبلدان جمموعة العشرين الذين اتفقوا مع رأي جملس االستقرار
املايل بأن األصول املشفرة ال تمثل تهديدا لالستقرار يف الوقت
احلايل .ولكنهم اتفقوا أيضا على أنها قد تشكل تهديدا يف وقت
ما مستقبال .وطالبوا جملس االستقرار املايل ،وغيره من جهات
وضع املعايير ،بمواصلة العمل على دراسة األصول املشفرة
وتقديم تقارير عن التقدم احملرز يف هذا الشأن.

يف رأيي أن األزمة املالية وتبعاتها أفرزت ثالثة دروس دور صندوق النقد الدويل

مهمة يمكن أن نسترشد بها يف سعينا للحصول على إجابات.
والدرس األول أن الثقة هي أساس النظام املايل ،ولكنه
أساس هش يمكن زعزعته بسهولة .فكيف يمكن إذن يمكن
أن جنني ثمار التكنولوجيا اجلديدة مع احلفاظ على الثقة.
والدرس الثاين أن اخملاطر تتراكم حيثما ال نتوقع .فقد
شهدت السنوات التي سبقت األزمة ظهور أدوات مالية مل تكن
مفهومة للمستثمرين بوضوح ،مثل التزامات الدين املضمونة
بأصول .هل النظام املايل األقل مركزية أكثر أم أقل استقرارا؟
وهل ستكون اخملاطر أكثر انتشارا؟ وهل تراجع دور جهات
الوساطة التقليدية يعني زيادة احتماالت عدم اكتشاف
اخملاطر املستجدة؟
والدرس الثالث أنه يف ظل عامل يتسم بالعوملة فإن أصداء
الصدمات املالية تتردد سريعا عبر احلدود الوطنية .لذلك تتطلب
مواجهة األزمات اتخاذ إجراءات منسقة على املستوى العاملي؛
وبعبارة أخرى ،نحن جميعا يف قارب واحد .فهل سيساعد النظام
املايل العاملي اآلخذ يف التطور على انتقال الصدمات بوتيرة
أسرع؟ وكيف يمكن تعزيز صالبة النظام املايل؟ وما اإلجراءات
التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الدويل؟

إجراءات عاملية

جاءت استجابة اجلهات التنظيمية حتى اآلن يف صورة
فرض قيود تنظيمية متفاوتة .ويف حالة االستمرار يف اتخاذ
هذه اإلجراءات غير املنسقة ،ستنتقل األنشطة املالية ببساطة
إىل البلدان التي تفرض قيودا تنظيمية أقل حدة يف «سباق
نحو القاع» يف جودة الرقابة التنظيمية .ونظرا ألن األصول
املشفرة ال تعرف حدودا ،فمن الضروري اعتماد منهج عاملي
يف التعامل معها.
وقد بدأت مالمح هذا املنهج تتضح مؤخرا .فقد باشرت
فرقة العمل لإلجراءات املالية ،وهي كيان عاملي معني بوضع
املعايير ،بوضع جمموعة من اإلرشادات ألعضائها حول
كيفية مواجهة خماطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املرتبطة
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هنا يف صندوق النقد الدويل يمكن أن نكون بمثابة منتدى
لتبادل األفكار وحافزا لصياغة توافق اآلراء .وتتمثل مهمتنا
يف مراقبة االقتصاد والنظم املالية يف بلداننا األعضاء
البالغ عددها  189بلدا ،ومساعدة األعضاء على بناء قدراتهم
املؤسسية ،وتقديم املشورة لهم بشأن كيفية حتسين السياسات
والهياكل التنظيمية ،وهو ما يمنحنا منظورا عامليا فريدا.
وألداء مهامنا على أفضل وجه ،يتعين علينا فهم
التكنولوجيات املبتكرة ،والتعلم منها ،وربما تطبيق بعضها
بغرض حتسين أطر التنظيم والرقابة واإلشراف .ويكفي يف
بعض احلاالت جمرد تطبيق األطر التنظيمية املوجودة .وقد
تتطلب حاالت أخرى تطبيق مناهج جديدة مع ظهور خماطر
جديدة — بما فيها خماطر األمن اإللكتروين — ومع ضياع
الفروق بين الكيانات واألنشطة.
وهناك على ما يبدو أمر واحد مؤكد :ال ينبغي أن نؤجل
اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى تتضح األجوبة تماما .بل
يتعين علينا البدء يف التفكير يف اإلطار التنظيمي الذي
سنطبقه مستقبال ،على أن نقوم بذلك بصورة تتالءم مع
وتيرة التغير السريعة ،وأن ندرك أن بعض الفرص واخملاطر
اجلديدة غير املتوقعة قد تظهر مستقبال .ومن املناهج
املستخدمة يف هذا الصدد ،كما يف أبو ظبي ومنطقة هونغ
كونغ اإلدارية اخلاصة وغيرهما ،بناء خمتبرات تنظيمية
الختبار التكنولوجيات املالية اجلديدة حتت إشراف دقيق.
واألهم من ذلك أننا يجب أن نكون منفتحين على كل
ما يتعلق باألصول املشفرة والتكنولوجيا املالية عموما ،ليس
فقط بسبب اخملاطر التي تنطوي عليها ،ولكن بسبب ما لديها
من إمكانات كذلك لتحسين معيشتنا .فإذا ما ساوركم الشك
يف ذلك ،يكفي أن نستعرض قصة ألكسندر غراهام بل
والهاتف.
السيدة كريستين الغارد هي مدير عام صندوق النقد
الدويل.

وجهة نظر

االستغناء عن النقود

حمافظ أقدم بنك مركزي يف العامل يناقش حتول بلده إىل النقود الرقمية
ستيفان إنغفيس

وتنزانيا — يعد إجراء عمليات الدفع باستخدام الهاتف
احملمول بدال من البطاقات أو النقود أمرا معتادا.
ونظرا ألن دور البنك املركزي يتمثل يف إدارة املعروض
النقدي ،فقد تكون لهذه التطورات تبعات كثيرة وخمتلفة .فهل
ستكون هناك حاجة للبنوك املركزية يف سوق املدفوعات
الرقمية احلديثة بوصفها جهة إصدار لوسائل الدفع؟ وهل

الصورةPETTER KARLBERG/KARLBERG MEDIA AB :

ماذا سيعني مصطلح العملة
القانونية يف جمتمع بال نقود؟

تتخذ السويد خطوات سريعة نحو التحول إىل بلد بال
نقود .فقد تراجع الطلب على النقد بما يزيد على %50خالل
العقد املاضي يف ظل اعتماد عدد متزايد من الناس على
بطاقات اخلصم أو تطبيق الهاتف احملمول  Swishالذي يتيح
إجراء عمليات دفع فورية بين األفراد .ومل يعد ما يزيد على
نصف جميع فروع البنوك يتعامل يف النقد .ويشير سبعة من
كل عشرة مستهلكين إىل أن بإمكانهم تسيير أمورهم بدون
النقود ،يف حين يتوقع نصف عدد التجار التوقف عن قبول
النقود بحلول عام ( 2025راجع Arvidsson, Hedman,
 .)and Segendorf 2018ووفقا لدراسة حول عادات الدفع
يف السويد ،فإن النقود تمثل يف الوقت احلايل  %13فقط من
عمليات الدفع يف احملال التجارية (راجع .)Riksbank 2018
وتستخدم احللول الرقمية لتنفيذ املدفوعات الكبيرة
بين البنوك منذ فترة ،ولكن اجلديد أن هذه احللول أصبحت
متاحة اآلن لألفراد الذين ينفذون عمليات دفع منخفضة
القيمة .وبلدي ليس الوحيد يف هذا الشأن .ففي عدد من
البلدان اآلسيوية واإلفريقية — مثل الهند وباكستان وكينيا

العمالت الورقية واملعدنية هي وسيلة الدفع الوحيدة التي
ينبغي أن يوفرها البنك املركزي لتنفيذ مدفوعات التجزئة؟
وهل هناك خماطر لتركزات مستقبلية يف البنية التحتية
لسوق املدفوعات ينبغي مراقبتها من جانب البنك املركزي؟
يف السويد ،تتركز عمليات املقاصة والتحويل بين
احلسابات يف نظام واحد يسمى  .Bankgirotوبمجرد إنشاء
وتشغيل البنية التحتية لسوق املدفوعات ،تنخفض التكلفة
احلدية لعمليات الدفع وتنشأ عوامل خارجية إيجابية.
وما الذي تعنيه «العوامل اخلارجية اإليجابية»؟ الهاتف
األرضي هو أحد األمثلة النموذجية على ذلك .فامتالك أول
هاتف أرضي ليس مفيدا للغاية ألنه ال يوجد من تتحدث إليه.
ولكن كلما زاد عدد املشتركين يف شبكة الهاتف األرضي يف
نهاية املطاف ،يصبح الهاتف أكثر فائدة.
واألمر ذاته ينطبق على سوق املدفوعات — ففائدة الربط
بنظام املدفوعات تزداد كلما زاد عدد املشتركين .عالوة على
ذلك ،يمكن النظر إىل املدفوعات باعتبارها مرافق مشتركة.
وبوضع ذلك يف االعتبار ،أعتقد أن الدولة لها دور يف سوق
املدفوعات — أال وهو تنظيم أو توفير البنية التحتية الالزمة
لضمان سالسة سير العمل والفعالية.
ويمكن أن يتوقع املواطنون أن تتمتع سوق املدفوعات
بمتطلبات أساسية بسيطة .أوال ،ينبغي أن تكون اخلدمات
املقدمة متاحة على نطاق واسع .ثانيا ،ينبغي أن تكون
يونيو  | 2018التمويل والتنمية

11

وجهة نظر

هل ستكون هناك حاجة للبنوك املركزية يف سوق املدفوعات الرقمية
احلديثة بوصفها جهة إصدار لوسائل الدفع؟
البنية التحتية سليمة وآمنة .فالبائعون واملشترون ينبغي
أن يكونوا مقتنعين بأن أوامر الدفع سيتم تنفيذها بالفعل —
وهو شرط ضروري لترغيب الناس يف استخدام النظام .ثالثا،
ينبغي أن تتسم سوق املدفوعات بالكفاءة :فاملدفوعات
ينبغي تسويتها على وجه السرعة بأقل تكلفة ممكنة ،كما
ينبغي أن يبدو النظام بسيطاً وسهل االستخدام.
فهل نحن نفي بهذه املتطلبات؟ يزداد شعوري بعدم اليقين
مما إذا كان بمقدورنا اإلجابة بنعم قاطعة على هذا السؤال.
وإذا كانت النقود الورقية واملعدنية قد وىل زمنها ،فإن
اجلمهور العام ،يف املستقبل القريب ،لن تتاح له ثاني ًة أي
وسائل دفع مضمونة من جانب الدولة؛ مما سيجعل القطاع
اخلاص يسيطر بدرجة أكبر على إمكانية الوصول إىل وسائل
الدفع املتاحة وعلى التطورات التكنولوجية اخلاصة بها
وعلى أسعارها .ومن الصعب أن نحدد يف الوقت احلايل
التبعات التي قد تنشأ عن ذلك ،ولكنه ربما سيحد بدرجة أكبر
من إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية بالنسبة جملموعات
داخل اجملتمع تفتقر حاليا ألي وسائل دفع بخالف النقود.
وإذا توقفت الدولة عن املشاركة ،فمن املرجح أن يقلل ذلك من
املنافسة والوفرة يف البنية التحتية لعمليات الدفع .واليوم،
حتتل النقود مكانتها الطبيعية بوصفها العملة القانونية
الوحيدة .ولكن ،ماذا سيعني مصطلح العملة القانونية يف
جمتمع بال نقود؟
ومن هذا املنطلق ،قد يسأل سائل ما إذا كان ينبغي أن
تبدأ البنوك املركزية يف إصدار عمالت رقمية للجمهور.
وهذه مسألة معقدة ومن املرجح أن تدخل البنوك املركزية
يف صراع معها خالل السنوات القادمة .وأنا أنظر إىل
هذه املسألة باعتبارها مسألة عملية ال مسألة افتراضية.
فأنا مقتنع بأن املدفوعات الرقمية ستكون وسيلة الدفع
الوحيدة يف السويد ويف أجزاء كثيرة من العامل يف غضون
عشر سنوات .حتى يف الوقت احلايل ،جند أن الشباب ،على
األقل يف السويد ،من الناحية العملية ال يستخدمون النقود
مطلقا .وهذا البعد الديموغرايف هو السبب أيضا وراء اقتناعي
بأن تراجع استخدام النقود ال يمكن إيقافه أو معاجلته .ورغم
أن بلدان الشمال األوروبي تأتي يف الصدارة ،فإننا لسنا
الوحيدين .فمن املثير لالهتمام مراقبة مدى السرعة التي
تتغير بها سوق املدفوعات الصينية ،على سبيل املثال.
ويأتي هنا أيضا ظهور النقود اإللكترونية .وأنا ال أعتبر
تلك التي يطلق عليها عمالت من قبيل النقود؛ ذلك ألنها
ال تتحقق فيها الوظائف الثالث األساسية للنقود — وهي
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كونها وسيلة دفع ووحدة حساب وخمزناً للقيمة .وهذا
الرأي يشاركني فيه معظم زمالئي .وتكمن املساهمة
الرئيسية للنقود اإللكترونية يف أنها كشفت لنا أن البنية
التحتية املالية يمكن تشكيلها بطريقة جديدة باستخدام
تكنولوجيا سلسلة جمموعات البيانات ،والعقود الذكية،
واحللول اإللكترونية .وعلى الرغم من أن التكنولوجيا
اجلديدة مثيرة لالهتمام وربما يكون من شأنها خلق قيمة
مضافة على املدى الطويل ،فمن املهم أن توضح البنوك
املركزية أن العمالت اإللكترونية ليست بشكل عام عمالت
فعلية ولكنها أصول واستثمارات عالية اخملاطر .وكلما
ازددنا وضوحا يف إيصال هذا األمر ،زادت فرصة إمكانية
منع أي فقاعات غير ضرورية من الظهور يف املستقبل .وقد
نرغب أيضا يف مراجعة مدى احلاجة إىل أطر تنظيمية وإىل
الرقابة فيما يخص هذه الظاهرة اجلديدة نسبيا.
وجتدر اإلشارة إىل أن الرقمنة والتحسينات التقنية
والعوملة تعد تطورات إيجابية من شأنها تعزيز رفاهيتنا
االقتصادية املشتركة .وال يسعنا سوى توقع خدمات الدفع
اجلديدة التي يمكن استحداثها مستقبال .ولكن هناك عدة
حتديات ماثلة أمامنا؛ فإحدى القضايا الرئيسية التي
نواجهها تتمثل فيما إذا كان بمقدور البنوك املركزية
التوقف عن توفير وسيلة دفع مضمونة من جانب الدولة
للجمهور العام .وثمة قضية أخرى تتمثل فيما إذا كان ينبغي
نقل البنية التحتية ملدفوعات التجزئة إىل سوق تابعة كليا
للقطاع اخلاص .إن الدولة ال يمكن لها االنسحاب تماما من
االضطالع بمسؤوليتها االجتماعية يف هذه اجملاالت .غير
أن ما سيصبح عليه دورها اجلديد يظل يف انتظار أن تفصح
عنه األيام.
ستيفان إنغفيس هو حمافظ بنك السويد املركزي.
املراجع:
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Gorton, Gary B. 2012. Misunderstanding Financial Crises: Why We Don’t See Them
Coming. Oxford: Oxford University Press.
Schabel, Isabel, and Hyun Song Shin. 2018. ”Money and Trust: Lessons from the
1620s for Money in the Digital Age.” BIS Working Paper 698, Bank for International
Settlements, Basel.
Sveriges Riksbank. 2018. “The Payment Behaviour of the Swedish Population.” Stockholm.

النقود حتولت

الرسم التوضيحيISTOCK / ISTOCK_ONESPIRIT :

السيا س ــة
النقد يــة
يمكن أن تخفض األصول املشفرة الطلب على نقود البنوك املركزية يف يوم من األيام
دونغ هي
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األزمة املالية العاملية وعمليات إنقاذ
املؤسسات املالية الرئيسية الشكوك يف
بعض األرجاء إزاء احتكار البنوك املركزية إلصدار العملة.
ودفعت هذه الشكوك إىل ظهور البيتكوين وغيرها من األصول
املشفرة التي فرضت حتديات أمام نموذج العمالت التي
تدعمها الدول والدور املهيمن للبنوك املركزية واملؤسسات
التقليدية يف النظام املايل (.)He and others, 2016
فمنذ عشرين عاما ،عندما وصلت اإلنترنت إىل مرحلة
النضج ،تساءلت جمموعة من االقتصاديين ومسؤويل
البنوك املركزية البارزين ما إذا كانت التطورات يف
تكنولوجيا املعلومات ستفقد البنوك املركزية دورها
(دراسة  .)King 1999وبينما مل تتحقق تلك التنبؤات حتى
اآلن ،فقد أشعلت األصول املشفرة النقاش مرة أخرى .فمن
املمكن أن تصبح هذه األصول يوما ما وسيلة بديلة لسداد
املدفوعات ،وربما وحدات للحساب ،وهو ما سيخفض
الطلب على العمالت الورقية االئتمانية أو أموال البنوك
املركزية .وقد حان وقت إعادة النظر يف السؤال التايل :هل
ستظل السياسة النقدية فعالة بدون أموال البنوك املركزية
(دراسة )Woodford 2000؟
ويف الوقت احلايل ،تتسم األصول املشفرة بتقلبات شديدة
وتنطوي على خماطر كثيرة بحيث تمثل تهديدا كبيرا للعمالت
الورقية االئتمانية .وزد على ذلك أنها ال حتظى بنفس
املستوى من الثقة بين املواطنين الذي حتظى به العمالت
الورقية االئتمانية :فقد شهدت تلك األصول املشفرة عمليات
احتيال شهيرة وانتهاكات أمنية وإخفاقات تشغيلية واقترنت
بأنشطة غير مشروعة.

تصحيح أوجه القصور

إال أن االبتكارات التكنولوجية املستمرة يمكن أن تصحح
بعض من أوجه القصور هذه .ولصد الضغوط التنافسية
احملتملة الناجمة عن األصول املشفرة ،يتعين على البنوك
املركزية أن تواصل تنفيذ سياسات نقدية فعالة .ويمكنها
أن تتعلم أيضا من خواص األصول املشفرة والتكنولوجيا
التي تقوم عليها وأن تضفي على العمالت الورقية االئتمانية
مزيدا من اجلاذبية للعصر الرقمي.
ولكن ما هي األصول املشفرة؟ هي تمثيالت رقمية للقيمة،
مكّنت من ظهورها التطورات التي طرأت على علم التشفير
وتكنولوجيا دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة .وتق َّوم تلك
األصول بوحدات حسابية خاصة بها ويمكن حتويلها من
نظير إىل نظير دون وسيط.
وتشتق األصول املشفرة قيمتها السوقية من إمكانية
تبادلها بعمالت أخرى ،واستخدامها لسداد املدفوعات،
واستخدامها كمخزن للقيمة .وعلى عكس القيمة التي تنطوي
عليها العمالت الورقية االئتمانية ،التي ترتكز على سياسة
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نقدية وعلى وضعها كعملة قانونية ،تستند قيمة األصول
املشفرة حصرا على توقع أن يقوم آخرون بإعطاء قيمة
لها واستخدامها .وبما أن تقييم العملة يستند إىل حد بعيد
إىل قناعات ليست لها ركيزة قوية ،فقد شهدت أسعار تلك
األصول تقلبا حادا.

خماطر االنكماش

إن خماطر التضخم املرتبطة ببعض األصول املشفرة ،مثل
البيتكوين ،حمدودة من حيث املبدأ ألن املعروض منها
حمدود .إال أنها ال تؤدي ثالث وظائف حاسمة يتوقع أن
تؤديها النظم النقدية املستقرة ،وهي :احلماية من خماطر
االنكماش الهيكلي ،والقدرة على االستجابة بمرونة للصدمات
املؤقتة للطلب على النقود ومن ثم تمهيد الدورة االقتصادية،
والقدرة على اإلقراض كمالذ أخير.
ولكن هل سيتسع نطاق استخدامها يف املستقبل؟
فمن شأن طول فترة العمل بها بنجاح أن يخفض من تقلبها،
مما يزيد من اعتمادها .ومع حتسين قواعد إصدارها — ربما
بسن قواعد «ذكية» تقوم على الذكاء االصطناعي — يمكن
أن تصبح قيمتها أكثر استقرارا .وقد بدأت عمالت «مستقرة»
تظهر بالفعل :بعضها مربوط بعمالت ورقية ائتمانية
قائمة ،وبعضها يعتمد على قواعد إصدار حتاكي سياسات
استهداف التضخم أو األسعار («الصيرفة املركزية
اللوغاريتمية»).
وكوسيط للتبادل ،تنطوي األصول املشفرة على بعض
املزايا .فهي توفر قدرا كبيرا من إغفال الهوية التي توفرها
األموال النقدية وتسمح يف الوقت ذاته بإجراء معامالت
من مسافات بعيدة ،ويمكن جتزئة وحدة املعامالت إىل
وحدات أصغر .وتضفي هذه اخلواص جاذبية خاصة
على األصول املشفرة يف سداد املدفوعات الصغيرة جدا
يف إطار االقتصاد الرقمي اجلديد القائم على التقاسم
واخلدمات.
وعلى عكس التحويالت املصرفية ،يمكن إجراء عمليات
املقاصة والتسوية املرتبطة باملعامالت التي تتم باألصول
املشفرة بسرعة دون احلاجة إىل وسيط .وتتبدى املزايا
بشكل بارز يف املدفوعات عبر احلدود ،التي تتسم بارتفاع
التكلفة واألعباء وعدم الوضوح .وقد جنحت اخلدمات
اجلديدة التي تستخدم تكنولوجيا دفاتر احلسابات الرقمية
املوزعة واألصول املشفرة يف خفض الزمن املستغرق
لوصول املدفوعات عبر احلدود إىل مقصدها من أيام إىل
ثوان عن طريق جتاوز شبكات بنوك املراسلة.
إذن ال يمكننا أن نستبعد احتمال أن يتسع نطاق استخدام
بعض األصول املشفرة يف نهاية املطاف وأن تؤدي عددا
أكبر من وظائف النقود يف بعض املناطق أو شبكات التجارة
اإللكترونية اخلاصة.

النقود حتولت

التحول يف سداد املدفوعات

بوجه أعم ،قد يشير صعود األصول املشفرة واستخدام
تكنولوجيات دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة على نطاق
أوسع إىل حدوث حتول من نظام سداد املدفوعات قائم
على احلسابات إىل نظام قائم على القيمة أو العملة (دراسة
 .)He and others 2017ففي النظم القائمة على احلسابات،
يقيد حتويل املطالبات يف حساب لدى وسيط ،مثل البنك.
ويف املقابل ،تنطوي النظم القائمة على القيمة أو العملة
ببساطة على حتويل غرض قيد سداد املدفوعات كالسلع
األولية أو العمالت الورقية .فإذا أمكن التحقق من قيمة أو
صحة الغرض قيد السداد ،تمر املعاملة ،بصرف النظر عن
مدى الثقة يف الوسيط أو اجلهة املقابلة.
وينذر مثل هذا التحول بتغير يف طريقة إنشاء النقود يف
العصر الرقمي :من النقود االئتمانية إىل النقود السلعية،
حيث يمكن أن ندور دورة كاملة ونعود إىل ما كنا عليه
يف عصر النهضة! ففي القرن العشرين ،كانت النقود تقوم
أساسا على عالقات ائتمانية :حيث تمثل أموال البنك
املركزي ،أو القاعدة النقدية ،عالقة ائتمانية بين البنك
املركزي واملواطنين (يف حالة الودائع النقدية) وبين البنك
املركزي والبنوك التجارية (يف حالة االحتياطيات) .وتمثل
أموال البنوك التجارية (الودائع عند الطلب) عالقة ائتمانية
بين البنك وعمالئه .وعلى النقيض ،ال تستند األصول
املشفرة إىل أي عالقة ائتمانية ،وال تمثل التزامات على أي
جهة ،وهي أقرب يف طبيعتها إىل النقود السلعية.
وال يزال االقتصاديون يتناقشون بشأن أصل النقود،
وملاذا يبدو أن النظم النقدية تراوحت بين النقود السلعية
واالئتمانية على مدار التاريخ .وإذا أدت األصول املشفرة
بالفعل إىل دور أكبر للنقود السلعية يف العصر الرقمي ،فمن
املرجح أن ينخفض الطلب على أموال البنوك املركزية.

املورد احملتكر
ِّ

ولكن هل يهم هذا التحول بالنسبة للسياسة النقدية؟
وهل سيؤدي تراجع الطلب على أموال البنوك املركزية إىل
خفض قدرة البنوك املركزية على التحكم يف أسعار الفائدة
قصيرة األجل؟ فعادة ما تنفذ البنوك املركزية السياسة
النقدية عن طريق حتديد أسعار الفائدة قصيرة األجل يف
سوق االحتياطيات بين البنوك (أو عن طريق تسوية األرصدة
التي تمتلكها لدى البنك املركزي) .ووفقا لدراسة King
( ،)1999سيؤدي توقف البنوك املركزية عن أداء دور املو ِّرد
احملتكر لهذه االحتياطيات إىل حرمانها من القدرة على تنفيذ
السياسة النقدية.
ويختلف االقتصاديون حول ما إذا كان إجراء تصحيحات
كبرى يف امليزانيات العمومية للبنوك املركزية ضروريا
لتحريك أسعار الفائدة يف عامل تتوقف فيه التزامات البنوك

املركزية عن أداء أي وظائف تسوية .فهل سيحتاج البنك
املركزي إىل بيع وشراء كميات كبيرة من األصول املشفرة
لتحريك أسعار الفائدة يف عامل األصول املشفرة؟
وبصرف النظر عن هذه االختالفات يف اآلراء ،يبقى
الشاغل النهائي مماثال« :إن السؤال احلقيقي الوحيد عن
هذا املستقبل هو إىل أي مدى ستكون السياسات النقدية
للبنوك املركزية ذات أهمية» (دراسة .)Woodford 2000
وبالنسبة إىل بنجامين فريدمان فإن التحدي احلقيقي هو
«أن أسعار الفائدة التي يمكن للبنك املركزي أن يحددها ...
تصبح أقل ارتباطا — يف حدود معينة وليس يف املطلق —

ينبغي أن تسعى البنوك املركزية إىل أن جتعل
العمالت الورقية االئتمانية وحدات حساب أفضل
وأكثر استقرارا .
بأسعار الفائدة وأسعار األصول األخرى املهمة للمعامالت
االقتصادية العادية» (دراسة .)Friedman 2000
وبعبارة أخرى ،إذا مل تعد أموال البنوك املركزية حتدد
وحدة احلساب ملعظم األنشطة االقتصادية — وإذا وفرت
األصول املشفرة وحدات احلساب هذه — ستصبح السياسة
النقدية للبنوك املركزية عديمة األهمية .وتعطي الدولرة يف
بعض االقتصادات النامية صورة مماثلة .فعندما يعمل جزء
كبير من النظام املايل احمللي بعملة أجنبية ،تصبح السياسة
النقدية للعملة احمللية منفصلة عن االقتصاد احمللي.

الضغوط التنافسية

كيف ينبغي أن تستجيب البنوك املركزية؟ وكيف يمكنها أن
توقف الضغوط التنافسية التي قد تمارسها األصول املشفرة
على العمالت الورقية االئتمانية؟
أوال ،عليها أن تواصل سعيها إىل أن جتعل العمالت
الورقية االئتمانية وحدات حساب أفضل وأكثر استقرارا.
فكما أشارت السيدة كريستين الغارد ،املدير العام
لصندوق النقد الدويل ،يف كلمة ألقتها أمام بنك إجنلترا
السنة املاضية ،فإن «أفضل استجابة للبنوك املركزية
هي مواصلة تطبيق سياسة نقدية فعالة ،واالنفتاح أمام
األفكار املبتكرة والطلبات اجلديدة ،مع تطور االقتصادات».
وتوفر السياسة النقدية املعاصرة ،التي تستند إىل احلكمة
واملعرفة اجلماعية ألعضاء جلان السياسة النقدية —
والتي تدعمها استقاللية البنوك املركزية — أفضل أمل
للحفاظ على وحدات حساب مستقرة .كذلك يمكن أن تستفيد
صناعة السياسة النقدية من التكنولوجيا؛ فمن املرجح أن
تتمكن البنوك املركزية من حتسين تنبؤاتها االقتصادية
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يجب على البنوك املركزية أن حتافظ على ثقة اجلمهور يف العمالت الورقية
االئتمانية وأن تبقى يف الساحة يف إطار اقتصاد خدمي رقمي قائم على
التقاسم والمركزي .
إذا استفادت من البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي
والتعلم اآليل.
وثانيا ،على السلطات احلكومية أن تنظم استخدام
األصول املشفرة ملنع املراجحة التنظيمية وأي ميزة
تنافسية غير عادلة يمكن أن تكتسبها األصول املشفرة من
القواعد التنظيمية األقل صرامة .وهذا يعني التطبيق الصارم
لتدابير رامية إىل منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتعزيز
حماية املستهلك ،وفرض الضرائب على املعامالت املشفرة
بصورة فعالة.
وثالثا ،ينبغي أن تواصل البنوك املركزية إضفاء مزيد
من اجلاذبية على استخدام أموالها كأداة لتسوية احلسابات.
وعلى سبيل املثال ،يمكنها أن جتعل أموال البنك املركزي
أيسر استخدما يف العامل الرقمي عن طريق إصدار عمالت
رقمية خاصة بها تك ّمل النقود الفعلية واالحتياطيات
املصرفية .ويمكن تبادل هذه العمالت الرقمية اخلاصة
بالبنوك املركزية ،من نظير إىل نظير بطريقة ال مركزية ،كما
هو احلال مع األصول املشفرة.

وللتأكيد ،هناك خيارات ومفاضالت على مستوى
السياسات يتعين بحثها بعناية عندما يتعلق األمر بتصميم
العملة الرقمية للبنوك املركزية ،بما يف ذلك كيفية جتنب
أي خماطر إضافية مرتبطة بالسحب اجلماعي لألرصدة
املصرفية الذي تتيحه سهولة التعامل بالنقود الرقمية.
وبوجه أعم ،من املرجح أن تختلف اآلراء عن التوازن بين
املنافع واخملاطر من بلد إىل آخر ،حسب الظروف السائدة
مثل درجة التطور املايل والتكنولوجي.
ويطرح العصر الرقمي على البنوك املركزية حتديات
ويتيح لها فرصا .ويجب على البنوك املركزية أن حتافظ
على ثقة اجلمهور يف العمالت الورقية االئتمانية وأن تبقى
يف الساحة يف إطار اقتصاد خدمي رقمي قائم على التقاسم
والمركزي .ويمكن أن حتافظ على أهميتها عن طريق توفير
وحدات حساب أكثر استقرارا من األصول املشفرة وعن طريق
إضفاء مزيد من اجلاذبية على البنوك املركزية كوسيط
للتبادل يف االقتصاد الرقمي.

ضمان االستقاللية

دونغ هي هو نائب مدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية
يف صندوق النقد الدويل.

