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رسالة من احملرر

نقطة حتول

منذ خمسة أشهر خططنا للكتابة عن االقتصاد السياسي في هذا العدد — أي كيف تؤثر
السياسة في االقتصاد وكيف يؤثر االقتصاد في السياسة .وأبدى عدد قليل منا وقتها شعورا
بأنه يتعين علينا بدال من البحث في مسألة ذات طابع أكاديمي ،أن نتابع ديناميكيات
آني.
االقتصاد السياسي في العالم الحقيقي وهي تتكشف ،بصورة مأساوية ،على نحو ٍّ
فقد أدت الجائحة ،وما اقترن بها من خسائر مروعة في األرواح ،إلى «اإلغالق العام الكبير»
وتوقف عجلة التجارة .وانقلبت حياة الناس رأسا على عقب ،وهو ما أكدته حاالت التسريح
المؤقت من العمل ،واستخدام أقنعة الوجه ،والشعور بالخوف .وبينما أدت أزمة الصحة العامة
هذه إلى إعادة توجيه محور تركيزنا ،فإن موضوع االقتصاد السياسي يصبح اآلن أكثر أهمية
من أي وقت مضى .فهو يؤكد فكرة أن السياسات ال تتأثر بالتحليل االقتصادي فحسب ،وإنما
بقوى غير اقتصادية ،واجتماعية ،وسياسية .وهو ما يدفعنا إلى التفكير في كيفية تواؤم
الناس واالقتصاد مع عالم ما بعد الجائحة.
ويسلط هذا العدد الضوء على مجموعة من المقاالت المتنوعة من منظور جائحة كوفيد.19-
فنستعرض في مقاالت جيف فريدن ،وأندريس فيالسكو ،وآخرين مدى أهمية المؤسسات،
والهوية ،والثقة .وتتناول أنطوانيت ساييه تقييم أهمية الحلول على مستوى السياسات فيما
تتسبب األزمة في حرمان الماليين من العمال المهاجرين من فرص العمل ،مخفضة بذلك
تحويالت العاملين في الخارج ،التي تشكل وحدها أهم مصدر لتدفقات الدخل في العديد
من البلدان الفقيرة .وتتناول مقاالت أخرى مناقشة الحاجة للتماسك االجتماعي والتضامن،
في ظل سياسات تحمي الفئات األكثر تأثرا باألزمة وتنتشلها منها مع تالشي فرص العمل
وتفاقم عدم المساواة.
والتعامل مع آثار الجائحة يعجل من إجراء مناقشات واقعية ألفضل السبل الكفيلة بتنفيذ
االستجابات على مستوى السياسات لكي تصل إلى كل شرائح السكان .فالسياسة االقتصادية
سوف تشكل إلى حد كبير درجة صالبة المجتمعات في مواجهة هذه األزمة الطارئة وتبعاتها.
غير أن أزمة بهذا الحجم تشكل حتما نقطة تحول على مستوى العالم ،وتدفع خبراء االقتصاد
وغيرهم إلى توسيع آفاق خيالهم اإلبداعي وتجربة أفكار جديدة ثورية عن األسلوب الذي
يعمل به العالم .ومثل هذا المنهج من إعادة تصور عالمنا ،وفقا لما ذكرته السيدة كريستالينا
غورغييفا في مقالها ،يمكن أن يؤدي بنا إلى عالم أكثر خضرة ،وذكاء رقميا ،وعدالة ،وتراحما.
وقد تكون هذه فرصة إلعادة ضبط أساسيات حياتنا االجتماعية واالقتصادية.
غيتا بات ،رئيس التحرير
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على الغالف

هناك رابطة ال تنفصم بين السياسة واالقتصاد ،ونرى هذه العالقة تمتد
دائما إىل حياتنا اليومية .ويعرض غالف عدد يونيو  2020من جملة التمويل
والتنمية للرسام جون كيونيو صورة تعبر عن تالقي السياسة ،واملصالح
اخلاصة ،واالقتصاد يف زمن فيروس كورونا.
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مبتكرة جتمع بين حفظ التنوع البيولوجي احلرجي واستخدامه
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وكوكب األرض.
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االقتصاد
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نظرة أقرب على التفاعالت بين السياسة واالقتصاد وجماالت أخرى
جيفري فريدن
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تعكس

جائحة كوفيد 19-بوضوح
شديد التقاطع بين السياسة
واالقتصاد واعتبارات أخرى.
وكان خبراء الصحة العامة
قد حذروا منذ وقت طويل من أن العامل قد يشهد
جائحة كبيرة ،ودعوا إىل مزيد من اجلاهزية
ملواجهتها .غير أن صناع السياسات الذين يتعين
عليهم التركيز على االنتخابات التالية يواجهون
صعوبة يف استثمار ما يلزم من وقت وأموال ورأس
مال سياسي للتصدي ألزمة مستقبلية ال تعدو كونها
احتمالية جمردة .لذلك مل تكن معظم بلدان العامل
مستعدة ملواجهة تهديد عاملي للصحة العامة يف
حجم أزمة فيروس كورونا املستجد.
وبينما تفشت اجلائحة بسرعة عبر بلدان العامل،
ظلت استجابة السياسات متباطئة بسبب الواقع
السياسي .وقوبلت توصيات خبراء الصحة العامة
بمعارضة من جانب بعض املواطنين وصناع
السياسات أمال منهم يف إرخاء القيود وعودة
األوضاع إىل طبيعتها قبل انتهاء اخلطر .ويف الوقت
نفسه ،ضغط أصحاب الشركات من أجل احلصول
على استثناءات خلدمة مصاحلهم ،واالستفادة من
الدعم الكبير املتاح — خطط اإلنقاذ — ملساعدتهم
خالل هذه الشدة.
وعلى املستوى الدويل ،تعكس استجابة
احلكومات للجائحة اجلانب السياسي املعقد للتعاون
العاملي .وتتطلب اجلوائح العاملية استجابة عاملية:

فامليكروبات ال حتترم احلدود .لذلك فإن أفضل
وسيلة بالطبع ملواجهة أزمات الصحة العامة الدولية
الطارئة تكون من خالل تنسيق االستجابة الدولية.
ولكن حتت ضغط الناخبين ،حال صناع السياسات
دون وصول املوارد إىل البلدان األخرى ،ومنعوا
تصدير األغذية واألدوية ،وقاموا بتخزين السلع
األساسية .ويفرض كل من هذه اإلجراءات — التي
قد حتظى بقبول املواطنين يف خمتلف البلدان —
تكلفة على البلدان األخرى .وحسب التحليل النهائي،
تؤول األمور إىل األسوأ يف جميع البلدان يف حالة
انعدام التعاون بينها .وحتاول املؤسسات الدولية
مثل منظمة الصحة العاملية تنسيق استجابة عاملية
تعاونية جتاه األزمة العاملية — ولكنها قد تقف
عاجزة أمام الضغوط السياسية القومية القوية
(راجع دراسة  Goodman and others 2010على
سبيل املثال).
وتواجه كل حكومة قرارات صعبة يف سياق اتخاذ
اإلجراءات املالئمة :ما القيود التي يتعين فرضها
ومتى يمكن إرخاؤها ،وما هي أوجه الصرف الالزمة
وكيف سيمكن جمع النقود ،وما اخملاوف الوطنية
التي يمكن حتجيمها لصالح التعاون الدويل .ويجب
أن تراعي هذه القرارات توصيات الصحة العامة،
واالعتبارات االقتصادية ،واملعوقات السياسية.
ومثلما اختلفت استجابة السياسات لألزمة املالية
خالل الفترة  2008-2007من بلد آلخر حسب
األوضاع االقتصادية السياسية احمللية ،تختلف

الرسم التوضيحيISTOCK / YEVHENII DUBINKO; JAMIE CARROLL :
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استجابة السياسات الوطنية جلائحة كوفيد 19-ألسباب
صحية واقتصادية وسياسية.

دراسة  .)Fair 2018فلماذا ال تدفع االنتخابات السياسيين
إذن إىل اختيار أفضل السياسات؟

الدور احملوري للسياسة

وضع الفرد يحدد رأيه

إن اخلالف احملتدم حول استجابة السياسات لهذا التهديد
العاملي ليس بجديد على خبراء االقتصاد السياسي،
بل هو أمر دائم احلدوث .فعلى سبيل املثال ،يؤمن جميع
االقتصاديين بأن البلدان الصغيرة ستشهد حتسنا يف
األوضاع إذا ما أزالت جميع احلواجز التجارية .غير أن
مفهوم التجارة احلرة أحادية اجلانب مل نسمع به من قبل يف
يطبق يف أي من بلدان العامل يف الوقت
الواقع العملي ،وال َ
مل ال؟ وبوجه أعم ،ملاذا تواجه البلدان صعوبات
احلايلَ .
كثيرة يف تطبيق السياسات االقتصادية الصحيحة؟ وملاذا
ُتغ َفل غالبا مشورة املراقبين واحملللين والعلماء املستقلين؟
السياسة هي اإلجابة املعتادة .وهي إجابة صحيحة عادة،
ولكنها تنطوي على قدر كبير من الغموض وااللتباس —
كما لو كنا نقول إن البلدان بعضها غني وبعضها فقير
بسبب االقتصاد .كيف تثني السياسة حتديدا احلكومات عن
صنع سياسات أفضل ،حتى يف مواجهة األزمات الوشيكة؟
وكيف يمكن أو كيف ينبغي صنع السياسات االقتصادية يف
ضوء ما سبق؟
يدور مفهوم االقتصاد السياسي حول كيفية تأثير
السياسة على االقتصاد وتأثير االقتصاد على السياسة
(راجع اإلطار) .وحتاول احلكومات دفع عجلة االقتصاد قبل
االنتخابات ،بحيث تنشأ فترات هبوط وارتفاع يف النشاط
االقتصادي قرب انعقاد االنتخابات ،أو ما ُيطلق عليه
الدورات االقتصادية السياسية .وباملثل ،تؤثر األوضاع
االقتصادية تأثيرا قويا على االنتخابات .فقد أشار خبراء
االقتصاد السياسي إىل حقيقة بسيطة (ومقلقة ربما) ،وهي أن
معدالت النمو االقتصادي والتضخم هي املعلومات الوحيدة
التي نحتاجها للتنبؤ بنتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية
يف آخر  100عام بدقة كبيرة (راجع على سبيل املثال

من املبادئ االقتصادية األساسية أن أي سياسة تعود
بالنفع على اجملتمع ككل يمكن تطويعها لتعود بالنفع
على كل فرد من أفراد اجملتمع ،حتى ولو أدت إىل مكاسب
للبعض وخسائر للبعض اآلخر .وال يتطلب ذلك سوى فرض
قدر من الضرائب على الفائزين لتعويض اخلاسرين —
ليصبح اجلميع أفضل حاال يف نهاية املطاف .ويستخدم
االقتصاديون أدوات فعالة الستكشاف السياسات
االقتصادية األفضل ملصلحة اجملتمع.
ولكن من مبادئ االقتصاد السياسي األساسية أن الفائزين
ال يرغبون يف حتمل ضريبة لتعويض اخلاسرين .ويحدد
الفرد موقفه من املعركة ليس على أساس مصلحة اجملتمع
ولكن على أساس املعسكر الفائز واملعسكر اخلاسر .فمصلحة
البلد قد ال تكون مصلحة اإلقليم أو اجملموعة أو القطاع أو
الطبقة — وبالتايل ستتم معارضتها.
حتى يف النظم الديمقراطية ،قد يرى الكثيرون أن
السياسة تتبع قاعدة ذهبية ،وهي أن من يملك الذهب هو
من يضع القواعد .فاجملموعات ذات املصالح اخلاصة
تضطلع فيما يبدو بدور كبير حول العامل ،سواء يف النظم
الديمقراطية أو غيرها .وتتضمن هذه اجملموعات األثرياء،
والصناعات القوية ،والبنوك والشركات الكبيرة ،والنقابات
العمالية املؤثرة.
وهل يوجد تفسير آخر لتحمل األمريكيين ضعفي أو
ثالثة أضعاف السعر العاملي للسكر؟ يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ال يوجد سوى عدد قليل من مزارع قصب السكر
وبضعة آالف من مزارعي بنجر السكر — و 330مليون
مستهلك للسكر .وقد يعتقد البعض أن تأثير  330مليون
شخص على السياسة يفوق تأثير بضعة آالف ،ولكنهم
خمطئون .فعلى مر العقود ،أدى الدعم واحلواجز التجارية إىل

ما هو االقتصاد السياسي؟

واستمر هذا االنفصال لفترة طويلة خالل القرن العشرين.
ففي ظل الكساد الكبير ومشكالت التنمية ،كانت القضايا ذات
الطابع االقتصادي اخلالص مقلقة بدرجة كافية لشغل اهتمام
االقتصاديين .وباملثل ،كانت املشكالت السياسية لهذا العصر
جسيمة للغاية — حربان عامليتان وصعود الفاشية والشيوعية —
مما استلزم التركيز عليها بشكل منفصل.
ولكن مع حلول السبعينات ،اتضح أنه من اخلطأ الفصل
بين اجملال االقتصادي واجملال السياسي .فقد شهد هذا العقد
انهيار نظام بريتون وودز النقدي ،وصدمتين يف أسعار النفط،
وكسادا تضخميا — مما سلط الضوء على التداخالت بين
املسائل االقتصادية والسياسية .وأصبح االقتصاد من جماالت
السياسة ذات األولوية ،وأصبحت السياسة مرتبطة يف معظمها
باالقتصاد.

آدم سميث وديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل هم يف نظر
الكثيرين رواد علم االقتصاد احلديث .ولكنهم أطلقوا على أنفسهم لقب
االقتصاديين السياسيين ،وظل كتاب مبادئ االقتصاد السياسي
الذي ألفه ميل هو الوثيقة األساسية لالقتصاد السياسي منذ صدوره
عام  1848وحتى نهاية القرن .ومل يستطع هؤالء املنظرون األوائل
الفصل بين عامل االقتصاد وعامل السياسة.
ولكن ظهر اجتاهان أديا إىل فصل التحليل السياسي عن التحليل
االقتصادي .أوال ،بدأت احلكومات يف احلد من سيطرتها املباشرة
على االقتصاد .وثانيا ،ظهرت نظم سياسية خمتلفة :حيث حتولت
أوروبا من النظام امللكي الذي كان مطبقا يف جميع بلدانها تقريبا
إىل نظم حكومية أكثر تنوعا واعتمادا على التمثيل السياسي .ومع
أوائل القرن العشرين ،أصبح االقتصاد والسياسة علمين منفصلين.
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السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح

حسب التحليل النهائي ،تؤول األمور إىل األسوأ يف جميع
البلدان يف حالة انعدام التعاون بينها.
رفع سعر السكر لصالح مزارع ومزارعي السكر على حساب
اآلخرين جميعهم.
ولكن ما السبب يف إيالء أهمية أكبر جملموعة صغيرة
من منتجي السكر على حساب باقي البلد؟ من مبادئ
االقتصاد السياسي املعروفة أن املصالح املركزة تفوز عادة
على املصالح املتفرقة .فمنتجو السكر يشكلون تكتال قويا
ويعملون جاهدين من أجل التأثير على السياسيين .ونظرا
ألن أنشطتهم قد تتوقف ما مل يحصلوا على معاملة تفضيلية
من احلكومة ،كان لزاما عليهم أن ينظموا أنفسهم لتمويل
السياسيين وتشكيل جمموعة ضغط عليهم .وتقدر التكلفة
التي يتحملها املستهلكون بحوايل ملياري إىل  3مليارات
دوالر أمريكي سنويا .وهو مبلغ ضخم ،ولكنه ال يمثل
سوى سنتين يوميا للمواطن األمريكي العادي .ولن يخاطب
املستهلك أي ممثل منتخب أو يهدده بانتخاب خصمه بسبب
حتمله سنتين يوميا.
كذلك تساعد حقيقة تكتل املنتجين وانقسام املستهلكين
يف تفسير حماية التجارة .فبإمكان مصنعي السيارات
القليلين تنظيم أنفسهم ،بينما يصعب ذلك على عشرات
املاليين من مشتريي السيارات .وليس ذلك فحسب .فقد يوجد
خالف بين اإلدارة والعمالة يف قطاع السيارات بشأن أمور
كثيرة ،ولكن مصنعي السيارات والعاملين بالقطاع متفقون
على رغبتهم يف حماية أنفسهم من املنافسة األجنبية .ومن
الصعب على السياسيين — ال سيما يف املناطق التي حتظى
فيها صناعة السيارات بأهمية كبيرة — عدم تلبية املطالب
املشتركة للعاملين واملالك يف مثل هذا القطاع القوي.
وربما ال يعد ذلك أمرا سيئا .فمزارعو السكر والعاملون
بقطاع السيارات يعتمدون يف معيشتهم على السياسات

الداعمة .من بإمكانه أن يقرر ما إذا كانت وظائفهم أقل
أهمية من تخفيض أسعار املستهلكين؟ ال توجد طريقة
بسيطة متعارف عليها للموازنة بين املنافع والتكاليف —
هل تخفيض سعر السكر مهم بالدرجة الكافية إلفالس آالف
املزارعين الكادحين؟ وتمثل السياسة يف الواقع اآللية التي
يحكم بها اجملتمع بين املصالح املتضاربة ،وربما ينبغي
إيالء أهمية أكبر لرأي الفئات األكثر عرضة للخطر.
وعادة ما ال يأخذ خبراء االقتصاد السياسي موقفا من
القضايا األخالقية املعقدة من هذا النوع ،بل يسعون إىل
فهم السبب وراء السلوك الذي تختار اجملتمعات انتهاجه.
ويمكن تفسير تفضيل السياسات احلكومية ملنتجي السكر
والسيارات على حساب املستهلكين بأن منتجي السكر
أو السيارات أكثر عرضة للمخاطر وأفضل تنظيما مقارنة
باملستهلكين.
غير أن بعض املستهلكين يشكلون تكتالت بدورهم.
فنظرا ألن السكر ُيستخدم يف التحلية ،ترغب الشركات
األعضاء يف رابطة مستخدمي مواد التحلية أيضا يف
توافره بسعر رخيص .وضغطت شركة كوكا كوال وشركة
هيرشي وغيرهما بالفعل من أجل تغيير سياسة السكر
األمريكية .وتساعد حقيقة وجود تكتالت قوية ذات مصلحة
على اجلانبين يف تفسير عدم ارتفاع األسعار عن مستواها
احلايل .وينطبق األمر نفسه على املنتجات الصناعية.
فمصنعو الصلب يرغبون يف احلماية — بينما ال يحتاجها
مستخدمو الصلب — مثل مصانع السيارات .وهكذا فإن
السياسة التجارية ليست معركة بين الشركات الكبيرة
وجمموعة متفرقة من األسر فحسب ،ولكنها معركة أيضا
بين الشركات الكبيرة ،وإال لكان من املتوقع أن تتمتع

وخالل اخلمسين عاما األخيرة ،تزايدت أهمية االقتصاد
السياسي يف جمال االقتصاد وجمال العلوم السياسية من خالل
ثالثة حماور:

النشاط االقتصادي لشركات أو صناعات معينة على طبيعة نشاطها
السياسي وتوجهه.

يحلل االقتصاد السياسي القوى السياسية املؤثرة على
االقتصاد .يؤثر الناخبون واجملموعات ذات املصلحة تأثيرا قويا
على جميع السياسات االقتصادية تقريبا .ويعمل خبراء االقتصاد
السياسي جاهدين على حتديد هذه اجملموعات ومصاحلها ،ودور
املؤسسات السياسية يف إدارة نفوذ هذه اجملموعات على السياسة.
يقيم االقتصاد السياسي تأثير االقتصاد على السياسة.
االجتاهات االقتصادية الكلية إما أن تؤدي إىل حتسين فرص
السياسيين أو إىل القضاء على فرصهم تماما .وعلى املستوى
االقتصادي اجلزئي ،يمكن أن تؤثر خصائص التكتل االقتصادي أو

يستخدم االقتصاد السياسي أدوات االقتصاد لدراسة
السياسة .يمكن اعتبار أن السياسيين يماثلون الشركات ،أو أن
الناخبين كاملستهلكين ،أو أن احلكومات مثل مؤسسات احتكارية
تقدم السلع واخلدمات للمستهلكين (الناخبين) .ويضع العلماء
نماذج للتفاعالت السياسية-االقتصادية للتوصل إىل فهم نظري
أدق للسمات األساسية املؤثرة على السياسات.
وقد أثرت هذه احملاور الثالثة تأثيرا عميقا على العلماء وصناع
السياسات .ويمثل علم االقتصاد السياسي مصدرا ال ينضب سواء
بالنسبة للمحللين الذين يعكفون على دراسة اآلليات التي حتكم
اجملتمعات أو للراغبين يف تغيير اجملتمع.
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دائما ما يتعين على صناع السياسات يف اجملتمعات
الديمقراطية التركيز على االنتخابات القادمة — وإال ستتم
اإلطاحة بهم على األرجح من مناصبهم السياسية.
جميع الصناعات باحلماية وأن تخضع التجارة يف كل
مكان لقيود مشددة.
ويف واقع األمر ،يدعم الكثيرون من أصحاب املصالح
القوية التجارة واالستثمار الدوليين .فالشركات متعددة
اجلنسيات والبنوك الدولية تعتمد على حرية تدفق السلع
ورأس املال .وينطبق ذلك حتديدا على احلقبة احلالية،
حيث تعتمد كبرى شركات العامل على سالسل العرض
العاملية املعقدة .ففي الوقت احلايل ،تنتج الشركات
الدولية عادة خمتلف القطع واألجزاء يف عشرات البلدان،
وتقوم بتجميعها يف عشرات البلدان األخرى ،ثم تبيع
املنتجات النهائية يف جميع بلدان العامل .وتفرض
احلواجز التجارية معوقات على سالسل العرض ،لذلك
جند أن معظم الشركات العاملية الكبرى هي أيضا من أكبر
الداعمين لزيادة حرية التجارة.

شبكة معقدة

يحارب الناخبون واجملموعات ذات املصلحة اخلاصة على
جانبي أي قضية معاركهم على الساحة السياسية .وتلعب
آليات االقتصاد السياسي دورا يف حتديد الفائز يف معركة
السياسات.
ويف النظم الديمقراطية على األقل ،تمثل االنتخابات
نقطة البدء املنطقية .وعندما ال يلبي القائمون على احلكومة
مطالب ناخبيهم ،يحول ذلك دون استمرارهم يف مناصبهم
لفترة طويلة .لذلك قد نتوقع أن تختار النظم الديمقراطية
السياسات التي تعود بالنفع على االقتصاد ككل .ولكن
االقتصاد ككل ال يديل بصوته.
ويحتاج السياسيون إىل أصوات املواطنين الذين يقررون
نتائج االنتخابات .ويختلف الناخبون ذوو األصوات
احلاسمة أو احملورية باختالف املؤسسات االنتخابية
ويفضل يف معظم
واجملموعات االجتماعية يف كل بلدُ .
النظم السياسية استهداف الناخبين املتأرجحين غير
املنتمين حلزب دون اآلخر الذين قد تتغير أصواتهم حسب
سياسات املسؤول احلايل أو وعود خصمه .فإذا ما أدىل
الفقراء بأصواتهم لصالح اليساريين وأدىل األثرياء
بأصواتهم لصالح اليمينيين على سبيل املثال ،سيكون
للطبقة املتوسطة الصوت احلاسم .ويف االنتخابات
الرئاسية األمريكية األخيرة ،تركزت جمموعات الناخبين
املتأرجحين األكثر تأثيرا يف املناطق الصناعية املتضررة
يف الغرب األوسط األمريكي ،حيث يؤمن الكثير من
الناخبين يف هذه املناطق بأن املنافسة األجنبية ساهمت
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يف تراجع قطاع الصناعة التحويلية .ويساعد ذلك يف
تفسير السبب وراء زيادة ميل املرشحين الرئاسيين إىل
السياسات احلمائية بالرغم من أن معظم األمريكيين
يؤيدون االنفتاح التجاري.
عالوة على ذلك ،دائما ما يتعين على صناع السياسات يف
اجملتمعات الديمقراطية التركيز على االنتخابات القادمة —
وإال ستتم اإلطاحة بهم على األرجح من مناصبهم السياسية.
ويساعد ذلك يف فهم السبب وراء صعوبة قيام احلكومات
باإلنفاق على سياسات ال تؤتي ثمارها إال على املدى
الطويل — مثل الوقاية من اجلوائح واجلاهزية ملواجهتها.
وهكذا تكون اليد العليا لكتلة املصالح اخلاصة والعامة
يف اجملتمع .وتساعد املؤسسات على فهمها منطقيا .ففي
البداية تأتي املؤسسات االجتماعية — أي كيفية تنظيم
املواطنين ألنفسهم .فبعض الشركات واملزارعين والعمال
منظمون بصورة جيدة مما يمنحهم نفوذا سياسيا أكبر.
ويف البلدان الغنية ،جند أن املزارعين عددهم قليل نسبيا،
ومنظمون بشكل جيد ،ويحصلون على دعم شامل تقريبا
ويتمتعون باحلماية .أما يف البلدان الفقيرة ،فيوجد الكثير
من املزارعين الذين ال يستطيعون تنظيم أنفسهم إال نادرا
ويخضعون لضرائب شاملة .ويف البلدان التي ينظم العمال
فيها أنفسهم يف نقابات عمالية مركزية ،كما هو احلال يف
بعض بلدان أوروبا الشمالية ،يتيح لهم ذلك االضطالع بدور
كبير يف صنع السياسات الوطنية .وبالتايل تؤثر الطريقة التي
تنظم بها اجملتمعات نفسها — حسب القطاع االقتصادي أو
املنطقة أو االنتماء العرقي — على هيكل سياساتها.
وتضطلع املؤسسات السياسية بدور الوسيط يف
مواجهة ضغوط الدوائر االنتخابية على القادة .وحتى يف
النظم السلطوية ،يجب أن يهتم احلكام ولو بجزء من الرأي
العام .ويطلق خبراء االقتصاد السياسي على هذا اجلزء اسم
«الشريحة االنتخابية املنتقاة» ،أي الشريحة السكانية التي
حتظى باهتمام صناع السياسات .ويف النظام السلطوي،
قد تكون هذه الشريحة نخبة اقتصادية ما أو القوات
املسلحة .أما يف النظم الديمقراطية االنتخابية ،تتكون هذه
الشريحة من الناخبين واجملموعات ذات املصلحة .وأيما
كانت هذه الشريحة ،يحتاج صناع السياسات إىل تأييدها
للبقاء يف مناصبهم.
ويف النظم الديمقراطية ،تتحكم املؤسسات االنتخابية
اخملتلفة يف تأثير الضغوط التي يفرضها الناخبون على
صناع السياسات .ويمكن أن تساعد األحزاب السياسية
املنظمة على استمرار السياسيين لفترة أطول يف مناصبهم:
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فالسياسي غير املنتمي إىل أي حزب قد تشغله االنتخابات
التالية فحسب ،بينما يتعين أن يعبأ احلزب بسمعته على
املدى األطول .ويف احلاالت التي يشترك فيها البلد ككل
يف انتخاب سياسييه ،كما هو احلال يف إسرائيل أو هولندا،
ينصب التركيز على السياسة الوطنية .أما عندما يمثل
السياسيون مناطق جغرافية أضيق نطاقا ،كما هو احلال
يف جملس النواب األمريكي ،يكون الفكر العام السائد
أن «جميع السياسات حملية» (وهي عبارة تنسب عادة
إىل تيب أونيل ،الرئيس الديمقراطي جمللس النواب خالل
السبعينات والثمانينات) .وحسب النظام االنتخابي املطبق،
تركز السياسات بدرجة أكبر إما على الشأن الوطني أو على
الشأن احمللي.
وتؤثر املؤسسات االنتخابية على هوية املواطنين الذين
يرغب السياسيون يف اجتذابهم للفوز يف االنتخابات .فاجملمع
االنتخابي األمريكي يويل األولوية يف االنتخابات الرئاسية
للناخبين املتأرجحين يف واليات الغرب األوسط األمريكي
من خالل التركيز على توفير احلماية للصناعات التحويلية.
ويف النظام البرملاين متعدد األحزاب ،قد يكون الناخبون
احملوريون هم مؤيدو حزب صغير يمكن أن يتأرجح رأيه بين
شركاء االئتالف ،مثل األحزاب املتطرفة التي تضطلع بدور
مهم يف تشكيل احلكومات اإلسرائيلية .وأيما كان الناخبون
احملوريون يف النظام االنتخابي ،سيكون لهم نفوذ كبير يف
الغالب على النظام السياسي والسياسات.
وتعد طبيعة املؤسسات التشريعية مهمة أيضا .فعلى سبيل
املثال ،يستطيع النظام البرملاين الوحدوي إحداث تغييرات
كبيرة وسريعة ،بينما تكون وتيرة التغيير أكثر اعتداال وتباطؤا
يف النظام األمريكي القائم على فصل السلطات .وتمنح النظم
الفيدرالية — يف أستراليا والبرازيل وكندا وأملانيا والواليات
املتحدة — سلطات واسعة حلكومات املقاطعات أو الواليات،
بينما تسمح النظم املركزية للحكومة الوطنية باحلكم دون
أي تدخل .كذلك قامت بعض احلكومات بتفويض أجهزة
مستقلة أقل عرضة للضغوط السياسية املعتادة إلدارة
بعض السياسات املهمة — مثل البنك املركزي وهيئات
الصحة العامة.
وحتظى هذه املؤسسات بأهمية كبيرة نظرا ألنها تؤثر على
األوزان النسبية التي يعطيها السياسيون خملتلف اجملموعات يف
اجملتمع .فبعض املؤسسات االجتماعية السياسية تمنح نفوذا
كبيرا للنقابات العمالية ،بينما يميز البعض اآلخر املزارعين،
وتسيطر رابطات األعمال على مؤسسات أخرى .ويحلل خبراء
االقتصاد السياسي املصالح املؤثرة وكيفية انتقالها وحتولها
إىل سياسات حكومية من خالل مؤسسات اجملتمع.

ثاين أفضل خيار قد يكون اخليار األفضل

ينشغل صناع السياسات أو املراقبون أو حتى املواطنون
العاديون املهتمون بالشأن االقتصادي بالقضايا التي
أوردناها آنفا نظرا ألنها قد تغير بدرجة كبيرة من طريقة
النظر إىل السياسة واملشورة بشأن السياسات.

ومن املمكن أال تكون السياسات التي يشير التحليل
االقتصادي إىل أفضليتها لصالح االقتصاد جمدية
سياسيا .فكما أشرنا سابقا يف سياق احلديث عن التجارة
احلرة ،يوصي جميع االقتصاديين تقريبا بأن إزالة جميع
احلواجز التجارية من جانب واحد هو اخليار األفضل
يف البلدان الصغيرة .ولكن يكاد يكون من املؤكد أن
أي حكومة حتاول فتح الباب أمام التجارة احلرة من
جانب واحد ستواجه معارضة شديدة من اجملموعات
ذات املصلحة اخلاصة ومن العديد من فئات الشعب التي
ستعتبر هذه اخلطوة خطيرة .وقد يؤدي ذلك إىل انهيار
احلكومة وإحالل حكومة أخرى حملها يمكن االعتماد
عليها يف احلفاظ على احلواجز التجارية أو تشديدها.
ويف هذه احلالة ،قد يؤدي انتهاج أفضل سياسة ممكنة
إىل نتيجة أسوأ كثيرا.
لذلك ُينصح السياسيون واحملللون واملراقبون
واملواطنون العاديون املهتمون بالسياسة االقتصادية
بتقييم االنعكاسات االقتصادية ملبادرات السياسات دون
إغفال جدواها السياسية .فإذا تأكد أن أفضل سياسة ممكنة
سيكون مصيرها الفشل بل ربما تؤدي إىل ردود أفعال
عنيفة ،قد يكون العالج أسوأ من املرض نفسه .ويبدو
األمر أكثر منطقية لو تم أخذ الواقع السياسي الذي تواجهه
احلكومة يف االعتبار وصياغة السياسات بما يتسق مع هذا
الواقع .لذلك يعد ثاين أفضل خيار هو اخليار األفضل بدال
من اإلصرار على اخليار األمثل الذي يؤدي بنا إىل حال أسوأ
يف نهاية املطاف — أو كما جاء يف احلكمة الشعبية أن
املثالية عدو النجاح.

اخلالصة

االقتصاد السياسي هو حتليل اجملتمع احلديث من خالل
إطار يجمع بين العوامل السياسية واالقتصادية .وبما أننا
جميعنا تقريبا متفقون على وجود ارتباط معقد بين السياسة
واالقتصاد ال يمكن معه فصل أحدهما عن اآلخر — نظرا ألن
السياسة تؤثر على االقتصاد واالقتصاد يؤثر على السياسة
العلوم احلكومية بجامعة هارفارد .فإن هذا املنهج يبدو
طبيعيا .فقد ثبتت فعاليته يف فهم احلكومات واجملتمعات،
كما يمثل أداة فعالة للراغبين يف تغيير احلكومات
واجملتمعات .وينبغي يف الوقت احلايل أن يعي صناع
السياسات هذه الدروس املهمة يف تعاملهم مع جائحة
كوفيد.19-
جيفري فريدن أستاذ العلوم احلكومية بجامعة هارفارد.
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غير مسبوق .ففي سياق مكافحة اجلائحة ،بادرت احلكومات
باجلمع بين التدخالت الكبيرة لدعم احتياجات الصحة
العامة واتخاذ إجراءات على صعيد املالية العامة تصل إىل
 8,7تريليون دوالر تقريبا .وقامت البنوك املركزية بعمليات
ضخمة لضخ السيولة ،كما بادرت البلدان الغنية بمؤازرة
البلدان األفقر.

