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تعقب قضايا
عدم املساواة
براكاش لونغاين يقدم حملة عن ماريان برتراند املناصرة
ملفهوم النمو الشامل من جامعة شيكاغو

أشارت

تقارير إخبارية صدرت يف شهر
ديسمبر املاضي إىل أن سيدة سوداء،
وتدعى تينيشا تيت-أوستن ،ارتفعت
قيمة منزلها بنصف مليون دوالر
أمريكي عندما طلبت من أحد أصدقائها من ذوي البشرة
البيضاء أن يدعي ملكيته للمنزل .وعندما رويتُ اخلبر
ألحد أصدقائي ،وهو خبير اقتصادي ،نظر يل بتعجب قائال
«برتراند ومواليناثان».
ومل يكن بحاجة إىل قول املزيد .فقد كان يشير إىل إحدى
أشهر الدراسات االقتصادية على مدار العقدين املاضيين،
وهي دراسة ملاريان برتراند وسيندهيل مواليناثان صدرت
عام  ،2004وكالهما أستاذان بكلية بوث إلدارة األعمال
بجامعة شيكاغو يف الوقت احلايل .وكانا قد أرسال حوايل
 5000سيرة ذاتية مزورة للتقديم يف وظائف معلنة يف
بوسطن وشيكاغو ،ووجدا أن األسماء التي تبدو أنها ألفراد
من ذوي البشرة السوداء ،مثل الكيشا ،كانت احتمالية إعادة
االتصال بها أقل بنسبة  %50مقارنة باألسماء التي تبدو
أنها ألفراد من ذوي البشرة البيضاء ،مثل إميلي ،بالرغم من
أن السير الذاتية تشابهت جميعها يف املؤهالت .وكان من
الصعب عزو هذه النتيجة ألي عوامل أخرى بخالف التعصب
الصريح أو التحيز الالشعوري.
وهذه هي إحدى عدة دراسات رسخت لشهرة برتراند يف
جمال دراسة وتوثيق األسباب وراء عدم حتقيق الكثيرين ،مثل
النساء واألقليات ،للنجاح الذي يستحقونه ،وحصول البعض،
مثل كبار الرؤساء التنفيذيين ،على رواتب تفوق كثيرا ما
يستحقونه .ويقول لورنس كاتز ،املستشار واملشرف على
رسالة ماريان التي نالت بها درجة الدكتوراه ،وهو أستاذ
مرموق يف اقتصاديات العمل بجامعة هارفارد« ،تستحدث
ماريان وسائل ذكية للغاية للكشف عن عدم املساواة».
ويضيف قائال يف مقابلة مع جملة التمويل والتنمية «لكنها
تعمل أيضا بشكل جاد وفعال مع اآلخرين .وهذا املزيج من
املواهب هو ما يميزها» .وقد شارك كاتز يف جلان مناقشة
رسائل الدكتوراه ألكثر من  200طالب يف جامعة هارفارد
على مر السنوات.
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وقد حصلت برتراند خالل مسيرتها املهنية على العديد
من اجلوائز والتكريمات ،بما يف ذلك جائزة عام 2004
عن «املساهمات املتميزة من النساء الشابات» يف جمال
االقتصاد ،وجائزة أخرى عام  2012عن «املساهمات
املتميزة يف جمال اقتصاديات العمل» .ويف عام ،2020
وقع االختيار عليها إللقاء حماضرة إيلي الشهيرة خالل
االجتماعات السنوية للرابطة االقتصادية األمريكية.
وكانت جانيت يلين ،وزيرة اخلزانة األمريكية احلالية ،هي
من اختارتها ،وقالت «شعرت أن برتراند هي أكثر خبراء
االقتصاد التي أود أنا وغيري االستماع لها».

