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شخصيات اقتصادية

منذ

أن أعدت تقريرا عن األفيال يف الصف األول،
عرفت إيمي فينكلستاين أنها ستصبح عاملة مثل
أبويها اللذين يحمل كالهما درجة الدكتوراة يف
علم األحياء .ولكنها مل تختر التخصص يف االقتصاد حتى
عامها األخير يف كلية هارفارد.
فأثناء دراستها بقسم العلوم السياسية ،قررت دراسة
مادة االقتصاد اجلزئي التطبيقي .وكان ذلك يف عام ،1994
وتناولت املوضوعات حينها بعض القضايا التي كانت مثار
خالف يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت ،بما يف ذلك تأثير
مدفوعات الرعاية االجتماعية النقدية على املشاركة يف القوة
العاملة وحقيقة انتقال املواطنين عبر أنحاء البالد بحثا عن
املزيد من مزايا الرعاية االجتماعية.
وتتذكر قائلة «ساهمت هذه التجربة يف إحداث حتول كامل
يف رؤيتي لألمور .وتعلمت منها أنه يمكن استخدام البيانات
يف فهم ما قد يبدو كأوجه جدل أيديولوجية».
وخالل األعوام التالية ،استطاعت فينكلستاين ،التي تعمل
بالتدريس حاليا يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،أن
تضع نفسها يف مصاف العلماء البارزين يف جمال اقتصاديات
الصحة يف الواليات املتحدة .وقد ألفت سلسلة من الدراسات
الرائدة تعمقت من خاللها يف آليات قطاع يمثل  %18من
إجمايل الناجت احمللي األمريكي وكان حمور مناقشات مستعرة
حول دور احلكومة يف توفير التأمين الصحي .وبفضل هذه
الدراسات ،حصلت فينكلستاين على زمالة ماك آرثر ووسام
جون بيتس كالرك الذي تمنحه سنويا الرابطة االقتصادية
األمريكية لالقتصاديين األمريكيين حتت سن أربعين عاما
الذين قدموا إسهامات بارزة يف جمال االقتصاد.
وتغطي البحوث العديدة التي أجرتها فينكلستاين جمموعة
كبيرة من القضايا املهمة والفرعية ،بداية من تقدير مزايا
الرعاية االجتماعية املقدمة من برامج التأمين االجتماعي
البديلة وحتى فعالية التصوير الشعاعي للثدي .ويجمع هذه
الدراسات خيط واحد ،وهو استخدام جمموعات كبيرة من
البيانات الختبار النماذج االقتصادية — والتوصل إىل
استنتاجات غالبا ما تخالف الفكر التقليدي.
وتقول «ما أحبه يف االقتصاد هو النماذج واألطر — فهو
بمثابة عدسة يمكنك أن تنظر من خاللها يف خمتلف قضايا
السياسات االجتماعية .ولكن وظيفتي ليست وضع النظريات.
فما أود فعله يف نهاية املطاف هو توظيف تلك النماذج
والبحث يف كيفية استخدامها يف الواقع العملي وما ينتج عنها
من انعكاسات كمية».
وفينكلستاين هي أحد رواد «ثورة املصداقية» يف علم
االقتصاد التجريبي كما يسميها زمالؤها من االقتصاديين
يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجوشوا أنغريست احلائز
على جائزة نوبل عام  .2021ويركز هذا املفهوم على تصميم
الدراسات التي تسعى إىل حتقيق قدر من اليقين الذي جنده يف
جتارب العلوم الطبيعية.
ويقول جيمس بوتربا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
وهو أحد الذين قدموا النصح واإلرشاد لفينكلستاين يف إعداد

أطروحتها« ،شاع استخدام هذا املنهج يف العديد من جماالت
االقتصاد .وكان إليمي تأثير كبير يف التشجيع على استخدامه
يف جمال اقتصاديات الصحة».
وعلى غير املعتاد بالنسبة لشخص مل ينل حظا كبيرا
نسبيا من دراسة االقتصاد ،حصلت فينكلستاين على
منحة مارشال لدراسة املاجستير يف االقتصاد يف جامعة
أوكسفورد .ولكنها مل تكن متأكدة من رغبتها يف مواصلة
دراستها للحصول على شهادة الدكتوراة نظرا للطبيعة الفنية
للدراسة — التي بدت بعيدة بدرجة كبيرة عن حل مشكالت
العامل احلقيقي.