من شأن العملة الرقمية للبنوك املركزية أن تساعد يف
التصدي للقوة االحتكارية التي يمكن أن تمنحها عوامل
االنتشار الشبكي اخلارجية القوية لشبكات سداد املدفوعات
اخلاصة .ويمكن أن تساعد يف تخفيض تكاليف املعامالت
على األفراد والشركات الصغيرة التي ليس لديها إمكانية
الوصول إىل اخلدمات املصرفية إال بقدر حمدود وبتكلفة
كبيرة ،ويمكن أن تتيح إجراء املعامالت من مسافات
بعيدة .وعلى عكس النقد ،ال تتقيد العملة الرقمية بعدد حمدد
ملكونات تقويمها.
ومن منظور السياسة النقدية ،يمكن أن تساعد العملة
الرقمية اخلاصة بالبنوك املركزية التي حتمل فوائد على نقل
سعر الفائدة األساسي إىل بقية االقتصاد عندما يتضاءل
الطلب على االحتياطيات .ومن شأن استخدام تلك العمالت
أن يساعد البنوك املركزية أيضا على حتقيق إيرادات من
إصدار العمالت ،مما سيسمح لها بمواصلة تمويل عملياتها
وتوزيع األرباح على حكوماتها .وبالنسبة للبنوك املركزية
يف كثير من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية ،تعد أرباح سك العملة املصدر الرئيسي لإليرادات
وضمانة مهمة الستقالليتها.
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يستند هذا املقال إىل مذكرة مناقشات خبراء الصندوق 03/16
« »Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerationsالصادرة
يف يناير  ،2016والتي أعدها دونغ هي وروس ليكو وفيكرام هاكسار
وتوماسو مانسيني غريفويل ونايجل جنكينسن وميكاري كاشيما وتاناي
خياونيرونغ وسيلين روشون وإيرفيه تورب.
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إغــراء املـال
ارتبطت العمالت اجلديدة على مر التاريخ بصفات روحانية،
والبيتكوين ليست باستثناء عن ذلك
هارولد جيمس
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تمثل

النقود عنصرا أساسيا يف العالقات
البشرية .فنحن نتبادلها ولكن يصعب
علينا أن نفسر من أين أتت أو ملاذا يقبلها
اآلخرون .ونشعر بالضيق إن مل يقبلوها .وتؤدي االختالالت
النقدية — التضخم أو االنكماش — إىل اضطرابات اجتماعية
واسعة النطاق .وتل ِّوح التكنولوجيات اجلديدة من وقت إىل
آخر بفرص مغرية وحتويلية ،غير أنها حتمل معها كذلك
شكوكا عميقة بشأن العالقات التي ينطوي عليها التبادل
النقدي .وتثور الشكوك يف حلظات االبتكار ،عندما تكون
اخملاطر املرتبطة بالنقود يف أوجها.
ويقوم حتدي العصر احلايل الناجم عن عملة البيتكوين،
كعملة بديلة حمتملة ،على الفكرة اجلذابة يف ظاهرها التي
تفيد بأنها تستند إىل تكنولوجيا أكثر تفوقا بطبيعتها
وأكثر أمنا لسداد املدفوعات .حيث توفر تكنولوجيا دفاتر
احلسابات الرقمية املوزعة ،أو سالسل جمموعات البيانات
«بلوك تشين» ،سبيال لتحقيق األمن التام ألي عملية دون
احلاجة لسلطة مركزية أو بنك مركزي يقوم بدور احلكم.
وهي تعد بأن حتل حمل العملة اإللكترونية يف احلسابات
املصرفية التقليدية على غرار التحويالت اإللكترونية
عندما حلت حمل األوراق النقدية ،واألوراق النقدية عندما
خلفت الذهب والفضة .كما أنها تنطوي على احتمال حدوث
حتول هائل تنفصم فيه الصلة بين النقود والدولة .ويحتفي
دعاة التحرر املايل بهذا االبتكار باعتباره طريقة لتقليص
قوة الدولة؛ فتنظر إليه دول منبوذة ،مثل فنزويال وكوريا
الشمالية ،باعتباره سبيال إلقامة نظام بديل للنظام
السياسي الدويل احلايل.
ودرجت كتب االقتصاد على اإلشارة إىل ثالث وظائف
للنقود باعتبارها :وحدة للحساب ،وخمزنا للقيمة ،ووسيلة
للدفع .غير أن النقود احلالية ال تستويف مطلقا جميع هذه
الوظائف بشكل تام .وبالفعل ،يف عامل تعني فيه التكنولوجيا
تغيير األسعار النسبية ،يصبح من املستحيل منطقيا اجلمع
بين أن تكون خمزنا آمنا للقيمة حقا وأن توفر مقياسا
لألسعار التي تتحرك يف اجتاهات خمتلفة ،مما يؤثر على
السلع التي تكتسي أهمية خمتلفة جملموعات خمتلفة من
الناس .ومع تزايد عدم اليقين وعدم االستقرار على املستوى
االقتصادي ،يزداد الطلب على ابتكارات العملة ،وهي عملية
دائما ما تتسم بالغموض .ونظرا للوظيفة التي تؤديها النقود
كوسيلة للدفع ،فتبدو وكأنها حتول شكل السلع بطريقة
أقرب إىل السحر .وبدا هذا السحر يف البداية إما فعال إلهيا أو
شيطانيا .ويسلط االبتكار الضوء على احلاجة لسرد حكايات
عن أصل النقود.
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وكانت النقود يف معظم األحيان تقريبا تعبيرا عن
سيادة الدولة .وكانت العمالت اخلاصة نادرة للغاية .أما
النقود املعدنية فكانت حتمل رمز الدولة .وكانت بومة
منيرفا ،رمز أثينا ،أحد أول أشكال التعبير عن هوية الدولة.
وقد ثار يف البداية بعض اللغط حول ما إذا كان رمز
السيادة يمثل يف الوقت نفسه رمزا إلهيا :فهل كان احملفور
على العملة املعدنية هو رأس فيليب املقدوين أم اإلسكندر
أم هرقل؟ ولعب األباطرة الرومان الذين حفروا رؤوسهم
اإللهية على العمالت املعدنية على نفس اللغط .وحتى اآلن،
ال تزال العمالت البريطانية حتمل كلمات حمفورة تربط بين
النظام امللكي والله.
وخالل اجلزء األكبر من األلفيتين السابقتين ،وضعت
النقود على نحو غامض ما بين ما لها من قيمة جوهرية
وضمانة الدولة لقبولها كوسيلة للدفع .أما نقود السلع ،التي
عادة ما كانت معدنية ،فقد اتسمت بجاذبية مبدئية واضحة
ملا لها من قيمة جوهرية شكلت أساسا تستند إليه ،غير أنها
مل تكن مالئمة كوسيلة عملية للدفع .فالعمالت الذهبية مل
تكن مناسبة للتعامالت اليومية الصغيرة ،يف حين كانت
العمالت النحاسية تمثل إشكالية واضحة فيما يتعلق بتسوية
احلسابات الكبيرة.
وباإلضافة إىل ذلك ،اتسمت العمالت املعدنية بكونها
عرضة للتقلبات االعتباطية التي حتركها احتماالت اكتشاف
معادن جديدة .فاكتشاف الذهب يف كاليفورنيا يف أربعينات
القرن التاسع عشر ،واكتشافات املناجم التي تلتها يف أالسكا
وأستراليا وجنوب أفريقيا والتي افتتحت يف تسعينات القرن
التاسع عشر ،أسفرت عن تضخم حميد ومعتدل األثر؛ يف حين
أدى غياب االكتشافات اجلديدة يف مطلع القرن التاسع عشر،
ثم مرة أخرى يف سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر،
إىل االنكماش والكساد.
وبنهاية القرن التاسع عشر ،بدأ االقتصاديون يفكرون
يف االعتماد على عمالت ورقية غير قابلة للتحويل — أي
غير مربوطة بمعادن ثمينة أو بسلع أخرى — تنظمها الدولة
باعتبار أنها يمكن أن تمثل خمزنا أكثر ثباتا للقيمة .وبذلك
يمكن ألي سلطة حكيمة أن تستخدم نوعا جديدا من النقود
لالحتفاظ بقيمة النقود ثابتة تماما.
إال أن مبتكري العمالت يف القرن العشرين كان عليهم
أن يصارعوا تاريخا مدمرا سبق ظهور العمالت الورقية غير
القابلة للتحويل .ففي مطلع القرن الثامن عشر ،ويف أعقاب
التركة املالية املدمرة التي خلفتها حروب لويس الرابع عشر،
أسس جون لو ،رجل املال االسكتلندي ،نظاما لعملة تدعمها
أنشطة إحدى الشركات العامة .فكانت أسهم الشركة تباع على
أساس نظام هرمي ،فترتفع قيمة األسهم األصلية بوتيرة

النقود حتولت

سريعة ،وهو ما بدا أنه يؤدي إىل توليد أموال جديدة .وأطلق
هذا النظام مستوى هائال من النشاط ،مع ارتفاع املضاربة
على األسهم واألراضي بشكل جنوين ،قبل أن ينهار يف حالة
من الفوضى واالرتباك.
وخالل الثورة الفرنسية ،كرر التاريخ نفسه ،عندما
صدرت أوراق تابعة للدولة ( )assignatsبضمان األراضي
املصادرة ،وعندما أفضى اإلفراط يف اإلصدار إىل نوبة
تضخم جديدة .واستنادا إىل تقارير املهاجرين الفرنسيين،
أضاف الشاعر األملاين يوهان فولفغانغ فون غوته جزءا
إىل مسرحيته فاوست ربط فيها بين استحداث النقود
ووعود الشيطان .فيقنع اإلبليس مفستوفيليس اإلمبراطور
بإصدار أوراق مالية موضحا أن السحر اجلمايل للمنهج
اجلديد للضمان النقدي يكمن يف الطبيعة غير احملدودة
إلصدار األوراق ،وهو ما مكَّن من ظهور مستوى جديد من
الثقة يف قدرات الدولة« :سيثق العقالء ،عندما ينتهون من
دراسة األمر ،ثقة ال نهائية يف ما هو ال نهائي ».وعليه ،فقد
نبع االبتكار يف الشؤون النقدية من الشيطان.
وجاء معظم القرن العشرين زاخرا بتجارب مدمرة بشأن
سوء إدارة العمالت :التضخم أثناء احلرب ويف أعقابها —
ويف خضم االضطرابات االجتماعية يف ستينات وسبعينات
القرن املاضي — واالنكماش الناجم عن الكساد الكبير.
وقد استغرق األمر وقتا طويال لكي تتعلم احلكومات كيفية
التعامل مع النقود بشكل سليم.
وبنهاية القرن العشرين ،أسهم أخيرا حتسن صنع
السياسات النقدية يف معظم البلدان يف حل مشكلة ثبات
األسعار .إال أن ما بدت جنة نقدية ما كان منها إال أن
أبرزت مشكالت جديدة مل تكن ظاهرة من قبل .فبدت وظيفة
تخزين القيمة أمرا إشكاليا .فهل كان من املناسب قياس
ثبات األسعار من حيث أسعار املستهلكين عند حدوث
تضخم هائل يف بعض أسعار األصول ،أو يف أسواق املال،
أو يف العقارات؟
ومن الناحية العملية ،أدى االستعاضة عن العمالت
الورقية بتحويالت إلكترونية سواء على مستوى جتارة
اجلملة أو ألغراض فرادى املستهلكين الذين يحملون بطاقات
ائتمان أو بطاقات خصم إىل ظهور سجال جديد .فالنقود
اإللكترونية مالئمة إلجراء التحويالت ،حتى عبر مسافات
بعيدة .ولكن من السهل تعقبها .ويأتي جزء من الطلب على
التكنولوجيات اجلديدة من الشواغل إزاء اخلصوصية :الرغبة
يف العودة إىل إخفاء الهوية يف العمليات النقدية .وأطلقت
حمالت قوية ،يف كثير من البلدان ،للحفاظ على العمالت
املعدنية واألوراق النقدية .وتمثل النقود الفعلية ما أشار
إليه فيودور دوستويفسكي يف روايته شبه الذاتية عن حياة

املدانين يف سيبيريا ،بيت املوتى ،جتسيدا لعبارة «احلرية
املسكوكة» .وكان دوستويفسكي يتخيل بالفعل قيمة العملة
بالنسبة لشخص مسجون مل يكن بإمكانه أن يصرف النقود
ليحصل على موارد حقيقية ولكن كان بإمكانه أن يحلم
بتلك احلرية.
ولعل ما يضفي جاذبية على البيتكوين هو ما تدعيه من
أنها جتمع بين إخفاء الهوية وعدم إمكانية التعقب وبين األمن.
وقد نشأت البيتكوين وقتما نشبت األزمة املالية العاملية
يف  .2009-2008ومن غير الواضح إن كان مؤسس هذه
العملية املزعوم ،املشفَّر املعروف باسم ساتوشي ناكاموتا،
شخصا حقيقيا .ومن هذا املنطلق ،تتناسب البيتكوين تماما

استغرق األمر وقتا طويال لكي تتعلم
احلكومات كيفية التعامل مع النقود
بشكل سليم.
مع النمط التاريخي للعمالت الشيطانية بغموض أصلها
وعدم اليقين بشأن ما إذا كانت الثقة فيها لها ما يبررها.
وتبدو البيتكوين كنسخة القرن احلادي والعشرين من
الذهب .فيمكن إنشاؤها أو التنقيب عنها بعد جهد .وقد
عمد منشؤوها بعبقرية إىل تشبيهها بالذهب .فكما كان
سعر الذهب يعتمد على اجلهد البشري الهائل الذي يستلزمه
استخراجه بعد حفر كميات هائلة من األتربة يف أماكن
نائية ،تستلزم البيتكوين قدرا كبيرا من القوة احلاسوبية
التي حتركها طاقة رخيصة السعر يف أماكن نائية يف
آسيا أو يف آيسلندا .وتمثل حتوال جوهريا يف النظرة للقيمة
األساسية .وشجعت العمالت املعدنية يف عامل ما قبل
احلداثة على صوغ نظرية قيمة العمل :حيث تن َتج القيمة
عندما يضيف البشر عملهم إىل الطبيعة .وتعني تكنولوجيا
سالسل جمموعات البيانات «بلوك تشين» أن القيمة تعكس
مزيجا من الطاقة اخملتزنة والذكاء ،وأي منهما ليس بشريا.
وقد تشير إىل عصر جديد يمكن فيه إنشاء معظم القيمة أو
كلها يف نهاية املطاف عن طريق التفاعل غير البشري
بين اآللة والطاقة .ومن غير املستغرب أن اخلوف من عدم
االستقرار — وربط النقود اجلديدة بخصائص شيطانية —
ظهر على السطح من جديد.
هارولد جيمس هو أستاذ التاريخ والشؤون الدولية يف
جامعة برينستون ومؤرخ صندوق النقد الدويل.
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نبذة تاريخية قصيرة عن

فورة األصول املشفرة
حتليل أحدث صيحة مالية من منظور دراسة للفقاعات أجراها أحد االقتصاديين البارزين
أندرياس أدريانو

من

السهل اكتشاف الفقاعات املالية عقب ظهورها.
ولكن كيف يمكن اكتشافها مسبقا؟ شغل
أجياال من االقتصاديين ،ال سيما
هذا السؤال
ً
الكثيرين الذين فشلوا يف التنبؤ باألزمة املالية العاملية.
ومع نشأة األصول املشفرة يف الوقت احلايل ،جتدد االهتمام
بناء على
بهذا السؤال .وبدال من االنخ راط يف تكهنات فكرية ً
املعلومات املتاحة ،قررنا الرجوع إىل خبير الفقاعات املمي ز:
جون كينيث غالبريث.
ونعلم بالطبع أن أستاذ هارفارد البارز وصاحب الكتب
األكثر مبيعا ومؤلف كتاب  The Great Crashالصادر يف عام
 1929وكتاب  The Affluent Societyتويف عام  ،2006أي
قبل ثالثة أعوام من ظهور عملة بيتكوين .ولكن غالبريث توقع
ما يمكن أن يحدث يف كتاب ساخر بعنوان A Short History
 of Financial Euphoriaيحلل فيه جميع األحداث التاريخية
التي مل تكن متوقعة ،مثل الهوس اخلزامي الذي شهدته
هولندا يف ثالثينات القرن السابع عشر وانهيار وول ستريت
يف عام  ،1987ويحدد السمات املشتركة فيما بينها .وكانت
حتليالته لتعرض للفقاعة اإللكترونية وأزمة عام  .2008لذا،
هيا نطبق بعضاً من معاييره على األصول املشفرة.
«فكرة أن هناك شيئ ًا جديداً يف العامل»...

كتب غالبريث يقول «إن عامل املال يعيد االحتفاء
باختراع العجلة مرارا وتكرار ،ولكنه غالبا ما يحتفي يف كل
مرة بصورة خمتلفة».
ماذا الذي يجب أن يقوله لنا أحد أبرز املروجين لفكرة
األصول املشفرة؟ يف كتاب إلكتروين بعنوان Bitcoin vs. the
 ،2018 Recessionيقول ريمي هاوسلي ،الذي يصف نفسه
بأنه «خبير يف العمالت املشفرة» ،إن عملة بيتكوين «تختلف
عن أي شيء شهدناه يف السابق .إنها ستغير العامل» .ويصف
هاوسلي عملة بيتكوين بأنها «شكل جديد من أشكال الذهب
والنقود واألسهم .فهي بمثابة قوة ثالثية»( .ولكنه مل يفسر
السبب وراء الركود الذي يراه مؤكدا يف عام .)2018
«القصر البالغ للذاكرة املالية »...
الحظ غالبريث أن «الكوارث املالية ُتنسى سريعا.
فعندما تتكرر الظروف نفسها أو الظروف القريبة التشابه،
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خالل أعوام قليلة أحيانا ،فإن األجيال اجلديدة ،التي غالبا
ما تكون أجياال شابة وشديدة الثقة بنفسها دائما ،حتتفي
بهذه األحداث وترى فيها اكتشافا مبتكرا وشائقا يف العامل
املايل واالقتصادي األكبر».
فها قد مرت عشر سنوات منذ أزمة عام  ،2008ومر جيل
كامل تقريبا منذ نشأة الفقاعة اإللكترونية ،لذلك فإن الفورة
غير املنطقية التي شهدناها يف هاتين الفترتين قد تالشت
من الذاكرة بشكل كبير .والعديد من جتار بيتكوين أصغر
للغاية من أن يتذكروا كلتا الفترتين.
«االرتباط اخلادع بين املال والذكاء»...
أشار غالبريث إىل أن الناس غالبا ما يعتقدون أنه «كلما
زاد املال كبر اإلجناز والذكاء الداعمان له» .فاألثرياء حمط
ثراء حذوهم
إعجاب وإطراء بسبب ثرائهم ،ويحذو األقل
ً
ويستثمرون أموالهم يف اجملاالت نفسها .ويخلق ذلك قطيعا
من اخملدوعين الذين يحافظون على استمرار عجلة التوقعات،
ويؤكد لألثرياء على املدى القصير أنهم أذكى من غيرهم.
«املضاربات شهدت املزيد واملزيد من احلدة»...
وكتب غالبريث واصفا الهوس الهولندي بنبات اخلزامي
«قد تنتقل أبصال التوليب اآلن من مالك آلخر عدة مرات
بأسعار تتزايد باضطراد وحتقق أرباحا هائلة قبل أن تزرع
يف األرض».
يف األيام اخلوايل للشركات التقليدية ،كان الطرح العام
األويل بمثابة حدث جلل للشركات اجلديدة .أما اآلن ،فلدينا
الطرح األويل للعملة املشفرة .وبدال من شراء األسهم ،يشتري
املستثمرون بطاقات قابلة لالسترداد بالعملة اجلديدة يف
حالة صدورها وتداولها .ولكن على عكس األسهم ،ال تمنح
هذه البطاقات أي حقوق ملكية حلامليها .وقد جمعت شركة
 Block.oneيف أجنح طرح أويل للعمالت املشفرة إىل اآلن ما
يزيد على  1.5مليار دوالر منذ يوليو  ،2017على الرغم من
أنها أشارت بوضوح إىل أن هذه البطاقات «ال تمنح أي حقوق،
وليس لها أي استخدامات أو أغراض أو وظائف أو سمات».
ووفقا جلريدة وول ستريت جورنال ،جمعت عمليات الطرح
األويل للعمالت املشفرة  6.5مليارات دوالر يف عام ،2017
وأكثر من  4مليارات دوالر يف الربع األول من عام .2018

النقود حتولت

«جميع األزمات انطوت على ديون خرجت عن نطاق السيطرة»...

الرسم التوضيحيISTOCK / 1933BKK :

ذاكرة قصيرة املدى؟ شعور مغلوط باحلداثة؟ افتراض
تميز األثرياء فكريا عن غيرهم؟ اإلقبال على ضخ األموال يف
خطط أعمال هشة؟ دائما ما كانت هذه العناصر حاضرة يف
جميع فترات املضاربات الكبرى التي عرفها التاريخ .ويبدو أن
جميع هذه العناصر جتتمع يف األصول املشفرة (هذا هو االسم
الذي نطلقه عليها يف صندوق النقد الدويل للتمييز بينها وبين
العمالت التقليدية) .ولكن يوجد عنصر مهم غير واضح حتى
اآلن؛ أال وهو حجم الدين الذي قد ينشأ عن هذه العمالت.
ال َّدين هو السبب وراء «اجلنون الناجت عن التفاؤل ووهم
املنفعة الشخصية» ،هذا ما كتبه غالبريث واصفا كيف
صارت فقاعات القرن الثامن عشر يف اململكة املتحدة
وفرنسا أزمة نظامية .فاملواطنون يقترضون للمشاركة يف
السباق ألن غيرهم يحقق أرباحا طائلة (ومن املؤكد أنهم
يعلمون أمرا ما ،أليس كذلك؟)
ليس من املعروف حتى اآلن حجم األموال التي يقترضها
املستثمرون لشراء األصول املشفرة بسبب الطبيعة املبهمة
لهذه السوق التي ال تخضع للتنظيم وال تزال يف مرحلة مبكرة
من التطور وعدم انكشاف البنوك الكبرى لها إال بدرجة حمدودة
فيما يبدو .ولكن هذه السوق تعتمد على الرفع املايل بالطبع.
فبعض عمليات تبادل العمالت املشفرة تتيح للمستثمرين
اقتراض أموال تصل قيمتها إىل  100ضعف األرصدة النقدية
املودعة يف حساباتهم .وتوصل استطالع رأي أجراه موقع
 LendEDUمؤخرا ،وهو موقع متخصص يف نشر الثقافة
املالية ،إىل أن عددا متزايدا من املستثمرين يستخدمون
بطاقات االئتمان يف شراء العمالت وال يسددون سوى احلد
األدنى من استخداماتهم — وهي استراتيجية خطرة.
بعض الناس يصبحون أثرياء للغاية ،يف حين يخسر
البعض اآلخر جميع أموالهم .وتنطبق نظرية األحمق الكبير على
أي شخص قام بشراء عملة بيتكوين يف الشهرين األخيرين من
عام  2017عندما بلغت قيمتها  20000دوالر تقريبا .وتقلبات
القيمة ليست هي اخلطر الوحيد .فوفقا لوكالة رويترز ،استوىل
قراصنة اإلنترنت منذ عام  2011على مليون عملة بيتكوين
تقريبا (تزيد قيمتها على  9مليارات دوالر أمريكي يف أوائل
مايو) من عدة شركات صرافة .وبالطبع تنشأ الفقاعات أيضا
حتى وإن مل تصل الديون إىل مستويات مفرطة .وتعد الطفرة
اإللكترونية مثاال على ذلك .ويرى العديد من احملللين أن هذا
هو السبب يف أن الركود الذي تال هذه الفترة كان قصير املدى
وأقل حدة مقارنة بغيره.
«فترات املضاربات تنتهي بضجة ال بأنين»...
يخلص غالبريث إىل أن الفقاعات بطبيعتها تنتهي نهاية
سيئة ،وتليها فترة البحث عن كبش فداء ،حيث يلقى باللوم
على من كانوا يعتبرون أذكياء يف السابق ،ولكن اجملتمعات

األحداث احلالية قد تنتهي بأنين
وليس بضجة.
أمريكي من أموال املستثمرين .ويف يوليو  ،2000وصفت
مؤسسة  Fortuneشركة  AllAdvantageبأنها «أغبى شركة
إلكترونية يف العامل» .فقد كانت تدفع نقودا للناس لتصفح
اإلنترنت وعرض إعالنات عليهم يف املقابل .وأغلقت الشركة
أبوابها هي األخرى.
وقد ثبت بالطبع أن اآللة الكاتبة هي أهم آلة ملعاجلة
النصوص على مدار أكثر من قرن كامل .ويف الوقت احلايل ،تقدم
شركة أمازون (التي اشترت شركة  )Webvanوشركة ووملارت
وشركات كثيرة أخرى خدمة التوصيل السريع للبقالة .وحققت
شركة فيسبوك أرباحا بقيمة  16مليار دوالر يف عام 2017
من خالل اإلعالنات املوجهة ،وهي اخلدمة التي حاولت شركة
 AllAdvantageاستحداثها — دون دفع أي أموال يف املقابل.
وبالطبع تظهر بعض األفكار اجلنونية خالل فترات الفورة
املالية .وبعضها يلقى جناحا .وبعض فقاعات أسعار األصول،
مثل الفقاعة اإللكترونية ،تعد فترات تدمير خالق تنشأ عنها
اختراعات حتدث تغييرات دائمة يف حياة الناس .ومن املبكر جدا
أن نحدد ما إذا كانت األصول املشفرة سينتج عنها التأثير نفسه،
ولكن البوادر مبشرة .غير أن املشكلة تكمن يف أن فقاعات قليلة
فقط هي التي تنشأ عنها قيمة ما ،يف حين أن جميع الفقاعات
مدمرة — للقيمة والثروات والثقة يف املؤسسات .لقد أدرك البشر
كيفية االبتكار دون حدوث فورة .ولكن كما أوضح غالبريث ،فإن
البشر نادرا ما يتعلمون دروس الفقاعات املالية.

PLACEHOLDER IMAGE/ART CREDIT

والعديد من املضاربين يشترون البطاقات لبيعها لآلخرين
الراغبين يف االنضمام لسباق العمالت املشفرة.

ال تعترف عادة بجنونها اجلماعي — أو تتعلم منه .ولكن
األحداث احلالية قد تنتهي بأنين وليس بضجة .فقد أشار
مارك كارين ،حمافظ بنك إجنلترا ،يف خطاب ألقاه مؤخرا
إىل أن جميع األصول املشفرة مل تتجاوز قيمتها يف ذروتها
 %1من إجمايل الناجت احمللي العاملي ،يف حين بلغت قيمة
أسهم الشركات اإللكترونية يف أوج احتدام الهوس اإللكتروين
ما يقرب من ثلث إجمايل الناجت احمللي العاملي.
هل يجلب األمر أي مزايا؟
شهدت اململكة املتحدة ما يسمى بفقاعة بحر اجلنوب
يف أوائل القرن الثامن عشر .وللمرة األوىل ،أصبح بمقدور
املستثمرين شراء أسهم الشركات التي تقدم منتجات
وخدمات جديدة ومبتكرة ،مثل تلك التي وعدت بصناعة اآللة
التي سبقت اآللة الكاتبة.
وقد قدمت شركة  ،Webvanوهي إحدى الضحايا الكثيرة
للفقاعة اإللكترونية ،خدمة توصيل سريعة للبقالة .وقد تم
تأسيس هذه الشركة يف عام  ،1996وأعلنت إفالسها يف
عام  2001عقب خسارة ما يزيد على  800مليون دوالر

أندرياس أدريانو هو مسؤول اتصاالت أول يف إدارة
االتصاالت بصندوق النقد الدويل.
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صناعة

اجلريمة اإللكترونية
القراصنة الفرديون يقيمون أعماال ناضجة
تاماس غيدوش

أصبحت

اجلريمة اإللكترونية اآلن صناعة ناضجة
تقوم على مبادئ تتشابه كثيرا مع مبادئ
األعمال املشروعة سعيا إىل حتقيق الربح .ومكافحة انتشار
اجلريمة اإللكترونية يعني إعاقة نموذج أعمال يستخدم أدوات
سهلة االستخدام لتوليد أرباح عالية بمخاطر منخفضة.
وقد ولت منذ زمن بعيد أسطورة القراصنة الفرديين
الذين ظهروا يف أواخر ثمانينات القرن املاضي والذين كان
تباهيهم بمهاراتهم املتقدمة جدا يف استخدام الكومبيوتر
هو السبب الرئيسي القتحام أجهزة كومبيوتر اآلخرين.
وأدى التحول إىل حتقيق الربح ،الذي بدأ يف تسعينات
القرن املاضي ،يسيطر تدريجيا على ساحة القرصنة
إلنشاء صناعة اجلريمة اإللكترونية التي نعرفها اليوم،
والتي تتميز بجميع سمات األعمال العادية ،بما يف ذلك
األسواق والتبادالت واملشغلون املتخصصون ومقدمو
اخلدمات اخلارجيون وسالسل اإلمداد املتكاملة ،وما إىل
ذلك .واستخدمت العديد من الدول التكنولوجيا نفسها
لتطوير أسلحة إلكترونية عالية الفعالية جلمع املعلومات
االستخباراتية والتجسس الصناعي وتعطيل البنى التحتية
الضعيفة لألعداء.

التطور

انتشرت اجلريمة اإللكترونية على الرغم من أن العدد املتاح
من املتخصصين ذوي املهارات العالية مل يواكب وتيرة زيادة
التقدم التقني املطلوب لنجاح القرصنة املربحة واإلفالت من
العقاب .وقد أدى تطور األدوات والتشغيل اآليل إىل سد هذه
الفجوة .فقد تطورت أدوات القرصنة تطورا هائال على مدى
العقدين املاضيين .ففي تسعينات القرن املاضي ،انتشر يف
املهنة ما يطلق عليه اسم اختبار االختراق من أجل إيجاد
مواطن ضعف يف أي نظام حاسوبي .وكانت معظم األدوات
املتاحة يف ذلك الوقت بسيطة ،وكثيرا ما كانت مصممة
لغرض بعينه ،ويتطلب استخدامها معرفة كبيرة بالبرجمة
وبروتوكوالت الشبكات واخلصائص الداخلية لنظم التشغيل
وغيرها من املوضوعات األخرى التقنية للغاية .ونتيجة
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لذلك ،مل يكن بوسع إال عدد قليل من املهنيين اكتشاف مواطن
ضعف يمكن استغاللها واالستفادة منها.
ومع حتسن األدوات وزيادة السهولة يف استخدامها ،بدأ
الشباب األقل مهارة ولكن األكثر حماسا — الذين يطلق
عليهم االسم الساخر «أطفال البرجميات» يف استخدام تلك
األدوات بنجاح إىل حد ما .واآلن ،أصبح إطالق عملية التصيد
االحتيايل — أي املمارسة االحتيالية املتمثلة يف إرسال
بريد إليكتروين يبدو من ُم ِ
رسل موثوق به خلداع الناس بحيث
يكشفوا عن معلومات سرية — ال يتطلب إال فهما بسيطا
للمفاهيم واالستعداد وبعض األموال النقدية .فقد أصبحت
القرصنة سهلة التنفيذ (راجع الرسم البياين).
ومن الصعب للغاية حتديد حجم اخملاطر اإللكترونية من
الناحية الكمية .فبيانات اخلسارة شحيحة وغير موثوقة،
ويرجع ذلك يف جزء منه إىل ضعف احلافز على اإلبالغ عن
خسائر اجلرائم اإللكترونية ،وال سيما إذا مل تؤد احلادثة
إىل تصدر عناوين األخبار أو إذا مل يكن هناك تأمين يغطي
اخلسائر اإللكترونية .ويجعل الطابع املتطور بسرعة للتهديدات
البيانات التاريخية أقل أهمية يف توقع اخلسائر يف املستقبل.
وتؤدي النماذج القائمة على السيناريوهات التي
حتسب تكاليف احلوادث احملددة جيدا التي تؤثر على بعض
االقتصادات إىل تقديرات تصل إىل عشرات أو مئات املليارات
من الدوالرات .وتشير تقديرات شركة لويدز القائمة يف لندن
إىل أن خسائر انقطاع اخلدمة السحابية ملدة يومين ونصف
إىل ثالثة أيام يف االقتصادات املتقدمة قدرها  53.05مليار
دوالر .وتشير عملية إعداد النماذج يف الصندوق إىل أن
اخلسائر اإلجمالية السنوية تبلغ يف احلالة األساسية  97مليار
دوالر يف املتوسط ،وتصل يف سيناريو أسوأ احلاالت إىل حوايل
 250مليار دوالر.