من بروكسل إىل بوث

مل تكن هذه هي املهنة التي تصورتها برتراند .فقد نشأت يف
بلجيكا ،حيث كانت تساعد والديها يف بيع األسماك والطيور
يف متجرهم الصغير .وقد تعلمت من هذه التجربة «ماهية العمل
الشاق» كما ذكرت يف مقابلة مع جريدة بلومبرغ .وقد التحقت
بجامعة بروكسل احلرة للعمل بالصحافة ،ودرست بعض مواد
االقتصاد ظنا منها بأنها قد تساعدها يف مسيرتها املهنية.
ولكنها سرعان ما حولت مسار التخصص بناء على نصيحة
أحد أساتذة االقتصاد الذي شجعها أيضا على دراسة الدكتوراه
وأوصى بقبولها يف جامعة هارفارد التي حصلت منها على
درجة الدكتوراه عام  .1998وبدأت برتراند مسيرتها األكاديمية
يف جامعة برينستون ،ولكنها انتقلت الحقا عام  2000إىل كلية
بوث إلدارة األعمال يف جامعة شيكاغو واستمرت هناك حتى
اآلن — وهو أمر غير معتاد يف مهنة معروف عنها كثرة تنقل
كبار أساتذتها بين اجلامعات.
وتتذكر برتراند أن ردود الفعل األوىل يف شيكاغو جتاه عملها
مل تكن مشجعة للغاية ،وال سيما أبحاثها حول انتشار التمييز
العنصري .وقالت يف مقابلتها مع جملة التمويل والتنمية «يف
شيكاغو ،عليك أن تثبت قدرتك على املثابرة» ،يف إشارة إىل
شخصيتها العنيدة املعروفة بها يف املناقشات واجلداالت.
وقد واصلت مسارها دون كلل وجنحت يف حتقيق مبتغاها.
وخصصت لها كلية بوث مساحة لدراسة اقتصاديات العمل
وتمويل الشركات ،وهما اجملاالن الرئيسيان اللذان تتركز فيهما
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أبحاث برتراند .كذلك تعجب برتراند بطبيعة كلية بوث التي تتسم
بتعددية التخصصات والشمول .وتقول «يف هذا املكان ،يمكنني
العمل مع أطباء نفسيين يف مبنى واحد يضم أيضا جين فاما
وديك ثالر (الفائزين بجائزة نوبل) — وقد اشتهر فاما بعمله
يف جمال كفاءة األسواق املالية وثالر بأبحاثه حول خمتلف
اختالالت هذه األسواق.

اضطرابات األمومة

يف حين كان عمل برتراند يف جمال عدم املساواة العرقية
هو سبب شهرتها يف البداية ،ذاع صيتها فيما بعد بفضل
أبحاثها حول عدم املساواة بين اجلنسين .وتشير إىل أن هناك
اختالفات بين هذين النوعين من التمييز .ويصعب إنكار
«الدور الرئيسي للتعصب» يف تفسير التمييز العنصري .ويف
املقابل ،تقول برتراند يف إحدى كتاباتها إن «التمييز على
أساس اجلنس يف مكان العمل ليس هو التفسير الرئيسي»
لعدم التكافؤ املهني بين النساء وأزواجهن من حيث الدخل
والترقي إىل املناصب العليا .وهي ال تنكر بذلك وجود التمييز
على أساس اجلنس ،بما يف ذلك يف مهنتها — وهو ما وثقته
يف مسح تم عرضه على الرابطة االقتصادية األمريكية عام
.2019
غير أن برتراند أشارت إىل أن التفسير املعتاد واألهم
للفجوات بين اجلنسين يكمن يف اإلجناب ورعاية األطفال.
فقد وثقت يف دراساتها املفصلة وجود تقارب يف املسيرة
املهنية للنساء احلاصالت على تعليم جامعي وأزواجهن
حتى والدة الطفل األول .وتضيف قائلة «يتراجع دخل
األمهات بحدة عقب والدة الطفل األول مباشرة ،وال يعود
إىل سابق مستواه مطلقا» .وينطبق ذلك أيضا حتى على
النساء احلاصالت على شهادات مهنية مرموقة .فقد أثبتت
برتراند من خالل دراسة أجرتها بالتعاون مع كاتز وكلوديا
غولدن (راجع املقال الوارد يف عدد سابق من جملة التمويل
والتنمية الذي يعرض حملة عن حياة غولدن) أن خريجات
برامج ماجستير إدارة األعمال املرموقة عادة ما يعملن
لساعات أقل وتتعطل مسيرتهن املهنية عقب إجناب أطفالهن.
وتقول إن النساء يواجهن صعوبات أكبر يف تلبية متطلبات
الوظائف األعلى أجرا من حيث التعامل مع املواعيد غير
املرنة وااللتزام بساعات عمل أطول يوميا ،كما هو احلال يف
القطاع املايل على سبيل املثال« ،نظرا ألن املرأة تظل هي
املسؤولة عن اجلزء األكبر من جميع املهام املنزلية ،بما يف
ذلك تربية األبناء».
وتتفق هذه النتائج مع أبحاث راتنا ساهاي ،املستشارة
األوىل ملدير عام صندوق النقد الدويل املعنية بالقضايا
املرتبطة بنوع اجلنس ،التي أثبتت أن النساء حول العامل ال
يتمتعن بالتمثيل الكايف «على جميع املستويات يف النظام
املايل العاملي ،بداية من املودعين واملقترضين وحتى
أعضاء جمالس اإلدارة واجلهات التنظيمية» .وقد أجرت
ساهاي دراسات مشتركة مع مارتن سيهاك وآخرين من
صندوق النقد الدويل خلصت من خاللها إىل أن النساء يمثلن
أقل من  %5من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات املالية وأقل
من  %25من أعضاء جمالس إدارات البنوك .وتقول ساهاي