فاصل يف البيت األبيض

لذلك فقد قبلت العمل كموظفة مبتدئة يف جملس املستشارين
االقتصاديين بالبيت األبيض يف إدارة بيل كلينتون« .لقد
اتضح يل من العمل لعام كامل مع اقتصاديين استطاعوا
توظيف دراستهم األكاديمية يف حل قضايا عملية مثل احلد
األدنى لألجور «أنني أرغب حقا يف استكمال دراستي للحصول
على درجة الدكتوراه يف االقتصاد» ،على حد قولها.
ومن خالل عملها ،تعرفت أيضا على أسواق التأمين
ضد جميع أنواع اخملاطر ،بداية من البطالة وحتى الكوارث
الطبيعية .وقد أثار هذا اجملال اهتمامها ،نظرا ألن هذه
األسواق غالبا ما كانت تبدو وكأنها تتحدى قوانين العرض
والطلب لتتيح اجملال أمام اجلهود احلكومية لتصحيح عيوب
السوق وزيادة الرفاهية اإلنسانية.
وتقدمت لاللتحاق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
حيث كانت أطروحتها حول تأثير تغير السياسات على أسواق
التأمين الصحي أساسا للعديد من أبحاثها الالحقة .وتعاونت
مع بوتربا يف تأليف عدد من املقاالت ،بما يف ذلك عدة
دراسات حول قضية عدم اتساق املعلومات يف أسواق التأمين
كما يُطلق عليها ،حيث يعلم مشتري البوليصة عما يعرِض له
من خماطر — ومطالباته احملتملة — أكثر مما تعلمه شركة
التأمين.
ولسنوات ،اعتبرت فينكلستاين نفسها اقتصادية يف قطاع
التأمين وليس يف قطاع الصحة .ولكنها أصبحت أكثر ميال
بمرور الوقت إىل القطاع الصحي ،حيث اجنذبت يف البداية
إىل البيانات الثرية واألرضية اخلصبة التي أتاحت لها دراسة
تأثير خمتلف السياسات على أسواق التأمين ،ولكن ازداد
شغفها باجملال نفسه يف نهاية املطاف.
ويف دراسة عام  ،2007بحثت أسباب االرتفاع احلاد
يف تكلفة الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة باستخدام
بيانات برنامج «ميديكير» منذ إطالقه عام  ،1965وهو
البرنامج التأميني اخلاص بكبار السن .ولفصل تأثير
البرنامج ،استفادت فينكلستاين من حقيقة وجود تفاوت كبير
بين معدالت التأمين الصحي اخلاص عبر خمتلف املناطق يف
الواليات املتحدة قبل عام  .1965وخلصت إىل أن برنامج
«ميديكير» أدى إىل ارتفاع اإلنفاق على املستشفيات بستة
أضعاف املستوى املتوقع يف البحوث السابقة.
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وتقول فينكلستاين إنها حتتفظ يف عقلها بقائمة من
املسائل التي تثير اهتمامها وتبحث يف حميطها عما قد
يساعدها يف العثور على إجابات .وهذا ما حدث عام 2008
عندما شاهدت مذيع أحد البرامج الكوميدية يتحدث مازحا
عن والية أوريغون التي قررت استخدام اليانصيب يف اختيار
عدد حمدود من املواطنين لتسجيلهم يف برنامج «ميديكيد»
اخملصص للبالغين من أصحاب الدخل املنخفض .فقد
أتاح اليانصيب فرصة مثالية إلجراء جمموعة من التجارب
العشوائية املقارنة التي تعد املعيار الذهبي يف جمال البحث
العلمي.
وأخذت تردد يف ذهنها «يا إلهي! ها هي جتربة عشوائية
مقارنة! علينا احلصول على البيانات!»
وعادة ما كانت التجارب العشوائية املقارنة تُستخدم يف
الطب الختبار األدوية واللقاحات اجلديدة ،وكان من النادر نسبيا
استخدامها يف سياسات الرعاية الصحية .لكن فينكلستاين رأت
يف هذا األمر فرصة ملقارنة جمموعة ما — التي سيتم اختيارها
بشكل عشوائي لالستفادة من التغطية التأمينية التي يوفرها
برنامج «ميديكيد» — بمجموعة مماثلة شاركت يف اليانصيب
ولكن مل تنجح يف التسجيل يف النظام.