األسباب واالنعكاسات

عادة ما تكون اجلريمة يف العامل املادي — بهدف كسب
املال — مدفوعة بمجرد حتقيق ربح أكبر من الذي حتققه
األعمال املشروعة ،وهو ما يراه اجملرمون كتعويض على

الرسم التوضيحيISTOCK / UGURHAN; VANREEEL :
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حتمل اخملاطر العالية .ويف عامل اجلريمة اإللكترونية ،يمكن
حتقيق أرباح مماثلة أو أعلى بمخاطر أقل بكثير :احتمال أقل
أن يتم إلقاء القبض عليك وجناح حماكمتك وتقريبا ال توجد
خماطر إطالق النار عليك .وتشير التقديرات إىل أن أرباح
التصيد االحتيايل تصل إىل مئات أو حتى أكثر من ألف نقطة
مئوية .وال يمكن أن نتوقع إال األرباح الناجمة عن سرقة
امللكية الفكرية والتي ترتكبها اجلهات األكثر تطورا التي
تطلق التهديدات اإللكترونية .إال أن األساسيات مماثلة :تنشئ
األدوات الفعالة والنسبة الضخمة للمخاطر إىل املكافأة
حالة مقنعة وتفسر يف النهاية الزيادة احلادة يف اجلريمة
اإللكترونية وحتولها إىل صناعة.
وتؤدي اجلريمة اإللكترونية إىل خماطر نظامية يف كثير
من الصناعات .وبينما تتأثر الصناعات اخملتلفة بطرق
خمتلفة ،فمن املرجح أن تكون أكثر الصناعات عرضة للجريمة
اإللكترونية هي القطاع املايل .وهناك تهديد جديد نسبيا
من القائمين بالهجمات بدافع التدمير .فعندما يسعون إىل
زعزعة استقرار النظام املايل ،فإنهم ينظرون إىل أكثر األهداف
الواعدة .وتعتبر البنية التحتية للسوق املالية هي األكثر ضعفا
بسبب دورها احملوري يف األسواق املالية العاملية .ونظرا
العتماد القطاع املايل على جمموعة صغيرة نسبيا من النظم
التقنية ،يمكن أن تنتشر التأثيرات غير املباشرة الناجتة عن
التخلف أو التأخر عن السداد بسبب جناح الهجمات ،مما يمكن
أن يكون له انعكاسات على النظام نفسه.
وبالنظر إىل االرتباط املتأصل بين املشاركين يف
القطاع املايل ،فإن انقطاع نظم املدفوعات أو املقاصة أو
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التسوية — أو سرقة املعلومات السرية — يمكن أن يسفر عن
تداعيات واسعة النطاق ويهدد االستقرار املايل.
وحلسن احلظ ،فإننا مل نشهد حتى اآلن هجمة إلكترونية
أثرت على النظام بأكمله .غير أن قلق صناع السياسات
والهيئات التنظيمية للقطاع املايل آخذ يف االزدياد يف ضوء
احلوادث التي وقعت يف الفترة األخيرة التي عطلت عمل شبكات
أجهزة الصرف اآليل والهجمات التي وقعت ضد النظم املالية
القائمة على اإلنترنت والبنوك املركزية ونظم املدفوعات.
وقد اعتمد القطاع املايل على تكنولوجيا املعلومات ملدة
عقود واحتفظ على مر التاريخ ببيئات قوية لضوابط
تكنولوجيات املعلومات املفروضة بموجب القواعد التنظيمية.
وبينما قد يكون القطاع املايل األكثر عرضة للهجمات
اإللكترونية ،فإن هذه الهجمات تنطوي أيضا على زيادة
اخملاطر للمجرمين اإللكترونيين ،ويرجع ذلك يف جزء منه
إىل زيادة االهتمام من جانب القائمين بإنفاذ القانون (شأنها
شأن سرقات البنوك بالطريقة القديمة) .ويقوم القطاع املايل
أيضا بعمل أفضل يف جمال دعم إنفاذ القانون — على
سبيل املثال عن طريق االحتفاظ بسجالت كثيرة مفيدة يف
التحقيقات اجلنائية .ويمكن أن تؤدي امليزانيات الكبيرة يف
كثير من األحيان إىل حلول فعالة بشأن األمن اإللكتروين.
(من االستثناءات البارزة مؤخرا شركة  Equifaxالتي
يقال إن القرصنة التي تعرضت لها كانت نتيجة القواعد
التنظيمية اإللكترونية التي مل تكن متناسبة مع اخملاطر التي
تتعرض لها).
ويختلف الوضع يف جمال الرعاية الصحية .فباستثناء
أغنى الدول ،عادة ما يفتقر قطاع الرعاية الصحية إىل
املوارد الالزمة للدفاع اإللكتروين الفعال .ويتضح ذلك مثال
من الهجمات ببرجميات طلب الفدية التي حدثت هذا العام
واستهدفت نظم احلاسوب يف شركة السجالت الصحية
اإللكترونية  Allscriptsومستشفيين إقليميين يف الواليات
املتحدة .وعلى الرغم من أن قطاع الرعاية الصحية يخضع
أيضا إىل تنظيم شديد وقواعد صارمة بشأن حماية البيانات،
فإنه مل يعتمد على تكنولوجيا املعلومات بنفس القدر الذي
اعتمد عليه القطاع املايل وبالتايل مل تتطور فيه نفس ثقافة
الضوابط الصرامة بشأن تكنولوجيا املعلومات .وهذا ما
يجعل أيضا قطاع الرعاية الصحية أكثر عرضة لالختراقات
اإللكترونية .واألكثر مدعاة للقلق إزاء هذا الضعف هو أنه على
خالف القطاع املايل ،يمكن أن ُتفقد األرواح إذا ضرب القائمون
بالهجمات نظم احلاسوب التي تعمل على احلفاظ على احلياة.
ويشار كثيرا إىل قطاع املرافق ،وخاصة شبكات الكهرباء
واالتصاالت ،على أنه القطاع التايل الذي يمكن أن يكون
للهجمات اإللكترونية واسعة النطاق عواقب وخيمة عليه.
غير أن الشاغل الرئيسي يف هذه احلالة هو تعطيل النظم أو

النقود حتولت

التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلريمة اإللكترونية واملالحقة القضائية
ملرتكبيها يتأخر كثيرا عن الطابع العاملي للتهديد.
اختراقها من جانب الدول املتنافسة ،إما بطريقة مباشرة أو من
خالل منظمات بديلة .وعلى النحو الذي أظهره املثال الشهير
للهجمة الضخمة على البنية التحتية لإلنترنت يف إستونيا يف
عام  — 2007التي عطلت اخلدمات املالية ووسائل اإلعالم
والوكاالت احلكومية القائمة على اإلنترنت — كلما كان
االقتصاد متقدما وقائما على اإلنترنت ،كلما يمكن أن تكون
الهجمات اإللكترونية مدمرة .وإستونيا من أكثر اجملتمعات
الرقمية يف العامل (راجع «إستونيا اإللكترونية تنطلق» يف
عدد مارس  2018من جملة التمويل والتنمية).

التدابير املضادة

إذا تعرضت البنية التحتية احليوية — مثال شبكات الطاقة
أو االتصاالت أو النقل — لهجمة أو أدت هجمة ما إىل تعطيل
احلكومة عن حتصيل الضرائب أو تقديم اخلدمات الضرورية،
يمكن أن يلي ذلك اضطرابات كبرى ذات انعكاسات نظامية
اقتصادية ومن احملتمل أن يؤدي ذلك إىل أخطار للصحة
العامة واألمن .ويف مثل هذه احلاالت ،يمكن أن تتجاوز
اخملاطر اإلجمالية التي يتعرض لها االقتصاد العاملي
جمموع اخملاطر الفردية بسبب الطابع العاملي لشبكات
ومنصات تكنولوجيا املعلومات ،أو الطابع الوطني لهياكل
االستجابة ،أو التعاون غير الفعال على املستوى الدويل ،أو
حتى وجود دول بين مرتكبي الهجمات.
والتعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلريمة اإللكترونية
واملالحقة القضائية ملرتكبيها يتأخر كثيرا عن الطابع
العاملي للتهديد .وأفضل طريقة ملكافحة اجلريمة اإللكترونية
تتمثل يف الهجوم على نموذج أعمالها الذي يعتمد على
النسبة الضخمة للمخاطر إىل املكاسب والتي تصاحبها
املالحقة القضائية غير الفعالة .ويف هذا السياق ،يجب رفع
خماطر أعمال اجلريمة اإللكترونية بشكل كبير ،ولكن هذا غير
ممكن إال بتعاون دويل أفضل.
ويمكن أن تمتد عمليات اجلرائم اإللكترونية عبر الكثير من
مناطق االختصاص مما يجعل من الصعب مكافحتها ومالحقة
مرتكبيها .وتكون بعض مناطق االختصاص بطيئة أو غير فعالة
أو تكون جمرد غير متعاونة يف مكافحة اجلريمة اإللكترونية.
ومن شأن التعاون األكثر قوة أن يزيد من سرعة تتبع املشتبه
بهم وتوجيه التهم إليهم وأن يجعل التتبع أكثر فعالية.
ويف القطاع املايل ،طورت الهيئات التنظيمية معايير
حمددة للتقييم ،ووضعت توقعات ومعايير مرجعية قابلة

لإلنفاذ ،وشجعت تبادل املعلومات والتعاون بين الشركات
والهيئات التنظيمية .وتضطلع الهيئات التنظيمية املعنية
باملصارف بفحوص تكنولوجيا املعلومات التي تدمج مدى
استعداد األمن اإللكتروين يف اختبارات القدرة على حتمل
الضغوط ،وتخطيط عمليات التسوية ،والسالمة والرقابة
السليمة .وتقتضي بعض الهيئات التنظيمية إجراء عمليات
حماكاة للهجمات اإللكترونية تكون مصممة حتديدا لكل
شركة ،استنادا إىل معلومات وخبرة من احلكومة أو القطاع
اخلاص ،لتحديد القدرة على الصمود أمام أي هجمة .ورفعت
الشركات أيضا االستثمارات يف جمال األمن اإللكتروين
وأدجمت االستعداد للهجمات اإللكترونية يف إدارة اخملاطر.
وباإلضافة إىل ذلك ،جلأت بعض الشركات إىل حتويل بعض
اخملاطر عن طريق التأمين اإللكتروين.
وال تزال ساحة األمن اإللكتروين احلالية متفاوتة والمركزية
ويتم التعامل مع اخملاطر أساسا على أنها مشاكل فردية
وت ِ
ضاعف احلكومات
حملية .وهناك بعض آليات التعاونُ ،
والهيئات التنظيمية جهودها ،ولكن ُيحدد اختيار األمن
اإللكتروين إىل حد كبير باحلاجة املؤسسية — «الكل بمفرده».
ويجب أن يتغير هذا الوضع لبناء القدرة على مواجهة اخملاطر
اإللكترونية عموما .وهناك حاجة إىل تدابير وقائية قوية على
مستوى القواعد التنظيمية وعلى املستوى التكنولوجي وعبر
الصناعات .ومن أهم هذه التدابير هي االلتزام بحد أدنى من
معايير األمن اإللكتروين التي تنفذها الهيئات التنظيمية بشكل
منسق .وسيساعد التدريب على زيادة الوعي باألمن اإللكتروين
يف الدفاع ضد مواطن الضعف التقنية األساسية وأخطاء
املستخدمين التي تشكل مصدر معظم االختراقات.
ويبدو أنه ال مفر من الهجمات اإللكترونية واختراقات
األمن اإللكتروين ،ولذا علينا أن نركز أيضا على سرعة
اكتشافنا لالختراقات ،ومدى فعالية استجابتنا ،والسرعة
التي نعيد بها العمليات إىل مسارها الطبيعي.
تاماس غيدوش ،كبير خبراء القطاع املايل يف إدارة
األسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدويل ،وهو
من املهنيين املعنيين باألمن اإللكتروين ولديه خبرة تزيد
عن  20عاما ،بما يف ذلك يف فحص النظم املصرفية للعثور
على مواطن ضعف إلكتروين .وتوىل من قبل الدور القيادي يف
إدارة اإلشراف على تكنولوجيا املعلومات يف البنك املركزي
يف هنغاريا.
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عودة إىل األسس

يسرنا عودة سلسلة املقاالت ذات الشعبية الكبيرة يف باب «عودة إىل األسس» إىل صفحات جملة التمويل والتنمية ،بعد أن توقف
نشرها يف نهاية عام  .2015ويف هذا الباب نتناول شرح املصطلحات االقتصادية التي يصادفها قراؤنا يوميا .ويمكنكم كذلك مشاهدة
فيديوهات «عودة إىل األسس» على موقعنا اإللكتروين .www.fandd.org

ما هي العمالت املشفرة؟

شكل جديد حمتمل من أشكال النقود يتيح مزايا ولكنه يثير عدة خماطر أيضا
أنطوان بوفيريه وفيكرام هاكسار

اظهرت املئات منها بأسماء جذابة مثل برايم كوين
( )Primecoinوداش ( )Dashوفيرج ( .)Vergeوأصبح لها
أتباع بين املهتمين بالتكنولوجيا .وتشهد قيمتها تقلبات
حادة .ويقول البعض إن أكواد الكمبيوتر الغامضة تلك
ستحل يف يوم ما حمل النقود التقليدية كما نعرفها اليوم.
فما هي هذه العمالت املشفرة حتديدا ،وما الذي يجعل
البعض يعتقد بأن لها أي قيمة على اإلطالق؟ لإلجابة عن
هذه األسئلة ،دعونا يف البداية نلقي نظرة على الكيفية التي
تطورت بها النقود.

استخدامات النقود

مسك السجالت والدفاتر

يف ظل اتساع نطاق النظام املايل وزيادة تعقده ،ظهرت
احلاجة إىل جهات وساطة مالية موثوقة ونظم حماسبية
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تتمتع باملصداقية .وكان ظهور مفهوم مسك الدفاتر بنظام
القيد املزدوج يف إيطاليا يف عصر النهضة من االبتكارات
املهمة التي عززت دور البنوك اخلاصة الكبرى .ويف العصر
احلديث ،أصبحت البنوك املركزية على قمة نظم الدفع .ومع
ميكنة الدفاتر املصرفية ،تزايد الدور التنسيقي الذي تضطلع
به البنوك املركزية.
كيف يتم استخدام الدفاتر؟ تقوم املؤسسات املالية بضبط
مراكز مالكي احلسابات يف دفاترها الداخلية ،يف حين
يقيد البنك املركزي املعامالت بين املؤسسات املالية يف
دفتر مركزي .فعلى سبيل املثال ،تستخدم مهرناز نقودا من
حسابها لدى بنك ألف لشراء سلع من ماري التي تمتلك حسابا
مصرفيا يف البنك باء .يخصم البنك ألف النقود من حساب
مهرناز .ويحول البنك املركزي النقود من البنك ألف إىل البنك
باء ويقيد املعاملة يف دفتره املركزي .ويضيف البنك باء
الحقا النقود إىل حساب ماري .وكما نرى ،يقوم هذا النظام
على الثقة يف البنك املركزي ويف قدرته على حماية نزاهة
الدفتر املركزي وضمان عدم صرف األموال نفسها مرتين.

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / MASSUPA KAEWGAHYA :

تعد النقود خمزنا للقيمة ،ووسيلة لتبادل السلع واخلدمات،
ووحدة حساب لقياس القيمة .وقبل استحداث النقود ،كانت
اجملتمعات اإلنسانية تتبادل السلع واخلدمات مباشرة —
مكيال حبوب مقابل خنزير على سبيل املثال .ولكن هذه
الوسيلة مل تكن فعالة للغاية .ومع تطور اجملتمعات ،ظهرت
النقود السلعية — املصنوعة من الصدف والنحاس والفضة
والذهب .واستحدثت بعض الدول النقود اإللزامية — وهي
نقود ليس لها أي قيمة بخالف أنها تمثل تعهدا بالدفع —
مثل النقود الورقية يف الصين خالل العقد الثامن يف ظل حكم
ساللة تانغ.
ومل تكن النقود اإللزامية يف صورتها األوىل مستقرة أو
مقبولة على نطاق واسع ،نظرا ألن املواطنين مل يصدقوا
املصدر سيفي بالتزامه برد النقود .وخضعت احلكومات
أن ُ
إلغراءات طباعة النقود لشراء السلع ورفع األجور ،مما أدى
إىل ارتفاع التضخم (تخيل مواطنين ينقلون النقود يف
عربات يد يف أملانيا بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل).
وتسعى البنوك املركزية يف العصر احلديث إىل احلفاظ على
استقرار األسعار من خالل تنظيم املعروض النقدي نيابة
عن احلكومات.

عودة إىل األسس

أما يف ظل وجود العديد من العمالت املشفرة ،فال حاجة
لوكيل مركزي مؤتمن؛ بل أصبح االعتماد على تكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة ،مثل تكنولوجيا «بلوك
تشين» أو سلسلة الكتل ،إلنشاء دفتر (عبارة عن قاعدة
بيانات يف األساس) تتم إدارته عبر شبكة .ولضمان عدم
صرف العملة املشفرة مرتين ،يتحقق كل عضو يف الشبكة
من صحة املعامالت باستخدام تكنولوجيا مستمدة من علوم
الكمبيوتر والشفرة .وبمجرد احلصول على موافقة ال مركزية
من أعضاء الشبكة ،تضاف املعاملة إىل الدفتر الذي يتم
التحقق من دقته وصحته .ويعرض الدفتر بيانات تاريخية
كاملة عن املعامالت املرتبطة بعملة مشفرة معينة ،وهي
بيانات دائمة ال يمكن ألي كيان التالعب بها .وتعد إمكانية
احلصول على موافقة على صحة املعامالت بين احلسابات
يف إطار شبكة موزعة بمثابة حتول تكنولوجي جذري.
وعادة ما تتم مكافأة أعضاء الشبكة الذين يقومون
بالتحقق من صحة املعامالت واعتمادها بعمالت مشفرة
جديدة .وتسمح العديد من العمالت املشفرة بإخفاء هوية
مالكها جزئيا ،حيث يكون ملالك العملة مفتاحان .مفتاح
عام ،كرقم حساب ،ومفتاح خاص يلزم تقديمه إلتمام
املعاملة .واستكماال للمثال السابق ،ترغب مهرناز يف شراء
سلع من ماري باستخدام عملة مشفرة .وللقيام بذلك ،جتري
مهرناز معاملة باستخدام مفتاحها اخلاص .وتتعرف
الشبكة على مهرناز من خالل مفتاحها العام ( ،)ABCوعلى
ماري من خالل مفتاحها العام أيضا ( .)XYZويتحقق
أعضاء الشبكة من أن العضو ( )ABCلديها املال الذي ترغب
يف حتويله إىل العضو ( )XYZمن خالل حل أحجية مشفرة.
وبمجرد حل األحجية ،تعتمد املعاملة ،وتضاف كتلة جديدة
تمثل املعاملة إىل سلسلة الكتل وحتول األموال من حمفظة
( )ABCإىل حمفظة (.)XYZ

املزايا واخملاطر

اآلن وبعد أن فهمنا التكنولوجيا ،فلنعد إىل نشأة العمالت
املشفرة .تم استحداث أول عملة مشفرة ،وهي بيتكوين ،يف عام
 2009على يد أحد املبرجمين (أو جمموعة من املبرجمين)
باستخدام االسم املستعار ساتوشي ناكاموتو (Satoshi
 .)Nakamotoووفقا ملوقع  ،coinmarketcap.comبلغ عدد
العمالت املشفرة يف أبريل  2018أكثر من  1500عملة.
وإىل جانب عملة بيتكوين ،تعد عملة  Etherوعملة  Rippleهما
األكثر استخداما.

ورغم الدعاية الضخمة ،فإن العمالت املشفرة ال تتحقق
فيها حتى اآلن الوظائف األساسية للنقود بوصفها خمزن
قيمة ووسيلة تبادل ووحدة حساب .ونظرا للتقلبات احلادة
يف قيمة هذه العمالت ،فإنها ال تستخدم سوى بشكل حمدود
حتى اآلن بوصفها وحدة حساب أو خمزن قيمة .وال تقبل هذه
العمالت سوى يف عدد حمدود من عمليات الدفع ،مما يحد
من استخدامها وسيل ًة للتبادل .وعلى عكس النقود اإللزامية،
جند أن تكلفة إصدار العديد من العمالت املشفرة مرتفعة
للغاية ،مما يعكس حجم الطاقة الضخم الالزم لتشغيل أجهزة
الكمبيوتر املستخدمة يف حل األحجيات املشفرة .وأخيرا،
فإن إصدار هذه العمالت بصورة ال مركزية يعني عدم وجود
أي كيان يضمن هذه األصول ،وبالتايل فإن قبولها يعتمد
اعتمادا كليا على ثقة املستخدمين.

تكنولوجيا دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة من
شأنها احلد من تكلفة التحويالت الدولية ،بما يف
ذلك حتويالت املغتربين ،وتعزيز االحتواء املايل.
إن العمالت املشفرة والتكنولوجيا التي تقوم عليها
تمنحان مزايا غير أنهما حتمالن خماطر أيضا .فتكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة من شأنها احلد من تكلفة
التحويالت الدولية ،بما يف ذلك حتويالت املغتربين ،وتعزيز
االحتواء املايل .وتقوم حاليا بعض شركات خدمات الدفع
بإجراء حتويالت خارجية خالل ساعات ،وليس أيام .ويمكن
أن تكون لهذه التكنولوجيا استخدامات خارج النظام املايل.
فقد تستخدم على سبيل املثال للتخزين اآلمن للسجالت
املهمة ،مثل التاريخ الطبي وعقود األراضي .ومن ناحية
أخرى ،فإن عدم معرفة هوية مالك العديد من العمالت
املشفرة يجعلها عرضة لالستخدام يف أنشطة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب يف حالة عدم وجود جهات وساطة للتحقق
من نزاهة املعامالت أو هوية منفذيها .ويمكن أيضا أن تثير
العمالت املشفرة حتديات أمام البنوك املركزية إذا ما أثرت
يف قدرتها على مراقبة املعروض النقدي وبالتايل على تنفيذ
السياسة النقدية.
أنطوان بوفيريه اقتصادي وفيكرام هاكسار مساعد
مدير يف إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة.
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أحدث نسخة من اجلرو اآليل
"آيبو" لشركة سوين ،الصادرة
يف أوائل  ،2018تتمتع بقدرات
الذكاء االصطناعي.

أرض مشرق

الروبوت

إن مزج اليابان بين الذكاء االصطناعي وصناعة
الروبوتات ربما يحمل اإلجابة عن االنكماش السريع
لقوة العمل لديها ،لكن هل تكون هذه أنباء طيبة أم
سيئة للعمالة البشرية؟

28

التمويل والتنمية | يونيو 2018

عمل زائل

لقد تراجعت تقديرات عدد سكان اليابان برقم قياسي بلغ
 264ألف نسمة يف عام  .2017وحاليا يفوق عدد الوفيات
عدد املواليد بمعدل يبلغ ألف شخص يوميا .فمنطقة توهوكو
يف شمال اليابان ،على سبيل املثال ،بها اآلن سكان أقل مما
كان عليه احلال يف عام  .1950وقد ظل معدل املواليد يف
اليابان لوقت طويل أقل على نحو كبير من معدل  2.1مولود
لكل امرأة الالزم الستدامة النمو — يقف اآلن عند معدل

الصورةGETTY IMAGES / KYODO NEWS :

تود شنايدر ،وجي هي هونغ ،وآن فان يل

يف

الوقت الذي ستقضي فيه األتمتة على عدد
قليل جدا من الوظائف نهائيا يف العقود
القادمة ،فمن املرجح أن يكون لها تأثير
على نسب من كل الوظائف تقريباً بدرجة
ما — اعتمادا على نوع العمل واملهام املتعلقة به .وإذ أ ُعدت
للتحرك فيما يتجاوز األنشطة الروتينية وأنشطة التصنيع
املتكرر ،فإن األتمتة لديها اإلمكانية لتظهر يف مدى أرحب
كثيرا من األنشطة مما هو مرئي حتى اآلن ،ولتعيد تعريف
العمل البشري وأسلوب العمل يف جمال اخلدمات والقطاعات
األخرى .ويف اليابان ،خلق التراجع السريع يف قوة العمل
والتدفق احملدود للمهاجرين حافزا قويا لألتمتة ،وهو
ما يجعل البلد خمتبرا مفيدا على نحو خاص لدراسة اآلفاق
املستقبلية للعمل.

النقود حتولت

عالقة جناح االقتران األويل بين قوة العمل اليابانية والروبوتات تبشر
باخلير فيما يخص املوجة التالية من التكنولوجيا.
 1.4مولود لكل امرأة — وخالفا للعديد من االقتصادات
املتقدمة األخرى ،فإن الهجرة ال تكفي لسد الفجوة .وقرابة
ثلث املواطنين اليابانيين كانوا أكبر من  65عاما يف
 — 2015ويشير بحث من املعهد الوطني لبحوث للسكان
واألمن االجتماعي إىل أن هذا الرقم سيرتفع إىل قرابة %40
بحلول عام  .2050وأصدرت شعبة السكان بإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة تقديرا
لليابان أظهر أن سكان البلد سيهبطون إىل دون  100مليون
بعد حلول منتصف القرن الواحد والعشرين بقليل .وبنهاية
القرن ،ستكون اليابان جاهزة لفقد  %34من سكانها احلاليين.
ومن املتوقع أن تتراجع قوة العمل احمللية اليابانية
(هؤالء الذين بين عمري  15و )64على نحو أسرع حتى من
إجمايل السكان ،لتفقد نحو  24مليونا بين اآلن وعام .2050
ويف ظل عدم احتمال زيادة الهجرة بما يكفي لتعويض هذا
التراجع احلاد يف أي وقت قريب ،فإن اليابان تواجه آفاقا
ضبابية فيما يخص اإلنتاجية ،والناجت احملتمل ،ونمو الدخل
(انظر الرسم البياين .)1

صنع يف اليابان

إن اليابان ليست غريبة على التعامل مع املوارد احملدودة —
بما يف ذلك العمالة — وكانت تاريخيا قائدة يف التطوير
التكنولوجي .فاألتمتة والروبوتات ،سواء لتحل حمل
العمالة البشرية أو لتعززها ،هما من املفاهيم الشائعة يف
اجملتمع الياباين .فالشركات اليابانية كانت تقليديا يف
الطليعة يف جمال تكنولوجيا الروبوتات .وقادت مؤسسات
مثل  ،FANUCو ،Kawasaki Heavy Industriesو ،Sony
و  ،Yaskawa Electric Corporationالطريق يف جمال تطوير
الروبوتات خالل النهضة االقتصادية لليابان .وكانت األتمتة
ودمج تكنولوجيا الروبوتات داخل اإلنتاج الصناعي جزءاً
ال يتجزأ من النجاح االقتصادي لليابان يف أعقاب احلرب.
وقد بدأت  Kawasaki Roboticsاإلنتاج التجاري للروبوتات
اخلاصة بالصناعة قبل ما يزيد على أربعين عاما مضت .وقد
استخدم قرابة  700ألف روبوت صناعي على مستوى العامل
ُ
يف عام  ،1995كان  500ألف منها يف اليابان.
وال تزال اليابان قائدة يف إنتاج الروبوتات واستخداماتها
الصناعية .وقد صدر البلد ما قيمته قرابة  1.6مليار دوالر من
الروبوتات الصناعية يف عام  — 2016وهو ما يفوق أكبر
خمسة بلدان مصدرة تالية لها (أملانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا،
والواليات املتحدة ،وكوريا اجلنوبية) جمتمعة .واليابان
أيضا واحدة من أكثر االقتصادات إدماجا للروبوتات يف
العامل من حيث «كثافة الروبوتات» — مقيسة باعتبار عدد
الروبوتات بالنسبة لعدد البشر يف الصناعات التحويلية

والصناعة .وقادت اليابان العامل يف هذا املقياس حتى عام
 ،2009حين ارتفع استخدام كوريا للروبوتات الصناعية
وانتقل إنتاج اليابان الصناعي على نحو متزايد إىل اخلارج
(انظر الرسم البياين .)2

ثراء أم لألشد فقر ًا؟
أهي لألكثر ً

كانت عالقة جناح االقتران األويل بين قوة العمل اليابانية
والروبوتات — وهو أتمتة قطاعات رئيسية مثل صناعات
السيارات واإللكترونيات يف السبعينات والثمانينات
والتسعينات — تبشر باخلير فيما يخص املوجة التالية
من التكنولوجيا والذكاء االصطناعي وبتأثير على التوظيف
واألجور فيما هو أبعد من التصنيع.
أوال ،إن الفجوة يف نمو اإلنتاجية بين قطاعي
ً
الصناعات التحويلية واخلدمات يف اليابان متسعة للغاية.
ويف حين أن هناك أسباباً عديدة ،كانت املكاسب األكبر
يف اإلنتاجية الصناعية متعلقة بقوة باالستخدام الزائد
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال واألتمتة .وربما ال يكون
من قبيل املصادفة أن قطاعات الصناعات التحويلية األكثر
Schneider 1, revised 5/4/18
إنتاجا يف اليابان — وهي السيارات واإللكترونيات — هي
تلك التي تعتمد عمليات اإلنتاج فيها بشدة على األتمتة.
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وتوصلت حسابات خبراء صندوق النقد الدويل — بناء على
منهج ) Acemoglu and Restrepo (2017باستخدام بيانات
على مستوى املناطق من اليابان — إىل أن زيادة كثافة
الربوتات يف التصنيع ال يرتبط بإنتاجية أكبر وحسب ،وإنما
يرتبط أيضا باملكاسب احمللية يف التوظيف واألجور .ومن
الالفت أن هذه النتائج — التي تستثني فترات األزمات —
مناقضة لنتائج تطبيق مماثل قائم على بيانات أمريكية.
ويبدو أن جتربة اليابان ربما حتمل اختالفا كبيرا عن جتارب
أي من االقتصادات املتقدمة األخرى.
ٍّ

أهي لألفضل أم لألسوأ؟

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / IYIKON :

من املرجح أن يمضي تقدم اليابان يف األتمتة ،واستخدام
الروبوتات ،وإدماج الذكاء االصطناعي يف احلياة اليومية
بوتيرة أسرع من الكثير من االقتصادات املتقدمة األخرى
للعديد من األسباب:

وعلى النقيض ،فإن قطاع اخلدمات ،املسؤول عن %75
من إجمايل الناجت احمللي ،شهد نموا طفيفا يف اإلنتاجية
السنوية — حوايل نصف معدله يف الواليات املتحدة تقريبا.
وقد تضاعفت إنتاجية العمالة ثالث مرات تقريبا منذ
عام  1970يف الصناعات التحويلية ،لكنها حتسنت بنسبة
 %25فقط يف قطاع الصناعات غير التحويلية.
إن املوجة القادمة من تكنولوجيا األتمتة والذكاء
االصطناعي تبشر بإمكانات جديدة إلحالل أو زيادة العمالة
يف قطاع الصناعات غير التحويلية (على سبيل املثال ،يف
النقل ،واالتصاالت ،وخدمات التجزئة ،والتخزين ،وقطاعات
أخرى) .ووفقا للعديد من التقارير احلكومية (من بينها
التقرير االقتصادي اإلقليمي لبنك اليابان واملسح السنوي
لإلنفاق الرأسمايل اخملطط الصادر عن بنك التنمية الياباين)،
فإنه حتى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم تدمج
التكنولوجيا اجلديدة لتعويض ندرة العمالة وتظل قادرة على
املنافسة .وعلى سبيل املثال ،يقوم فاميلي مارت (Family
 ،)Martوهو سلسلة متاجر جتزئة يابانية بتسريع وتيرة
تنفيذ عدادات الدفع الذاتي ،فيما قامت جمموعة مطاعم
كولووايد ( )Colowideوالكثير من مشغلي املطاعم اآلخرين
بتركيب نقاط تلقي طلبات تعمل باللمس لتبسيط العمليات
وتقليل احلاجة إىل عاملين .وتكثر نماذج أخرى يف جمال
الرعاية الصحية ،واخلدمات املالية ،والنقل ،واخلدمات
األخرى — بما يف ذلك الطهاة وموظفو الفنادق اآلليون.
ثانياً ،تشير الشواهد العملية — على عكس اخملاوف من
األسوأ — إىل أن األتمتة واالستخدام املتزايد للروبوتات كان
لهما تأثير إيجابي شامل على التوظيف احمللي ونمو الدخل.
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• انكماش السكان ،وانكماش قوة العمل األكثر سرعة:
مثلما لوحظ أعاله ،فالقيود على اإلنتاجية التي تنطوي
على تراجع عام يف قوة العمل ستدفع الكثير من الصناعات
بفعالية لالستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة — كما يبدو
واضحا يف اليابان اآلن ،بما يف ذلك بين املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،التي تواجه أوقاتا عصيبة جلذب
العمالة واحلفاظ عليها .واليابان ليست الوحيدة يف هذا
االجتاه الديموغرايف ،لكنها حتتل بجدارة الصدارة من
االقتصادات املتقدمة األخرى.
• الشيخوخة السكانية :إن شيخوخة سكان اليابان —
سيصل ما يطلق عليه جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية
إىل سن  75يف غضون بضع سنوات — تخلق احتياجات
كبيرة للعمالة يف جمال الصحة ورعاية املسنين ال يمكن
الوفاء بها من خالل الداخلين «الطبيعيين» إىل قوة العمل
(وهم السكان األصليين) .ونتيجة لذلك ،سيمتد انتشار
الروبوتات بقوة إىل ما يتجاوز املصانع اليابانية ليشمل
املدارس واملستشفيات ودور رعاية املسنين واملطارات
وحمطات القطارات وحتى املعابد.
• تراجع جودة اخلدمات :تدعم اإلحصائيات وجهة النظر
القائلة بأن حجم اخلدمات وجودتها يف اليابان كليهما
يف حالة تراجع .ويبين عمل حديث أجراه قسم البحوث
يف املعهد الياباين لبحوث االقتصاد والتجارة والصناعة
(دراسة  )Morikawa 2018أن جودة اخلدمات تتدهور
نتيجة لنقص العمالة .وأكثر اجملاالت املتضررة بقوة
هي خدمات توصيل الطرود ،واملستشفيات ،واملطاعم،
واملدارس االبتدائية واإلعدادية ،واملتاجر الصغيرة،
واخلدمات احلكومية.
وهذه العوامل نفسها قد تفسر — يف أشكال احملاكاة
القائمة على النماذج — السبب يف أن اليابان ستجني يف

النقود حتولت

االقتصاد مكاسب أعلى وأسرع من وراء التقدم املستمر
يف صناعة الروبوتات والذكاء االصطناعي .وبالنظر يف
البيانات عبر جمموعة البلدان الصناعية العشرين ،تشير
حماكاة أعدها خبراء صندوق النقد الدويل إىل خماطر تراجع
نسب العمالة ،واستقطاب الدخل ،وزيادة عدم اإلنصاف.
وهذا يفترض تكاليف حتول كبيرة (بطالة ،وأجور أقل)
حيث تعمل األتمتة املتزايدة بديال للعمالة البشرية القائمة
وحتل حملها.
ومع ذلك ،يؤدي تطبيق هذا النهج نفسه على اليابان
وحدها إىل بعض النتائج اخملتلفة للغاية .فعلى وجه
اخلصوص ،ويف ظل قوة العمل اآلخذة يف االنكماش ،فإنه
حتى اإلحالل الكامل لألتمتة بإمكانه النهوض باألجور
وبالنمو االقتصادي .وبعبارة أخرى ،مع عمالة آخذة يف
االختفاء حرفيا وتوقعات ضبابية باالنتعاش من خالل
نسب أعلى للهجرة ،فإن األتمتة والروبوتات بإمكانهما
ملء فجوة العمالة والوصول ملعدالت نواجت أعلى ودخل
أكبر وليس جمرد العمل بديال لقوة العمل البشرية.
وعلى الرغم من هذه النتائج اإليجابية ،فإن اليابان
ليست حمصنة من اخملاطر اخلاصة باجملتمع والرفاهة
ذات الصلة بزيادة األتمتة .فاستقطاب قوة العمل ،الذي
حتصل فيه نسبة قليلة نسبيا من العمال على التدريب
والتعليم الالزمين لالرتفاع ملستوى إنتاجية الروبوتات،
يبقى دائما من اخملاطر االجتماعية .ويشير البحث إىل أن
قوة العمل من اإلناث ،التي تضخمت يف السنوات اخلمس
املاضية ،عرضة بوجه خاص لالستبدال ،نظرا للتركز احلاد
للنساء يف الوظائف غير الدائمة (وهي الوظائف املؤقتة،
أو بدوام جزئي ،أو خارج السياق العام لنظام التوظيف
الياباين ملدى احلياة) ،والتي تكون مهامها أكثر عرضة
لألتمتة (دراسة .)Hamaguchi and Kondo 2017

جزيال ،سيد روبوت؟
شكر ًا
ً

ال يمكن ألي كرة بلورية أن تتنبأ بدقة عن السرعة أو املدى
اللذين ستتقدم بهما الروبوتات والذكاء االصطناعي يف
العقود القليلة القادمة .وليس هناك كذلك رؤية مستقبلية
متقنة تخص الطريقة التي ستتكيف بها هذه التكنولوجيات
لتحل حمل العمالة البشرية — وخصوصا يف القطاعات
خارج قطاع الصناعات التحويلية .وبعيدا عن التحديات
التكنولوجية التي ال يستهان بها ،هناك جمموعة من
العقبات التي تتعلق بالبنية التحتية الداعمة — بما يف ذلك
اإلطار القانوين الستخدام هذه التكنولوجيات إىل جانب
عموم السكان — والتي ستحتاج إىل حلول بشأنها .ويمكن
أن تتضمن القضايا الرئيسية حماية املستهلك ،وحماية
البيانات ،وامللكية الفكرية ،والتعاقدات التجارية.
غير أن موجة التغيير قادمة بوضوح وستؤثر يف كل
املهن تقريبا بطريقة أو بأخرى .واليابان تعد حالة فريدة
نسبيا .فبالنظر إىل ديناميكيات السكان وقوة العمل ،فإن
الفوائد الصافية من زيادة األتمتة كانت عالية وبإمكانها

حتى أن تصبح أعلى ،وهذه التكنولوجيا قد توفر حلوال
جزئية لتحدي مساندة اإلنتاجية والنمو االقتصادي على
األجل الطويل .إن جتربة اليابان يمكن أن تقدم دروسا
قيمة لبلدان مثل الصين وكوريا ،اللتين ستواجهان
اجتاهات ديموغرافية مشابهة يف املستقبل ،والقتصادات
أوروبا املتقدمة.
وبالنسبة لصناع السياسات ،فإن العقبة األوىل هي
قبول أن التغيير قادم .فاحملرك البخاري كان على األرجح
يحمل بواعث القلق نفسها ،ولكنه جاء رغم ذلك — ليضع
نهاية لبعض الوظائف ولكن ليولد كذلك وظائف عديدة
جديدة .إن الذكاء االصطناعي والروبوتات واألتمتة لديها

سيمتد انتشار الروبوتات بقوة إىل ما يتجاوز
املصانع اليابانية ليشمل املدارس واملستشفيات
ودور رعاية املسنين واملطارات وحمطات القطارات
وحتى املعابد.
اإلمكانية إلحداث تغيير ال مثيل له ،وربما تكون العقبة
الثانية هي إيجاد سبل ملساعدة اجلمهور العام على
االستعداد لهذا التحول واالرتقاء به جلعل احلياة أفضل
واألجور أعلى .وستكون شبكات احلماية االجتماعية
القوية والفعالة أمرا حاسما ،إذ إن اضطراب بعض العقود
االجتماعية وعقود العمالة التقليدية يبدو حتميا .غير أن
تطوير التعليم واملهارات سيكون ضروريا أيضا لتمكين
عدد أكبر من الناس من االستفادة من الوظائف يف عامل ذي
تكنولوجيا عالية .ويف حالة اليابان ،فإن هذا يعني أيضا
جهودا أقوى لتحقيق عدالة أكبر داخل سوق العمل — بين
الرجال والنساء ،وبين املوظفين الدائمين وغير الدائمين،
وحتى عبر املناطق — حتى يمكن تقاسم فوائد األتمتة
وخماطرها على نحو أكثر عد ًال.