سرعة قياسية

الصورة :صندوق النقد الدويل

ما بعد األزمة

حان الوقت الغتنام هذه الفرصة
وبناء عامل أفضل

كريستالينا غورغييفا

إذا نظرنا إىل الوراء عند بداية عام  ،2020سنجد أن العامل
أم َلت مقتضيات
قد تغير بدرجة تكاد جتعلنا ال نعرفه .فقد ْ
حماية الصحة العامة إيقاف عجلة االقتصاد العاملي،
ِضت قيود
وفر َ
وج ِّمد العمل يف املصانعُ ،
فأُ ْغ ِل َقت املتاجرُ ،
شديدة على حرية احلركة.
ومل يس َلم أي بلد من اآلثار الصحية واالقتصادية
واالجتماعية ألزمة فيروس كوفيد .19-ومن مآسي
األزمة أن أكثر من  260ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب
املاليين بالفيروس .ويتوقع الصندوق أن ينخفض النشاط
االقتصادي العاملي بدرجة غير مسبوقة منذ فترة «الكساد
الكبير» .إنها أزمة منقطعة النظير بحق.
ورغم قتامة اآلفاق ،يحدوين األمل يف املستقبل .فاألزمات
غالبا ما ُتظهِ ر أفضل ما يف البشر — وقد رأيت ذلك بنفسي
يف بلدان ضربتها احلروب والكوارث الطبيعية.
ونحن نشهد هذا بالفعل يف جهود مكافحة اجلائحة ،إذ
يضحي األطباء وطواقم التمريض حول العامل بحياتهم
إلنقاذ أرواح اآلخرين .وتكثف احلكومات جهودها على نحو
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حترك الصندوق ملواجهة األزمة بسرعة قياسية .فقد ضاعفنا
قدرتنا على تقديم التمويل الطارئ على وجه السرعة لتلبية
الطلب املتوقع وقدره حوايل  100مليار دوالر — ومع
انتصاف شهر مايو كان الصندوق قد وافق على تمويل ستين
بلدا ،وهو أمر غير مسبوق .كذلك أنشأنا خطا جديدا للسيولة
قصيرة األجل ،واتخذنا خطوات لزيادة تمويلنا امليسر بمقدار
ثالثة أضعاف ،مستهدفين زيادة موارد اإلقراض اجلديدة يف
«الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر» إىل  17مليار
دوالر ملساعدة االقتصادات الفقيرة.
وملساعدة البلدان األعضاء ذات األوضاع الضعيفة
من خالل تخفيف خدمة الدين املستحقة عن التزاماتها
جتاه الصندوق ،أجرينا تعديالت يف قواعد االستفادة من
«الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء
الديون» .وبالتعاون مع البنك الدويل ،حثثنا الدائنين
الثنائيين الرسميين على تعليق مدفوعات السداد املستحقة
على أفقر البلدان حتى نهاية عام .2020
ومع هذا التحرك السريع ،دأب الصندوق على تأكيد
التزامه اجلماعي ودعمه الراسخ لبلدانه األعضاء يف معاجلة
مواطن الضعف املتعلقة باحلوكمة .فالفساد يستنزف املوارد
بعيدا عن أولويات كالصحة العامة ،واحلماية االجتماعية،
والتعلم من ُب ْعد ،وغيرها من اخلدمات الضرورية .ويؤدي
تشوه أولويات اإلنفاق إىل تقويض التعايف واجلهود طويلة
األجل لتشجيع النمو املستدام واالحتوائي ،أو رفع اإلنتاجية
ومستويات املعيشة .ورسالتنا للحكومات واضحة :ابذلوا كل
ما يف وسعكم ،ولكن تأكدوا من توثيق التكاليف .فنحن ال نريد
أن يتراجع االهتمام باملساءلة والشفافية ،وهو ما يعني،
عملياً ،دعم البلدان يف اعتماد جمموعة من اإلجراءات إلدارة
املالية العامة ومكافحة الفساد وغسل األموال.
أثناء ذروة األزمة ،اجته تركيز احلكومات عن حق على
إنقاذ األرواح وحماية األرزاق .ويف األماكن التي تشهد
تراجعا يف اإلصابات اجلديدة وحاالت الوفاة ،تنظر
احلكومات يف أفضل السبل إلعادة فتح االقتصاد على نحو
يتسم باملسؤولية .وقد ال تكون تدابير االحتواء املطولة
خيارا ممكنا يف االقتصادات النامية التي تعيش فيها أعداد
كبيرة من األسر على حد الكفاف ،وينبغي التفكير يف طرق
آمنة إلعادة فتح االقتصاد نظرا ملا تتسم به هذه البلدان من
قدرات أضعف يف قطاع الرعاية الصحية.
ويف املرحلة املبكرة على األقل ،سيكون التعايف أمرا
غير معتاد نظرا الستمرار عدم اليقين بشأن مسار الفيروس،

السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح

واللقاحات وطرق العالج املمكنة .ويمكن أن يؤدي هذا إىل
إعاقة تعايف االستثمار واالستهالك ،وخاصة إذا عادت
معدالت اإلصابة إىل االرتفاع مع تخفيف تدابير االحتواء.
ومع ذلك ،فسوف يشترك التعايف يف عدة سمات مع
األزمات السابقة .ففي البلدان األقوى من حيث أساسيات
االقتصاد الكلي ،والتماسك االجتماعي ،وشبكات األمان
رجح أن يكون التعايف أسرع وأقوى.
االجتماعيُ ،ي َ
وستكون مواطن الضعف القائمة — كالدين السيادي
املرتفع ،وامليزانيات العمومية الضعيفة يف قطاعات األسر
والشركات والبنوك ،ومصداقية السياسات احملدودة —
عائقا أمام حتقيقه .وستواجه احلكومات حتدي التخلي
التدريجي عن السياسات املعنية بمواجهة األزمة .وأكثر
من أي وقت مضى ،سيكون التعاون العاملي مطلبا حيويا،
وستعمل على تيسيره املؤسسات الدولية من خالل تنسيق
اإلجراءات وتبادل البيانات وحماية سالسل العرض ودعم
البلدان األكثر عرضة للمخاطر.

ٍ
تعاف أخضر

ورغم ظروف التوقف االقتصادي شبه التام ،فهناك فرصة
متاحة الستخدام السياسات يف إعادة تشكيل طريقة حياتنا،
ويف بناء عامل أكثر خضرة وذكاء وعدالة.
أكثر خضرة :تذكرنا األزمة الصحية احلالية بمدى
ضعف الفرد يف مواجهة قوة الطبيعة املذهلة .ولكن ،مثلما
حذر العلماء من خماطر وقوع جائحة — أي َح َدث متطرف
كما تذهب نظرية «البجعة السوداء» — فقد حذرونا أيضا
من العواقب املروعة حلدوث تغير كارثي يف املناخ .إننا
ال نستطيع العودة إىل زمن ما قبل فيروس كوفيد ،19-لكن
بإمكاننا االستثمار يف تخفيض االنبعاثات والتكيف مع
األوضاع البيئية اجلديدة.
ومع استقرار االقتصادات ،ستتاح لنا فرصة إعادة
توجيهها إلعطاء أولوية لالستدامة والصالبة إىل جانب
الكفاءة والربحية .وستساعد السياسات الصحيحة يف
تخصيص موارد لالستثمارات الداعمة للسلع العامة
كالهواء النقي ،وسبل الوقاية من السيول ،والبنية التحتية
القوية ،والطاقة املتجددة .ويف الوقت نفسه ،يمكن أن يؤدي
انخفاض أسعار السلع األولية إىل خلق حيز مايل يسمح
باإللغاء التدريجي للدعم التنازيل على أسعار الوقود والذي
يزيد من انبعاثات الكربون .وستكون الثمار وفيرة :ففي
قطاع الطاقة فقط ،يمكن أن يتطلب االنتقال إىل مستويات
منخفضة من الكربون استثمارات بقيمة  2,3تريليون دوالر
سنويا ملدة عشر سنوات ،مما يحقق نموا ووظائف أثناء
مرحلة التعايف.
أذكى :اقتضت الضرورة أن يعمل منا الكثير من ُب ْعد
وق َّلت
وأن يستخدموا التكنولوجيا للحفاظ على إنتاجيتهمَ .
وتراجع استهالكنا للموارد ،وبدأنا تطبيق إجراءات
أسفارنا،
َ
يرجح أن تقنن املدارس
عمل أكثر براعة وذكاء .وبينما َّ
ومنشآت األعمال واملؤسسات بعض طرق العمل األذكى التي

أثبتت جناحها ،فقد ألقت األزمة الضوء على أهمية االستثمار
يف بنية حتتية رقمية راسخة وأطر سياسات قوية.
ويف عام  ،2018أطلق صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل «جدول أعمال بايل للتكنولوجيا املالية» ملساعدة
البلدان على تسخير مزايا التقدم السريع يف جمال
التكنولوجيا املالية ،مع إدارة خماطرها .ونحن نسعى
لتعجيل عملنا مع البلدان األعضاء من أجل التوسع يف
عملية التحول الرقمي حتى تعم منافعه على نطاق أوسع.
فحسن إدارة التكنولوجيا املالية ،على سبيل املثال ،يمكن
ُ
أن يساعد على إنهاء االستبعاد املايل الذي يعاين منه
 1,7مليار شخص يف االقتصادات النامية ممن ال يتعاملون
مع القطاع املصريف.
أكثر عدالة :أوضحت أبحاث الصندوق أيضا أن انخفاض
عدم املساواة يف توزيع الدخل يرتبط بتحقيق نمو أقوى
وأكثر استدامة ،ولكن كثيرا من التفاوتات االجتماعية برز
بصورة أكبر أثناء «اإلغالق العام الكبير» .فعلى سبيل املثال،
الض ْعف
جند أن احتماالت االنتماء ألسر فقيرة تزيد بمقدار ِّ
يف حالة املشتغلين يف القطاعات غير اخلاضعة للتنظيم أو
خارج النظام الضريبي .وعادة ما يفتقر هؤالء إىل اإلجازات
املرضية أو إعانات البطالة ،وغالبا ما يكون حصولهم على
مزايا الرعاية الصحية غير مستقر.
وإذ تزيد احلكومات من إنفاقها لدعم األفراد ومؤسسات
األعمال واجملتمعات احمللية ،توجد فرصة لبناء جمتمعات
واقتصادات أكثر عدالة عن طريق االستثمار يف البشر .ويعني
هذا إنفاقا أكثر وأفضل على املدارس والتدريب وإعادة تشكيل
املهارات؛ كما يعني التوسع يف البرامج االجتماعية املوجهة
جيدا للوصول إىل شرائح اجملتمع األكثر ضعفا؛ وتعني كذلك
تمكين النساء باحلد من التمييز يف سوق العمل .وسيحتاج
مثل هذا االستثمار إىل التمويل من خالل نظم ضريبية أكثر
عدالة ،وخاصة بالنظر إىل ارتفاع مستويات الدين العام من
جراء األزمة.

روح تضامنية جديدة

إننا نساعد بعضنا البعض على النطاقين الكبير والصغير.
فقد أتاح خبراء الصندوق مليارات الدوالرات ملساندة
الشرائح األكثر هشاشة يف العامل .كما قاموا بطهي
الوجبات للفقراء يف املناطق اجملاورة للصندوق واعتنوا
باجليران املرضى.
وهذا التضامن هو ما يمدين باألمل يف املستقبل.
امل ِ
سعف
وقد أظهر الصندوق قدرته على القيام بدور ُ
االقتصادي أثناء هذه األزمة .وإذ نشرع يف بدء املرحلة
القادمة ،فأنا عازمة على دعم بلداننا األعضاء بكل الطرق
املمكنة — من خالل املشورة بشأن السياسات ،والتمويل،
وتنمية القدرات .ومعاً ،سنغتنم الفرصة السانحة لبناء
عامل أفضل.
كريستالينا غورغييفا هي املدير العام للصندوق.
يونيو  | 2020التمويل والتنمية
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اجلوائح

وتداعياتها االقتصادية
املطولة
يحدثنا التاريخ أن التداعيات االقتصادية ألزمة كوفيد19-
قد تظل مالزمة لنا على مدى عقود

تمثل

أوسكار جوردا ،وساجني سينغ ،وآالن تيلور

اخلسائر التي ُمني بها النشاط االقتصادي
يف الشهور األخيرة بسبب جائحة كوفيد19-
جمرد بداية القصة .فبينما هناك احتماالت
بانعكاس مسار االنهيار السريع وغير
املسبوق يف اإلنتاج والتجارة متى خفت اجلائحة ،تشير
البيانات التاريخية إىل أن العواقب االقتصادية طويلة األجل
يمكن تظل مالزمة جليل أو أكثر.
ومن هذه العواقب امتداد فترة انخفاض أسعار الفائدة
احلقيقية — أي ما يقرب من حالة ركود مزمن — وربما
استمر هذا احلال لعقدين أو أكثر .ومع هذا ،فمن األخبار
السارة أن هذه الفترات املتواصلة من انخفاض تكاليف
االقتراض يصاحبها ارتفاع يف األجور احلقيقية كما أنها
تتيح حيزا كبيرا للحكومات كي ُت َم ِّول تدابير التنشيط يف
مواجهة الضرر االقتصادي الذي أوقعته اجلائحة.
وبطبيعة احلال ،فإن البحوث التي تتناول التداعيات
االقتصادية جلائحة كوفيد 19-احلالية ركزت حتى اآلن
على اآلثار قصيرة األجل الستراتيجيات تخفيف آثار اجلائحة
واحتواء الفيروس .ومع هذا ،بينما تعكف احلكومات على تنفيذ
برامج مالية واسعة النطاق ملكافحة اجلائحة ،من الضروري
أن نفهم كيف سيبدو املشهد االقتصادي يف السنوات والعقود
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القادمة .وهذا املشهد سيشكل السياسة النقدية وسياسة املالية
العامة بطرق مل يتبلور الفهم الكامل لها بعد.
ومن شأن إلقاء نظرة على اجلوائح السابقة ،بالرجوع إىل
جائحة «املوت األسود» يف القرن الرابع عشر ،أن يسد هذه
الفجوة بتسليط الضوء على آثارها االقتصادية متوسطة
وطويلة املدى .ولكن عند االستنباط من االجتاهات العامة
التاريخية ،من الضروري أن نشير إىل فرق بالغ األهمية.
فاجلوائح السابقة مثل «املوت األسود» جاءت يف فترة
مل يكن هناك من يظل على قيد احلياة حتى يطعن يف السن.
فربما اختلف األمر هذه املرة مع طول األعمار إذ يبدو أن
معدل الوفيات بفيروس كوفيد 19-يؤثر على كبار السن
على نحو غير تناسبي ،وهم الذين مل يعودوا جزءا من القوى
العاملة وغالبا ما يدخرون أكثر مما يفعل الشباب.

اجلوائح واالقتصاد الكلي

كانت الدراسات التاريخية تركز عادة على حدث واحد ،يف
بلد واحد أو منطقة واحدة ،وكانت تتتبع النتائج احمللية
لفترة أقصاها عقد من الزمن .لكن آثار اجلوائح واسعة
النطاق سوف تنتشر يف كل ركن من أركان االقتصاد ،أو
عبر مناطق أوسع ،لسببين :إما ألن اإلصابة باملرض تكون
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واسعة االنتشار يف حد ذاتها أو ألن تكامل التجارة واألسواق
يؤدي يف نهاية املطاف إىل انتشار الصدمة االقتصادية على
مستوى اخلريطة اجلغرافية.
ففي دراسة ) Jordà, Singh, and Taylor (2020اجلديدة،
نلقي نظرة عاملية على العواقب االقتصادية الكلية للجوائح
عبر عدد من االقتصادات األوروبية .ونركز على الفترات التي
أعقبت  15موجة من اجلوائح الكبيرة خ َّلفت  100ألف حالة
وفاة على األقل ،كما نرى يف اجلدول.
وباستخدام بيانات توافرت حديثا عن عائدات ديون
سيادية طويلة املدى تعود إىل القرن الرابع عشر (دراسة
 ،)Schmelzing 2020نضع تقديرات الستجابة ما ُيطلق عليه
سعر الفائدة الطبيعي احلقيقي (بعد حساب التضخم) يف
أوروبا عقب فترة جائحة كبرى .ونشير فيما يلي ببساطة إىل
«السعر الطبيعي».
ويتحدث خبراء االقتصاد عن سعر الفائدة الطبيعي ،أو
احليادي ،باعتباره املستوى التوازين الذي يحافظ على
النمو االقتصادي بمعدله املمكن مع استقرار التضخم .وعلى
املدى الطويل ،يتحدد سعر الفائدة الطبيعي بناء على العرض
والطلب النسبيين على األموال املتاحة لإلقراض من جانب
املدخرين واملقترضين.
وسعر الفائدة الطبيعي هو أحد املؤشرات البارومترية
االقتصادية املهمة .على سبيل املثال ،كلما اقتصد السكان
بشكل أكبر ،يزداد العرض النسبي للمدخرات ،وحينما تضعف
وتيرة النمو األساسية ،تتراجع جاذبية االستثمارات —
ويف كلتا احلالتين ،ينخفض سعر الفائدة الطبيعي
الستعادة التوازن.
وكما يوضح الرسم البياين  ،1للجوائح آثار تدوم طويال
على أسعار الفائدة .ففي أعقاب أي جائحة ،تميل استجابة
سعر الفائدة الطبيعي إىل االنخفاض بنحو  1.5نقطة مئوية
بعد ُمضي نحو عشرين عاما .فمن ناحية ،هذا التراجع
يضاهي ما شهدناه منذ منتصف ثمانينات القرن املاضي
وحتى يومنا هذا .ووجدنا كذلك أن عودة سعر الفائدة
الطبيعي إىل مستواه األصلي يستغرق عشرين عاما.

نتائج مذهلة

هذه النتائج مذهلة وتعكس اآلثار االقتصادية الكبيرة
للجوائح على مدى القرون املاضية .ومن املعروف أنه بعد
فترات الركود الكبير الذي ينجم عن أزمات مالية ،قد تنخفض
أسعار الفائدة احلقيقية املأمونة — وهي مرتبطة على نحو
وثيق بسعر الفائدة الطبيعي — لفترة تمتد من  5إىل  10سنوات
(دراسة  )Jordà, Schularick, and Taylor 2013لكن استمرارية
االستجابات يف هذه احلالة أوضح بكثير.
ويتسق الدليل الذي يعرضه الرسم البياين  1مع نموذج
امل َح َّدث املعروف .ففقدان العمالة دون
النمو الكالسيكي ُ
تدمير موازٍ لرأس املال يؤدي إىل استعادة توازن العائدات
النسبية على العمل ورأس املال .وهبوط أسعار الفائدة الذي
ينتج عن ذلك قد يزداد كثيرا أيضا بسبب زيادة مدخرات
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منظور تاريخي
على مدار التاريخ املوثق ،شهد العامل على األقل  15جائحة كبيرة
أفضت إىل  100ألف حالة وفاة على أقل تقدير.
الواقعة

أعداد الوفيات

بدايتها

نهايتها

املوت األسود

1331

1353

75,000,000

الطاعون اإليطايل
طاعون إشبيلية الكبير
طاعون لندن الكبير
طاعون مارسيليا الكبير
جائحة الكوليرا األوىل
جائحة الكوليرا الثانية
جائحة الكوليرا الروسية
جائحة اإلنفلونزا العاملية
جائحة الكوليرا السادسة
جائحة التهاب الدماغ
اإلنفلونزا اإلسبانية
اإلنفلونزا اآلسيوية
إنفلونزا هونغ كونغ
إنفلونزا اخلنازير ()H1N1

1623

1632

280,000

1647

1652

2,000,000

1665

1666

100,000

1720

1722

100,000

1816

1826

100,000

1829

1851

100,000

1852

1860

1,000,000

1889

1890

1,000,000

1899

1923

800,000

1915

1926

1,500,000

1918

1920

100,000,000

1957

1958

2,000,000

1968

1969

1,000,000

2009

2010

203,000

املصادر :دراسة ) ،Alfani and Murphy (2017ودراسة )Taleb and Cirillo (2020
و https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics and references
.therein

الناجين من اجلائحة — فربما رغبوا ببساطة يف إعادة بناء
ثرواتهم أو ربما أصبحوا أكثر ميال إىل االقتصاد بدافع احلذر.
وإذا كان هذا التفسير صحيحا ،فمن املتوقع أن نرى نمطا
خمتلفا تماما يف أعقاب نوع خمتلف تماما من األحداث
التاريخية التي تؤدي كذلك إىل خسائر كبيرة يف األرواح
كاحلروب .وعلى عكس اجلوائحُ ،تفضي الصراعات املسلحة
الكبيرة أيضا إىل القضاء على احملاصيل واألراضي وتدمير
املباين واآلالت ،أو بعبارة أخرى ،إىل خسائر يف رأس املال.
والستكشاف مزيد من النتائج ،قمنا بتوسيع نطاق
تقديراتنا املبدئية لتشمل احلروب الكبرى التي أدت إىل
خسائر فادحة يف األرواح (وخسائر كبيرة يف األراضي
واملباين وغيرها من األشكال التقليدية لرأس املال) .والنتائج
يف غاية الوضوح .ففي حالة احلروبُ ،و ِجد أن اخلسائر
النسبية يف رأس املال مقارنة بالعمل تدفع استجابة سعر
الفائدة نحو االرتفاع ،بدال من االنخفاض ،كما يتبين أيضا
من الرسم البياين  .1وغالبا ما تخلف احلروب ارتفاعا يف
أسعار الفائدة احلقيقية يستمر على مدى فترة تتراوح بين 30
و 40عاما ،وعلى نحو ذي داللة اقتصادية (وإحصائية).
امل َح َّدثة صحيحة ،هناك
وإذا كانت اآللية الكالسيكية ُ
بالتايل ُبعد آخر من املتوقع أن تتضح فيه آثار اجلوائح .فمع
تراجع نسبة العمل إىل رأس املالُ ،يتوقع تراجع سعر الفائدة
الطبيعي لكن األجور احلقيقية من املتوقع أن ترتفع .ويوضح
الرسم البياين  2استجابة األجر احلقيقي للجوائح ،فهي ترتفع

السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح
Jorda, corrected 4/24

بالتدريج بحيث يزداد األجر احلقيقي بنحو  %10يف غضون
أربعين عاما .ويتسق هذا النمط بالتايل مع منطق نموذج
امل َح َّدث.
النمو الكالسيكي ُ

نتيجة خالصة

كانت اجلوائح التاريخية الكبرى يف األلفية املاضية تقترن
عادة بانخفاض الحق يف العائدات على األصول .وقياسا
باالنحرافات يف سعر الفائدة الطبيعي ،تشير هذه االستجابات
امل َح َّدث تمتد لعقود
إىل أن اجلوائح تعقبها فترات متواصلة ُ
امل َح َّدث من انخفاض أسعار الفائدة احلقيقية .وربما
متعددة ُ
كان ذلك انعكاسا لنقص االستثمارات الالزمة (بسبب رأس
املال الفائض لكل وحدة من وحدات العمل التي جنت من
اجلائحة) ،وزيادة الرغبة يف االدخار (بدافع احلرص ،أو
بسبب تزايد عدم اليقين ،أو للرغبة يف إعادة بناء الثروات
الناضبة) ،أو كليهما.
وإذا تبين أن التطورات يف أعقاب كوفيد 19-ستكون
مشابهة لالجتاهات العامة التاريخية التي ألقينا الضوء
عليها ،إذن فالركود املزمن (دراسة  )Summers 2014سيكون
مصدر قلق لسياسة حتقيق االستقرار النقدي واملايل على
امتداد العقدين القادمين أو أكثر.
لكن هل نتوقع تراجع املعدل الطبيعي بما يتراوح بين
 %1.5و %2هذه املرة؟ هناك ثالثة عوامل على األقل من
املرجح أن تخفف من تراجع سعر الفائدة الطبيعي.
أوال ،خسائر األرواح بسبب فيروس كوفيد 19-مقارنة
بمجموع السكان يمكن أن تكون أقل مما أفضت إليه بعض
اجلوائح الكبرى يف املاضي ،إذا كانت الرعاية الطبية احلديثة
وإجراءات الصحة العامة أكثر فعالية.
وثانيا ،يؤثر كوفيد 19-بصفة أساسية على كبار السن،
الذين مل يعودوا ينتمون إىل القوى العاملة وغالبا ما يدخرون
امل َح َّدث ويعكس ذلك
بشكل أكبر نسبيا مما يفعل الشباب ُ
فرقا كبيرا عن القرون السالفة ،عندما كانت األعمار
االفتراضية أقل.
وثالثا ،التوسع املايل القوي يف مواجهة اجلائحة سيزيد
من الدين العام ،ويقلل املدخرات الوطنية وربما يفرض
ضغوطا ترفع أسعار الفائدة احلقيقية.
واخلالصة هي أننا ال نزال نتوقع فترة مطولة من انخفاض
أسعار الفائدة احلقيقية (وإن كانت العوامل التي ناقشناها
ستخفف وطأتها) .وبالتايل فإن انخفاض أسعار الفائدة
احلقيقية ينبغي أن يتيح حيزا ماليا حمبذا يمكِّن احلكومات
من العمل بقوة على تخفيف وطأة عواقب اجلائحة.
أوسكار جوردا ،مستشار سياسات أول يف البنك االحتياطي
الفيدرايل يف سان فرانسيسكو وأستاذ علم االقتصاد يف جامعة
كاليفورنيا بمدينة ديفيس .وساجني سينغ ،أستاذ مساعد
يف علم االقتصاد يف جامعة كاليفورنيا بمدينة ديفيس .وآالن
تيلور ،أستاذ علم االقتصاد واملالية يف جامعة كاليفورنيا
بمدينة ديفيس.
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جائحة كوفيد 19-تهدد بفقدان أحد
مصادر الدخل احليوية يف البلدان
الفقيرة والهشة
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حالة من العجز على اقتصادات البلدان
الغنية والفقيرة على حد سواء بسبب
جائحة كوفيد .19-غير أن تداعيات
الصدمة االقتصادية ستكون أكثر حدة
يف العديد من الدول منخفضة الدخل والهشة بسبب توقف
حتويالت العاملين باخلارج — أي النقود التي يرسلها العاملون
يف البلدان األجنبية من املهاجرين والعمالة املؤقتة إىل بلدانهم.
فتدفقات حتويالت العاملين يف اخلارج تمثل شريان حياة
للدول منخفضة الدخل والهشة ،حيث تسهم يف دعم األسر
وتوفير اإليرادات الضريبية التي حتتاجها هذه الدول بصورة
ملحة .واعتبارا من عام  ،2018بلغت تدفقات حتويالت
العاملين باخلارج إىل هذه البلدان  350مليار دوالر أمريكي،
لتتفوق بذلك على االستثمارات األجنبية املباشرة واستثمارات
احلافظة واملساعدات األجنبية بوصفها أهم مصادر الدخل من
ويرجح أن يؤدي
اخلارج على اإلطالق (انظر الرسم البياين ُ .)1
تراجع تدفقات حتويالت العاملين باخلارج إىل زيادة الضغوط
االقتصادية واملالية العامة واالجتماعية على حكومات هذه
البلدان التي تواجه صعوبات بالفعل يف التكيف مع األوضاع
يف األوقات العادية.
وحتويالت العاملين يف اخلارج هي حتويالت دخل خاص
مضادة لالجتاهات الدورية — أي أنها تتدفق من خالل

املهاجرين إىل البلد الذي يمثل مصدر الهجرة حال تعرضه
لصدمة اقتصادية كلية ،وهي تساهم بالتايل يف تأمين أسر
املهاجرين يف بلدانهم األصلية ضد صدمات الدخل ،ومن ثم
دعم استهالكهم وتخفيف تقلباته .وتمول هذه التحويالت أيضا
موازين التجارة ،وتعد مصدرا لإليرادات الضريبية للحكومات يف
هذه البلدان التي تعتمد على ضريبة القيمة املضافة والتجارة
وضرائب املبيعات (راجع دراسة .)Abdih and others 2012
ويف ظل اجلائحة احلالية ،تتطلب التداعيات السلبية
الناجمة عن توقف حتويالت العاملين باخلارج استجابة
جماعية — ليس لصالح البلدان الفقيرة فحسب ،بل لصالح
البلدان الغنية أيضا .فأوال ،يجب أن يدرك اجملتمع العاملي
ضرورة بقاء املهاجرين يف بلدانهم املضيفة ألطول وقت
ممكن .فاالحتفاظ باملهاجرين يساعد البلدان املضيفة يف
االستمرار يف تقديم اخلدمات األساسية أو معاودة تقديمها
داخل اقتصاداتها ،كما يسمح باستمرار تدفق التحويالت إىل
البلدان املتلقية ،حتى وإن قلت بدرجة كبيرة .ثانيا ،يجب
أن تتدخل البلدان املانحة واملؤسسات املالية الدولية أيضا
ملساعدة البلدان األصلية للمهاجرين يف مكافحة اجلائحة
والتخفيف من أثر الصدمة الناجمة عن فقدان تدفقات الدخل
اخلاص تلك يف الوقت الذي يوجد فيه احتياج ماس لها يف
هذه البلدان الهشة منخفضة الدخل.

السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح
Jorda, 4/16

نقل الصدمات

حتويالت العاملين باخلارج هي عبارة عن تدفقات دخل
تؤدي إىل تزامن الدورات االقتصادية بين العديد من البلدان
املتلقية والبلدان املرسلة .وخالل أوقات الرخاء ،تعود هذه
العالقة بالكسب على الطرفين ،حيث تتوفر للبلدان املضيفة
القوة العاملة التي حتتاجها بصورة ماسة لدعم اقتصاداتها،
كما يتوفر لألسر يف البلدان األصلية للمهاجرين الدخل الذي
حتتاجه بشدة .غير أن هذا االرتباط الوثيق بين الدورات
االقتصادية يف البلدان املضيفة والبلدان املتلقية تنشأ
عنه تداعيات سلبية حمتملة .فالصدمات التي تتعرض لها
اقتصادات البلدان املضيفة للمهاجرين — كالصدمات
الناجمة عن جائحة فيروس كورونا املستجد — يمكن
انتقالها إىل اقتصادات البلدان املتلقية للتحويالت .فبالنسبة
للبلد املتلقي الذي تمثل التحويالت الوافدة إليه ما ال يقل عن
 %10من إجمايل ناجته احمللي السنوي على سبيل املثال،
يرجح أن يؤدي تراجع فجوة الناجت (أي الفرق بين النمو
الفعلي واملمكن) بنسبة  %1يف البلد املضيف إىل تراجع فجوة
الناجت يف البلد املتلقي بنسبة  %1تقريبا (راجع دراسة Barajas
 .)and others 2012وتمثل حتويالت العاملين باخلارج نسبة
أعلى بكثير من  %10من إجمايل الناجت احمللي يف العديد من
البلدان ،ويف مقدمتها طاجيكستان وبرمودا حيث تتجاوز
نسبة التحويالت ( %30انظر الرسم البياين .)2
وستتسبب اجلائحة يف ضربة قاسية لتدفقات التحويالت قد
يكون تأثيرها أسوأ مما جرى خالل األزمة املالية لعام ،2008
وهو ما سيحدث يف نفس الوقت الذي حتاول فيه البلدان الفقيرة
مقاومة أثر جائحة كوفيد 19-على اقتصاداتها .فالعاملون
املهاجرون الذين يفقدون وظائفهم سيرسلون حتويالت أقل إىل
أسرهم يف بلدانهم األصلية على األرجح ،كما ستفقد البلدان
املتلقية مصدرا مهما للدخل واإليرادات الضريبية يف وقت هي
يف أمس احلاجة إليه (راجع دراسة .)Abdih and others 2012
ويف الواقع ،تشير التوقعات الصادرة عن البنك الدويل إىل
تراجع تدفقات التحويالت بحوايل  100مليار دوالر أمريكي
يف عام  ،2020وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة  %20تقريبا
عن مستواها عام ( 2019انظر الرسم البياين  .)2وسيؤثر ذلك
على ميزان املالية العامة وميزان التجارة ،كما ستتراجع
قدرة البلدان على خدمة ديونها وتمويلها.
وتعتمد البنوك يف بلدان املصدر على تدفقات حتويالت
العاملين باخلارج املودعة لديها كمصدر منخفض التكلفة
للتمويل نظرا ألن هذه التدفقات مرسلة يف األساس
بدافع اإليثار .ولكن لسوء احلظ ،قد تشهد هذه البنوك يف
الوقت احلايل ارتفاعا يف تكلفة عملياتها ،كما ستتراجع
قدرتها على توفير االئتمان — سواء للقطاع اخلاص أو لتمويل
العجز احلكومي — بدرجة كبيرة (راجع دراسة Barajas and
 .)others 2018كذلك فإن القطاع اخلاص الذي يواجه عادة
صعوبة يف احلصول على االئتمان — ويتكون يف معظمه من
أصحاب األعمال احلرة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة —
قد يفقد مصدر التمويل املتاح له من خالل التحويالت ،فضال
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عما يواجهه من قيود متزايدة على احلصول على االئتمان
املصريف ،كما ستؤدي األزمة إىل تراجع الطلب على ما يقدمه
من خدمات ومنتجات.
ولن يقتصر األمر على ذلك .فقد يؤدي استمرار األزمة
ملدة طويلة إىل تفاقم الضغوط يف أسواق العمل يف البلدان
الغنية ،وقد يفقد املهاجرون العاطلون عن العمل إقامتهم
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد

ُﻳﺘﻮﻗــﻊ اﻧﺨﻔــﺎض ﺗﺪﻓﻘــﺎت ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﺑﺎﳋــﺎرج ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﱂ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٢٠ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑﺴﺒﺐ اﳉﺎﺋﺤﺔ ،ﳑﺎ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺳﺮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﻴﺮة.
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

٨٠٠
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﳋﺎرج
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﺎﻓﻈﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ
54
ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﻬﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
ﺻﻔﺮ

ات
ﻳﺮ
 ٢ﺗﻘﺪ ات
ﺆ
 ٢٠١٩ﺗﻨﺒ ات
 ٠٢ﻨﺒﺆ
٢ ٠ﺗ
٠٢
١

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

–١٠٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﳎﻤﻮﻋﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

رأس املال اخلاص أيضا ،كما سيتراجع حجم املساعدات
املقدمة لها من البلدان املانحة التي تكافح اجلائحة
بدورها .وجرت العادة على أنه عند هروب رؤوس األموال
اخلاصة من بلد ما بسبب الصدمات االقتصادية الكلية،
سواء املرتبطة باملناخ أو بتدهور معدالت التبادل التجاري
للبلد ،يكون لتدفقات التحويالت الوافدة دور يف احلد من
تأثير هروب رأس املال .ولكن يف ظل األزمة احلاليةُ ،يتوقع
أن تشهد البلدان الفقيرة الظاهرتين يف آن واحد — هروب
رأس املال وتراجع تدفقات التحويالت.
ويف ضوء احتمالية تأثر الطلب العاملي ،سيكون من
الصعب على البلدان املتلقية للتحويالت اخلروج من األزمة
من خالل التصدير .ومن غير املتوقع أن يسهم تراجع قيمة
العملة يف تعزيز الطلب على صادراتها أو جذب السياحة
نظرا ألن الصدمة احلالية تؤثر على النظام العاملي ككل
(راجع دراسة  .)Barajas and others 2010بل إن تراجع
قيمة العملة سيؤدي على األرجح إىل تدهور الوضع
االقتصادي يف العديد من هذه الدول الهشة منخفضة الدخل
التي تق َّوم ديونها بالعملة األجنبية ،مما سيكون له تأثير
سلبي إضايف على الطلب احمللي وسيتسبب يف مزيد من
االنكماش يف األنشطة االقتصادية احمللية.