بحوث جماعية
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تعاونت فينكلستاين مع كاثرين بيكر ،وهي خبيرة يف
اقتصاديات الصحة وترأس حاليا كلية هاريس للسياسات
العامة بجامعة شيكاغو .وخالل فترة وجيزة ،جنحتا يف تشكيل
فريق ضم أطباء وخبراء يف علوم األوبئة وباحثين يف قطاع
اخلدمات الصحية وإحصائيين وشركاء من حكومة الوالية.
ويقول عنها بوتربا «لقد أدركت أهمية نموذج البحث
اجلماعي يف علوم االقتصاد الذي أصبح شائعا للغاية».
وسافرت فينكلستاين عدة مرات إىل والية أوريغون لاللتقاء
بالعاملين يف نظام الرعاية الصحية وحكومة الوالية ومراقبة
مقابالت جمموعات التركيز مع املشاركين يف الدراسة .وأجرى
الفريق جمموعة من املسوح عن طريق البريد اإللكتروين
ومقابالت شخصية واختبارات صحية خالل العامين األولين
عقب إعالن نتيجة اليانصيب.
وخلص إىل أن برنامج «ميديكيد» أدى إىل زيادة احتمالية
استخدام خدمات الرعاية الصحية بمختلف أنواعها —
الرعاية األولية والرعاية الوقائية وزيارات الطوارئ واإلقامة
باملستشفيات — مما ساهم يف ارتفاع جمموع نفقات الرعاية
الصحية بحوايل  .%25كذلك ساعد البرنامج على تعزيز شعور
املواطنين باألمان املايل واحلد من خطر اإلصابة باالكتئاب.
وتزامنت جتربة أوريغون مع اجلدال الدائر حول التكلفة
واملنافع الناجتة عن توسيع نطاق برنامج «ميديكيد» كجزء
من قانون الرعاية امليسورة الصادر عام  .2010ورأى
املؤيدون أن توسيع نطاق التغطية سيساهم يف تخفيض
التكلفة من خالل حتسين الصحة ،مما سيحد من عدم الكفاءة
يف استخدام املستشفيات .بينما أشار العديد من املنتقدين إىل
أن برنامج «ميديكيد» ال يقدم سوى القليل من املنافع التي ال