تود شنايدر نائب رئيس القسم ،وجي هي هونغ
اقتصادي ،وآن فان يل مساعد بحوث ،وجميعهم يعملون

يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ بصندوق النقد الدويل.
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التكنولوجيا والعلوم يعززان بعضهما
ليواصل االقتصاد العاملي ارتقاءه
جويل موكير

شكك

كثيــر مــن خبــراء االقتصــاد خــال الســنوات
األخيــرة يف قــدرة التقــدم التكنولوجــي علــى
االســتمرار يف دفــع االقتصــاد إىل األمــام برغــم انخفــاض النمــو
الســكاين ،وارتفــاع نســب اإلعالــة (دراســة  ،)Gordon 2016وطبقــا
ملــن ينتمــون إىل هــذا املعســكر ،قــد تــم جنــى ثمــار النجاحــات
الســريعة إىل حــد كبيــر ،كمــا أن حتقيــق مزيــد مــن التقــدم ســيزداد
صعوبــة (.)Bloom and others 2017
ويــرى آخــرون أن العلــم يســمح لنــا ببنــاء سُ ـلَّ ٍم أعلــى وأعلــى
لتحقيــق النجاحــات األصعــب .ويؤكــد املؤيــدون لهــذا الــرأي
أنــه طبقــا للــرؤى العلميــة ســريعة التطــور ،ال تــزال الطفــرات
التكنولوجيــة تمتلــك إمكانــات تغييــر احليــاة يف املســتقبل القريــب
بقــدر مــا حققتــه علــى مــدار قــرن ونصــف منــذ احلــرب األهليــة يف
الواليــات املتحــدة.
ملــاذا تبــدو فكــرة اســتمرار التقــدم العلمــي معقولــة؟ إن التقــدم
التكنولوجــي ال يؤثــر علــى االنتاجيــة علــى نحــو مباشــر فحســب ،بــل
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التقدم التكنولوجي ال يؤثر على
االنتاجية مباشرة فحسب ،بل يكتسب
أيضا االستقاللية عن طريق إعطاء العلم
أدوات أقوى لالستعانة بها.
النمــاذج بأجهــزة قويــة لتحليــل البيانــات الكبــرى .وتســتخدم
احلواســب القويــة لوغاريتمــات تعليــم اآللــة بهــدف اكتشــاف
األنمــاط التــي مل يســتطع العقــل البشــري حتــى أن يحلــم بهــا.
وبــدال مــن التعامــل مــع نمــاذج ،يتــم اكتشــاف العمليــات
املنتظمــة وعالقــات االرتبــاط مــن خــال حواســب قويــة حتــى
لــو كانــت «ملتويــة جــدا لدرجــة ال يســتطيع العقــل البشــري
اســترجاعها أو توقعهــا» (دراســة .)Weinberger 2017, 12
ولكــن احلواســب اآلليــة تســتطيع القيــام بأكثــر مــن حتليــل
البيانــات :فهــي تســتطيع احملــاكاة أيضــا ،وبالتــايل يمكنهــا
تقريــب حــل املعــادالت الصعبــة للغايــة ممــا يســمح للعلمــاء
بدراســة العمليــات الفســيولوجية واملاديــة التــي يصعــب فهمهــا
حتــى اليــوم ،وتصميــم مــواد جديــدة ،وحمــاكاة نمــاذج رياضيــة
للعمليــات الطبيعيــة التــي طاملــا شــكلت حتديــا حملــاوالت
احلــل األحــادي .وقــد أدت هــذه احملــاكاة إىل ظهــور جمــاالت
«حوســبة» بحثيــة جديــدة يكــون فيهــا للمحــاكاة ومعاجلــة
البيانــات الكبيــرة دور تكميلــي إىل حــد كبيــر يف جمــاالت
شــديدة التعقيــد .ومــن الناحيــة التاريخيــة ،كان بعــض العلمــاء
يحلمــون بمثــل هــذه األداة ،ولكــن العقــد األخيــر وحــده هــو الــذي
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يكتســب أيضــا مزيــدا مــن االســتقاللية عــن طريــق إعطــاء العلــم
أدوات أقــوى لالســتعانة بهــا .فالقــدرات البشــرية حمــدودة
مــن حيــث القيــاس بدقــة عاليــة ،ومالحظــة األشــياء الصغيــرة
جــدا ،والتغلــب علــى األخطــاء البصريــة وغيرهــا مــن األخطــاء
احلســية ،وإجــراء عمليــات حســابية معقــدة بســرعة .ويكمــن جــزء
مــن فائــدة التكنولوجيــا يف مســاعدتنا يف التغلــب علــى أوجــه
القصــور التــي فرضهــا التطــور علينــا ،ومعرفــة ظواهــر طبيعيــة
مل نكــن لنراهــا أو نســمع عنهــا — وهــو مــا أطلقــت عليــه دراســة
)« Derek Price (1984الوحــي االصطناعــي» .فكثيــر ممــا حتقــق
يف الثــورة العلميــة إبــان القــرن الســابع عشــر كان نتيجــة توافــر
وســائل وأدوات أفضــل ،مثــل تليســكوب جاليليــو ،وجمهــر هــوك.
وباملثــل ،كان التقــدم العلمــي يف العصــر احلديــث يعتمــد
علــى األدوات املوضوعــة حتــت تصــرف الباحثيــن ،فاجلمــع
بيــن اجملهريــة احملســنة واألســاليب املعمليــة األفضــل ســاعد
علــى اكتشــاف نظريــة اجلرثوميــة ،التــي يمكــن وصفهــا بإنهــا
واحــدة مــن أعظــم اإلجنــازات الطبيــة علــى اإلطــاق .وهنــاك
أمثلــة متعــددة يف القــرن العشــرين توضــح أثــر حتســن الوســائل
واألســاليب العلميــة ،وتعــد أشــعة إكــس يف علــم البلوريــات مــن
أعظــم اكتشــافات العلــم احلديــث ،حيــث كان لهــذه التقنيــة دور
حمــوري يف اكتشــاف تركيــب العديــد مــن اجلزيئــات البيولوجية
ووظيفتهــا ،بمــا فيهــا الفيتامينــات والعقاقيــر والبروتينــات؛
وكان أشــهر تطبيقاتهــا دون شــك هــو اكتشــاف تركيــب جــزيء
احلمــض النــووي ،إال أن اســتخدامها كان حموريــا يف تســع
وعشــرين مشــروعا آخــر فائــز بجائــزة نوبــل.
وال يــزال اجملهــر مــن بيــن األدوات التقليديــة املســتخدمة
يف عصرنــا هــذا ،فهــو مــن أكثــر األدوات املســتعملة نظــرا لــدوره
األساســي يف التوجــه الكلــي نحــو التصغيــر -أي لفهــم العــامل
والتأثيــر فيــه علــى مســتويات أصغــر وأصغــر .فمجهريــات
املســح النفقــي التــي جــاء اختراعهــا يف بدايــة الثمانينــات مــن
القــرن املاضــي بــدأت البحــث علــى املســتوى النانوســكوبي.
وكان جمهــر بيتزغ-هيــل الفلــوري فائــق الدقــة الــذي ظهــر
يف وقــت أحــدث ،وحصــل خمترعــوه علــى جائــزة نوبــل يف
الكيميــاء ،بالنســبة جملهــر ليفينهــوك بمثابــة جهــاز نــووي
حــراري بالنســبة للمفرقعــات الناريــة .وينطبــق الشــيء نفســه
علــى اســتخدام املنظــار ،حيــث ســيتم قريبــا اســتبدال منظــار
هابــل الثــوري بمنظــار جيمــس ويــب الفضائــي األكثــر تقدمــا.

وتعد كل من احلوســبة الســريعة (بما فيها تخزين البيانات
غيــر احملــدود علــى نحــو عملــي ،وأســاليب البحــث) ،وتكنولوجيــا
الليــزر اثنتــان مــن األدوات العمليــة القويــة التــي مل تتوافــر إال
مؤخــرا وتشــكل طفــرات خمتلفــة تمامــا عــن املاضــي .وبالطبــع
وجــد كل منهمــا عــددا ال يحصــى مــن التطبيقــات املباشــرة يف
انتــاج الســلع الرأســمالية والســلع االســتهالكية .وقــد امتــد أثــر
احلواســب اآلليــة علــى العلــم إىل أبعــد بكثيــر مــن جمــرد حتليــل
قواعــد البيانــات الضخمــة ،والتحليــل اإلحصائــي املعيــاري:
لقــد ظهــرت حقبــة جديــدة مــن علــم البيانــات يتــم فيهــا اســتبدال
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إذا كانت الطاقة تهيمن على تاريخ أول ثورتين صناعيتين ،قد يشهد
املستقبل فعليا تقدما جذريا يف تطوير مواد جديدة
سيشــهد القــدرة علــى القيــام بذلــك علــى مســتوى ســيؤثر حتمــا
علــى قدراتنــا التكنولوجيــة ،ومــن ثــم يؤثــر علــى االنتاجيــة
وربمــا الرفــاه االقتصــادي.
ومــع ظهــور احلوســبة الكميــة ،قــد تــزداد القــوة احلســابية يف
كثيــر مــن هــذه اجملــاالت لســبب جوهــري .وباملثــل ،فــإن الــذكاء
االصطناعــي ،الــذي ال يــزال يمثــل مصــدرا لكثيــر مــن القلــق
نتيجــة إحاللــه حمــل العمالــة املتعلمــة التــي تمتلــك املعرفــة
وليــس الوظائــف الروتينيــة فحســب ،قــد يصبــح أكثــر مســاعد
بحثــي فعــال يف العــامل ،حتــى وإن كان لــن يصبــح أبــدا أفضــل
باحــث يف العــامل (جملــة .)Economist 2016, 14
وتمثــل تكنولوجيــا الليــزر أداة علميــة ثوريــة بنفــس القــدر
مــن األهميــة؛ فعندمــا تــم تطويــر تكنولوجيــا الليــزر األوىل ،قيــل
إن خمترعيهــا ظنــوا أنهــا عبــارة عــن تقنيــة «يف طــور البحــث
عــن تطبيــق» .ولكــن يف فتــرة الثمانينــات مــن القــرن العشــرين،
تــم اســتخدام الليــزر بالفعــل لتبريــد العينــات متناهيــة الصغــر
حتــى درجــات حــرارة منخفضــة علــى نحــو غيــر مســبوق ،ممــا
نتــج عنــه إحــراز مراحــل تقــدم مهمــة يف علــم الفيزيــاء .أمــا
اآلن ،فالتوســع يف اســتخدام الليــزر يف العلــوم وصــل إىل
نطــاق مذهــل .وأحــد أهــم تطبيقــات الليــزر هــو القيــاس الطيفــي
للتكســير املســتحث ضوئيــا ،وهــو أداة متعــددة اجلوانــب
واالســتعماالت بشــكل مذهــل تســتخدم يف جمموعــة كبيــرة
مــن اجملــاالت التــي تتطلــب حتليــا كيميائيــا ســريعا علــى
املســتوى الــذري ،دون إعــداد عينــة .ويعــرف «الــادار» (رادار
خفيــف) بأنــه تقنيــة مســح تعتمــد علــى الليــزر وتنتــج صــورا
ثالثيــة األبعــاد بتفاصيــل دقيقــة للغايــة تُســتخدم يف علــم
اجليولوجيــا ،وعلــم الــزالزل ،واالستشــعار عــن بعــد ،وفيزيــاء
الغــاف اجلــوي ،فضــا علــى املســاعدة إىل حــد كبيــر مؤخــرا
يف مراجعــة تقديراتنــا حلجــم ومــدى تطــور حضــارة املايــا
قبــل احلقبــة الكولومبيــة يف غواتيمــاال .ولكــن الليــزر أيضــا
عبــارة عــن أداة آليــة يمكنهــا اجتثــاث (إخــراج) املــواد ألغــراض
التحليــل .وبالنســبة لعمليــات االجتثــاث بالليــزر ،يمكــن
اجتثــاث أي نــوع مــن العينــات الصلبــة لتحليلهــا؛ وليســت
هنــاك شــروط تتعلــق بحجــم العينــات كمــا ال توجــد إجــراءات
حتضيــر للعينــة .كذلــك تــم اســتخدام طريقــة قيــاس التداخــل
بالليــزر الكتشــاف موجــات اجلاذبيــة التــي افترضهــا أينشــتاين
والتــي تمثــل واحــدة مــن أكثــر االكتشــافات التــي بٌنــي عليهــا يف
الفيزيــاء احلديثــة.

قرن البيولوجيا

وال يــزال أمامنــا الكثيــر .وكمــا أشــار فريمــان دايســون ،إذا
كان القــرن العشــرين هــو قــرن الفيزيــاء ،فــإن القــرن احلــادي
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والعشــرين ســيكون قــرن البيولوجيــا ،ألن التطــورات األخيــرة
يف البيولوجيــا اجلزيئيــة وعلــم الوراثــة تنطــوي علــى تغيــرات
ثوريــة يف القــدرات البشــرية علــى التأثيــر يف الكائنــات احليــة
األخــرى .ومــن أبــرز هــذه التطــورات انخفــاض تكاليــف تسلســل
اجلينــوم بمعــدل يجعــل قانــون مــور يبــدو خامــا مقارنــة بذلــك:
انخفضــت تكلفــة التسلســل مــن  95مليــون دوالر لــكل جينــوم
يف  2001إىل حــوايل  1250دوالرا يف .2015
ويشكل أسلوب مراجعة زوج أساسي يف التسلسل الوراثي
أســلوبا واعــدا بســبب التطــورات األخيــرة يف أســاليب التكــرارات
العنقوديــة املتناوبــة منتظمــة التباعــد كاس (CRISPR 9
) .Cas9أمــا األســلوب اآلخــر فهــو علــم األحيــاء التركيبــي الــذي
يســمح بتصنيــع املنتجــات العضويــة دون وســاطة الكائنــات
احليــة .وقــد ظلــت فكــرة انتــاج بروتيــن بــدون خليــة قائمــة علــى
مــدار حــوايل عقــد مــن الزمــان ،إال أن مقوماتهــا الكاملــة مل
تصبــح معروفــة للعامــة إال مؤخــرا ،حتــى وإن كان حتقيقهــا ال
يــزال يحتــاج إىل ســنوات.

عالقة تكافلية

مــع هــذا ،ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن اجلديــد تمامــا حتــت
الشــمس .فــإذا كانــت الطاقــة تهيمــن علــى تاريــخ أول ثورتيــن
صناعيتيــن ،فــإن املســتقبل أيضــا قــد يشــهد فعليــا تقدمــا هائــا
يف تطويــر مــواد جديــدة .وتســمية أي حقبــة اقتصاديــة باســم
املــادة اخلــام الســائدة آنــذاك («العصــر البرونــزي») هــي عــادة
قديمــة بيــن املؤرخيــن .ومل يتســنى حتقيــق كثيــر مــن األفــكار
التكنولوجيــة يف املاضــي ألن املــواد التــي توافــرت للمخترعين
مل تكــن ببســاطة كافيــة جلعــل تصاميمهــم تدخــل حيــز الواقــع.
ولكــن اإلجنــازات األخيــرة املدفوعــة بالعلــم يف علــوم املاديــات
تســمح للعلمــاء بتصميــم تركيبــات جديــدة مل تعرفهــا الطبيعــة
مــن قبــل .وتبشــر هــذه املــواد االصطناعيــة التــي يتــم تطويرهــا
علــى مســتوى النانــو تكنولوجــي ،بتطويــر مــواد توفــر خــواص
حمــددة مــن حيــث الصالبــة والتحمــل واملرونــة وغيرهــا حســب
الطلــب .وال تــزال الراتنغــات اجلديــدة ،واخلــزف املتقــدم ،واملــواد
الصلبــة اجلديــدة ،واألنابيــب النانويــة الكربونيــة جميعهــا يف
طــور التطويــر أو التحســين.
ويبــدو أن الــذكاء االصطناعــي والليــزر والهندســة الوراثيــة
تصنــف علــى أنهــا تكنولوجيــا املنفعــة العامــة التــي تنطــوي علــى
العديــد مــن التطبيقــات عبــر نطــاق واســع مــن االســتخدامات يف
جمــايل االنتــاج والبحــوث .ويبــدو أن هنــاك اتفــاق واســع النطــاق
علــى أن تكنولوجيــا املنفعــة العامــة — مثــل تعلــم اآللــة —
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،عــادة مــا تســتغرق وقتــا لتأثــر تأثيــرا كامــا علــى االقتصــاد
 إال أنهــا تبشــر،ألنهــا تتطلــب ابتــكارات واســتثمارات تكميليــة
.بتغيــرات حتويليــة يف ظــروف البشــر مــن أبعــاد كثيــرة
وال يمكــن وضــع أي مــن هــذه التنبــؤات التكنولوجيــة بــأي
 وحتمــا ســيتم حتقيــق بعــض اإلجنازات التي ال،قــدر مــن اليقيــن
 يف حيــن أن بعــض اإلجنــازات األخــرى الواعــدة،يتوقعهــا أحــد
 ولكــن إثبــات حالــة اســتمرار التقــدم.ســتكون خميبــة لآلمــال
التكنولوجــي بســرعة كبيــرة للغايــة ال يتوقــف علــى جمــال
 إنمــا يســتند ذلــك إىل مشــاهدة تطــور،تكنولوجــي معيــن أو غيــره
التكنولوجيــا والعلــم ســويا بأســلوب تكافلــي مــن خــال منــح
.الباحثيــن يف جمــال العلــوم أدوات أقــوى بكثيــر للعمــل بهــا
وكان بعــض هــذه األدوات معروفــا يف شــكل أكثــر بدائيــة علــى
مــدى قــرون؛ يف حيــن أن بعضهــا اآلخــر عبــارة عــن اختراعــات
.أصليــة ليــس لهــا بشــائر واضحــة
وهنــاك كثيــر مثــل األدوات اجلديــدة التــي عرفهــا القــرن
الســابع عشــر يف حقبــة الثــورة العلميــة وعصــر البخــار
 بينمــا احلواســب اآلليــة عاليــة القــدرة والليــزر،والكهربــاء
وغيرهــا مــن أدوات عصرنــا ســتؤدي إىل إجنــازات تكنولوجيــة
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شرلوك هوملز
بروس إدواردز يقدم حملة عن ديفيد دونالدسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
والذي يستوحي جميع افتراضاته بشأن التجارة من حقائق قاطعة
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أصبحت

مقايضــة الذهــب بامللــح مــن
املاضــي بالطبــع .ولكــن دراســة
ســوق جتــارة امللــح يف الهنــد خــال
القرن التاســع عشــر والتبعات التجارية لبناء الســكك احلديدية
دفعــت العــامل االقتصــادي ديــف دونالدســون احلائــز علــى عــدة
جوائــز إىل التوصــل إىل جمموعــة مهمــة مــن االكتشــافات
اجلديــدة التــي لهــا داللــة كبيــرة يف عصرنــا احلــايل.
ويقــول دونالدســون ،األســتاذ بمعهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا بكامبريــدج بواليــة ماساتشوســتس« ،أؤمــن
كثيــرا باملنافــع التــي يمكــن جنيهــا مــن التجــارة ،ســواء
مــن خــال بنــاء ســكك حديديــة منــذ مائــة عــام أو االنفتــاح
للتجــارة مــع االقتصــاد العاملــي .فالتجــارة بيــن شــخصين،
ســواء شــخصان يعيشــان يف نفــس األســرة ،أو نفــس القريــة ،أو
نفــس البلــد ،أو نفــس الكوكــب ،هــي املصــدر األساســي للتنميــة
االقتصاديــة والســبب يف أننــا أصبحنــا ال نعيــش مثــل رجــل
الكهــف».
وتؤكــد أعمــال دونالدســون علــى أهميــة املســاهمات
االقتصاديــة للتجــارة ،وأهلتــه للفــوز بوســام جــون بيتــس
كالرك يف عــام  — 2017والــذي يعــرف بجائــزة نوبــل
الصغــرى — والــذي يمنــح تقديــرا ألهــم املســاهمات املقدمــة
مــن علمــاء االقتصــاد دون ســن  40عامــا.
ويعيــد دونالدســون التأكيــد يف أبحاثــه علــى منافــع
التجــارة ،وذلــك علــى عكــس موجــة التشــكيك اجلماهيريــة التــي
تعــود جذورهــا إىل االحتجاجــات املعارضــة للعوملــة التــي
بــدأت منــذ مــا يقــرب مــن  20عامــا .وتوجــد ضغــوط حاليــا
علــى شــبكة العالقــات التجاريــة متعــددة األطــراف الدوليــة
املتداخلــة نتيجــة سياســات احلمائيــة يف اململكــة املتحــدة
والواليــات املتحــدة األمريكيــة وغيرهمــا.
وتقــول إســتر دوفلــو ،وهــي شــريك مؤســس يف معمــل
عبــد اللطيــف جميــل ملكافحــة الفقــر بمعهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا ،وفائــزة بوســام جــون بيتــس كالرك يف عــام
 ،2010إن دونالدســون ،الــذي يبلــغ عمــره حاليــا  40عامــا،
ســاهم يف تغييــر الطريقــة التــي يجــري بهــا علمــاء االقتصــاد
أبحاثهــم التجريبيــة عــن التجــارة.
وتضيــف دوفلــو قائلــة إن دونالدســون «يمثــل بدايــة
عصــر جديــد تمامــا لكيفيــة فهمنــا للتجــارة» ،وذلــك مــن خــال
دراســته جملموعــة جديــدة مــن البيانــات ،معظمهــا مرتبــط
باالقتصــاد الكلــي« .ودونالدســون لــه أيضــا تأثيــر كبيــر علــى
اقتصاديــات التنميــة مــن خــال التقريــب بيــن مفاهيــم التجــارة
والتنميــة ودعــم هــذا اجملــال بأســاليب جديــدة للتفكيــر يف
قضايــا أساســية مثــل البنيــة التحتيــة مــن منظــور جتــاري».
ويقــول االقتصــادي واخلبيــر التجــاري دوغــاس إرويــن
مــن كليــة دارتمــوث إنــه بالرغــم مــن أن أعمــال دونالدســون
ال تتنــاول مباشــرة القضايــا اجلدليــة والنزاعــات احلاليــة
بشــأن التجــارة« ،فإنهــا حتــوي رســالة قويــة مرتبطــة باجلــدل
املثــال حاليــا .فاالندمــاج يف األســواق العامليــة يولــد منافــع
اقتصاديــة ملموســة ،بينمــا قــد تــؤدي العزلــة االقتصاديــة إىل
الفقــر والتأخــر يف خمتلــف مناطــق العــامل».
ومل يكــن دونالدســون يســعى ليصبــح اقتصاديــا أو يــدرس
علــم التجــارة .فقــد نشــأ يف تورونتــو ،وانصــب تركيــزه يف
البدايــة علــى الفيزيــاء ،وحصــل علــى شــهادة املاجســتير مــن

جامعــة أوكســفورد .وكان يســير علــى خطــى والديــه العامليــن
البريطانييــن — فوالــده حاصــل علــى شــهادة علميــة يف
الفيزيــاء وكانــت والدتــه تعمــل بتدريــس علــم الكيميــاء.
ويف الوقــت الــذي كان ال يــزال فيــه طالبــا يف قســم الفيزيــاء
يف أوكســفورد عــام  ،1999بــدأت حركــة مناهضــة العوملــة يف
الظهــور بقــوة ،وخــرج املتظاهــرون يف الشــوارع وجتمعــوا
أمــام مقــر انعقــاد مؤتمــر منظمــة التجــارة العامليــة يف ســياتل
وأمــام مقــر صنــدوق النقــد الــدويل يف واشــنطن لالحتجــاج
علــى زيــادة التكامــل االقتصــادي العاملــي والتأكيــد علــى
أن الكثيــر والكثيــر مــن املواطنيــن لــن يكــون يف اســتطاعتهم
اللحــاق بالركــب.
وكانــت الصديقــة املقربــة لدونالدســون يف هــذا الوقــت
— وزوجتــه حاليــا — طالبــة يف قســم االقتصــاد .وحتــدث
كالهمــا كثيــرا عــن القضايــا االقتصاديــة التــي تســببت يف
موجــة الســخط تلــك .ويقــول دونالدســون «إنــه— قبــل تعلمــه
املنطــق األساســي لعلــم االقتصــاد مــن املنظــور الرســمي— ظــن
خطــأ أن األنشــطة الدوليــة مثــل التجــارة والتنميــة واالســتثمار
األجنبي املباشــر تعتبر بدرجة كبيرة مباراة صفرية النتيجة
قــد حتقــق البلــدان الغنيــة فيهــا ثــراء مــن خــال تعامالتهــا مــع
البلــدان األقــل دخــا» .وأوحــى لــه ذلــك بدراســة الدكتــوراه يف
كليــة لنــدن لالقتصــاد.
ويقــول دونالدســون «لقــد تعلقــت بفكــرة أن االقتصــاد
هــو فيزيــاء العلــوم االجتماعيــة ،أو فيزيــاء السياســة العامــة،
واســتخدام النظريــة والدليــل يف التوصــل إىل إجابــات عــن
األســئلة التــي كانــت تثيرهــا احلركــة املناهضــة للعوملــة بشــأن
السياســات — وقــد أردت أن أتعلــم كيفيــة القيــام بذلــك».
وعقــب حصولــه علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة لنــدن
لالقتصــاد يف عــام  ،2009التحــق بقســم االقتصــاد يف
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .ورغــم إجــراؤه العديــد مــن
األبحــاث عــن القطــارات ،فإنــه يســتقل دراجتــه يوميــا إىل عملــه
مــن منزلــه يف ضواحــي كامبريــدج حيــث يعيــش هــو وزوجتــه
وأبناؤهمــا األربعــة.
وقــد ســافر دونالدســون يف البدايــة إىل الهنــد ،ويقــول إن
«جــزءا مــن الســبب وراء ذلــك يكمــن يف أن الهنــد بلــد رائــع
قــرأت عنــه الكثيــر ،ولكــن أيضــا ألن الزمــاء الذيــن عملــت حتــت
إشــرافهم تــدور جميــع أعمالهــم عــن الهنــد ،وشــغفهم بهــذا البلــد
انتقــل إيل بشــكل مــا» .والهنــد علــى حــد قولــه هــي مثــال نــادر
لبلــد يفــرض ضرائــب علــى التجــارة داخــل حــدوده.
ويقــول دونالدســون «ال يحــدث ذلــك مطلقــا يف معظــم
البلــدان .وهــو أمــر حمظــور بموجــب الدســتور يف الواليــات
املتحــدة « .وقــد اقتــرح كذلــك أســتاذ بكليــة لنــدن لالقتصــاد أن
الظــروف غيــر املعتــادة احمليطــة بتجــارة امللــح يف الهنــد قــد
تســهم يف أعمالــه البحثيــة.
وقــد قضــى دونالدســون عاميــن كامليــن يف إجــراء
دراســة متعمقــة علــى ســجالت مكتــب الهنــد التابــع للحكومــة
البريطانيــة ،والقــراءة الدقيقــة لتقاريــر ودفاتــر جتــارة امللــح
يف  124مقاطعــة يعــود تاريخهــا إىل عــام  .1861وكان
دونالدســون يســعى إىل حتديــد حجــم املســاهمة احملتملــة
لنظــام الســكك احلديديــة االســتعماري بالهنــد يف زيــادة
الدخــول احلقيقيــة مــن خــال تقليــل تكلفــة التجــارة .وبعــد
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جمــع البيانــات عــن تدفقــات التجــارة بيــن  45إقليمــا يف الهنــد
وأكثــر مــن مئــة ألــف مــن املالحظــات ،اســتطاع دونالدســون
حتديــد قيمــة دور التجــارة.
ويقــول دونالدســون مــن مكتبــه املكتــظ بالكتــب يف معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا «اتضــح أن هــذا الرقــم يبلــغ
حــوايل  %16مــن إجمــايل النــاجت احمللــي» .وأثبتــت الدراســة أن
املزايــا احملققــة مــن بنــاء الســكك احلديديــة كانــت هــي الســبب
وراء زيــادة التجــارة.
ونشــر دونالدســون يف البدايــة النتائــج التــي توصــل إليهــا
يف ورقــة عمــل صــادرة يف عــام  ،2010ثــم يف جملــة American
 Economic Reviewعــام  2018بعنــوان “Railroads of the Raj:

”Estimating the Impact of Transportation Infrastructure.

وكانــت كثافــة اســتخدامه للبيانــات وراء خــروج هــذا البحــث
بصــورة متميــزة ممــا أدى إىل فــوز دونالدســون بوســام جــون
بيتــس كالرك العــام املاضــي.