36

التمويل والتنمية | مارس ٢٠٢٢

«هذا هو الواقع بالرغم من أن البنوك التي تمثل النساء نسبة
أكبر من أعضاء جمالس إدارتها كانت تدار على نحو أكثر
كفاءة».
وتشير برتراند إىل اخلسارة اجملتمعية الكبيرة الناجتة
عن «سوء توزيع رأس املال البشري» بهذا الشكل« .فالنساء
ال يولدن بميزة نسبية تؤهلهن لتغيير احلفاضات ،مما
يعني أننا نخسر قطعا إذا كانت نسبة الشركات على قائمة
فورتشين  500التي تديرها النساء ال تتجاوز.»%5

وتيرة التقدم

أقرت برتراند يف البداية التقدم احملرز نحو احلد من الفجوات
بين اجلنسين .فقد أكدت أثناء إلقائها حماضرة إيلي على
التراجع املستمر يف الفجوات بين اجلنسين على مستوى
العامل ،وال سيما البلدان املتقدمة ،من حيث نسب التعليم
واملشاركة يف القوة العاملة ،ووصفت ذلك بأنه «أخبار
سارة».
وتقول برتراند إنه كان من املمكن التعجيل بوتيرة التقدم
لوال «التغير البطيء يف األعراف والتقاليد» .ومن هذه األعراف
التي قامت بدراستها أن الرجل ينبغي أن يحقق دخال أعلى
من زوجته .وقد خلصت دراستها التي شاركها فيها عدد من
املؤلفين إىل تراجع حاد يف نسبة األسر التي تدر فيها الزوجة
دخال أكبر .ومما يثير االهتمام أن هذا التراجع يطرأ مباشرة
بعدما تصل مساهمة املرأة يف دخل األسرة إىل أكثر من
النصف ،مما يشير إىل أن األزواج والزوجات يتأثرون كثيرا
على ما يبدو بتلك األعراف التي تفترض أن الرجل ينبغي أن
يكون أعلى دخال .وقد أجرى املؤلفون حتليال متعمقا توصلوا
من خالله إىل أن األسر التي تكون املرأة فيها أعلى دخال من
الرجل تشهد «سلوكيات تعويضية» من جانب الزوجة التي
تبدأ يف حتمل املزيد من املهام املنزلية .ورغم ذلك — أو
ربما نتيجة لذلك ،كانت األسر التي حققت فيها املرأة دخال
أعلى أكثر عرضة للخالفات الزوجية والطالق.
وباعتبارها أما البنتين ،تأمل برتراند يف استمرار حتسن
أوضاع النساء .ويف خطابها خالل حفل تخرج الطالب
بجامعة شيكاغو ،وجهت حديثها للشابات ضمن احلضور
قائلة إن عليهن مواصلة الكفاح من أجل تغيير األعراف
والتقاليد ،وأضافت «إذا أردتن حتقيق جميع مطاحمكن يف
احلياة ،عليكن اختبار مدى استعداد الطرف اآلخر لتغيير
احلفاضات وإعطائكن الفرصة للوصول إىل أعلى املنازل يف
مسيرتكن املهنية».

بطولة أم مطامع استيالئية؟

الرؤساء التنفيذيون هم األبطال يف عامل الشركات .ويف الوقت
احلايل ،عادة ما يبلغ دخل الرئيس التنفيذي  350ضعف دخل
العامل العادي ،وهو ما يمثل ارتفاعا ضخما مقارنة بنسبة  20إىل
 1التي كانت سائدة عام  .1965وعندما كانت برتراند ال تزال طالبة
باجلامعة يف التسعينات ،كانت النظرية الرئيسية املستخدمة يف
تفسير تزايد رواتب الرؤساء التنفيذيين هي أن مساهمي الشركات
يحددون الراتب واملزايا األخرى على نحو يضمن حتفيز الرئيس
التنفيذي على العمل الشاق وتعظيم قيمة الشركة.

شخصيات اقتصادية

غير أن دراسة برتراند التي أجرتها بالتعاون مع
مواليناثان الذي كان زميال لها يف املرحلة اجلامعية
بهارفارد آنذاك أشارت إىل أن رواتب العديد من الرؤساء
التنفيذيين مل تكن نتيجة العمل الشاق بل احلظ .ففي قطاع
النفط على سبيل املثال ،توصلت الدراسة إىل ارتفاع
تعويضات الرؤساء التنفيذيين بالتزامن مع ارتفاع أسعار
النفط بالرغم من أن أسعار النفط العاملية حتددها سوق عاملية
ليس للرؤساء التنفيذيين أي سيطرة عليها .وباملثل ،حصل
الرؤساء التنفيذيون للشركات التي يتم تداول منتجاتها دوليا
على زيادة يف رواتبهم نتيجة التحركات املواتية يف أسعار
الصرف .لذلك انتهت الدراسة بعبارة اقتبستها دراسات عديدة
الحقا ،حيث أشار املؤلفون إىل أن «التغير يف أجور الرؤساء
التنفيذيين ليس مرهونا بحجم األرباح احملققة من األنشطة
املعتادة فحسب ،بل يعتمد على احلظ أيضا».
وتتذكر برتراند عرض الدراسة خالل فعاليات املعهد
الصيفي التابع للمكتب الوطني للبحوث االقتصادية ،وهو
مؤسسة مرموقة تتيح الفرصة لعرض األعمال اجلديدة .ويف
التسعينات ،مل تكن فكرة حصول الرؤساء التنفيذين على
أجور مبالغ فيها مقبولة للكثيرين يف الدوائر املعنية بمجال
تمويل الشركات .وتقول برتراند «يجب أن أشير إىل أن ردود
الفعل األوىل جتاه الدراسة مل تكن جيدة» .ولكن منذ صدور
الدراسة ،توصل العديدون إىل شواهد تؤيد مفهوم «املطامع
االستيالئية» ،كما وصفته دراسة برتراند ومواليناثان ،الذي
تقوم عليه منظومة تعويضات الرؤساء التنفيذيين :فضعف
احلوكمة املؤسسية يعطي الفرصة للرؤساء التنفيذيين لتحديد
رواتبهم يف غياب اإلشراف الكايف من جانب املساهمين.
كذلك أيد الكثيرون ما توصلت إليه الدراسة من أن زيادة
كفاءة احلوكمة بالشركات تساهم يف انحسار هذه املمارسات
االستيالئية ،كما هو احلال يف الشركات التي يكون أحد كبار
مساهميها عضوا يف جملس إدارتها ويستطيع بالتايل احلد من
قدرة الرئيس التنفيذي على السيطرة على منظومة التعويضات.
وقد ساهم عمل برتراند وزمالئها يف تشجيع احلوار حول
دور الشركات يف اجملتمع ،مثل خطاب الري فينك ،الرئيس
التنفيذي لشركة بالك روك إلدارة االستثمارات .وكتب فينك
يقول إن الشركات يجب أن يكون لديها «حس باملسؤولية
[االجتماعية]» ،وهي دعوة بعيدة تماما عن الرأي املنسوب
لالقتصادي ميلتون فريدمان من جامعة شيكاغو حول
الشركات التي يتمثل غرضها الوحيد من وجهة نظره يف خلق
أكبر قيمة ممكنة للمساهمين .وتشير برتراند إىل أن «تدريب
العاملين والتفكير يف اجملتمع غالبا ما ينعكسان بشكل
إيجابي على قيمة الشركة يف املدى البعيد ،وال أعتقد أن
فريدمان كان ليختلف مع هذا الرأي على اإلطالق» .وتضيف
قائلة «إن النظرة الضيقة للشركات التي تقف عند حدود
املدى القصير فقط» ترجع يف اجلزء األكبر منها إىل منظومة
تعويضات الرؤساء التنفيذيين.
وتعترف أنه يمكن يف الغالب أن تكون هناك «مفاضلة بين
العائد املايل والتأثير االجتماعي» ،ولكنها تشير إىل أن هناك
استعدادا متزايدا «وحقيقيا لدى البعض للتنازل عن جانب من
أرباحهم إذا ما شعروا أن بإمكانهم التأثير على [اجملتمع]».