يف البلدان املضيفة ،ويضطرون للعودة إىل بلدانهم ما العمل؟

األصلية .ففي دول اخلليج ،مثل اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة ،التي تعتمد على العمالة
املهاجرة من الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق
وتراجع مستويات
آسيا ،قد يؤدي هبوط أسعار النفط
ُ
النشاط االقتصادي إىل عودة املهاجرين (الذين أصيب
بعضهم بالفيروس بالفعل) إىل بلدانهم .ومن املرجح أن
ينضم هؤالء إىل صفوف العاطلين يف بلدانهم األصلية —
يف أسواق عمل تذخر بالفعل بالشباب العاطلين — مما
سيفرض مزيدا من الضغوط على نظم الصحة العامة
الهشة بالفعل .ومن املمكن أن يؤدي ذلك إىل تفاقم
الضغوط االجتماعية يف بلدان تفتقر بالفعل إىل اجلاهزية
ملواجهة اجلائحة ،وربما أيضا إىل انتقال التداعيات عبر
حدودها إىل بلدان أخرى .وقد يلجأ األفراد الذين يحاولون
الهروب من األوضاع الصعبة يف بلدانهم إىل بلدان
أخرى ،ولكن البلدان األكثر ثراء ،التي حتارب الفيروس
بدورها ،قد تتضاءل رغبتها يف استقبال املهاجرين —
مما قد يؤدي إىل تفاقم أزمة الالجئين.

تهديد عاملي

مقارنة باألزمات االقتصادية السابقة ،تمثل هذه اجلائحة
تهديدا أكبر بالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على
الدخل من حتويالت العاملين باخلارج .ونظرا للطبيعة
العاملية لهذه األزمة ،فإن البلدان املتلقية لن تشهد توقفا
يف تدفقات التحويالت فحسب ،بل ستنسحب منها تدفقات
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تنشأ عن هذه األزمة آثار فريدة من نوعها ،حيث تؤدي
إىل تشديد قيود املالية العامة يف البلدان منخفضة الدخل
التي تمثل مصدر الهجرة يف الوقت الذي يتعين فيه على
القطاع العام يف هذه البلدان القيام باملزيد حلماية
السكان من اجلائحة ودعم األنشطة االقتصادية احمللية
يف التغلب على آثار الصدمات السلبية الضخمة .وستؤدي
خسارة اإليرادات الضريبية نتيجة تراجع االستهالك
املدعوم بالتحويالت إىل تفاقم الصعوبات املفروضة على
احلكومات التي تفتقر إىل املال بالفعل ،وتقويض قدرتها
على اتخاذ تدابير مالية مضادة لالجتاهات الدورية.
لذلك يتعين على اجملتمع الدويل تقديم املساعدة بشكل
عاجل ،حتى وإن كانت البلدان الغنية نفسها تواجه أعباء
مالية كبيرة.
فمن مصلحة البلدان الغنية أال يعود املهاجرون إىل
بلدانهم األصلية وأن يتم توفير املوارد للبلدان الفقيرة
ملساعدتها يف التصدي للجائحة .وتسجل البلدان الغنية
معدالت إصابة أعلى بكثير ،وترتفع املعدالت خصوصا بين
العاملين املهاجرين بسبب تردي األوضاع التي يعملون
ويعيشون بها .ومن احملتمل أن يجلب املهاجرون العائدون
الفيروس إىل بلدانهم .وإذا ما حدث ذلك ،ستصبح البلدان
الفقيرة بيئة حاضنة يسيطر عليها الفيروس الذي سينتقل
بانتقال الالجئين الذين يسعون إىل العيش يف بلدان جديدة.
وبالتايل لن يتخلص العامل من الفيروس إال بعد مرور عدة
عقود — وحصاد حياة العديدين.
وتوجد ثالثة إجراءات أساسية يتعين اتخاذها فورا.

السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح

تنشأ عن هذه األزمة آثار فريدة من نوعها ،حيث تؤدي إىل تشديد قيود
املالية العامة يف البلدان منخفضة الدخل التي تمثل مصدر الهجرة يف
الوقت الذي يتعين فيه على القطاع العام يف هذه البلدان القيام باملزيد.
أوال ،يتعين أن حتافظ البلدان املضيفة على
استقرار وظائف العاملين املهاجرين يف اقتصاداتها.
ويمكن أن يكون لبرامج اإلنقاذ املوجهة حلماية وظائف
املواطنين بالبلدان الغنية دور يف مساعدة العاملين
املهاجرين أيضا على االستمرار يف وظائفهم .وإيمانا
بضرورة احلفاظ على رفاهة العاملين املهاجرين
واستقرارهم ،طمأن رئيس وزراء سنغافورة مؤخرا العاملين
املهاجرين يف بالده قائال «سنعتني بصحتكم ورفاهتكم
وسبل عيشكم ،وسنتعاون مع أرباب األعمال لضمان
حصولكم على أجوركم حتى تتمكنوا من إرسال األموال
لبلدانكم ...انطالقا من واجبنا ومسؤوليتنا جتاهكم أنتم
وجتاه أسركم ».ويمكن لإلجراءات التي تتخذها البلدان
املضيفة املساعدة يف استمرارية حتويالت العاملين
باخلارج بوصفها شريانا للحياة ،واحلد من احتمالية عودة
املهاجرين إىل بلدانهم.
كذلك فإن توفير احلماية للمهاجرين سيساعد
االقتصادات املتقدمة على استئناف اإلنتاج بكامل طاقتها
يف وقت أقرب .ولكن يف حال قيام البلدان املضيفة بإرسال
املهاجرين إىل بلدانهم ،ستستغرق عودة اإلنتاج إىل
مستوياته السابقة يف البلدان الغنية وقتا أطول .ويف البلدان
التي تعتمد على العمالة املوسمية ،مثل الواليات املتحدة
األمريكية ،سيحقق احلفاظ على بقاء املهاجرين داخل
حدودها وزيادة عدد االختبارات للكشف عن املصابين
منفعة مزدوجة — وهي ضمان إمداد البلد املضيف
باملنتجات الزراعية الطازجة واحلفاظ على استمرارية
التحويالت املرسلة إىل البلدان األصلية للمهاجرين.
ثانيا ،سيتعين مساعدة البلدان التي تستقبل
املهاجرين العائدين يف احتواء موجات تفشي
الفيروس والتخفيف من حدتها واحلد من تصاعدها.
فيجب على البلدان املانحة املساعدة يف حتمل تكلفة
التخفيف من آثار انتشار الفيروس للحد من وطأة األزمة
يف االقتصادات احمللية والوقاية من التداعيات احملتملة.
ومن املرجح أن يفرض املهاجرون العائدون ضغوطا
إضافية على نظم الرعاية الصحية يف بلدان املصدر
التي تكافح الحتواء عدد اإلصابات احمللية وجتنب إغالق
األنشطة االقتصادية احمللية .وسيتعين على السلطات
يف هذه البلدان زيادة عدد االختبارات قدر اإلمكان يف
املناطق احلضرية ،ودعم تنفيذ اإلجراءات الالزمة لعزل
املهاجرين العائدين الذين حتتمل إصابتهم .وإذا ما تم
التعامل مع عودة املهاجرين على هذا النحو ،قد يعود ذلك
بالنفع على بلدانهم األصلية أيضا على املدى األطول.

فاملهاجرون الذين يتوقعون إعادتهم بشكل دائم قد
يجلبون مدخراتهم ،وقد تسهم مهاراتهم العملية يف تنمية
بلدانهم األصلية.
ثالثا ،نظرا حملدودية احليز املتاح للتصرف أمام
حكومات البلدان الفقيرة ،ستحتاج هذه البلدان
إىل مساعدة املؤسسات املالية الدولية وجمتمع
املانحين .ويتعين على املؤسسات املالية الدولية زيادة
املساعدات املقدمة لدعم املالية العامة وميزان املدفوعات يف
هذه البلدان .وينبغي أن يشمل ذلك ضمان قدرة الفئات األكثر
عرضة للمخاطر يف هذه البلدان — أي الفئات التي تعتمد
بالدرجة األكبر على تدفقات حتويالت العاملين باخلارج
لسد احتياجاتها االستهالكية واحلفاظ على رخائها — على
االستفادة من برامج التأمين االجتماعي .وربما يكون هذا
هو أنسب وقت للتركيز على هدف التنمية املستدامة العاشر
وبذل اجلهود العاملية الالزمة لتحقيقه ،بحيث يمكن تخفيض
التكلفة املرتفعة لتحويالت العاملين باخلارج إىل .%3
وقد اتضح من هذه األزمة أننا جميعا كمجتمع عاملي،
ببلدانه الغنية والفقيرة ،يف قارب واحد .لذلك فإما أن نعمل
لصالح اجلميع أو نواجه معا تبعات تزايد عدم املساواة
االجتماعية.
أنطوانيت ساييه نائب املدير العام لصندوق النقد الدويل،
ورالف شامي املدير املساعد ملعهد صندوق النقد الدويل
لتنمية القدرات.
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االحتفاء

بالهـويـة اإلنسانية
الهوية املشتركة يمكن أن تكون أساس الشعور باملصير املشترك
الذي هو جوهر السياسات الرشيدة

ما

أندريس فيالسكو
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هي الشعبوية؟ عرف االقتصاديون هذه الظاهرة
بالطبع من املنظور االقتصادي فحسب .ووفق
التعريف التقليدي ،فإن الشعبوية هي «نهج
اقتصادي يركز على النمو وإعادة توزيع الدخل
ويغفل خماطر التضخم وتمويل العجز ،والقيود اخلارجية،
ورد فعل الكيانات االقتصادية جتاه السياسات غير السوقية
الصارمة» (راجع دراسة .)Dornbusch and Edwards 1991
ومشكلة هذا التعريف أنه ال ينطبق على معظم النظم التي
توصف اليوم بأنها نظم شعبوية .ويمكن أن جند هذه األمثلة
َ
حتى على مستوى احلكومات الشعبوية اليسارية يف أمريكا
الالتينية — التي ُيفترض أن ينطبق عليها تماما التعريف
الوارد بدراسة  .Dornbusch-Edwardsفخالل السنوات األوىل
على األقل من توليه السلطة ،اتبع رئيس بوليفيا السابق إيفو
مورالس سياسة حتوطية يف إدارة إيرادات بالده من الغاز،
وقام الرئيس املكسيكي أندريــس مانويــل لوبيــز أوبــرادور
مؤخرا بتخفيض املصروفات بحيث يظل عجز املوازنة ضمن
حدود منخفضة.
ويقدم مفهوم الشعبوية السياسية ،وهو خمتلف عن
الشعبوية االقتصادية ،حال لهذه املعضلة — ويمكن تطبيق
أحدهما دون اآلخر.
ويقصد بالشعبوية هنا إدارة السياسات بشكل قائم على
ُ
النزاع يف األساس (راجع دراسة  ،Müller 2016ودراسة
 ،)Mudde and Rovira 2017حيث يوجد دائما صراع بين
جمموعة متجانسة يطلق عليها «الشعب» واآلخرين —
«النخبة» واألقليات احمللية واملهاجرون واألجانب .وتركز
دراسة  Müllerعلى تعريف السياسات األخالقية من
منظور الشعبويين :فالسياسات التي تأخذ صف الشعب
تعتبر سياسات أخالقية ،أما سائر السياسات األخرى

فتفتقر إىل احلس األخالقي وال تهدف سوى إىل حتقيق
رغبات النخبة الفاسدة.
ويرتكز املنظور الشعبوي للسياسة على ثالثة عناصر:
إنكار التنوع والتعقد ،ومناهضة التعددية ،وشخصنة
التمثيل السياسي .فمعظمنا يعتقد أن اخليارات االجتماعية
معقدة (بناء املزيد من املدارس أم املستشفيات؟ حتفيز
أم تثبيط التجارة الدولية؟ إباحة اإلجهاض أم إخضاعه
لضوابط وشروط؟) ،وأن تضارب اآلراء حول ما ينبغي عمله
ليس إال نتيجة طبيعية لهذا التعقد .ولكن ذلك يتنافى مع
اعتقاد الشعبويين.
لذلك ال يؤمن الشعبويون بالتعددية بالطبع .فبالنسبة لهم،
ال يوجد سوى رأي واحد صحيح — أال وهو رأي الشعب —
وهو بالتايل الرأي الوحيد الذي يحظى بالشرعية السياسية.
وتصبح بالتايل اآلليات املعقدة للعملية الديمقراطية
الليبرالية ،بما يف ذلك التفويض والتمثيل ،غير ضرورية.
وتنتفي احلاجة إىل إجراء مناقشات برملانية ال نهائية:
فمن املمكن التعبير عن «إرادة الشعب» الوحدوية يف
تصويت واحد .وهذا ما يفسر حب الشعبويين لالستفتاءات
وميلهم نحو السير يف منعطف السلطوية أو الدكتاتورية
املطلقة الزلق.

السياسة تتفوق على االقتصاد

ما السبب وراء صعود الشعبوية؟ اإلجابة املعتادة هي
املوارد املالية .ففي بلدان مثل اململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية ،اختلت خريطة توزيع الدخل ،وأصبح
أعلى  %1من أصحاب الدخول يحصدون نصيب األسد .ويف
البلدان التي سبقها ركب التطور التكنولوجي والعوملة،
فقد املواطنون وظائفهم ونفد صبرهم .ومل تتسبب األزمة
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املالية العاملية لعام  2008يف أضرار كبيرة فحسب ،بل
أكدت القناعة بوجود عداء بين املواطن العادي وعامل
األعمال والشركات الكبرى .لذلك ليس من املستغرب أن
نرى أن السياسة قد حتولت إىل جمال للتصادم واخلالف،
وأن الشعبويين أصبحت لهم اليد العليا.
وإذا صدق هذا التفسير ،سيكون من السهل استنتاج
السياسات الالزمة :فرض ضرائب على األغنياء ،وإعادة
توزيع مزيد من الدخل ،والتخلص من املغرضين الذين حققوا
للمصرفيين مرادهم .وستندثر الشعبوية يف نهاية املطاف.
التفسير املعتاد بسيط ومقنع .ولكن ما مدى دقته؟ وهل يصح
االعتماد عليه يف حتديد استجابة السياسات؟
تشير دراسات جتريبية كثيرة إىل أن القوى وراء
الشعبوية يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية هي قوى
اقتصادية يف الغالب .ولكن توجد كذلك جمموعة وفيرة
من الدراسات التي خلصت إىل أن صعود الشعبوية ناجت
عن رد فعل ثقايف معاكس .وحسب دراسة Inglehart and
) Norris (2016التي غطت األحزاب الشعبوية يف  31بلدا
أوروبيا ،ال تقتصر الشواهد املؤيدة لوجهة النظر األخيرة
على اململكة املتحدة والواليات املتحدة فحسب .ويخلص
املؤلفان إىل أن «معظم الشواهد املتسقة تؤيد بوجه عام
فرضية رد الفعل الثقايف املعاكس».
وتتمحور معظم الشواهد الرسمية حتى اآلن حول املصادر
احملتملة للشعبوية يف البلدان الغنية يف أمريكا الشمالية
وأوروبا الغربية ،بينما توجد ندرة كبيرة يف البحوث
التجريبية الرسمية حول أسباب الشعبوية يف االقتصادات
الصاعدة .ولكن الشواهد غير الرسمية تشير إىل تفسير خمتلف
عما يثار غالبا عند احلديث عن البلدان الغنية.
فالتفسير اخلاص بالبلدان الغنية يركز على الكساد
االقتصادي ومشاعر اإلحباط لدى الفئات التي سبقها
الركب .ولكن العكس صحيح يف االقتصادات الصاعدة،
حيث صعدت تيارات الشعبوية اليمينية يف البلدان ذات
األداء االقتصادي القوي — وهو عكس ما قد تتوقعه
فرضية «انعدام األمن االقتصادي» .ففي الهند والفلبين
وتركيا ،بلغ معدل النمو  %6,5إىل  %7منذ عام .2010
ومل يكن لألزمة املالية األوروبية أي تأثير تقريبا على
بولندا التي حققت أعلى معدالت النمو على مستوى أوروبا،
حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من معدل النمو أكثر من %4
منذ عام .1992
أو لنتأمل جمهورية التشيك اجملاورة ،حيث سجل معدل
البطالة  %2,3فقط ،وهو أدنى معدل يف االحتاد األوروبي،
وبلغ معدل النمو االقتصادي  %4,3عام  .2017ويقيم هناك
ذكر .ومع
قِ لة من املهاجرين ،وال تواجه البالد أزمة الجئين ُت َ
ذلك اجتذبت األحزاب الشعبوية أربعة من كل عشرة ناخبين
يف أحدث انتخابات عامة أجريت هناك — وهي زيادة
مقدارها عشرة أضعاف يف العشرين عاما األخيرة.
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لذلك يبدو أن شعبوية هذه البلدان وليدة املكاسب
االقتصادية ،وليست نتاجا ألي خسائر! ويف املقابل،
يفترض التفسير املعتاد أن اخلاسرين يف عصر العوملة
هم من يتحولون إىل الشعبوية ،غير أن بلدانا مثل هنغاريا
والهند والفلبين وبولندا وتركيا حققت مكاسب واضحة من
العوملة — ولكنها تبنت النهج الشعبوي أيضا.
تتبقى لنا حقيقة شائكة أخيرة يجب أخذها بعين
االعتبار :إذا كانت الشعبوية املتصاعدة انعكاسا ملطالب
إعادة التوزيع ،فقد نتوقع أن يكون هذا التصاعد على
اليسار ،وليس اليمين .ولكن ما رأيناه من جناح شعبوي
ساحق كان من نصيب اليمينيين ،سواء يف البرازيل أو
هنغاريا أو الواليات املتحدة األمريكية ،وبلدان عديدة
أخرى يف خمتلف أرجاء العامل .وعلى الرغم من أن سياسات
بعض هؤالء الشعبويين يغلب أن تزيد توزيع الدخل سوءاً،
ال أن حتسنه ،فإنهم يحظون بتشجيع الناخبين يف الطبقة
املتوسطة والطبقة العاملة.
ويتمثل أحد أهم أدوار السياسة يف إدارة املظامل
االقتصادية وغيرها .ويشير التحول نحو الشعبوية والسلطوية
إىل فشل السياسة الديمقراطية يف إدارة تلك املظامل بفعالية.
ويكمن السبب وراء ذلك يف كلمة واحدة :الهوية.

جذور الهوية

يقول فرانسيس فوكوياما يف كتابه األخير بعنوان Identity:
The Demand for Dignity and the Politics of Resentment

إن «اإلنسان ال يسعى يف الغالب إىل االعتراف بتفرده ،بل
االعتراف بأوجه التماثل والتشابه بينه وبين اآلخرين».
ويرغب البشر أيضا يف االعتراف بهويتهم واحترامها.
ويذكرنا فوكوياما بأن الفالسفة بدءا من أرسطو وحتى
هيغل اعتبروا أن احلافز البشري األهم هو الرغبة يف اكتساب
االحترام .لذلك فإن «سياسة الهوية يف أي مكان هي كفاح
من أجل االعتراف بالكرامة».
ولكن ما عالقة ذلك بالشعبوية؟ العالقة كبيرة .أضف إىل
التعريفات السابقة أن الشعبوية هي أحد أشكال السياسات
التي تتحايل وتؤكد على الفروق بين الهويات من أجل حتقيق
مكاسب سياسية .فالشعبوية نوع من أنواع سياسات الهوية
التي تدور دائما حول فكرة «نحن ضد اآلخرين».
وسياسات الهوية ليست موضوعا سهال بالنسبة
لالقتصاديين .فحتى وقت قريب ،مل تكن الهوية تشكل جزءا
من النظرية االقتصادية .وقد افترضت النظرية أن لكل إنسان
تفضيالت معينة ،غير أن تفضيل هذا وكره ذاك مل يرق
إىل كينونة متكاملة يمكن النظر إليها كهوية .ولكن جورج
أكيرلوف وريتشل كرانتون كانا بداية التغيير .فقد أشارا يف
سياقات كثيرة إىل أن التفضيالت تنبع من اختيار الفرد
لهوية اجتماعية ما ،وعكفا الحقا على دراسة االنعكاسات
االقتصادية لتلك التفضيالت.

السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح

الشعبوية نوع من أنواع سياسات الهوية التي تدور
دائما حول فكرة «نحن ضد اآلخرين».
ويعد أكيرلوف وكرانتون رائدي نهج الهوية الذي ثبتت
فائدته يف دراسة العديد من القضايا ،ولكن فهم العالقة
بين سياسات الهوية والشعبوية يتطلب إلقاء الضوء على
ثالث قضايا حتديدا .القضية األوىل هي استعداد الفرد
لتحمل تكلفة كبيرة ،مالية أو غيرها ،مقابل تأكيد هويته.
ففي املدارس الثانوية األمريكية على سبيل املثال (راجع
دراسة  ،)Akerlof and Kranton 2002سنجد أن الطالب
املعروف عنهم هوسهم بالدراسة يجتهدون يف دراستهم،
بينما سيمتنع الطالب املعروف عنهم تفوقهم الرياضي
أو تعاطيهم اخملدرات عن الدراسة وستكون قدرتهم على
التحصيل الدراسي أقل من غيرهم ،حتى ولو كلفهم ذلك
الكثير ،نظرا ألن هذا السلوك يؤكد هويتهم ويعزز لديهم شعور
االعتداد بالنفس .وباملثل ،يتبنى السياسيون الشعبويون
سياسات متطرفة وغير مستدامة كنوع من اإلثبات للناخبين
أنهم (السياسيون) ليسوا أدوات يف أيادي النخب القوية.
لذلك فما يبدو يف الظاهر كسلوكيات اقتصادية انهزامية
تصبح منطقية للغاية بمجرد أخذ الهوية يف االعتبار.
وتنطوي الشعبوية بالطبع على العديد من خيارات السياسات
االقتصادية االنهزامية.
ثانيا ،حتقق الهوية عائدا اجتماعيا وسياسيا متزايدا.
لذلك فمع ارتفاع نسبة األفراد الذين يعلنون انتماءهم
إىل جمموعة معينة ،تزداد الضغوط االجتماعية لالنتماء
إىل هذه اجملموعة وسلك مسلكها .أو قد يختار الفرد
االنتماء إىل جمموعة ما ،وبمجرد انضمامه لها ،يبدأ يف
التصرف على نحو يساعده يف اختصار املسافة بينه وبين
هذه اجملموعة.
ثالثا ،عندما تصبح الهوية أحد أهم حمددات السلوك
السياسي ،تثبت أسلحة أخرى بخالف السياسات
االقتصادية فعاليتها يف املعركة السياسية .فاخلطابات
السامة التي تزكي االنقسامات غالبا ما يستخدمها
السياسيون الشعبويون على نحو استراتيجي من أجل
«تعبئة القاعدة» وتغيير أوزان جمموعات الهوية املتنازعة.
وهكذا فإن فساد الشعبويين ليس وليد الصدفة ،ولكنه جزء
أصيل من تكوينهم.
وإذا كانت الهوية أحد العناصر األساسية التي يقوم
عليها مفهوم الشعبوية ،وكان مفهوم الشعبوية جزءا رئيسيا
من السياسات املعاصرة ،فكيف ينبغي أن يكون رد فعل
السياسيين وصناع السياسات الديمقراطيين؟ يجب عليهم
أوال إخراج رؤوسهم من الرمال واالعتراف بأهمية الهوية —
وبأن آثارها اجلانبية ليست جيدة دائما.

ويفضي التركيز على الهوية أيضا إىل زيادة التركيز
على قضايا طاملا تم جتاهلها أو التعامل معها بصورة
خاطئة .ولنتذكر على سبيل املثال احملنة التي تعرضت لها
بعض املدن نتيجة فقدان الوظائف بسبب تقليص األنشطة
الصناعية .فعادة ما كان ُينصح يف املاضي باالنتقال إىل
مكان آخر يذخر بوظائف عالية األجر .ولكننا نعلم حاليا أن
هذه النصيحة ليست سليمة بالضرورة .فنتيجتها ال تقتصر
على هجرة ذوي املؤهالت العلمية األعلى ورواد األعمال
تاركين وراءهم جمتمعات تكافح من أجل استمرار األعمال
وكسب ما يكفي لتلبية االحتياجات األساسية ،بل إن مزيج
فقدان الوظائف والهجرة أدى أيضا إىل إضعاف اجملتمعات
احمللية وفرض حتديات أمام هويتها املشتركة .لذلك تمثل
السياسات املكانية عنصرا أساسيا يف جمموعة األدوات التي
يجب توافرها لصناع السياسات الديمقراطيين.
وثمة أمر آخر يجب أن تطاله يد التغيير :إذ يجب أن يتعلم
القادة الديمقراطيون كيفية ممارسة سياسات الهوية —
املعتدلة .فالبشر ال يمكنهم التخلي عن هوياتهم الفردية التي
تترسخ جذورها بداخلهم .ولكن الهويات املشتركة مهمة أيضا،
ويمكن أن تكون أساسا للشعور باملصير املشترك الذي هو
جوهر السياسات الرشيدة .وكما أشار املؤرخ مايكل إغناتييف
يف عدد  5سبتمبر  2019من جريدة الفاينانشيال تايمز ،فإن
«الهوية الوطنية هي نزاع دائم حول من ينتمي إىل الكينونة
الوطنية» .والبديل الوحيد لهذا االنقسام هو الهوية املشتركة،
وحب للبلد ال يستند إىل شعور مغلوط بالتفوق العنصري ،بل
ينبع من حقيقة ما يعبر عنه وطننا من قيم عاملية نبيلة.
أندريس فيالسكو عميد كلية السياسة العامة يف كلية
لندن لالقتصاد ،ووزير املالية األسبق يف شيلي.
املراجع:
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االستعداد خلوض

عالم
َ
جمهول

يجب أن نعمل جمتمعين على حل املشكالت التي كشفتها األزمة

إيرا دابال-نوريس ،وفيتور غاسبار ،وكالبانا كوتشار
يجب أن نتحلى بالتعاون والتضامن؛ أن نستخدم اآلالت
واآلليات القائمة إلغاثة اجلوعى واملرضى؛ أن ننشئ
آليات حتقق االستقرار القتصادات عاملنا أو تنحو
نحو حتقيقه.
—	فريد فينسون (مندوب الواليات املتحدة يف بريتون وودز،
ورئيس احملكمة العليا الحقا) اللجنة األوىل1944 ،
لو كنت موجودا يف بداية اخلليقة ،لطرحت بعض الرؤى
املفيدة بشأن تنظيم العامل.
—	ألفونسو العاشر ،ملك إسبانيا1284-1252 ،

بمج َّرد

24

التمويل والتنمية | يونيو 2020

الرسم التوضيحيISTOCK / ANADMIST :

انحسار جائحة كوفيد ،19-سنجد
ما ُي َذ ِّكرنا بأن كل شيء تغير عما
كان عليه العامل يف السابق .ولكن
األزمة التي تتكشف اآلن تقدم
دروسا عميقة للمستقبل .فحين التقى املندوبون الدوليون
يف بريتون وودز يف يوليو  1944لرسم عامل ما بعد احلرب
العاملية الثانية ،كان أمام احلرب وقت طويل حتى تضع
أوزارها .ومع ذلك ،فقد تذكروا ضياع الفرص بعد احلرب
العاملية السابقة وفهموا ضرورة نقل التركيز من إنهاء
احلرب إىل وضع أسس جديدة ملا بعدها .واالقتصاد العاملي
يواجه اليوم حتديات خمتلفة تماما ،لكن هناك أوجه شبه
مهمة ال تزال باقية .فالطابع امللح والسرعة الالزمة
للتحرك يضاهيان باملقياس احلقيقي أهمية احلاجة إىل
تعبئة املوارد.

وهناك جماهيل كبيرة تتعلق بطول املدة التي سيستغرقها
التوصل إىل لقاحات فعالة وتعميم استخدامها ،وفترة تكرار
التفشي وعمليات اإلغالق العام ومدى أرجحيتها ،والتبعات
االقتصادية التي ستترتب على اجلائحة يف نهاية املطاف.
ومع ذلك ،يمكن حتديد بعض النقاط الثابتة بشأن النظام
الدويل فيما بعد جائحة كوفيد.19-
أوال ،التعاون الدويل ضروري يف وضع إجراءات فعالة
للصحة العامة تعتمد على توافق اآلراء العلمية حول
أسباب املرض وكيفية تخفيف آثاره .فقبل هذه اجلائحة،
كانت انتصارات التعاون الدويل مركزة حول املبادرات
الصحية التشاركية بين القطاعين العام واخلاص التي ُتعد
الشفافية واملساءلة واملشاركة واسعة النطاق من معاملها
البارزة .ومن أمثلتها الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز
والسل واملالريا ،والتحالف العاملي للقاحات والتحصين،
والتحالف من أجل ابتكارات التأهب لألوبئة .وس ُت ْحسِ ن
احلكومات صنعا بالتفكير فيما جرى من أخطاء هذه املرة
وحماولة فهم كيفية االستفادة من املبادرات القائمة يف
تمويل املشروعات للصالح العام .فمن شأن هذا أن يساعد
هذا على دفع عجلة البحث والتطوير إليجاد لقاحات وأدوات
تشخيصية حلاالت تفشي األمراض يف املستقبل.
وتتطلب االستجابات يف جمال الصحة العامة تركيزا
عامليا على اجلوائح .ويف هذا السياق ،جند أن اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،التي يفتقر عدد
كبير منها بشدة إىل أدوات مكافحة الصدمة الصحية
واالقتصادية احلالية ،تقف بصورة متزايدة يف الصفوف
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األمامية النتشار املرض .وال يمكن استبعاد احتماالت
موجات أخرى من تفشي اجلائحة ،ما مل يتم احتواء الفيروس
يف كل مكان .وهناك اهتمام بدعوات التمويل لتخفيف
التداعيات االقتصادية للجائحة يف البلدان األفقر .غير أنه
يتعين االنتباه إىل األهمية املساوية التي يتسم بها ضمان
سرعة إنتاج وتوزيع اللقاحات واألدوية على مستوى العامل
وضمان معقولية سعرها وإتاحتها عامليا .وسيتطلب حتقيق
هذا الهدف تصميم قواعد للتسعير والتصنيع وإنفاذها بطرق
تويل قيمة للتعاون والتضامن الدوليين.
ثانيا ،أدى اإلغالق العام الكبير إىل وضع التكنولوجيا
على رأس األولويات املهمة للعمل واالستهالك والتوريد
والتفاعل والتسليم .فمن التنبؤ بـأوضاع تفشي الوباء
وإنشاء نماذج لها ،إىل تتبع اخملالطين بالتركيز على
اجملتمع احمليط ،يتم استخدام التكنولوجيا على نطاق
ويستفاد من مؤتمرات الفيديو،
واسع للتعامل مع اجلائحةُ .
وتشغيل احلاسوب املكتبي من ُبعد ،واملنصات االجتماعية
اجلديدة ،كأدوات فعالة للعمل من ُبعد على مدار الساعة
رجح أن يستمر بعد انتهاء اإلغالق العام.
تقريبا ،وهو اجتاه ُي َّ
وقد شغلت رقمنة اخلدمات — بدءا بالرعاية الصحية من
ُبعد إىل التعليم عبر شبكة اإلنترنت والتحويالت غير النقدية
واملساعدات الطارئة لدعم الشرائح الضعيفة — موقع
الصدارة يف استجابات البلدان للجائحة .وتمثل احلاجة إىل
أداء املدفوعات دون اتصال مباشر دافعا وراء التحول من
املدفوعات النقدية إىل املدفوعات الرقمية ،كما أن رقمنة
نماذج العمل وسالسل العرض حتدد شكل التجارة والتسليم.
ويمكن أن يكون للتكنولوجيا دور حيوي يف خلق مصادر
جديدة للنمو ،ودفع اإلنتاجية ،ومساعدة العمالة ومؤسسات
األعمال على االنتقال إىل عامل جديد والتكيف معه.
ويف مرحلة ما بعد كوفيد ،19-من املهم تسخير
ترك أحد وراء الركب .وتمثل
إمكانات التكنولوجيا دون أن ُي َ
إمكانية الربط الشبكي شرطا أساسيا للعمل من ُبعد ،ولكن
أكثر من  21مليون شخص يف الواليات املتحدة يفتقرون
إىل خدمات اإلنترنت املتطورة ذات النطاق الترددي الواسع.
وعلى مستوى العامل ،حوايل  %60من السكان ،ومعظمهم
من النساء يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية،
ال يملكون أجهزة كمبيوتر أو خدمات إنترنت ،كما أن
مستخدمي اإلنترنت من النساء أقل عددا من الرجال بنحو
 250مليون نسمة .وتتسم التكنولوجيات البازغة بإمكانات
جتعلها أداة فعالة لتحقيق املساواة ،ولكن دون البنية
التحتية السليمة واحلوكمة اجليدة ،يمكن أن نرى الفجوة
الرقمية وقد ازدادت حدة .وكما هو احلال يف جمال الصحة
العامة ،هناك فرصة لعقد شراكات مبتكرة بين القطاعين
العام واخلاص لتضييق الفجوة وضمان أن يكون الشمول
ال للشمول االقتصادي.
الرقمي ممث ً
وهناك حاجة ملحة أيضا لتطويع النظم التعليمية
وتدريب العمالة لتقليص أوجه التفاوت يف املهارات حتى