بدأ يف القيام بأمور مل يسبقه
إليها أحد.
ويقــول أنغــوس دايتــون احلائــز علــى جائــزة نوبل «ســاهمت
األعمــال البحثيــة لدونالدســون عــن الســكك احلديديــة يف نشــأة
نهــج جديــد تمامــا لدراســة تاريــخ القــرن التاســع عشــر ،ال ســيما
يف الهنــد».
ويقــول دونالدســون إن دراســة ”“Railroads of the Raj
مل تكــن نتــاج اهتمــام بالســكك احلديديــة خصوصــا ،ولكنهــا
كانــت مدفوعــة بالرغبــة يف فهــم القيمــة احلقيقيــة للمشــروعات
الضخمــة يف قطــاع البنيــة التحتيــة بشــكل أفضــل .ويضيــف
قائــا إن القــروض التــي وجههــا البنــك الــدويل يف عــام ،2007
علــى ســبيل املثــال ،للبنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل جتــاوز
حجمهــا القــروض املوجهــة لقطاعــات التعليــم والصحــة
واخلدمــات االجتماعيــة جمتمعــة ،وذلــك دون إجــراء أي
جتــارب دقيقــة لفهــم حجــم االنخفــاض يف تكلفــة التجــارة
النــاجت عــن مشــروعات البنيــة التحتيــة يف قطــاع النقــل وتأثيــر
هــذا االنخفــاض علــى مســتوى الرخــاء.
وأثنــاء دراســته حلالــة الهنــد ،اكتشــف دونالدســون أحــد
احلواجــز التجاريــة غيــر املعتــادة علــى اإلطــاق علــى مســتوى
العــامل .فقــد ســعت ســلطات االســتعمار البريطــاين إىل فــرض
ضريبــة علــى امللــح يف أوائــل القــرن التاســع عشــر مــن خــال
بنــاء جــدار مــن النباتــات الشــائكة بلــغ ارتفاعــه  12قدمــا
وامتــد إىل مســافة  2300ميــل وصــوال إىل وســط الهنــد.
ومــع تنامــي رغبــة اإلدارة البريطانيــة يف حتقيــق مزيــد مــن
اإليــرادات الضريبيــة ،منــع ســياج امللــح مئــات املالييــن مــن
مواطنــي الهنــد بالداخــل مــن الوصــول إىل امللــح املتوافــر
علــى شــواطئ البحــر دون دفــع ضرائــب .ويف نهايــة املطــاف،
تســببت ضريبــة امللــح التــي مل حتــظ بشــعبية علــى اإلطــاق يف
انطــاق حملــة املهاتمــا غانــدي ضــد احلكــم البريطــاين .ويف
النهايــة اتضــح أن ســياج امللــح فــرض قيــودا مفرطــة علــى
التجــارة وتــم إلغــاؤه.
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ويقــول دونالدســون «قــرأت عــن كل هــذه األحــداث
التاريخيــة ووجدتهــا مدهشــة للغايــة ،ولكننــي أدركــت ســريعا
أن يف قضيــة امللــح منفعــة إضافيــة يل .فقــد كانــوا يجمعــون
بيانــات كثيــرة للغايــة عــن امللــح ».فنظــرا ألن امللــح انفرد إقليم
واحــد صغيــر للغايــة بإنتاجــه وكان اجلميــع يف حاجــة إليــه،
كان بالتــايل هــو املنتــج األمثــل لقيــاس تأثيــر شــبكة الســكك
احلديديــة التــي تــم إنشــاؤها خــال نفــس الفتــرة علــى التجــارة.
وتوصــل دونالدســون إىل أن الســكك احلديديــة ســاهمت
بدرجــة كبيــرة يف تعزيــز مســتويات الرخــاء يف الهنــد نظــرا
ألنهــا أدت إىل انخفــاض تكلفــة التجــارة ومكنــت خمتلــف
مقاطعــات الهنــد مــن حتقيــق منافــع غيــر مســبوقة مــن التجــارة.
ويف دراســة منفصلــة لألثــر االقتصــادي لتوســع شــبكة
الســكك احلديديــة يف الواليــات املتحــدة يف أواخــر العقــد
األول مــن القــرن الثامــن عشــر ،والتــي صــدرت ضمــن نشــرة
 Quarterly Journal of Economicsيف عــام  ،2016تنــاول
دونالدســون وريتشــارد هورنبــك ،الــذي اشــترك معــه يف تأليــف
الدراســة ،تأثيــر زيــادة قــدرة خمتلــف املقاطعــات األمريكيــة علــى
النفــاذ إىل األســواق .وباســتخدام شــبكة متطــورة مــن بيانــات
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة ،واخلرائــط الرقميــة ،ونظريــة التجــارة
املتطــورة ،درس املؤلفــان دور النفــاذ إىل األســواق يف ارتفــاع
قيمــة األراضــي الزراعيــة ،وقارنــا النتائــج التــي توصــا إليهــا
بالنتائـ�ج الـ�واردة يف دراسـ�ة �Railroads and American Econom
 ic Growth: Essays in Econometric Historyالتــي نشــرها عــام
 1964االقتصــادي روبــرت فوغــل الفائــز بجائــزة نوبــل .وتوصــل
املؤلفــان إىل أن الســكك احلديديــة كان لهــا أثــر اقتصــادي أكبــر
كثيــرا ممــا قــدره فوغــل باســتخدام البيانــات واألدوات التحليليــة
التــي كانــت متاحــة قبــل ذلــك بخمســين عامــا.
وقــال املؤلفــان يف دراســتهما إن «نهــج فوغــل ونهجنــا
يركــزان علــى أثــر الســكك احلديديــة مــن خــال نقــل الســلع
الزراعيــة ،ولكــن تقديــرات فوغــل مل تــراع احلــاالت التــي يتعــذر
فيهــا علــى قيمــة األراضــي الزراعيــة التفرقــة بيــن اخلســائر
االقتصاديــة واألثــر علــى القطــاع الزراعــي».
ويقــول أرنــو كوســتينو إن دونالدســون «بــدأ يف القيــام
بأمــور مل يســبقه إليهــا أحــد .فهــو يســتخدم الكثيــر مــن مصــادر
البيانــات اجلديــدة ويبــدو أن قدراتــه يف اجملــال التجريبــي
ال حــدود لهــا» .وكوســتينو أســتاذ زميــل يف قســم االقتصــاد
بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وكثيــرا مــا يشــترك مــع
دونالدســون يف تأليــف أعمالــه.
ويضيــف كوســتينو قائــا إن أعمــال دونالدســون عــن
الســكك احلديديــة مهمــة ألنهــا توثــق وتقيــس التجــارة الدوليــة
— وهــو أمــر غالبــا مــا يتــم إغفالــه بســبب الصخــب احمليــط
بالتجــارة الدوليــة.
ويقــول كوســتينو «يف حالــة بلــد كبيــر مثــل الهنــد ،علــى
ســبيل املثــال ،تخضــع التدفقــات التجاريــة بيــن الواليــات إىل
احتــكاكات كثيــرة ،وقــد يــؤدي احلــد منهــا إىل مكاســب كبيــرة
مــن احملتمــل أن تكــون أكبــر مــن خفــض التعريفــة اجلمركيــة
علــى الــواردات».
وبالرغــم مــن أن الســكك احلديديــة كانــت يف وقــت مــن
األوقــات هــي العمــود الفقــري للتجــارة والتنميــة ،تطــورت
التكنولوجيا ،مما ســاهم يف إحداث تغيرات جذرية يف طبيعة
البنيــة التحتيــة ودورهــا يف قطــاع النقــل .ويقــول دونالدســون
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يف نشــرة  .Journal of Economic Perspectivesويعــد هــذا املقــال
بمثابــة دليــل لالقتصادييــن حــول اســتخدام بيانــات األقمــار
الصناعيــة ،كاســتخدام قياســات الضــوء أثنــاء الليــل يف حســاب
حجــم النشــاط االقتصــادي ،أو اســتخدام معلومــات الطقــس يف
التنبــؤ بالغلــة احملتملــة ألي حمصــول يف أي مــكان علــى وجــه
األرض.
ولكــن يف الوقــت نفســه ،يقــول دونالدســون إن خلفيتــه يف
العلــوم البحتــة تســبب لــه بعــض اللبــس عنــد اســتخدام النمــاذج
االقتصاديــة التــي غالبــا مــا تتضمــن تفاوتــات كبيــرة.
ويقــول دونالدســون «إن العلــوم االجتماعيــة معقــدة إىل
حــد مــا ،فــا توجــد فيهــا هــذه الوحــدة اجلزئيــة التــي نعتقــد
دومــا أنهــا ثابتــة ال تتغيــر .وقــد يعتقــد البعــض أن املقصــود
بالوحــدة اجلزئيــة هــو اإلنســان ،ولكــن ســلوكيات اإلنســان ال
تتســق بالطبــع مــع قوانيــن الســلوك يف كل زمــان ومــكان .ولكــن
الوحــدات اجلزئيــة تظــل مهمــة بالنســبة لنــا ،ســواء كانــت ســوق
امللــح يف أحــد أركان الهنــد ،أو ســوق أذون اخلزانــة يف الوقــت
احلــايل ،أو ســوق مهندســي البرجميــات يف ســيليكون فــايل».
ويضيــف دونالدســون قائــا إن مصــادر البيانــات اجلديــدة
تســاعد االقتصادييــن يف فهــم القــرارات التــي يتخذهــا
املواطنــون بصــورة أفضــل.
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إن التحــول عــن اســتخدام الســكك احلديديــة إىل وســائل شــحن
أكثــر مرونــة مثــل شــاحنات النقــل الثقيلــة يعكــس كيفيــة تطــور
االقتصــادات وزيــادة تنوعهــا.
ويضيــف دونالدســون قائــا «كلمــا تطــور االقتصــاد،
يتراجــع حتــول املنتجــات إىل ســلع أوليــة ال تمييــز فيهــا .فنطــاق
املنتجــات دائمــا مــا يــزداد تعقيــدا ،وال يســعني ســوى االعتقــاد
بــأن التنــوع ســيزداد كلمــا أصبحنــا أكثــر ثــراء وكلمــا ازدادت
تعقيــدات وتطــور احتياجاتنــا وقدراتنــا علــى اإلنتــاج .كذلــك
ســتزداد أهميــة املنتجــات التــي تتيــح الترابــط بيــن املواطنيــن
علــى تنوعهــم .لذلــك فــإن وســائل املواصــات التــي تتيــح ذلــك
ســتزداد أهميتهــا كثيــرا .وانطالقــا مــن ذلــك ،يقــول دونالدســون
«علــي التفكيــر يف االبتــكار التــايل الــذي ســيكون أكثــر مرونــة
مــن النقــل بالشــاحنات .ربمــا يكــون كطائــرة بــدون طيــار تنقــل
احتياجاتــك مــن املصنــع إىل منزلــك مباشــرة».
وتمتــد املســيرة املهنيــة لدونالدســون كاقتصــادي
متخصــص لتســع ســنوات فقــط ،ولكنــه شــهد خاللهــا حتــوال كبيــرا
يف جمالــه بســبب التكنولوجيــا.
ويقــول دونالدســون «أعتقــد أن أكبــر تغيــر علــى اإلطــاق يف
جمــال االقتصــاد خــال العشــر ســنوات املاضيــة يتمثــل بــا شــك
يف كثافــة تدفقــات البيانــات وتوافرهــا ».ولــدى دونالدســون
شــغف كبيــر بدراســة البيانــات .ويضيــف قائــا «اســتوحيت ذلــك
مــن إحــدى قراءاتــي ألنغــوس دايتــون .فقــد قــال فيمــا معنــاه أن
دراســة البيانــات يف صورتهــا األوليــة واالنخــراط يف جمــع
مصــادر هــذه البيانــات والبحــث عنهــا وتنقيحهــا وفهمهــا
جميعهــا عوامــل جتعلــك تنظــر إىل علــم االقتصــاد مــن منظــور
خمتلــف».
وخلفيــة دونالدســون كفيزيائــي قــد جتعلــه أقــدر مــن
غيــره علــى تفســير البيانــات الفنيــة يف صورتهــا األوليــة غيــر
املنقحة .ويف عام  ،2016نشــر دونالدســون وآدم ســتوريغارد
االقتصــادي بجامعــة تافتــس مقــاال بعنــوان “The View

ويقــول «لقــد بــدأت مؤخــرا مشــروعا عــن نظــام الســكك
احلديديــة فائقــة الســرعة يف الصيــن حيــث تتوافــر لدينــا
بيانــات جميــع معامــات البطاقــات االئتمانيــة» .ومنــذ عشــر
ســنوات ،تــم إنشــاء أول  70ميــا مــن الســكك احلديديــة فائقــة
الســرعة بمناســبة تنظيــم دورة األلعــاب األوملبيــة يف بيجيــن،
ثــم اتســعت شــبكة الســكك احلديديــة ممتــدة علــى مســافة 15
ألــف لتغطــي خمتلــف أنحــاء الصيــن .ويف الوقــت نفســه ،ال
تــزال الصيــن بلــدا فقيــرا ،وال نعــرف كــم عــدد األشــخاص الذيــن
سيســتطيعون حتمــل تكلفــة اســتخدام هــذا النظــام.
ويقــول دونالدســون «مــن املهــم أن نتســاءل عــن اآلثــار
طويلــة األجــل لهــذه املشــروعات والتــي ربمــا ال نكــون قادريــن
علــى التنبــؤ بهــا بصــورة واضحــة .فتكلفــة اســتخدام القطــارات
الســريعة مرتفعــة للغايــة وهــي مشــروع هندســي طمــوح،
ولكنهــا ال تولــد أي فائــض اقتصــادي علــى املــدى القصيــر،
وال حتقــق بالتــايل الزيــادة الالزمــة يف مســتوى الرخــاء
االقتصــادي التــي قــد تبــرر هــذه التكاليــف الباهظــة .ولكننــي
لــن أندهــش إذا نظــرت إىل الــوراء خــال  50عامــا ووجدتنــي
أقــول إن هــذا النظــام يســتخدم بكثافــة ويولــد الكثيــر مــن
املنافــع االقتصاديــة».
ويقول دونالدسون إنه يعتقد أن التجارة تتيح للمواطنين
فرصــا جديــدة ،ولكنــه يقــر أيضــا أن أي تغيــر مفاجــئ قــد يــؤدي
إىل تخلــف الكثيريــن عــن الركــب .ويضيــف قائــا «إن حتــول
الفــرص االقتصاديــة دائمــا مــا يتســبب يف آثــار ســلبية يف
جميــع أنحــاء العــامل ،وعــادة مــا يكــون ذلــك ألســباب ال عالقــة
لهــا بالتجــارة الدوليــة .وال يمكننــا حتقيــق نمــو اقتصــادي
علــى مســتوى اجملتمــع ككل دون إحــال أنشــطة جديــدة أكثــر
ربحيــة حمــل األنشــطة القديمــة .ولكــن مــن الضــروري أن
نضمــن أن القليليــن غيــر احملظوظيــن الذيــن ســتنتفي احلاجــة
إىل خبراتهــم بســبب الظهــور املفاجــئ ملنافســين جــدد ســيتم
تعويضهــم ومســاعدتهم علــى التكيــف».

يقول دونالدسون إن
التجارة هي السبب يف
أننا مل نعد نعيش مثل
رجال الكهف.

بروس إدواردز هو من فريق العمل يف جملة التمويل
والتنمية.
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يف هــذه املقابلــة مــع كريــس ويليــش مــن جملــة التمويــل
والتنميــة ،يناقــش ســوبرامانيان ،الــذي ســبق أن شــغل منصــب
املديــر املســاعد يف إدارة البحــوث يف صنــدوق النقــد الــدويل،
ـوقا داخليــة واحــدة ألول مــرة منــذ
كيــف خلقــت هــذه الضريبــة سـ ً
االســتقالل يف عــام .1947
التمويــل والتنميــة :مــا هــي بعــض العقبــات التــي حتــول دون
إقنــاع حكومــات الواليــات بدعــم الضرائــب؟
ســوبرامانيان :أوال ،فقــدان الســيادة علــى املاليــة العامــة،
بطبيعــة احلــال .فقــد درجــت حكومــات الواليــات يف الســابق
علــى فــرض هــذه الضرائــب بأشــكال خمتلفــة ،وكان لهــا
حريــة مطلقــة للقيــام بذلــك .ولكــن اآلن ،ســيتم احلــد مــن هــذه
احلريــة باشــتراك املركــز والواليــات معــا .وكان بإمكانهــا
أيضــا اســتخدام احلوافــز الضريبيــة جلــذب االســتثمار .فــكان
لهــذا األمــر قيمــة بالغــة بالنســبة لــكل حكومــة مــن حكومــات
الواليــات — ولكــن بالنســبة للبلــد ككل ،فقــد أدى ذلــك
التنافــس إىل تدهــور األوضــاع.

الصورةSTEPHEN JAFFE/IMF :

سوق موحدة

أرفيند سوبرامانيان يشرح مزايا فرض ضريبة
جديدة على االقتصاد وامليزانية العامة يف الهند
ســاهم أرفيند ســوبرامانيان بصفته كبير املستشــارين
االقتصادييــن حلكومــة الهنــد بــدءا مــن عــام  2014يف

تصميــم ضريبــة علــى الســلع واخلدمــات يف البــاد .ويف يوليــو
عــام  ،٢٠١٧حلّــت ضريبــة الســلع واخلدمــات يف كافــة أنحــاء
البــاد حمــل تشــكيلة متنوعــة مــن ضريبــة القيمــة املضافــة
وضريبــة املبيعــات والضرائــب االنتقائيــة التــي تفرضهــا ٢٩
واليــة باإلضافــة إىل احلكومــة الفيدراليــة .لقــد تــم اســتحداث
ضريبــة الســلع واخلدمــات بعــد أقــل مــن عــام علــى إيقــاف
التعامــل بالعملــة يف خطــوة مثيــرة للجــدل اتخذتهــا احلكومــة
لســحب  ٪ ٨٦مــن العملــة مــن التــداول.
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التمويــل والتنميــة :يف بــادئ األمــر كنــت مــن أنصــار وضــع
هيــكل بســيط للغايــة لضريبــة الســلع واخلدمــات ،ولكــن انتهــى
بــك األمــر إىل وضــع ســتة معــدالت ،وهــو مــن وجهــة نظــر كثيــر
مــن االقتصادييــن غيــر مثــايل ألنــه أكثــر تعقيـ ًـدا.
ســوبرامانيان :مــن حيــث املبــدأ ،اقتنــع اجلميــع بالــرأي
ـيطا .لكــن  ...كل
القائــل بــأن هــذا الهيــكل يجــب أن يكــون بسـ ً
واليــة لهــا دوافعهــا السياســية .فهنــاك واليــة واحــدة كانــت
هــي املنتــج الوحيــد لبعــض الســلع ،وكانــوا يقولــون ،حســنا،
فلنفــرض عليهــا معــدال ضريبيــا منخفضــا .ولكــن لســوء احلــظ
السياســة اضطرتنــا إىل اخلــروج مــن هــذا الهيــكل البســيط
بأســعاره الثالثــة.
وبمجــرد تنفيــذ هــذا الهيــكل ،كان هنــاك معــدل مرتفــع،
قــدره  .%28فــأدرك النــاس أنــه يــؤدي إىل اكثيــر مــن حــاالت
التهــرب؛ فهــو مرتفــع للغايــة ،وعندئــذ بــدأ جملــس ضريبــة الســلع
واخلدمــات  -وهــو منتــدى املــداوالت حــول هــذا املوضــوع —
يعمــل علــى تخفيــض هــذا املعــدل البالــغ  .٪28فتــم إحــراز
تقــدم .ولكــن أمامنــا شــوطا طويــا لنقطعــه ،وآمــل أن يتحقــق
التبســيط بمــرور الوقــت.
التمويــل والتنميــة :بعــض القطاعــات املهمــة ،مثــل البتــرول
والعقــارات ،ال تقربهــا ضريبــة الســلع واخلدمــات .فهــل تأمــل
يف إدراجهــا يف مرحلــة مــا؟
ســوبرامانيان :يحــدوين األمــل أن تشــمل قطاعــات الكهربــاء
والعقــارات والبتــرول يف مرحلــة مــا .لكــن الطريقــة التــي أعتقــد
أنــه ســيتم اتباعهــا — كمــا أكــد وزيــر املاليــة — أننــا مازلنــا
ننتظــر اســتقرار ضريبــة الســلع واخلدمــات تمامــا .فنحــن غيــر
تمامــا مــن حجــم حصيلــة اإليــرادات ،ولكــن بمجــرد
متأكديــن
ً
اســتقرار الضريبــة ،يمكــن إدخــال كل تلــك القطاعــات يف
إطارهــا.
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التمويــل والتنميــة :هــل أدت ضريبــة الســلع واخلدمــات إىل
حتســين التحصيــل الضريبــي؟
ســوبرامانيان :زاد عــدد دافعــي الضرائــب املســجلين يف
ضريبــة الســلع واخلدمــات بنســبة قاربــت  .%50وســوف نشــهد
زيــادة يف تســجيل دافعــي الضرائــب ممــا ســيؤدي إىل حتســين
االمتثــال بمــرور الوقــت .وحســب تقديراتنــا احملافظــة ،بمجــرد
اســتقرار الضريبــة مــن املفتــرض ازديــاد حصيلــة اإليــرادات
مــن ضريبــة الســلع واخلدمــات بواقــع  1إىل  % 1.5مــن إجمــايل
نظامــا فريـ ًـدا ،وربمــا يعتبــر أحــد
النــاجت احمللــي .وســيكون
ً
أنظمــة ضريبــة القيمــة املضافــة القليلــة يف العــامل أجمــع حيــث
يمكــن مطابقــة مــا يقــول املــورد إنــه باعــه إىل املشــتري ومــا
يقولــه املشــتري إنــه اشــتراه مــن املــورد .بمجــرد حــدوث هــذه
املطابقــة ،يمكــن حماولــة احلــد مــن التهــرب الضريبــي وعــدم
االمتثــال.
التمويل والتنمية :وماذا عن التأثير االقتصادي؟
ســوبرامانيان :ســتنخفض احلواجــز أمــام حركــة البضائــع
أيضــا أن حتــدث مثــل
واخلدمــات داخــل الهنــد .لــذا ،فإننــا نتوقــع ً
هــذه الزيــادة الهائلــة يف التجــارة داخــل الهنــد ،ممــا يعتبــر أشــبه
بتخفيــض اجلمــارك إىل حــد مــا .ومــن املفتــرض أن يعــزز ذلــك
مــن التجــارة والنمــو ويجعــل االقتصــاد الهنــدي أكثــر جاذبيــة
لالســتثمار.
التمويــل والتنميــة :ولكــن هــل تضاءلــت هــذه الفوائــد بســبب
تعقيــدات الضريبــة؟
ســوبرامانيان :بعــض الفوائــد التــي تتحقــق مــن خــال
التبســيط والشــفافية تتراجــع بالفعــل .وهــذا أمــر يدركــه بالفعــل
جملــس ضريبــة الســلع واخلدمــات.
التمويــل والتنميــة :اشــتكى املصــدرون مــن أن اســترداد
الضريبــة اســتغرق وقتــا طويــا .أمل يكــن مــن املفتــرض بــذل
جهــد أكبــر الختبــار ضريبــة الســلع واخلدمــات قبــل تعميــم
ا ســتخدامها؟
ـوبرامانيان:
سـ
أبدا حلظة مناســبة لتنفيذ شــيء بهذا
توجد
ال
ً
االتســاع والتعقيــد .وربمــا كان مــن املمكــن اإلعــداد علــى نحــو
أفضــل يف بعــض اجلوانــب ،ولكــن األمــور ال تســير بهــذا الشــكل
علــى أرض الواقــع وفــى العمــل السياســي .فعليــك أن تنتهــز

سؤال وجواب

التمويــل والتنميــة :هــل شــعرت بالقلــق إزاء إطــاق ضريبــة
الســلع واخلدمــات فــور ســحب العملــة مــن التــداول ،الــذي ألقــي
باللــوم عليــه باعتبــاره الســبب يف تباطــؤ النمــو؟
ســوبرامانيان :يبــدو أن هاتيــن الصدمتيــن مل يعــد لهمــا أي
تأثيــر ،وأن االقتصــاد بــدأ يتعافــى مــرة أخــرى .ولكــن ال شــك
أن هاتيــن التجربتيــن السياســيتين كانــت لهمــا آثــار انتقاليــة.

الفرصــة .واملهــم عندئــذ ليــس إن كنــت علــى اســتعداد جيــد أم ال،
ولكــن إن كان لديــك نظــم قــادرة علــى االســتجابة للمشــكالت.

التمويــل والتنميــة :كيــف يتالقــى هــذا مــع التقــدم احملــرز يف
نظــم املدفوعــات املصرفيــة واإللكترونيــة؟
ســوبرامانيان :واحــد مــن املزايــا اجلانبيــة الضخمــة ســيكون
الشــمول املــايل .فليــس بوســع كثيــر مــن املؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة احلصــول بســهولة إىل االئتمــان ألنهــا ال تملــك
املســتندات أو ســجالت األداء الالزمة .واآلن أصبح من املمكن

أبدا حلظة مناسبة لتنفيذ
ال توجد ً
شيء بهذا االتساع والتعقيد

إلكترونيــا ،ويمكــن إنشــاء
خصــم مدفوعــات الضرائــب التــي تتــم
ً
ســوق لــأذون وكيــان أساســي يحســن مــن فــرص هــؤالء
األشــخاص للحصــول علــى االئتمــان.
التمويــل والتنميــة :مــا الــذي تعلمتــه عــن االقتصــاد مــن
اســتحداث ضريبــة الســلع واخلدمــات؟
سوبرامانيان :الهند بلد شاسع ،وكل والية ترغب يف معرفة
حجــم صادراتهــا الدوليــة .ومل تكــن هنــاك وســيلة ملعرفــة ذلــك
حتــى قمنــا بهــذه العمليــة .كذلــك أصبحنــا أكثــر قــدرة علــى
اســتيعاب مــع حجــم القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي يف
الهنــد علــى نحــو مل يتحقــق مــن قبــل .وبغــض النظــر عــن جانــب
الضرائــب ودعــم التعاونيــة الفيدراليــة ،فــإن املعلومــات التــي
ســنحصل عليهــا لتعميــق فهمنــا لالقتصــاد ،وبالتــايل طــرح
اآلراء يف عمليــة صنــع السياســة ،ســتكون معلومــات هائلــة.
التمويــل والتنميــة :هــل حتمــل انتخابــات العــام القــادم
خماطــرة االضطــرار لتقديــم تنــازالت أو إىل تأجيــل إدخــال
التحســينات علــي ضريبــة الســلع واخلدمــات.
ســوبرامانيان :إذا رضــخ جملــس ضريبــة الســلع واخلدمــات
إىل هــذا النمــط مــن املطالــب الشــعوبية ســيكون لــه أثــار ســلبية
جــدا علــى أداء ضريبــة الســلع واخلدمــات يف املــدى الطويــل.
وأعتقــد أن هنــاك قــدرا كافيــا مــن روح اجلماعــة يف جملــس
ضريبــة الســلع واخلدمــات بمــا يكفــل جتنــب هــذه املطالــب
الشــعوبية.

أجريــت تعديــات حتريريــة علــى نــص هــذه املقابلــة ملراعــاة
الطــول املناســب والوضــوح.
يونيو  | ٢٠١٨التمويل والتنمية
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الشمول

تستطيع البلدان حتقيق كال الهدفين من خالل اتباع السياسات السليمة

مع

جوناثان أوستري

اتســاع االقتصــاد العاملــي بشــكل كبيــر
ومتزامــن منــذ عــام  ،2010والتنبــؤات بمزيــد
مــن املكاســب لهــذا العــام والعــام القــادم ،جتــدر
بنــا اســتخالص أن اخملاطــر االقتصاديــة قــد انحســرت ،وأننــا
بصــدد وضــع طبيعــي جديــد مــن النمــو الصحــي ،وبالطبــع ،فــإن
االقتصاديــون دائمــا يــرون اخملاطــر يف األفــق نظــرا لتراكــم
مواطــن الضعــف املــايل ،أو احلمائيــة التجاريــة ،أو كــوارث
جغرافيــة سياســية متنوعــة .أمــا اخلطــر الــذي يرونــه دائمــا
فيكمن يف تهاون صناع السياســات وفشــلهم يف التركيز على
اإلصالحــات الالزمــة إلرســاء أســاس للنمــو املســتدام.
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وظــل االقتصاديــون لفتــرة طويلــة يعتقــدون أن حتســين
جانــب العــرض مــن االقتصــاد مــن العوامــل األساســية
لتحقيــق نمــو مســتدام ،وذلــك عــن طريــق تخفيــض احلواجــز
التــي تعرقــل الدخــول إىل أســواق املنتجــات ،وجعــل أســواق
العمــل أكثــر مرونــة مــن أكثــر األمثلــة البــارزة علــى ذلــك.
ولذلــك هنــاك الكثيــر مــن التأكيــد داخــل صنــدوق النقــد
الــدويل (وغيــره) بشــأن املشــورة املتعلقــة بالسياســات إلزالــة
احلواجــز أمــام حركــة الســلع ورؤوس األمــوال عبــر احلــدود
وحتســين الكفــاءة االقتصاديــة مــن خــال التحريــر وإلغــاء
القيــود التنظيميــة.

ومــن خــال األعمــال التــي تمــت منــذ عــدة ســنوات هنــاك
دعمــا قويــا لفكــرة أن اإلصالحــات الهيكليــة حققــت مزايــا
كبيــرة للنمــو االقتصــادي ،منهــا أن تســتثمر الشــركات يف
اخلــارج مزيــدا مــن رأس املــال نظــرا لتحســن بيئــة األعمــال
كمــا تســتفيد الشــركات احملليــة مــن توافــر ســبل أســهل
للحصــول علــى االئتمــان ،وحتويــل الشــركات أيضــا رأس
املــال إىل اســتخدامات أكثــر إنتاجيــة نتيجــة إزالــة مظاهــر
الدعــم والتعريفــة املشــوهتين ،فضــا عــن انعــكاس حتســن
آفاقهــا يف ارتفــاع التصنيفــات االئتمانيــة ،التــي تســمح لهــا
باإلقتــراض بتكلفــة أقــل ،كمــا أن نفــس هــذه القــوى قــد تســاعد
يف جعــل النمــو أكثــر صالبــة — بمــا يســهم يف إطالــة «نوبــات
النمــو املتواصــل» ،ويعــد هــذا التحســن يف اســتدامة النمــو
بالــغ األهميــة :فــا يمكــن ســد الفجــوات يف دخــل الفــرد بيــن
االقتصــادات الناميــة واملتقدمــة إال عندمــا تمتــد نوبــات النمــو
علــى مــدار أعــوام أو عقــود ،فإعطــاء دفعــة للنمــو أســهل بكثيــر
وأكثــر شــيوعا مــن احلفــاظ علــى النمــو املســتدام.

تكاليف عدم املساواة

االقتصاديون مستاؤون بشكل
عام بشأن االهتمام بمسائل األثر
التوزيعي.
تعــرض االقتصــاد واالقتصاديــون (ليــس صنــدوق النقــد
الــدويل فحســب ،بــل بشــكل عــام) لالنتقــاد احلــاد عقــب األزمــة
ألن نماذجهــم مل تــويل اهتمــام كاف للروابــط بيــن التمويــل
واالقتصــاد العينــي — بيــن وول ســتريت ،وميــن ســتريت—
الســتخدام أســلوب التعبيــر الشــعبي ،أو الروابــط املاليــة الكليــة
يف اللغــة االصطالحيــة لالقتصادييــن .وبالرغــم مــن ذلــك،
أرى أن االهتمــام غيــر الــكايف بالروابــط ذات األثــر التوزيعــي
الكلــي ،وبيــن حجــم الكعكــة ونصيــب كل أســرة مــن الكعكــة كان
مهــم فحســب .وبينمــا يؤكــد االقتصاديــون علــى خماطــر الركــود
املزمــن (نقــص مطــول يف إجمــايل الطلــب ونمــو اقتصــادي
مهمــل) يف أعقــاب األزمــة ،جنــد أن خماطــر اإلقصــاء املزمــن
(عنــد اســتحقاق النمــو فقــط لــدى األشــخاص عنــد قمــة توزيــع
الدخــل) يف العديــد مــن البلــدان واضحــة بشــكل خــاص .ويف
حالــة جمــود الدخــول الوســيطة ،وزيــادة حــدة اســتقطاب الدخــل،
فــإن هنــاك حتــى خماطــرة الــدورة املفرغــة بيــن الركــود املزمــن
واإلقصــاء نظــرا الفتقــار األشــخاص عنــد أســفل توزيــع الدخــل
للمــوارد الالزمــة لدعــم الطلــب والنمــو.

االنعكاسات على السياسة

الرسم التوضيحيISTOCK.COM/N ANMULTI :

شــرع االقتصاديــون وصنــاع السياســات منــذ وقــوع األزمــة
املاليــة العامليــة عــام  2008يف التســاؤل عمــا إذا كانــت
السياســات علــى جانــب العــرض وحدهــا تســتطيع أن تكفــل
نمــوا مســتداما ،منوهيــن إىل الدليــل املتزايــد علــى أن النمــو
يميــل إىل أن يصبــح أكثــر هشاشــة وأقــل صالبــة عندمــا يفتقــر
إىل الشــمول ،وتذهــب ثمــاره بشــكل أساســي إىل األغنيــاء.
وقــد يرجــع ذلــك ألنــه عنــد حــدوث صدمــات معاكســة جنــد
اجملتمعــات التــي يــزداد فيهــا عــدم املســاواة تعــاين مــن قلــة
الدعــم املقــدم لذلــك النــوع مــن السياســات التــي تعيــد دفــة
االقتصــاد إىل املســار الصحيــح ،وذلــك ألن األمل قصيــر املــدى
ال يثمــر مكاســب طويلــة األجــل يتــم مشــاركتها علــى نطــاق
واســع .وقــد يرجــع ذلــك أيضــا ببســاطة ألن هــذه اجملتمعــات
ال توفــر فرصــا متكافئــة للحصــول علــى التعليــم والرعايــة
الصحيــة واألغذيــة املغذيــة ،واألســواق االئتمانيــة ،وحتــى
العمليــة السياســية (باختصــار ،املســاواة يف الفــرص) بمــا
يجعلهــا أقــل صالبــة بشــكل عــام    .
وقــد أشــار االقتصاديــون ،بمــا فيهــم راغــورام راجــان،
وجوزيــف ســتيغليتز إىل تزايــد عــدم املســاواة يف العديــد مــن
البلــدان باعتبارهــا الســبب األساســي وراء أزمــة عــام ،2008
كمــا أن أعمــايل قــد كشــفت عــن أن احتمــاالت االستســام
للتراجــع احلــاد كانــت أكبــر يف البلــدان التــي شــهدت عــدم
مســاواة مرتفعــة أو متزايــدة إبــان األعــوام والعقــود التــي ســبقت

األزمــة (دراســة  .)Berg and Ostry 2017ونوضــح مــن خــال
دراســة ( )Ostry, Loungani, and Furceri 2018أن ثقــة
صنــاع السياســات بقدراتهــم علــى املضــي قدمــا بالنمــو مــن
خــال التدابيــر علــى جانــب العــرض ،والتعامــل مــع املســائل
ذات األثــر التوزيعــي فيمــا بعــد لهــو رهــان خطيــر ،وأنــه ينبغــي
عليهــم باألحــرى التركيــز يف الوقــت نفســه علــى حجــم الكعكــة
وتوزيعهــا .وأنــا أطلــق علــى ذلــك وجهــة نظــر ذات أثــر توزيعــي
كلــي علــى املــدى القصيــر.

