امرأة من العمالة املهاجرة يف بانكوك ،تايلند.

شرايين احلياة
يف خطر
جائحة كوفيد 19-تهدد بفقدان أحد
مصادر الدخل احليوية يف البلدان
الفقيرة والهشة
أنطوانيت ساييه ورالف شامي

تخيم

16

التمويل والتنمية | يونيو 2020

الصورةURDEE IMAGE/ZUMA WIRE/ALAMY LIVE NEWS :

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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ﻗﻮة داﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار

ﺗﺸــﻜﻞ ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﺑﺎﳋــﺎرج ﻣــﻮردا أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻟﻠــﺪول اﻟﻬﺸــﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻟﺪﺧــﻞ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻤﺜــﻞ
ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎة ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻇﻞ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
)اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮاﻓﺪة65إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﻬﺸﺔ ،٢٠١٨ – ١٩٩٠ :ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ(
65
60

٣٥٠

62
ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﳋﺎرج اﻟﻮاﻓﺪة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮاﻓﺪة
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻮاﻓﺪة
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻷﺳﻬﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ

٣٠٠
٢٥٠
54

٢٠٠
١٥٠
١٠٠

45

٢٠١٥ ٢٠١٨

٢٠١٠

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٥٠
ﺻﻔﺮ

٥٠–4/21
Jorda,
١٩٩٠

١٩٩٥

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﳋﺎرج

ﺗﻘﻊ أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮة ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺘﻠﻘﻰ أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ٪٣٠ﻣﻦ
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اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

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.
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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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