يتمتع مكان العمل بالتمكين التكنولوجي .ولكن ليست كل
الوظائف قابلة للممارسة من املنزل .وجائحة كوفيد19-
تشير بوضوح أكثر من أي وقت مضى إىل أن «لكل عمل
كرامة» ،كما قال مارتن لوثر كينغ .وقد كشفت اجلائحة
أيضا ذلك انفصام الرابط بين أنواع العمالة التي تعد
ضرورية يف احلرب على هذه اجلائحة — كالعاملين يف
جمال الرعاية الصحية ،ورعاية املسنين ،والزراعة ،وحمال
البقالة — وبين اخملاطر احمليطة بما يحصلون عليه من
مزايا وبأمنهم الوظيفي .وسيتعين معاجلة القصور احلاد
يف احلماية االجتماعية املقدمة لهذه العمالة والعدد الذي
ال يحصى من العاملين اآلخرين يف القطاع غير الرسمي.
ثالثا ،تمثل اجلوائح ،كاخملاطر املناخية ،تذكرة
قاسية بأهمية الظواهر الطبيعية واحلاجة لضمان
الصالبة يف مواجهة تقلباتها على املدى الطويل .ويمكن
أن يكتسب العمل املناخي واستدامة املناخ أولوية جديدة
مع تعميم ِح َزم إجراءات التحفيز املايل إلعطاء التعايف
االقتصادي دفعة البداية .ومن شأن االستثمارات يف البنية
التحتية القادرة على الصمود يف مواجهة تغير املناخ،
واالنتقال إىل مستقبل أقل اعتمادا على الكربون ،أن يدفعا
خلق الوظائف وتكوين رأس املال بصورة كبيرة على املدى
القريب ،مع زيادة الصالبة االقتصادية والبيئية .ويمكن أن
تتضمن هذه االستثمارات إقامة بنية حتتية للطاقة املتجددة
وبناء طرق وإنشاءات أكثر صالبة ،وتوسيع شبكة الطاقة
الكهربائية ،والتعديل التحديثي للمباين ،وتطوير وتعميم
تكنولوجيات تهدف إىل إلغاء استخدام الكربون يف الصناعات
الثقيلة .ويف الفترة القادمة ،سيكون إنشاء اقتصاد أقل
اعتمادا على الكربون مهمة صعبة ولكنها ضرورية ،ويجب
أن نكون جميعا على مستوى هذا التحدي.
إن نظام ما بعد جائحة كوفيد 19-سيظهر إىل الوجود.
ولكن املشكالت التي أبرزتها األزمة ستظل قائمة.
فال يزال يتعين معاجلة كل من الفقر ،واستشراء عدم
وتراجع التنوع احليوي ،والتدهور البيئي ،وندرة
املساواة،
ُ
املياه النظيفة .وهو ما ينطبق على أوجه التفاوت طويلة
األمد يف جمتمعاتنا .وستكون كيفية حمايتنا ألكثر الفئات
هشاشة بيننا وكيفية مساعدتنا لها يف جتاوز عثرتها
بمثابة اختبار إلنسانيتنا.
وقد تكون هناك بارقة أمل يف األفق .فقد رأينا تعبئة
املوارد لألغراض العامة على نطاق مل نشهده إال يف أوقات
احلرب .لكن هذه احلرب الراهنة هي حرب على عدو مشترك.
ويمكن أن يكون التضامن الذي َتعزَّز يف فترة اإلغالق العام
العاملي وانتشار املرض ركيزة ق ِّيمة نقيم عليها البناء.
إيرا دابال-نوريس هي رئيس قسم يف إدارة آسيا واحمليط
الهادئ بصندوق النقد الدويل؛ وفيتور غاسبار يعمل مديرا
إلدارة شؤون املالية العامة؛ وتشغل كالبانا كوتشار
منصب مدير إدارة املوارد البشرية يف الصندوق.
يونيو  | 2020التمويل والتنمية
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كيف سيصبح
العامل
خمتلفا بعد
كوفيد19-؟

دانييل ساسكايند

يف مارس  ،2020وصف رابي
جوناثان ساكس ،وهو من
الشخصيات املؤثرة يف احلياة
الفكرية يف بريطانيا ،كارثة
كوفيد 19-قائال إنها «أقرب
املرسل إىل
ما يكون إىل الوحي ُ
من ال يعتقدون يف وجود خالق».
وظننت لبرهة أنها مضاهاة مالئمة .لقد استدعى
مفهوم الكتاب املقدس للصدمة الذي استشعره كثير منا
يف مواجهة هذه األزمة املفاجئة املتطرفة واملتسارعة
بقوة .وأعرب عن رأيه بقوله :نحن «تراخينا ملا يزيد على
نصف قرن» ،ثم استطرد فجأة «إننا يف مواجهة مع هشاشة
الوضع اإلنساين وضعفه».
واآلن ،بعض ُمضي بضعة أشهر ،ال تزال مقارنة رابي
ساكس مع ظهور الوحي تبدو مالئمة ،وإن كان لسبب خمتلف،
ويجدر النظر فيها عندما نفكر يف عامل ما بعد كوفيد.19-
وهذه األزمة مروعة ألسباب منها تعدد سماتها اجلديدة
غير املألوفة .إنها حالة طبية عاملية طارئة سببها
فيروس ال نزال ال نفهم كنهه تماما .وهي كارثة أحلقها
االقتصاد بنفسه كاستجابة ضرورية من السياسات للحد من
انتشار الفيروس.
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ومع هذا ،فبمرور الوقت ،أصبح من الواضح كذلك أن قدرا
كبيرا من أشد الضغوط التي تسببها األزمة ليس جديدا على
اإلطالق .فاالختالفات الالفتة لالنتباه يف اإلصابة بمرض
كوفيد 19-ونتائجها تبدو وكأنها انعكاس ألوجه عدم
املساواة االقتصادية التي نعيشها .وعدم التوافق الواضح
بين القيمة االجتماعية ملا يقوم به «أهم العاملين» واألجور
املعتاد
املتدنية التي يحصلون عليها ينبع من إخفاق السوق ُ
يف تقييم األعمال املهمة بالقدر الذي تستحقه.
وكان يتعين أن نتوقع هذا الترحيب بتبني املعلومات
املضللة واملعلومات اخلاطئة عن الفيروس بعد مرور عقد
من تزايد التيارات الشعبوية وتراجع اإليمان باخلبراء .وكان
علينا أال نتفاجأ من غياب استجابة دولية منسقة على نحو
صحيح ،نظرا للترحيب بالسياسة يف أنحاء العامل التي أخذت
تنادي بمبدأ «وطني أوال» خالل السنوات األخيرة.
وبالتايل ،جاءت األزمة بمثابة وحي بمعنى أكثر حرفية —
إنها تركز انتباهنا اجلماعي على كثير من أوجه عدم العدالة
والضعف التي تشوب بالفعل طريقة معيشتنا معا .وإذا كانت
هذه األخطاء قد غابت عن أنظار الناس فيما مضى ،فمن
الصعب أال يرونها اآلن.
كيف سيبدو العامل بعد كوفيد19-؟ كثير من املشكالت
التي سنواجهها خالل العقد املقبل ستكون ببساطة صورة
أكثر تطرفا من تلك التي نواجهها بالفعل اليوم .ولن يبدو
العامل خمتلفا كثيرا هذه املرة إال إذا قررنا أن نتخذ إجراءات
حلل هذه املشكالت وإجراء تغيير جوهري يف طريقنا للخروج
من هذه األزمة.

الصغيرة ،وحاجة العاملين إىل التكيف مع التحوالت املهنية.
وال ينتج هذه التسارع من التقدم التكنولوجي وحسب لكنه
أيضا نتاج اعتبارات جديدة للصحة والسالمة ،كما أن تعايف
ويرجح أن تتغير.
االقتصادات وأسواق العمل سيستغرق وقتا ُ
ومع تزايد هذه االجتاهات العامة ،أدت حقائق هذه
األزمة إىل إعادة النظر يف عدة معتقدات ،مع ما لها من آثار
حمتملة على اخليارات طويلة املدى لالقتصاد واجملتمع.
وتختلف هذه اآلثار بدءا من املواقف جتاه الكفاءة مقابل
الصالبة ،ومستقبل الرأسمالية ،وتكثيف النشاط االقتصادي
واملعيشة ،والسياسة الصناعية ،ومنهجنا جتاه املشكالت
التي تؤثر علينا جميعا وتدعونا إىل اتخاذ إجراءات عاملية
وجماعية — مثل اجلوائح وتغير املناخ — وحتى دور
احلكومة واملؤسسات اخملتلفة.
وعلى مدى العقدين املاضيين ،انتقلت املسؤولية يف
االقتصادات املتقدمة عموما من املؤسسات إىل األفراد.
ومع ذلك ،تخضع النظم الطبية لالختبار يف الوقت احلاضر،
ووجدت أوجه نقص يف معظمها ،بينما املزايا كاإلجازات
ُ
املرضية مدفوعة األجر وحتى الدخل األساسي املعمم تخضع
للمراجعة .وهناك احتماالت بحدوث حتول طويل املدى يف
طريقة دعم املؤسسات لألفراد ،عن طريق شبكات األمان
االجتماعي ومن خالل عقد اجتماعي أكثر احتواء للجميع.
وكما يبين التاريخ ،فإن ما يتقرر من اختيارات يف
فترات األزمات يمكن أن يشكل العامل على مدى عقود قادمة.
واألمر الذي سيظل يكتسب أهمية بالغة هو احلاجة إىل العمل
اجلماعي لبناء االقتصادات التي حتقق النمو االقتصادي
االحتوائي والرخاء والسالمة للجميع.

باليول بجامعة أكسفورد ومؤلف A World Without Work

جيمس مانييكا رئيس ومدير معهد ماكينزي العاملي.

دانييل ساسكايند زميل يف علم االقتصاد يف كلية
).(Allen Lane, 2020
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ليس من املرجح أن يعود العامل
بعد كوفيد 19-إىل ما كان عليه
من قبل .وكثير من االجتاهات
العامة املوجودة فعليا يف
االقتصاد العاملي تسير اآلن
بوتيرة أسرع بسبب تأثير
ويصدق ذلك بصفة
اجلائحة.
ُ
خاصة على االقتصاد الرقمي ،مع تزايد السلوك الرقمي
كالعمل والتع ُّلم من ُبعد ،والتطبيب من ُبعد ،وخدمات التسليم.
وقد تتسارع وتيرة التغيرات الهيكلية األخرى ،بما فيها
التحول إىل سالسل التوريد اإلقليمية وتزايد انفجار تدفقات
البيانات العابرة للحدود.
لقد وصل مستقبل العمل مبكرا عن موعده ،تصحبه
حتدياته — وربما تضاعف كثير منها — مثل استقطاب
الدخل ،وتعرض العمالة للمخاطر ،ومزيد من األعمال

جين سالدانا

يف كتاب The Pandemic Is a
 ،Portalيقول املؤلف الهندي

أرونداتي روي« :كانت
اجلوائح على مر التاريخ
تدفع البشرية إىل التخلي عن
ماضيها وتخيل عاملها من
جديد .وليس ثمة اختالف
يف هذه اجلائحة .إنها بوابة للعبور بين عامل والعامل
الذي يليه».
وبالتايل فإن الطريقة التي تعمل بها تعددية األطراف
يتعين أن تتغير لكي تعكس هذا العامل اخملتلف تماما .إن
جائحة كوفيد 19-تشكل اختبارا حلدود التعاون العاملي؛
ٍ
كاف.
فال يزال دعم االقتصادات النامية بصفة خاصة غير
لقد تضررت هذه االقتصادات يف وقت مبكر من تباطؤ
النشاط االقتصادي العاملي ،من خالل قنوات تضمنت
اخلروج القياسي للتدفقات الرأسمالية وضيق األوضاع

يونيو  | 2020التمويل والتنمية

27

املالية .ويف مواجهة أسوأ أزمة إنسانية منذ احلرب العاملية
الثانية ،ترزح هذه االقتصاد حتت وطأة ضغط غير مسبوق
على قدراتها املالية احملدودة بالفعل لتلبية احتياجات
الصحة العامة واالحتياجات االجتماعية امللحة.
واالختيارات التي تتقرر اليوم ستكون لها عواقب بعيدة
املدى .وال يمكن تبرير االعتماد على نفس احللول ،كما أنه
يتجاهل حجم املعاناة اإلنسانية التي سببتها اجلائحة.
ووضع برنامج إصالح مناسب بقيادة األمم املتحدة يجب
أن يتضمن دور صندوق النقد الدويل يف معاجلة املشكالت
الهيكلية التي دفعت إىل االنكشاف خملاطر الديون على مستوى
االقتصادات النامية .ويجب أن يهدف هذه البرنامج إىل حتويل
مسار تمويل التنمية بعيدا عن اإلصالحات املواتية للسوق
ومنح احلوافز لالستثمار اخلاص .ويجب أن يتخلص من وصمة
التقشف .عالوة على ذلك ،يجب على البلدان الغنية أن تفي يف
النهاية بالتزاماتها يف ظل املساعدة اإلنمائية الرسمية.
ويجب تصحيح اختالل القوى بين املؤسسات العاملية
حتقيقا للعدالة يف االعتراف باحتياجات ثلثي سكان العامل
الذي يعيشون يف بلدان جنوب الكرة األرضية واإلقرار
بحقوقهم.
وإذا مل يتص َّد اجملتمع الدويل لهذه املسألة بشكل حاسم
اآلن فسوف يخرج جدول أعمال  2030واتفاقية باريس عن
مسارهما بشكل كارثي .ونحن اآلن يف حاجة إىل تعددية
جديدة — يكون إلصالح مؤسستي بريتون وودز دور رئيسي
فيها — ويجب أن تقوم على رؤية للتنمية تضع حقوق اإلنسان
واملساواة بين اجلنسين واملناخ يف صميم اهتماماتها.
جين سالدانا مدير الشبكة األوروبية للديون والتنمية.

شاران بارو
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شاران بارو أمين عام االحتاد الدويل لنقابات العمال.

سيرجيو ريبيلو

سيترك كوفيد 19-بصمة ال تزول
على االقتصاد العاملي ،إذ إنه
سيحدث تغيرات دائمة ويعلمنا
ُ
دروسا مهمة.
ومن احملتمل أن يصبح
الكشف عن اإلصابة بالفيروس
جزءا من حياتنا ،تماما مثلما
أصبحت اإلجراءات األمنية واسعة االنتشار بعد أحداث
 11سبتمبر .ومن األهمية بمكان االستثمار يف البنية التحتية
الضرورية للكشف عن حاالت التفشي الفيروسي مستقبال.
وهذا االستثمار يحمي االقتصادات إذا تبين أن مفعول
املناعة من كوفيد 19-مؤقت.
واعتمد كثير من االقتصادات طرقا خمتلفة من
« »Kurzarbeitأي دعم العمل لوقت قصير الذي تمنحه أملانيا
يف فترة اجلائحة .فهذه السياسة حتفظ للعاملين وظائفهم
بعدد ساعات وأجور أقل ،بينما تعوضهم احلكومة عن بعض
االنخفاض يف أجورهم .ومن خالل احلفاظ على سالمة
التوافق بين الشركات والعاملين ،يصبح االقتصاد مستعدا
بشكل أفضل للتعايف السريع .ويكتسب حتسين سبل تنفيذ
هذه السياسات أهمية ويجعلها جزءا دائما من جمموعة
أدواتنا للتعايف االقتصادي.

الصورتانMARIA REBELO ; RICHARD JOPSON :

يجب على العامل بعد املوجة
األوىل من كوفيد 19-أن يكون
أكثر احتواء وصالبة واستدامة.
فنحن نعيش اليوم يف عامل
تزايدت فيه عدم املساواة بين
البلدان وداخلها نتيجة لتسابق
الشركات إىل القاع ،ووجود
العمال الفقراء على مستوى شريحة واسعة من القوى العاملة
العاملية .وقد عانى عدد هائل من البلدان من الصدمات
اخلارجية لكوفيد 19-يف ظل عدم وجود حماية اجتماعية
شاملة ،أو نظم قوية للصحة العامة ،أو خطة خلفض انبعاثات
الكربون إىل الصفر الصايف بحلول  ،2050أو اقتصاد حقيقي
مستدام يوفر وظائف عالية اجلودة.
وقد ُع ِقد مؤتمر بريتون وودز بينما كان أوار احلرب
ال يزال مشتعال ،وساعد على تشكيل أساس العقد االجتماعي
بعد احلرب .وباملثل ،نحن يف حاجة إىل صياغة خطة
طموحة إلعادة اإلعمار بينما نعمل للقضاء على اجلائحة.

والدعم الدويل مسألة تتعلق بالنجاة اجلماعية واالستثمار
يف مستقبل الصحة واالقتصاد العاملي وتعدد األطراف.
واخليار لنا ،غير أن اإلجراءات التي يتخذها صندوق النقد
الدويل والنظام متعدد األطراف ستشكل عامال حاسما.
وهدفنا للتعايف ينبغي أن يكون هو التوظيف الكامل
لعوامل اإلنتاج والتوصل إىل عقد اجتماعي جديد.
واالستثمار العام يف اقتصاد الرعاية والتعليم والبنية
التحتية منخفضة الكربون يمكن أن يشكل عماد التحفيز
الذي يحد من عدم املساواة .ومن شأن سياسة األجور
والتفاوض اجلماعي وتنظيم سوق العمل أن تنعش الطلب
والدخل بينما تضع نهاية لنموذج عمل يسمح للشركات
بعدم حتمل أي مسؤولية عن العاملين لديها.
وينبغي معاجلة مشكلة الديون من خالل عملية لتخفيف
أعبائها تركز على حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم
املتحدة وحتقيق النمو االقتصادي املستدام لكل بلد.
فقصر النظر يف ضبط أوضاع املالية العامة كان يشكل عقبة
أمام إدارة الدين وتخفيضه عقب األزمة املالية العاملية،
وسيقلل مرة أخرى من قدرتنا على التعامل مع األزمات
الصحية واالقتصادية مستقبال.
والرخاء املشترك يمكن أن يكون هو ثمرة عامل كوفيد19-
الذي يتميز بالطموح املشترك والتضامن العاملي.

السياسات االقتصادية والسياسة واجلوائح

ومن املرجح أن يصبح العمل من ُبعد أكثر شيوعا .فكانت
لدينا بعض األدلة على أن العمل من املنزل يرقى على أقل
تقدير إىل مستوى اإلنتاجية من العمل يف املكاتب .ومع ذلك،
كان كثير من الشركات يحجم عن تبني العمل من ُبعد .واآلن،
ربما أصبح العمل من ُبعد واقعا دائما بعد أن مر كثير منها
بهذه التجربة وحقق نتائج جيدة.
وقد عجلت أزمة اجلائحة من وتيرة التحول الرقمي ،مع
زيادة التوسع يف التجارة اإللكترونية وتسريع وتيرة اعتماد
التطبيب من ُبعد ،واملؤتمرات املرئية ،والتعليم عبر شبكة
اإلنترنت ،والتكنولوجيا املالية.
أما الشركات املرتبطة بسالسل التوريد العاملية فتواجه
مشكالت من نقص اإلمدادات ومن حدوث اختناقات .ومن
املرجح أن يقدم عدد كبير من هذه الشركات على إعادة بعض
منشآت اإلنتاج إىل بلدانها .ولسوء احلظ أن هذا االجتاه لن
يوفر عددا كبيرا من الوظائف نظرا الحتمال استخدام الوسائل
اآللية يف معظم عمليات اإلنتاج.
وسيصبح حجم احلكومات أكبر بعد قيامها بدور شركة
التأمين واملستثمر األخير أثناء األزمة .وسوف يتصاعد الدين
العام ،فيسبب حتديات مالية حول العامل.
املستفادة من جائحة كوفيد 19 -هو
وأبرز الدروس ُ
إدراك أهمية العمل معا حلل املشكالت التي تؤثر على اجلنس
البشري قاطبة .ففي احتادنا قوة أكبر مما يف انقسامنا.
سيرجيو ريبيلو أستاذ التمويل الدويل يف كلية كيلوغ
لإلدارة بجامعة نورث ويسترن.

إيان بريمر

الصورةHORSTWAGNER.EU/ITUC :

كان النظام العاملي متغيرا
بصفة مستمرة قبل أزمة
كوفيد 19-مباشرة .وأدى
فيروس كورونا إىل تعجيل
ثالثة من االجتاهات العامة
اجلغرافية-السياسية التي ستشكل
نظامنا العاملي التايل ...والذي
سيكون يف انتظارنا على اجلانب اآلخر من هذه
اجلائحة.
االجتاه العام األول هو الالعوملة ،فاملصاعب اللوجستية
التي أبرزتها األزمة احلالية تشير بالفعل إىل التحول بعيدا عن
سالسل التوريد العاملية يف الوقت املطلوب .ولكن مع تصاعد
املصاعب االقتصادية ،فإن النمو احلتمي للقومية وسياسة
«وطني أوال» سيدفعان الشركات إىل توطين عملياتها التي
تمنح األفضلية لسالسل العرض الوطنية واإلقليمية.
واالجتاه العام الثالث ،وهو صعود الدور اجلغرايف-
السياسي للصين ،ظل قيد اإلعداد على مدى أكثر من
ثالثة عقود .ولكن بينما جنحت الصين يف التحول إىل

قوة اقتصادية وتكنولوجية ُعظمى ،مل يتوقع أحد منها
أن تصبح قوة ُعظمى «ناعمة» .ومن شأن هذه األزمة
تغيير الوضع ،إذا استمرت املساعي الدبلوماسية للصين
بشأن األزمة واستمرت النظرة جتاه بيجين بأنها
كانت أكثر فعالية بكثير من بقية العامل يف استجابتها
لتفشي الفيروس.
وبطبيعة احلال ،إن ما يبدو من أن الصين أفضل حاال من
غيرها ال يعني أن األمر كذلك بالفعل .فهناك من األسباب ما
يدعو إىل النظرة جتاه أرقام الصين بشيء من احلذر .وهذا
الشعور العام بعدم الثقة ازداد اشتعاال بفعل تستر الصين
على تفشي الفيروس يف البداية ،مما مكنه من االنتشار يف
أنحاء العامل .فيميل دونالد ترامب وأعضاء إدارته نحو هذه
القصة كاستراتيجية انتخابية ولصرف االنتباه بعيدا عن
الطريقة التي اتبعوها هم يف التعامل مع اجلائحة .ولن
تذعن الصين لهذه االدعاءات ،األمر الذي يزيد االحتماالت
بأنه متى خرج العامل من اجلائحة احلالية ،سوف ُي ْق َحم
بنا يف حرب باردة جديدة ،لكنها هذه املرة بين الواليات
املتحدة والصين.
وسواء بدأ العامل نظاما جديدا أم ال ،هناك بعض األمور
التي ال تتغير.
إيان بريمر رئيس ومؤسس جمموعة األوروبية اآلسيوية.
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تأمل معي

الثقة ضرورة حتمية

الثقة هبطت إىل أدنى مستوياتها ،وأصبح لزاما علينا استعادتها بصفة عاجلة
ريتشارد إيديلمان

تفرض جائحة فيروس كورونا خطرا استثنائيا على الصحة العامة
والرخاء االقتصادي حول العامل .وهي تؤكد جمددا عدم الثقة يف
مؤسساتنا بإشعالها فتيل تقلبات األسواق املالية وإثارة مشاعر
الغضب إزاء بطء االستجابات احلكومية وعدم كفايتها.
قبل تفشي جائحة كوفيد ،19-كانت هناك بلدان كثيرة تتمتع
باألداء االقتصادي القوي ومعدالت التوظيف شبه الكامل .وكان من
املفترض أن تتولد الثقة يف أهم املؤسسات اجملتمعية — أي احلكومة،
ومنشآت األعمال ،ووسائل اإلعالم ،واملنظمات غير احلكومية .ولكن،
بدال من ذلك ،أظهر مقياس إيديلمان لتغيرات الثقة (Edelman Trust
 )Barometerلعام  — 2020الذي ُنشر يف شهر يناير — أن الناس
حول العامل ال يثقون يف قدرة أي مؤسسة على فعل الصواب .ويكمن حل
هذه املعضلة يف حتول مسار ديناميكيات الثقة على مدار العشرين سنة
املاضية.
ويف خالل هذه الفترة ،وقعت خمسة أحداث بالغة األثر تسببت يف ريتشارد إيديلمان هو املدير التنفيذي لشركة إيديلمان ،وهي
تبديل ثقة الناس ،وهي :اخملاوف بشأن العوملة ،وحرب العراق ،والركود شركة اتصاالت عاملية .وتستند هذه املقالة اخلاصة إىل «مقياس
العاملي يف  ،2009-2008وصعود جنم الصين والهند ،ونشأة الشبكات إيديلمان لتغيرات الثقة لعام Edelman’s 2020 Trust( »2020
االجتماعية .وشهد العقد الثاين انقساما يف الثقة بين طبقة الصفوة  ،)Barometerوالتقرير اخلاص الصادر عن «مقياس إيديلمان لتغيرات
وعامة السكان ،إىل جانب إخفاق احلكومات يف تويل زمام التغيير ،الثقة لعام  ،2020بعنوان الثقة وفيروس كورونا» (Edelman 2020
revisedالشائعة.
اخلوف من السمات
.)Trust Barometer Special Report: Trust and the CoronavirusEdelman,
وأصبحت املعلومات املضللة ومشاعر4/27

وتمثل جائحة كوفيد 19-أول ضربة قاسية يتلقاها النظام يف العقد
اجلديد .وبات من الضروري يف هذه اللحظات العصيبة االستثنائية ،أن
تعمل املؤسسات على نحو يفوق التوقعات وتعيد بناء الثقة العامة.
فأغلب الناس راغبون يف العودة لالستماع إىل آراء اخلبراء — ممن كان
طعن فيهم كثيرا يف اآلونة األخيرة.
ُي َ
وال بد أن ُتظهر احلكومة كفاءتها يف االستجابة ملواجهة األزمة.
املحكِّم املوضوعي للوقائع.
وال بد أن تكون وسائل اإلعالم بمثابة ُ
وبإمكان منشآت األعمال أن تقدم املنتجات األساسية واملعلومات
املوثوقة .ويجب أن تعمل املنظمات غير احلكومية على تطوير اللقاح
وضمان عدالة توزيعه.
Edelman, revised 4/27
لقد آن األوان لكي تعمل املؤسسات معا ،إلرساء القواعد حلقبة جديدة
تسودها مشاعر الثقة.

طبيعة الثقة اختلفت
اﻟﺜﻘﺔ :اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت

اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﺮاﻫــﻦ ﺗﻤﻨــﺢ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻤﺘﻴﻦ ﳐﺘﻠﻔﺘﻴــﻦ :اﻟﻜﻔــﺎءة )اﻟﻮﻓــﺎء
ﺑﺎﻟﻮﻋــﻮد( واﻟﺴــﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗــﻲ )ﻓﻌــﻞ اﻟﺼــﻮاب واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻬــﻮض ﺑﺎ�ﺘﻤــﻊ(.
وﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊــﺎﱄ ،ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ أي ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺘﺴــﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔــﺎءة واﻷﺧﻼﻗﻴــﺎت
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
)ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺘﺴــﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔــﺎءة واﻷﺧﻼﻗﻴــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻮاء ،درﺟــﺔ اﻟﻜﻔــﺎءة ،ﺻــﺎﰲ
درﺟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت(
أﺧﻼﻗﻴﺔ ٣٥

ﻛﻔﺆة
٣٥

اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
)(١٢ ،٤-

ﻏﻴﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ ٣٥-
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اﳊﻜﻮﻣﺔ
)(١٩- ،٤٠-

ﲢﻮﻟــﺖ اﻟﺜﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟﺮأﺳــﻲ ﻣــﻦ أﻋﻠــﻰ إﱃ أﺳــﻔﻞ ،اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻘﻴــﺎدات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ،إﱃ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻷﻓﻘــﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻓﻴــﻪ اﻟﻨــﺎس ﺑﺪرﺟــﺔ
أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء ،وأﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ،و"ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺛﻠﻨﻲ".
اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﰲ اﻟﺜﻘﺔ
ﻛﻴﻒ ﺗﻐﻴﺮت ﻣﺘﺠﻬﺎت
اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻘﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ

اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ
ﻳﺜﻖ اﻟﻨﺎس أو ﻻ ﻳﺜﻘﻮن ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻟﻘﺮارات ورﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺜﻘﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ
ﻳﺜﻖ اﻟﻨﺎس أو ﻻ ﻳﺜﻘﻮن
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮاء أو "ﺷﺨﺺ
ﻳﻤﺎﺛﻠﻨﻲ"
اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻳﺜﻖ اﻟﻨﺎس أو ﻻ ﻳﺜﻘﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻢ
ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﳑﻦ ﻫﻢ وﺛﻴﻘﻮ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ أو أﺳﺮﻫﻢ

الرسم التوضيحيISTOCK / ULIMI :

ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل
)(٢- ،١٤

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
)(٧- ،١٧-

أﻗﻞ ﻛﻔﺎءة
٣٥

اﻟﺜﻘﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻮﺿﻌﻴﺎ

تأمل معي
Edelman, revised 4/27

Edelman, revised 4/27

الثقة يف املؤسسات متدنية بوجه عام
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺜﻘــﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴــﺔ ،وﻻ ﻳﺒــﺪو أن ﻫﻨــﺎك أي ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺮﺗﻘــﻲ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻟﺜﻘﺔ.
)ﻣﻘﻴﺎس إﻳﺪﻳﻠﻤﺎن ﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻌﺎم  ٪ ،٢٠٢٠ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ(
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

٤٩

٤٨

اﳊﻜﻮﻣﺔ

٤٩

ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل

٥٨

٥٧

٤٨

ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺜﻘﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ

ارﺗﻔﻌــﺖ اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤــﺔ إﱃ أﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺰال ﻣﻌﻈــﻢ
اﻟﻨﺎس ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
)ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٢٣ﺳﻮﻗﺎ(

اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

٥٨

٦٥

٦٥

٥٧

ﻓﺠﻮة ﻣﻦ
١٦ﻧﻘﻄﺔ

ﻓﺠﻮة ﻣﻦ
 ١٤ﻧﻘﻄﺔ

٥١

١+

١+

١+

١+

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٤٩

ﺣﻴﺎد )(٥٩-٥٠

ﻋﺪم ﺛﻘﺔ )(٤٩-١

٦٢

٦٢

٦٠

ﻓﺠﻮة ﻣﻦ
١٦ﻧﻘﻄﺔ

٥٦

٤٩

٤٧

٤٦

٢٠١٩

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٦

٦٠

٥٨

٥٧

٥٥

٥٤

٤٧

ﻓﺠﻮة ﻣﻦ ٥٠

٤٨

٤٧

ﺟﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن

٢٠٢٠
ﺛﻘﺔ )(١٠٠-٦٠

٦٥

 ٩ﻧﻘﺎط

٤٥

٤٥
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٢

٢٠١٣

٤٠

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺛﻘﺔ = ١٠٠-٦٠؛ ﺣﻴﺎد = ٥٩-٥٠؛ ﻋﺪم ﺛﻘﺔ = .٤٩-١

Edelman, revised 4/14

Edelman, revised 4/27

كوفيد 19-جددت الثقة يف اخلبراء
ﻗﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ ا�ﻴﺒﻴــﻦ ﻳﺸــﻌﺮون ﺑﺎﻟﻘﻠــﻖ إزاء اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳋﺎﻃﺌــﺔ
وﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
)اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ(
أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺰاﺋﻔﺔ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺸﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﺮوس
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن أﺟﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﻴﺮوس وآﺛﺎره

اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺼﺤﺔ ،واﻷﻃﺒﺎء ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ.

)اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﳑﻦ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺼﺮح ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ(
١٠٠
62

61
59
56

٤٣

٤٦

٥٠ ٤٨

٥١

٥٣

58
٥٤ ٥٤

٦٣

٥٨

51

48

٦٨

٧٢

٧٥

٨٢

55
52

٤٠

44

44

47
44

44

٨٠
٦٠

47

46

٨٣

45
42

اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا

ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ

زﻋﻴﻢ ﺑﻠﺪي

زﻣﻼﺋﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳉﻬﺔ ﻋﻤﻠﻲ

ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺛﻠﻨﻲ

ﳑﺜﻠﻮ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺪﻳﺮون اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن
ﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻷﻃﺒﺎء/ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﺤﺔ ﰲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺑﻠﺪي

ﻃﺒﻴﺒﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻟﻌﻠﻤﺎء

ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ،وﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ

٧٤
% ٤٥
% ٨٥
%

اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
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ـارب ــو
حم
الفقـر
أندرياس أدريانو يقدم حملة عن معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر
يف معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا حيث يعمل كل من إستير دوفلو
وأبيجيت بانيرجي على إعادة تشكيل مفهوم اقتصاديات التنمية
PLACEHOLDER IMAGE/ART CREDIT

الصورة :ب رايس فيكمارك
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شخصيات اقتصادية

تبدو

الرسم التوضيحيISTOCK / SAVUSHKIN :

بعض األفكار اإلنمائية عظيمة ،ولكنها
ال حتقق النجاح املتوقع .ومن األفكار التي
عرفت بفشلها مبادرة التحالف العاملي للمواقد
النظيفة التي استهدفت توفير مواقد أكثر كفاءة
وأقل تلويثا للبيئة حلوايل  3مليارات نسمة من الشعوب األكثر
فقرا على مستوى العامل بدال من الطهي على النيران املكشوفة.
وبلغت تكلفة املشروع  400مليون دوالر ،وحظى بدعم منظمة
األمم املتحدة ،وأعلنت هيالري كلينتون ،وزيرة اخلارجية
األمريكية آنذاك ،عن انطالق املشروع عام  .2010وكان
الهدف من املشروع احلد من تلوث الهواء الداخلي الذي يقضي
على حياة مليوين شخص سنويا ،وتمكين املرأة ،ودعم البيئة.
وحقق املشروع جناحا يف البداية ،ولكن بعد مرور أربع سنوات،
أصبحت ماليين املواقد التي تم بناؤها يف الهند مهجورة.
ملاذا مل ينجح املشروع؟ أجرى الباحثون يف معمل عبد
اللطيف جميل ملكافحة الفقر جوالت ميدانية الكتشاف السبب.
ومن خالل رصد حوايل  2500أسرة يف  44قرية يف والية
أوديشا شرق الهند ،اكتشفوا العديد من األسباب التي قد تبدو
ثانوية يف ظاهرها .فقد أشار البحث إىل أن املواقد اجلديدة
كانت تتطلب عناية أكبر ،ومل يكن يتم إصالحها يف حالة
تعطلها ،وكانت تستغرق وقتا أطول لطهي الطعام ،ومل يكن من
املمكن نقلها إىل خارج املنازل بسبب املداخن التي تم بناؤها
لصرف الدخان.
وكما جاء يف أحد مقاالت أبيجيت بانيرجي ،أستاذ
االقتصاد بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا الذي شارك يف
تأسيس معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ويرأسه حاليا،
فإن «اإلنسان العقالين الذي يعيش داخل النماذج االقتصادية
ُيفترض أال يشغله أي من ذلك» .غير أن هذه التجربة كانت
بمثابة تذكرة بأن «اعتقادنا بنجاح فكرة ما ليس كافيا —
فاملهم هو أن حتقق هذه الفكرة نفعا ملستخدميها ».وعكف
معمل عبد اللطيف جميل خالل أعوامه السبعة عشر على وضع
نهج علمي ملكافحة الفقر يستند إىل دراسة علم االقتصاد
القائم على الشواهد .ووفقا إلقبال داليوال ،املدير التنفيذي،
يمثل هذا النهج بديال «التخاذ القرارات على أساس البديهة أو
األيدولوجية أو عدم الرغبة يف التغيير».
ويقع املقر الرئيسي ملعمل عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر يف الدور الثاين بمبنى بسيط تابع ملعهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا يف كامبريدج على اجلانب اآلخر من نهر تشارلز
من جهة بوسطن ،وال يختلف عن أي مكتب عادي يف جامعة
كبيرة .ولكن جمال عمله واسع النطاق .فقد أجرت هذه املنظمة
التي يمولها مانحون ،سواء منفردة أو من خالل شبكة من
الباحثين املنتسبين لها حول العامل ،ما يزيد على ألف جتربة
عشوائية مقارنة يف أكثر من  80بلدا ،وذلك من خالل إطار
يجمع بين علم االقتصاد واملنهجية البحثية التي طاملا اع ُتبرت
املقياس الذهبي الختبار األدوية والعالجات اجلديدة .ووفقا
ملعمل عبد اللطيف جميل ،تم توسيع نطاق البرامج التي ثبتت
فعاليتها باستخدام هذه املنهجية ليستفيد منها ما يزيد على
 400مليون شخص حول العامل.

وكان هذا اإلجناز هو السبب وراء منح جائزة نوبل يف
االقتصاد لعام  2019لبانيرجي ،وإستير دوفلو ،زوجته
واملؤسس املشارك ملعمل عبد اللطيف جميل ،وصديقهما
مايكل كريمر االقتصادي بجامعة هارفارد الذي تعاون معهما
بصورة متكررة يف اجملال البحثي.
ووفقا للجنة جائزة نوبل ،فإن «الطرق البحثية التجريبية
التي قام هذا الفريق باستحداثها تستخدم حاليا يف جميع
جماالت اقتصاديات التنمية» .وساهمت يف «تطور علم
اقتصاديات التنمية» وحتسين قدرته على تقديم «إجابات
موثوقة حول األساليب املثلى ملكافحة الفقر العاملي».
ويف عامل يزداد رفضه للخبرات العملية والبحوث األكاديمية
وتتشكل فيه التصورات الفعلية عن احلقائق حسب املعتقدات
السياسية ،يمكن ملعمل عبد اللطيف جميل أن يقر بموضوعيته،
حيث تستند مشورته بشأن السياسات إىل شواهد خمتبرة
ميدانيا باستخدام نهج علمي ،ويقدم حلوال ملموسة ملساعدة
الشعوب املعرضة للخطر يف حل مشكالتها العملية.
ويمثل بانيرجي ودوفلو حمور االرتكاز الذي تقوم عليه
أنشطة املعمل .فقد أسساه عام  ،2003وكان يحمل آنذاك اسم
«معمل مكافحة الفقر» ،وذلك بالتعاون مع سنديلمواليناثان،
األستاذ السابق بجامعة هارفارد الذي ال يزال يتعاون معهما
حتى اآلن .وعكفا على تغيير النهج العاملي املستخدم يف
مواجهة الفقر ،ومل يكن ليرضيهما أقل من ذلك.
ويف عام  ،2005أعيدت تسمية املعمل تكريما لوالد حممد
جميل ،وهو أحد خريجي معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا
ورجل أعمال سعودي من حمبي العمل اخليري الذي تدعم
مؤسسته التابعة لعائلة جميل معمل مكافحة الفقر باستمرار.
وتدعم املعمل أيضا جمموعة من كبار اجلهات املانحة اخلاصة
وعدد من الوكاالت اإلنمائية يف االقتصادات املتقدمة.
ويشتغل يف املعمل حوايل  400خبير يف جماالت البحث
والسياسات والتعليم والتدريب ،ويقع مقره الرئيسي يف
كامبريدج ،وله مراكز إقليمية يف أمريكا الشمالية ،وأمريكا
الالتينية والكاريبي ،وأوروبا ،وإفريقيا ،والشرق األوسط،
وجنوب آسيا ،وجنوب شرق آسيا .وتشرف جمموعة إضافية
تضم  200باحث على املشروعات التي ينفذها حوايل ألف
مقاول .وقدمت املنظمة منحا بقيمة  63مليون دوالر أمريكي
لتمويل البحوث اجلديدة منذ إنشائها عام .2003
وانصب تركيز املعمل يف البداية على الفقراء واقتصادات
األسواق الصاعدة ،ولكنه يجري بحوثا يف أوروبا حاليا حول
مبادرات دعم الدمج االجتماعي للمهاجرين على سبيل املثال.
ويعمل فرعه يف أمريكا الشمالية على عدد من املشروعات يف
جماالت إعادة تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم ،واألشخاص
بال مأوى واإلسكان ،وإصالح نظام العدالة اجلنائية ،والصحة.

ف ِّرق تسد

تصف دوفلو التجارب العشوائية التي يجريها املعمل كجزء
من النهج اخلاص به بأنها تساعد يف «تفكيك املشكلة الكبيرة
إىل أجزاء يسهل التعامل معها ،ومسائل أصغر يمكن إيجاد حلول
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املعلومات من أجل الفقراء

هذه هي املسائل التي عكف معمل عبد اللطيف جميل
على دراستها .وغالبا ما يتوصل الباحثون إىل حلول غاية
يف البساطة.
ويعد برنامج األرز من أجل الفقراء من أكبر برامج املساعدة
االجتماعية يف إندونيسيا ،ويطلق عليه احملليون اسم راسكين.
وتبلغ تكلفة البرنامج السنوية  1,5مليار دوالر أمريكي،
ويهدف إىل توزيع  15كيلوغراما من األرز شهريا على األسر
بخمس السعر السوقي .غير أن البيروقراطية والفساد
األكثر فقرا ُ
فرضا معوقات أمام تنفيذ البرنامج .فقد كان يحدث يف الغالب
تالعب يف األسعار واحلصص ومعايير االستحقاق من جانب
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الصورة :معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر

دقيقة لها ».ودوفلو اقتصادية فرنسية تبلغ من العمر  47عاما،
وحصلت على درجة الدكتوراة من معهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا ،وخالفت املؤسسة قواعدها التي تمنع تعيين
الطالب من أجل انضمام دوفلو إىل صفوف العاملين بها.
وتقوم هذه الطريقة على اختبار حل حمتمل إلحدى
املشكالت اإلنمائية — مثل مشكلة كيفية زيادة استخدام
ناموسيات األ َس َّرة ملكافحة املالريا — من خالل مقارنة
جمموعة استفادت من احلل بمجموعة أخرى مل تقدم لها أي
حلول .وينبغي أن تكون اجملموعات متماثلة قدر اإلمكان
وخمتارة بشكل عشوائي لضمان عدم وجود أي عوامل مؤثرة
أخرى ،بحيث يمكن للباحثين فهم تأثير هذا احلل .ويمكن
تشكيل جمموعات متعددة ملقارنة حلول خمتلفة .وقد تم
استحداث هذه التجارب يف القرن التاسع عشر ،وتم تطبيقها يف
جماالت الزراعة والطب والعلوم السياسية قبل استخدامها يف
جمال االقتصاد بفترة طويلة ،حيث استخدمت للمرة األوىل يف
سياق الدراسات االقتصادية بدءا من الستينات.
وغالبا ما تتطرق البحوث االقتصادية الكلية إىل موضوعات
صعبة يتم التعبير عنها بمعادالت معقدة واختبارها باستخدام
أساليب االقتصاد القياسي املتطورة التي يصعب على الفائزين
بجائزة نوبل فهم بعضها .ويف كتاب دوفلو وبانيرجي الصادر
عام  2019بعنوان  ،Good Economics for Hard Timesأق َّرا
بأن جزءا من نمو اإلنتاجية «ال يمكن عزوه إىل تغير العوامل
التي يمكن لالقتصاديين قياسها .وحتى يشعر االقتصاديون
بالرضا عن أنفسهم ،استحدثوا مسمى اإلنتاجية الكلية لعوامل
اإلنتاج لوصف هذا اجلزء حتديدا ».وع َّرف روبرت سولو ،وهو
زميل لهم يف معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا وحاصل
أيضا على جائزة نوبل ،هذا املفهوم بأنه «مقياس جلهلنا».
ويف املقابل ،تعتبر البحوث اإلنمائية بسيطة ومباشرة.
هل ينبغي التبرع بناموسيات األ َس َّرة ملكافحة املالريا يف
كينيا ،أم عرضها بأسعار مدعمة ،أم بيعها بأسعار السوق؟ هل
من اجملدي تنفيذ برنامج إعادة شراء لسحب الكميات الكبيرة من
حبوب األفيون غير املستخدمة يف الواليات املتحدة؟ كيف يمكن
التأكد من حصول جميع األسر الفقيرة يف إندونيسيا على حصتها
من األرز يف ظل برنامج فيدرايل خمصص لهذا الغرض؟

إقبال داليوال ،املدير التنفيذي ملعمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر.

القيادات احمللية املسؤولة عن توزيع األرز ،مما أدى يف نهاية
املطاف إىل حصول األسر املستحقة على ثلث حصتها بتكلفة
تزيد بنسبة  %40عن التكلفة املقررة.
وبدال من تشديد الضوابط الرقابية ،كلفت إندونيسيا
يف عام  2012جمموعة من الباحثين بالعمل مع معمل
عبد اللطيف جميل الختبار جمموعة من الوسائل للتوعية
بمعايير االستحقاق واحلصص الشهرية واألسعار باستخدام
«بطاقات حماية اجتماعية» تتضمن هذه املعلومات .وأثبتت
االختبارات العشوائية فعالية هذه البطاقات ،مما دفع
احلكومة إىل إصدار  15مليون بطاقة يف عام واحد ودجمت
برناجمين للتحويالت النقدية يف إطار املشروع بلغت
قيمتهما اإلجمالية  4مليارات دوالر أمريكي.
ويتوقع النهج املستخدم لدى معمل عبد اللطيف جميل
وجود فروق بين النظرية والواقع ،وهو من مميزات هذا النهج،
فضال عن أنه ال يفترض أن العلماء املدربين يتمتعون بقدر
أكبر من احلكمة أو العقالنية مقارنة بالشعوب التي يأملون
يف مساعدتها.
ويف كتابهما  Poor Economicsالصادر عام  ،2011كتب
بانيرجي ودوفلو أن «الفقراء ليسوا أقل عقالنية عمن سواهم —
بل العكس هو الصحيح .فهم يمتلكون القليل للغاية ،وذلك حتديدا
ما يجعلهم أكثر دقة يف اختياراتهم غالبا :فكل منهم يجب أن
يكون اقتصاديا نابها حتى يستطيع البقاء على قيد احلياة».
وبانرجي الذي ولد يف مومباي عام  1961لوالدين من
أساتذة االقتصاد البارزين ،واحلاصل على درجة الدكتوراه
من جامعة هارفارد ينفد صبره عند التعامل مع اإلنسان
«العقالين» الذي يعيش داخل النماذج .وهو يتحدث ساخرا
عن «افتراض املعرفة» املالزم لكثير من البحوث االقتصادية
الكلية ،والذي ينشأ غالبا عن عوامل ال تعدو كونها «جمموعة

شخصيات اقتصادية
جمموعة من النساء
أمام موقد يف مقاطعة
بوج بور بالهند.
رفائيل يب شتب كشتبي شستيب كشتسيب كشتسبي شستيب

الصورة :توماس شوبين

من االرتباطات التي يصعب تفسير العديد منها ،وبعض
احلقائق الفعلية امللموسة التي قد يمكن االعتماد عليها بدرجة
معقولة ».وحتدث بانيرجي مع جملة التمويل والتنمية من
مكتبه الصغير يف قسم االقتصاد بمعهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا .وخلف بابه الذي تكسوه صور كرتونية عن
االقتصاد والسياسة ،يقبع حيز ضيق يعج بالكتب يتناقض
مع رحابة نهر تشارلز وسماء مدينة بوسطن.
ويشغل مكتب دوفلو حيزا أوسع على مسافة مكتبين من مكتب
بانيرجي .وقد التقيا عام  ،1999حيث أشرف بانيرجي على
دوفلو أثناء دراستها درجة الدكتوراة يف معهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا ،وتزوجا عام  ،2015ورزقا بطفلين.
وتعلمت دوفلو أال تشعر باإلحباط بسبب النتائج البحثية.
وتقول «تعلمنا يف وقت مبكر للغاية أن نتائج التجارب
العشوائية املقارنة عادة ما تكون مفاجئة».

هل حتقق اإلجابات الصغيرة النتائج املرجوة؟

إن تفكيك املشكلة الكبيرة ال يعني بالضرورة أن األجزاء األصغر
أكثر بساطة .ففي حماضرة ألقتها دوفلو بصندوق النقد الدويل
عام  ،2016عرضت عددا من الدراسات التي تثبت أن التدخالت
اجلزئية يمكن أن تكون لها آثار كلية كبيرة .وناقشت إحدى
هذه الدراسات كيفية حتسين إنفاذ القواعد البيئية يف مصانع
النسيج التي تتسبب يف قدر كبير من التلوث يف والية غوجارات
بالهند التي تضم عددا من أكثر املدن تلوثا على مستوى العامل.
وأدت التجربة العشوائية إىل تعديل قواعد توزيع املدققين على
الشركات ،وتوصلت إىل حتسن مستويات اإلنفاذ عندما تم منع

صرف مكافآت املفتشين من الشركات التي كانوا يقومون
بتدقيق أوضاعها .وبالرغم من أن هذه النتيجة ليست بجديدة،
فإن توافر البيانات التي تثبتها ساهم يف دعمها وتأكيدها.
وتشير دوفلو إىل أن املبادئ العامة التي غالبا ما
تسترشد بها املؤسسات الدولية — مثل الديمقراطية واحلوكمة
الرشيدة — قد ال تكون فعالة بالدرجة الكافية ألنها عامة
للغاية .ويمكن لالقتصاديين حتقيق املزيد من النتائج
امللموسة من خالل إصالح القنوات والوصالت الداخلية ،أي
يالحظ
هذا اجلزء يف أي نظام الذي دائما ما يتم إغفاله وال
َ
وجوده إال عندما يصيبه عطل ما .وكان عنوان احملاضرة
«دور االقتصادي كموظف صيانة».
وتتمثل إحدى املشكالت التي تواجه التجارب العشوائية
املقارنة يف أن اإلجابات الصغيرة قد ال تستطيع جمتمعة
معاجلة املشكلة الكبيرة .وهناك أيضا مشكلة أخرى تتمثل
يف أن االستنتاجات قد تكون وثيقة الصلة بمحل إجراء
البحث .فنتائج إحدى دراسات املالريا يف كينيا قد ال تنطبق
عرف بمشكلة
مطلقا على البرازيل على سبيل املثال ،وهو ما ُي َ
«النقل» يف لغة االقتصاديين.
ويف مقال صدر ألنغوس ديتون العام املاضي ،وهو عامل
اسكتلندي بارز يف جمال اقتصاديات التنمية وحاصل على
جائزة نوبل يف االقتصاد عام  ،2015كتب يقول «إن إثبات
جناح حل ما يف موقف معين دليل ضعيف للغاية على جناح
نفس احلل بنفس الشكل يف موقف آخر».
وكتب ديتون عددا من الدراسات ناقش فيها حتفظاته على
االختبارات العشوائية .وأشار يف نفس املقال إىل إن السبيل الوحيد
يونيو  | 2020التمويل والتنمية

35

شخصيات اقتصادية

لتطبيق نتائج دراسة ما يف سياق جديد يكون من خالل استخدام
«املعرفة والفهم املسبقين» وتفسير نتائج التجربة «ضمن هيكل
معين ،وهو ،على سبيل املفارقة ،نفس الهيكل الذي تكتسب
االختبارات العشوائية املقارنة مصداقيتها من رفض استخدامه».

االقتصاد الكلي مقابل االقتصاد اجلزئي

تم تعيين داليوال ،املدير التنفيذي ملعمل عبد اللطيف جميل
ملكافحة الفقر ،منذ  11عاما ملعاجلة هذه املشكلة حتديدا.
وداليوال اقتصادي هندي ،وسريع التحدث ،حاصل على
درجات علمية من جامعتي دلهي وبرينستون ،وهو متزوج من
غيتا غوبيناث ،كبير االقتصاديين يف صندوق النقد الدويل.
ويقول داليوال «عندما عينتني إستير عام  ،2009كانوا
قد أدركوا بالفعل أن حتول النتائج البحثية إىل إجراءات على
مستوى السياسات يتطلب مزيدا من اجلهد القائم على التفكير
والتحليل ».ولسد هذه الفجوة ،يتعين إتاحة الشواهد التي
يتم التوصل إليها لصناع السياسات ،والتحقق من صحتها
بمقارنتها بدراسات أخرى يف سياقات خمتلفة .ويضيف
داليوال أنه يتعين أيضا مراقبة التنفيذ للتحقق جمددا من
سالمة السياسات املطبقة.
وعند سؤالها عن الطريقة املثلى لسد الفجوات بين البحوث
والسياسات وبين االقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي ،تشير
دوفلو إىل نسخة من كتاب .Good Economics for Hard Times
وتقول «هذا الكتاب وكتاب  Poor Economicsيصفان
ما تعلمناه عن كل موضوع بصورة منطقية تتيح فهم جميع
هذه املوضوعات ».ويتضمن كتاب Good Economics for
 Hard Timesجمموعة كبيرة من البحوث بغرض نبذ جميع
االفتراضات املعتادة بشأن موضوعات مثل الهجرة والعمالة
والتجارة .ويوضح الكتاب أن خبراء االقتصاد يتوصلون
غالبا إىل حلول للكثير من املشكالت ولكنهم يظلون غير
قادرين على كسب ثقة اجلماهير العريضة .ويعزو بانيرجي
ذلك إىل أوجه القصور يف تخصصه.
ويقول «إن املواطنين يثقون يف رواية الشعبويين نظرا
ألنهم أصبحوا ال يثقون يف آراء االقتصاديين».
وتقول دوفلو إنها تأمل أن يسهم التكريم بجائزة نوبل
يف حتقيق «نقلة نوعية» ملعمل عبد اللطيف جميل مستقبال،
ومساعدته يف توسيع نطاق عمله ليشمل جماالت مثل تغير
املناخ ودعم احلكومات يف حتسين جودة البيانات الضخمة
التي تقوم بجمعها واستخدامها بشكل أفضل.
ويمكن تطبيق طريقة معمل عبد اللطيف جميل يف
تفكيك املشكالت الكبيرة إىل مسائل أصغر على مشكالت
عاملية مثل تغير املناخ .وتشير الدراسات امليدانية التي
تم إجراؤها يف املكسيك وويسكونسن وميشيغان إىل أن
تقنيات حتسين كفاءة استخدام الطاقة يف الوحدات السكنية
ال حتقق الوفورات املقررة .وال يلجأ الكثيرون إىل إجراءات
مثل استخدام األجهزة احلديثة أو تعديل بنية املساكن أو
استخدام مواد العزل للوقاية من تقلبات الطقس .وحتى
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عندما يتم استخدامها ،فإن مكاسب الكفاءة املتحققة منها
تتم موازنتها بسبب زيادة االستهالك.
وباملثل ،يشير بحث تم إجراؤه يف الهند إىل أن املزارع
الصغيرة التي حصلت على املشورة والقروض لشراء معدات
جديدة أكثر كفاءة تمكنت من زيادة إنتاجها وأرباحها —
ولكنها مل تنجح يف توفير الطاقة .والسبب يف ذلك ،وفقا
لدوفلو ،أن «سلوكيات الترشيد» غالبا ما ال يتم قياسها بدقة
عند تقدير املنافع احملتملة.

مشكالت أكبر

بدءا من منتصف مارس ،أغلق معمل عبد اللطيف جميل أبوابه
على غرار باقي العامل لوقف انتشار جائحة كوفيد.19-
واتخذت املنظمة إجراءات سريعة لتعديل نظام عملها ،بما يف
ذلك سحب العاملين من األنشطة امليدانية وزيادة عدد املسوح
التي يتم إجراؤها عبر الهاتف .كذلك وفرت التمويل الالزم
إلطالق مبادرات بحثية جديدة ،مثل التحويالت النقدية ،ونظم
حتديد الهوية الرقمية ،واملمارسات احلكومية املبتكرة.
وأثارت اجلائحة جمموعة جديدة من املشكالت الكبيرة،
واتضحت معها أهمية اإلحصاءات الدقيقة واحلديثة .ويقول
داليوال إن اجلائحة أكدت أيضا على ضرورة استخدام البيانات
اإلدارية احلكومية يف حتسين عملية صنع القرارات وتبادل
النتائج «بشكل أسرع وأقل تكلفة مقارنة باألساليب املستخدمة
يف سياق العمل امليداين».
ويضيف داليوال قائال إن العامل ما بعد كوفيد 19-سيعيد
تقييم دور احلكومات وقيمتها يف األزمات ،مما سيؤدي إىل
حتسين اإلدارة العامة وإدراك أهمية احلماية االجتماعية
بشكل أكبر.
ويقول «خالل األعوام القليلة املاضية ،تم إطالق العديد من
املبادرات اخليرية اجلديدة بناء على اعتقاد بأن احلكومات غير
ضرورية ويمكن جتاهل دورها .ولكن اتضح من هذه األزمة أنه
يتعين علينا جميعا االستثمار يف بناء قدرة احلكومات على
صنع قرارات سليمة والصمود يف مواجهة مثل هذه األحداث
اخلطيرة ».وأشار كمثال إىل القدرة على تقديم حتويالت نقدية
سريعة يف حاالت الطوارئ ،وهو األمر الذي شكل حتديا كبيرا
حتى بالنسبة لبلد مثل الواليات املتحدة األمريكية.
ويرى داليوال أن جائحة فيروس كورونا املستجد تعكس
صورة مسبقة ملا يمكن أن يحدث يف حالة وقوع أزمة مناخية.
ويقول «اتضح من هذه اجلائحة أن ال َغل ََبة للطبيعة ،وكيف
أن الوصول إىل نقطة التحول (االنتشار اجملتمعي لإلصابات
أو ارتفاع درجة حرارة األرض) سيصعب معه للغاية جتنب
األضرار اجلسيمة وحاالت الوفاة ».ويضيف قائال «حان وقت
التصرف .فقد اتضح من اجلائحة أيضا أن تطبيق اإلجراءات
الصحيحة (مثل التباعد االجتماعي) بشكل صارم يمكن أن
يكون ذا تأثير إيجابي».
أندرياس أدريانو من فريق العمل يف جملة التمويل والتنمية.

الشيطان
يف
التفاصيل

الضبط املايل باستخدام الضرائب ،إذا أ ُْح ِسن تصميمه،
لن تكون تكلفته السياسية باهظة بالضرورة
إيرا دابال نوريس وألكساندرا زدجيينيكا

يف
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خطوة صائبة ،اتبع معظم بلدان العامل منهج
مكافحة جائحة كوفيد« 19-مهما كان
املطلوب» .فعلى جانب املالية العامة ،ات ُِّخ َذت
إجراءات استثنائية وبعيدة املدى يف جمايل
الضرائب واإلنفاق بغية إنقاذ األرواح ،ودعم األفراد
والشركات ،وتهيئة الظروف للتعايف .وال يزال من السابق
ألوانه التكهن بنهاية هذه األزمة .ولكن بمجرد دحر
الفيروس ووصول الركود العاملي إىل أدنى مستوياته ،ال بد
من عودة أوضاع املالية العامة إىل نصابها ،وال سيما
يف البلدان التي كانت ديونها مرتفعة بالفعل قبل وقوع
اجلائحة .وال بد أن يثير هذا تساؤالت حول الضرائب التي
يجب زيادتها وأوجه اإلنفاق التي يجب خفضها ،وهي
قرارات ال حتظى بشعبية سياسية.
ويف هذا اخلصوص ،علق جان كلود يونكر ،الرئيس
السابق للمفوضية األوروبية ،بعبارة شهيرة على العقبات
السياسية التي تواجه من يقومون بإصالحات هيكلية
فقال« :جميعنا يعلم ما يجب القيام به؛ لكننا ال نعلم
كيف ُيعاد انتخابنا بعد حتقيقه» (جملة اإليكونوميست
يف  .)2007ويمكن القول بأن هذا األمر ينطبق على عملية
الضبط املايل بوجه خاص .فالزيادات الضريبية ،وهي من

إجراءات الضبط املايل ،عادة ما تقترن بتكاليف لتحقيق
النمو على املدى القصير تتجاوز قيمتها تخفيضات
اإلنفاق ( .)Alesina, Favero, and Giavazzi 2015ولكن هل
يعني ذلك أن احلكومات دائما ما تدفع الثمن يف صناديق
االقتراع بسبب زيادة الضرائب؟
رغم وجود اتفاق واسع النطاق على املنافع
االقتصادية إلجراءات الضبط املايل الرامية إىل خفض
العجوزات والديون اجلاحمة ،فإن تداعياتها السياسية أقل
وضوحا بكثير.
فمن ناحية ،قد تنطوي الزيادات الضريبية على مكاسب
للمجتمع بأسره ،ولكنها ال تتحقق إال على املدى الطويل
بينما تتسبب يف معاناة شرائح معينة من اجملتمع على
املدى القصير .وقد يتمتع املتضررون من هذه الزيادات
بقدرة كبيرة على توصيل أصواتهم وحسن تنظيم أنفسهم.
أما الناخبون من الطبقتين الغنية واملتوسطة ،فقد تكون
مفاهيمهم شديدة االختالف أيضا فيما يتعلق بالزيادات
الضريبية املقبولة (.)Alt, Preston, and Sibieta 2010
ويشير ذلك إىل إمكانية أن يعاقب الناخبون احلكومات
التخاذها إجراءات تتعارض مع سياساتهم املفضلة
ومصاحلهم االقتصادية.
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ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻻﻧﺤــﺪار )ﺑﻴﺘــﺎ( .ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،ﺗﺸــﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋــﺞ
اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳــﻲ )اﻟﻌﻤــﻮد اﻷول( إﱃ أن إﺟــﺮاء إﺻــﻼح ﻟﻠﻀﺒــﻂ اﳌــﺎﱄ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﺑﻤــﺎ ﻳﻌــﺎدل  ٪١ﻣــﻦ
إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﻳــﺆدي إﱃ ﺧﻔــﺾ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ إﻋــﺎدة اﻧﺘﺨــﺎب اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  = * .٪٨اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ
ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮرة.

ومن ناحية أخرى ،قد تكون الزيادات الضريبية غير ذات
أثر سلبي أيضا إذا كان الناخبون أنفسهم حريصين من
الناحية املالية ويرونها زيادات ضرورية لالقتصاد .كذلك
قد يرى الناخبون أن إجراءات الضبط املايل — حتى يف حالة
عدم قبولها شعبيا — أقل وزنا نسبيا إذا ُأجريت مع غيرها
من اإلصالحات املفيدة ،أو إذا كانوا أكثر اهتماما بسمات
سياسية أخرى ،كاأليدولوجية احلزبية.
ما الدروس املستفادة ،إذن ،من إجراءات الضبط املايل
السابقة القائمة على الضرائب؟

اإلصالح الضريبي ونتائج االنتخابات

سعينا لإلجابة عن هذا السؤال يف دراسة حديثة باستخدام
قاعدة بيانات ُوضعت مؤخرا إلجراءات الضبط املايل
القائمة على الضرائب يف عشرة اقتصادات متقدمة
( .)Dabla-Norris and Lima 2018وتتألف قاعدة البيانات
من معلومات شاملة عن سلسلة من اإلصالحات الضريبية،
بما يف ذلك حجمها والتواريخ الدقيقة إلعالنها وتنفيذها،
والدافع وراء كل منها .ونظرنا إىل إصالحات الضرائب
املباشرة (ضريبة الشركات وضريبة الدخل الشخصي)
والضرائب غير املباشرة (ضريبة القيمة املضافة والضرائب
االنتقائية) يف الفترة من  1973إىل  .2014ثم نظرنا يف
النتائج االنتخابية مثل إعادة انتخاب احلزب احلاكم
وزعيمه (وهو عادة رئيس الوزراء ،أو رئيس الدولة يف
األنظمة الرئاسية) ،أو النسبة املئوية لألصوات التي حصل
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عليها احلزب احلاكم عندما أ ُعيد انتخابه .وقمنا بتحييد
أثر جمموعة كبيرة من العوامل االقتصادية والسياسية
األخرى (مثل شعبية احلكومة يف وقت اإلصالحات ،والدعم
البرملاين للحكومة) ،وسمات أخرى ذات خصوصية ُق ْطرية،
باإلضافة إىل الصدمات العاملية التي قد تؤثر على نتائج
إعادة االنتخاب.
ويبدو بالفعل أن الناخبين يعاقبون أصحاب املناصب
السياسية على قيامهم بالضبط املايل من خالل الضرائب
(انظر الرسم البياين) ،ذلك أن احتمالية إعادة انتخاب
احلكومة احلالية أو رئيسها تنخفض انخفاضا كبيرا بعد
هذه اإلجراءات .فعلى سبيل املثال ،يؤدي تطبيق إجراءات
الضبط املايل من خالل الضرائب بما يعادل نقطة مئوية
واحدة من إجمايل الناجت احمللي إىل تخفيض احتمالية
إعادة انتخاب احلكومة بنحو  8نقاط مئوية .ومن املرجح
أيضا أن يحصل احلزب احلاكم على عدد أقل من األصوات
مقارن ًة بما كان عليه احلال يف االنتخابات السابقة.
وقد علق خبير استراتيجي سياسي يف الواليات املتحدة
ذات مرة قائال« :إنه االقتصاد ،أيها األحمق» ،وهي ليست
جمرد عبارة متواترة — فاألوضاع االقتصادية السائدة
الحظ أن
حتدث فرقا بالفعل يف صندوق االقتراع ،حيث ُي َ
يوقِ عون عقابا أشد باحلزب احلاكم
الناخبين غالبا ما ُ
عند تنفيذ اإلصالحات الضريبية أثناء الركود .ويرجع
ذلك إىل أن البلدان حين تشدد سياسة املالية العامة يف
األوقات العصيبة ،يمكن أن يزداد انكماش االقتصاد ،مما
يجعل املعاناة أشد على املدى القصير (Auerbach and
 .)Gorodnichenko 2012وحين ُت ْف َرض هذه املعاناة
اإلضافية على الناخبين ،تصبح الزيادات الضريبية حتديا
سياسيا أكبر.
وفضال على ذلك ،فليست كل اإلصالحات الضريبية سواء
من املنظور االنتخابي .فقد بدا للوهلة األوىل أن الناخبين
يعاقبون احلكومات على تنفيذ اإلصالحات الضريبية دون
التمييز بين الضرائب املباشرة وغير املباشرة .ولكننا جند
يف حالة الضرائب املباشرة أن ضريبة دخل الشركات
يمكن أن تكون أعلى تكلفة من ضرائب الدخل الشخصي
يف السياق االنتخابي .وليس هذا مستغربا يف جممله ،ألن
ما يجري من إصالحات يف ضريبة دخل الشركات يؤثر
على جماعات املصالح األكثر تنظيما ونفوذا سياسيا.
ويف املقابل ،تكون زيادة ضريبة الدخل الشخصي موزعة
على نطاق أوسع ألنها غالبا ما تتضمن تدابير تعويضية
تستهدف جمموعات حمددة .فعلى سبيل املثال ،جند أن
معدالت الضريبة األعلى لبعض شرائح من ضريبة الدخل
عادة ما تكون مصحوبة بتغييرات يف بدالت وحسومات
معينة ،وبخصومات ضريبية ،ومعاملة ضريبية خاصة
لألرباح الرأسمالية — وكلها يغلب عليه التأثير بصورة
متفاوتة على دافعي الضرائب.