عبــر االقتصاديــون عــن اســتيائهم بشــكل عــام بشــأن االهتمــام
بمســائل األثــر التوزيعــي ،وتعــود تلــك النزعــة علــى األقــل إىل
تاريــخ نشــر الكتــاب بعنــوان «الرأســمالية ،واالشــتراكية،
والديموقراطيــة» الــذي أصــدره جوزيــف شــامبيتر عــام ،1942
عــاوة علــى أنهــا واضحــة يف األعمــال احلديثــة لروبــرت
لــوكاس احلائــز علــى جائــزة نوبــل ،الــذي كتــب عــام  2003أنــه
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إن تزايد عدم املساواة ال يهبط ببساطة من السماء ،كما أنها ال تمثل
على اإلطالق نتاج التغير التقني.
«مــن بيــن كافــة التوجهــات املضــرة باالقتصــاد الســليم ،أرى
أن التركيــز علــى قضايــا التوزيــع يعــد مــن أكثــر األشــياء إغــراءا
وأشــدها أذى» .ويرتكــز هــذا الــرأى علــى مــا يطلــق عليــه نظريــة
األثــر االنتشــاري ،التــي تفتــرض أن املــد واجلــزر املرتفعيــن
يحمــان جميــع القــوارب ،وبالتــايل فــإذا تــم التأكــد مــن النمــو
فلــن تكــون هنــاك حاجــة للقلــق بشــأن التوزيــع .ولكــن إذا تأثــر
النمــو الصحــي ســلبا بســبب عــدم املســاواة املبالــغ فيهــا ،فــإن
صنــاع السياســات الذيــن يفتقــرون إىل تأنيــب الضميــر بشــأن
اآلثــار األخالقيــة أو االجتماعيــة لعــدم املســاواة يجــب أن
يقلقــوا بشــأن التكلفــة االقتصاديــة .لــذا فرؤيــة األثــر التوزيعــي
الكلــي تتمتــع بميــزة مســتقلة عــن األهميــة املرتبطــة بعــدم
املســاواة يف وظيفــة الرفــاه االجتماعــي ،التــي تربــط رفــاه
اجملتمــع باحلجــم اإلجمــايل للكعكــة وتوزيعهــا.
وتنطــوي رؤيــة األثــر التوزيعــي الكلــي علــى انعكاســات ال
تتصــل بالطريقــة التــي يــرى بهــا االقتصادييــن النمــو فحســب،
بــل تتصــل أيضــا بمشــورة السياســات التــي نقدمهــا ،والســبب
بســيط وهــو :تزايــد عــدم املســاواة ال يهبــط ببســاطة مــن الســماء،
كمــا أنهــا ال تمثــل علــى اإلطــاق نتــاج التغيــر التقنــي الــذي
يرقــى إىل نفــس الشــيء ،بمــا أنــه ليــس هنــاك مــن يعتــزم بجديــة
اســتعادة التقــدم الفنــي لكبــح جمــاح عــدم املســاواة .وبــدال مــن
ذلك ،وحسب دراسة ( ،Ostry, Loungani, and Berg (2018فإن
عــدم املســاواة مدفوعــة إىل حــد كبيــر بالسياســات نفســها
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التـ�ي تمثـ�ل األدوات األساسـ�ية لعمـ�ل االقتصادييـ�ن (دراسـ�ة �Os

 ،)try, Berg, and Kotharti 2018وال تشتمل هذه األدوات على
السياســات االقتصاديــة الكليــة فحســب (مثــل تصاعديــة النظــام
الضريبــي ،أو اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة ،أو حتــى السياســة
النقديــة مــن حيــث آثارهــا علــى أســعار األصــول التــي يملكهــا
األغنيــاء بشــكل أساســي) ،بــل أيضــا التفكيــر يف أنــواع سياســات
تعزيــز العــرض التــي تمــت مناقشــتها أعــاه .فاالنعكاســات
واضحــة :عنــد تصميــم مثــل هــذه السياســات ،يجــب أخــذ بعــض
تقييمــات أثرهــا يف االعتبــار ليــس علــى حجــم الكعكــة فحســب،
بــل علــى انعكاســات األثــر التوزيعــي أيضــا.

الفائزون واخلاسرون

وقــد تشــير احلجــة املضــادة إىل أن أدوات سياســة تعزيــز
العــرض ينبغــي توجيههــا إىل أهدافهــا األساســية ،التــي ترمــي
علــى وجــه التحديــد إىل توســيع حجــم الكعكــة أكثــر منهــا القلــق
بشــأن مــن ســيفوز ومــن سيخســر .ويكمــن أصــل املشــكلة يف
أن مثــل هــذا املنهــج قــد ينتهــي إىل إحبــاط الهــدف ذاتــه الــذي
ينشــده مؤيديــه ،وذلــك نظــرا ألن اإلصالحــات تفضــي حتمــا إىل
فائزيــن وخاســرين .حقيقــة األمــر أن معارضــة اخلاســرين قــد
تنتهــي إىل احبــاط قــدرة السياســيين علــى ســن اإلصالحــات
الراميــة إىل تعزيــز حجــم الكعكــة .وكمــا ذكــر جــان — كلــود
يونكــر رئيــس املفوضيــة األوروبيــة يف مقولتــه الشــهيرة
«نعــرف جميعــا مــا يجــب أن نفعلــه؛ إننــا فقــط ال نعــرف كيــف
يعــاد إنتخابنــا بعــد مــا قمنــا بــه».
وهنــاك اتســاق مــع املناقشــات حــول العوملــة ،فهــي تهــدف
أيضــا إىل زيــادة حجــم االقتصــاد ،ولكــن إذا انتهــى األمــر
باملســتبعدين مــن العوملــة منــذ فتــرة طويلــة وبــدون معاجلــة
إىل معارضتهــا ،بــل ومســاندة السياســيين أصحــاب التوجهــات
األهالنيــة أو احلمائيــة ،فــإن النتيجــة احملتملــة لــن تكــون
اقتصــادا أكبــر ،وال توزيعــا متكافئــا .ومــرة أخــرى ،تعــد وجهــة
نظــر األثــر التوزيعــي الكلــي جوهريــة ،ليــس لتجنــب النتائــج
غيــر املتســاوية املبالــغ فيهــا ألســباب أخالقيــة أو اجتماعيــة
فحســب ،بــل أيضــا لضمــان أن السياســات التــي تشــجع نمــو
االقتصــاد لــن تُهمــل ملصلحــة احلمائيــة.
إذا كان للسياســات أثــرا ماديــا علــى عــدم املســاواة ،فــإن
هــذا األثــر يحتــاج إىل أخــذه يف االعتبــار يف مرحلــة تصميــم
السياســة ،وبالطبــع ليــس هــذا هــو احلــل األوحــد ،حيــث إنــه
يجــوز إصــاح نتائــج األثــر التوزيعــي الحقــا مــن خــال

البرامــج لتوزيــع الدخــل والثــروة مــن جديــد عــن طريــق الضرائــب
والتحويــات ملعاوضــة األثــر علــى املهمشــين (دراســة Ostry,
 .)Berg, and Tsangarides 2014ولكــن التاريــخ يشــير إىل
أن احلكومــات وجــدت أنــه مــن الصعــب إجــراء إعــادة التوزيــع
الــازم عمليــا ،ونتيجــة لذلــك ،ال يتــم إصــاح اآلثــار التوزيعيــة
إلصالحــات حمــددة ولسياســات العوملــة .إن معرفــة مــا يجــب
إصالحــه وكيــف ،يتطلــب الســيطرة يف البدايــة علــى العدالــة
وآثــار الكفــاءة لــكل مــن العوملــة وسياســات اإلصــاح.
وشــمل عملــي مــع زمالئــي مؤخــرا تقييــم اإلجمــايل واآلثــار
التوزيعيــة جلوانــب العوملــة واإلصالحــات الهيكليــة حيــث
توصلنــا إىل أن بعــض اإلصالحــات الهيكليــة تتســبب يف ظهــور
مفاضالت النمو -والعدالة؛ فعلي ســبيل املثال ،يؤدي انفتاح
االقتصــاد علــى تدفقــات رأس املــال عبــر احلــدود إىل زيــادة كل
مــن النمــو وعــدم املســاواة .فاالنعكاســات ال تتمثــل يف أن
تبعــات األثــر التوزيعــي يجــب أن تســمح بتراجــع اإلصالحــات
أو العوملــة نظــرا ملزاياهــا الكليــة الكبيــرة يف األغلــب؛ بــل يجــب
أن تتيــح اآلثــار التوزيعيــة املعلومــات للتصميــم املبدئــي حلــزم
اإلصــاح وحتســينه تدريجيــا لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن
الفائزيــن واخلاســرين .ويعــد ذلــك جوهريــا إلضفــاء املصداقيــة
علــى دعــاوى أن مكاســب إصالحــات تعزيــز العــرض والعوملــة
ســتفضي يف النهايــة إىل مشــاركتها علــى نطــاق واســع .ويمكــن
لصنــاع السياســات اختيــار تصميــم لسياســات تعزيــز العــرض
أكثــر شــمولية؛ مثــل التأكــد مــن أن القطــاع املــايل احمللي شــامل
ومنظــم تنظيمــا جيــدا ،وبالتــايل مشــاركة مزايــا التحريــر املــايل
اخلارجــي علــى نطــاق واســع عبــر األســر والشــركات.

أولويات ملحة

يشــير العمــل املتواصــل إىل العديــد مــن األولويــات امللحــة
التــي تبــدو علــى األرجــح أنهــا تــؤدي إىل مكاســب يف صــورة
نمــو شــامل ،كمــا يجــب أن تقــدم السياســات العامــة دعــم لدخــل
العمــال املســرحين بســبب التغيــرات التقنيــة أو التجــارة ،عــاوة
علــى تقديــم احلوافــز والفــرص لتعلــم مهــارات جديــدة .كمــا
يجــب أيضــا أن تضمــن السياســات املاليــة الشــرعية السياســية
لنمــوذج النمــو مــن خــال ضمــان أن اللوائــح مل يتــم وضعهــا
ملصلحــة األغنيــاء ،كمــا يمكــن أن تتضمــن اخلطــوات زيــادة
الضرائــب علــى اإليجــارات والعقــارات ،واجلهــود التعاونيــة عبــر
نطاقات االختصاص لتجنب التحايل الضريبي يف الشركات،
والتعاكــس الضريبــي واســتخدام املــاذات الضريبيــة .وينبغــي
أيضــا أن تبــذل الســلطات جهــدا كبيــرا لتنظيــم األســواق املاليــة
ملنــع املتاجــرة الداخليــة وغســل األمــوال وتكفــل أن اللوائــح
تمنــع املنافســة غيــر العادلــة ورأســمالية املقربيــن ،ســواء يف
الصناعــة أو اخلدمــات أو حتــى يف اإلعــام.

إن مهمــة صنــاع السياســات هــي ضمــان أن املهمشــين
لديهــم أيضــا الفرصــة للنجــاح يف االقتصــاد احلديــث مفــرط
العوملــة ،وذلــك مــن خــال تصميــم اإلصالحــات والعوملــة مــع
األخــذ يف االعتبــار آثارهمــا التوزيعيــة .أمــا إذا فشــلوا ،فســوف
تخســر اإلصالحــات املؤيــدة للنمــو شــرعيتها السياســية،
بمــا يمكــن القــوى الهدامــة املؤمنــة بالقوميــة ،واألهالنيــة
واحلمائيــة مــن كســب مزيــد مــن قــوة الدفــع  ،وإضعــاف النمــو
املســتدام .وســيكون مفتــاح النجــاح يف اتخــاذ أعمــال وقائيــة
أكثــر منهــا التركيــز فقــط ،أو بشــكل أساســي ،علــى التدابيــر
احملســنة احلاليــة .إن العوملــة الشــاملة ليســت بالضــرورة هــي
نفســها العوملــة اجلاحمــة.
جوناثــان أوســتري هــو نائــب مديــر إدارة البحــوث
بصنــدوق النقــد الــدويل.
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األوبئة
األمراض املعدية اجلديدة ومتجددة الظهور يمكن أن تخلف تداعيات
اقتصادية بعيدة املدى
ديفيد بلوم ،ودانيال كاداريت ،وجى بي سيفيلال

بالرغم

مــن انحســار األمــراض املعديــة ومعــدل
الوفيــات املرتبــط بهــا ،فإنهــا ال تــزال
تشــكل تهديــدا كبيــرا يف جميــع أنحــاء
العــامل ،فنحــن مــا زلنــا نكافــح كل مــن مســببات األمــراض
القديمــة ،مثــل الطاعــون الــذي أزعــج البشــرية آلالف الســنين،
ومســببات األمــراض اجلديــدة مثــل فيــروس نقــص املناعــة
البشــرية (اإليــدز) الــذي حتــور أو انتقــل بكثافــة مــن العوائــل
احليوانيــة.
وهنــاك بعــض األمــراض املعديــة مثــل الســل واملالريــا التــي
أصبحــت أمــراض مزمنــة بالنســبة للعديــد مــن املناطــق علــى
نحــو يشــكل أعبــاء جوهريــة ولكنهــا راســخة ،وهنــاك أمــراض
أخــرى مثــل اإلنفلونــزا التــي تتبايــن يف مــدى انتشــارها
وحدتهــا خملفــة ورائهــا جحيــم يف البلــدان الناميــة واملتقدمــة
علــى حــد الســواء وذلــك عنــد انــدالع فاشــية املــرض (أى الزيــادة
الكبيــرة يف مــدى االنتشــار يف منطقــة حمــدودة نســبيا أو
جمموعــة ســكانية حمــددة نســبيا) ،أو حتولــه إىل وبــاء (وهــو
عبــارة عــن زيــادة كبيــرة تغطــي منطقــة أو جمموعــة ســكانية
أكبــر) ،أو حتولــه إىل وبــاء متفــش (أى وبــاء يغطــي بلــدان أو
قــارات متعــددة).
وترســم اخملاطــر الصحيــة للفاشــية واألوبئــة — واخلــوف
والفــزع املصاحبــان لهمــا — خريطــة اخملاطــر االقتصاديــة
اخملتلفــة.
فهنــاك يف البدايــة ،وربمــا علــى النحــو األكثــر وضوحــا،
التكاليــف املتعلقــة بالنظــام الصحــي ،العــام واخلــاص،
للعــاج الطبــي للحامليــن للعــدوى وللســيطرة علــى الفاشــية،
فانــدالع فاشــية كبيــرة قــد تربــك النظــام الصحــي ،وتقــوض
القــدرة علــى التعامــل مــع القضايــا الصحيــة التقليديــة،
وتعقــد املشــكلة .وبعيــدا عــن الصدمــات التــي يتلقاهــا القطــاع
الصحــي ،جتبــر األوبئــة كل مــن املرضــى ومــن يرعاهــم علــى
فقــدان وظائفهــم أو التقصيــر يف عملهــم ،وبالتــايل إبطــاء عجلــة
االنتاجيــة وتعطيلهــا ،فاخلــوف مــن العــدوى قــد يفضــي إىل
التباعــد االجتماعــي أو إغــاق املــدارس والشــركات والكيانــات
التجارية ،والنقل واخلدمات العامة؛ وجميعها تعطل األنشــطة
االقتصاديــة وغيرهــا مــن األنشــطة االجتماعيــة القيمــة.
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إن القلــق مــن انتشــار جمــرد حالــة فاشــية حتــت الســيطرة
نســبيا قــد يــؤدي إىل جتــارة أقــل ،فعلــى ســبيل املثــال ،اســتمر
احلظــر الــذي فرضــه االحتــاد األوربــي علــى مصــدري اللحــوم
البريطانييــن ملــدة  10ســنوات عقــب اكتشــاف فاشــية مــرض
جنــون البقــر باململكــة املتحــدة علــى الرغــم مــن انخفــاض
معــدالت انتقالــه إىل اإلنســان ،كمــا أن معــدالت الســياحة
والســفر إىل املناطــق املتأثــرة ســتنخفض علــى األرجــح.
فاألوبئــة املزمنــة مثــل اإليــدز واملالريــا تعــوق االســتثمار
األجنبــي أيضــا.
إن اخملاطــر االقتصاديــة لألوبئــة ليســت تافهــة (هينــة)،
حيــث تشــير التقديــرات األخيــرة ل كل مــن فيكتوريــا فــان،
وديــن جاميســون ،ولورانــس ســامرز إىل أن التكلفــة الســنوية
املتوقعــة لإلنفلونــزا الوبائيــة حــوايل  500مليــار دوالر
أمريكــي ( %0.6مــن الدخــل العاملــي) ،بمــا فيهــا كل مــن تكلفــة
الدخــل املفقــود والتكلفــة الفعليــة ملعــدل الوفيــات املرتفــع.
حتــى عندمــا يكــون األثــر الصحــي للفاشــية حمــدود نســبيا ،قــد
تتعاظــم تداعياتــه االقتصاديــة ســريعا ،فعلــى ســبيل املثــال،
شــهد معــدل نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف ليبيريــا انخفاضــا
بنســبة  %8نقطــة مــن  2013إىل  2014إبــان فاشــية فيــروس
اإليبــوال يف غــرب إفريقيــا ،حتــى مــع انخفــاض معــدل الوفــاة
القُطــري الكلــي خــال نفــس الفتــرة.
إن عواقــب الفاشــيات واألوبئــة غيــر موزعــة علــى نحــو
متكافــئ عبــر االقتصــاد ،بــل إن هنــاك بعــض القطاعــات التــي
قــد تســتفيد ماليــا منهــا ،يف حيــن أن قطاعــات أخــرى ســتعاين
علــى نحــو غيــر متــوازن (متفــاوت) .فشــركات األدويــة التــي
تنتــج اللقاحــات ،واملضــادات احليويــة أو غيرهــا مــن املنتجــات
الالزمــة جملابهــة الفاشــية تعتبــر مــن املســتفيدين احملتمليــن.
أمــا بالنســبة لشــركات التأميــن الصحــي والتأميــن علــى احليــاة
ســتتحمل علــى األرجــح تكاليــف باهظــة — علــى األقــل علــى
املــدى القصيــر — كمــا هــو احلــال بالنســبة ملنتجــي املنتجــات
احليوانيــة يف حالــة انــدالع فاشــية مرتبطــة باحليوانــات؛
وهكــذا ســتعاين علــى األرجــح جمموعــات الســكان الضعيفــة ،ال
ســيما الفقــراء ،علــى نحــو متفــاوت نظــرا الحتماليــة عــدم توافــر

واالقتصاد
ســبيل للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،وتوفيــر مدخــرات أقــل
للحمايــة مــن الكــوارث املاليــة.
واعتــاد صنــاع السياســات االقتصاديــة علــى إدارة خمتلــف
أنــواع اخملاطــر ،مثــل اختــاالت التجــارة ،وحتــركات ســعر
الصــرف ،وتغيــرات ســوق أســعار الفائــدة ،كمــا أن هنــاك خماطــر
ليســت ذات أصــول اقتصاديــة إىل حــد كبيــر ،مثــل الصراعــات
املســلحة ،والكــوارث الطبيعيــة .ويمكننــا أن نفكــر بشــأن
االرتبــاك االقتصــادي النــاجت عــن الفاشــيات واألوبئــة عبــر
نفــس اخلطــوط .أمــا فيمــا يتعلــق بأشــكال اخملاطــر األخــرى،
فإنــه يمكــن إدارة اخملاطــر االقتصاديــة للصدمــات الصحيــة
عــن طريــق السياســات التــي تقلــص مــن احتمــاالت وقوعهــا،
والتــي تهيــئ البلــدان لالســتجابة لهــا بسالســة عنــد وقوعهــا.

جمموعة مروعه من التهديدات

إدارة اخملاطر

وبالرغــم مــن تعقــد خماطــر األوبئــة ،فــإن صنــاع السياســة
لديهــم األدوات التــي يمكنهــم توظيفهــا جملابهــة ذلــك ،فبعــض
هــذه األدوات يعمــل علــى تقليــص احتمــاالت انــدالع الفاشــيات،
أو احلــد مــن انتشــارها ،يف حيــن أن البعــض اآلخــر يحــاول
تخفيــف األثــر الصحــي للفاشــيات التــي ال يمكــن منعهــا ،أو
احتوائهــا علــى الفــور ،وال تــزال األدوات األخــرى تهــدف إىل
تقليــص األثــر االقتصــادي.
إن االســتثمار يف حتســين الصحــة العامــة ،وتوفيــر امليــاه
النظيفــة ،وتطويــر البنيــة التحتيــة احلضريــة مــن شــأنها جميعــا
أن تقلل من تكرار اتصال اإلنسان بعوامل مسببات األمراض،
كمــا أن بنــاء نظــم صحيــة قويــة ،وتدعيــم التغذيــة الســليمة
سيســاعد علــى ضمــان توافــر مســتويات صحيــة أساســية جيــدة،
ممــا يقلــص فــرص تعــرض النــاس للعــدوى .وبالطبــع يصبــح
تعزيــز النظــم واخلدمــات والبنيــة التحتيــة األساســيين أســهل
مــع النمــو االقتصــادي والتنميــة ،إال أن وضــع السياســات
الهادفــة إىل حمايــة اإلنفــاق يف هــذه اجملــاالت حتــى عندمــا
تكــون املوازنــات حمــدودة قــد يســاعد يف حمايــة االقتصــادات
الناميــة مــن الصدمــات الصحيــة الكبيــرة التــي قــد تمــس رأس
املــال البشــري وتعــوق النمــو االقتصــادي.
االســتثمار أيضــا يف املراقبــة الفعالــة لألمــراض يف
التجمعــات الســكانية واحليوانيــة مهــم ،حيــث إنــه قــد يكــون
مــن املفيــد يف نظــم املراقبــة الرســمية العامليــة وضــع حوافــز
يونيو  | ٢٠١٨التمويل والتنمية

الرسم التوضيحيISTOCK.COM/PHOTO5963 :

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تعقــد إدارة خماطــر األوبئــة،
فاألمــراض يمكــن أن تنتقــل ســريعا داخــل البلــدان وعبرهــا
ممــا يشــير إىل أن االســتجابات املناســبة زمنيــا للفاشــيات
املبدئيــة جوهريــة .وعــاوة علــى اســتفحال األوبئــة بســبب
العوملــة ،ازدادت مقومــات األوبئــة بســبب ظاهرتــى تغيــر
املنــاخ والتمــدن (التحضــر) ،حيــث إن تغيــر املنــاخ يســاعد
على توســع مواطن خمتلف أنواع احلشــرات الشــائعة احلاملة
لألمــراض ،مثــل بعوضــة انديــز ايجيبتــى التــي تســتطيع نشــر
حمــى الدنــك ،والشــيكونغونيا ،وزيــكا ،واحلمــى الصفــراء .أمــا
التمــدن فيعنــي عيــش مزيــد مــن البشــر يف أحيــاء متقاربــة،
ممــا يزيــد مــن قابليــة انتقــال األمــراض املعديــة ،ويجبــر نمــو
العشــوائيات يف املناطــق املتمدنــة علــى نحــو ســريع مزيــد مــن
النــاس علــى العيــش يف ظــروف صحيــة دون املســتوى ،وســوء
ســبل احلصــول علــى ميــاه نظيفــة ممــا يزيــد مــن تعقــد املشــكلة.
وربمــا يكمــن التحــدى األكبــر يف املنظومــة الهائلــة
لألســباب احملتملــة لألوبئــة ،بمــا فيهــا مســببات األمــراض
اجملهولــة حاليــا ،فمنظمــة الصحــة العامليــة أصــدرت يف
شــهر كانــون األول/ديســمبر  2015قائمــة باألمــراض ذات
مقومــات األوبئــة حســب األولويــة والتــي تتطلــب االهتمــام
العاجــل بالبحــوث والتطويــر ،وقــد تــم حتديــث هــذه القائمــة
مرتين أخرهما يف شــهر شــباط/فبراير ( 2018انظر اجلدول).

وبعيــدا عــن هــذه القائمــة ،فاألمــراض الوبائيــة يف بعــض
املناطــق حاليــا والتــي يحتمــل انتشــارها دون ســيطرة مناســبة
تمثــل نوعــا آخــرا مــن التهديــدات ،مثــل الســل ،واملالريــا،
وحمــى الدنــك ،واإليــدز .وتــزداد مســببات األمــراض املقاومــة
للمضــادات احليويــة يف االنتشــار يف جميــع أنحــاء العــامل
عــاوة علــى أن انتشــار البكتريــا املقاومــة قــد يشــكل تهديــدا
آخــرا .فاالنتقــال الســريع ملســببات األمــراض املقاومــة لــن
يحــدث علــى األرجــح بنفــس الطريقــة التــي يحــدث فيهــا مــع
التهديــدات الوبائيــة ،إال أن انتشــار امليكروبــات املقاومــة
للمضــادات احليويــة يجعــل مــن العــامل مكانــا حمفــوف
باخملاطــر علــى نحــو متزايــد.
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املرض

التوصيف

التدابير الطبية احليوية املضادة

حمى القرم -الكونغو النزفية

حمى نزفية يسببها فيروس ينتقل عبر حشرات القراد وحيوانات املاشية بمعدل
وفيات يصل إىل  ،%40مع إمكانية االنتقال من إنسان إىل إنسان

ال يوجد لقاح — يوفر ريبافيرين
(املضاد للفيروسات) بعض العالج

مرض فيروس اإليبوال

حمى نزفية تسببها احليوانات البرية بمعدل وفيات يصل إىل  ،%90مع إمكانية
االنتقال من إنسان إىل إنسان.

يوجد لقاح جتريبي

داء فيروس ماربورغ

حمى نزفية يسببها فيروس ينتقل عن طريق خفافيش الثمار ،بمعدل وفيات
يصل إىل  ،%88مع إمكانية االنتقال من إنسان إىل إنسان.

ال يوجد لقاح

حمى السا

حمى نزفية يسببها فيروس ينتقل عن طريق مالمسة بول القوارض أو برازها،
بمعدل وفيات تصل إىل  %15يف احلاالت احلادة ،مع إمكانية االنتقال من
إنسان إىل إنسان.

فيروس كورونا املسبب ملتالزمة
الشرق األوسط التنفسية

مرض يصيب اجلهاز التنفسي يسببه فيروس الكورونا وينتقل عن طريق اجلمال
والبشر بمعدل وفيات يصل إىل %35

املتالزمة التنفسية احلادة
الوخيمة (سارس)

مرض يصيب اجلهاز التنفسي يسببه فيروس الكورونا وينتقل من إنسان إىل إنسان
ومن احليوانات (يحتمل اخلفافيش) بمعدل وفيات يصل إىل .%10

ال يوجد لقاح

أمراض فيروسي نيبا وهينيبا

مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق خفافيش الثمار واخلنازير والبشر ،وتظهر أعراضه
يف شكل متالزمة تنفسية حادة أو إلتهاب الدماغ ،بمعدل وفيات يصل إىل .%100

تطوير لقاح جديد ممول من «التحالف
من أجل ابتكارات االستعداد لألوبئة»

حمى الوادي املتصدع

مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق مالمسة دم أو أعضاء احليوانات املصابة ،أو
عن طريق البعوض بمعدل وفيات يصل إىل  %50يف املرضى الذين يعانون من احلمى
النزفية .مل يتم اإلبالغ عن حاالت انتقال من إنسان إلنسان.

يوجد لقاح جتريبي غير مرخص

حمى زيكا

تسببه فيروسة مصفرة ينتقل عن طريق البعوض ،ويمكن أن يؤدي إىل صغر الرأس
عند املواليد ألمهات مصابة بالفيروس ،ويف متالزمة غيان-باريه ،مع إمكانية
االنتقال من إنسان إىل إنسان

ال يوجد لقاح

مرض إكس
(مسببات األمراض احلالية غير
املعروف عنها إصابة اإلنسان
باألمراض)

ال ينطبق

ال يوجد لقاح
تطوير لقاح جديد ممول من «التحالف من
أجل ابتكارات االستعداد لألوبئة”
ال يوجد لقاح
تطوير لقاح جديد ممول من «التحالف من
أجل ابتكارات االستعداد لألوبئة”

يمول «التحالف من أجل ابتكارات
االستعداد لألوبئة» تطوير برامج
مؤسسية وفنية تسمح للبحث والتطوير
السريع استجابة الندالع فاشيات
مسببات األمراض التي ال يوجد لها لقاح.

املصادر :موقع منظمة الصحة العاملية على شبكة اإلنترنت (صفحات خمتلفة) ،وموقع .CEPI.net

لإلبــاغ عــن الفاشــيات املشــتبه فيهــا ،نظــرا خلــوف البلــدان
علــى نحــو معقــول مــن آثــار مثــل هــذه التقاريــر علــى التجــارة
وغيرهــا مــن النتائــج االقتصاديــة .فمــرض االلتهــاب الرئــوي
احلاد الوبائي (ســارس) على ســبيل املثال كان يمكن احتوائه
علــى نحــو افضــل إذا كانــت الصيــن قــد قامــت باإلفصــاح عــن
حالــة التفشــي املبدئيــة مبكــرا إىل منظمــة الصحــة العامليــة.
أمــا نظــم املراقبــة غيــر الرســمية ،مثــل «بروميــد» و«هيلــث
مــاب» اللتــان جتمعــان معلومــات مــن تقاريــر املراقبــة
الرســمية ،والتقاريــر اإلعالميــة ،واملناقشــات عبــر اإلنترنــت،
وامللخصــات ،ومالحظــات شــهود العيــان ،فيمكنهــا أيضــا
مســاعدة النظــم الصحيــة الوطنيــة واملســعفين الدولييــن علــى
اتخــاذ خطــوات اســتباقية عــن املنحنــى الوبائــي أثنــاء املراحــل
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األوىل مــن الفاشــيات .كمــا توفــر وســائل التواصــل االجتماعــي
فرصــا إضافيــة لالكتشــاف املبكــر للتحــوالت يف حــوادث
األمــراض املعديــة.
ويوفــر التعــاون مــن أجــل مراقبــة اجلاهزيــة لألوبئــة علــى
املســتوى الوطنــي ،مثــل «أجنــدة األمــن الصحــي العاملــي»،
و«حتالــف التقييــم اخلارجــي املشــترك» ،معلومــات مفيــدة
يمكــن للحكومــات الوطنيــة اســتخدامها لدعــم اســتجاباتها
اخملطــط لهــا ملواجهــة الفاشــيات ،كمــا أنــه قــد يكــون مــن املفيــد
إجــراء مزيــد مــن البحــث يف ســبل انتشــار مســببات األمــراض
احملتملــة وأثرهــا الكبيــر.
وينبغــي أن تكــون البلــدان مســتعدة التخــاذ تدابيــر مبدئيــة
للحــد مــن انتشــار املــرض عنــد انــدالع الفاشــية .ومــن الناحيــة

التاريخيــة ،كان يتــم وضــع الســفن يف احلجــر الصحــي يف
املــواينء أثنــاء انتشــار وبــاء الطاعــون ملنــع انتشــار املــرض
إىل املــدن الســاحلية ،أمــا يف حالــة األمــراض اخلبيثــة وشــديدة
القابليــة لالنتقــال ،قــد يظــل احلجــر الصحــي ضروريــا ،بالرغــم
مــن اخملــاوف احملفوفــة بــه فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان.
وباملثــل ،قــد يكــون مــن الضــروري تقنيــن التدابيــر الطبيــة
احليويــة املضــادة عندمــا تكــون املدخــات حمــدودة ،لــذا
فينبغــي علــى البلــدان اتخــاذ قــرار مســبق بشــأن مــا إذا كانــت
ســتضع املســعفين األوائــل وغيرهــم مــن األفــراد املهميــن
كأولويــة ،أو أنهــا ســتفضل اجملموعــات الضعيفــة ،مثــل
األطفــال وكبــار الســن؛ فاالســتراتيجيات اخملتلفــة قــد تكــون
مناســبة خملتلــف األمــراض.
يمكــن أيضــا أن تســاعد احللــول التقنيــة علــى تخفيــف عــبء
الفاشــيات الكبيــرة واألوبئــة ،كمــا أن هنــاك حاجــة ملحــة لطــرق
عــاج أفضــل وأرخــص — بمــا فيهــا املضــادات احليويــة
اجلديــدة ،ومضــادات الفيروســات ملواجهــة األمــراض املقاومــة،
وربمــا تكــون اللقاحــات اجلديــدة واملطــورة أكثــر أهميــة.