يمكن للمتلقين توفيرها بأنفسهم .غير أن نتائج فينكلستاين
ألقت بظالل الشك على احلجتين.
وباملثل ،أعدت فينكلستاين بمشاركة مؤلفين آخرين دراسة
عام  2016لبحث الرأي الشائع بأن قطاع الرعاية الصحية ال
يستجيب بالقدر الكايف للقوى السوقية التنافسية يف القطاعات
األخرى.
وحللوا اختيارات املرضى املسجلين يف برنامج «ميديكير»
(أو أطبائهم) للمستشفيات يف حالة اإلصابة بأمراض أو احلاجة
إىل إجراء عمليات جراحية مثل األزمات القلبية أو عمليات
استبدال مفصل احلوض التي تمثل حوايل خمس اإلنفاق على
البرنامج .وتوصلوا إىل شواهد قوية على أن املستشفيات األعلى
جودة تتمتع بحصة سوقية أكبر عادة ما تزداد بمرور الوقت ،مما
يشير إىل أن القوى السوقية كان لها دور أكبر مما كان يُعتقد يف
السابق.
ويقول عنها لورنس كاتز من جامعة هارفارد ،والذي قام
بتدريس املادة التي استمدت منها شغفها بعلم االقتصاد خالل
دراستها اجلامعية« ،إن لديها إيمانا قويا بالشواهد .وإذا تعارضت
الشواهد مع الفكر التقليدي أو النظريات  ...وجب االنتباه لها».
وحتول اهتمام فينكلستاين تدريجيا من تأثير السياسات
الصحية على سلوك املستهلكين ورفاهيتهم إىل بحث كيفية
استجابة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحوافز .ورغم أنها
عادة ما تلتزم باستخدام اللغة احملسوبة التي تُعرف بها النشرات
العلمية ،فقد نشرت دراسة عام  2021شارك يف تأليفها ليران
إيناف ونيل موين وقصدت على ما يبدو إثارة اجلدل بعنوانها
– «مستشفيات الرعاية الطويلة األجل :دراسة حالة يف تبديد
املوارد» (Long-Term Care Hospitals: A Case Study in
). Waste
فحتى أوائل الثمانينات ،مل يكن هناك الكثير من املستشفيات
من هذا النوع .ولكن مع صدور نظام مدفوعات جديد ،تم فرض
حد أقصى لرد تكاليف مستشفيات الرعاية الوجيزة للحاالت
احلادة يف إطار برنامج «ميديكير» واستثناء مستشفيات الرعاية
الطويلة األجل التي أصبحت تسترد نسبة أعلى كثيرا من تكاليفها
مقارنة بدور الرعاية األخرى من نفس املستوى .ونتج عن ذلك
تضاعف عدد مستشفيات الرعاية الطويلة األجل ليصل إىل ما
يزيد على  400مستشفى.
وخلصت فينكلستاين واملؤلفون املشاركون إىل أنه يف
حالة تواجد مستشفيات الرعاية الطويلة األجل يف السوق ،فإنها
تقدم خدماتها للمرضى الذين يلجؤون عادة إىل دور الرعاية
املتخصصة يف حالة عدم وجود هذه املستشفيات .غير أن هذه
املستشفيات كانت حتصل يف املقابل على رسوم أعلى بحوايل
ألف دوالر يوميا «دون حتقيق أي منافع ملموسة من حيث
معدالت الوفاة أو فرصة العودة إىل املنزل خالل  90يوما».
وعقب حتليل  17عاما من البيانات ،توصلوا إىل أن برنامج
«ميديكير» يمكنه توفير حوايل  4,6مليار دوالر أمريكي سنويا
من خالل منح مستشفيات الرعاية الطويلة األجل نفس نسبة
االسترداد املطبقة على دور الرعاية املتخصصة – دون أن يكون
لذلك أي آثار سلبية على املرضى.

«أقدر كثيرا كتابات األكاديميين يف اجملاالت األخرى ويف جمال عملي
أيضا التي ينقلون من خاللها ما تعلموه بلغة بسيطة يسهل فهمها على
القارئ»
وتقول فينكلستاين إن هذه الدراسة مثالٌ على «النهج
اإلصالحي» يف علم االقتصاد كما تسميه إستير دوفلو
األستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واحلائزة على
جائزة نوبل – أي حتديد العيوب التي يمكن إصالحها
بسهولة نسبيا ،بدال من وضع حلول نظامية شاملة قد تؤدي
إىل نتائج خميبة لآلمال أو تداعيات غير مقصودة.
وأثارت الدراسة اهتمام الكونغرس ونتجت عنها سلسلة
من االجتماعات مع اخلبراء التشريعيين دون اتخاذ أي
إجراءات ملموسة .وظهرت أصوات معارضة من القطاع
زعمت أن املرضى يف مستشفيات الرعاية الطويلة األجل
يحصلون على مزايا أغفلتها الدراسة ،مثل تقليل األمل وزيادة
الشعور بالراحة.
وتقول فينكلستاين «هذه إحدى املشكالت األزلية يف
بحوث اقتصاديات الصحة ،نظرا ألننا ال نستطيع غالبا
قياس جميع جوانب الصحة».