بمجرد دحر الفيروس ووصول الركود العاملي إىل أدنى
مستوياته ،ال بد من عودة أوضاع املالية العامة إىل
نصابها ،وال سيما يف البلدان التي كانت ديونها مرتفعة.
ويمكن أن يتحدد شكل التكاليف السياسية تبعا لتصميم
اإلصالحات من حيث توقيت اإلجراءات الضريبية والدورة
االنتخابية .فالناخبون غالبا ما ُي ْم ِعنون يف معاقبة
احلكومات إذا أعلنت تركيز جهود اإلصالح الضريبي يف
بداية توليها احلكم ،مما يرفع املدفوعات الضريبية على الفور
مقارن ًة بالزيادة املتدرجة يف زيادة االلتزامات الضريبية
التي يحققها تركيز هذه اإلجراءات يف فترة متأخرة.
فهل يدل ذلك على قصر نظر الناخبين؟ نعم ،ولكنه ال يقتصر
على ذلك .فاإلصالحات املعلنة يف الفترة السابقة على
االنتخابات تنطوي على تكاليف انتخابية أعلى بالفعل ،ولكن
هذا التأثير يعتمد على نوع اإلصالح أيضا .فعلى سبيل املثال،
ال تؤثر إصالحات ضريبة الدخل الشخصي بدرجة ملموسة
على احتماالت إعادة االنتخاب إذا تم إعالنها قبل فترة الوالية
اجلديدة للحكومة بعامين ،ولكنها يمكن أن تسبب خسائر فادحة
إذا أُع ِل َنت قبل االنتخابات مباشرة (حيث تنخفض احتمالية
إعادة االنتخاب بنحو  15نقطة مئوية) .بيد أن جماعات الضغط
من الشركات ذات النفوذ السياسي التي تركز على مصاحلها
الضيقة غالبا ما تكون أقل تساحما إزاء إجراء إصالحات يف
ضريبة دخل الشركات ،بغض النظر عن الدورة االنتخابية.

األيدولوجية مهمة

الحظ أن احلكومة التي حتظى بالشعبية وتتمتع سياساتها
ُي َ
بدعم واسع النطاق ،قياسا على النسبة املئوية لألصوات التي
حصلت عليها عند انتخابها أول مرة ،تقل احتماالت معاقبتها
بسبب اإلصالحات الضريبية يف االنتخابات الالحقة ،حتى
وإن كانت النتيجة هي زيادة ضريبة الشركات التي تعتبر
باهظة التكلفة سياسيا .وال غرابة يف أن الناخبين يتحررون
من هذه القيود مع احلكومات ذات التفويض السياسي
األضعف والتي دائما ما تدفع الثمن يف صناديق االقتراع.
ومما يثير االهتمام أن التوجه السياسي للحكومة القائمة
يكتسب أهمية بالنسبة لبعض اإلصالحات الضريبية .ففي
املتوسط ،يميل الناخبون إىل معاقبة احلكومات اليمينية — التي
تخوض االنتخابات يف العادة ببرنامج يدعم الضرائب املنخفضة
ويساند مؤسسات األعمال — بسبب تنفيذها إصالحات يف
ضريبة الدخل الشخصي حتد من تصاعدية النظام الضريبي،
وكذلك ،بدرجة أقل ،بسبب رفع الضرائب على دخل الشركات.
وختاما ،يبدو أن الناخبين يهتمون باألسباب الداعية إىل
الضبط الضريبي .فاإلجراءات الضريبية االنكماشية التي تهدف

يف األساس إىل خفض العجوزات والديون تقترن بتكاليف
انتخابية أكبر من تكاليف إجراءات الضبط الرامية إىل حتسين آفاق
النمو طويل األجل .ومن أمثلة اإلجراءات اإلصالحية التي تركز
على النمو طويل األجل ما أعلنته احلكومة األسترالية يف سبتمبر
 1985وحكومة اململكة املتحدة يف عام  1991حين ُر ِف َعت
بعض معدالت الضرائب لتمويل النمو طويل األجل .ويرجع هذا
إىل أن الناخبين يهتمون بآفاق املدى الطويل اخلاصة بحياتهم
أو برفاهية األجيال القادمة .وقد ينظر الناخبون إىل ما ُيت ََّخذ من
إجراءات ضريبية لتحسين العجوزات والديون الكبيرة باعتباره
إشارة لعجز احلكومة عن التصدي للمشكالت االقتصادية.

اخلالصة

قد ينظر الساسة ببعض التخوف إىل الضبط املايل املتوخَّ ى
بسبب صدمة كوفيد ،19-نظرا ملا يفرضه من خيارات مالية
صعبة ال سبيل إىل اجتنابها .لكن الضبط املايل القائم على
الضرائب ال ينطوي على تكلفة سياسية باهظة بالضرورة.
فالتكاليف االنتخابية يمكن جتنبها ،أو على األقل تخفيضها
إىل حد كبير ،إذا راعينا االعتبارات االقتصادية والسياسية
عند تصميم السياسات.
إيرا دابال نوريس هي رئيـس قسـم يف إدارة آسيا واحمليط
الهادئ بصندوق النقد الدويل ،وألكساندرا زدجيينيكا
تعمل اقتصادية يف إدارة شؤون املالية العامة بالصندوق.
تستند هذه املقالة إىل دراسة ).Chen and others (2019
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حصار

يف

أعلى

موجات الديون
االقتصادات النامية يمكن أن تستخلص دروسا من أزمات الدين السابقة
يف التصدي لصدمات التمويل الناجمة عن كوفيد19-

أيهان كوسي ،وفرانسيسكا أونسورغه ،وبيتر ناغلي ،وناوتاكا سوغاوارا

تمثل

جائحة كوفيد 19-ضربة لآلفاق
االقتصادية العاملية الهشة بالفعل.
فقد ُمنيت اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية باألزمة الصحية،
والهبوط احلاد يف النشاط االقتصادي ،واضطراب األسواق
املالية العاملية يف حلظة عصيبة .وكان العقد املاضي قد شهد
أكبر الزيادات يف دين هذه االقتصادات وأسرعها وأوسعها
نطاقا على مدى اخلمسين عاما املاضية .فمنذ عام ،2010
ارتفع جمموع دين هذه االقتصادات بمقدار  60نقطة مئوية
من إجمايل الناجت احمللي حتى بلغ ذروة تاريخية حين جتاوز
 %170من إجمايل الناجت احمللي يف ( 2019راجع الرسم
البياين  .)1وبرغم أن نصيب الصين هو األكبر يف هذه الزيادة
مما يرجع جزئيا إىل حجمها الكبير — كان تراكم الديون واسع
النطاق :ففي حوايل  %80من هذه االقتصادات ،كان جمموع
الدين يف  2018أعلى من مستواه يف  .2010وحتى بعد
استبعاد الصين ،بلغ ارتفاع الدين  20نقطة مئوية من إجمايل
الناجت احمللي ،فوصل إىل  %108يف  .2019ومع استجابة هذه
االقتصادات للجائحة ،ستستمر ديونها يف االرتفاع.
ويتسم الركود العاملي احلايل بأنه استثنائي يف حدته.
وعلى غرار األزمات السابقة ،فإن هذه األزمة اختبار لصالبة
البلدان والشركات املثقلة بأعباء الديون.
فما هي السياسات التي يتعين أن تطبقها اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية عالية املديونية لتخفيف حدة
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الضرر من اجلائحة ودعم التعايف املستمر؟ يستطيع التاريخ
أن يعطي بعض املؤشرات املفيدة لصناع السياسات.

موجات الديون

كما توثق دراسة أجريناها مؤخرا عنوانها «املوجات العاملية
من الديون» ،كانت اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية قبل الفترة الراهنة قد شهدت املوجات الثالث التالية
من تراكم الدين على نطاق واسع يف الفترة بين  1970و:2009
	 :1989-1970جمعت هذه الفترة بين انخفاض أسعار
الفائدة احلقيقية والنمو السريع يف سوق القروض املوحدة
خالل معظم السبعينات مما شجع احلكومات يف أمريكا
الالتينية والبلدان منخفضة الدخل ،وال سيما يف إفريقيا
جنوب الصحراء ،على االقتراض بكثافة — حتى بلغت أوجها
ووقعت سلسلة من األزمات املالية يف مطلع الثمانينات.
وأعقبت ذلك فترة مطولة من تخفيف أعباء الديون وإعادة
هيكلتها — من خالل مشروع «بريدي» ،واملبادرة املعنية
بالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون ،واملبادرة متعددة األطراف
لتخفيف أعباء الديون (املبادرتان بدعم مشترك من صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل) — إال أنه كان برغم ذلك عقدا
ضائعا فيما يتعلق بالنمو واحلد من الفقر.
	 :2001-1990يف ظل حترير األسواق املالية والرأسمالية،
تمكنت البنوك والشركات يف شرق آسيا واحمليط الهادئ
واحلكومات يف أوروبا وآسيا الوسطى من االقتراض

•

•

•

وكانت هناك عدة أمور مشتركة بين موجات الديون
التاريخية الثالث .فقد بدأت جميعها أثناء فترات من انخفاض
معدالت أسعار الفائدة احلقيقية وسهلتها يف الغالب االبتكارات
املالية أو التغيرات يف األسواق املالية التي شجعت االقتراض.
وانتهت املوجات بأزمات مالية واسعة االنتشار وتزامنت
مع حاالت من الركود العاملي ( 1982و 1991و)2009
أو من تباطؤ النشاط االقتصادي ( 1998و .)2001وكانت
هذه األزمات تنجم عادة عن صدمات أفضت إىل ارتفاع
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بكثافة ،وخاصة بعمالت أجنبية — فانتهي األمر بسلسلة
من األزمات يف الفترة من  2001-1997بمجرد أن
تدهور الشعور السائد بين املستثمرين .وكانت تسوية
ديون القطاع اخلاص تقتضي عمليات إنقاذ كبيرة للبنوك
والشركات ،تمت على األغلب بمساعدة من البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل.
	 :2009-2002تزايد اقتراض القطاع اخلاص يف أوروبا
وآسيا الوسطى من بنوك عمالقة مقرها االحتاد األوروبي
عقب تيسير القواعد التنظيمية — عندما أدت األزمة املالية
العاملية إىل اضطراب التمويل املصريف يف الفترة من
 — 2009-2007مما أدى إىل الركود يف العديد من هذه
وب ِذ َلت جهود على مستوى أوروبا لتسوية
االقتصاداتُ .
الديون ،األمر الذي اقتضى ،مرة أخرى ،إنقاذ البنوك
واحلصول على مساعدة دولية.

حاد يف عزوف املستثمرين عن اخملاطر ،أو ارتفاع عالوات
اخملاطر ،أو تكاليف االقتراض ،أعقبتها حاالت من التوقف
املفاجئ للتدفقات الرأسمالية الداخلة والركود العميق .وعادة
ما كانت تعقب األزمات املالية إصالحات مصممة للحد من
مواطن الضعف (بما فيها زيادة تراكم االحتياطيات) وتقوية
أطر السياسات .ويف أعقاب األزمات املالية ،أقدم كثير من
االقتصادات الصاعدة على وضع أهداف للتضخم ،أو زيادة
مرونة سعر الصرف ،أو وضع قواعد مالية ،أو إحكام الرقابة
على القطاع املايل.
وكانت هناك كذلك اختالفات بارزة بين املوجات الثالث
األوىل .فاألدوات املالية املستخدمة يف االقتراض تطورت مع
استحداث أدوات جديدة وظهور أطراف مالية فاعلة مستجدة
على الساحة .وشهدت املوجة األوىل تراكم الدين بسرعة لدى
الكيانات السيادية يف االقتصادات الصاعدة ،بينما السبب
األكبر وراء املوجتين الالحقتين كان اقتراض القطاع اخلاص
(برغم أنه أثناء األزمة اآلسيوية كان عدد كبير من الشركات
شبه سيادي) .واختلفت حدة الضرر االقتصادي بين أزمة
مالية وأخرى ومن منطقة إىل أخرى .فكانت خسائر الناجت
جسيمة ومطولة يف أعقاب املوجة األوىل ،عندما كان معظم
الدين املتراكم دينا حكوميا .ويف نفس الوقت ،وضع كثير من
االقتصادات أطرا أفضل للسياسات يف أعقاب أول موجتين
من الديون مما ساعد على تخفيف الضرر من األزمة املالية
العاملية التي وقعت يف نهاية املوجة الثالثة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺪﻳﻮن )(٢٠١٩-١٩٧٠

ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺎﺿﻴــﺔ ،ارﺗﻔــﻊ ﳎﻤــﻮع اﻟﺪﻳــﻦ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ذروة ﺗﺎرﻳﺨﻲ.

أن تفشت اجلائحة — فسعى املستثمرون للبحث عن العائد
)65 ٪
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ 65
مما ساهم يف ضيق فروق العائد يف االقتصادات الصاعدة.
١٨٠
وشهدت األسواق املالية ،حتى وقت قريب ،بعض التغيرات
١٦٠
ا�ﻤﻮع
الكبيرة التي أدت إىل تشجع االقتراض من جديد ،باستخدام
اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ
١٤٠
وسائل منها زيادة البنوك اإلقليمية وزيادة اإلقبال على
اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎص
١٢٠
54
السندات بالعمالت احمللية ،وارتفاع طلب القطاع املايل
١٠٠
غير املصريف الذي كان آخذا يف االتساع على سندات دين
٨٠
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية .وعلى
٦٠
غرار ما حدث يف فترات املوجات السابقة ،ازدادت مواطن
٤٠ 45
الضعف يف هذه االقتصادات مع بدء املوجة احلالية وسط
٢٠
أجواء من تباطؤ النمو االقتصادي.
ﺻﻔﺮ
وهناك أيضا فروق بارزة بينها .فمنذ عام  ،2010بلغ
١٩٧٠ ١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩
 Kose, revised 5/13متوسط الزيادة السنوية يف الديون نحو  7نقاط مئوية من
اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ودراﺳﺔ ) ،Kose and others (2020واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
إجمايل الناجت احمللي يف هذه اجملموعة من البلدان وهي نسبة
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔُ :ﲢﺴــﺐ ا�ﻤــﻼت ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺳــﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﳊــﺎﱄ ﻣﺮﺟﺤــﺎ ﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ وﺗﻈﻬــﺮ
ﻛﻤﺘﻮﺳــﻄﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ ﺗﻐﻄــﻲ ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات .واﳋﻄــﻮط اﳌﺘﻘﻄﻌــﺔ ﺗﺒﻴــﻦ اﻟﺪﻳــﻦ ،ﻣــﺎ ﻋــﺪا اﻟﺼﻴــﻦ .وﺗﻤﺜــﻞ اﳋﻄــﻮط
أكبر بكثير مما كانت عليه خالل كل موجة من املوجات الثالث
اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺎت ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺪﻳﻮن ﰲ  ١٩٧٠و ١٩٩٠و ٢٠٠٢و.٢٠١٠
السابقة .وإضافة إىل ذلك ،بينما كانت املوجات السابقة
إقليمية إىل حد كبير ،كانت املوجة الرابعة واسعة االنتشار،
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
حيث ارتفع إجمايل الدين يف نحو  %80من هذه االقتصادات
بما يصل إىل  20نقطة مئوية على األقل من إجمايل الناجت
اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺪﻳﻦ )(٢٠١٩-٢٠٢٠
احمللي ملا يزيد على  %45منها .وعقب التراجع احلاد يف الفترة
ﺟــﺎء اﻟﻨﻤــﻮ ﰲ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ﳐﻴﺒــﺎ ﻟﻶﻣــﺎل ﺑﺼــﻮرة ﻣﺘﻜــﺮرة
من  ،2010-2000ارتفع الدين كذلك يف البلدان منخفضة
ﻳﺼﺤﺒﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ.
الدخل ،فارتفع من  %47من إجمايل الناجت احمللي يف 2010
)65 (٪
65
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
إىل  %65من إجمايل الناجت احمللي يف  .2019وأخيرا ،ارتفع
٨
١٨٠
62
62
ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻳﻦ
الدين يف النظام املايل غير املصريف ،الذي يبدو أنه خاضع
ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﰋ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
60
لرقابة أخف ويتسم بصالبة أقل من اجلهاز املصريف ،والذي
١٦٠
ُأعيدت هيكلته بعناية تامة على أثر األزمة املالية العاملية.
٦
54
وحتملت اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
فترات من التقلب أثناء موجة تراكم الديون احلالية ،لكن الضغط
١٤٠
املايل احلاد واسع االنتشار مل يظهر إال بعد تفشي جائحة
٤
كوفيد .19-وقدرة هذه االقتصادات على حتمل الضغوط املالية
١٢٠ 45
تزداد تعقيدا بسبب مواطن ضعف أخرى ،مثل زيادة معدالت
عجز املالية العامة واحلساب اجلاري والتحول نحو ديون
١٠٠
٢
تنطوي على خماطر أعلى .وقفزت نسبة الديون احلكومية يف
٢٠١٠
٢٠١٣
٢٠١٦
٢٠١٩
حيازة مستثمرين غير مقيمين إىل  %43يف  ،2018وارتفعت
اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ودراﺳﺔ ) ،Kose and others (2020واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻳﻦ ) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ( وﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ )ﻣﺮﺟﺤﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ
ديون الشركات املقومة بعمالت أجنبية من  %19من إجمايل
اﶈﻠﻲ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﻌﺎر وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﰲ  (٢٠١٠ﰲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
الناجت احمللي يف  2010إىل  %26من إجمايل الناجت احمللي يف
 .2018وعلى مستوى البلدان منخفضة الدخل ،كان أكثر من
نصف الديون احلكومية بشروط غير ُم َي َّسرة .فكان تصاعد رصيد
املوجة الرابعة
خالل موجة الديون احلالية — التي بدأت يف  — 2010بلغ الدين وتكوين الديون التي تنطوي على خماطر أعلى مصاحبين
الدين مستويات قياسية ،وارتفعت ديون القطاع اخلاص ملعدالت النمو اخمليبة لآلمال بصورة متكررة على مدى عقد
بسرعة بالغة .وعلى مستوى البلدان املصدرة للسلع األولية ،كامل (راجع الرسم البياين .)2
ووضعت اجلائحة نهاية مفاجئة لهدوء األسواق املالية
ارتفع دين القطاع العام كثيرا يف أعقاب الهبوط احلاد يف
أسعار السلع األولية يف  .2015-2014ويتضح من املوجة وهي اآلن تضع صالبة االقتصادات واملؤسسات والسياسات
احلالية وجود بعض أوجه التشابه واالختالف املثيرة يف االقتصادات الصاعدة على احملك .فتواجه هذه االقتصادات
لالهتمام عند املقارنة باملوجات السابقة .فعلى غرار ركودا عامليا ال يزال يتكشف بينما هي يف وضع أضعف بكثير
بعض احلاالت عبر التاريخ ،ظلت أسعار الفائدة العاملية يف مما كانت عليه وقت حدوث أزمة  .2009وربما أدت تطورات
مستويات منخفضة للغاية منذ األزمة املالية العاملية — إىل الفترة األخيرة إىل دفع بعضها نحو حالة املديونية احلرجة

42

التمويل والتنمية | يونيو 2020

واسعة االنتشار والتي وضعت نهاية للموجات السابقة .وهذا
هو االحتمال األرجح لعدة أسباب منها ،أوال ،درجة احلدة غير
العادية للركود احلايل ،والذي يصل إىل كل ركن من أركان
االقتصاد العاملي ،وثانيا ،ضعف احتماالت التعايف بقوة
وسط احتماالت تكرار تفشي الفيروس وتصاعد ردود األفعال
املناهضة للعوملة.

ركوب املوجة

إن عالج األزمة الصحية هو األهم يف الوقت احلاضر ،مهما
ويتوقع اتساع معدالت العجز املايل
كانت التكلفة املاليةُ .
يف هذه االقتصادات بنحو  5نقاط مئوية من إجمايل الناجت
احمللي ،يف املتوسط ،يف ( 2020راجع  .)IMF 2020وتزداد
احتماالت قبول املستثمرين لهذه األوضاع املالية التي حتيط
بها اخملاطر ،بما فيها ارتفاع الدين ومعدالت العجز الكبيرة،
وذلك إذا عملت البلدان من اآلن على وضع آليات وإنشاء
مؤسسات الستعادة االستدامة املالية متى بدأ التعايف.
وتشير جتارب املوجات السابقة إىل أهمية دور خيارات
السياسات يف حتديد نتائج موجات الديون .وبينما كانت
الصدمات اخلارجية هي التي تدفع عادة إىل وقوع األزمات
املالية فإن تأثيرها على كل اقتصاد على حدة كان يتحدد
بشكل كبير حسب أطر السياسات احمللية وخياراتها .ويف نهاية
املطاف ،تعتمد أولويات السياسات حتديدا على ظروف كل بلد،
لكن — بناء على حتليلنا — هناك أربع سياسات فرعية واسعة
يمكن أن تساعد االقتصادات الصاعدة على جتاوز الركود
العاملي احلايل برغم ارتفاع الدين:
اإلدارة السليمة للدين والشفافية :بينما البلدان يف أمس
احلاجة إىل التمويل ،تكتسب إدارة الدين السليمة وشفافية
الدين أهمية كبيرة يف ضمان أن ديون اليوم يمكن سدادها
غدا وأنه يمكن السيطرة على تكاليف االقتراض ،ثم استعادة
القدرة على االستمرار يف حتمل الديون يف نهاية املطاف،
واحتواء اخملاطر املالية .وإذا ساهمت البنوك املركزية يف
تمويل املالية العامة ،يمكن كسب ثقة املستثمرين عن طريق
وضع أطر تضمن عودة السياسة النقدية إىل سابق عهدها
قبل اجلائحة .ويستطيع الدائنون ،بما يف ذلك املؤسسات
املالية الدولية ،قيادة اجلهود يف هذا اجملال بالتشجع على
اعتماد معايير مشتركة.
احلوكمة الرشيدة :يجب توخي احلكمة يف اإلنفاق حتى
فيما يخص الدفعة التنشيطية الكبيرة من املالية العامة
التي تهدف إىل دعم النشاط اآلخذ يف الهبوط حاليا .ويف
العديد من احلاالت يف ظل األزمات السابقة ،تبين بعد
قت َرضة كان ألغراض
امل َ
وقوع احلدث أن توجيه األموال ُ
مل تؤدِ إىل زيادة إيرادات التصدير أو رفع اإلنتاجية
أو الناجت املمكن .ويف ضوء االضطراب الكبير الذي
يشهده االقتصاد العاملي يف الوقت احلاضر على وجه
اخلصوص ،يتعين وضع أطر سليمة لإلفالس للمساعدة
على احليلولة دون تأثر االستثمارات سلبا بأعباء الديون
املفرطة لفترات طويلة.

•

•

•

	فعالية التنظيم والرقابة :يف حين أن التيسير التنظيمي
املؤقت مالئم يف السياق احلايل ،فمن شأن وجود منهج
استباقي يف تنظيم القطاع املايل والرقابة عليه أن
يساعد صناع السياسات على حتديد اخملاطر الناشئة
واتخاذ إجراء حيالها .وعندما يبدأ التعايف ،من شأن
األسواق املالية األعمق أن تساعد على تعبئة االدخار
احمللي ،فربما كان مصدرا للتمويل أكثر استقرارا من
االقتراض اخلارجي.
	السياسات االقتصادية الكلية القوية :من شأن األطر
القوية للسياسة النقدية وسعر الصرف وسياسة املالية
العامة أن تضمن صالبة اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية يف بيئة اقتصادية عاملية على
درجة عالية من الهشاشة .وتضع ضغوط السوق احلالية
حدا لالنكشاف أمام النقد األجنبي ،لكن مرونة أسعار
الصرف يمكن أن تخفف وطأة الضربة بعض الشيء عن
االقتصاد احمللي يف األجل القصير؛ أما يف األجل األطول،
فمرونة أسعار الصرف يمكن أن حتول دون تراكم أوجه
عدم االتساق اجلوهري يف امليزانيات العمومية وتمنع
االختالل الكبير يف سعر الصرف .ووسط الضغوط على
التمويل اليوم ،يجب تعديل سياسات اإليرادات والنفقات
ملد نطاق موارد املالية العامة بحيث تسع اإلنفاق ذا
األولوية على الصحة ودعم الفئات املعرضة للخطر.
وربما كان من الضروري إدراج شروط االنسحاب ضمن
القواعد املالية أثناء األزمة ،وإن كانت هذه القواعد هي
التي ستساعد على استعادة االستدامة املالية عندما يبدأ
التعايف .ولكن متى بدأ التعايف ،ال بد من وضع قواعد
وأطر مالية تضمن سحب الدفعة التنشيطية والعودة إىل
االستدامة املالية يف نهاية املطاف.

•

والوقت وحده كفيل ببيان ما إذا كانت موجة الدين احلالية
ستنتهي كسابقاتها ،أي بسلسلة من األزمات املالية .فطبيعة
الصدمة التي فرضتها اجلائحة وكذلك حجمها ستمتد آثارهما
حتى إىل أكثر االقتصادات صالبة .ويكتسب التعاون والدعم
على مستوى العامل أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
لكننا يجب أن نتذكر الدرس األول من موجات الدين السابقة:
السياسات احمللية تكون ضرورية عندما يتعلق األمر بتفادي
األزمات املالية.
أيهان كوسي هو مدير جمموعة اآلفاق يف البنك الدويل،
حيث يعمل كل من فرانسيسكا أونسورغه يف منصب
مدير ،وبيتر ناغلي ،وناوتاكا سوغاوارا يف وظيفة
اقتصادي أول.
املراجع:
International Monetary Fund (IMF). 2020. Fiscal Monitor: Policies to Support People during the
COVID-19 Pandemic. Washington, DC, April.
Kose, M. A., P. Nagle, F. Ohnsorge, and N. Sugawara. 2020. Global Waves of Debt: Causes and
Consequences. Washington, DC: World Bank.
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استقاللية البنوك املركزية

يناقش مؤلف كتاب  Unelected Powerوضع البنك املركزي
يف النظام الدستوري يف ظل جمود السياسات
بول تاكر

الثمانينات عندما كان جمرد أداة بالنسبة لوزراء املالية.
ويف بعض البلدان (ال سيما الواليات املتحدة ومنطقة
اليورو) ،كان البنك املركزي يف الواقع يقوم بدور احلكومات
التي تفتقر إىل القدرة على اتخاذ إجراءات تتسم بالسرعة
واحلسم ،وبذلك كان يخاطر بأن يصبح هو السلطة املالية
العامة الفعلية .ويف بلدان أخرى (كاململكة املتحدة ربما)،
يمول البنك املركزي احلكومة التنفيذية ،وقد يكون ذلك
يف ظل غياب إطار يضمن مسارا واضحا للخروج ،وبذلك
يخاطر بتحرير احلكومة املركزية من القيود التي يفرضها
عليها اجمللس املنتخب.
الصورة :مارثا ستيورات

نموذجان للبنوك املركزية

لنرجع خطوة إىل الوراء يف نظرة سريعة على عامل
 .2019-2018فقد كان السياسيون يهاجمون السياسة
النقدية للبنك املركزي وآليات اإلشراف على البنوك عبر بلدان
العامل :من الواليات املتحدة األمريكية ،مرورا بإيطاليا وتركيا،
وحتى الهند .وأرادت األطراف الفاعلة ذات النفوذ يف القطاع
اخلاص قيام البنوك املركزية بشراء أسهمها حال قدوم موجة
الركود التالية .ورحب التكنوقراطيون أنفسهم بدعوات املراكز
البحثية إىل توجيه عرض االئتمان نحو تمويل قضايا تغير
املناخ وعدم املساواة ونمو اإلنتاجية وغيرها من املشكالت
االجتماعية امللحة ،بينما كانت تتم مساءلة بعضهم بسبب
التدخل يف السياسة واالنحراف عن املهام املنوطة بهم.
ويف جميع بلدان العامل ،دعا اليسار السياسي إىل «التيسير
الكمي الشعبي» ،وسعى التحرريون إىل مالذ العمالت املشفرة
الصادرة عن اجلهات اخلاصة ،بينما استمر املتطرفون من
أصحاب نظرية املؤامرة يف النظر إىل املسؤولين النقديين
باعتبارهم يف معسكر واحد مع أعداء الشعب.
وسواء كنت من املؤيدين أو املعارضين ،فقد كان من
الواضح ،حتى قبل أزمة كوفيد — 19-أن هناك خطبا
ما يف قطاع البنوك املركزية الذي كان على درجة كبيرة من
االتزان يف السابق .فقد بدأ البنك املركزي يتحول من كيان
متفرد يتطلع إليه اجلميع إىل كابوس سياسي ودستوري.
ثم جاءت جائحة كوفيد 19-ليعود قطاع البنوك
املركزية إىل دوره السابق يف الفترة من الثالثينات إىل
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ُتذكرنا هذه التطورات األخيرة بأنه كان يوجد يف املاضي
نموذجان خمتلفان تماما للبنوك املركزية .يف النموذج
األول ،يعتبر البنك املركزي يف بلد ما هو الذراع التنفيذية
للسياسة املالية احلكومية ،وتتحدد وظائفه يف ضوء
مزاياه التنافسية التكنوقراطية .وينطبق هذا النموذج على
البنوك املركزية التي يعتمد عليها نظام الدفع كما أشار
فرانسيس بارينغ قرب نهاية القرن الثامن عشر .ويقدم البنك
املركزي ،بوصفه قائدا لفريق جمتمع البنوك ،ما يطلق عليه
االقتصاديون مصطلح «سلع النادي».
ويف النموذج اآلخر ،تعتبر البنوك املركزية هيئات
مستقلة مكلفة بمسؤوليات معينة ومنعزلة رسميا عن
الشؤون السياسية اليومية .وتقدم سلعا عامة (مثل استقرار
األسعار) ،كما حتافظ على السلع املشتركة (مثل االستقرار
املايل) التي يمكن أن يتمتع بها اجلميع ولكنها قد تنضب
بفعل املستغلين.
ويختلف النموذجان اختالفا كبيرا بحيث يصعب غالبا
التحول من أحدهما إىل اآلخر .ويف اقتصادات األسواق
الصاعدة ،جند أن البنوك املركزية ُيتوقع منها أحيانا ،حتى
بعد استقاللها رسميا ،أن تستمر يف تقديم جمموعة كبيرة
للغاية من اخلدمات جملتمعاتها (وقد يكون ذلك بناء على
رغبة البنوك املركزية نفسها أحيانا) .ويف االقتصادات
املتقدمة ،أدى عادة حتول البنوك املركزية من كيانات
تابعة إىل كيانات استئمانية مستقلة إىل إثارة تساؤالت
بشأن حدود املسؤوليات ،على حساب رخاء اجملتمع أحيانا.
فعلى سبيل املثال ،يف إطار سعى بنك إجنلترا خالل أواخر
الثمانينات وأوائل التسعينات إىل إعداد نفسه لالستقالل

وجهة نظر

النقدي ،امتنع طوعا عن املشاركة يف تمويل الصناعات،
واحلوكمة املؤسسية ،وبعض اخلدمات املصرفية غير
األساسية ،وجميع اخلدمات املرتبطة بتسوية األوراق
املالية .ولكن يف عام  ،1997وبعد حصول البنك املركزي
على استقالليته أخيرا ،انتقلت مسؤولية اإلشراف املصريف
إىل جهة أخرى ،مما أدى إىل نتائج كارثية يف السنوات
التي سبقت أزمة  2008-2007وخالل األزمة أيضا.
ويمكن للجميع أن يستمد دروسا من هذه الفترة التي عكست
االضطرابات األساسية يف سياق انقسام الصالحيات بين
السلطة النقدية واخلزانة العامة.

سلطات البنوك املركزية اليوم

تتمتع البنوك املركزية يف الوقت احلايل بسلطات غير
مسبوقة بالطبع .أوال ،دائما ما يعتبر احلق يف طباعة
النقود بمثابة سلطة ضريبية ضمنية تتيح إعادة توزيع
املوارد عبر اجملتمع وبين األجيال من خالل التضخم
(أو االنكماش) املفاجئ .وثانيا ،تضطلع البنوك املركزية
بدور املقرض األخير ،مما قد يمكنها من اختيار الفائزين
واخلاسرين .وثالثا ،تستطيع البنوك املركزية من خالل
الشروط التي تضعها لعملياتها املالية (الضمانات
واألطراف املقابلة وغيرها) أن تؤثر على توزيع االئتمان
يف االقتصاد .ورابعا ،تضطلع البنوك املركزية باإلشراف
على اجلهاز املصريف ،وهي تعتبر بذلك ،مثلها مثل اجلهات
التنظيمية يف اجملاالت األخرى ،كاملشرعين والقضاة ذوي
السلطات الفعلية.
وقد ال يكون من املستغرب إذن أن نرى أن رموز إدارة
األزمة الناجتة عن انهيار  2009-2008هم بن برنانكي
وتيم غيثنر وجان كلود تريشيه وماريو دراغي ،الذين
مل يشغلوا جميعهم أي مناصب منتخبة من قبل .وكان
الوضع خمتلفا يف السابق .فمعظم املواطنين يربطون
االستجابة العاملية للكساد الكبير بصورة الرئيس األمريكي
فرانكلين ديالنو روزفلت .ولكن بعد مرور  80عاما ،مل يبادر
أي من السياسيين املنتخبين بتعريف اجلمهور بإجراءات
إدارة األزمة املتخذة باسمهم ولصاحلهم .فالوضع تغير،
ولكن ليس إىل األفضل.
ونحن يف حاجة إىل بعض املبادئ؛ أال وهي املبادئ
السياسية .ومن املفترض أن يرغب مؤيدو مبدأ فصل
السلطات الذي يعد أساس النظام احلكومي الدستوري يف
احلفاظ على استقاللية البنك املركزي ،وإال فقد يستخدم
الرؤساء ورؤساء الوزراء املطابع يف تمويل مشروعاتهم
الشخصية وإثراء املؤيدين دون احلاجة إىل اللجوء
إىل جملس النواب للحصول على موافقة السلطة التشريعية.
وسيكون السلطويون الطاحمون ،سواء يف معسكر
اليسار أو اليمين ،متيقظين إلغراءات انتزاع السلطة
النقدية أو التحريض على ذلك ،وينبغي أن يصدر صندوق
النقد الدويل دراسة تتضمن جميع األمثلة السابقة
ذات الصلة.

