كالم صريح

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.
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