إحداث فرق

وتقول فينكلستاين إن عدم التأثير بشكل مباشر على السياسات ال
يشعرها باإلحباط .وتأمل يف ترك بصمتها بطرق أخرى ،بما يف
ذلك التأثير على عمل االقتصاديين اآلخرين وتدريب اجليل التايل
من العلماء ودعمهم.
ولهذا الغرض ،اشتركت فينكلستاين مع كاتز عام  2013يف
إنشاء ورئاسة فرع يف أمريكا الشمالية خملتبر عبد اللطيف اجلميل
ملكافحة الفقر الذي شاركت دوفلو يف تأسيسه .ويوفر هذا الفرع
اخلبرة واألموال والتدريب ملساعدة العلماء يف إجراء جتارب
عشوائية مراقبة عبر خمتلف اجملاالت ،بدءا من الرعاية الصحية
واإلسكان وحتى العدالة اجلنائية والتعليم.
وتقول «إن بعض املبتدئين الذين ساعدناهم يف إجراء جتاربهم
العشوائية املراقبة األوىل يوشكون حاليا على بدء مسيرتهم يف
العمل األكاديمي أو يشغلون وظائف أكاديمية بالفعل ويف طريقهم
للوصول إىل مناصب قيادية من أجل مساعدة اآلخرين».
ويشيد اجلميع بجهودها يف التدريس للطالب وتقديم النصح
واإلرشاد لهم ،وأصبح عدد من طالبها السابقين يشاركونها حاليا
إعداد الدراسات البحثية .ومنهم هايدي ويليامز التي عملت مع
فينكلستاين كباحث مساعد وتعمل مدرسا بجامعة ستانفورد
حاليا .وتعاونت مع فينكلستاين يف إجراء دراسات حول تأثير
االنتقال من مكان آلخر على مستوى إنفاق الفرد على خدمات
الرعاية الصحية ،وعلى صحته ،واحتماالت إدمانه لألفيون.
وتُعجب ويليامز بقدرة فينكلستاين على إيجاد حلول للقضايا
املنهجية املعقدة ،مثل كيفية حساب تأثير املتغيرات غير
املالحظة.

وتضيف ويليامز قائلة «لقد تعلمت منها الكثير ،سواء من خالل
تعاوين معها يف بعض الدراسات أو كطالبة أو أثناء عملي معها
كباحث مساعد».
وكما يصفها بوتربا ،فإن فينكلستاين من «مقدمي السلع
العامة املهمين يف املهنة» .ففي عام  ،2017أطلقت فينكلستاين
دورية باسم  American Economic Review: Insightsوالتي ال
تزال تشرف على حتريرها حتى اآلن .وتعد هذه الدورية التي
تصدرها الرابطة االقتصادية األمريكية حماولة للتغلب على عملية
املراجعة والتنقيح الطويلة التي نراها عادة يف الدوريات التقليدية
ونشر مقاالت قصيرة نسبيا يف وقت قصير .وتشترك فينكلستاين
مع ويليامز يف إدارة برنامج الرعاية الصحية باملكتب الوطني
للبحوث االقتصادية.
ونظرا لتركيزها الكبير على العمل األكاديمي ،ربما ليس من
املستغرب أنها التقت بزوجها املستقبلي ،بنجامين أولكن ،يف ندوة
اقتصادية يف مرحلة الدراسات العليا .ويعمل أولكن حاليا أستاذا
يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،حيث يختص بالقطاع العام
يف االقتصادات النامية.
وخالل أوقات فراغها احملدودة ،تقول فينكلستاين إنها تستمتع
بقراءة الكتب غير الروائية التي تستهدف اجلمهور العام من القراء.
وتقول «أقدر كثيرا كتابات األكاديميين يف اجملاالت األخرى
ويف جمال عملي أيضا التي ينقلون من خاللها ما تعلموه بلغة
بسيطة يسهل فهمها على القارئ .لذا شعرت بأنها ستكون جتربة
ممتعة».
وتعمل حاليا على تأليف كتاب بالتعاون مع ليران إيناف من
جامعة ستانفورد الذي طاملا تعاونت معه يف السابق ،وريموند
فيزمان من جامعة بوسطن .وتقول فينكلستاين عن الكتاب إنه
يخاطب اجلمهور العام «ويشرح كيف يمكن للمرء أن يكون مناصرا
قويا ملذهب الليبرتارية ويؤمن يف الوقت نفسه بوجود جمال
لتدخل احلكومة يف أسواق التأمين».
وتقول فينكلستاين كنا أنا وزمالئي من املؤلفين املشاركين
نتمازح حول الكتاب ،وعنوانه  ،Risky Businessقائلين إنه ربما
كان علينا أن نسميه ? – Is Insurance Different from Broccoliيف
إشارة إىل الراحل أنتونين سكاليا ،القاضي باحملكمة العليا ،الذي
تساءل مازحا عما إذا كان من املمكن ،يف حال إلزام األمريكيين
بشراء التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية امليسورة ،إرغامهم
أيضا على شراء البروكلي.
وتقول إن الكتاب امتداد للعمل بالتدريس «فيما عدا أنهم
يحاولون الوصول إىل اجلمهور العام يف الوقت احلايل بدال من
التدريس للطالب».
كريس ويليز كاتب وحمرر حر.
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