من اإلمبريالية إىل الشمول

تتناول برتراند يف عملها الوجه املتغير لالقتصاد .ففي عام
 ،1984أطلق جورج ستيغلر من جامعة شيكاغو احلائز على
جائزة نوبل يف االقتصاد مسمى «العلم اإلمبريايل» على
االقتصاد .وحسب هذا املفهوم ،يستوطن «االقتصاديون
التبشيريون» العلوم االجتماعية األخرى «ملكافحة الثوابت
التشاؤمية والعدائية غالبا» .وتضيف برتراند ،بعد مرور أربعة
عقود ،تبدلت األدوار« ،وأقول بكل تواضع إن االقتصاديين
أدركوا خطأهم وأصبحوا يؤمنون اآلن بالعلوم االجتماعية
األخرى بدال من نبذها».
ومن التغيرات الهائلة أيضا ما نراه من اهتمام بقضايا
العدالة يف جمال االقتصاد .وقد اشتهر روبرت لوكاس من
جامعة شيكاغو واحلائز على جائزة نوبل أيضا بتحذير
زمالئه من «التركيز على مسائل التوزيع ،الذي يعد يف
رأيه من االجتاهات الضارة بسالمة االقتصاد ،بل أكثرها
تضليال وخبثا» .وتقول برتراند إن االهتمام بعدم املساواة
ال يستدعي «تراجع التركيز على الكفاءة [نظرا ألن] عدم
املساواة يضر بالكفاءة أيضا» .وتستشهد بالدراسة التي
أعدها زميلها شانغ تاي شي بكلية بوث والتي أشارت إىل
أن تذليل احلواجز أمام النساء واألمريكيين من أصل إفريقي
ساهم بمقدار الربع يف معدالت النمو التي تشهدها الواليات
املتحدة األمريكية.
وقالت برتراند أيضا إنه ينبغي النظر إىل آثار السياسات
االقتصادية من منظور أشمل .فأي سياسة جتارية على
سبيل املثال قد جتتاز اختبار التكلفة واملنفعة ،ولكن إن
كان الغرض منها هو إغالق  %80من املصانع يف بعض
اجملتمعات احمللية ،يتعين حينها أن نأخذ يف االعتبار عدم
املساواة الناجم عن هذه اخلسائر املركزة «وأن نعثر على
وسيلة للموازنة بين هذه االعتبارات» .ورغم صعوبة ذلك،
تشعر برتراند بالتفاؤل .وقالت يف مقابلتها مع جملة التمويل
والتنمية إنها سعيدة بما تراه من وعي من جانب املؤسسات
املالية الدولية ،مثل صندوق النقد الدويل ،بضرورة املوازنة
بين اعتبارات الكفاءة والعدالة ،ووصفته بأنه «حتول منطقي
يف الواقع».
قد أيدت فاليري سيرا هذا الفكر ،والتي ترأست يف السابق
قسما معنيا بالنمو الشامل والسياسات الهيكلية بصندوق
النقد الدويل .وقد أعد هذا القسم كتابا شامال عن كيفية
املوازنة بشكل أفضل بين اعتبارات الكفاءة واملساواة يف
البلدان — وذلك يف ضوء خمتلف السياسات التي يقدم
الصندوق املشورة بشأنها .وتضيف برتراند قائلة «كلما
ازدادت البلدان ثراء ،تصبح أقدر على تخصيص املزيد من
الوقت واملوارد العتبارات العدالة .وقد أصبح بإمكاننا اآلن
حتقيق الشمول العاملي».
براكاش لونغاين مساعد مدير مكتب التقييم املستقل
بصندوق النقد الدويل.
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