ولكن بينما تساعد استقاللية السلطة النقدية وانعزالها
عن الشؤون السياسية اليومية يف دعم النظام احلكومي
الدستوري ،يجب بالطبع أن تفرض السلطة التشريعية قيودا
على حمافظي البنوك املركزية غير املنتخبين .وتعتمد
الشرعية على ذلك ،وهو أمر مهم للغاية نظرا لدور الشرعية
يف احلفاظ على االستقرار عندما تفشل السياسة العامة
أحيانا يف تلبية مطالب الشعب ،وهو أمر سيحدث حتما.
ويشترط لقبول شرعية أي مؤسسة حكومية اتساق تصميمها
ُ
وعملياتها مع القيم السياسية األعمق التي يؤمن بها اجملتمع
السياسي .وبالنسبة للنظم الديمقراطية الدستورية ،يتضمن ذلك
قيم الديمقراطية ،وقيم الدستورية ذاتها ،وقيم سيادة القانون.
وال يمكن استثناء نشاط البنك املركزي من ذلك.

من املفترض أن يرغب مؤيدو مبدأ فصل السلطات
الذي يعد أساس النظام احلكومي الدستوري
يف احلفاظ على استقاللية البنك املركزي .
ويعرض كتابي بعنوان  Unelected Powerمبادئ تفويض
السلطات للهيئات املستقلة .ويتضمن ذلك على سبيل املثال
ال احلصر حتديد هدف لهذه الهيئات يمكن مراقبته ،وعدم
اتخاذ قرارات توزيعية مؤثرة ،وتشكيل جلنة لصنع القرارات
يكون لكل عضو من أعضائها صوت واحد ،ونشر املبادئ
العملية ملمارسة السلطات االستنسابية التي تم تفويضها
لهذه الهيئات ،والشفافية ووضوح الرؤية أمام الرأي العام،
وإمكانية التعليق الرسمي لالستقاللية ،وغيرها الكثير.
وبالنسبة لقطاع البنوك املركزية ،يمكن االسترشاد بهذه
املبادئ يف صياغة الدستور النقدي-االئتماين لالقتصاد
الذي يجب أن يغطي العناصر اخلاصة والعامة للنظام
النقدي ،بما يف ذلك ما يلي:
•	بالنسبة للسياسة النقدية :حتديد هدف اسمي واضح،
وعدم منح سلطة مستقلة تتيح رفع التضخم لتخفيض
مستوى الدين ،حيث ينبغي أن يكون استخدام هذه السلطة
مقصورا على املشرعين.
•	بالنسبة لعمليات امليزانية العمومية :يجب أن تكون
العمليات وامليزانيات العمومية بسيطة وحمدودة قدر
اإلمكان بما يسمح بتحقيق الهدف (األهداف) ،وينبغي
أن تكون اآلثار التوزيعية الرئيسية جزءا من السلطات
املفوضة وأال تكون نتاجا خليارات استنسابية.
•	دور املقرض األخير :منع إقراض الشركات املفلسة
أو التي ال تتمتع بالقدر الالزم من املالءة املالية.
•	بالنسبة لسياسة االستقرار (التي ال يمكن للمقرض األخير
جتنب املشاركة فيها) :تكليف البنك املركزي بوضع
معايير يمكن مراقبتها لقياس صمود العناصر اخلاصة
يف النظام النقدي ،بما يف ذلك صيرفة الظل.
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يجب أن نتذكر أنه دائما ما كان هناك أعداء لالستقاللية.
•	بالنسبة لسياسة السالمة االحترازية اجلزئية :إلزام
جهات الوساطة املصرفية باالحتفاظ باحتياطيات
(أو أصول يسهل مبادلتها باحتياطيات) ،على أن تتم
زيادتها يف حالة الرفع املايل ،أو حتمل اخملاطر،
ومع زيادة التكلفة االجتماعية التي قد تنتج عن انهيار
هذه اجلهات.
• عدم السماح بأي استثناءات :ليس من املمكن جتاوز
السلطات يف حاالت الطوارئ ،وأي توسع مؤقت يف نطاق
السلطات أو أي استخدام غير معتاد لتلك السلطات يجب
أن يخضع إلطار واضح يتسق مع املهام األساسية للبنك
املركزي ويتضمن مسارا للخروج.
• الهيكل التنظيمي :الرئيس ليس له احلق يف اتخاذ أي قرار
منفردا.
• املساءلة :الشفافية يف جميع األمور ،حتى وإن
تأخر اإلعالن عنها يف احلاالت التي ال يصح فيها
النشر الفوري.
• التواصل :استخدام لغة اجلمهور ،بدال من استخدام
املصطلحات االقتصادية املالية والنقدية فقط.
• التقييد الذاتي :عدم تدخل البنك املركزي يف أي شؤون
ال تدخل يف نطاق مسؤولياته املكلف بها أو ال ترتبط
ارتباطا وثيقا بأهدافه احملددة بموجب القانون.

عودة إىل دور الذراع التنفيذية

وضعت اجلائحة التي بدأت قرب نهاية عام  2019وبداية
عام  2020البنوك املركزية يف وضع يختلف تمام
االختالف عن تلك املبادئ .ففي الواليات املتحدة األمريكية
ومنطقة اليورو ،اضطلعت البنوك املركزية جمددا يف بعض
األحيان بدور بعض األطراف األخرى بحكم الواقع نظرا ألن
البيئة الدستورية العامة حترم املسؤولين املنتخبين من
سلطة اتخاذ أي قرارات حاسمة.
وعند تقييم اجلانب السياسي الدستوري لإلجراءات
االستثنائية التي تتخذها البنوك املركزية للحفاظ على
اقتصاداتنا — بما يف ذلك ضمان وصول النقد إىل األسر
والشركات — من الضروري أن نميز بين التسهيالت التي
يقدمها البنك املركزي كجهة مستقلة وتلك التي يقدمها
كجهة تابعة .فمن ناحية ،يمارس البنك املركزي مهامه
املكلف بها بحرية ،ولكنه مضمون من وزارة املالية نظرا
ألن اخلطر النهائي يقع على كاهل دافعي الضرائب.
وعلى اجلانب اآلخر ،يعمل البنك املركزي نيابة عن
احلكومة ،ويقتصر دوره يف هذا السياق على تنفيذ القرارات
االستنسابية لوزير املالية دون أن يتحمل أي خماطر،
وال يقدم أي تمويل نقدي (مباشر أو غير مباشر) إال إذا قرر
ذلك بصورة مستقلة .وال يتعارض أي من ذلك مع دور
البنك املركزي كمؤسسة مستقلة .ولكن بخالف ما سبق،
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يتم تقديم تسهيالت من امليزانية العمومية للبنك املركزي
بناء على تعليمات من احلكومة ،كما يتم إجراء عمليات تقيد
يف امليزانية العمومية للحكومة وتمول بالقوة من خالل
طباعة النقود.
وعند تقييم أي من هذه التدخالت ،ال يمكن يف ظل
استقاللية البنك املركزي حتديد اجلهة التي اتخذت قرار
التدخل بالفعل .ولكن عند تعليق االستقاللية ،تصبح األمور
واضحة ،بما يف ذلك مسار اخلروج.
وأمام هذه االحتماالت ،يجب أن نتذكر أنه دائما ما كان
هناك أعداء لالستقاللية .ففي حالة وجود جمال كبير لهدم
الدستور النقدي لالقتصاد ،يمكن لهؤالء استخدام إحدى
استراتيجيتين شاملتين تختلف كل منهما اختالفا واضحا
عن األخرى.
وتتمثل إحدى طرق إصالح البنوك املركزية يف إجراء
تعيينات جديدة .وكما شهدنا مؤخرا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ال يكون من السهل تعيين املرشحين املرغوب
فيهم يف حالة عدم استيفائهم للمؤهالت املعتادة .ولكن
املشكلة األكبر تكمن يف تعيين أشخاص يبدو وكأنهم خيار
معقول بل ممتاز ،ليتضح فيما بعد أنهم حلفاء أوفياء سريون
لكبار السياسة .واحلالة األشهر على اإلطالق ،والتي حدثت
خالل فترة سادتها االضطرابات أيضا ،هي تعيين رئيس
االحتياطي الفيدرايل األسبق أرثر بيرنز االقتصادي البارز
الذي دعم إعادة انتخاب ريتشارد نيكسون عام 1972
باخملالفة للدور القانوين املنوط ببنك االحتياطي الفيدرايل.
وينبغي عدم االعتقاد بأن هذا آخر مثال لعميل سياسي
استطاع الوصول إىل دهاليز السلطة النقدية.
وتتمثل الطريقة األخرى لتقويض االستقاللية يف تغيير
مهام وصالحيات البنك املركزي .ويكون ذلك يف أبسط
صوره من خالل التصويت ضد فعالية قانون البنك املركزي
أو إللغائه .ولن يكون ذلك باألمر اليسير نظرا ألنه سيتم
حتت مرأى ومسمع من اجلميع .وتقوم هذه االستراتيجية
املاكرة ،التي تكاد تكون متناقضة ،على منح البنك املركزي
مسؤوليات أكبر — بحيث يشعر أي مسؤول خملص لواجبه
بضرورة التشاور مع القادة السياسيين حول كيفية استخدام
سلطاته الواسعة .وكلما انصاعت البنوك املركزية لفكرة
كونها «كيانات فريدة ال بديل لها» (بل ربما شعرت بالفخر
بهذه التسمية) ،سيكون من األسهل على السياسيين تكليفها
باملزيد ،ومن ثم تقويضها.

استعادة االستقاللية

إذا رغبت اجملتمعات يف احلفاظ على قاعدة استقاللية
البنك املركزي كوسيلة لدعم استقرار النظام النقدي والفصل
بين السلطات يف شؤون املالية العامة ،وإذا أردنا أن نكون
قادرين على استعادة االستقاللية عقب انتهاء األزمة التي
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نشأت عن اجلائحة ،فال بد من توخي احلرص .وها هي
خمس خطوات لتحقيق ذلك:
• حتديد مسار خلروج البنك املركزي من دور الذراع
التنفيذية لوزارة املالية واستعادة استقالليته بمجرد
انتهاء اجلائحة ،ومنحه السلطة الالزمة التخاذ قرارات
منطقية يمكن تفسيرها.
• تعديل النظم النقدية للسماح بتنفيذ سياسات حتقيق
االستقرار عندما يتكرر الوصول إىل احلد األدنى الصفري
(يف حالة عدم حتسن مستويات نمو اإلنتاجية).
• مراجعة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق االستقرار،
بما يف ذلك إعداد سياسة عامة لصيرفة الظل ،ووضع
معيار قانوين لقياس صمود النظام املايل ،وحتديد حد
أقصى إلزامي إلقراض الشركات التي تعرضت لإلفالس،
وزيادة االستقاللية عن القطاع — وقد تكون جمموعة
اإلجراءات تلك قد ساهمت بالفعل يف إبطاء مفعول تدابير
رفع القيود التي ا ُّتخذت بشكل متسرع وطائش على مدار
السنوات املاضية ،وأدت إىل فرط الرفع املايل يف أسواق
التداول عندما اندلعت أزمة اجلائحة.
• التقييد الذاتي حملافظي البنك املركزي ،بحيث يقتصر
دورهم عند احلصول على استقالليتهم على مهمة احلفاظ

•

على استقرار النظام النقدي بدال من إبداء استعدادهم حلل
جميع املشكالت التي تواجه اجملتمع.
التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة والوعي يف التعامل
مع احملاوالت املاكرة املتكررة إلعادة الزج بالبنك
املركزي يف املعترك السياسي خلدمة مصالح
قطاعات بعينها — فما نسعد به اليوم قد نشقى به
غدا .وتعتبر السياسة جتارة انتهازية ،كما ال توجد
متابعة دقيقة لتلك احملاوالت املاكرة التي حتيق
باملؤسسات النقدية.

وأيا كانت املبررات امللحة احلالية ،وهي مبررات واقعية
وطارئة بالفعل ،من املهم احلفاظ على نزاهة مؤسساتنا
على املدى األطول.
بول تاكر رئيس جملس اخملاطر النظامية ،وباحث
زميل بكلية جون كينيدي للعلوم احلكومية بجامعة
هارفارد .ويستند هذا املقال إىل كتابه الصادر عام 2018
عن دار نشر جامعة برينستون بعنوان Unelected Power:

The Quest for Legitimacy in Central Banking and the
.Regulatory State
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االستعداد

للمخاطــر
ُّ
الن
ـظـمـية
ُ

القرن احلادي والعشرون مهيأ ليكون مليئا باالضطرابات الكبيرة
التي تشكل تهديدات خطيرة للمجتمع
آن فلوريني وسونيل شارما
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تدفعنا

الضغوط التي تفرضها جائحة
كوفيد 19-إلعداد كشف حساب
تأخر إعداده حول قدرة عاملنا على
التعامل مع اخملاطر ال ُّن ُظمية .ومع
تزايد هشاشة ترتيباتنا السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
واملالية — وكلها يتوقف على اقتراب البيئة الطبيعية من
حافة الهاوية — فسوف تستمر هذه األحداث املفاجئة غير
املتوقعة يف توجيه ضرباتها .وبينما تظل كل النظم يف
حالة تغير متزامن ،فإن القرن احلادي والعشرين أصبح مهيأً
ملعاصرة اضطرابات هائلة تشكل تهديدات خطيرة وربما
وجودية للمجتمع.
وسيقتضي التعايش مع مثل هذه املشكالت إجراء تغييرات
كبيرة يف كيفية صنع القرارات وتنفيذها .فقد ظلت البشرية
على مر العقود حتاول إدارة االقتصادات ،وجمتمعات بأكملها،
وكأنها آالت معقدة ال حتتاج إال لبعض اإلصالحات الطفيفة أو
ضبط بعض املفاتيح األساسية للحصول على املستوى األمثل
من األداء .ولكننا بدأنا مؤخرا ندرك اخلطأ يف هذا األسلوب
من التفكير .فالسلوك املتسم بقصر النظر وضيق األفق الذي
يركز على الكفاءة وحتقيق العائدات املالية للمساهمين والذي
ظل مهيمنا على عملية صنع القرارات السياسية واالقتصادية
لعقود طويلة أثمر بالفعل نظما كفؤة إىل حد ما ولكنها هشة إىل
حد كبير وتفتقر إىل الصالبة.
وقد ظل الفكر االقتصادي السياسي لفترة طويلة يعمل
على توسيع الرؤية التكنوقراطية للحوكمة بحيث تنطوي
على أهمية دور القوة السياسية واملصالح املكتسبة يف
تشكيل القواعد ،وهياكل احلوافز ،وتوزيع املوارد .واآلن،
أصبح لزاما علينا التوسع أكثر يف فهم االقتصاد السياسي
حتى يتسنى لنا التعامل مع التعقيدات الناجمة عن الزيادة
الكبيرة يف أعداد السكان الذين يزداد ترابطهم أكثر من أي
وقت مضى ،وما لذلك من آثار اجتماعية وبيئية أكبر بكثير.
فبدال من إعطاء األولوية للكفاءة ،ال بد أن تضمن السياسات
قدرة جمتمعاتنا على الصمود يف مواجهة جمموعة كاملة
من التهديدات ،بما يف ذلك األمراض اجلائحة ،والتقلبات
املناخية ،والضغوط االقتصادية واملالية.

اضطراب سياسي

هشاشة اقتصادية ومالية

أدت استجابات السياسات لألزمة املالية يف عام 2008
إىل درء انهيار وشيك ولكنها فشلت يف وضعنا على املسار
الصحيح لتحقيق النمو املستدام واالحتوائي .فقد عجزت
سياسة املالية العامة املقيدة بالتوجهات السياسية عن
االرتقاء الكامل ملستوى املهمة املنوطة بها .وحاولت
السياسة النقدية ،التقليدية واحلديثة على السواء ،أن تسد
الفجوات لكنها تبدو يف الوقت الراهن منهكة وعديمة
الفعالية .وبينما تعافت أسعار األصول بعد األزمة،
فقد استمر نمو الدين العام واخلاص ،وارتفع التفاوت
يف الثروة بدرجة كبيرة داخل العديد من البلدان .ويف الوقت
نفسه ،ال يزال الطلب العاملي غير كاف ،ومعدالت التضخم
عاجزة عن الوصول إىل املستويات املستهدفة يف كثير من
البنوك املركزية.
وأدت االستجابة جلائحة فيروس كورونا إىل وضع
االقتصاد العاملي فعليا يف حالة غيبوبة مؤقتة ،مما
تسبب يف تفاقم صعوبة التعامل مع التحديات اجلارية ،أي
عدم كفاية النظم الصحية واالجتماعية؛ وارتفاع مستوى
املديونية بين املؤسسات املالية وغير املالية ،واألسر،
واحلكومات؛ والتفاوت يف الدخل؛ وقصور نظم احلوكمة
املؤسسية؛ وضعف الرقابة والتنظيم يف احلكومات؛ وتدمير
البيئة .وتبدو هذه التحديات واضحة يف نظم اقتصادية
ومالية على مشارف تغييرات ِجذرية مدفوعة باالبتكارات
احلديثة ،من تقنيات بلوك تشين إىل الذكاء االصطناعي.
يونيو  | 2020التمويل والتنمية

الرسم التوضيحيISTOCK / MUSTAFAHACALAKI :

تعكس األنظمة السياسية يف الوقت احلاضر أفضليات النخبة
يف بالدها وتكافح من أجل تلبية احتياجات شعوبها على
نطاق أوسع .وحتى وقوع صدمة اجلائحة ،كان العامل
يشهد اندالع احتجاجات جماعية ،من تشيلي إىل منطقة
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ،أطلقتها غالبا شرارة مشاعر
السخط التي أشعلت عواصف نيران الغضب .وكان ظهور
تيارات الشعبوية القومية واالستقطاب السياسي يف شتى
أنحاء العامل ،بما يف ذلك الديمقراطيات الرائدة ،انعكاسا
لتحطم الثقة يف املؤسسات وفيما بين املواطنين األقران —

مما أضعف الثقة االجتماعية التي تقوم عليها احلوكمة .وعلى
املستوى العاملي ،جند أن النظام الدويل الرسمي يف فترة
ما بعد احلرب العاملية الثانية الذي كان الركيزة الستقرار
ورفاهية نسبة كبيرة من البشرية أصبح بال دفة توجهه ويف
سبيله على األرجح إىل التفكك.
وبينما كشفت اجلائحة أوجه الضعف ،ومل تكن سببا
فيها ،فإن االستجابات اجملتمعية تزودنا باألدلة التي
ترشدنا إىل كيفية بناء نظم حكم أكثر صالبة تستند إىل
جتدد الثقة االجتماعية .فقد نبذت مؤسسات عديدة يف جمال
الطب احليوي ميولها التنافسية إلصدار املطبوعات ذات
احلظوة واحلصول على املنح لصالح تبادل بحوثها العلمية.
وقامت مؤسسات وشبكات غير رسمية ،من رابطات خريجي
اجلامعات إىل حمللي الشفرة ورواد األعمال ،بتنظيم حمالت
املتطوعين وتعبئة اإلمدادات ،ملساندة مدينة ووهان الصينية
يف بادئ األمر ثم كافة أنحاء العامل يف الوقت احلايل .واألهم
من ذلك ،أن تنامي االعتراف بالقيمة االجتماعية لعمال
اخلدمات الذين ال يتقاضون تعويضات كافية ،من معاوين
اخلدمات الصحية إىل عمال تعبئة اللحوم إىل املدرسين،
قد يدعم الزخم السياسي لتدارك أوجه عدم املساواة التي أدت
إىل االستقطاب السياسي وإضعاف الثقة االجتماعية.
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وهناك دروس حيوية أمكن استخالصها من أزمة عام 2008
عن ضرورة اتباع مناهج نظمية لتحقيق االستقرار املايل (راجع
دراسة  ،Agur and Sharma 2015ودراسة Arner and others
 .)2019فقد اتضح أن القواعد االحترازية اجلزئية التقليدية كانت
تركز أكثر من الالزم على فرادى اجلهات املالية ،فأهملت بذلك
النتائج اجملمعة غير املتعمدة لتفاعالت األسواق .واستجابت
البلدان ملواجهة األزمة املالية بإنشاء أطر وأجهزة للتنظيم
االحترازي الكلي لضمان استقرار القطاع املايل واحلفاظ على
صالبته .وعلى صناع القرار اآلن التوسع يف هذا الفكر ال ُّن ُظمي
ليشمل االقتصاد بأكمله واالستثمار يف املشاركة اجلماهيرية
األعم لتمكين اإلصالح والتوصل حللول دائمة.

انتفاضة الكرة األرضية

يبدو أن حجم األزمة البيئية قد بلغ أخيرا منتهاه .فاحمليطات
التي تتعرض لالنتهاكات ،والنظم البيئية اآلخذة يف االنهيار،
وأنواع الكائنات احلية املنقرضة ،وأحوال الطقس املتطرفة
تساهم جميعها يف توليد تدفقات من الالجئين ،وإضعاف
الزراعة ،وتهديد سالسل العرض العاملية .وما مل تتخذ إجراءات
قوية ،فإن مناسيب مياه البحار اآلخذة يف االرتفاع ستتسبب
يف غضون عقود يف إغراق مدن بأكملها من شنغهاي إىل
ميامي ،وقد ترتفع درجات احلرارة بدرجة كبيرة بحيث تتجاوز
املستويات الصاحلة للحياة يف رقعة كبيرة من كوكب األرض.
ولكن جمموعة أدوات السياسات التقليدية ليس بوسعها أن تدعم
بالقدر الكايف اتخاذ اإلجراءات على املستوى الداخلي ،حيث
تنعكس هذه اآلثار ،كما أنها ال تزال موزعة بين هياكل تنظيمية
غير مترابطة للتعامل مع التلوث والتدمير البيئي باعتبارها
«عوامل خارجية» وليست عناصر نظام مترابط.
ويوضح «اتفاق باريس  »2015بشأن تغير املناخ كيف
أن الهدف العام املشترك والهياكل املؤسسية املالئمة يمثالن
منهجا أفضل ملعاجلة التعقيدات ال ُّن ُظمية (دراسة Florini and
 .)Florini 2017فقد حدد اتفاق باريس هدفا للوصول باالحترار
العاملي إىل مستوى أقل من درجتين مئويتين واألفضل أن يكون
أقل من  1.5درجة ،ولكنه ،عكس اجلهود غير املوفقة السابقة ،ال
يطالب بالتوصل إىل اتفاق حول احلل .وبدال من ذلك ،فإنه يطلب
إىل األطراف املشاركة حتديد اإلجراءات على املستوى الداخلي
التي يرغب كل طرف يف اتخاذها ،ورفع تقارير بصفة منتظمة
عن مستويات االنبعاثات وطبيعة اإلجراءات ،واالجتماع كل
خمس سنوات لتحديث تلك اخلطط يف ظل تطور املنهج العلمي
والتكنولوجيا .واألهم من ذلك ،أنه يشجع بقوة انخراط املدن
اخملتلفة وغيرها من األطراف دون القومية األخرى ،واجملتمع
املدين ،والقطاع اخلاص على إطالق العديد من املبادرات اجلادة
املترابطة على نحو متحرر فيما بين األطراف املعنية املتعددة
بحيث يمكنها ،حال تنفيذها بالكامل ،الوصول إىل مستويات
قريبة من هدف االحترار البالغ درجتين مئويتين .ويجمع منهج
اتفاق باريس بين الرؤية املشتركة املركزية والتشجيع بقوة على
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مرونة التنفيذ الالمركزي من جانب األطراف املتعددة ،وهو منهج
مالئم إىل حد كبير ملعاجلة النظم املعقدة (دراسة .)Kupers 2020

تفاعالت فيما بين اجملاالت الرئيسية

تتزايد يف الوقت احلايل أوجه الهشاشة يف اجملاالت الرئيسية
الثالثة التي تتوقف عليها رفاهية اإلنسانية — أي السياسة،
واالقتصاد ،والنظم الطبيعية — وتزداد صعوبة التعامل
معها ،كما أنها تتفاعل فيما بينها.
فاالقتصاد الذي يخلق أشكاال متزايدة من عدم املساواة،
والبيئة املادية التي تتسم بتقلبات املناخ ،والنظم البيئية اآلخذة
يف التدهور تزيد من صعوبة اعتناء األسر املتوسطة بأمورها
بدون مساعدة ،مما يؤدي إىل زيادة السياسات املسببة للشقاق
والتي بدورها تكون أقل قدرة على بناء الصالبة اجملتمعية
واسعة النطاق ملواجهة اجتاهات الدخل الهبوطية وتغيرات
املناخ .ومن املرجح أن يزداد تدهور أوضاع عدم املساواة
وحاالت الطوارئ البيئية يف قطاعات الشركات والقطاعات
املالية التي تركز فقط على األرباح مع تقليص مسؤولياتها
عن البيئة واجملتمع — مقترنا بضعف اإلشراف السياسي
والتنظيمي .وسيؤدي ذلك بدوره إىل اإلضرار بقطاعات
الشركات والقطاعات املالية على السواء ،إىل جانب األنظمة
السياسية .فاألزمة املناخية املقترنة بنظام حوكمة يعاين من
اخللل ،ستؤدي على األرجح إىل اقتصاد أثره سيئ على مزاولة
األعمال وعلى القطاع املايل ،نظرا ألن العواصف النارية،
وأحوال الطقس املتطرفة ،وارتفاع مناسيب مياه البحار تتسبب
يف إرباك سالسل العرض وتدفع العمالة للهجرة غير املرغوبة.
وأمامنا اآلن مهمة كبيرة وهي إعادة التفكير يف كيفية
ممارسة احلكم واإلدارة .وإن مل تكن أدواتنا احلالية صاحلة
للعمل ،فما الذي ينبغي أن نفعله بدال من ذلك؟

السيطرة على اخملاطر النظامية

إن أنظمتنا السياسية الراهنة  -أي احلكومات واألجهزة
التشريعية والهيئات اإلدارية  -لديها القدرة على األداء اجليد
يف التعامل مع املشكالت التي يمكن التنبؤ بها .فهي تطبق
القواعد التي سبق وضعها من واقع اخلبرة والتحليالت التي
تستند إىل بيانات تاريخية .وهذا املنهج يصلح ملهام كثيرة.
ولكن عمليات احلكومة التقليدية تفترض الوضوح املسبق
لألوضاع ،وتعتمد على االتفاق بشأن األحداث املستقبلية
احملتملة ،وتوزع عملية صنع القرار على كيانات انعزالية
حمدودة .وال يمكنها التعامل بفعالية مع اخملاطر التي جتتاز
حدود الكيان االنعزايل والتي تتسم بطابع غير حمدد املسار.
وألننا نعلم أن الضرر املترتب على اجلوائح واألزمات
االقتصادية وعدم االستقرار البيئي سيكون بالغا ،لكننا ال نستطيع
التنبؤ بمكانه أو زمانه على وجه الدقة ،علينا توزيع اهتمامنا
بالتساوي بين الصالبة — أي قدرة اجملتمع على استيعاب
التغيير والتكيف معه ومنع وقوع االنهيارات ال ُّن ُظمية — وشواغل

الكفاءة املهيمنة يف الوقت احلايل .فالنظم املتشابكة تنطوي على
تفاعالت متعددة املستويات بين خمتلف األفراد ،والقطاعات،
واملؤسسات ،والسياسات — وهي تفاعالت مع جمموعة مذهلة
من دوائر اآلثار املرتدة ،واعتماد املسار على النتائج السابقة،
والفواصل الزمنية بين السبب واألثر ،والنقاط احلرجة.
إن واقع اخملاطر النظمية — بتعقيداتها ،وأوجه عدم اليقين
احمليطة بها ،والغموض الذي يكتنفها — تدعو إىل وضع معايير
للقرارات تقوم على جمموعة مبادئ جديدة ،هي:
• املتانة :ينبغي أن يسعى صناع القرار العتماد االختيارات
املتينة ،بدال من تلك احملسنة على نطاق ضيق ،والتي ستكون
صاحلة للتطبيق يف جمموعة كبيرة من السيناريوهات
املستقبلية .وينبغي أن تتسم هذه االختيارات باملرونة
الكافية لكي تستفيد من الفرص املتاحة من جمموعة
متنوعة من التدخالت املستقبلية مع عدم تقييد أي خيارات
مستقبلية بال داعي.
• احلوكمة متعددة املستويات :اجملتمعات املتشابكة
بحاجة ألن تتمتع برؤى مستقبلية متكاملة وواسعة
النطاق حتى تتمكن من اتخاذ القرارات السليمة ،مما
يقتضي اعتماد منهج «احلكومة بأكملها» وحلول «اجملتمع
بأكمله» .فهناك أهمية بالغة للتعاون بين اجلمهور وصناع
السياسات واخلبراء واألطراف املعنية األخرى فيما يتعلق
باملعرفة واخلبرات والتفسيرات والشواغل واملنظورات.
• تمكين السيطرة الذاتية (دراسة McChrystal and
 :)others 2015من املمكن أن تظهر الهشاشة النظمية بطرق
خمتلفة ويف مواضع خمتلفة — على سبيل املثال ،على غرار
اآلثار املناخية التي تتطلب اتخاذ إجراءات مرنة للسيطرة
الذاتية من جانب جمموعة كبيرة من األطراف اجملتمعية.
ومن املمكن أن يقدم صناع السياسات مساهمات كبيرة
يف نشر الوعي والتمكين والتنسيق بشأن هذه االستجابات
التي تنتشر من أسفل إىل أعلى ،والتي تفوق قدرات احلكومات
املركزية بمفردها.
• التواصل :التواصل اجلماهيري بشأن الديناميكيات
اجملتمعية أمر صعب ولكنه بالغ األهمية .فمن الصعب
االتفاق على جمموعة من السياسات أو التغييرات الهيكلية
بدون قدر من الفهم املشترك لطبيعة املشكالت املعقدة
التي نواجهها .فالوعي اجلماهيري يخلق الثقة والشعور
اجلماعي بتوافق القرارات مع الصالح العام.
•	«مسح األفق» واإلجراءات املبكرة :رغم عدم إمكانية
التنبؤ بالنظم املتشابكة ،فإن أساليب مثل مسح األفق
وحتليل السيناريوهات غالبا ما تكون قادرة على رصد
بوادر املشكالت الناشئة التي قد تتسبب يف االضطرابات
النظمية .فقد أوضحت األزمة املالية العاملية األخيرة
واجلائحة احلالية أن االضطرابات النظمية تفرض تكاليف
جمتمعية باهظة .وال بد أن حتفز اجملتمعات قياداتها على
التركيز على الوقاية.