التعاون مطلوب

هنــاك فشــل كبيــر علــى مســتوى األســواق عندمــا يتعلــق األمــر
باللقاحــات مقارنــة بمســببات األمــراض ذات االحتمــاالت
املنخفضــة التــي علــى األرجــح قــد تســبب األوبئــة بشــكل
جماعــي .ومــع انخفــاض احتماليــة أن تكــون هنــاك حاجــة
إىل هــذا النــوع مــن اللقاحــات ،وتكاليــف البحــث والتطويــر
املرتفعــة ،والنتائــج املتأخــرة ،تتــردد شــركات األدويــة يف
االســتثمار يف تطويرهــا جميعــا ،فالســعي وراء توليــد األربــاح
ال يتســق علــى نحــو جيــد مــع االهتمامــات االجتماعيــة الراميــة
إىل تقليــص اخملاطــر التــي تخلفهــا هــذه األمــراض جميعــا.
ويمكــن للتعــاون الــدويل بعيــد النظــر التغلــب علــى هــذا
النــوع مــن اخفــاق الســوق — مثــل «التحالــف مــن أجــل
ابتــكارات االســتعداد لألوبئــة» (Coalition for Epidemic
) Preparedness Innovationsالــذي تدعمــه حكومــات أســتراليا،
وبلجيــكا ،وكنــدا ،والهنــد ،واليابــان ،وأملانيــا ،والنرويــج
فضــا عــن االحتــاد األوربــي وغيرهــا مــن خمتلــف جهــات
التمويــل غيــر احلكوميــة؛ وتتضمــن أهــداف التحالــف تطويــر
اللقاحــات املرشــحة ضــد بعــض مســببات األمــراض منخفضــة
االحتماليــة شــديدة اخلطــورة مــن خــال دليــل املفهــوم للتمكيــن
مــن إجــراء االختبــارات الســريرية ورفــع االســتعداد يف حالــة
تفشــي مســببات األمــراض هــذه ،كمــا يهــدف التحالــف إىل
تمويــل تطويــر البرامــج املؤسســية والفنيــة إلســراع وتيــرة
البحــث والتطويــر جملابهــة حــاالت التفشــي التــي ال يتوفــر لهــا
لقاحــات .وهنــاك نمــاذج تمويــل مماثلــة يمكنهــا دعــم التطويــر
إلنتــاج لقــاح شــامل لإلنفلونــزا.
وبالطبــع ســتكون اللقاحــات اجلديــدة أقــل فائــدة إذا مل
تكفــل احلكومــات أن الســكان املعرضيــن للخطــر لديهــم ســبيل
للحصــول عليهــا ،عــاوة علــى أن توافــر هــذا الســبيل مــن شــأنه
حتفيــز االقتصــادات الناميــة علــى املشــاركة بفاعليــة يف
عمليــة بحــث وتطويــر األمصــال .ففــي عــام  ،2007منعــت

إندونيســيا منظمــة الصحــة العامليــة مــن احلصــول علــى عينــات
مــن فيــروس إنفلونــزا الطيــور (إتــش  5إن  )1لالحتجــاج علــى
حصــول الشــركات يف البلــدان الغنيــة غالبــا علــى العينــات
مــن االقتصــادات الناميــة جمانــا إلنتــاج اللقاحــات وغيرهــا
مــن التدابيــر املضــادة دون رد أى أربــاح أو مزايــا أخــرى إىل
املانحيــن.
وبعيــدا عــن تمويــل البحــث والتطويــر ،بإمــكان التعــاون
الــدويل تعزيــز االســتعداد لألوبئــة عــن طريــق دعــم التخزيــن
املركــزي للقاحــات واألدويــة التــي يمكــن توفيرهــا عنــد احلاجــة

إن اخملاطر االقتصادية لألوبئة
ليست تافهة
املاســة إليهــا .ولهــذا التعــاون مزايــا واضحــة مــن خــال نظــام
يقــوم فيــه كل بلــد بتخزيــن مــا لديــه مــن تدابيــر طبيــة حيويــة
مضــادة .وبينمــا حتتــاج بعــض البلــدان علــى األرجــح لهــذه
التدابيــر املضــادة أكثــر مــن غيرهــا ،فــإن الصالــح العــام العاملــي
للعيــش دون خــوف مــن األوبئــة يجــب أن يحفــز علــى التعــاون
واملشــاركة يف التكاليف .وعالوة على ذلك ،فإن البلدان الغنية
األقــل عرضــة نســبيا خلطــر املعانــاة مــن آثــارا صحيــة هائلــة مــن
غالبيــة األوبئــة قــد تعــاين مــن خســائر اقتصاديــة كبيــرة علــى
نحــو غيــر متــوازن — حتــى بســبب األوبئــة البعيــدة — نظــرا
حلجــم اقتصاداتهــا واعتمادهــا علــى التجــارة اخلارجيــة.
يف حالــة انــدالع الفاشــيات علــى النحــو الــذي يفــرض عــبء
صحــي جوهــري ،فــإن هنــاك أدوات للحــد مــن خماطــر الكــوارث
االقتصاديــة ،وكمــا هــو احلــال بالنســبة للكــوارث الطبيعيــة ،قــد
يســاعد التأميــن يف توزيــع العــبء االقتصــادي عبــر قطاعــات
االقتصــاد واملناطــق ،فضــا عــن أن وضــع األفــراد كأولويــة،
مثــل عمــال الرعايــة الصحيــة ،وأعضــاء اجلهــات العســكرية،
وموظفــي الســامة العامــة بهــدف توزيــع التدابيــر الطبيــة
احليويــة املضــادة أثنــاء حالــة التفشــي مــن شــأنه املســاعدة يف
حمايــة املــوارد االقتصاديــة املهمــة.
وال يمكننــا التنبــؤ بنــوع مســببات األمــراض التــي ســتحفز
الوبــاء اخلطيــر التــايل ،أو التنبــؤ بمــكان نشــوء الوبــاء ،أو
بمــدى حــدة العواقــب .ولكــن طاملــا كان هنــاك تعايــش بيــن
البشــر ومســببات األمــراض املعديــة ،فإنــه مــن املؤكــد انــدالع
الفاشــيات واألوبئــة ،وبالتــايل تكبــد تكاليــف باهظــة .بيــت
القصيــد هــو أنــه يمكننــا اتخــاذ خطــوات اســتباقية إلدارة
خماطــر األوبئــة وتخفيــف آثارهــا .فاألعمــال املتضافــرة اآلن
علــى املســتويات احملليــة والوطنيــة ومتعــددة األطــراف يمكنهــا
أن تمضــي قدمــا نحــو حمايــة رفاهيــة عيشــنا اجلماعيــة يف
املســتقبل.

ديفيد بلوم هو أستاذ االقتصاد والديموغرافيا ،ودانيال
كاداريت يعمل كمساعد بحثي ،وجي بي سيفيلال يعمل
كمساعد بحثي مشارك وجميعهم يف كلية الصحة العامة تي
إتش تشان بجامعة هارفارد.
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 ١٢تريليون دوالر تقريبا هي جمرد استثمارات لشركات
وهمية حول العامل
يانيك دامغارد ،توماس إلكيير ،نيلز جوهانسن

كشف

حيل شركات صورية خارجية

يُنظــر عــادة إىل االســتثمار األجنبــي املباشــر علــى أنــه
اســتثمارا اســتراتيجيا مســتقرا طويــل األجــل يعكــس
القــرارات األساســية املتعلقــة باملوقــع الــذي توجــد بــه
الشــركات املتعــددة اجلنســيات .ومــن املعتقــد غالبـ ًـا

يونيو  | ٢٠١٨التمويل والتنمية

الرسم التوضيحيISTOCK.COM/ALUXUM :

بحــث جديــد أن الشــركات
متعــددة اجلنســيات اســتثمرت
 ١٢تريليــون دوالر حــول العــامل
يف شــركات صوريــة ،وأن مواطنــي بعــض البلــدان
غيــر املســتقرة ماليـ ًـا والــدول املنتجــة للنفــط يمتلكــون
حصــة كبيــرة منهــا ال تتناســب مــع ثروتهــم الشــخصية
التــي تبلــغ  ٧تريليــون دوالر خمبــأة يف املــاذات
الضريبيــة.
بالرغــم مــن أن تســريبات ســويس (Swiss
) Leaksووثائــق بنمــا ،وعمليــات اإلفصــاح األخيــرة
الصــادرة عــن هــذه الصناعــة اخلارجيــة ،قــد كشــفت
بعــض الطــرق املعقــدة التــي تســتخدمها الشــركات
متعــددة اجلنســيات واألفــراد األثريــاء يف املــاذات
الضريبيــة للهــروب مــن دفــع حصتهــم العادلــة ،فــإن
العــامل املــايل اخلارجــي مــا يــزال شــديد الغمــوض.
وبســبب الســرية التــي ترتكــز عليهــا اخلدمــات التــي
تقدمهــا املصــارف اخلارجيــة ،واحملامــون وشــركات
التوطيــن ،مــن الصعــب معرفــة األمــوال التــي يتــم
توجيههــا مــن خــال املــاذات الضريبيــة ،فيمــا يتعلــق
بمــن أيــن تأتــي وإىل أيــن تذهــب.
واليــوم تكتســب هــذه األســئلة أهميــة خاصــة يف
البلــدان التــي تكثــر فيهــا املبــادرات السياســية الراميــة
إىل احلــد مــن االســتخدام الضــار للمــاذات الضريبيــة.
فالسياســات التــي تعــرف باختصاراتهــا ،مثــل فاتــكا
(( )FATCAالقانــون األمريكــي لالمتثــال الضريبــي
املعنــي باحلســابات اخلارجيــة) ،وســي أر أس ()CRS
(معيــار اإلبــاغ املوحــد) ،وبــي إي بــي إس ()BEPS
(تــآكل القواعــد الضريبيــة ونقــل األربــاح) ،تقــدم
جمموعــة متنوعــة مــن متطلبــات اإلبــاغ اجلديــدة

تشــمل :قيــام الشــركات متعــددة اجلنســيات بإبــاغ بلد
تلــو اآلخــر بمعلومــات حــول نشــاطها االقتصادي .كما
يجــب علــى املصــارف إجــراء عمليــات حتقــق شــاملة
عــن خلفيــات العمــاء لتحديــد احلســابات اململوكــة
ألجانــب وإبــاغ الســلطات الضريبيــة باملعلومــات
التفصيليــة عــن تلــك احلســابات؛ وبالتــايل يجــب علــى
الســلطات الضريبيــة تبــادل املعلومــات ذات الصلــة
بالضرائــب مــع نظيراتهــا األجنبيــة بموجــب اتفاقيــات
تبــادل شــامل للمعلومــات.
هــذه املوجــة اجلديــدة مــن سياســات فــرض
الضرائــب تثيــر جــدال .فبينمــا يرحــب البعــض
باحملــاوالت الطموحــة إلصــاح مــا يُنظــر إليــه علــى
أنــه نظــام ضرائــب دويل غيــر صالــح حيــث يطبــق علــى
النخــب يف العــامل معــدالت ضريبيــة فعالــة منخفضــة،
يرى آخرون أن تكلفة إنفاذ هذه السياســات يمكن أن
تقلــل مــن فوائدهــا .ومــن املســتحيل حتديــد أي وجهــة
نظــر أقــرب إىل احلقيقــة دون اتخــاذ تدابيــر موثوقــة
تتناســب مــع نطــاق هــذا التحــدي اخلارجــي .وحلســن
ـرا عــن منظمــة
احلــظ ،إن اإلحصــاءات الصــادرة مؤخـ ً
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وبنــك
التســويات الدوليــة بشــأن املراكــز املاليــة العابــرة
للحــدود قــد ســمحت للباحثيــن بالشــروع يف اختــراق
غطــاء الســرية اخلارجيــة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺣﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻮرﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻳﻮﺟــﻪ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﳋﺎرﺟــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﺮﻛﺎت ﺻﻮرﻳــﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ.

)ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻤــﺮر ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻛﻴﺎﻧــﺎت ذات ﻏــﺮض ﺧــﺎص إﱃ إﺟﻤــﺎﱄ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳋﺎرﺟﻲ(

١٠٠
٨٠
٦٠

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ٪٣٧٫٨ :

٤٠
٢٠

اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻛﻨﺪا
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
روﺳﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺴﺎﺑﺎت إﱃ دراﺳﺔ ).Damgaard and Elkjaer (2017
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺸــﻤﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺑﻠــﺪان ﻻ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣــﻼذ ﺿﺮﻳﺒــﻲ آﻣــﻦ وﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ ﻧــﺎﰋ ﳏﻠــﻲ أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ
 ٣٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ٪٣ﰲ
 .٢٠١٥اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﻫﻲ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ.

أن مثــل هــذا االســتثمار يجلــب فــرص العمــل ،واإلنتــاج ،وبنــاء
املصانــع اجلديــدة ،ونقــل التكنولوجيــا .إال أن دراســة جديــدة
( ،)Damgaard and Elkjaer 2017نشــرتها منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،جتمــع بيــن اإلحصــاءات
التفصيلية عن االســتثمار األجنبي املباشــر والتغطية الشــاملة
للمســح املنســق لالســتثمار املباشــر الــذي أجــراه صنــدوق النقــد
الــدويل ،تبيــن أن رقــم  ١٢تريليــون دوالر املذهــل — وهــو مــا
يقــارب  %٤٠مــن جميــع مراكــز االســتثمار األجنبــي املباشــر
عامليــا — رقــم خمتلــق تمامــا :فهــو يتكــون مــن اســتثمار
ً
مــايل يمــر مــن خــال شــركات صوريــة ليــس لهــا أي نشــاط
حقيقــي.
هــذه االســتثمارات يف شــركات صوريــة تــكاد تمــر دائمــا
مــن خــال املــاذات الضريبيــة املعروفــة جيــدا .وتســتضيف
اقتصــادات االنتقــال الرئيســية الثمانيــة  -وهــي هولنــدا
ولكســمبرغ وهونــغ كونــغ ،وجــزر فرجــن البريطانيــة ،وبرمــودا،
وجــزر كايمــان ،وآيرلنــدا ،وســنغافورة  -أكثــر مــن  %٨٥مــن
اســتثمارات العــامل يف كيانــات ذات غــرض خــاص ،والتــي
غالبا ما تكون قد تأسســت ألســباب متعلقة بالضرائب .تشــمل
ً
خصائــص هــذه الكيانــات تســجيل قانــوين خاضــع للقانــون
الوطنــي ،وملكيــة نهائيــة لألجانــب ،وعــدد قليــل مــن املوظفيــن
أو عــدم وجــود موظفيــن ،وقلــة اإلنتــاج أو عــدم اإلنتــاج يف
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االقتصــاد املضيــف ،ووجــود مــادي قليــل أو غيــر موجــود علــى
اإلطــاق ،ومعظمــه مــن األصــول واخلصــوم األجنبيــة ،وتمويــل
جماعي أو أنشــطة حيازة تمثل عمل هذه الكيانات األساســي .إن
مثــل هــذا االســتثمار اخلارجــي يــزداد أهميــة .وعلــى عكــس حمفظــة
االســتثمار وغيرهــا مــن االســتثمارات ،فقــد أخــذ االســتثمار
األجنبــي املباشــر يف التوســع يف أعقــاب األزمــة املاليــة ،مدفوعــا
أساســا بمواقفــه جتــاه املراكــز املاليــة نتيجــة للتعقيــد املتنامــي
يف هيــاكل الشــركات متعــددة اجلنســيات الكبيــرة (دراســة Lane
.)and Milesi-Ferretti 2018
إن اســتخدام الكيانــات الناقلــة يف املــاذات الضريبيــة ال
يعنــي يف حــد ذاتــه جتنــب الضرائــب ،ولكنــه يعنــي بالتأكيــد توفيــر
مزيــد مــن الفــرص لتجنــب الضرائــب وحتــى التهــرب الضريبــي.
تتطلــب العديــد مــن االســتراتيجيات األكثــر تشــددا للحــد مــن
الضرائــب تنظيــم االســتثمارات بهــذه الطريقــة علــى وجــه التحديــد،
ومــن املوثــق جيـ ًـدا أن الشــركات متعــددة اجلنســيات ذات الوجــود
االســمي يف املــاذات الضريبيــة تدفــع ،يف واقــع األمــر ،ضرائبــا
أقــل علــى أرباحهــا العامليــة.
هــذا النــوع مــن هندســة الضرائــب املاليــة يشــكل ظاهــرة
عامليــة تتقاطــع مــع االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق
الصاعــدة .ففــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة ،مثــل الهنــد
والصيــن والبرازيــل ،يمــر مــن  %٥٠إىل  %٩٠مــن االســتثمار
األجنبــي املباشــر اخلارجــي مــن خــال كيــان أجنبــي ال يمتلــك أي
جوهــر اقتصــادي؛ وذلــك بنســبة تتــراوح بيــن  %٥٠إىل  %٦٠يف
االقتصــادات املتقدمــة مثــل اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة
(انظــر الرســم البيــاين .)١وعلــى الصعيــد العاملــي ،يقتــرب املتوســط
مــن  .%٤٠علــى الرغــم مــن أن حصــة الكيــان ذي األغــراض
ـبيا يف بعــض بلــدان منظمــة التعــاون
اخلاصــة منخفضــة نسـ ً
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،إال أن التحــدي الضريبــي الــذي
يشــكله ال يــزال كبيـ ًـرا ،ألن االســتثمار األجنبــي املباشــر املتجــه
ـبيا ،بشــكل عــام ،بالنســبة حلجــم الكيــان
إىل اخلــارج مرتفــع نسـ ً
االقتصــادي.

الثروة اخلفية

أيضــا املــاذات
يف أجــزاء كثيــرة مــن العــامل ،يســتخدم األفــراد ً
الضريبيــة علــى نطــاق واســع ،كمــا يتضــح مــن دراســة جديــدة
(( )Alstadsæter, Johannesen, and Zucmanقيــد اإلصــدار) .حتليــل
اإلحصــاءات التــي أصدرهــا مؤخـ ًـرا بنــك التســويات الدوليــة حــول
الودائــع املصرفيــة عبــر احلــدود ،وتوثــق الدراســة اختالفــات
واضحــة بيــن الــدول يف مقــدار الثــروة التــي يتــم االحتفــاظ بهــا
يف حســابات خارجيــة شــخصية .علــى الصعيــد العاملــي ،يمتلــك
األفــراد حــوايل  ٧تريليــون دوالر — أي مــا يعــادل تقريبــا ٪١٠
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي — يف املــاذات الضريبيــة.
ومــع ذلــك ،يتــراوح اخملــزون مــن الثــروة اخلارجيــة بيــن حوايل ٪٤
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف الــدول االســكندنافية إىل حــوايل
 ٪٥٠يف بعــض الــدول املنتجــة للنفــط ،مثــل روســيا واململكــة
العربيــة الســعودية ،ويف البلــدان التــي عانــت حــاالت عــدم اســتقرار
مــايل كبيــر ،مثــل األرجنتيــن واليونــان (انظــر الرســم البيــاين .)٢
تشــير هــذه األنمــاط إىل أن الضرائــب املرتفعــة ال ترتبــط
بالضــرورة بمســتويات عاليــة مــن التهــرب الضريبــي يف

mgaard, corrected 5/10/18

خارج دائرة الظل

ســيزداد التحــدي الضريبــي الــدويل يف الســنوات القادمــة
بســبب زيــادة رقمنــة األصــول ونقلهــا (ت ــأمل بالفيســبوك
وغوغــل وتينســينت) .تســلط الدراســات اجلديــدة الضــوء علــى
األمــوال التــي تمــر باملــاذات الضريبيــة وتكشــف عــن فــروق
صارخــة بيــن البــاد يف التعــرض للتحــدي اخلارجــي ،لكــن
هــذه التحليــات تســتند إىل أدلــة غيــر كاملــة ،ألن الشــركات
متعــددة اجلنســيات واألفــراد يمكــن أن يســتخدموا أســاليب
أخــرى لتأميــن الثــروة يف اخلــارج .ولهــذا الســبب ،هنــاك حاجــة
إىل املزيــد مــن البيانــات الختــراق حجــاب الســرية املاليــة
اخلارجيــة بالكامــل.
أوالً ،ينبغــي علــى املزيــد مــن البلــدان أن تبــدأ باإلبــاغ
املنتظــم عــن البيانــات املاليــة التفصيليــة مقســمة حســب
األدوات والقطــاع احمللــي والقطــاع املقابــل والبلــد والعملــة
وتاريــخ االســتحقاق .ثانيـ ًـا ،تتعــرض اإلحصــاءات التقليديــة
لالقتصــاد الكلــي التــي تســتند إىل مفهــوم االقتصــاد الوطنــي
باعتبــاره احلــد الوحيــد ذات الصلــة ،إىل حتديــات مــن العوملــة
املاليــة .وينبغــي اســتكمال هــذه اإلحصــاءات ببيانــات الترابــط
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اخلــارج :فالبلــدان االســكندنافية تتمتــع بأعلــى معــدالت
ضرائــب دخــل يف العــامل ،ولكــن لديهــا القليــل نســبيا مــن
الثــروات الشــخصية يف اخلــارج .وتشــير النتائــج أيضــا إىل
أن األفــراد أحيانــا يخبئــون األمــوال يف حســابات خارجيــة
ألســباب ال عالقــة لهــا إطالقــا بالتهــرب الضريبــي ،وال ســيما
يف ســياق اقتصــادات األســواق الصاعــدة .فعلــى ســبيل املثــال،
قــد تعمــل بنــوك املــاذ الضريبــي علــى التحايــل علــى ضوابــط
رأس املــال خــال أزمــة العملــة ،كمــا قــد توحــى بــه املســتويات
العاليــة بشــكل اســتثنائي للثــروة الشــخصية اخلارجيــة يف
األرجنتيــن ،وغســل عائــدات الفســاد يف صناعــات اســتخراج
املــوارد ،علــى النحــو الــذي تبديــه إحصــاءات دول مثــل روســيا
وفنزويــا.
تســلط الدراســة الضــوء أيضــا علــى التغيــرات اجلذريــة يف
حصــة املــاذات الضريبيــة يف ســوق إدارة الثــروات العامليــة:
فقــد انخفضــت نســبة الثــروات العامليــة اخلفيــة التــي تديرهــا
تقريبــا عشــية األزمــة املاليــة
املصــارف السويســرية مــن ٪٥٠
ً
إىل  ٪٢٥اليــوم مــع توســع املــاذات الضريبيــة اآلســيوية مثــل
هــوجن كونــغ ومــاكاو وســنغافورة .قــد يشــير هــذا التطــور إىل
أن التعــاون الــدويل يف املســائل الضريبيــة مــن جانــب سويســرا
وغيرهــا مــن املــاذات الضريبيــة األوروبيــة يعــد رادعــا
للمتهربيــن مــن الضرائــب .ولكنــه قــد يكــون عالمــة علــى أن
ـراء يف العــامل هــم مــن اآلســيويين الذيــن
نســبة أكبــر مــن األكثــر ثـ ً
يقومــون بأعمــال مصرفيــة خارجيــة يف مــاذات ضريبيــة
قريبــة.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

١٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Alstadsæter, Johannesen, and Zucmanﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻠﺪان ﲡﺎوز إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ  ٢٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ .٢٠٠٧

العاملــي والتــي تتعــدى االحتفــاظ بالثــروة املاليــة عبــر احلــدود
للعثــور علــى أصحابهــا النهائييــن .هــذه البيانــات ســتجعل
تقييــم تكاليــف ومزايــا املبــادرات السياســية اخملتلفــة ممكنــا:
يجــب أن تســتند القــرارات املســتنيرة إىل أدلــة غنيــة ومفصلــة
وموثوقــة.
يانيك دامغارد اقتصادي أول يف البنك الوطني الدانمركي،
توماس إلكيير اقتصادي أول يف إدارة اإلحصاءات بصندوق
النقد الدويل ،ونيلز جوهانسن أستاذ االقتصاد يف مركز
السلوك االقتصادي وعدم املساواة يف جامعة كوبنهاجن.
تعبــر اآلراء الــواردة يف هــذا املقــال عــن وجهــات نظــر املؤلفيــن ،وال تمثــل
بالضــرورة آراء املؤسســات التــي ينتمــون إليهــا.
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احذر
الفجوة

اختالف وجهات نظر االقتصاديين من
الرجال والنساء قد يؤثر على نتائج السياسات
آن ماري ماي ،وديفيد كوسيرا ،وماري
ج .ماكغايف

تويل

االقتصاديــات اإلنــاث ثقــة أقــل بكثيــر يف
الســوق عــن نظرائهــن مــن الرجــال حيــن يتعلق
األمــر بحــل مشــاكل االقتصــاد واجملتمــع.
فمقارنــة النســاء بالرجــال يف هــذا اجملــال تبيــن أن النســاء
أكثــر ميــا إىل التطلــع نحــو التدخــل احلكومــي لتقديــم احللــول،
ودعــم زيــادة التنظيــم البيئــي ،والنظــر يف الفجــوة بيــن اجلنســين
يف األجــور ويف األوضــاع األخــرى اخلاصــة بســوق العمــل.
هــذه هــي بعــض أبــرز النتائــج التــي خلــص إليهــا اســتبيان
أجرينــاه علــى اقتصادييــن مــن الذكــور واإلنــاث بجامعــات
تمنــح درجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد يف  ١٨بلــدا مــن
بلــدان االحتــاد األوروبــي .وللتعــرف علــى أيــن يقيــم هــؤالء
االقتصاديــون ومتــى حصلــوا علــى شــهادات الدكتــوراه ومــن
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أيــن حصلــوا عليهــا ،قمنــا بتحليــل ردودهــم علــى جمموعــة
واســعة مــن األســئلة املتعلقــة بالسياســة املعاصــرة ،بمــا يف
ذلــك دعــم إجــراءات التقشــف ،وتنظيــم املعامــات املاليــة
ذات اخملاطــر العاليــة ،والسياســات االنكماشــية ،والطاقــة
املتجــددة والتكســير الهيدروليكــي ،واحلفــر يف القطــب الشــمايل،
واحملاصيــل املعدلــة وراثيــا.
إن للفجــوة بيــن وجهــات نظــر اجلنســين حــول االقتصــاد
آثــارا هامــة علــى صنــع السياســات وعلــى مــا تســفر عنــه
القــرارات املتبعــة .وعلــى الرغــم مــن الزيــادة يف عــدد النســاء
اللواتــي دخلــن جمــال علــم االقتصــاد مــن الســبعينات إىل
ـرا علــى
التســعينات ،فــإن املهنــة ال تــزال يف غالبيتهــا حكـ ً
الذكــور .وتقتــرح دراســتنا أن تمثيــا أكبــر للمــرأة يف جمــال

علــم االقتصــاد ،وخاصــة يف املســتويات العليــا ،لــن يؤثــر
علــى خيــارات السياســة فحســب ،بــل ســيؤثر أيضــا علــى أنــواع
األســئلة التــي تطرحهــا األبحــاث.

أسباب أهمية التوازن بين اجلنسين

تمثيل أكبر للنساء يف االقتصاد لن
يؤثر على خيارات السياسة فحسب بل
أيضا على أنواع األسئلة التي
سيؤثر
ً
تطرحها األبحاث.
يف هذا الصدد ،كان متوسطتفضيل االقتصاديات النساء
حللــول الســوق علــى تدخــل احلكومــة أقــل ترجيحــا مــن تفضيــل
االقتصادييــن الذكــور لهــذه احللــول .ويتعلــق أكبــر اختــاف يف
وجهــات النظــر بيــن اجلنســين بفكــرة أن وجــود تشــريع أقــوى
حلمايــة العمالــة يــؤدي إىل ضعــف األداء االقتصــادي .ويف هــذا
الشــأن ،كان الرجــال أكثــر مــن النســاء ترجيحــا لالعتقــاد بــأن
هذا النوع من التدخل احلكومي سيضعف االقتصاد.
وأظهــرت األســئلة املتعلقــة بحمايــة البيئــة ثــاين أكبــر فجــوة
يف وجهــات النظــر بيــن االقتصادييــن الذكــور واإلنــاث؛ حيــث
ضمــت هــذه اجملموعــة أســئلة حــول سياســات تســتهدف معــدالً
أقــل لضريبــة القيمــة املضافــة علــى املنتجــات الصديقــة للبيئــة
لتشــجيع اســتخدامها ،وزيــادة ضرائــب الطاقــة علــى انبعاثــات
ثــاين أكســيد الكربــون ،وتشــجيع الطاقــة املتجــددة ،واحلــد مــن
التكســير الهيدروليكــي واحلفــر يف منطقــة القطــب الشــمايل،
وحظــر احملاصيــل املعدلــة وراثيــا.
وبصفــة عامــة ،فإنــه مــن األرجــح أن االقتصاديــات النســاء
تدعمــن مزيــدا مــن احلمايــة البيئيــة أكثــر مــن نظرائهــن الرجــال.
ويرتكــز االختــاف األكبــر بيــن آراء اجلنســين علــى مــا إذا
كان ينبغــي لالحتــاد األوروبــي أن يســتمر يف حظــر زراعــة
احملاصيــل املعدلــة وراثيــا .وكانــت النســاء أكثــر ميـاً للموافقــة
علــى اســتمرار هــذا احلظــر.
ـيطا ،ولكــن لــه داللــة إحصائيــة مهمــة،
ووجدنــا
اختالفــا بسـ ً
ً
بيــن اجلنســين حــول األســئلة التــي تتعلــق باإلنفــاق احلكومــي،
والضرائــب ،وإعــادة التوزيــع .وضُمِنــت هــذه اجملموعــة أســئلة
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إن التــوازن بيــن اجلنســين ذو أهميــة خاصــة يف أوروبــا ،حيــث
مــن الشــائع أن يشــغل أســاتذة علــم االقتصــاد مناصــب رفيعــة
املســتوى تتعلــق بصنــع السياســات يف احلكومــة ،علــى ســبيل
املثــال ،رئيــس الــوزراء ،واملناصــب الوزرايــة ،ورؤســاء البنــوك
املركزيــة .أمــا يف الواليــات املتحــدة ،وعلــى النقيــض مــن ذلــك،
ـادة مناصــب استشــارية،
فــإن أســاتذة االقتصــاد يشــغلون عـ ً
بحســب مــا انتهــت إليــه أبحــاث برونــو فــراي وراينــر آيشــينبيرغر
مــن جامعــة زيوريــخ.
لقــد أعطــت املفوضيــة األوروبيــة لتحقيــق تــوازن أكبــر بيــن
اجلنســين يف صنــع القــرار االقتصــادي أولويــة يف الســنوات
األخيــرة ،وعبــرت عنــه يف العديــد مــن التقاريــر واإلعالنــات
البــارزة .وتدفــع املفوضيــة بــأن حتقيــق تــوازن أكبــر بيــن
اجلنســين ليــس مــن قبيــل العدالــة وحســب ،بــل إنــه يســهم
يف زيــادة اإلنتاجيــة واالبتــكار ،ويف حتقيــق أداء أفضــل
لللشــركات ،وحتســين السياســة العامــة.
هــل يؤثــر هيــكل االقتصــاد القائــم علــى النــوع االجتماعــي
يف وضــع السياســات والنتائــج؟ وبصفــة خاصــة ،هــل يــؤدي
التمثيــل األكبــر للمــرأة إىل جمموعــة أكثــر تنوعـ ًـا مــن األســئلة
التــي تتعلــق بالسياســات ،وربمــا إىل جمموعــة بديلــة مــن
اال ســتنتاجات؟
بطبيعــة احلــال ،تعتمــد إجابــات هــذه األســئلة علــى مــا
ـاء وجهــات نظــر خمتلفــة
إذا كان لالقتصادييــن رجــاالً ونسـ ً
بالفعــل حــول مســائل تتعلــق بالسياســة االقتصاديــة .وحتــى
وقــت قريــب ،كانــت الدراســة الوحيــدة التــي تبحــث بأســلوب
منهجــي يف مثــل هــذه االختالفــات بيــن اجلنســين قــد أجراهــا
اقتصاديــون يتخــذون مــن الواليــات املتحــدة مقــرا لهــم
( .)٢٠١٤أمــا دراســتنا اجلديــدة فتســعى إىل فهــم مــا إذا كانــت
هنــاك فجــوة بيــن اجلنســين يف آراء االقتصادييــن العامليــن
يف االحتــاد األوروبــي حــول جمموعــة واســعة مــن القضايــا
املتعلقــة بالسياســة االقتصاديــة ،وكذلــك مــا إذا كانــت هنــاك
اختالفــات يف وجهــات النظــر حــول املبــادئ االقتصاديــة
األساســية وحــول املنهجيــة.
وجدنــا اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة واضحــة يف اآلراء
بيــن االقتصادييــن الرجــال والنســاء يف اجملــاالت اخلمســة
جميعهــا التــي درســناها وهــي )١( :املبــادئ االقتصاديــة
األساســية واملنهجيــة؛ ( )٢حلــول الســوق مقابــل تدخــل

احلكومــة؛ ( )٣اإلنفــاق احلكومــي ،والضرائــب ،وإعــادة التوزيــع؛
( )٤حمايــة البيئــة؛ ( )٥النــوع االجتماعــي وتكافــؤ الفــرص.
يتمثــل أكبــر اختــاف بيــن اجلنســين يف االختيــارات بيــن
حلــول الســوق أو تدخــل احلكومــة .وقــد طرحنــا جمموعــة مــن
األســئلة املتنوعــة حــول قضايــا مثــل التعريفــات اجلمركيــة
وغيرهــا مــن معوقــات التجــارة ،وتشــريعات حمايــة التوظيــف
وأثرهــا علــى األداء االقتصــادي ،وعقــود التوظيــف املؤقــت،
وإجــراءات احلكومــة للتقشــف وأدائهــا االقتصــادي ،وتنظيــم
املعامــات املاليــة العاليــة اخملاطــر ،والبطالــة بيــن الشــباب.
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معا عند
ال
من املهم أن يجلس االقتصاديون رجا ً
ونساء حول املائدة ً
ً
صياغة السياسة االقتصادية ومناقشتها.
حــول مســتوى اإلنفــاق العســكري ،وانفتــاح الــواردات ،وأثــر
الزيــادات يف احلــد األدنــى لألجــور علــى البطالــة ،وتأثيــر
التضخــم املعتــدل ،وسياســة البنــك املركــزي األوروبــي،
وسياســات االنكمــاش ،وحــدود العجــز والديــن.
ويف هــذه اجملموعــة مــن األســئلة ،وجدنــا أن االختالفــات
حــول املســتوى املناســب لإلنفــاق العســكري مثلــت أكبــر
اختالف يف وجهات النظر؛ إذ كانت النساء أكثر ميال العتبار
اإلنفــاق العســكري كبيــرا للغايــة ،يف حيــن كان الرجــال أكثــر
ا لتبنــى وجهــة النظــر املعارضــة لذلــك.
مي ـ ً
كمــا طرحنــا أيضـ ًـا أســئلة حــول املبــادئ األساســية يف
اختالفــا بيــن وجهــات نظــر
االقتصــاد واملنهجيــة ،ووجدنــا
ً
االقتصادييــن مــن الذكــور واإلنــاث .وفيمــا يمثــل التناقــض
األكبــر ،وجدنــا أن االقتصادييــن مــن النســاء أكثــر ميــا مــن
الرجــال إىل تأييــد فكــرة أن فــرق البحــث املتعــددة التخصصــات
ستحســن املعرفــة االقتصاديــة.

مسألة اإلنصاف

وأخيــرا ،طرحنــا أســئلة حــول تكافــؤ الفــرص يف اجملتمــع
واملســاواة بيــن اجلنســين يف التعليــم العــايل علــى وجــه
التحديــد .وتتيــح األســئلة املطروحــة يف هــذه اجملموعــة
ـذة علــى بعــض القضايــا األكثــر أهميــة التــي تواجــه املــرأة
نافـ ً
اليــوم .فقــد أدرجنــا أســئلة حــول فجــوة األجــور بيــن اجلنســين،
والسياســات التــي تعــزز التــوازن بيــن اجلنســين يف جمالــس
إدارة الشــركات اخلاصــة ،والعمــل اإليجابــي ،ورؤى للفــرص
املتاحــة لهيئــة التدريــس وطــاب الدراســات العليــا يف االحتــاد
األوروبــي ،والفوائــد احملتملــة للتــوازن بيــن اجلنســين يف فــرق
البحــث ،ودور األعمــال املنزليــة وأهميــة توفيــر رعايــة لألطفــال
بأســعار ميســورة يف مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة.
وممــا أثــار اهتمامنــا أن أكبــر ،أو حتــى ثــاين أكبــر اختــاف
يف وجهــات النظــر بيــن الرجــال والنســاء ،مل ينتــج عــن هــذه
اجملموعــة مــن األســئلة ،ولعلــه ليــس مــن قبيــل املفاجــأة أن
أكبــر اختــاف يف وجهــات النظــر بالنســبة لهــذه اجملموعــة مــن
األســئلة قــد انصــب علــى الفــرص املتاحــة للرجــال والنســاء يف
جمــال االقتصــاد يف معظــم اجلامعــات باالحتــاد األوروبــي.
وهنــا كانــت النســاء أكثــر ميــا إىل االعتقــاد بــأن الفــرص يف
جمــال االقتصــاد يف صالــح الرجــال أكثــر قليــا ،يف حيــن
رأى الرجــال أن الفــرص يف صالــح النســاء أكثــر قليــا أو أنهــا
متســاوية تقريبــا.
تشــير االختالفــات يف وجهــات النظــر بيــن االقتصادييــن
مــن الذكــور واإلنــاث حــول قضايــا السياســة ذات األهميــة إىل
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أن التغييــرات يف هيــكل مهنــة االقتصــاد قــد تؤثــر حقـ ًـا علــى
نــواجت السياســات وعلــى نــوع األســئلة التــي يطرحهــا البحــث.
مهمــا يف االحتــاد األوروبــي بصفــة خاصــة،
قــد يكــون هــذا
ً
حيــث تشــير األدلــة إىل أن املعرفــة االقتصاديــة يف التعليــم
العــايل تتحــول إىل سياســات بســهولة أكثــر ممــا هــو احلــال يف
الواليــات املتحــدة (دراســة (Frey and Eichenberger 1993

تقدم متعثر

توفــر النتائــج أيضــا إشــارة مهمــة إىل ســبب قلــة عــدد النســاء
يف جمــال االقتصــاد مقارنـ ًـة بمجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا
والهندســة والرياضيــات األخــرى .فــإذا تناقضــت وﺟﻬﺎت نظــر
املــرأة ﻣﻊ وجهــات نظــر زﻣﻼئهــا الذكــور األعلــى مرتبـ ًـة منهــا
ﺣﻮل مســائل تتعلــق بالبحــث واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،فقــد يكــون احتمــال
تعيينهــا وترقيهــا وﻧﺸﺮ أﻋﻤاﻠﻬا ﻲﻓ اﺠﻤﻟﻼت العلميــة الكبــرى
أقــل مــن الرجــل.
وقــد تســاعد مثــل هــذه العوائــق يف تفســير أســباب التعثــر
الــذي شــهده التقــدم يف تمثيــل املــرأة يف مهنــة االقتصــاد
حــوايل عــام  ،٢٠٠٠حســب مــا أفــادت بــه جلنــة الرابطــة
االقتصاديــة األمريكيــة عــن وضــع املــرأة يف مهنــة االقتصــاد.
تقــدم دراســتنا أدلــة علــى أهميــة جلــوس االقتصادييــن
ـاء حــول املائــدة معـ ًـا عنــد صياغــة السياســة
رجــاالً ونسـ ً
االقتصاديــة ومناقشــتها .فــإذا كانــت االختالفــات
الديموغرافيــة مثــل اجلنــس تســاعد يف تشــكيل وجهــات نظرنــا
حــول مســائل متعلقــة بالسياســات ،فــإن إشــراك املــرأة سيوســع
نطــاق النقــاش ويفســح جمــال الــرؤى.
آن ماري ماي ،أستاذ االقتصاد بجامعة نبراسكا — لينكولن؛
ديفيد كوسيرا كبير االقتصاديين يف منظمة العمل
الدولية ،جنيف ،سويسرا؛ ماري ج .ماكغايف أستاذ
مشارك بجامعة نبراسكا — لينكولن.
يستند هذا املقال إىل دراسة ).May, McGarvey, and Kucera (2018
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استعراض الكتب

السعادة عندما يكون
النمو ضعيفا

الثــروة ال جتلــب الســعادة ،وفقــا ملفارقــة إيســترلين.
فالنمــو االقتصــادي الســريع يجعــل النــاس يعتقــدون ذلــك،
ولكــن عندمــا يعتــري النمــو الضعــف وتقــل ثــروة كثيريــن ،يتبــدد
هــذا الوهــم .ويرمــي كتــاب «الرغبــة الالمتناهيــة يف حتقيــق
النمــو» ،وهــو مــن تأليــف اخلبيــر االقتصــادي الفرنســي الشــهير
دانييــل كوهيــن ،إىل طــرح بديــل لهــذه النتيجــة.
ويف اجلــزء األول مــن الكتــاب ،يــدرس كوهيــن منشــأ النمــو
علــى مســتوى األلفينــات ال القــرون أو العقــود .وهــو يربــط،
بطريقــة خلّقــة ولكنهــا تكهنيــة نوعــا مــا ،بيــن منشــأ النمــو
وبدايــة الزراعــة يف مواقــع جغرافيــة بعيــدة كل البعــد عــن
بعضهــا البعــض والتوســع الســكاين الناجــم عــن ذلــك .وقــد
حدثــت حلظ ـةُ فارقــة يف بدايــة القــرن الســابع عشــر عندمــا
بــدأت الثــورة العلميــة يف إحــال فكــرة التقــدم املــادي حمــل
الديــن ،األمــر الــذي أدى إىل توليــد النمــو االقتصــادي احلديــث
مــن خــال الثــورة الصناعيــة .ويربــط كوهيــن ضمنـ ًـا بيــن هــذا
احلــدث ونشــوء رغبــة دائمــة يف حتقيــق نمــو ســريع.
ومنتصــف الكتــاب هــو جــزؤه األكثــر ابتــكارا واألكثــر حفــزا
للفكــر .فهــذا اجلــزء ،املعنــون «املســتقبل ،املســتقبل!» ،يعــرض
حجــة متســقة تتعلــق بضعــف النمــو يف املســتقبل .ويبــدأ الكتــاب

ثمة سحابة تخيم على هذه الرؤية
املتفائلة ،فمن احملتمل القضاء
على وظائف الطبقة املتوسطة
باســتعراض أوجــه التقــدم التكنولوجــي املقبلــة ،ويعــرض
إلمكانيــة حتقيــق نمــو أبــدي .بيــد أن ثمــة ســحابة تخيّــم علــى
هــذه الرؤيــة املتفائلــة ،فمــن احملتمــل أن يترتــب علــى ذلــك
القضــاء علــى وظائــف الطبقــة املتوســطة.
وتتــواىل األفــكار مــن خــال مناقشــة شــاملة لشــكوك روبرت
غــوردون يف مــدى تأثيــر االختراعــات احلديثــة علــى الرفــاه
ض عملــي لكيفيــة انخفــاض النمــو
الشــامل .وتتكثــف بعــر ٍ
وتزايــد عــدم املســاواة يف اقتصــاد لديــه قطــاع آيل متكامــل
إلنتــاج الســلع علــى درجــة عاليــة مــن اإلنتاجيــة إىل جانــب
قطــاع للخدمــات عديــم الكفــاءة إىل حــد بالــغ .وهــذا التجريــد
يتســق بوجــه عــام مــع بعــض ســمات االقتصــادات املتقدمــة
يف نظريــات يطرحهــا خبــراء اقتصــاد بــارزون مــن قبيــل وليــام
بومــول وتومــاس بيكيتــي ولورانــس ســامرز .ويختتــم هــذا

دانييل كوهين

الرغبة الالمتناهية يف
حتقيق النمو

Daniel Cohen

The Infinite Desire
for Growth
Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2018, 184 pp., $24.95

اجلــزء بالقــول بــإن عــدم وقــف االحتــرار العاملــي — بســبب
مشــاكل القيــام بعمــل جماعــي — ســيحول دون اتخــاذ
االقتصــادات الناميــة ســريعة النمــو أي إجــراء بشــأن النمــو
االقتصــادي الضعيــف الــذي يتولــد عــن االقتصــادات املتقدمــة.
أمــا اجلــزء األخيــر مــن الكتــاب فهــو حماولــة غيــر مقنعــة
لتنــاول آثــار النمــو االقتصــادي الضعيــف بالنســبة للرفــاه.
ويــرى كوهيــن أنــه ليــس مــن املمكــن حتقيــق مســتوى مقبــول
مــن الســعادة إال إذا حــدث حتـوّل يف اجملتمعــات املنكوبــة بنمــو
اقتصــادي ضعيــف .وســيتعين أن يكــون هــذا التحــول عميقــا
ألنــه يتطلــب اتخــاذ مواقــف جديــدة جتــاه التقــدم املــادي،
والعمــل ،والطبقــات االجتماعيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،تســتند حجــج رئيســية إىل بيانــات مــن
تقريــر «الســعادة العاملــي» الصــادر عــن األمم املتحــدة ،األمــر
الــذي يعنــي ضمنــا االعتمــاد علــى مقيــاس نســبي للســعادة
مــن أجــل اســتخالص اســتنتاجات بشــأن املســتويات املطلقــة
للرفــاه .والفرنســيون قــد يحصلــون يف املتوســط علــى تقديــر
منخفــض مــن حيــث مســتوى ســعادتهم ،ولكــن مــن الصعــب
إقناعــي بــأن رفاههــم مماثــل لرفــاه النــاس يف معظــم بلــدان
أفريقيــا أو أمريــكا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،حتــى إذا
كان متوســط تقديــر ســعادتهم هــو نفــس تقديــر ســعادة اآلخريــن
أو مشــابه لــه.
وقــد رأيــت أن اجلــزء األول مــن الكتــاب مثيــر لالهتمــام،
واجلــزء األوســط ممتــاز وقراءتــه ممتعــة ،ســواء اتفقــت أو مل أتفــق
مــع احلجــج التــي يطرحهــا .أمــا اجلــزء األخيــر مــن الكتــاب فقــد
كان ،علــى العكــس مــن ذلــك ،خميبــا لآلمــال.
روجــر بيتانكــورت ،أســتاذ فخــري لعلــم االقتصــاد بجامعــة
ميريالنــد.
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أهمية البيانات

غالبــا مــا ينظــر إىل اإلحصــاءات والبيانــات علــى أنهــا
ت هامــة ولكنهــا جافــة .وكتــاب ويليــام ديرينغــر
موضوعــا ٍ
عــن اســتخدام القيــم احملســوبة يف بريطانيــا يف أواخــر القــرن
الســابع عشــر والثامــن عشــر يشــكك يف هــذه الصــورة بقصــة
أحــداث بــارزة تــؤدي فيهــا البيانــات دورا حموريــا.
فقــد أدت «الثــورة اجمليــدة» التــي حدثــت يف عــام 1688
إىل اعتــاء ويليــام أميــر مقاطعــة أوراجن عــرش إجنلتــرا .وأدى
ما تــا ذلــك مــن زيــادة يف ســلطة البرملــان علــى التدابيــر
املتعلقــة بامليزانيــة ،وإقامــة نظــام يوجــد فيــه حزبــان ،وحتريــر
الصحافــة إىل تهيئــة بيئــة اســتخدم فيهــا األفــراد ذوو الدوافــع
السياســية (الذيــن يســميهم ديرينغــر «احلســابيين») قيمــا
حمســوبة مــن أجــل إخضــاع احلكومــة والشــركات املدعومــة
منهــا للمســاءلة العامــة .وكان االســتخدام العــام للبيانــات

ويليام ديرينجر

القيم احملسوبة:
املالية ،والسياسة،
والعصر الكمي
William Deringer

Calculated Values:
Finance, Politics, and the
Quantitative Age
Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2018, 440 pp., $45

بهــذه الطريقــة مميّــزا لبريطانيــا يف ذلــك احليــن .وكان
احلســابيون يتنافســون فيمــا بينهــم ويشــككون يف حســابات
بعضهــم البعــض لطــرح نقــاط سياســية .وبحلــول عشــرينيات
القــرن الثامــن عشــر ،اعتمــدت احلكومــة برئاســة روبــرت والبــول
اعتمــادا متزايــدا علــى احلســابيين لدعــم القــرارات املتعلقــة
بالسيا ســات.
ويركــز الكتــاب علــى أوائــل القــرن الثامــن عشــر ،بمناقشــاته
الالذعــة بدرجــة متزايــدة بشــأن اإلنفــاق احلكومــي والضرائــب
والديــون فضــا عــن امليــزان التجــاري .ومــع مــرور القــرن،
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اتســع نطــاق دور وســلطة البيانــات بــدءا مــن الشــؤون املاليــة
واالقتصاديــة إىل البيانــات االجتماعيــة واجلغرافيــة ،بمــا يف
ذلــك يف املســتعمرات البريطانيــة .ويف الواقــع ،يــرى املؤلــف أن
الفتــرة تركــت أكبــر بصمــة لهــا يف الواليــات املتحــدة ،باعتمــاد
ذلــك البلــد بشــدة علــى الطــرق الكميــة للمحاســبة والتقييــم
وصنــع القــرار.
ويس ـلّط الكتــاب الضــوء علــى اســتخدام عــدد مــن التقنيــات
اإلحصائيــة الناشــئة .وتُبــرز فقاعــة بحــر اجلنــوب — وهــي

يمكن يف كثير من األحيان أن
تكون البيانات أداة لتوليد نقاش
قصــة معلومــات غيــر متماثلــة ،وحوافــز غيــر متوائمــة،
ومســتثمرين مضلَّليــن يف فتــرة ابتــكار مــايل — اســتخدام
حتليــل املعقوليــة لتصويــر عبثيــة ســعر الســهم يف قمــة
ارتفاعــه .وقصــة «التعــادل» هــي مثــال الســتخدام التقنيــات
احلاليــة لتحديــد القيمــة مــن أجــل وضــع تقديــر دقيــق ملدفوعــات
إجنلتــرا ألســكتلندا عنــد توحيدهمــا .وثمــة أمثلــة أيضــا لوضــع
ســيناريوهات ،وألشــكال ســابقة مــن التحليــل االنحــداري،
وللبــدء يف اســتخدام حســابات اكتواريــة .وبذلــك انبثقــت
مقاييــس الســعادة االجتماعيــة.
وقــد أبــرزت طبيعــة احلســابيين التنافســية مســائل القيــاس،
التــي ال يــزال بعضهــا قائمــا حتــى يومنــا هــذا .فقــد أثــار قيــاس
التجــارة الثنائيــة بيــن إجنلتــرا وفرنســا يف بيئــة جتاريــة يكــون
فيهــا رابحــون وخاســرون مســائل تتعلــق بتســجيل الســلع التــي
يعــاد تصديرهــا ،وموثوقيــة البيانــات اجلمركيــة ال ـمُبلغ عنهــا،
وتقييــم الســلع ،مثلمــا يثيــر هــذه املســائل اآلن .وأثــار النقــاش
احلزبــي بشــأن حجــم الديــن احلكومــي ومــا إذا كان يتزايــد أو
ينخفــض مســألة كفــاءة اســتخدام القيمــة الســوقية .ووجّــه
احلســابيون االنتبــاه أيضــا إىل أهميــة حتديــد االفتراضــات
اخلفيــة الكامنــة وراء احلســابات.
ـتخدما بحوثــا
ـ
س
م
ـة
ـ
ي
حل
ّ
ا
ـص
ويــروي ديرينغــر هــذه القصـ
ً
غزيــرة ال جتســد األحــداث احمليطــة بهــا فحســب بــل جتســد
الشــخصيات الشــهيرة الكثيــرة املعنيــة يف تلــك األحــداث أيضــا.
وهــو يقــول إننــا يمكــن أن نتعلــم مــن مناقشــات القــرن الثامــن
عشــر بالدعــوة إىل اســتخدام مناهــج حســابية جديــدة ومتنوعــة
لتحفيــز النقــاش العــام وتخفــف مــن خماوفــه بشــأن تنامــي
التوجهــات املضــادة لإلحصــاءات الكميــة .وكمــا يالحــظ
ديرينغــر ،يمكــن يف كثيــر مــن األحيــان أن تكــون البيانــات
أداة لتوليــد نقــاش بقــدر مــا يمكــن أن تكــون أداة لتوفيــر أجوبــة
قاطعــة.
روبرت هيث ،نائب سابق ملدير إدارة اإلحصاءات
بصندوق النقد الدويل.
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قصة إندونيسية

يظهــر غــاف كتــاب فاســوكي شاســتري املعنــون «إندونيســيا
التــي بُعثــت مــن جديــد» طائــر عنقــاء يصعــد مــن الرمــاد ،وهــو
مــا يعتبــر كنايــة شــديدة الــذكاء عــن التحــول الباهــر الــذي حــدث
يف إندونيســيا بعــد أزمتهــا املاليــة واالقتصاديــة والسياســية
الكارثيــة يف الفتــرة  .1998–1997ويتزامــن صــدور الكتــاب
مــع جتمّــع نخبــة العــامل املاليــة يف االجتماعــات الســنوية
املشــتركة بيــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل التــي
س ـتُعقد يف بــايل أواخــر هــذا العــام .وســيكون بمثابــة تذك ـرِة
مفيــدة بمــدى األشــواط التــي قطعتهــا إندونيســيا مــن األعمــاق
املظلمــة لألزمــة لتصبــح بلــدا مســتقرا ديمقراطيــا والمركزيــا
يحظــى باقتصــاد مفعــم باحليويــة.
ومــا يتضمنــه الكتــاب مــن اســتعراض عــام لســقوط
إندونيســيا املذهــل وصعودهــا الالحــق هــو يف حقيقــة األمــر
ســرد لثــاث أزمــات — ماليــة وزراعيــة وسياســية — حدثــت
معــا يف نفــس الوقــت تقريبــا وتفاعلــت فيمــا بينهــا بطرائــق
معقــدة .ويســتخدم شاســتري ،الصحفــي بحكــم تدريبــه،
احلكايــات والتأمــات الشــخصية واملقابــات إلبــراز األســباب
والعواقــب املعقــدة لألزمــة والعوامــل الكامنــة وراء انبعــاث
البلــد مــن جديــد.
ويتنــاول النصــف األول مــن الكتــاب تطــور أزمــة عــام
 .1998ويجســد ســرد شاســتري جتســيدا حيــا الكيفيــة التــي
تقاطعــت بهــا جمموعــة متعــددة مــن املصالــح لتشــكل األحــداث
خــال تلــك الفتــرة املشــؤومة :أي مصالــح التكنوقــراط الدولييــن
واإلندونيســيين ذوي الفهــم الضئيــل للتداعيــات السياســية
لسياســاتهم؛ والنُخــب السياســية والعســكرية والتجاريــة
العاقــدة العــزم علــى الدفــاع عــن مصاحلهــا؛ والعمــال العادييــن
والفالحيــن والطلبــة الذيــن حتملــوا عــبء األزمــة وطالبــوا
بإحــداث تغييــر يف الوضــع القائــم ،بمــا يف ذلــك منحهــم صوتــا
أكبــر يف احلكومــة .وخــال أســبوع واحــد فقــط يف شــهر مايــو
ذروة مفاجئــة وغيــر متوقعــة
مــن عــام  ،1998بلغــت األزمــة
ً
بحــدوث أعمــال شــغب يف الشــوارع ،وقتْــل أربعــة طلبــة يف
جامعــة تريســاكتي ،ورحيــل الرئيــس ســوهارتو يف نهايــة
املطــاف.
ويركــز النصــف الثــاين مــن الكتــاب علــى عمليــة االنتقــال
املدويــة ،التــي اتســمت بالفوضــى يف كثيــر مــن األحيــان ،بعــد
حُكــم ســوهارتو إىل الديمقراطيــة ،والصحافــة احلــرة ،وزيــادة
التشــديد علــى حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون .ويشــير
شاســتري عــن حــق إىل الــدور احملــوري الــذي أدتــه رئاســة
حبيبــي الــذي دامــت  18شــهرا والتــي قلّــص فيهــا ســلطات
الرئاســة ،وع ـزّز دور احلكومــات احملليــة ،وأعــاد احلريــات
األساســية ،وســمح ألهــايل تيمــور الشــرقية بالتصويــت مــن
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أجــل االســتقالل ،كل ذلــك مــع حمايــة مؤسســات البلــد الرئيســية
ومصالــح النُخــب فيــه.
ولألســف فــإن الكتــاب يــويل اهتمامــا ضئيــا للرؤســاء
الثالثــة التالييــن  -وهــم عبــد الرحمــن واحــد (غــوس دور)،
وميغاواتــي ،وسوســيلو بامبانــغ يودهويونــو  -ولكنــه يقــدم
ســردا برّاقــا لصعــود الرئيــس جوكــو ويــدودو (جوكــووي)
املذهــل .وجتاهُــل إدارة سوســيلو بامبانــغ يودهويونــو التــي
دامــت  10ســنوات ( )2014 - 2004أم ـرُ مؤســف علــى وجــه
اخلصــوص ،ألنهــا كانــت يمكــن أن تســاعد علــى تفســير الســبب
الــذي جعــل جوكــووي يــرث بلــدا يتفشــى فيــه الفســاد ،ويعــاين
نقصــا كبيــرا يف البنــى التحتيــة ،ومــن دعــم للوقــود ال يمكــن أن
يســتمر ،ويتزايــد فيــه التعصــب جتــاه األقليــات.
وشاســتري ،الــذي يعتــرف بأنــه متفائــل ،حمــق يف وصفــه
إلندونيســيا بأنهــا «أرخبيــل مــن اإلمكانيــات» ،ولكنــه يمــر
بســرعة علــى تصدعــات البلــد االجتماعيــة واالقتصاديــة
واملكانيــة والدينيــة العميقــة الكثيــرة .وممــا يــؤدي إىل تفاقــم
األمــور أن األســلوب االســتطرادي الــذي يســتخدمه املؤلــف يف
الكتــاب كثيــرا مــا يكــون متخبطــا ومضطربــا كاألحــداث التــي
يصفهــا ،ومــا يتضمنــه مــن حيــن آلخــر مــن حــاالت خــروج
عــن املوضــوع تصــف التحديــات التــي تواجــه بلدانــا أخــرى،
ال ســيما الهنــد والصيــن ،أمــر ال يســاعد بــأي حــال.
ويعتبــر كتــاب «إندونيســيا التــي بُعثــت مــن جديــد» ،رغــم
أوجــه القصــور التــي تشــوبه ،إضافــة مفيــدة للمؤلفــات التــي
تتنــاول بلــدا هامــا أثنــاء فتــرة بالغــة األهميــة مــن فتــرات
تاريخــه.
فيكرام نهرو ،املدرس املمارس البارز يف كلية الدراسات
الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.
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اختيار الورقة الصحيحة

نظرة من الداخل على النقود الورقية يف خمتلف أنحاء العامل
تاديوس غالوينزا وجيمس شان
بــدءا مــن سالســل األصــداف يف جــزر ســليمان إىل
األقــراص احلجريــة الكبيــرة يف جزيــرة يــاب امليكرونيزيــة
إىل أقــراص اجلبــن البارميجيانــو  -ريجيانــو يف إيطاليــا،
اتخــذت النقــود أشــكاال كثيــرة علــى مــر التاريــخ .واليــوم ،تمثــل
األوراق النقديــة تعبيــرا فنيــا عــن الســيادة الوطنيــة ،مــع اختيــار
بلــدان كثيــرة تخليــد مؤلفيــن ونشــطاء مشــهورين واألحيــاء
البريــة احملليــة واملعــامل الوطنيــة الرمزيــة بهــذه األوراق
النقديــة .وبعبــارة أخــرى ،تمثــل النقــود الورقيــة احلديثــة مــا
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يطمــح إليــه كل بلــد مــن جوهــر وتاريــخ وجمــال ومُثُــل عليــا.
ولكــي نشــاهد هــذا التنــوع عمليــا ،لســنا بحاجــة ســوى أن ننظــر
إىل البلــدان األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل البالــغ عددهــا
 189بلــدا والتــي تصــدر  136عملــة وطنيــة فريــدة وتشــكل 4
احتــادات نقديــة.
ومــن بيــن العمــات البــارزة كواشــا مــاالوي ،وهــو أصغــر
ورقة نقدية يف دراستنا إذ يبلغ حجمه  %87تقريبا من حجم
ورقــة دوالر الواليــات املتحــدة .وجنــد علــى الطــرف النقيــض
دوالر بــروين ودوالر ســنغافورة ،اللذيــن يمثــان أكبــر ورقتيــن
نقديتيــن متداولتيــن حجمــا ،بحيــث يتجــاوز جممــوع حجــم كل
مــن منهمــا  %150مــن حجــم ورقــة دوالر الواليــات املتحــدة،
األمــر الــذي يســتدعي امتــاك حمفظــة عميقــة لوضعهمــا فيهــا.
واألوراق النقديــة املوجــودة علــى نطــاق العــامل مســتطيلة
الشــكل ،غالبــا مــا تكــون أكثــر عرضــا ممــا هــي أكثــر طــوال.
فالفرنــك السويســري ،علــى ســبيل املثــال ،يكــون رفيعــا جــدا
عــادة ،يف حيــن أن اجلنيهــات البريطانيــة والشــلنات الكينيــة
أكثــر تربيعــا.
ومــع ذلــك ،علــى الرغــم مــن التباينــات يف التصميــم،
فــإن اخلــواص احمل ـدِدة للعملــة واحــدة :فهــي وحــدة قيــاس،
ومســتودع للقيمــة ،ووســيلة للتبــادل .وال توجــد أيضــا للورقــات
النقديــة ،أو النقــود «املســطحة» ،قيمــة متأصلــة؛ فقيمتهــا ال
حت ـدَّد إال مــن خــال العــرض والطلــب ،وتعتبــر عملــة قانونيــة
بموجــب مرســوم حكومــي.
وأهــم عنصــر يفصــل عملــة وطنيــة عــن غيرهــا هــو قيمتهــا.
فالبنــوك املركزيــة تقــرر مــا هــي أكبــر ورقــة نقديــة متداولــة،
ويحـدِّد عــدد أصفارهــا قيمتهــا األســمية ،وهــذا يشــير إىل القــوة
الشــرائية للورقــة داخــل البلــد .وحاليــا ،تتــراوح أكبــر الورقــات
النقديــة املتداولــة مــن ورقــة العشــرين دينــار البحرينيــة إىل
ورقــة ال ـ  500ألــف دونــغ الفيتناميــة .وتاريخيــا ،بســبب
التضخــم املفــرط ،طبعــت بلــدان كثيــرة ورقــات نقديــة تتضمــن
عــددا مبالغــا فيــه مــن األصفــار :فقــد أصــدرت يوغوســافيا
ورقــة قيمتهــا  500مليــار دينــار يف عــام  ،1991وأصــدرت
زمبابــوي ورقــة قيمتهــا  100تريليــون دوالر يف عــام .2009
واليــوم ،تعتبــر الوحــدات املئويــة مــن العملــة (مثــا ،ورقة املائة
دوالر األمريكيــة) الورقــة النقديــة األكثــر شــيوعا املتاحــة أكثــر
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مقارنة القيمة احلقيقية استنادا إىل أكبر األوراق النقدية

=
تشتري ثالث ورقات قيمة كل منها  ١٠٠جنيه من
جنيهات جنوب السودان قدحا من القهوة.

مــن غيرهــا يف كل بلــد .ولكــن القيمــة احلقيقيــة (معبّــرا عنهــا
هنــا مــن حيــث قيمتهــا بــدوالرات الواليــات املتحــدة) تعتمــد
علــى املــكان الــذي ُتســتخدم فيــه.
وأكبــر ورقــة نقديــة متداولــة علــى نطــاق البلــدان تعــادل،
يف املتوســط 33 ،دوالرا أمريكيــا ،ولكــن االختــاف يف القيمــة
احلقيقيــة مــن بلــد آلخــر ال يمكــن أن يكــون أكثــر وضوحــا ممــا
هــو .فثــاث أوراق قيمــة كل منهــا  100جنيــه مــن جنيهــات
جنــوب الســودان (وهــي أكبــر األوراق النقديــة املتداولــة يف
ذلــك البلــد) تشــتري قــدح قهــوة متوســط احلجــم يف مقهــى مــن
مقاهــي  .Starbucksوعلــى النقيــض مــن ذلــك ،تشــتري ورقتــان
فقــط مــن أكبــر األوراق النقديــة يف بــروين — وهــي األوراق
التــي تبلــغ قيمــة كل منهــا  10آالف دوالر — ســيارة ركاب
صغيــرة مــن طــراز تويوتــا ياريــس موديــل .2018
ومع ذلك ،فإن النقد قد ال يظل متربعا على العرش إىل األبد.
فمــع تزايــد اســتخدام العمــات الرقميــة واملعامــات التــي
جتــري عبــر اإلنترنــت علــى نطــاق العــامل ،قــد يكــون مســتقبل
النقــد الورقــي عرضــة للخطــر .فمــا كانــت لــه قيمــة يومــا مــا
بســبب ماديتــه علــى وجــه التحديــد يتراجــع أمــام اقتصــاد
عاملــي جديــد يجــري فيــه املزيــد واملزيــد مــن املعامــات —
الكبيــرة والصغيــرة — إلكترونيــا .وقــد تصمــم البلــدان يومــا
مــا وتصــدر أوراقــا نقديــة ذات طابــع افتراضــي ،تكــون مدجمــة
فيهــا ســمات أغنــى لالحتفــاء بــكل مــا تعتبــره عزيــزا عليهــا.
ولكــن حتــى ذلــك احليــن ،ســتحتفظ األوراق النقديــة الورقيــة
بجاذبيتهــا التــي ال يمكــن إنكارهــا.
تاديــوس غالوينــزا هــو مســؤول أبحــاث يف إدارة
األســواق النقديــة والرأســمالية بصنــدوق النقــد الــدويل .أمــا
جيمــس شــان فهــو مســاعد أول لشــؤون إدارة املعلومــات
يف إدارة اإلحصــاءات بصنــدوق النقــد الــدويل.

=

=

تشتري ورقتان قيمة كل منهما  ١٠آالف دوالر من دوالرات بروين

سيارة ركاب صغيرة من طراز تويوتا ياريس.

إذا كان لديك ما يعـادل مليون دوالر أمريكي ،فما هو
احليز الذي ستشغله هذه الكمية يف حقيبة أوراق؟
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