القرن احلادي والعشرون يفقد أوجه الشبة أكثر فأكثر مع
العامل الذي عاصره أسالفنا؛ فالتطور التكنولوجي آخذ يف قلب
طبيعة االقتصادات والتفاعالت اإلنسانية رأسا على عقب.
فالصالحيات تتسلل من أيدي احملافظين التقليديين ولكنها
ال تتجه نحو املؤسسات جيدة التصميم التي يمكنها التعامل
على نحو موثوق مع النظام العاملي املتغير .والعواصف،
وموجات احلرارة ،والفيضانات ،ونوبات اجلفاف هي إشارات
تذكرة منتظمة ومميتة بتغير األنماط املناخية .وتتزايد يف
الوقت الراهن القالقل االجتماعية وأشكال عدم املساواة،
وال أحد يعرف يقينا من أين ستأتي وظائف املستقبل وال كيف
سيكون شكل العقد االجتماعي.
ويف عاملنا اليوم ،ال سبيل على اإلطالق للتنبؤ بعواقب
الهشاشة ال ُّن ُظمية على وجه الدقة .ومع ذلك ،فإن مؤسساتنا
وإجراءاتنا املعنية بصنع القرار ،التي تفترض أن هناك درجة
غير واقعية من إمكانية التنبؤ بتلك العواقب ،مل تتكيف بعد
مع هذا الواقع.
ولكن اإلجراءات املتخذة مؤخرا على األصعدة السياسية
واالقتصادية والبيئية تقدم لنا أدلة توجيهية عن كيفية املضي
قدما ومبادئ أساسية يمكن أن نسترشد بها أثناء فترة االنتقال
إىل اقتصاد سياسي جديد .ويف الوقت احلايل ،يخوض الناس
من جميع أنحاء العامل جتارب حول سبل تنفيذ هذه املبادئ،
من تشكيل وزارات «املستقبليات» يف احلكومات الوطنية ،إىل
وضع تصميمات اإلنتاج يف إطار «االقتصاد الدائري» التي
تقضي على اخمللفات ،إىل إنشاء الشبكات متعددة األطراف
املعنية التي ينصب تركيزها على التحول ال ُّنظمي .ومن
املفترض أن حتفز هذه اجلائحة وعواقبها زيادة خوض هذه
التجارب للوصول إىل درجة الصالبة التي أصبح اجملتمع
العاملي املتشابك يف أمس احلاجة إليها.
آن فلوريني هي بروفيسور إكلينيكي يف كلية ثندربيرد
لإلدارة العاملية ،بجامعة والية آريزونا.
سونيل شارما هو أستاذ زائر مميز يف كلية إيليوت للدراسات
الدولية ،بجامعة جورج واشنطن ،وأستاذ مساعد أول يف جملس
السياسات االقتصادية يف زيورخ ،سويسرا.
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الصورة :إهداء من فيديريكو غوتيريث

معجزة ميدلين

العمدة السابق فيديريكو غوتيريث يناقش مسألة
إعطاء األولوية لألمن واالستدامة وكيف مهدا الطريق
ملدينة من مدن القرن احلادي والعشرين
يف عام  1991كانت ميدلين ،ثاين أكبر املناطق
احلضرية يف كولومبيا ،هي أشد مدن العامل عنفا .واليوم،
أصبحت «مدينة الربيع الدائم» معروفة دوليا بأنها واحدة
من أكثر مدن العامل ابتكارا واحتواء واستدامة.
ُو ِل َد فيديريكو غوتيريث يف مدينة ميدلين عام 1974
مع بدايات فترة عنيفة من النزاعات املسلحة يف كولومبيا،
وشغل منصب عمدة املدينة من يناير  2016حتى يناير
 — 2020فساعد يف قيادة كثير من اجلهود لتقوية مستقبلها
كمدينة للسالم والرخاء .ويقول غوتيريث إن العزيمة
واإلصرار والوحدة التي ُيبديها سكان ميدلين تعود إىل
التزامهم بالتغلب على العنف والصراعات ،فحازت مدينتهم
اجلوائز ونالت إعجاب الكثيرين .ويف حديثه مع مارجوري
إنريكيث من جملة التمويل والتنمية ،يطرح غوتيريث أفكاره
حول التحول الهائل الذي شهدته املدينة على مدى الثالثة
عقود املاضية.
التمويل والتنمية :ما هي نقطة التحول التي شهدتها
مدينة ميدلين؟
فيديريكو غوتيريث :يف حقبة الثمانينات والتسعينات،
وصل جمتمعنا إىل احلضيض يف ظل مأساة اإلرهاب
املرتبط باإلجتار باخملدرات .ويف عام  1991شهدنا جرائم
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قتل بلغ معدلها  381حالة لكل  100ألف نسمة .واليوم
يبلغ هذا املعدل  20تقريبا لكل  100ألف من السكان — أي
أن اجلرائم انخفضت بنسبة  .%95وبرغم أن الرقم الوحيد
املقبول هو صفر ،فقد حققنا تقدما كبيرا يف كبح العنف
وضمان احترام احلياة.
وحول ما إذا كانت هناك نقطة حتول معينة ،فهي مسألة
شائكة وموضع جدل .فمنذ أن قرر رجال األعمال البقاء يف
ميدلين يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي —
وعدم الرضوخ للعنف — بدأنا نطور استراتيجية حيوية
جذورها هي العمل بروح الفريق .وبنيان األعمال يف مدينتنا
متين للغاية ،ويمكن إرجاع ذلك بشكل كبير إىل املصاعب
التي كان على القطاع اخلاص أن يواجهها يف صراعه من
أجل البقاء .ويف خضم أعمال العنف ،كان البقاء يف املدينة
عمال عظيما وشجاعا.
ومل تكن ثمة طرق خمتصرة ،ولكن كانت هناك حلول
عملية .وكان أحد هذه احللول ينطوي على عالقات الشراكة
بين القطاعين العام واخلاص ،والدوائر األكاديمية ،واجملتمع
املدين .وكان عمل اجملتمع كفريق واحد من العوامل احملددة
يمنا رأسا على
للتحول االجتماعي يف املدينة .لقد انقلبت ِق ُ
عقب بفعل املافيا :فحولت معاين اجلدية واإلخالص يف
العمل إىل األموال سهلة الكسب ،والرصانة إىل البذخ ،واألسوأ
من ذلك كله ،لقد انتزعت قيمة احلياة ووضعت لها سعرا.
وبرغم أن الطريق أمامنا ال يزال طويال ،فقد بأننا نستعيد
هذه القيم كاحلياة واالحترام واحلرية.
ويف غضون أقل من ثالثة عقود ،أصبحت ميدلين مدينة
حتتذي بها مدن العامل .إنها مدينة االبتكارات االجتماعية
وهي اليوم واحدة من املراكز املنتسبة لشبكة الثورة
الصناعية الرابعة يف أمريكا الالتينية ،يف ظل الشراكة مع
املنتدى االقتصادي العاملي .لقد شهدنا أسوأ ما يمكن أن يمر
به أي جمتمع فازددنا قوة وأصبحنا أكثر صالبة .وميدلين
مدينة تعترف بماضيها وتفخر بحاضرها ،واألهم من ذلك
كله ،تتطلع إىل مستقبلها بكل تفاؤل.
التمويل والتنمية :ما األولويات القصوى التي حددتها
كعمدة للمدينة؟
فيديريكو غوتيريث :إن أولويات احلكومة يجب ان تكون،
بطريقة أو بأخرى ،هي أولويات السكان .وبالنسبة لنا ،كانت
أولوياتنا هي التعليم واألمن واالستدامة.
لقد رصدنا أعلى ميزانية للتعليم يف تاريخ ميدلين .ومن
خالل واحد من براجمنا الرئيسية ،جنحنا يف إعادة ما يزيد
على  8آالف طفل إىل فصول الدراسة ،وكانوا خارج النظام
التعليمي ألسباب خمتلفة .وأحتنا ما يزيد على  43ألف
منحة دراسية للتعليم العايل .وكانت تلك أفضل استراتيجية
الستتباب األمن على املدى الطويل — فأتاحت فرصا
للنجاح ضمن إطار الشرعية.
ومن الناحية األمنية ،لقد وجهنا ضربات قوية لهياكل
ظلت تعمل على مدى عقود .وال تزال مسألة األمن معقدة

التمويل والتنمية :هل يمكن أن تصف لنا بعض
إجنازات ميدلين األكثر إبداعا.
فيديريكو غوتيريث :يطلق البعض على ما حدث هنا
«معجزة ميدلين ».ولكنها مل تكن معجزة — إنها انعكاس
لسنوات طويلة من العمل اجلاد.
فعلى سبيل املثال ،استطعنا بمساعدة قطاع األعمال
من إطالق برنامج «نسيج املنازل» (،)Tejiendo hogares
التزاما منا ببناء النسيج االجتماعي من خالل تدريب
األسر يف جماالت مفيدة .لقد أدركنا أنه ال طائل من توفير
أفضل البنى التحتية يف األحياء إذا كانت املنازل حتوي
يف داخلها العنف ضد املرأة والطفل .وأطلقنا كذلك مبادرة
«ميدلين تعانق تاريخها» ()Medellín abraza su historia
لنتذكر الكفاح من أجل ثقافة الشرعية ،وتضمنت حتديث
«متحف بيت الذكريات» ،وتصوير أفالم وثائقية ،وهدم
مبنى موناكو — حمل اإلقامة السابق لبابلو إسكوبار —
من أجل إفراد مساحة لبناء حديقة تذكارية لتكريم ضحايا
اإلرهاب املرتبط باإلجتار باخملدرات .وأسسنا كذلك

مدينة ميدلين ،كولومبيا

الصورةKAROL KOZLOWSKI/NEWSCOM :

للغاية .فهناك أعمال إجرامية ُتقترف ،لكن األوضاع أهدأ
بكثير مما كانت عليه يف وجود العصابات خالل حقبة
الثمانينات والتسعينات .ومنهجنا ينطوي على ما هو أكثر
من استراتيجية الشرطة — إنه نموذج شامل يمنح الفرص
ويبني الثقة ويكافح اجلريمة ويركز على االستثمارات
االجتماعية االستراتيجية للدولة والتي كانت معدومة يف
السابق ،مما سمح للفوضى بأن تسود.
وبالنسبة لالستدامة ،كان أول إجراء اتخذناه هو إدراج
جودة الهواء ضمن جدول أعمال املدينة .فنتيجة لتضاريس
ميدلين والرياح التي تهب عليها ،تتراجع جودة هوائها
كثيرا مرتين يف السنة :خالل شهري مارس وأكتوبر.
وكانت املؤسسات حتتفظ بهذه البيانات لسنوات طوال ومل
تطلع عليها عامة اجلمهور .كان الناس يظنون أن الضباب
الدخاين عبارة عن غيوم .وبدأنا باإلقرار باملشكلة صراحة.
ثم عزمنا على أن نصبح عاصمة أمريكا الالتينية لوسائل
املستدامة ،فأضفنا إىل أسطول املدينة  65حافلة
النقل ُ
تعمل بالكهرباء ،وجددنا احلافالت القديمة بالوسائل
التكنولوجية النظيفة .وهناك املترو املعلق اجلديد (نظام
عربات السكك احلديدية املرفوعة يف املدينة) ،ومسارات
للدراجات تمتد ملا يزيد على  80كيلومترا ،ومزيد من أرصفة
املشاة .وانتهينا من إعداد الهيكل الفني والقانوين واملايل
للترام اجلديد يف غرب املدينة .وبدأنا كذلك مشروعا جتريبيا
بتشغيل سيارات أجرة تعمل بالكهرباء بنسبة  .%100وأنا
من أنصار النقل العام .فقليلة هي األشياء التي تدعم مبادئ
اجملتمع الديمقراطي أكثر من األماكن العامة اجليدة ونظام
جيد للنقل العام.
وأنشأنا كذلك  36رواقا أخضر تفتح أكثر الطرق ازدحاما
يف املدينة ،وزرعنا ما يزيد على  890ألف شجرة.

سؤال وجواب
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برنامج  — Parcerosأي «الشركاء» — ويركز على إقالع
الشباب عن النشاط اإلجرامي.
وبنينا إطارا مؤسسيا لدعم االستثمارات االجتماعية.
وواصلت اإلدارات التي توالت على املدينة تنفيذ هذه
املشروعات إذ أدركت أن املسألة ال تبدأ من جديد بانتخابات
جديدة كل أربع سنوات.

التمويل والتنمية :وكيف ضمنت أن تظل ميدلين على
املسار الصحيح؟
فيديريكو غوتيريث :إن جناح ميدلين يعتمد على أهلها
وعلى الثقة املتبادلة .وهذه العملية طويلة األجل إلعادة
بناء املدينة تقوم على جهد جماعي — فال يسع أحد النجاح
بمعزل عن اآلخرين.
فكانت اخلطوة األوىل هي االعتراف بالنتائج التي حتققت
يف السابق ،ومواصلة العمل ولكن مع البناء عليها ،مع األخذ
بعين االعتبار أن وقت أي قائد يف منصبه قصير .واستطعنا
أن نحسن جودة احلياة ،كما يتضح من بلوغنا أعلى نقطة
يف املؤشر متعددة األبعاد جلودة احلياة .لقد استثمرنا يف
املوارد بكفاءة وشفافية حيثما كانت هناك حاجة لذلك —
وليس حيثما يمكن أن نحصل على أكبر عدد من االصوات.
لقد اتخذنا إجراءات يف جماالت ال تزال املدينة جتني ثمارها
حتى اليوم :مكافحة اجلريمة والدفاع عن سيادة القانون
والنظام ،وزيادة الوعي بأهمية جودة البيئة والهواء ،وكبح
معدل التسرب من املدارس ،والسعي ملناصرة وسائل التنقل
املستدامة يف أمريكا الالتينية وإبراز دور ميدلين كمركز
منتسب لشبكة الثورة الصناعية الرابعة.
التمويل والتنمية :وكيف استطعت أن تعرف
احتياجات الناس؟
فيديريكو غوتيريث :لقد ظللت على مدى سنوات أجوب
شوارع ميدلين ،وأحتدث إىل أهلها حتى قبل أن أصبح عمدة
املدينة .وأنت كقائد ،يجب أن تعرف كيف تستمع لآلخرين،
وأن تضع نفسك مكانهم ،وأن تتفهم معاناتهم اليومية.
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استعراض الكتب

اعتالل الصحة
وانعدام املساواة

يستند هذا الكتاب إىل الدراسة البحثية املؤثرة للغاية من
إعداد «آن كيس» و«أنغاس ديتون» عن معدل الوفيات نتيجة
وباء إدمان املواد األفيونية املأساوي يف الواليات املتحدة،
بما يف ذلك الوفيات الناجمة عن االنتحار واإلصابة بمرض
الكبد الكحويل .ويتميز الكتاب بأسلوبه الرائع حيث يتسم
بشمولية العرض مع اإليجاز.
وتمتد عبر صفحات الكتاب عملية جتاذب وتضاد رائعة
بين اجلانب اجلريء يف عنوانه «وفيات اليأس» (وهي العبارة
التي اشتهرت بفضل كتاب «كيس» و«ديتون») ،والعنوان
اجلانبي ممتد األثر «ومستقبل الرأسمالية» .ولتفهم األمر
برمته ،علينا أن ندرك أن دراسات «كيس وديتون» أصبحت
أحد أشكال اختبار «رورشاخ» النفسي للصحفيين ،وكتّاب
الرأي ،وحتى لكثير من املتخصصين يف علم االجتماع حول
معتقداتهم عن أسباب اعتالل أمريكا يف الوقت الراهن.
ال تزال عوامل عدم املساواة ،والتوسع احلضري ،والعوملة،
والتفرقة التعليمية ،والنظام الصحي األمريكي املبالغ يف

آن كيس وأنغاس ديتون

وفيات اليأس
ومستقبل الرأسمالية
Anne Case and Angus Deaton

Deaths of Despair and the
Future of Capitalism
Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2020, 312 pp., $27.97

تكلفته رغم عدم كفايته تتحمل منفردة مسؤولية االرتفاع
املذهل يف معدالت الوفيات ،ال سيما بين الرجال متوسطي
العمر ذوي البشرة البيضاء وبدرجة كبيرة غير متناسبة يف
اجملتمعات الريفية األفقر التي فاتها الركب.
وبينما يعرب الكاتبان عن تفهمهما للتصورات التقدمية
بشأن اجملتمع احلديث وجهود النهوض به ،فإنهما يتوخيان
احلرص يف إلقاء اللوم على أمور بعينها .وباستعراض األدلة
بين الواليات األمريكية اخملتلفة ،يوضح الكاتبان أن «الفقر
ليس هو مصدر الطفرة يف وفيات اليأس» .ورغم أن واليتي
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غرب فيرجينيا وكنتاكي فقيرتان وتعانيان من ارتفاع
معدالت الوفيات نتيجة تعاطي اجلرعات الزائدة من اخملدرات،
فإن واليتي مسيسيبي وأركنسو فقيرتان أيضا لكنهما
ال تعانيان تقريبا من هذه املشكلة بنفس احلدة .ومن جهة
أخرى ،جند أن واليات أغنى نسبيا مثل نيوهامبشير ويوتا
تأثرتا بشدة من هذا األمر .ورغم أن واليتي نيويورك وسان
فرانسيسكو هما مركز عدم املساواة فإن حجم مشكلة املواد
األفيونية فيهما أقل من ذلك.
وهناك سبب آخر شغل اهتمام املؤلفين وهو األزمة املالية
العاملية .ويبدو توقيت حدوثها منطقيا .فهناك بلدان مثل
اليونان مرت بفترات ركود أعمق وأطول بدرجة كبيرة مقارنة
بالواليات املتحدة ،غير أن متوسط العمر املتوقع فيها استمر

املسؤول احلقيقي عن هذه املشكلة
من وجهة نظر الكتاب هو نظام الرعاية
الصحية يف الواليات املتحدة.
يف االرتفاع ،حتى يف أحلك فترات الركود التي مرت بها.
وانطبق األمر نفسه على إسبانيا ويف معظم باقي أنحاء
أوروبا .ورغم هذه التحفظات بشأن التفسيرات التقدمية
املعتادة حول «وفيات اليأس» ،فإن «كيس» و«ديتون» يقران
بأن فقدان الوظائف والتمكين يف اجملتمعات الريفية ربما
ساعد على إشعال فتيل األزمة.
ولكن املسؤول احلقيقي عن هذه املشكلة من وجهة نظر الكتاب
هو نظام الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة .ويرى املؤلفان
أن املستشفيات ،وشركات التأمين ،وشركات تصنيع األدوية،
واألطباء ،وصانعي املعدات جميعهم يتقاضون أجورا أعلى
بكثير من الالزم باملعايير الدولية ،وهو ما يرجع غالبا للتسامح
األمريكي الغريب مع االحتكار يف العقود االخيرة .ويعرض
املؤلفان «كيس» و«ديتون» جمموعة متنوعة من احللول املعقولة
لتشجيع تخفيض األسعار واحتواء كل شرائح اجملتمع .غير أن
ما يثير االهتمام هو عدم قدرتهما على تقبل رأي من يرون يف
«برنامج التأمين الصحي الفيدرايل للجميع» عالجا ناجحا لكل
املشكالت .ويؤكدان أن بلدانا كثيرة لديها نماذج ناجحة تمتزج
فيها برامج الرعاية الصحية العامة واخلاصة ،وأنه ال يوجد حل
واحد يصلح للجميع ،وأنه يتعين مراعاة آثار التحول.
وباختصار ،هذا كتاب رائع .وال أشك يف أنه سيكون
على قائمة أفضل  10كتب لكثير من الناس يف عام .2020
ورغم أنه كُ تب قبل أزمة كوفيد ،19-فإن التحليل النقدي
الذي يعرضه ملنهج الواليات املتحدة يف الرعاية الصحية
وعدم املساواة يبدو مطلعا على املستقبل بدرجة ملحوظة.
فأزمة إدمان املواد األفيونية التي يحللها الكاتبان «كيس»
و«ديتون» هي من عدة أوجه صورة مصغرة من املعاناة التي
يشهدها العامل اليوم ،وسنكون مقصرين إذا أغفلنا االهتمام
بما تنطوي عليه من رؤى متبصرة.
كينيث روغوف ،هو أستاذ كرسي توماس كابوت لعلوم
السياسة العامة واستاذ االقتصاد يف جامعة هارفارد.

استعراض الكتب

صعود جنم الهند
وتوقفه

يعرض مونتك سينغ أهلواليا رؤية ق ِّيمة من وراء
الكواليس لصناعة السياسة االقتصادية يف الهند بين عام
 ،1979عند عودته إىل موطنه بعد فترة أمضاها يف العمل
بالبنك الدويل ،حيث عملنا معا لفترة وجيزة ونشأت بيننا
صداقة قوية ،وعام  .2014إنها قصة جناح كبير.
كان «أهلواليا» على يقين من أن أي بلد يماثل الهند يف
الفقر ال بد وأن يكون هدفه هو حتقيق نمو اقتصادي مرتفع.
وبدوره ،كان ذلك يقتضي التحرير االقتصادي ،مدعوما
بإصالح مؤسسي عملي .ويوضح هذا الكتاب بالتفصيل
كيف جعلت أزمة ميزان املدفوعات يف عام  1991ذلك
أمرا ممكنا .ويف إنصاف مستحقُ ،يعزِي الكتاب انتهاز
هذه الفرصة لرئيس الوزراء ،ناراشيما راو ،أحد أكثر رجال
السياسة يف الهند تعرضا للغبن .ولكن البطل يف هذا الشأن
هو رئيس الوزراء السابق «مانموهان سينغ» ،الذي عمل
معه أهلواليا على نحو وثيق طوال الوقت .فقد كان أهلواليا
بنفسه هو من قدم اخلطة الالزمة يف عام  1990مشفوعة
بما يعرف باسم «الوثيقة املوثقة» ( ،)M Documentالتي
«طرحت استراتيجية متكاملة لإلصالح — شملت سياسة
املالية العامة ،والسياسة الصناعية ،وسياسة التجارة،
وسياسة سعر الصرف».
وقد حولت هذه اإلصالحات مسار الهند ،بال شك ،نحو
حتقيق نمو أعلى .وازداد وضوح هذا األمر يف العقد األول
من القرن اجلديد ،عندما انضم أهلواليا إىل حكومة «التحالف
التقدمي املوحد» يف منصب نائب «مفوضية التخطيط» ،التي
يرأسها رئيس الوزراء «مانموهان سينغ» ،خالل الفترة من
 2004إىل  .2014وحسب قوله ،سجلت الهند «يف أول سبع
سنوات [يف عمر حكومة التحالف التقدمي املوحد] نموا
بمعدل  .%8.5وسجلت مؤشرات أخرى أيضا مستويات أداء
ممتازة منها على سبيل املثال نمو الصادرات ،واالستثمار
اخلاص ،واحلد من الفقر».
ومع ذلك ،يثير الكتاب أيضا بعض التساؤالت املهمة،
نستعرض ثالثة منها فيما يلي:
أوالً ،وفقا ملا يذكره أهلواليا عن فترة التسعينات «كان
منهج التغيير مزيجا من التدرج يف اإلصالح وما أطلقت
عليه وقتها اسم «اإلصالح بالتسلل» .فلماذا مل يرغب رجال
السياسة قط ،وخاصة حزب املؤتمر الوطني ،يف تبني جناح
هذه اإلصالحات واملضي قدما بتنفيذها ووضعها يف
صدارة منهجهم السياسي؟»
ثانياً ،ملاذا تباطأت سرعة النمو؟ يخلص هذا الكتاب إىل
تفسيرين تكميليين .أحدهما أن النمو كان إىل حد ما نتيجة
طفرة ائتمانية غير مستدامة يف القطاع اخلاص .وأسفر
ذلك عن تركة من الشركات املفلسة واملؤسسات املالية
الضعيفة — أي «مشكلة امليزانية العمومية املزدوجة».

مونتك سينغ أهلواليا

من وراء الكواليس:
القصة وراء سنوات النمو
العايل يف الهند
Montek Singh Ahluwalia

Backstage: The Story
Behind India’s High
Growth Years
Rupa Publications
New Delhi, 2020, 464 pp., $35.99

والتفسير اآلخر هو أن اإلصالحات األولية ،املتمثلة أساسا
يف التحرير االقتصادي يف أعقاب تفكيك نظام «ترخيص
راج» ،كانت قد حققت يف ذلك الوقت كل ما كان بوسعها.
وكانت الهند بحاجة إىل إصالحات من اجليل الثاين ،ال سيما
إصالح مؤسساتها .ولكن ،وفقا ملا كتبه أهلواليا« ،مل نلق
باال بالقدر الكايف للحاجة إىل بناء املؤسسات التي كان من
املمكن أن حتفز احلوكمة السليمة».

مستقبل الهند االقتصادي اتسم بدرجة عالية
من عدم اليقين ،حتى قبل كوفيد.19-
وأخيراً ،ما الذي حدث بعد ذلك؟ يتناول أهلواليا وصف
سجل األداء االقتصادي على مدار ست سنوات يف ظل
حكومة «التحالف الوطني الديمقراطي» برئاسة ناريندرا
بدوي وانتهى بأنين» .فقد حققت احلكومة
مودي بأنه «بدأ
ٍّ
إجنازات حتسب لها ،لكنها فعلت أشياء غير حمبذة (أهمها
سحب العملة من التداول) ومل تفعل أشياء حمبذة (أهمها
حل مشكلة املديونية) .وكان مستقبل الهند االقتصادي
يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين ،حتى من قبل جائحة
كوفيد.19-
ومع ذلك فقد كان أهواليا نفسه متفائال لدى عودته للهند
يف عام  .1979وكان متفائال أيضا طوال حياته املهنية.
وهو اليوم ،حسب ما يختتم به كتابه ،ال يزال «متفائال
ال يلين بأن  ...قصة مستويات النمو والتنمية العالية يف الهند
سوف  ...تستمر» .ونحن حتما نأمل أن يكون مصيبا.
مارتن وولف ،هو مساعد رئيس التحرير وكبير املعلقين
االقتصاديين يف جريدة فاينانشيال تايمز.
يونيو  | 2020التمويل والتنمية
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أوراق العملة

دور النجومية

أوراق البنكنوت اجلديدة يف آروبا تسلط األضواء
على أصحاب أدوار البطولة من النباتات واحليوانات
نيكول براينين-كيماين وميليندا وير

يقال إن الضحك هو أفضل دواء ،وبالنسبة ملواطني آروبا ،كانت
اجلرعة املناسبة من الدعابة هي العالج الناجع ملساعدتهم على
تقبُّل أول تصميم جديد للعملة الوطنية منذ عام  .1990فقبل إعادة
التصميم الكلية التي خضع لها الفلورين اآلروبي يف العام املاضي
مل يطرأ أي حتديث على العملة إال مرة واحدة يف عام  ،2003ولكن
تلك السلسلة السابقة من أوراق العملة أصبحت عتيقة وعرضة
للتزييف .ويف هذه اجلزيرة الصغيرة ذات البنك الصغير اجملهز
بفريق عمل صغير ،بدأ بنك آروبا املركزي رحلة حتديث العملة
الوطنية — التي استمرت لسبع سنوات ،واحتفت ببعض النجوم
من السكان األصليين ،وحققت للبالد الفوز بجائزة دولية.
وإذ ينعم مواطنو آروبا بالشواطئ اجلميلة والنسيم العليل
وأشعة الشمس الوفيرة ،فإن لديهم الكثير مما يجعلهم يبتسمون.
ولكن إقناع السكان احملليين بقبول ما كان البنك املركزي
اآلروبي يحاول أن يفعله بسلسلة األوراق النقدية اجلديدة كان
بمثابة حتد .ويف هذا الشأن تقول «جين سميلير» ،رئيس بنك
آروبا املركزي ،إن البنوك املركزية مؤسسات جافة للغاية.
وكانت تعلم هي وفريق العمل معها أن جمرد طرح أوراق
البنكنوت اجلديدة للتداول على أمل أنها ستحظى بالقبول

الشعبي لن تكون جمدية — فاالبتسامة الهادئة واإليماءة
اخلفيفة املعروف بهما سكان آروبا ال تكفيان للوفاء بالغرض.
ولتقديم العناصر املتضمنة يف سلسلة أوراق البنكنوت اجلديدة
لعام  2019للسكان املرتبطين بعملة البالد القديمة ،خطرت للبنك
فكرة تسليط الضوء على احلياة البرية األصلية يف اجلزيرة يف
هيئة سلسلة من الوقفات التصويرية الكوميدية لشن حملة تواصل
جماهيرية بعنوان «جنوم آروبا» ( .)Streanan di Arubaوخرجت
اإلعالنات تصور جنوم احلياة البرية على أوراق البنكنوت وهم
يتأنقون للقيام بأدوار البطولة — وكأنه لقاء يجمع بين مشاهير
هوليوود الفاتنات واحلياة البرية االستوائية :طيور يف جلسات
«تقليم األظافر» (البديكير) ،وحيوان اإليغوانا يف صالون التجميل.
وكان فريق العمل يف بنك آروبا املركزي يهدف إىل إطالق
شرارة الفضول اجلماهيري وبدء حوار جمتمعي حول ظهور
جنوم اجملتمع األصليين على أوراق البنكنوت اجلديدة ،لذا فقد
تم نشر هذه الصور عبر وسائط التواصل االجتماعي ووسائل
اإلعالم املعتادة .وقد حققت هذه احلملة «جناحا هائال» ،وفقا
ملا ذكرته السيدة «سميلير» ،وتم إرجاع أكثر من  %85من أوراق
البنكنوت القديمة قبل موعد سحبها من التداول.

فخر حملي

الصور :إهداء من بنك آروبا املركزي

اإلعالنات الفكاهية ،كهذا اإلعالن الذي يصور طائر التروبيال على وجه العملة من فئة  25فلورين
وهو يتأنق للتصوير ،ساعدت يف التقديم لسلسلة أوراق عملة آروبا لعام  .2019وتتضمن مالمح
ورقة البنكنوت من فئة  25فلورين زهرة اآلالم ،املعروفة بفائدتها الطبية ،وفن اخلزف التقليدي.
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تعاون بنك آروبا املركزي مع فنانين حمليين اعتادوا تصوير
جمال الطبيعة على اجلزيرة يف رسوماتهم .وكان الهدف هو أن
تبرز التصميمات اجلديدة مالمح عامل النباتات وعامل احليوان يف
آروبا — ال سيما احليوانات التي نادرا ما تنال االهتمام ،مثل
الكابوريا البرية احلمراء ،والسلحفاة اخلضراء املهددة باالنقراض،
وطائر األشبور املتوج وطائر التروبيال ،واإليغوانا — وجميعها اآلن
تستمتع بنهار دائم حتت أشعة الشمس على أوراق البنكنوت اجلديدة.
ويف هذا الصدد تقول «سميلير» إنه كان من الضروري عرض جانب
آخر من آروبا بخالف شواطئها الشهيرة .وتؤكد قائلة إن «الطبيعة
تتنافس مع السياحة لنيل االهتمام ،ولضمان استمرارية هذه
الصناعة علينا توجيه اهتمام متوازن للموطن الطبيعي للكائنات
احلية؛ فالطبيعة يف آروبا خالبة ،وجديرة باحملافظة عليها».
وقد حملت جمموعة األوراق النقدية اجلديدة بألوانها النابضة
باحلياة وخصائصها األمنية املعززة إشار ًة إىل احتمال أن
يحصد فريق بنك آروبا املركزي جائزة عن تصميم سلسلة
األوراق النقدية .وبالفعل أصدرت «اجلمعية الدولية لألوراق
النقدية» موافقتها على اختيار ورقة البنكنوت اآلروبية من فئة
 100فلورين ،التي تصور حيوان اإليغوانا األخضر الصغير
املمتلئ اخلدين (الذي يتحول إىل اللون الرمادي مع تقدمه يف
العمر) ،لتمنحها جائزة أفضل ورقة بنكنوت لعام .2019

وتبرز أوراق البنكنوت اجلديدة أيضا بعض املعلمات
التاريخية ،واآلثار الفنية ،واملعامل احلضارية القديمة يف آروبا.
فعلى الوجه اخللفي لورقة العملة الفائزة من فئة  100فلورين،
وهي أكثر أوراق البنكنوت تداوال يف آروبا ،تظهر صورة لراقصات
جتدلن أشرطة تزيينية يف رقصة فولكلورية من التراث الشعبي،
بينما تبرز ورقة العملة من فئة  25فلورين صناعة اخلزف لسكان
أمريكا األصليين ،أما أوراق العملة من فئتي  10و  50فلورين فهي
لتكريم فن املعمار يف املاضي واحلاضر.

أمن وسالمة

إىل جانب ما تتمتع به األوراق النقدية اجلديدة من سمات مرحة،
فهي تتسم بدرجة عالية من املتانة كما أنها من أكثر األوراق النقدية
أمنا يف العامل ،حيث تستخدم تقنيات حديثة مثل الطباعة البارزة؛
وأحبار تغيير األلوان؛ و«السطح املتحرك» ثالثي األبعاد ،يف هيئة
شريط متحرك من اجلزيئات البصرية متناهية الصغر — وهي من
خصائص الطب الشرعي اجلنائي التي تسمح لرجال القانون والبنك
املركزي بالتعرف على العملة احلقيقية بسهولة وتساعد يف تقليل
فرص تزييفها .وقد تم تصميم هذه اخلصائص األمنية يف مؤسسة
“ ”Crane Currencyالسويدية لتصميم وصناعة أوراق العملة.

واالقتصاد يف آروبا ،باعتماده الشديد على السياحة،
يتعرض حاليا للضرر من جراء جائحة كوفيد ،19-كغيره
من اقتصادات البلدان الكاريبية اجملاورة وبلدان أخرى حول
اجلزرية تفخر بقدرتها على الصمود
العامل .غير أن هذه الدولة ُ
وبقدرة شعبها على جتاوز احملنة.
وتقول سميلير إن هذا هو السبب يف أن ورقة البنكنوت
اجلديدة املفضلة لها شخصيا هي الورقة من فئة
 200فلورين ،التي حتمل على وجهها األمامي صورة طائر
األشبور املتوج بمالحمه املتواضعة وعلى الوجه اخللفي
صورة آلة “ ”caha di orgelاملوسيقية (بيانو ذاتي العزف).
وتقول «أرى [هذا الطائر] وكأنه ينشر من حوله مشاعر
الشجاعة واجلسارة .وإذا تابعت على مر السنين كيف نحيا
على هذه اجلزيرة الصغيرة ،فستدرك أننا حتما نتحلى بالقوة،
ونتحلى بالشجاعة» .وتبدو أوراق البنكنوت اجلديدة لنجوم
آروبا وكأنها جتسد هذه الروح املنيعة التي تعزوها السيدة
سميلير لكل الكائنات احلية على هذه اجلزيرة.

مثل كل أوراق البنكنوت يف
السلسلة اجلديدة ،فإن عملة آروبا
الورقية من فئة  100فلورين
تتميز بالطابع الرأسي ودرجة
معززة من األمن .ولدى دخولها
ألول مرة مسابقة العمالت التي
تنظمها «اجلمعية الدولية لألوراق
النقدية» ،فازت العملة من فئة
 100فلورين بجائزة أفضل
ورقة بنكنوت لعام  .2019وتبرز
الورقة النقدية صورة حيوان
اإليغوانا اجلذاب ،وراقصات
الشرائط التزيينية ،ونبات األلوه،
وهو أول صادرات آروبا.

نيكول برينين-كيماين وميليندا وير تعمالن ضمن فريق
العمل يف جملة «التمويل والتنمية».
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الصندوق وأزمة فيروس كورونا
استجاب صندوق النقد الدويل ألزمة جائحة كوفيد 19-بالتعجيل بتسخير املساعدات
املالية ،وإعداد املشورة بشأن السياسات ،وإنشاء أدوات خاصة ملساعدة البلدان
األعضاء .زوروا املوقع اإللكتروين  IMF.org/COVID19لالطالع على آخر التحليالت
والبحوث من خبراء الصندوق لالستجابة لهذه اجلائحة.
صفحة الصندوق املركزية
أداة تتبع السياسات
بشأن كوفيد19

صفحة الصندوق املركزية
بشأن كوفيد19-
لالطالع على آخر األنباء ،والتدوينات ،وصحائف
الوقائع ،وملفات البث الصوتي ،وكل املعلومات
عن استجابة الصندوق لألزمة ،زوروا املوقع
اإللكتروين IMF.org/COVID19

ملعرفة املزيد عن االستجابات على مستوى
السياسات التي تتخذها احلكومات للحد من
اآلثار اإلنسانية واالقتصادية لهذه اجلائحة
العاملية حسب كل بلد ،زوروا املوقع اإللكتروين
IMF.org/COVID19policytracker

صفحة الصندوق املركزية
سلسلة خاصة
بشأن كوفيد19

‘‘
التمويل الطارئ

خصص الصندوق طاقة إقراض قدرها تريليون
دوالر ،لسرعة توفير اخلدمات واالستجابة لعدد
غير مسبوق من طلبات احلصول على التمويل
الطارئ من أكثر من  90بلدا حتى اآلن .وتتضمن
هذه القائمة املساعدات الطارئة حسب املنطقة
والتي صدرت بشأنها موافقة اجمللس التنفيذي
للصندوقIMF.org/COVID19lendingtracker .

أعد هذه املذكرات خبراء الصندوق لتقديم
اإلرشادات للبلدان األعضاء ومساعدتها يف
التصدي لآلثار االقتصادية الناجمة عن جائحة
كوفيدIMF.org/COVID19notes .19-

أزمة عاملية منقطعة النظير
تستدعي استجابة عاملية
منقطعة النظير.
—كريستالينا غورغييفا

‘‘

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠

