التمويل
والتنمية
مار�س  8 2012دوالرات

�صعود اليوان ال�صيني؟

درا�سة تمهيدية عن �سيا�سة
ال�سالمة االحترازية الكلية
تمكين المر�أة
ديفيد بلوم يتناول جيل الألفية
الثالثة

ال�شباب
يطالب
بالتغيير

D

N

U

F

Y

R

A

الــــدولـــــــــيI
الـــــنـــــقــــــد O N A
L
�صــــنـــــدوقM O
N E T

T

A

N

R

E

T

N

I

التمويل والتنمية

جملة ف�صلية ت�صدر باللغات الإجنليزية والعربية
وال�صينية والفرن�سية والرو�سية والإ�سبانية.
الطبعة الإجنليزية
ISSN 0015-1947

رئي�س التحرير
جريميي كليفت

مدير التحرير

مارينا برميوراك

حمررون �أوائل

كاميال �أندر�سن
هيون�-سونغ-كانغ
كارين �أنغلي

حمررون م�ساعدون

خالد عبد القادر
		
مورين بريك
جاكلني ديلورييه

ناتايل رامرييز-جومينا
جيم�س رو
�ساميون ويل�سن
غلني غوت�سلينغ
ليكا غيه

مدير الإبداع

التمويل
والتنمية
نافذة لآراء ال�شباب

6

�شباب على املحك

12

النجاح بدرجة مقبول

لويزا منجيفار
�سيمني ها�شم
�سارة حداد

م�ساعدون �أوائل لرئي�س التحرير
نيكول براينن-كيماين

حمرر م�ساعد

15

ليجون يل

حارث قر�شي

م�ست�شارو رئي�س التحرير

جيم�س غوردن
با�س باكر
نيكوليتا باتيني توما�س هيلبينغ
لورا كودري�س
هيلج برغر
باولو ماورو
تيم كالن
بول كا�شني
جيان ماريا ميلي�سي-فرييتي
�آدريني �شي�ستي بول ميلز
�ألفريدو كويفا�س مارتني موالي�سن
مار�سيللو ا�ستيفاو �أوما راماكري�شنان
دومينيكو فانيتزا عبد احلق ال�صنهاجي

©  2012النا�رش �صندوق النقد الدويل .جميع احلقوق
حمفوظة .للح�صول على �إذن ب�إعادة طبع �أو ا�ستن�ساخ
�أي حمتوى من جملة التمويل والتنمية ،يق َّدم طلب
عن طريق الإنرتنت على ا�ستمارة متوافرة يف املوقع
الإلكرتوين (� )www.imf.org/external/terms.htmأو
ب�إر�سال بريد �إلكرتوين �إىل .copyright@imf.org
وميكن �أي�ضا احل�صول على �إذن لأغرا�ض جتارية من
مركز الرتخي�ص بحقوق الطبع Copyright Clearance
) Center (copyright@imf.orgمقابل ر�سم رمزي.
الآراء الواردة يف املقاالت وغريها من املواد تعرب عن
�أ�صحابها وال تعرب بال�رضورة عن �سيا�سة �صندوق
النقد الدويل.

لال�ستف�سار ب�ش�أن خدمات اال�شرتاك وتغيري
العنوان والإعالن:

IMF Publication Services
Finance & Development
PO Box 92780
Washington, DC, 20090, USA
Telephone: (202) 623-7430
Fax: (202) 623-7201
E-mail: publications@imf.org

مدير الربيد :تر�سل اخلطابات ب�ش�أن تغيري العناوين
على العنوان التايل:

Finance & Development, International Monetary
Fund, PO Box 92780, Washington, DC, 20090, USA.

تدفع الر�سوم الربيدية للدوريات يف وا�شنطن العا�صمة
ويف مكاتب الربيد الإ�ضافية.
طبعت الن�سخة الإجنليزية يف مطبعة

United Litho, Inc., Ashburn, VA.

مار�س  • 2012العدد  • 49الرقم 1

حتقيقات

املحرر الفني
مدير و�سائط التوا�صل الإجتماعي

التمويل والتنمية جملة ف�صلية ت�صدر عن
�صندوق النقد الدويل

18

�شباب العامل املحبط والغا�ضب يطالب بالتغيري
ديفيد بلوم )(David Bloom
الإ�صالح ال�شامل للمحتوى التعليمي وطريقة تقدميه لل�شباب هي �أف�ضل
و�سيلة تعينهم وتعني بالدهم على النجاح
�إميانويل جيمينيز )� ،(Emmanuel Jimenezإليزابيث كينغ (Elizabeth
) ،Kingجي-بينغ تان )(Jee-Peng Tan

جيل لن تنمحي ندوبه الغائرة

12

يف االقت�صادات املتقدمة� ،سجلت البطالة ارتفاعا هائال بني العمالة ال�شابة على �أثر الأزمة ،وهو ارتفاع
�سي�ستغرق وقتا طويال حتى يرتاجع.
حنان مر�سي )(Hanan Morsy

كالم �رصيح� :أحالم م�رسوقة

قدرتنا على ت�صحيح م�سار االقت�صاد العاملي �ستقرر م�صري �شباب اليوم
نعمت �شفيق )(Nemat Shafik

�	20أ�صوات ال�شباب

�شباب من خمتلف �أنحاء العامل يتحدثون
ب�رصاحة
ه�شام عالم ) ،(Hisham Allamداريا �سيتو-
�سوت�شيت�ش ) ،(Daria Sito-Sucicباربرا فريزر
) ،(Barbara Fraserجاكلني ديلورييه (Jacqueline
) ،Deslauriersجوليان ريال ) ،(Julian Ryallويل
فاتادي ) ،(Wale Fatadeتولو �أوغونلي�سي (Tolu

20

)Ogunlesi

ويف هذا العدد �أي�ضا

26

30
34
40
44

هل ي�سيطر اليوان؟

العملة ال�صينية يف طريقها الكت�ساب �أهمية عاملية �أكرب ،ولكن مناف�ستها
للدوالر �أمر غري مرجح يف امل�ستقبل القريب
�إ�سوار برا�ساد ) (Eswar Prasadويل �إييه )(Lei Ye

حماية الكل

ال يكفي احلفاظ على �سالمة امل�ؤ�س�سات املالية املنفردة� ،إمنا يتطلب الأمر
منهجا �أ�شمل لل�سالمة االحرتازية الكلية حتى يحمي النظام املايل ككل.
لوي�س جاكوميه ) (Luis Jácomeو�إرلند نري )(Erlend W. Nier

لعبة الت�صنيف

30

هيئات الت�صنيف االئتماين اخلا�صة ُد ِفع بها لأداء وظيفة عامة لأن
الأجهزة التنظيمية مل تتمكن من تقدمي بديل.
بانايوتي�س غافرا�س )(Panayotis Gavras

متكني املر�أة هو من قبيل الذكاء االقت�صادي

�سد فجوات عدم امل�ساواة بني اجلن�سني �سيعود بالنفع على بلدان العامل ككل ،ولي�س فقط على الن�ساء
والفتيات.
�آنا رفينغا ) (Ana Revengaو�سودهري �شيتي )(Sudhir Shetty

ت�أمل معي :جتاوز الفقر عرب قناة النمو

الفقر يف �أمريكا الالتينية �أ�صبح يف �أدنى م�ستوياته امل�سجلة منذ  20عاما
�آلي�سيا بار�سينا )(Alicia Bárcena
ا�شرتك عن طريق املوقع

الإلكرتوين www.imfbookstore.org/f&d

FROMاملحرر
THE EDITORر�سالة من
ال�شباب يتحدثون ب�رصاحة

ال�شباب

تلك الفئة الأكرث ت�رضرا من الهبوط
االقت�صادي العاملي ،يتحدثون ب�رصاحة
ويطالبون بالتغيري .فهذا اجليل من �شباب العامل الذي بلغ �سن الر�شد يف
فرتة «الركود الكبري» يواجه م�ستقبال غري وا�ضح ،حتا�رصه طوابري الباحثني
عن عمل التي تزداد طوال ،والفر�ص التي ت�ضاءلت ،واالحتماالت التي ازدادت
ت�شا�ؤما ،وكلها يرتك يف نفو�سهم م�شاعر �سلبية عميقة .والبع�ض ي�سمي هذا
اجليل جيل «الآي بود» ـ �شباب ينق�صه ال�شعور بالأمان ،ويعاين من ال�ضغوط،
و�أعباء ال�رضائب املفرطة ،والديون الثقيلة .ولكن �سواء �أكان هذا اجليل
ينق�صه ال�شعور بالأمان �أم ال ،ف�إننا جنده يف جميع �أنحاء العامل يتحدى
النظام الذي يبدو �أنه خذل الكثريين .وعن هذا يقول �إجنيل غوريا� ،أمني
عام منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي� ،إن «ال�شباب يريدون
اقت�صادا عامليا �أكرث �إن�صافا ،و�أكرث �إن�سانية».
وقد كان ت�أثري «الركود الكبري» متفاوتا على الأجيال املختلفة من
جوانب خمتلفة .فبالن�سبة جليل طفرة املواليد الذي �أعقب احلرب العاملية
الثانية ،كان هذا الت�أثري هو �أزمة يف الرثوة .ذلك �أن هذا اجليل الذي كان ي�أمل
يف التقاعد فوجيء بقيمة ممتلكاته ومدخراته تت�آكل ب�شكل حاد .وبالن�سبة
للمجموعة املعروفة باجليل الثالث ع�رش (املولود يف الفرتة ،)1980-1965
جند �أن الأزمة هي �أزمة دخل .فاملفرت�ض �أن هذا اجليل و�صل يف حياته �إىل
الفرتة التي يحقق فيها �أكرب دخل ممكن ،لكن هبوط الن�شاط االقت�صادي
ت�سبب يف تقل�ص رواتبهم و�أ�صبح يهدد معا�شاتهم التقاعدية� .أما بالن�سبة
جليل الألفية الثالثة ( ،)2000-1981ف�إن الأمر يتعلق مب�ستقبلهم وبالرتكة
التي خلفها جيل طفرة املواليد والتي قد تكون تركة مدمرة.
وقد تناولنا يف الأعداد الأخرية من جملة التمويل والتنمية تداعيات
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يف تي�سري �أداء االقت�صاد
جني غوبات )(Jeanne Gobat

على النمو .ويف هذا العدد ننظر يف �رضورة الإ�رساع مبعاجلة التحديات التي
تواجه ال�شباب وتوفري الفر�ص الالزمة لهم .ويو�ضح الربوفي�سور ديفيد بلوم،
الأ�ستاذ يف جامعة هارفارد ،نطاق هذه امل�شكلة وي�ؤكد على �أهمية اال�ستماع
�إىل ال�شباب .ويف مقاالت �أخرى ننظر يف احلاجة �إىل حت�سني م�ستوى التعليم
واملهارات ،و�أثر الأزمة على ال�شباب يف االقت�صادات املتقدمة ،ودور
ال�صندوق يف هذا ال�صدد .كذلك نتحدث مع �ستة من ال�شباب ينتمون �إىل �أنحاء
خمتلفة من العامل عن �آمالهم وطموحاتهم وكيف �أثرت عليهم الأزمة.
ويف هذا العدد �أي�ضا نلقي ال�ضوء على م�سرية فريد بريغ�سون ،وننظر يف
�صعود العملة ال�صينية ،ون�ستعر�ض دور هيئات الت�صنيف االئتماين ،ونناق�ش
كيفية �إعطاء دفعة جلهود متكني املر�أة ،ونقدم درا�ستنا التمهيدية عن التنظيم
االحرتازي الكلي الذي يكت�سب �أهمية متزايدة لتحقيق اال�ستقرار املايل.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فالبن�سبة للراغبني يف حتقيق فهم �أعمق ملفاهيم
االقت�صاد الكلي الأ�سا�سية ،نود �أن ن�شري �إىل �صدور جمموعة جديدة من �أعمدة
«عودة �إىل الأ�س�س» ،قمنا بتجميعها يف �صفحة واحدة يف موقعنا الإلكرتوين:
.www.imf.org/fandd
و�أخريا ،ي�ؤ�سفنا �أن ننعى مايكل مو�سى ،كبري االقت�صاديني الأ�سبق يف
�صندوق النقد الدويل الذي ُع ِرف عنه �رسعة البديهة والتميز ،والذي وافته
املنية وهو يف ال�سابعة وال�ستني من عمره .وقد �ساهم مو�سى ب�شكل وا�سع
وم�ؤثر يف النظريات والدرا�سات التجريبية االقت�صادية ،وعمل م�ست�شارا
اقت�صاديا ومديرا لإدارة البحوث يف �صندوق النقد الدويل يف الفرتة من
� 1991إىل .2001
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رئي�س التحرير

53

ا�ستعرا�ض الكتب

يف �أعقاب الأزمة :كبار االقت�صاديني يعيدون تقييم ال�سيا�سة
االقت�صادية� ،أوليفييه بالن�شار ،ديفيد رومر ،مايكل �سبن�س،
جوزيف �ستيغليت�س (حمررون)

In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess
Economic Policy, Olivier J. Blanchard, David Romer, A.
Michael Spence, and Joseph E. Stiglitz, eds.

ملاذا تف�شل الأمم :جذور القوة والرخاء والفقر ،دارون �أجيمولو
وجيم�س روبن�سن
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and
Poverty, Daron Acemoglu and James A. Robinson

التمويل واملجتمع ال�سليم ،روبرت �شيلر

Finance and the Good Society, Robert J. Shiller

الر�سوم

التو�ضيحية pp. 26, 30, 34, 46, Seemeen Hashem/IMF.

ال�صور الفوتوغرافية ;Cover, Justin Lane/EPA/Newscom; p. 2, Michael Spilotro/IMF
p. 6, Monique Jaques/Corbis; p. 10, Suzanne Walstrom/Getty; p. 13,
Stephanie Rabemiafara/Art in All of Us/Corbis; p. 15, Andrew Lichtenstein/
Corbis; p. 18, Francis R. Malasig/EPA/Newscom; p. 20, Michael Spilotro/
IMF; p. 40, Andrew Aitchison/Corbis; p. 44, Oscar Medrano Pérez; p. 45,
Amanda Koster/Corbis; p. 50, Destinations/Corbis; p. 52, Michael Spilotro/
IMF; p. 53, Stephen Jaffe/IMF; pp. 54–56, Michael Spilotro/IMF.
“Empowering Women Is Smart Economics” © The World Bank

�إقر�أ على املوقع الإلكرتوين

www.imf.or g /fa n d d

�صفحة جملة التمويل والتنمية على الفي�سبوك:

www.fa c e b o o k .c o m /F in a n c e a n d D eve lo p m e n t

التمويل والتنمية مار�س 1 2012

�شخ�صيات اقت�صادية

�أمريكي

من �أن�صار العوملة
براكا�ش لونغاين يقدم ملحة عن �شخ�صية فريد برغ�سنت

ما

هو القا�سم امل�شرتك بني كل من وودي �آلن ،ومايلز
ديفري ،وجوليا ت�شايلد ،وفريد برغ�سنت؟ لي�س �س�ؤاال
�سهال .انتهى الوقت .اجلواب �أنهم جميعا مواطنون
�أمريكيون ُمنحوا و�سام ال�رشف الفرن�سي تكرميا لهم على م�ساهماتهم
للمجتمع واحلوار العاملي .نعرف �أن الفرن�سيني يحبون وودي،
ويحبون مو�سيقى اجلاز ،وبالطبع يحبون الأطعمة الفرن�سية .ولكن
ما هي م�ساهمة فريد برغ�سنت؟ ومن هو برغ�سنت (نعم ،ميكنك �أن
تطرح هذا ال�س�ؤال الآن)؟
�إن معظم احلائزين الآخرين على و�سام ال�رشف كانوا من املولعني
بال�سفر حول الكرة الأر�ضية� ،أما برغ�سنت فقد �أم�ضى حياته يعمل
داخل الطريق الدائري ،وهو اال�سم الذي يطلق على الطريق ال�رسيع
املحيط بوا�شنطن العا�صمة .يف هذا املكان ،يف عام � ،1981أ�س�س
برغ�سنت معهد بيرت�سن — وال يزال رئي�سا له ـ وهو املعهد الذي رمبا
يكون �أكرث م�ستودعات الفكر العاملية ت�أثريا على االقت�صاد الدويل .وقد
�أ�س�س املعهد بعد حياة مهنية متميزة يف احلكومة الأمريكية� ،أوال مع
�إدارة نيك�سن يف جمل�س الأمن القومي حتت �إ�رشاف هرني ك�سينجر—
الذي يقول �إن برغ�سنت علمني “كل ما �أعرفه عن علم االقت�صاد” .ويف
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فرتة الحقة� ،أ�صبح ال�شخ�صية الأبرز يف �ش�ؤون االقت�صاد الدويل لدى
اخلزانة الأمريكية يف عهد كارتر �أثناء الفرتة امل�ضطربة التي وقعت
فيها �أزمة الطاقة .ومنذ وقت قريب� ،أعلن برغ�سنت عزمه التنحي عن
من�صبه كمدير ملعهد بيرت�سن يف نهاية عام .2012
وقد كر�س برغ�سنت حياته ملهمة �إقناع �صناع ال�سيا�سة
الأمريكيني ب�رضورة مراعاة االعتبارات العاملية ،وهم على ما هم
عليه يف الغالب من ر�ؤية حمدودة ،وكذلك مهمة دفع التقدم نحو
االندماج االقت�صادي العاملي .والقت هذه اجلهود ا�ستح�سانا يف
اخلارج ،فح�صل على و�سام ال�رشف الفرن�سي ونال زمالة فخرية من
الأكادميية ال�صينية للعلوم االجتماعية ،على �سبيل املثال ال احل�رص.
وكان برغ�سنت من �أكرث م�ؤيدي اليورو ،كما كان ناقدا عنيفا ملا يعترب
تقوميا لليوان ال�صيني ب�أقل من قيمته ال�صحيحة ـ لأنه يرى �أن ذلك
�سيطلق العنان للحمائية ويلحق ال�رضر باالندماج العاملي .وكان
الراحل مايكل مو�سى ـ الذي �شغل من�صب كبري اقت�صاديي �صندوق
النقد الدويل يف الفرتة من � 1991إىل  2001ثم زميال �أقدم يف معهد
املب�شين باالقت�صاد
بيرت�سن — قد و�صف برغ�سنت ب�أنه “من
رِّ
املفتوح”.

جذوره التب�شريية

�إن النزعة التب�شريية بالذات هي ما كان ي�صعب التنب�ؤ به لربغ�سنت
من خالل النظر يف جذوره .فقد ترعرع يف لونغ �آيالند بنيويورك يف
�ضاحية �أميتيفيل (ويعرفها كثري من الأمريكيني من خالل كتاب و�أفالم
القت رواجا كبريا بعنوان “الرعب يف �أميتيفيل”) ،ثم انتقل �إىل مدينة
فارمنغتون ( ،Farmingtonوهو ا�سم يبد�أ بالكلمة الإجنليزية ،Farming
�أي الزراعة) بوالية ميزوري التي ي�صفها ب�أنها “ا�سم على م�سمى ...حيث
تقع يف قلب منطقة ريفية يف الأ�سا�س” .ويف كال املكانني ،تناف�ست كرة
ال�سلة مع العلوم الأكادميية على احتالل املوقع الأهم يف ذهن برغ�سنت
ال�صغري ،وهي ريا�ضة ال يزال ميار�سها حتى يومنا هذا.
فكيف �أدت هذه اخلربة الأمريكية البحتة �إىل هذا ال�شغف بال�ش�ؤون
رجع برغ�سنت الف�ضل يف ذلك �إىل رحلة قام بها مع والديه �إىل
الدولية؟ ُي ِ
�إجنلرتا يف �صيف عام  ،1951حينما كان يف العا�رشة من عمره .وكان
لأبيه ،وهو ق�س يتبع الكني�سة امليثودية ،عالقات مع ق�ساو�سة الكني�سة
يف العامل و�سافر �إىل اجنلرتا يف �إطار عملية من عمليات التبادل التي
تتم بني رعاة الأبر�شيات .ويقول برغ�سنت“ :كانت معظم �أحياء لندن ال
تزال خالية بعد نزوح �سكانها هربا من الق�صف” .وكانت تطبق نظاما
للح�ص�ص التموينية ُيعفى منه الأجانب �أمثال عائلته“ .وهكذا بد�أت
معرفتي باحلياة يف بيئة �أجنبية ،كما مل�ست التداعيات التي خلفتها
احلرب  ...و�أظن �أن هذا هو بالفعل ما و�ضعني على �أول الطريق”.
ويف مرحلة الدرا�سة اجلامعية التحق برغ�سنت بجامعة �سنرتال
ميثودي�ست يف مدينة فاييت الواقعة يف والية ميزوري حيث در�س والداه.
ويف ال�سنة الثالثة �أ�صبح “م�ستغرقا يف درا�سة العلوم ال�سيا�سية والتاريخ
واملناظرة  ...و�أي �شيء يتعلق بال�سيا�سة ”.ويف �صيف ذلك العام �سافر مع
جمموعة من كليته �إىل النم�سا و�أملانيا .ويف الطريق على منت ال�سفينة،
الحظ �أن ندوة عن ال�ش�ؤون الدولية كانت تعقد كل يوم على ظهر ال�سفينة.
ويقول برغ�سنت معلقا “وجدتها جتذب اهتمامي �شيئا ف�شيئا”.
وتبني �أن ال�شخ�ص الذي يدير الندوة هو �سيث تيلمان ،كبري موظفي
مكتب ال�سيناتور الأمريكي ذي النفوذ وليام فولربايت .و�شجع تيلمان
برغ�سنت على تعميق اهتمامه بال�ش�ؤون الدولية بالت�سجيل يف الدرا�سات
العليا يف كلية فليت�رش للقانون والدبلوما�سية التابعة جلامعة تافت�س.
ويقول برغ�سنت �إن تيلمان نف�سه كان “من خريجي كلية فليت�رش  ...و�ساعدين
على االلتحاق بها .ومن هنا بد�أت كل الأمور تتطور يف هذا االجتاه”.

ك�سينجر واحلرب الباردة

يف عام  ،1968بعد �أن ح�صل برغ�سنت على درجة الدكتوراه من كلية
فلت�رش وهو يف ال�سابعة والع�رشين من عمره ،طلب �إليه ك�سينجر �أن
يعمل كنائب له لل�ش�ؤون االقت�صادية يف جمل�س الأمن القومي .ويقول
برغ�سنت �أن ذلك كان مبثابة العمل “كم�ست�شار ع�سكري لقدا�سة البابا”.
وكانت احلرب البادرة م�شتعلة ،وك�سينجر م�ستغرقا يف ق�ضايا ال�سيا�سة
اخلارجية ومل يكن لديه اهتمام ُيذكر بق�ضايا ال�سيا�سية االقت�صادية
اخلارجية .ويذكر برغ�سنت �أن ك�سينجر قال له”:فريد� ،إنني �أريد منك �أن
تفعل كل �شيء نيابة عني و�أال ت�شغلني بهذه الأمور �أبدا”.
ويقول برغ�سنت �إن هذا الرتتيب كان ناجحا يف البداية ولكن “ظهر
بعد ذلك عدد من الأمور التي جعلتني �أحتاج �إليه غري �أنه مل يلق باال
 ...وحقيقة مل �أ�ستطع �أن �أقوم بعملي كما ينبغي بينما مل يكن ينظر
فيما �أر�سله �إليه عرب الربيد ”.ومن ثم ،ترك برغ�سنت العمل يف منت�صف
عام  1971قائال لك�سينجر “يبدو �أنك ال حتتاج – �أو ت�ستحق — ما
�أ�سديه �إليك من م�شورة على هذا امل�ستوى من اجلودة ”.وكتب يف عام
 1973مقالة افتتاحية يف �صحيفة نيويورك تاميز قائال �إن “�سجل �أداء
هرني ك�سينجر يف الق�ضايا االقت�صادية باعث على احلزن” و�أ�ضاف �أن
“الق�ضايا االقت�صادية ال ي�ستطيع �أن يعاجلها جنوم العزف املنفرد”.

والآن يقول برغ�سنت �إنه كان “بالت�أكيد م�ستاء بع�ض ال�شيء يف ذلك
الوقت [من ك�سينجر] ”.وت�صالح هو وك�سينغر منذ ذلك احلني ،فيذكر
برغ�سنت �أن لديه �صورة لك�سينجر موقعة منه وكتب عليها “�إىل فريد،
الذي علمني كل ما �أعرفه عن علم االقت�صاد ”.ويف �إحدى املنا�سبات كان
ك�سينجر يقدم برغ�سنت فقال مازحا[ :بعد �أن تركني] ذهب فريد ليبد�أ
م�سرية مهنية متميزة حتت �إدارة كارتر ،وكان ذلك هدف �صعب املنال”.

ق�ضايا ملحة

يف اليوم التايل النتخاب كارتر رئي�سا يف نوفمرب  ،1976طلب �إىل برغ�سنت
احل�ضور �إىل والية جورجيا لإطالعه على ال�سل�سلة الكاملة من الق�ضايا
االقت�صادية الدولية .وكان برغ�سنت م�س�ؤوال عن كافة الق�ضايا االقت�صادية
الدولية يف الفرتة االنتقالية ثم ُعينِّ يف �أعلى املنا�صب املعنية بال�ش�ؤون
الدولية يف اخلزانة الأمريكية.
وكانت الأزمة التي عجل بوقوعها االرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط
العاملية حتتل املوقع الأهم يف ذهن الرئي�س اجلديد .ويف �إبريل ،1977
�ألقى كارتر خطبة من املكتب البي�ضاوي ،بعد مرور �أربعة �أ�شهر على توليه
من�صب الرئا�سة — مرتديا �سرتة وجال�سا بجانب املدف�أة ليبني كيف ميكن
للأمريكيني تقليل اعتمادهم على النفط الأجنبي — �أعلن فيها �أن التغلب
على �أزمة الطاقة كان هو “املكافئ الأخالقي للحرب”.

الراحل مايكل مو�سى و�صف برغ�سنت ب�أنه
املب�شين باالقت�صاد املفتوح”.
“من
رِّ
وتبني �أن برغ�سنت كان معدا متاما خلو�ض هذه احلرب .فقد عمل
يف �صيف  1962مع �رشكة �إ�سو الدولية ،التي �أ�صبحت فيما بعد �رشكة
�إك�سن .وك�سائر �رشكات النفط ،اعتادت �إ�سو احل�صول على �إمدادها من
النفط اخلام من مكان واحد ثم �إر�ساله �إىل امل�صايف يف مكان �آخر،
يقع عموما يف مكان بعيد .وذكر برغ�سنت �أنه �أ�صبح من الوا�ضح �أنه �إذا
ا�ستطاعت �إحدى ال�رشكات مبادلة �إمداداتها من النفط اخلام مع �رشكة
�أخرى� ،سيت�سنى لكل منهما توفري �أموال طائلة بتخفي�ض التكاليف التي
ترتتب على �إر�سال النفط اخلام �إىل م�صايف �أبعد.
وكُ لِّف برغت�سن البالغ من العمر  21عاما �آنذاك مبهمة التو�صل �إىل
كيفية تنفيذ هذه العملية ،فيقول “ومن ثم تو�صلت �إىل �أننا يف �رشكة �إ�سو
�إذا �أخذنا جزءا من نفط �رشكة �شل من فنزويال و�أر�سلناه �إىل م�صفاتنا
الواقعة على مقربة منها يف جزيرة كورا�ساو و�أعطيناها يف املقابل
جزءا من نفطنا اخلام الذي نح�صل عليه من ال�رشق الأو�سط لرت�سله �إىل
م�صفاتها يف �إفريقيا� ،سيوفر كالنا مبالغ طائلة ،نتقا�سمها فيما بيننا.
لقد كان م�رشوعا عظيما ،فقد تعلمت الكثري ”.وت�سنى اال�ستفادة من هذه
اخلربة التي كانت متاحة ب�سهولة عند اندالع حرب ال�ستة �أيام يف ال�رشق
الأو�سط عام  .1967ويقول برغ�سنت �إن وزارة اخلارجية “كانت قلقة
بالفعل �إزاء �إمكانية احل�صول على النفط ،وكانت حمقة يف ذلك .ومل تكن
لدينا �أدنى فكرة من �أين ي�أتي النفط و�إىل �أين يذهب ”.و�أ�شار برغ�سنت
�إىل �أن ب�إمكانه ا�ستطالع الأمر .ومتكن من خالل االت�صال مبعارفه
القدامى يف �رشكة �إ�سو و�رشكات �أخرى �أن ي�ساعد وزارة اخلارجية على
جمع البيانات ،و”كانت جزءا من �آلية الدفاع التي ُبنيت �آنذاك”.
وظل برغ�سنت على �شغفه بق�ضايا الطاقة “وتنب�أ بطريقة �أو ب�أخرى
[بنجاح] منظمة �أوبك [منظمة البلدان امل�صدرة للنفط] ”.ويف الفرتة
 ،1971-1970ظل �شاه �إيران ومعمر القذايف ،الذي كان قد توىل لتوه
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رئا�سة ليبيا“ ،يرفعان �سعر النفط لقهر بع�ضهما ،مما �أدى �إىل حدوث
ارتفاع كبري يف �أ�سعار النفط العاملية ”.ويذكر برغ�سنت �أنه “كان ي�ستطيع
�أن يرى �إىل �أين �سيقود هذا الأمر ”.ون�رش يف منت�صف ال�سبعينات من
القرن املا�ضي مقاال م�شهورا يف الوقت احلا�رض يف جملة فورين بولي�سي
بعنوان “ ”One, Two, Many OPECsتنب�أ فيه بنجاح �أوبك وحذر من �أن
االحتكارات �آتية �صوب منتجات �أولية �أخرى.
وبينما جنحت �أوبك كما �سبق و�أن توقع ،فتحذيراته من �أن هناك
احتكارات �أخرى �آتية ذهبت �أدراج الرياح .و�إن�صافا لربغ�سنت ،يرجع ذلك
يف جانب منه �إىل �أن حتذيراته – وجناح �أوبك – �أثارا حفيظة �صناع
ال�سيا�سات يف البلدان امل�ستوردة للموارد فاتخذوا �إجراءات يف حماولة
للوقوف �أمام هذه االحتكارات .وكتب مايكل مو�سى يف كتابه “فريد
برغ�سنت واالقت�صاد العاملي” )(Fred Bergstem and the World Economy
�أن برغ�سنت “�سعيد مثل الإلهة كا�ساندرا” بتنب�ؤاتها ال�صادقة ،فكانت لديه
من ناحية “نزعة للتنب�ؤ بامل�صائب االقت�صادية” ،لكنه من ناحية �أخرى
“يظل متفائال ب�شدة �إزاء الآفاق امل�ستقبلية” فريى �أن هناك �إمكانية لتجنب
�أ�سو�أ الأحداث باتخاذ �إجراءات بناءة على �صعيد ال�سيا�سات.
وثبتت للرئي�س كارتر قيمة ما لربغ�سنت من باع طويل يف جمال
ق�ضايا الطاقة — وموقفه �إزاء �إجراءات ال�سيا�سات وما ميكن �أن حتدثه
من تغيري — وقد ُمنِح فيما بعد “جائزة اخلدمة املتميزة” من اخلزانة
الأمريكية .ويقول برغ�سنت �إنه حتى لو مل حتدث �أزمة الطاقة ،لكانت تلك
“فرتة حافلة بالق�ضايا االقت�صادية الدولية( ”.راجع الإطار  1لالطالع
على مزيد من تفا�صيل عمل برغ�سنت يف اخلزانة).

القانون .وكان ذلك مبثابة تطبيق منوذجي لعمل م�ستودع الفكر ب�ش�أن
ق�ضية �سيا�سات حمددة .لقد �أجرينا التحليل الأ�سا�سي يف وقت �سابق،
ووا�صلنا حتديث العمل ،وطبقناه على ق�ضية بعينها ،وو�ضعناه بني
�أيدي �صناع القرار ”.وبعد ذلك بثالث �سنوات ،كانت تقديرات املعهد
لتكلفة م�رشوع نظام م�ساعدة التوافق التجاري عن�رصا حا�سما يف
�ضمان مترير القانون الذي �أعاد للرئي�س الأمريكي ما ُيطلق عليه �سلطة
“امل�سار ال�رسيع” للتفاو�ض.
وي�شري الري �سومرز ،وزير اخلزانة الأمريكية الأ�سبق� ،إىل �أن هناك
قلة من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية التي كان لها هذا القدر من الت�أثري على
الفكر االقت�صادي العاملي مثل معهد بيرت�سن ،وكتب يقول “�إنني ك�أمريكي
ومواطن يف هذا العامل� ،أ�شعر �أننا حمظوظون” �أن يكون لدينا هذا املعهد.

ن�صري اليورو

كان اعتماد عملة اليورو حدثا فريدا يف التاريخ النقدي للعامل .ولكن
معظم خرباء االقت�صاد الأمريكيني كانوا مت�شككني يف جناحه .وكان
املنظور الذي اعتمده معظم ه�ؤالء االقت�صاديني هو نظرية مناطق
العملة املُثلى -الذي ي�ؤكد �أن العمالت امل�شرتكة ال تنجح �إال يف ظل
ظروف معينة ،مثل حرية حركة العمالة عرب الوحدات االقت�صادية
التي تعتمد هذه العملة امل�شرتكة ووجود نظام للتحويالت املالية من
الوحدات التي حتقق نتائج طيبة �إىل الوحدات �ضعيفة الأداء .وغياب
هذه الظروف يف البلدان وقت اعتمادها لليورو جعل خرباء االقت�صاد
الأمريكيني يتوقعون انهيار االحتاد االقت�صادي .على �سبيل املثال،

م�ستودع للفكر

كانت م�ساهمات برغ�سنت يف عمل احلكومة الأمريكية تكفي ل�ضمان بقاء
بع�ض من �شهرته ،ولكن العمل الذي قام به منذ ذلك الوقت هو الذي ع�ضد
مكانته .ف�أن�ش�أ م�ستودع فكر يف عام  ،1981وهو “معهد علم االقت�صاد
الدويل” ،باال�ستعانة مبنحة كبرية من “�صندوق مار�شال الأملاين يف
الواليات املتحدة” ،وهو م�ؤ�س�سة �أمريكية معنية بال�سيا�سة العامة .ومل
يكن برغ�سنت غريبا على عامل م�ستودعات الفكر :فقد ق�ضى �سنوات بني
العمل احلكومي يف “جمل�س العالقات اخلارجية” و “م�ؤ�س�سة بروكينغز”.
ويف و�صف لهذا املعهد — الذي �أُعيدت ت�سميته منذ ذلك الوقت
ف�أ�صبح “ معهد بيرت�سن لالقت�صاد الدويل” ،وذلك يف جانب منه عرفانا
بالدعم املايل الذي �أ�سهم به م�ؤ�س�سه و�أول رئي�س ملجل�س �إدارته ،بيرت
بيرت�سن— ذكر ال�صحفي الربيطاين مارتن ووكر �أنه “�أكرث م�ستودعات
الفكر ت�أثريا على كوكب الأر�ض ”.وحقق املعهد جناحا �رسيعا ومتكررا.
وكان مفهوم النطاقات امل�ستهدفة لأ�سعار ال�رصف ،الذي اع ُتمِ د يف
اتفاق اللوفر عام  ،1987هو ثمرة اقرتاحات طرحها برغ�سنت وجون
ويليامز الباحث يف معهد بيرت�سن .ويقول ريت�شارد دارمان ،الذين كان
نائبا لوزير اخلزانة الأمريكية يف ذلك الوقت� ،إن م�صطلح “الأ�سعار
املرجعية” ا�س ُتخدِم يف االتفاق جلعل اقرتاحات ن�سبة القرو�ض �إىل
النطاق امل�ستهدف �أقل و�ضوحا.
وظل معهد بيرت�سن لالقت�صاد الدويل على مر ال�سنوات يف طليعة
امل�ؤ�س�سات التي تعمل على التحديد الكمي لتكاليف املمار�سات
احلمائية التجارية والدعوة �إىل م�ساعدة املت�رضرين من التجارة .ويف
عام � ،1999أو�ضح غاري هوفباور من معهد بيرت�سن �أن م�رشوع قانون
فر�ض ح�ص�ص على الواردات من ال�صلب الذي كان بانتظار مترير جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي كان �سينقذ �أقل من � 3آالف وظيفة بتكلفة يتحملها
دافعو ال�رضائب ت�صل �إىل � 800ألف دوالر للوظيفة .ويقول برغ�سنت
“كان لدى كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ هذا التحليل بني يديه ...
و كتبت كل ال�صحف عنه يف هذا اليوم .وجاء الت�صويت برف�ض م�رشوع
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الإطار 1

�إعادة التوازن يف  1977و2007

بينما كان اعتماد برنامج ب�ش�أن الطاقة يحتل “طليعة �أولويات” عمل
�أع�ضاء الفريق االقت�صادي يف �إدارة كارتر حينما تولوا مهامهم يف عام
 ،1977مل تكن �إعادة التوازن �إىل الطلب العاملي بتقلي�ص حجم �أر�صدة
احل�ساب اجلاري تبعد كثريا يف قائمة الأولويات .وبالفعل ،حتى برنامج
الطاقة كان ي�سعى �إىل تقلي�ص العجز يف احل�ساب اجلاري للواليات
املتحدة من خالل تخفي�ض الواردات النفطية.
وكانت اململكة املتحدة �أي�ضا تعاين من عجز يف احل�ساب اجلاري يف
ذلك الوقت .وخالل فرتة االنتقال من �إدارة فورد �إىل �إدارة كارتر ،كان
الربيطانيون ميار�سون �ضغوطا على برغ�سنت للحد من تخفي�ضات النفقات
العامة التي كان قد ا ُتفِق ب�ش�أنها يف ظل برنامج البالد املدعم مبوارد
�صندوق النقد الدويل ،ك�أحد العنا�رص امل�ساندة لتخفي�ض عجز احل�ساب
اجلاري للمملكة املتحدة .وكتب كل من كاثلني بريك و�أليك كرينكرو�س
يف كتابهما “وداعا بريطانيا العظمى� :أزمة �صندوق النقد الدويل يف
عام “ (Goodbye, Great Britain: The 1976 IMF Crisis) ”1976على
مدى �أكرث من �ساعتني ظل [ممثل اململكة املتحدة هارولد] ليفر يحاول
�إقناع برغ�سنت ب�رضورة تخفيف كارتر بطريقة �أو ب�أخرى لل�ضغوط التي
و�ضعتها خزانة فورد .وكان جواب برغ�سنت هو ال”.
كذلك حث برغ�سنت اثنني من البلدان التي كانت ح�ساباتها اجلارية حتقق
فوائ�ض كبرية ،وهما اليابان و�أملانيا ،على حفز اقت�صاديهما املحليني
خ�شية �أن ت�ضطرا �إىل ال�سماح لقيمة عمالتهما باالرتفاع .وبعد ثالثني عاما،
ظهرت م�س�ألة ت�سوية االختالالت العاملية مرة �أخرى على ر�أ�س جدول �أعمال
ال�سيا�سة االقت�صادية حينما قاد �صندوق النقد الدويل جهودا يف عام 2007
من خالل “امل�شاورات متعددة الأطراف” للتو�صل �إىل اتفاق بني جمموعة
من االقت�صادات — وهي ال�صني ومنطقة اليورو واليابان واململكة العربية
ال�سعودية والواليات املتحدة — ب�ش�أن �إجراءات ال�سيا�سة التي تكفل تقلي�ص
�أر�صدة ح�ساباتها اجلارية.

كتب مارتن فلد�شتاين الأ�ستاذ يف جامعة هارفارد عام  1997يف
مقال بارز يف جملة “فورين �أفريز” يقول “�إن حماولة �إدارة احتاد
نقدي والتطورات الالحقة لإدارة احتاد �سيا�سي � ...سي�ؤدي على الأرجح
�إىل تزايد ال�رصاعات داخل �أوروبا وبني �أوروبا والواليات املتحدة”.
وقاوم هذا االجتاه اثنان من خرباء االقت�صاد الأمريكيني� .أحدهما
هو روبرت مانديل ،احلائز على جائزة نوبل ،ومن املفارقات �أنه وا�ضع
نظرية مناطق العملة املُثلى .فذهب مانديل �إىل �أن االحتاد النقدي �سيقود
�إىل االحتاد االقت�صادي؛ �أي �أن ال�رشوط ال�رضورية لنجاح منطقة العملة
املُثلى �ستتحقق نتيجة العتماد اليورو .وكان املنا�رص الآخر لليورو هو
برغ�سنت الذي يقول برغم ذلك �أن موقفه نابع من “منظور اقت�صادي
�سيا�سي” ولي�س من منظور منطقة العملة املُثلى .و�أثناء فرتة عمله يف
احلكومة الأمريكية كان برغ�سنت يتوا�صل بفعالية مع �صناع ال�سيا�سات
الأوروبيني و�أ�صبح على قناعة ب�أنهم �سيقومون دائما يف نهاية املطاف
ببذل اجلهد املطلوب من �أجل “دفع عملية االندماج ُق ُدما”.

“ي�صعب حدوث �أي �إجناز كبري يف الق�ضايا
االقت�صادية ما مل تتفق الواليات املتحدة
وال�صني”.
ووقوع الأزمة الأخرية يف �أوروبا مل يجعل برغ�سنت يغري ر�أيه ،فيقول
�إن �صناع ال�سيا�سات الأوروبيني “بذلوا جهودا كافية يف كل مرحلة من
مراحل هذه الأزمة لتجنب االنهيار ”.وي�ضيف “�إن �أملانيا �ستبذل كل ما
يتعني من جهد” لإنقاذ اليورو ملا لها من م�صالح جغرافية— ا�سرتاتيجية
يف ظل االندماج الأوروبي ولأن اليورو �أ�سهم يف ات�ساع التجارة الأملانية.
ويتوقع �أن تتحرك �أوروبا رويدا �صوب “االحتاد االقت�صادي الكامل .وبعد
مرور خم�س �سنوات من الآن�...ستحقق هدفها”.

جمموعة الع�رشين وجمموعة االثنني

يرى برغ�سنت �أي�ضا �أن هناك بع�ض التقدم الذي �أُحرز يف نطاق �أبعد من
منطقة اليورو على �صعيد العالقات االقت�صادية بني الأمم .ويقول �إن
منربا مثل املجموعة التي تت�ألف من ع�رشين من االقت�صادات املتقدمة
واالقت�صادات ال�صاعدة الأكرث تقدما (جمموعة الع�رشين) “ال ميكن اال�ستغناء
عنه لأ�سباب �إ�ضفاء ال�رشعية ”،نظرا لأن الأ�سواق ال�صاعدة متثل اليوم ن�صف
اقت�صاد العامل“ ،وهي اجلزء الأكرث ديناميكية .فال ي�سعنا �أن تكون لدينا
جمموعة ال�سبعة �أو جمموعة الثمانية [التي ال متثل �سوى �أكرب االقت�صادات
املتقدمة] لتحاول �أن تدير العامل ”.فقد �أدى “الركود الكبري” يف الفرتة
� 2009-2008إىل تعجيل وترية عملية �إ�ضفاء ال�رشعية على دور جمموعة
الع�رشين .وي�ضيف برغ�سنت “مل يعد هناك جمال لالرتباك والرتدد بعد الآن.
كان يتعني جمع الأ�شخا�ص املنا�سبني حول الطاولة ملواجهة الأزمة”.
والأمر املثري للجدل هو �أن برغ�سنت من الدعاة �إىل “جمموعة االثنني”،
وهي جمموعة تت�ألف �ضمنا من الواليات املتحدة وال�صني .ويذكر �أن اقرتاحه
مبني على “حجة ب�سيطة هي �أنه ي�صعب حدوث �أي �إجناز كبري يف الق�ضايا
االقت�صادية ما مل تتفق الواليات املتحدة وال�صني ”.وي�ست�شهد بعدم �إحراز
تقدم ُيذكر يف جولة الدوحة للمفاو�ضات التجارية ويف كوبنهاجن يف
جمال تغري املناخ ،حيث و�صلت الواليات املتحدة وال�صني �إىل طريق م�سدود
مما يقف حجر عرثة �أمام تقدم املجموعة الأ�شمل من البلدان .وي�شري �أي�ضا
�إىل الطريق امل�سدود �أمام ق�ضايا �سعر ال�رصف ويقول “�إن الواليات املتحدة
تندد مرارا وتكرارا مب�س�ألة التالعب بالعمالت؛ وال�صني عازفة عن التجاوب”
(راجع الإطار .)2

الإطار 2

ال�صني ونظرية الدراجة

من املعروف �أن �آراء الباحثني يف معهد بيرت�سن ال تكون دائما من�سجمة.
ولكن �آراءهم فيما يخ�ص �سعر �رصف عملة ال�صني متناغمة �إىل حد بعيد:
فهم يتغنون بعبارة واحدة هي �أنها مقومة ب�أقل من قيمتها احلقيقية .فكتب
برغ�سنت العام املا�ضي يف مقالة افتتاحية ل�صحيفة نيويورك تاميز “�إن
قيمة اليوان املنخف�ضة على نحو م�صطنع — فهي �أقل مما ينبغي �أن تكون
عليه مبا يرتاوح بني  %20و — %30ترقى �إىل منح دعم لل�صادرات ال�صينية
وفر�ض تعريفة على الواردات من الواليات املتحدة وبلدان �أخرى ”.وقال �إن
الواليات املتحدة ينبغي �أن تتقدم بدعوى �ضد ال�صني �أمام منظمة التجارة
العاملية “ل�رشوعها يف تخفي�ض تناف�سي غري م�رشوع ل�سعر �رصف عملتها،
والق�صا�ص �إذا مل تتوقف ال�صني عن ممار�سة هذه ال�سيا�سة احلمائية”.
و�آراء برغ�سنت القوية تعك�س يف جانب منها “نظرية الدراجة” ال�شهرية
التي و�ضعها – �أي اعتقاده ب�أن حترير التجارة ،كالدراجة ،يجب �أن يحافظ
على بع�ض زخم التقدم و�إال �سيبد�أ يف الرتاجع نحو احلمائية .وكتب برغ�سنت
�أن �سيا�سة �سعر ال�رصف التي تنتهجها ال�صني “متثل �أحد الأ�شكال ال�سافرة
للحمائية ”،وتهديدا للنظام التجاري متعدد الأطراف ...“ :وحترك الواليات
املتحدة �أو البلدان الأخرى على �صعيد ال�سيا�سات يف مواجهة �إجراءات
ال�صني [ينبغي] النظر �إليه باعتباره مناه�ضا للحمائية”.

ويذكر راندال هينينغ� ،أحد الباحثني يف معهد بيرت�سن� ،أن االفرتا�ض
الأ�سا�سي وراء دعوة برغ�سنت �إىل تعدد املنتديات يتمثل يف �أن “التعاون
بني احلكومات الوطنية ب�ش�أن العالقات االقت�صادية الدولية ،وهو من ال�سلع
العامة ،يعاين من نق�ص مزمن .ولي�ست امل�شكلة الرئي�سية هي �أن �إن�شاء عدد
كبري من املنتديات �سي�ؤدي �إىل التداخل بينها ،و�إمنا امل�شكلة هي الإخفاق
يف اال�ستفادة بقدر كاف منها”.

“�سل�سلة من اخلم�سينات”

بلغ برغ�سنت عامه ال�سبعني ،ومير الآن مبرحلة من حياته تلوح يف �آفاقها
ذكرى كثري من الأحداث� .إنه متحم�س لالحتفال بذكرى هذه الأحداث لأنها
ت�ساعده على �أن يظل متوا�صال مع ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات التي �شكلت
حياته .فنظم العام املا�ضي االجتماع اخلم�سني لزمالء الدرا�سة عندما كان
طالبا يف جامعة �سنرتال ميثودي�ست ،وينظم هذا العام االجتماع اخلم�سني
لزمالء �صفه يف كلية فلت�رش للدرا�سات العليا — والذكرى اخلم�سني لزواجه.
ويقول “هي �إذا �سل�سلة من اخلم�سينات بالن�سبة يل”.
وال يزال برغ�سنت ن�شطا يف الدوائر املعنية بال�سيا�سات ويف ملعب كرة
ال�سلة .فري�أ�س بانتظام كثريا من الفعاليات التي تكون امل�شاركة فيها “مبوجب
الدعوة فقط” وتُعقد يف قاعة االجتماعات الكربى ،التي �أ�صبحت حتمل ا�سمه،
يف معهد بيرت�سن .وقال مو�سى ذات يوم مازحا �إنه برغم �أن “بالنظر �إىل
الأ�صول التي ينحدر منها فريد ،قد يظن البع�ض �أن [قاعة امل�ؤمترات] ت�شبه
كني�سة حديثة ،لكنني �أعتقد �أنها ت�شبه ملعب كرة ال�سلة .وفريد مولع نوعا ما
بلعبة كرة ال�سلة ”.وبالفعل ،ال يزال برغ�سنت ميار�س لعبة كرة ال�سلة كع�ضو
احتاد وي�سجل يف املتو�سط  38نقطة يف املباراة الواحدة ،و�أدا�ؤه يثري حفيظة
تيموثي غايثرن ،وزير اخلزانة الأمريكية ،وهو �أي�ضا العب �شغوف بكرة ال�سلة.
ويقر برغ�سنت ب�أن جمموع النقاط عال لأن “الهدف من اللعب مع هذا الفريق
هو املتعة .ولكن عليك مع هذا �أن حترز �أهدافا”.

■

براكا�ش لونغاين ،م�ست�شار يف �إدارة البحوث يف �صندوق النقد الدويل.
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�شباب على
ديفيد بلوم

من

�صفوف البطالة يف �أوروبا واليابان �إىل ال�شوارع املكتظة يف القاهرة والغو�س ،يرزح
�شباب العامل حتت وط�أة الأزمة االقت�صادية العاملية ويطالبون بالتغيري.
�سواء �أكانت حركة “احتلوا وول �سرتيت” يف الواليات املتحدة �أو املظاهرات
احلا�شدة يف العامل العربي ،تدافع ال�شباب وها هم الآن يديرون الدفة يف مواجهة فر�ص ذهبت �أدراج
الرياح وطموحات مل تر نور ال�شم�س.

متظاهرات يف ميدان التحرير بالقاهرة
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المحك

ا لشبا ب
�شباب العامل املحبطون
والغا�ضبون يطالبون
بالتغيري

والآن يدرك ال�سا�سة يف �أنحاء العامل �أن ا�ستمرار الأزمة العاملية
لفرتة طويلة يزلزل الآمال ويعزز التوترات وي�ؤجج االحتجاجات .وقام
ال�شباب ويف حاالت كثرية بدور رئي�سي يف �إثارة املطالبة بالتغيري،
لكن الإ�صالحات التي يطالبون بها تتحدث عن املجتمع ب�أ�رسه ولي�س
عن جيلهم فح�سب.

وزيادة وعي ال�شباب ،يف ظل الركود وندرة الفر�ص ،ينذر باحتمال
مواجهة م�ستقبل اقت�صادي مزعزع على املدى الطويل .ومن ثم،
رمبا ظهر من الأ�سباب ما يربر لل�شباب (و�آخرين غريهم) ت�صعيد
احتجاجاتهم يف ال�سنوات القادمة .ف�ضال على ذلك ،يبدو على الأرجح
�أن احلركات االجتماعية وال�سيا�سية التي تكت�سب فعالية يف مكان ما
قد تكون م�صدر �إلهام �شباب �آخرين يف �أنحاء العامل ،مثلما حدث يف
تون�س مثال.

طال �أمد الأزمة االقت�صادية العاملية جراء التوترات يف منطقة اليورو
ف�أخرجت ماليني ال�شباب من �سوق العمل %50-يف �إ�سبانيا واليونان
و %30يف الربتغال و�إيطاليا .وتهدد الأزمة بتوليد “جيل �ضائع” قد
يلقى م�شقة يف التعايف ،كما ُيرجح �أن ت�سفر عن خ�سائر فادحة على
امل�ستوى الإن�ساين يف ال�سنوات القادمة.
وال�شباب �صامدون بطبيعتهم ،ويعول معظمهم عددا �أقل مما تعول
الأجيال الأكرب �سنا .ولكن �أولئك الذين ميكثون عاطلني عن العمل لفرتة
طويلة غالبا ما تتوارى ثقتهم يف �أنف�سهم وتتقل�ص مهاراتهم وت�ضيع
روابطهم ب�سوق العمل (راجع حتقيق “م�أ�ساة البطالة” يف عدد دي�سمرب
 2010من جملة التمويل والتنمية) ،وقد تنتابهم �أحا�سي�س الب�ؤ�س
وي�شعرون �أنه ال حول لهم وال قوة و�أنهم م�ستبعدين من امل�ؤ�س�سات
(راجع حتقيق “�أ�صوات ال�شباب” يف هذا العدد من جملة “التمويل
والتنمية”).
ومع هذا ،فمن الوا�ضح �أن �شباب اليوم هم الذين �سيتحملون م�س�ؤولية
حتقيق النجاح االقت�صادي و�إحالل �أمن الب�رشية على املدى الطويل.
و�إف�ساح الطريق �أمام ال�شباب كي يديروا الدفة يعني بطبيعة احلال
�ضمان ح�صولهم على تعليم جيد ومتتعهم ب�صحة جيدة .وتراجع �أعداد
ال�شباب كن�سبة من ال�سكان يف بع�ض البلدان يي�رس �إنفاق مزيد من
املوارد من �أجلهم .والعك�س �صحيح يف بلدان �أخرى حيث ميثل ال�شباب
ن�سبة متزايدة من ال�سكان .ويلوح التناف�س على املوارد يف �أفق كثري من
البلدان ،حيث يجد ال�سكان امل�سنون �أنف�سهم يف خطر ويطالبون مبزيد
من االهتمام ،بعد �أن كان دورهم هو امل�ساهمة فيها على مدار عقود
(راجع التحقيق بعنوان “ثمن الن�ضج” يف عدد يونيو  2011من جملة
التمويل والتنمية).
ويف خ�ضم اال�ضطرابات وم�شاعر عدم اليقني التي متلكت ال�شباب
ب�ش�أن م�ستقبلهم االقت�صادي ،ا�ستداروا نحو و�سائل الأعالم اجلديدة،
�أكرث من �أي فئة �أخرى ،للح�صول على معلومات والتوا�صل مع نظرائهم،
وملا هو �أكرث من ذلك .لقد ازدادت تطلعات ال�شباب بف�ضل ات�ساع نطاق
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت مما �أ�سهم جزئيا يف توعيتهم بالفروق ال�شا�سعة
يف امل�ستويات املعي�شية داخل بلدانهم ويف �أنحاء العامل ،كما ازدادوا
وعيا بحجم الف�ساد والظلم وكيف ي�ؤثران على حياتهم.

ما هو حجم امل�شكلة؟

�صامدون ومتوا�صلون

من بني كل �ستة �أ�شخا�ص يف العامل ،هناك �أكرث من �شخ�ص يف املرحلة
العمرية بني  15و 24عاما .ومع هذا ،فمن بني كل الفئات العمرية رمبا
كان املراهقون وال�شباب الرا�شدون البالغ عددهم  1.2مليار ن�سمة هم

قد يكون لــدى ال�شـــباب (وغـيـرهـم)
مربر مقنع لت�صعيد احتجاجاتهم يف
ال�سنوات القادمة.
�أكرث الفئات املهملة – من جانب حمللي ال�سيا�سات واملفكرين يف جمال
الأعمال والباحثني الأكادمييني�.أما �أولئك الذين تتجاوز �أعمارهم 60
عاما وي�صل عددهم �إىل  810مليون ن�سمة فقد جذبوا اهتماما �أكرب،
بينما �أعدادهم املتزايدة تهدد �شبكات الأمان االجتماعي يف �أنحاء
العامل .وي�صدق الأمر نف�سه على الأطفال والبالغني يف مقتبل العمر.
وهذا الإهمال مثري للده�شة .فه�ؤالء املراهقون وال�شباب الرا�شدون
ميثلون عوامل قوية للتغري يف املجتمع .فمهاراتهم وعاداتهم
و�سلوكياتهم وطموحاتهم يف نواح متنوعة كالعمل ،والإنفاق ،واالدخار،
والهجرة من الريف �إىل احل�رض والهجرة الدولية ،والتكاثر ،كلها عوامل
�ست�شكل املجتمع بعمق يف ال�سنوات القادمة .وقد ازدادت �أعدادهم على
م�ستوى العامل زيادة مطردة منذ عام  1950و�ست�ستمر على هذا املنوال
على مدى عقدين �آخرين على الأقل (راجع الر�سم البياين .)1
و�أجيال ال�شباب احلالية وامل�ستقبلية تعر�ض البلدان خلطر فادح وتب�رشها
مب�ستقبل واعد .والت�سا�ؤل حول ما �إذا كان يف ا�ستطاعتهم �أن يعي�شوا حياة
منتجة يف مرحلة الر�شد يتوقف على مقدار ما يتعلمونه يف �سنوات الدرا�سة
واخلربات التي يكت�سبونها يف ال�سنوات املبكرة من حياتهم العملية.
وميثل عدد املراهقني وال�شباب الرا�شدين وكذلك ن�سبتهم �إىل جمموع
ال�سكان انعكا�سا مل�سارات معدالت املواليد والوفيات ،وانعكا�سا ،بقدر
�أقل ،للهجرة الدولية – ويرتبطان على نحو وثيق بالتحول الدميغرايف،
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وتواجه ال�صحة ال�سكانية خماطر يف امل�ستقبل .ف�شباب اليوم – وهم
عمالة الغد – لن يكونوا بال�رضورة �أكرث �صحة و�إنتاجية من �آبائهم.
فرتاجع الن�شاط البدين (نتيجة للتو�سع احل�رضي والتحول نحو مهن �أقل
ترحاال) وتزايد �أعرا�ض البدانة وا�ستهالك الكحول والتبغ ينذران بتزايد
الأمرا�ض غري املعدية مثل م�شكالت القلب والأوعية الدموية ،ومر�ض
ال�سكري ،وال�رسطان� .أما تراجع م�ستوى اال�ستقرار -يف املنزل والعمل
– فله انعكا�سات �سلبية على ال�صحة الوجدانية والعقلية ل�شباب العامل.
وثمة �إ�شارات ي�صدرها تزايد ن�سبة املراهقني وال�شباب �إىل ال�سكان
تدل على زيادة الطاقة الإنتاجية لالقت�صاد املعني على �أ�سا�س ح�صة
الفرد يف ال�سنوات القادمة واحتماالت حتقق مك�سب دميغرايف� ،أي
فر�صة �سانحة حمدودة املدة لتحقيق منو �رسيع يف الدخل واحلد من
الفقر (درا�سة  .)Bloom 2011,وهذه الفر�صة ،التي تظل �سانحة ما دامت
ح�صة ال�سكان يف �سن العمل مرتفعة ن�سبيا ،تفر�ض �أي�ضا خماطر زعزعة
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي يف االقت�صادات التي تخفق يف توليد
فر�ص عمل كافية.
ولي�س من امل�ستغرب �أن كثريا من امل�شاركني يف حركات االحتجاج
م�ؤخرا كانوا من ال�شباب ـ �سواء يف املجتمعات التي كانت ت�سجل دائما
م�ستويات بطالة مرتفعة بني ال�شباب �أو يف االقت�صادات املتقدمة حيث
كانت العمالة ال�شابة هي الأ�شد ت�رضرا من الأزمة االقت�صادية العاملية.
فال�شباب له م�صلحة كبرية يف �إر�ساء نظام �سيا�سي واقت�صادي يراعى
طموحاتهم ،ويلبي احتياجهم �إىل احلياة الكرمية ،ويبث فيهم الأمل يف
امل�ستقبل.
مراهقتان يف مدينة �ستوكهومل ال�سويدية

حتليل التوقعات

وهو م�صطلح ي�ستخدمه خرباء الدميغرافيا للداللة على حدوث تغري طويل
املدى يف معدالت الوفيات واخل�صوبة من االرتفاع �إىل االنخفا�ض (مثل
عدد الأطفال لكل امر�أة؛ راجع الإطار) .ولأن معدالت اخل�صوبة ترتاجع
يف البداية بوترية �أبط�أ من معدالت الوفيات ،ف�أول ما ينتج عن هذا
التحول زيادة يف عدد الأطفال تعقبها طفرة يف عدد ون�سبة ال�شباب
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15عاما و 24عاما.

ما وراء الأرقام

دعونا نلقي نظرة على ما وراء الأرقام يف بع�ض العوامل الرئي�سية
املت�سببة يف �شعور ال�شباب بالإحباط.

لل�شباب م�صلحة كبرية يف �إر�ساء
نظام �سيا�سي واقت�صادي يرعى
طموحاتهم.
فالق�ضايا االقت�صادية ذات ال�صلة بال�شباب تت�ضمن البطالة والدخل
واملدخرات والإنفاق واحل�صول على فر�ص التعليم العايل بتكلفة معقولة
وال�رضائب التي قد تفيد الفئات الأكرب �سنا على نحو غري متكافئ.
والق�ضايا االجتماعية ت�شمل التعاي�ش والزواج والطالق واخل�صوبة
والإن�صاف بني اجلن�سني واجلرمية والعالقات داخل املجموعة الواحدة.
�أما الق�ضايا ال�سيا�سية فتتعلق بالثقة وامل�شاركة يف العمل مع امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية الر�سمية وغري الر�سمية وكذلك مع القادة.
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جميع بيانات ال�سكان والتوقعات اخلا�صة بهم هي عبارة عن تقديرات
اخل�صوبة املتو�سطة ال�صادرة يف تقرير التوقعات ال�سكانية يف العامل:
تنقيح عام  2010ال�صادر عن �شعبة ال�سكان يف الأمم املتحدة .وتعتمد
التوقعات ب�صورة حا�سمة على االفرتا�ضات والتوقعات ب�ش�أن اخل�صوبة
والوفيات والهجرة م�ستقبال .وعلى م�ستوى العامل ككل ،ينحدر م�سار
اخل�صوبة املتو�سطة ب�سال�سة من امل�ستوى احلايل البالغ  2.5طفل لكل
امر�أة �إىل  2.2طفل لكل امر�أة عام  .2050وميثل هذا التغري الت�أثري
ال�صايف النخفا�ض اخل�صوبة يف  139اقت�صادا وارتفاعها يف 58
اقت�صادا.
وت�ستند تقديرات العمر املتوقع م�ستقبال �إىل االجتاهات التاريخية
ح�سب البلد وح�سب نوع اجلن�س و�إىل منوذج يتوقع حتقيق مكا�سب �أ�رسع
يف البلدان التي ت�سجل حاليا م�ستويات �أدنى للعمر املتوقع.
وت�ستند االفرتا�ضات اخلا�صة بالهجرة �إىل التقديرات ال�سابقة
وال�سيا�سات التي اعتمدتها البلدان .وتنطوي امل�ستويات املتوقعة
ل�صايف الهجرة على حدوث تراجع بطئ حتى عام .2100
وتوفر �شعبة ال�سكان يف الواليات املتحدة البيانات ال�سكانية ح�سب
فئات الدخل على �رشائط “دي يف دي” ،التوقعات ال�سكانية يف العامل:
تنقيح عام  ،2010جتميع خا�ص للبيانات .وت�ستند فئات الدخل �إىل
املعايري امل�أخوذة من تقرير “م�ؤ�رشات التنمية العاملية”،2011
ال�صادر عن البنك الدويل .وهذه املعايري معربا عنها على �أ�سا�س ح�صة
الفرد من �إجمايل الدخل القومي عام �( 2009إجمايل الناجت املحلي
زائدا �صايف الدخل من اخلارج) ،هي كما يلي:
•فئة الدخل املنخف�ض 1005 :دوالرا �أو �أقل؛
•ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل املتو�سط 1006 :دوالرا �إىل 3975
دوالرا؛
•ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط 3976 :دوالرا �إىل
 12275دوالرا؛
•وفئة الدخل املرتفع 12276 :دوالرا �أو �أكرث.

وينذر غياب مثل هذا النظام بال�رصاع – ال �سيما الآن ،مع توافر
و�سائل االت�صال الرخي�صة مثل الهواتف الذكية وو�سائط التوا�صل
االجتماعي.

التعر�ض للمخاطر يف �أوقات الأزمات

يتعر�ض املراهقون وال�شباب يف مرحلة الر�شد ب�صفة خا�صة ملخاطر
الهبوط االقت�صادي الكلي كما �أنهم هم الذين حتملوا تبعات الأزمة
تعاف بطئ
االقت�صادية العاملية التي بد�أت يف  2008وما �أعقبها من
ٍ
يف التوظيف .وارتفع معدل بطالة ال�شباب يف العامل من � %11.6إىل
 %12.7يف الفرتة بني عامي  2007و ،2011بينما معدل م�شاركة
القوى العاملة ال�شابة (ن�سبة الفئة العمرية العاملة �أو الباحثة عن عمل)
تراجع ب�صورة طفيفة نظرا لتوقف جزء من العاملني املثبطة عزائمهم
عن البحث عن عمل (تقرير منظمة العمل الدولية.)2012 ،
وحلقت �أكرب الآثار باالقت�صادات املتقدمة (راجع املقال بعنوان
“جيل لن تنمحي ندوبه الغائرة” يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية) :فارتفع معدل بطالة ال�شباب يف هذه البلدان على نحو �أكرث
حدة من بطالة البالغني  25عاما و�أكرث (ال �سيما بني الذكور) .وظل
معدل بطالة ال�شباب مرتفعا ،وكلما زاد التعايف تباط�ؤا تراجعت
احتماالت تكوين ال�شباب لروابط مثمرة مع �سوق العمل.
ومن ناحية �أخرى� ،سيكون لل�شباب ال حمالة دور رئي�سي يف التعايف
بف�ضل طبيعتهم الديناميكية وا�ستعدادهم لالنتقال من مناطق العمالة
الفائ�ضة �إىل مناطق نق�ص العمالة ،والتحول من الزراعة منخف�ضة
الإنتاجية �إىل ال�صناعة واخلدمات الأعلى �إنتاجية .وغالبا ما يكون
تدريبهم وتعليمهم وفق �أحدث التطورات ميزة �إ�ضافية – برغم �أن
النظام التعليمي كثريا ما ُيكْ�سِ ب مهارات �إما غري مواكبة للزمن �أو ال
حاجة لها (راجع املقال بعنوان “ناجحون بدرجة مقبول” يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) .وما دام التعليم ال يحقق الأهداف
املتوقعة عادة ،فب�إمكان ال�شباب �أي�ضا �إذكاء دفعة حا�سمة نحو تغيري
امل�ؤ�س�سات والقيادة.

�أمثلة قُطْ رية

ت�ساعد بع�ض الأمثلة على تو�ضيح جمريات الأمور.
فالهند منوذج لبلد يركز جهوده على ما يحقق م�صلحة القطاع
الكبري واملتزايد من ال�سكان ال�شباب وي�سعى جاهدا للو�صول �إىل هذا
الهدف.
وهي ثاين �أكرث البلدان املكتظة بال�سكان يف العامل ،و�سكانها
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما هم الفئة الأكرب  -والآخذة
يف التزايد( .عدد ال�سكان الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما
يف الهند ي�صل �إىل  238مليون ن�سمة وي�ساوي عدد ال�سكان يف رابع
�أكرث بلدان العامل املكتظة بال�سكان وهي �إندوني�سيا) .وخل�صت “جلنة
املعارف الوطنية” يف الهند وير�أ�سها �سام بيرتودا �إىل �أن “�شباب
البالد ال ميكن �أن يكون ثروة �إال �إذا ا�ستثمرنا �إمكاناته� .إن جيال تدفعه
املعرفة �سيتحول �إىل ثروة .و�إذا ُح ِرم من هذا اال�ستثمار ،ف�سوف ي�صبح
عبئا اجتماعيا واقت�صاديا ”.وقد �أعطى �شباب الهند دعما قويا للنا�شط
االجتماعي �آنا هازار وحملته �ضد الف�ساد – مما يدل على وعيهم ال�شديد
ب�آثار الف�ساد ا ُ
ملق َِّو�ضة.
ويجل�س بلد اجلوار باك�ستان على �شفا جرف مماثل ،و�إن كان �أقرب
قليال �إىل احلافة .فبينما ي�صل عدد ال�شباب يف مرحلتي املراهقة والر�شد
�إىل  38مليون ن�سمة ،ت�ضم باك�ستان خام�س �أكرب عدد من ال�سكان يف
العامل ممن ترتاوح �أعمارهم بني  15عاما و 24عاما .ولكن ه�شا�شة
هياكل احلوكمة ،و�ضعف �سجل التقدم الإمنائي ،وانتظام موجات

ال�رصاع االجتماعي احلاد ،واهتزاز الو�ضع االقت�صادي الكلي كلها
عوامل ت�سهم يف فقدان ال�شباب للثقة يف م�ستقبل باك�ستان (املجل�س
الربيطاين .)2009 ،ومن �ش�أن هذه الأو�ضاع �أن تكون مبثابة وقود عايل
الأوكتني لدورات متكررة من عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي .ومع
هذا� ،إذا ا�ستثمرت باك�ستان مواهب �شبابها وقدرتهم الإنتاجية ووجهت
طاقتهم� ،سيمكنها الولوج يف م�سار التنمية الذي �سيتيح للبالد ا�سرتداد
ما فقدته يف العقود الأخرية فتلبي طموحات �شعبها على نحو �أف�ضل.
و�أ�سهمت ظروف مماثلة يف بلورة الربيع العربي من احتجاجات
ومظاهرات وانتفا�ضات بد�أت يف دي�سمرب  2010و�أدت �إىل �سقوط
احلكومات يف تون�س وم�رص وليبيا و�إىل اندالع ال�رصاع احلايل يف

الهند منوذج لبلد يركز جهوده على ما
يحقق م�صلحة القطاع الكبري واملتزايد من
ال�سكان ال�شباب وي�سعى جاهدا للو�صول
�إىل هذا الهدف.
مناطق �أخرى يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وجتاوزتها .ومتتد
جذور هذه الأحداث �إىل عوامل اجتماعية وثقافية و�سيا�سية واقت�صادية
متعددة ،غري �أن ارتفاع �أعداد ال�سكان العاطلني عن العمل ب�شكل كلي
�أو جزئي وكذلك ال�شباب غري املتزوجني يعترب يف الغالب هو القا�سم
امل�شرتك .والفكرة الدائرة يف الأذهان هي �أن ما �سيفقده �أولئك العاطلون
عن العمل وغري املتزوجني قليل ن�سبيا مقارنة بفوائد �أكرب �سيجنونها من
التغيري .ف�ضال على ذلك� ،ساهمت و�سائط التوا�صل االجتماعي احلديثة –
مثل في�سبوك وتويرت ،التي تر�سخ ا�ستخدامها �إىل �أق�صى مدى بني ال�شباب
– يف ت�سهيل التوا�صل والتنظيم فيما بينهم .وبرغم ما تثريه النظرية من
�أفكار ،ال تزال الأدلة التجريبية على القوة التنب�ؤية لدميغرافية ال�شباب
بالنظر �إىل طبيعة القالقل االجتماعية وال�سيا�سية وكثافتها – وعواقبها
العملية -يف مهدها (درا�سة .)Hvistendhal, 2011
ويف �إفريقيا ،تظل الأ�ضواء م�سلطة على ال�شباب يف �أكرب �سكان
القارة يف نيجرييا .ففي عام  1980كانت ح�صة الفرد من �إجمايل
الناجت املحلي يف نيجرييا �أعلى قليال من ح�صة الفرد يف �إندوني�سيا،
لكنها اليوم ال تزيد عن الن�صف .ويبدو �أن العوامل الدميغرافية ت�ساهم
بقوة يف تفاوت الأداء االقت�صادي الكلي (درا�سة Okonjo-Iweala
 .)and others, 2010وكانت وترية التحول الدميغرايف �أ�رسع بكثري
يف �إندوني�سيا مقارنة بنيجرييا ،مما نتج عنه زيادة ن�سبة املراهقني
وال�شباب الرا�شدين يف هذا البلد الإفريقي .فا�ستخدمت �إندوني�سيا جزءا
كبريا من �إيراداتها النفطية يف تعليم ال�شباب ،وجنحت يف ا�ستيعاب
�شبابها من خالل فر�ص العمل املنتجة ورفع م�ستوياتهم املعي�شية.
وب�إمكان نيجرييا اال�ستفادة من درا�سة مت�أنية للنموذج الإندوني�سي.
واليوم يوجد يف نيجرييا  32مليون ن�سمة ترتاوح �أعمارهم بني 15
و 24عاما ،و�أكرث من �ضعف هذا العدد دون اخلام�سة ع�رش من عمرهم.
ومتثل هاتان الفئتان موارد وطنية هائلة .فاال�ستثمار يف مهارة ه�ؤالء
ال�شباب و�صحتهم ،ويف ر�أ�س املال املادي ،والبنية التحتية وامل�ؤ�س�سات
التي جتعلهم منتجني� ،سي�ساعد على جناح التنمية يف نيجرييا.
واال�ستثمار يف الفتيات والن�ساء ،مبا يف ذلك ا�ستثمارات ال�صحة
الإجنابية� ،سي�ضيف على الأرجح امليزة الأخرى املتمثلة يف تخفي�ض
معدالت اخل�صوبة وحترير املوارد لال�ستثمار االجتماعي .وعدم �إ�شباع
رغبة ال�شباب يف امل�شاركة يف العمل املثمر من �ش�أنه الت�أثري �سلبا
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على ال�رشعية ال�سيا�سية ،وزيادة م�شاعر الإحباط وت�صعيد ال�رصاعات،
وتثبيط اال�ستثمارات .ونيجرييا ،مثل كثري من البلدان الأخرى ،يجب
�أي�ضا �أن تظل متفهمة لأوجه التفاوت بني الوحدات اجلغرافية والفئات
الدينية والعرقية و�أن تعتمد �سيا�سات للحيلولة دون حتولها �إىل م�صدر
�أكرب لالحتكاك وعدم اال�ستقرار.

التغيري �آت

مع هذا ،فتغري الوزن الدميغرايف لل�شباب �آت ال حمالة ،مما �سيكون له
انعكا�سات مهمة – على م�ستقبلهم وعلى االقت�صاد العاملي.
وال�شباب متواجدون ب�أعداد �أكرب بكثري يف البلدان واملناطق التي
�شهدت حتوال دميغرافيا بطيئا .على �سبيل املثال ،ميثل ال�شباب  %12من
ال�سكان يف البلدان مرتفعة الدخل ويف �أوروبا ،بينما ي�شكلون نحو %20
من ال�سكان يف البلدان منخف�ضة الدخل ويف �إفريقيا .ولكن منو هذه الفئة
العمرية مبعدل �سنوي �رسيع يف املتو�سط منذ �سبعينات القرن املا�ضي،
وهو � ،%1.4سينتهي بال�رضورة يف العقود القادمة -فينخف�ض �إىل �أقل
من  %0.1يف الفرتة بني  2012و.2050
و�أثناء هذه الفرتة� ،ستتقل�ص �أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين
التي ا�ستمرت يف العقود املا�ضية نظرا لتقا ُزم معدل منوهم ال�ضعيف
ب�سبب بلوغ معدل منو ال�سكان الكلي .%0.73
غري �أن الأرقام العاملية حتجب وراءها تنوعا �أ�سا�سيا كبريا .فت�سجل
�سوازيالند �أعلى ن�سب ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما،
حيث ت�صل �إىل  %24.5من جمموع ال�سكان كما �أنها �أعلى مبقدار مرتني
ون�صف تقريبا من ن�سبتهم يف اليابان ( ،)%9.7و�إ�سبانيا و�إيطاليا
( ،)%9.8واليونان (.)%10.1
ويف البلدان مرتفعة الدخل ،ف�أعداد ال�شباب بني  15و 24عاما �إما
تراوح مكانها �أو تتناق�ص بالفعل .وعلى النقي�ض من ذلك ،ازداد عدد
ال�شباب يف مرحلتي املراهقة والر�شد ب�رسعة بالغة اخلطورة يف البلدان
منخف�ضة الدخل ( ،)%2.6والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى من فئة الدخل
املتو�سط ( ،)%2.1و�إفريقيا ( .)2.7ولكن هذا االرتفاع �سيبلغ نهايته يف
البلدان منخف�ضة الدخل يف وقت قريب.
ويف ال�سنوات القادمة� ،سيرتاجع معدل زيادة �أعداد ال�شباب الذين
ومنطقة
ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما على م�ستوى كل فئة دخل
bloom, 2/9/12
جغرافية .و�سوف ي�صبح املعدل (�أو يزداد) على اجلانب ال�سالب يف بلدان
ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط ويف ثالث مناطق هي �آ�سيا

�إ�ضافة �إىل ذلك كله ،ف�أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين لن تتجاوز
�أعداد امل�سنني لفرتة �أطول من ذلك (راجع الر�سم البياين .)3
وطبقا لتوقعات �شعبة ال�سكان يف الأمم املتحدة ،فاقرتان تباط�ؤ منو
�أعداد ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما مع زيادة �رسعة
منو امل�سنني البالغني  60عاما و�أكرث �سي�ؤدي �إىل تبدل و�ضع الأرقام يف
عام  2026حينما يتجاوز عدد امل�سنني �أعداد ال�شباب .وقد تبدل الو�ضع
بالفعل يف البلدان مرتفعة الدخل ( ،)1990و�أوروبا ( ،)1982و�أمريكا
ال�شمالية ( ،)1987و�أوقيانو�سيا ( .)2011و ُيتوقع حدوث نف�س ال�شيء
يف البلدان يف ال�رشيحة الأعلى من فئة الدخل املتو�سط بحلول مطلع
العقد القادم ،ويف �آ�سيا بعد ذلك بفرتة وجيزة.
وكما �أُ�شري �آنفا ،ت�ضم الهند �أكرب عدد من ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15و 24عاما –  238مليون ن�سمة – و�ستزداد هيمنة
ال�شباب يف العقود القادمة .و ُيعزى ال�سبب يف ذلك �إىل تقل�ص �أعداد
ال�شباب يف ال�صني  -وهي �أكرث بلدان العامل املكتظة بال�سكان اليوم -
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15عاما و 24عاما من  217مليون ن�سمة
يف الوقت احلا�رض �إىل  158مليون ن�سمة يف .2030
وارتفاع �أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين اليوم ال ير�سل �إ�شارة
bloom,من
� 2/9/12أعداد
على �أي زيادة م�ستقبال .فمن بني الع�رشة بلدان التي ت�ضم �أكرب
ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما يف عام ُ ،2012يتوقع
زيادة ال�سكان ال�شباب يف خم�سة منها بحلول عام  2030وانخفا�ض هذه
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و�أمريكا الالتينية و�أوروبا (راجع الر�سمني البيانيني 1و � .)2أما الزيادة
املطردة يف �أعداد ال�شباب بني  15و 24عاما يف الفرتة من 1950
وحتى نهاية  2010ف�سوف تنح�رس وت�ستقر عند  1.26مليار ن�سمة
حوايل عام  .2035ولن توا�صل �أعداد املراهقني وال�شباب الرا�شدين
ارتفاعها �إال يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان يف ال�رشيحة الأدنى
من فئة الدخل املتو�سط.
ويف ظل هذه التغريات� ،سينتقل تركز املراهقني وال�شباب الرا�شدين
يف العامل ب�صورة حادة يف اجتاه �إفريقيا .ويف الوقت الراهن ،يوجد يف
�إفريقيا  %17.5من �شباب العامل املراهقني والرا�شدين ،بينما يوجد يف
�آ�سيا  .%61.9ولكن بحلول عام ُ ،2050يتوقع منو ح�صة �إفريقيا من
املراهقني وال�شباب الرا�شدين �إىل  ،%31.3بينما ُيتوقع تراجع احل�صة
يف �آ�سيا �إىل .%50.4
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الفئة العمرية يف اخلم�سة الأخرى .وعلى م�ستوى البلدان كلها� ،ست�شهد
�إفريقيا جنوب ال�صحراء ـ النيجر وزامبيا وتنزانيا و�أوغندا ومالوي ـ
�أ�رسع معدالت النمو ال�سكاين لل�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و24
عاما ،بينما �سيحدث �أكرب تراجع يف معدالت النمو يف البو�سنة والهر�سك
( ،)%2.4-ثم �ألبانيا ومولدوفا ( ،)%2.3-وكوبا (.)%2.2-

الريفية واملناطق احل�رضية ،وتلبية توقعات ال�شباب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إنها تعني معاجلة الوهن الذي يلحق بالوحدات الأ�رسية  -وذلك جزئيا
من خالل التو�صل �إىل كيفية نقل الوظائف �إىل حيث يعي�ش النا�س ومن
ثم تقليل هجرة �أفراد الأ�رسة الأ�صغر �سنا مدفوعني بدواعي اقت�صادية.
كاف ل�ضمان م�ستقبل مثمر ل�شباب
غري �أن تنفيذ هذه اخلطوات غري ٍ
العامل .فالأمر يقت�ضي توفري فر�ص عمل مالئمة – وتوافر �آليات تت�سم

�إىل �أين ي�سوقنا ذلك كله؟ فكما ر�أينا ،يف �إمكان ال�شباب املبادرة بالدفع
نحو التغيري ،فتتحقق املنفعة لهم ولآخرين غريهم ،ولكن ذلك يعني و�ضع
�أمور كثرية يف ن�صابها يف نواحي عدة.
ورمبا كان �أولها و�أهمها حت�سني التدريب والتعليم (على كافة
امل�ستويات ،من حيث �إمكانية الو�صول �إىل الفر�ص واجلودة) .ولي�س هذا
بالأمر الي�سري ،ولكن من الوا�ضح �أن هناك حاجة �إىل فكر جديد (ورمبا
موارد جديدة) يف كثري من البلدان ،حتى يت�سنى تعليم ال�شباب على نحو
�أ�شمل وبطرق حتقق املنفعة لهم والقت�صاداتهم.
وبرامج اخلدمة الإلزامية �أو الطوعية ـ ما بني اخلدمة الع�سكرية
الوطنية واملنظمات التطوعية مثل فيالق ال�سالم الأمريكية – ميكنها �أن
حتقق التوا�صل االجتماعي بني ال�شباب ،و�أن تغر�س فيهم �شعورا باملجتمع
حولهم ،وتزيد من تقديره للذات ،بينما تك�سبهم املهارات املطلوبة يف
ال�سوق .وتو�سيع نطاق التلمذة املهنية �سيكون مفيدا يف بع�ض احلاالت،
خا�صة الربامج التي ت�ستهدف ال�شباب ولي�س من تزيد �أعمارهم عن 25
�سنة كما يحدث غالبا الآن يف اململكة املتحدة .وزيادة الرتكيز على غر�س
معرفة الأبجديات املالية ،والأبجديات ال�صحية ،ومهارات ريادة الأعمال
�ست�ؤتي على الأرجح ثمارا طيبة.
ومن الأولويات الأخرى توفري بنية حتتية حديثة ميكن االعتماد
عليها ،وتوخي مزيد من احلر�ص يف �ضبط �سيا�سات �سوق العمل ،وزيادة
�إمكانية النفاذ �إىل الأ�سواق املالية ،ومراعاة احلكم الر�شيد الذي يراعي
ق�ضايا ال�شباب ،وتوفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة .وهذه النقطة الأخرية
مهمة ،فال�صحة اجليدة عن�رص له نف�س الدرجة من الأهمية كالتعليم
والتدريب يف ال�سماح لل�شباب بتعزيز املهارات التي يحتاجونها لي�صبحوا
من �أع�ضاء املجتمع املنتجني اقت�صاديا .وال�شباب ،ك�سائر الفئات ،يف
حاجة �إىل احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية عالية اجلودة لكي
bloom, 2/9/12
ي�ستفيدوا من �إمكاناتهم.
واال�ستفادة من ديناميكية ال�شباب تعني �أي�ضا معاجلة التحديات
�أمام نوع اجلن�س والدخل ،وتلك التي تفر�ضها �أوجه التفاوت بني املناطق

�ست�شهد �إفريقيا جنوب ال�صحراء – النيجر
وزامبيا وتنزانيا و�أوغندا ومالوي –�أ�رسع
معدالت النمو ال�سكاين لل�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15عاما و 24عاما.

ما الذي ينبغي عمله؟

بالكفاءة يف تعريف الأ�شخا�ص بتوافر هذه الوظائف – و�ضمان عمق
اندماج ال�شباب يف ن�سيج املجتمع وم�شاركته على �أ�سا�س من امل�ساواة
يف جميع موارده ويف املنافع التي تدرها.
وبالفعل� ،إن الوزن ال�سيا�سي للمراهقني وال�شباب الرا�شدين �آخذ
يف الرتاجع يف البلدان مرتفعة الدخل وب�صورة جزئية يف �أمريكا
الالتينية و�آ�سيا ،كما �أنه �سيزداد وهنا يف كثري من البلدان النامية يف
العقود القادمة مع بدء تقدم �سكانها يف العمر .ولكن لي�س ثمة �شك �أنه
�إذا مت ا�ستثمار مزيد من املوارد من �أجل املراهقني وال�شباب الرا�شدين
على نحو متزامن� ،سيلقى امل�سنون يف جميع البلدان دعما �أف�ضل يف
امل�ستقبل.
و�أخريا ،من ال�رضوري �أن ي�ستمع بالفعل كل من امل�ؤ�س�سات و�صناع
ال�سيا�سات واملجتمع ككل ملا يقوله ال�شباب .وت�ستطيع املجتمعات
واملدن والأقاليم والبلدان �أن ت�ؤ�س�س منتديات بغر�ض اال�ستماع �إىل
�شواغل املراهقني وال�شباب الرا�شدين والتعرف على �أفكارهم واحلفز على
التغيري .وميكن منح ال�شباب �صوتا يف �أجهزة �صنع القرار .ولكي ت�صبح
هذه العمليات جديرة باالهتمام بحق يتعني �أن ي�شارك فيها قطاع
عري�ض حقيقي ميثل هذه الفئة الدميغرافية ،وذلك مثال عن طريق دعوة
الأفراد املمثلني للفقراء �أو لقطاعات املجتمع الأقل حظا يف التعليم.
ف�شمول كل الفئات من �ش�أنه �أن يحقق املنفعة للجميع.
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ا لشبا ب

النجاح بدرجة مقبول
�إميانويل جيمينيز ،و�إليزابيث كينغ ،وجي -بينغ تان

الإ�صالح ال�شامل
للمحتوى التعليمي
وطريقة تقدميه
لل�شباب هي �أف�ضل
و�سيلة تعينهم
وتعني بالدهم
على النجاح

يف

يف البلدان النامية ،يق�ضي ال�شباب يف
املدار�س وقتا �أطول بكثري مما كانوا
يفعلون يف �أي وقت م�ضى ،لكنهم ال
يتعلمون املهارات التي يحتاجون �إليها
للح�صول على وظائف جمزية .ومن ثم،
فم�ستوى الإنتاجية على امتداد حياتهم العملية �أقل مما
ميكن �أن يكون عليه ،مما ي�ؤثر على �إمكانات النمو يف
بلدانهم.
وبعبارة �أخرى ،حققت البلدان النامية تقدما
نحو �إحراز �أهداف التعليم الكمية .فعلى مدار العقدين
املا�ضيني وحدهما مثال ،ارتفع املعدل ال�صايف
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي من نحو � %50إىل  %80يف
البلدان منخف�ضة الدخل.
ولكن البلدان النامية جنحت بقدر �أقل يف حتقيق
حت�سن نوعي يف التعليم ،مقي�سا بجودة �أداء الطالب يف
عمليات تقييم التعلم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�شباب ال
يكت�سبون الأمناط ال�صحيحة من املهارات التي ت�صلح
القت�صاد حديث ،الأمر الذي يجعلهم يف الغالب غري
معدين النتقاء اخليارات ال�صحيحة من بني جمموعة
وا�سعة من الفر�ص االقت�صادية .و�أخريا ،قد ينتهي
املطاف بت�رسب ال�شباب من التعليم يف املدار�س قبل
Jimenez,
النظم
 2/13/2012لأن
الأوان �أو مبكوثهم عاطلني عن العمل �إما
التعليمية �أو اختياراتهم اخلا�صة خذلتهم� ،أو لوقوع
�أحداث غري متوقعة ك�رصاع مدين مثال .ويدعو هذا الأمر
�إىل تنظيم برامج “الفر�صة الثانية” التي تتيح لهم
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العودة �إىل املدار�س �أو اكت�ساب مهارات جديدة مطلوبة
يف �سوق العمل.
فهل ت�ستطيع البلدان النامية �أن حت�سن م�ستوى
اجلودة يف نظمها التعليمية ،و�أن حتقق نتائج �أف�ضل يف
اكت�ساب ال�شباب للمهارات املطلوبة ،وتنجح يف �إبقاء
مزيد من الطالب يف املدار�س لفرتات �أطول ،ثم جتد
فر�ص عمل لهم بعد التخرج� -أو متنحهم فر�صة ثانية
يف حالة الت�رسب من التعليم �أو عدم العثور على عمل؟
�أجل ،ولكن يجب �أن ت�سلك البلدان منهجا نظاميا يف
تغيري م�ضمون وطريقة تعليم ال�صغار بدال من االعتماد
يف �إ�صالح التعليم على �أي عن�رص واحد بعينه.

�أ�سا�سيات دون امل�ستوى

نتيجة لتدين امل�ستوى التعليمي لكثري من ال�شباب وقت
تركهم للدرا�سة ،فهم يدخلون عامل العمل بينما يفتقرون
�إىل املعارف �أو املهارات �أو ال�سلوكيات الالزمة للتكيف
مع التغريات التي تطر�أ على االقت�صاد وعلى حياتهم.
وتخ ُل�ص الدرا�سات ال ُقطْ رية �إىل انخفا�ض م�ستويات
التعلم يف البلدان النامية �إىل حد مثري للذعر .فتبني من
خالل اختبار �أُجري لطالب من مايل �أنهم يفتقرون �إىل
عنا�رص القراءة الأ�سا�سية ،حتى يف ال�صف الثالث .ومل
يتمكن ما يرتاوح بني  %50و %60من الطالب من قراءة
كلمة واحدة �ضمن قائمة من الكلمات التي ُت�ستخدم مرارا
وتكرارا يف لغتهم (درا�سة Ralaingita and Wetterberg,
 .)2011ويف باك�ستان ،ات�ضح من اختبار �أُجري لطالب
يف ال�صف الثالث �أن ن�صفهم فقط متكن من حل م�سائل
ال�رضب الأ�سا�سية (راجع تقرير البنك الدويل،2011 ،
لالطالع على هذا االقتبا�س و�أمثلة �أخرى) .ويت�أكد هذا
االنخفا�ض يف م�ستويات التعلم من خالل التقييمات
الدولية للطالب مثل “اجتاهات درا�سة الريا�ضيات
والعلوم الدولةية” �(Trends in International Mathe
) .matics and Science Studyحتى االقت�صادات متو�سطة
الدخل التي حققت معدالت مرتفعة يف االلتحاق بالتعليم
الأ�سا�سي ،مثل كولومبيا و�إندوني�سيا وتايلند ،تبني �أن
لديها فجوة وا�سعة بني معدل التحاق الطالب البالغني
 14عاما بال�صف الثامن ون�سبة الطالب يف نف�س ال�صف
الذين تعلموا �أ�سا�سيات مادة الريا�ضيات (راجع الر�سم
البياين).
ف�ضال على ذلك ،تتباين م�ستويات التعلم داخل
البلدان تباينا �شديدا ،مما ي�شري �إىل احلاجة �إىل
تعليم عايل اجلودة مينح املهارات املطلوبة يف كل
امل�ستويات ،وكذلك �إىل توفري التعليم الأ�سا�سي للفئات
املحرومة �أو التي ي�صعب الو�صول �إليها .وت�شري
البحوث �إىل �أن التفاوت يف م�ستويات التعلم يتوقف
على ت�صميم ال�سيا�سات التعليمية وفعالياتها �أكرث مما
يتوقف على م�ستويات الدخل (درا�سة Hanushek and
.)Woessmann, 2008

طالبات ين�صنت لل�رشح يف �أحد الف�صول يف مدينة جاكارتا� ،إندوني�سيا

مناهج بعيدة عن الواقع

كاف رمبا ال يتمكنون
حتى �أولئك الذين يت�سنى احل�صول على تعليم �أ�سا�سي ٍ
من �إيجاد فر�صة عمل لأنهم ال ميتلكون املهارات التي يطلبها �أ�صحاب العمل
اليوم — والأهم من ذلك� ،أ�صحاب العمل يف الغد .وبرغم ا�ستمرار البطالة
بني ال�شباب� ،شكا �أ�صحاب الأعمال الذين �شملهم امل�سح من عدم توافر عمالة
كافية متتلك املهارات التي يحتاجون �إليها لتنمية �أعمالهم.
ومن امل�شكالت يف هذا ال�سياق افتقار ال�شباب �إىل املهارات الفنية التي
يحتاجونها لكي ي�صبحوا منتجني على الفور .ففي الهند مثال� ،أدى انخفا�ض
م�ستوى كفاءة خريجي اجلامعات والكليات �إىل دون املتو�سط �إىل قيام قادة
ال�صناعات ،يف جماالت مثل برامج الكمبيوتر والأعمال امل�رصفية وال�صيدلة
وخدمات التجزئة ،بت�صميم الربامج التدريبية اخلا�صة بهم و�إىل توليهم يف
بع�ض احلاالت بناء مقار التدريب اخلا�صة بهم كي يفتحوا �سبيال مبا�رشا
للح�صول على العمالة امل�ستقبلية (درا�سة Wadhwa, De Vitton, and Gereffi,
 .)2008وافتقار ال�شباب �إىل املهارات الفنية مل يكن ليمثل م�شكلة على هذا
النحو �إذا ر�أى �أ�صحاب العمل �أنهم قابلني للتدرب على الأعمال الراهنة .ولكن
�ضعف املهارات الأ�سا�سية يعني �أن �أولئك العاملني قد ال يحققون منفعة من
التدريب �أثناء العمل -الذي غالبا ما يدخره �أ�صحاب العمل ملوظفيهم ذوي
امل�ستويات التعليمية الأف�ضل .ومن املثبطات الأخرى �أي�ضا انخفا�ض م�ستوى
االلتحاق مبجاالت درا�سة العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات.
كذلك يبدو �أن املهارات غري املعرفية �أو “ال�شخ�صية” ال حتظى باهتمام
كاف .فتك�شف م�سوح �أُجريت لأ�صحاب الأعمال يف عدد من املناطق عن وجود
ثغرات يف جماالت مثل حل امل�شكالت ،والإبداع ،والعمل اجلماعي ،والقدرة
على التوا�صل ،واال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية ،والتفكري النقدي ،واالبتكار،
واملبادرة ،وريادة الأعمال ،ودقة املواعيد (م�ؤ�س�سة التمويل الدولية والبنك
الإ�سالمي للتنمية .)2011 ،وتكت�سب هذه املهارات �أهمية �أكرب من ذي قبل
يف �أماكن العمل احلديثة يف ظل ما ت�شهده من انت�شار تكنولوجيا املعلومات،
والتحول �إىل الهياكل التنظيمية املنب�سطة ،واندماج الأعمال املتفرقة جغرافيا
�ضمن �شبكات �إنتاج عاملية ،واحلاجة �إىل مواكبة التقدم التكنولوجي وم�سايرة
تطورات ال�سوق احلديثة .وتدل العوامل ذاتها على �أن معرفة اللغات الأجنبية،
وخا�صة الإجنليزية ،واملهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام الكمبيوتر تكت�سب �أهمية
متزايدة باعتبارها مهارات �أ�سا�سية من وجهة نظر �أ�صحاب الأعمال.

اختيارات غري حكيمة وال م�ستنرية

يواجه ال�شباب حتديات �أكرث مما يجابه الكبار عند اتخاذ قرارات طويلة الأجل
ب�ش�أن م�ستقبلهم -مثل مقدار اال�ستثمار يف التعلم اليوم� .أوال� ،إنهم يفتقرون
�إىل اخلربة يف اتخاذ القرارات وقد ال تتوافر لديهم املعلومات الالزمة لالختيار

على �أ�سا�س م�ستنري .على �سبيل املثال� ،أُجري عام  2001م�سح يف اجلمهورية
الدومينيكية للأوالد يف ال�سنة النهائية يف املدار�س االبتدائية والذين
ا�ستطاعوا �أن يقدروا بدقة املنفعة التي تعود عليهم من ا�ستكمال التعليم
االبتدائي ،ولكنهم قللوا ب�صورة حادة من مردود �شهادة الدرا�سة الثانوية –
مبقدار الثلث -لأن تقديراتهم مل تُبنى �إال على �أجور �أولئك الذين مكثوا يف
القرية بعد ا�ستكمال مرحلة التعليم الثانوي؛ بينما الذين ك�سبوا دخوال عالية
انتقلوا للعي�ش بعيدا (درا�سة .)Jensen, 2010
ونق�ص املوارد هو �أحد الأ�سباب الأخرى وراء �ضعف خيارات التعليم بني
ال�شباب .فبعد املرحلة املبكرة من التعليم الثانوي يبد�أ ال�شباب يف متويل ما
يح�صلون عليه من تعليم وتدريب مبزيد من مواردهم اخلا�صة .وحتى حينما
حتظى هذه اال�ستثمارات بدعم مكثف ،ف�إن ال�شباب هم الذين يتكبدون قدرا كبريا
من تكلفة الفر�صة ال�ضائعة من مت�ضية الوقت يف التدريب ،بينما املنح والقرو�ض
التي متول التعليم غري متاحة على نطاق وا�سع يف معظم البلدان النامية.
و�أخريا ،يت�ضح من البحوث التي �أُجريت م�ؤخرا حدوث تطور كبري يف
املخ بعد �سن البلوغ ،خا�صة يف الف�ص الأمامي ،حيث الوظائف التنفيذية.
وهذه الوظائف متكن ال�شباب من انتقاء خيارات تعليمية عقالنية من خالل
املقارنة بني منافع احلا�رض واملنافع املتوقعة وتكاليف التعليم .وعندما
يكون �أمام الطالب فر�صة واحدة للنجاح ،فال جمال للحديث عن ق�رص نظر
ال�شباب �أو �إقدامهم على املخاطرة.

لي�ست هناك فر�ص ثانية

حتى عندما تتوافر فر�ص كافية للتعليم عايل اجلودة ،يظل من املرجح �أن يقع
ال�شباب �أو �آبائهم �أو حكوماتهم يف بع�ض االختيارات ال�سيئة.
ففي عام  ،2009كان هناك  67مليون طفل يف �سن التعليم االبتدائي
و 72مليون �شاب يف �سن التعليم الثانوي الأدنى يف �أنحاء العامل مل يلتحقوا
مبدار�س .ويعي�ش معظم ه�ؤالء ال�شباب يف منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
ومنطقة جنوب وغرب �آ�سيا ،اللتني ت�ضمان معا  %46و ،%57على التوايل،
من �شباب العامل يف �سن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي غري امللتحقني
مبدار�س .ورمبا لن يكت�سب معظم ه�ؤالء الأطفال �أبدا �أ�سا�سيات القراءة
واحل�ساب من خالل التعليم الأ�سا�سي.
وبرامج الفر�صة الثانية هي مبثابة �رشيان احلياة له�ؤالء ال�شباب ،وت�شمل
دورات حمو الأمية ،وبرامج معادلة الدرجات ،والتدريب املهني املوجهة نحو
الوظائف املتاحة .وبرغم تباين املعلومات املتاحة عن مدى توافرها ،ات�ضح
من خالل م�سح واحد �أُجري ملنطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء �أنه كان هناك
 154برناجما يف  39بلدا خلدمة  3.5مليون طفل يف عام 2006؛ بينما كان
هناك  52مليون �شاب �إفريقي غري ملتحقني مبدار�س عام ( 2009درا�سة
.)DeStefano and others, 2006
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ونظرا لأن امل�ستفيدين امل�ستهدفني هم الفئات املحرومة بطبيعة
احلال ،غالبا ما تفتقر برامج الفر�صة الثانية �إىل الدعم ال�سيا�سي الالزم
لتعبئة االلتزامات املالية امل�ستمرة .وغالبا ما تكون هذه الربامج مكلفة
وال حتتوي على م�سار موثوق للعودة �إىل تيار النظام التعليمي العام (مثال
من خالل �شهادات معادلة �إمتام الدورات التدريبية) وتفتقر �إىل الروابط مع
�سوق العمل التي تكت�سب �أهمية خا�صة بالن�سبة لليافعني الأكرب �سنا.

التقدم على الدرب

لي�س ثمة نق�ص يف الأفكار حول كيفية حت�سني �إمكانات الو�صول �إىل
التعليم� ،أو نق�ص يف اجلهود املبذولة .فكثري من البلدان يخ�ص�ص جزءا
كبريا من الإنفاق العام للتعليم والتدريب .ولكن البلدان يتعني �أن تبذل
جهدا �أكرب لزيادة فر�ص التعلم املتاحة لل�شباب ،ال �سيما من خالل
حت�سني اجلودة .ويتعني عليها �أي�ضا م�ساعدة ال�شباب (و�آبائهم) على
توخي احلكمة يف االختيار من هذه الفر�ص ـ ويف حالة االختيارات
ال�ضعيفة التي تكاد تكون حتمية ـ يجب �أن ت�ضع البلدان برامج للفر�صة
الثانية تت�سم مبردودية التكلفة.
وتلقي �أكرث املبادرات الواعدة نظرة نظامية على التعلم الذي يركز
على النتائج القابلة للقيا�س (البنك الدويل.)2011 ،
�أوال ،الإقرار ب�أن �إ�صالح نظام تعليمي موجه نحو ال�شباب ال يقت�رص
على حت�سني املدار�س واملعاهد العامة بعد املرحلة االبتدائية ،و�إمنا

عندما يكون �أمام الطالب فر�صة واحدة
للنجاح ،ال ميكن احلديث عن ق�رص نظر
ال�شباب �أو �إقدامهم على املخاطرة

يتعلق �أي�ضا بالتو�سع يف املعاهد غري النظامية واخلا�صة وتوفري عن�رص
التعلم امل�ستمر يف املنزل واملجتمع .ومن �ش�أن هذا املنهج النظامي
�أن يحول دون الإ�صالحات التدريجية – التي ميكن �أن ت�سفر عن عدم
االت�ساق بني العدد املتزايد للمتخرجني من نظام التعليم الأ�سا�سي
والعدد املحدود من الأماكن املتاحة يف امل�ستويات التعليمية الأعلى-
ودون حدوث فجوات بني املهارات التي ُت َد َّر�س وتلك التي يطلبها
�أ�صحاب الأعمال يف القطاع اخلا�ص .وهذا املنهج يعني �رضورة متتع
الأطفال الذين يدخلون يف مرحلة املراهقة بالتغذية الكافية وال�صحة
اجليدة حتى يت�سنى لهم التعلم �أثناء �سنوات تكوينهم ،كما يدعو �إىل
توافر م�ستوى جيد من التعليم يف املرحلة دون �سن الدرا�سة واملرحلة
االبتدائية وزيادة دعم الآباء للتعلم.
ثانيا ،الإقرار ب�أن حت�سن مردود التعلم ال يقت�ضي جمرد اال�ستثمار
يف املباين والف�صول املدر�سية ،ويف تدريب املعلمني والأ�ساتذة ،والكتب
الدرا�سية؛ و�إمنا هذه املدخالت يجب �أن حت�سن التعليم والتعلم داخل
الف�صل الدرا�سي من خالل الإدارة الر�شيدة للنظام التعليمي والرتكيز
على النتائج .ويبد�أ هذا الرتكيز بقيا�س ومراقبة عملية التعلم ثم يجب
اال�سرت�شاد بهما بعد ذلك يف حتديد �أ�سلوب �إدارة املدار�س ومتويلها،
وطريقة تعيني املعلمني وترقيتهم .ويتعني �أن يتوافر للمعلمني ومديري
املدار�س �أدوات وموارد كافية كما يجب م�ساءلتهم عن النتائج املحددة.
ونظرا لأن املدار�س التي تخدم الفئات املحرومة هي التي يقع عليها
عادة �أكرب ال�رضر من �إخفاق الإدارة الر�شيدة وامل�ساءلة ،فمن �ش�أن اتباع
منهج نظامي �أن يعزز امل�ساواة ويدعم الكفاءة.
ثالثا ،و�ضع برامج تعلم ال�شباب ل�صنع القرارات ال�سليمة عند
اال�ستثمار يف ر�أ�سمالهم الب�رشي من خالل تزويدهم باملعلومات
واملوارد وفتح املجال �أمام منحهم فر�صا ثانية ،حتى يت�سنى لهم العودة
�إىل امل�سار ال�صحيح �إذا جنحوا �أو جنح �آخرون جتاه اختيارات خاطئة.
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فتوافر مزيد من املعلومات عن مردود التعليم يحقق النتائج املرجوة،
كما يتبني من احلالة امل�أخوذة من اجلمهورية الدومينيكية الواردة �آنفا.
فاحتماالت االلتحاق بالتعليم الثانوي بني طالب ال�صف الثامن الذين
مت �إطالعهم على بيانات الدخل الفعلي خلريجي املدار�س الثانوية تفوق
احتماالت التحاق نظرائهم الذين مل يتلقوا هذه املعلومات وقللوا من
قدر مردود موا�صلتهم للتعليم (درا�سة .)Jensen, 2010
رابعا ،تقييم الت�أثري الذي حتدثه الربامج املبتكرة .فربامج الفر�صة
الثانية تت�ضمن طائفة وا�سعة من التدخالت من �أجل ال�شباب الذين
مكثوا خارج املدار�س و�سوق العمل ل�سنوات عديدة .ومل حتظ هذه الربامج
ب�شعبية خا�صة نظرا العتبارها مكلفة �أكرث من التعليم النظامي .ولكن
يتبني من الدرا�سات التي �أُجريت م�ؤخرا جلهود مثل برنامج “ال�شباب”
) (JÓvenesيف �أمريكا الالتينية �أن �صحة الت�صميم واملثابرة يف التنفيذ
يجعالن هذه التدخالت تعيد ال�شباب �إىل التيار العام ل�سوق العمل على
نحو يت�سم مبردودية التكلفة (تقرير البنك الدو يل 2006؛ ودرا�سة �At
.)tanasio, Kugler, and Meghir, 2011
وبرغم �أن هذه املبادرات لي�ست هي اجلواب التام ،فهي ت�ساعد
ال�شباب على اال�ستفادة من مواهبهم وطاقاتهم وزيادة فر�ص جناحهم.
وهذا بدوره م�صدر �أخبار جيدة للنمو االقت�صادي.

■

�إميانويل جيمينيز مدير تقييمات القطاع العام يف جمموعة التقييم
امل�ستقلة ،و�إليزابيث كينغ مدير التعليم يف �شبكة التنمية الب�رشية،
وجي -بينغ تان م�ست�شار تعليمي يف �شبكة التنمية الب�رشية – وجميعهم
من جمموعة البنك الدويل.
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لن تنمحي ندوبه

ا لشبا ب

حنان مر�سي

�أ�سفرت

�أزمة االقت�صاد العاملي
الأخرية عن �آثار ج�سيمة
على العمالة ال�شابة
يف خمتلف �أنحاء العامل ،وخا�صة يف االقت�صادات
املتقدمة الأ�شد ت�رضرا والتي تتقدم الآن يف م�سرية
التعايف ب�رسعة �أبط�أ من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية.
والواقع �أن ال�شباب دائما ما كان يجد �صعوبة
كبرية يف العثور على عمل .فالبيانات التاريخية ت�شري
�إىل �أن معدل البطالة للأعمار بني  15و  24عاما كان
�أعلى مرتني �إىل ثالث مرات من املعدل املقابل للفئات
العمرية الأكرب .ولكن االرتفاع احلاد يف بطالة ال�شباب
منذ بدء الأزمة العاملية يف عام  2008يفوق بكثري ما
طر�أ من ارتفاع على معدل البطالة بني الفئات الأكرب
�سنا ،كما �أن م�شكالت توظيف ال�شباب تفاقمت يف الآونة
الأخرية ب�سبب الق�ضايا الهيكلية ـ وخا�صة يف �أوروبا.
وميكن �أن ت�سبب البطالة معاناة بالغة لل�شباب على
امل�ستوى ال�شخ�صي .فالف�شل يف احل�صول على �أول وظيفة
�أو يف االحتفاظ بها لفرتة طويلة ميكن �أن ت�سفر عن عواقب
وخيمة ت�رض بحياتهم وم�ستقبلهم املهني على املدى
الطويل .غري �أن بطالة ال�شباب تت�سبب �أي�ضا يف عواقب
اجتماعية �أو�سع نطاقا وت�ساهم م�ساهمة كبرية يف ات�ساع
الفجوة بني م�ستويات الدخل يف االقت�صادات املتقدمة.

من �سيئ �إىل �أ�سو�أ

يف عام  ،2007وهو العام ال�سابق على بدء
الركود العاملي ب�شكل جدي ،كان العاملون ال�شباب
يواجهون م�شكلة بالفعل .فقد و�صل معدل البطالة

�صف من الباحثني عن عمل يف معر�ض للتوظيف �أقيم يف مدينة نيويورك

املتو�سط يف االقت�صادات املتقدمة �إىل  %13بالن�سبة
للعاملني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و  24عاما،
مقارنة بنحو  %5للعاملني الأكرب �سنا .وت�صاعد
معدل البطالة بني ه�ؤالء العاملني ال�شباب حتى بلغ
الآن حوايل � ،%20أي ثالثة �أ�ضعاف املتو�سط ال�سائد
للفئات العمرية الأكرب ،وهو  %7تقريبا .ونظرا للبطء
ال�شديد الذي ت�سري به االقت�صادات املتقدمة نحو
التعايف ،فمن املرجح �أن يظل هذا املعدل مرتفعا
لبع�ض الوقت.
وثمة تفاوت كبري بني البلدان يف معدالت بطالة
ال�شباب .فرغم �أنها بلغت  %13يف املتو�سط قبيل
الأزمة يف االقت�صادات املتقدمة (�أ�سرتاليا وكندا
واليابان وكوريا ونيوزيلندا والواليات املتحدة
و�أوروبا الغربية) ،فقد جتاوز هذا املعدل  %20يف
اليونان و�إيطاليا ،وكان �أقل من  %10يف هولندا
واليابان ،وحوايل  %10يف الواليات املتحدة .وهناك
عدة بلدان �أخرى ،منها ال�سويد واململكة املتحدة،
بلغت فيها بطالة ال�شباب �أربعة �أ�ضعاف املعدل
املقابل للأكرب �سنا.
ومنذ عام  ،2008زادت البطالة بني ال�شباب
(راجع الر�سم البياين) ـ حيث جتاوزت  %18يف
الواليات املتحدة ،وو�صلت الآن �إىل  %25تقريبا يف
�إيطاليا وال�سويد .وكانت �أكرب زيادة هي التي �سجلتها
ال�ضعف،
�إ�سبانيا ،حيث ارتفعت بطالة ال�شباب مبقدار ِ
من �أقل من  %20يف عام � 2008إىل حوايل  %40بعد
ذلك بثالث �سنوات .غري �أنها انخف�ضت يف �أملانيا
بف�ضل كفاءة برامج التلمذة املهنية والبدء يف تطبيق
�سيا�سات العمل لفرتات ق�صرية والتي تعمل على دعم

يف االقت�صادات
املتقدمة� ،سجلت
البطالة ارتفاعا
هائال بني العمالة
ال�شــابـة عـلـى
�أثر الأزمة ،وهو
ارتفاع �سي�ستغرق
وقتا طويال حتى
يرتاجع.
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ال�رشكات حني تخف�ض �ساعات العمل بدال من ت�رسيح العمالة يف فرتات
تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي .لكن احتماالت البطالة بني العمالة الأملانية
ال�شابة ال تزال �أكرب مرة ون�صف من احتماالت البطالة بني الأكرب �سنا.
غري �أن معدل البطالة الكلي لي�س الباعث الوحيد على القلق .فمن املثري للقلق
�أي�ضا طول الفرتة التي ت�ستمر فيها البطالة بني العمالة ال�شابة ،وهو ما يحدث
يف الغالب �أثناء البحث عن فر�صة العمل الأوىل .ففي االقت�صادات املتقدمة،
ي�ستغرق البحث عن فر�صة عمل مدة عام �أو �أكرث بالن�سبة الثنني من كل ع�رشة
من العاطلني ال�شباب .والن�سبة �أعلى يف بلدان منطقة اليورو� ،إذ ت�صل �إىل 3
من كل  10عاطلني ،بينما جند ن�سبة انت�شار البطالة يف �أعلى م�ستوياتها يف
�إ�سبانيا ،حيث ي�ستمر بحث  %40من العمالة ال�شابة عن فر�ص العمل ملدة تزيد
على � 12شهرا .والتعطل عن العمل لفرتة طويلة ُيف ِقد العمالة ما تتمتع به من
مهارات كما ُيف ِقدها ارتباطها مبكان العمل .وقد �أدت م�شاعر الإحباط املتنامية
من جراء البطالة �أي�ضا �إىل توقف عدد كبري من ال�شباب املحبط عن البحث عن
يرجح �أن تكون الأرقام الواردة يف �إح�صاءات البطالة �أقل من
عمل ـ ومن ثم َّ
واقع احلال.

�صعب املنال

عادة ما تكون معاناة ال�شباب من �أجل العثور على فر�صة عمل �أ�شد مما يالقيه
الأكرب �سنا يف هذا ال�سياق ،وذلك لعدة �أ�سباب .فال�شباب خربته العملية �أقل،
ومعرفته �أقل بكيفية البحث و�أماكنه املالئمة ،كما �أن دائرة ات�صاالته �أ�ضيق
يف هذا اخل�صو�ص� .أ�ضف �إىل ذلك �أن كثريا من ال�شباب يفتقر �إىل املهارات التي
يحتاجها �أ�صحاب الأعمال ،وهو ما يرجع يف الغالب �إىل النظم التعليمية التي
تركز على ما �سبق وال ت�ست�رشف القادم .ونتيجة لذلك ،تكون فرتة االنتقال من
الدرا�سة �إىل العمل مليئة بالعرثات وطويلة يف بع�ض الأحيان بالن�سبة لكثري من
ال�شباب ،وقد �أ�صبحت الآن �أكرث م�شقة من جراء الأزمة .وحتى الذين ينجحون يف
العثور على وظائف جتدهم �أكرث تعر�ضا ملخاطر البطالة مقارنة بالأكرب �سنا،
وخا�صة يف فرتات الهبوط االقت�صادي ،لأن �آخر املعينني غالبا ما يكونون �أول
من يقع عليهم االختيار للت�رسيح من العمل.
غري �أن بع�ض ممار�سات �سوق العمل �أي�ضا ،وخا�صة يف �أوروبا ،ت�ؤدي �إىل
تفاقم امل�شكالت طويلة الأجل .فنجد �أن العمل بعقود م�ؤقتة �أمر مرجح احلدوث
بني ال�شباب �أكرث منه بني العمالة الأكرب �سنا .وقد كان ما يقرب من ثلث
العمالة ال�شابة يف االقت�صادات املتقدمة يعمل مبقت�ضى هذا النوع من العقود
قبل الأزمة .ويف �سنوات االزدهار ،كانت ال�رشكات تعتمد اعتمادا كبريا على
العمالة امل�ؤقتة ـ الأمر الذي يحدث يف معظم الأحيان لاللتفاف على القواعد
التنظيمية التي ي�صعب معها ت�رسيح العمالة الدائمة .ومع انكما�ش االقت�صاد،
كانت العمالة امل�ؤقتة من �أول الذين مت ت�رسيحهم ،كما �أن ن�سبة كبرية منها
مل تنطبق عليها ال�رشوط الالزمة للح�صول على مكاف�آت نهاية اخلدمة من
ال�رشكات التي يعملون فيها ـ وهكذا مل يكن ت�رسيحهم �أ�سهل وح�سب ،بل كان
�أقل تكلفة �أي�ضا .وقبل وقوع الأزمة ،كان ن�صف العاملني ال�شباب يف �إ�سبانيا
يعملون بعقود م�ؤقتة ،وكانوا �أول من فقدوا وظائفهم .وعادة ما يواجه العاملني
ال�شباب حمنة مزدوجة حني يفقدون وظائفهم .فالأمر بالن�سبة لهم ال يقت�رص
على فقدان الوظيفة ،بل ميتد يف الغالب �إىل �إ�ضعاف فر�صهم يف احل�صول على
منافع الرعاية االجتماعية.

“�آثار الندوب”

بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت ق�صرية الأجل التي جترها البطالة على ال�شباب ،فهي
تت�سبب يف �آثار مع ِّوقة طويلة الأجل �أي�ضا .وتو�ضح الدرا�سات ذات ال�صلة �أن
ال�شباب الذين ميرون بتجربة البطالة يف مرحلة مبكرة من حياتهم هم الذين
يرجح تعر�ضهم لها �أكرث من غريهم يف �سنوات الحقة �أي�ضا ،كما يرجح �أن
يحققوا دخال �أقل على مدار حياتهم العملية مقارنة بنظرائهم الذين ينجحون
يف العثور على وظائف ب�سهولة �أكرب (درا�س ة �Wachter, Song, and Manches
ter, 2009 von؛ ودرا�سة  .)Kahn, 2010ويطلق اخلرباء على التداعيات ال�سلبية
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طويلة الأجل التي ت�سببها البطالة املبكرة ا�سم “�آثار الندوب” (�أو
” ،)effectsوهي نتاج عوامل مثل تدهور املهارات واخلربة العملية غري املحققة،
و�إن كانت قد تن�ش�أ �أي�ضا نتيجة اعتقاد �أ�صحاب الأعمال املحتملني ب�أن هذه
العمالة لن تكون من ِتجة .وكلما طالت فرتة التعطل عن العمل ،زادت احتماالت
ا�ستمرار الندوب طويلة الأجل .وقد ت�صل ن�سبة الفاقد من دخولهم املمكنة �إىل
 %20مقارنة بنظرائهم الذين يلتحقون بوظائف يف وقت �أبكر ،وميكن �أن ي�ستمر
هذا النق�ص يف الدخل لفرتة ت�صل �إىل ع�رشين عاما.
�أما الآثار ال�سلبية التي ت�رض مب�ستوى الدخل مدى احلياة فتظهر يف �أو�ضح
�صورها عندما تكون البطالة يف �سن ال�شباب ،ال �سيما وقت التخرج من املرحلة
اجلامعية .وقد ر�أينا هذا النوع من الآثار طويلة الأجل يف اليابان ،على �سبيل
املثال ،حيث تعر�ض لها اجليل الذي دخل �سوق العمل يف حقبة الت�سعينات �أثناء
ما يطلق عليه “العقد ال�ضائع” .ففي تلك احلقبة ،زادت البطالة طويلة الأجل
ال�ض ْعف وا�ستمرت لفرتة طويلة بعد بدء التعايف
بني ال�شباب بن�سبة جتاوزت ِ
االقت�صادي ،لأن �أ�صحاب العمل اليابانيني كانوا يف�ضلون تعيني حديثي
التخرج بدال ممن وقعوا يف �أَ�سرْ البطالة طويلة الأجل �أو ا�ستمر توقفهم عن �أي
ن�شاط لفرتة متوا�صلة.
وبالإ�ضافة �إىل الآثار ال�ضارة التي تُخلِّفها البطالة على الأجور ومدى
ال�صالحية للتوظيف يف امل�ستقبل ،تفيد الدرا�سات ب�أن هناك �أدلة تثبت �أن فرتات
البطالة التي يتعر�ض لها ال�شباب غالبا ما تنتق�ص من �شعورهم بال�سعادة
والر�ضا الوظيفي وال�صحة البدنية ل�سنوات طويلة الحقة.
“scarring

تكاليف باهظة

ميكن �أن ترتتب على بطالة ال�شباب �أي�ضا تكاليف اقت�صادية واجتماعية باهظة
يتحملها املجتمع .فعدم اال�ستفادة الكاملة من طاقات ال�شباب يف �سوق العمل
ميكن �أن ُين�شئ حلقة مفرغة من الفقر واال�ستبعاد االجتماعي تنتقل من جيل
�إىل �آخر .وقد يت�سبب عدم توافر الفر�ص الوظيفية يف دفع العاطلني نحو �أعمال
العنف وجنوح الأحداث .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن ارتفاع معدل
البطالة بني ال�شباب م�ؤخرا كان من العوامل امل�ساهمة يف القالقل االجتماعية
التي اجتاحت الكثري من البلدان ـ املتقدمة وال�صاعدة والنامية.
2/12/2012
Morsy,إىل
ال�شباب �
ومن ناحية �أخرى ،ي�ؤدي ت�صاعد معدالت البطالة بني
ازدياد حدة التفاوت بني الدخول ،وهي م�شكلة متنامية بالفعل يف كثري من
االقت�صادات املتقدمة .وا�ستنباط ًا من العوامل الأ�سا�سية املف�ضية �إىل تفاوت
الدخول يف االقت�صادات املتقدمة الأع�ضاء يف “منظمة التعاون والتنمية يف
¢ùLƒàdÉH Qƒ©°T
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امليدان االقت�صادي” ) (OECDبني عامي  1980و ُ ،2005يتوقع �أن ت�ؤدي
الأزمة العاملية �إىل ات�ساع فجوة التفاوت عن طريق زيادة البطالة و�إ�ضعاف
احلافز على توفري فر�ص وظيفية جديدة (درا�سة  ،Morsyقيد الإ�صدار) .وت�ساهم
بطالة ال�شباب م�ساهمة كبرية يف ازدياد التفاوت بني الدخول.
وت�شري التقديرات �إىل �أن ارتفاع البطالة بني ال�شباب �أثناء الأزمة تَ�سبب يف
زيادة التفاوت بني الدخول مقي�سا مبعامل جيني ،وذلك بواقع  4نقاط مئوية
على م�ستوى االقت�صادات املتقدمة ككل ومبقدار  8نقاط مئوية يف بلدان
الهام�ش الأوروبية ـ �أي اليونان و�آيرلندا و�إيطاليا والربتغال و�إ�سبانيا ـ حيث
كان تدهور الأو�ضاع يف �سوق العمل �أكرب بكثري مما حدث يف البلدان الأخرى.
ويقي�س معامل جيني درجة التفاوت على مقيا�س يرتاوح بني �صفر و ،100
حيث ي�شري ال�صفر �إىل امل�ساواة التامة يف دخول الأ�رس ،وميثل الرقم  100و�ضعا
حت�صل فيه �أ�رسة واحدة على دخل جمتمع ب�أ�رسه.

كلما ازداد توجه �أ�صحاب العمل يف �أي
بلد �إىل تعيني العمالة بعقود م�ؤقتة ،ارتفع
م�ستوى التفاوت بني الدخول.
وقد �أ�سفرت الأزمة العاملية �أي�ضا عن ظهور عدد �أكرب من العمالة
“املحبطة” التي ت�رسبت من �صفوف القوى العاملة� ،سواء منها ال�شابة �أو
الأكرب �سنا ،مما يرجح �أنه زاد من ات�ساع فجوة التفاوت بني الدخول .كذلك
�أدى ارتفاع معدالت البطالة بني ال�شباب �إىل زيادة ات�ساع الفجوة بني الأغنياء
والفقراء وت�شري التقديرات �إىل �أن �أعلى م�ستويات التدهور يف توزيع الدخل
كان يف �إ�سبانيا و�آيرلندا ،حيث بلغت زيادة التفاوت بني الدخول  18نقطة
مئوية و  12نقطة مئوية ،على الرتتيب .و ُيعزى هذا التدهور �إىل فقدان الكثري
من الوظائف يف قطاع الت�شييد ،وهو �أحد امل�صادر الرئي�سية لتوظيف عدد
كبري من العمالة ال�شابة ذات املهارات املحدودة .وميكن القول ب�أن البطالة
طويلة الأجل يف هذين البلدين م�س�ؤولة عن حوايل ن�صف م�ساهمة البطالة
الكلية يف تفاوت الدخول .وعلى النقي�ض من ذلك ،مل ي�شهد التفاوت بني
الدخول تغريا ُيذكر يف �أملانيا وهولندا ،حيث ُد ِّع َمت �أو�ضاع العمالة بف�ضل
خم�ص�صات ت�رسيح العمالة والربامج الداعمة للعمل على �أ�سا�س عدم التفرغ.
وكان ميكن �أن تحُ ْ دِث البطالة �آثارا �أكرب على تفاوت الدخول لوال �شبكات
الأمان االجتماعي املنت�رشة على نطاق وا�سع يف االقت�صادات املتقدمة.
كذلك �أ�شار حتليل بيانات “منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي” �إىل �أن م�ستوى التفاوت بني الدخول يزداد ارتفاعا مع زيادة
اجتاه �أ�صحاب العمل �إىل تعيني العمالة بعقود م�ؤقتة .وتبدو هذه الفجوة
وا�سعة يف بلدان مثل �إ�سبانيا والربتغال على وجه اخل�صو�ص ،حيث مت
تخفيف القيود التنظيمية على التعاقدات امل�ؤقتة مع احلفاظ على درجة
كبرية من احلماية الوظيفية للعمالة الدائمة.

حل امل�شكلة

تعاف قوي م�صحوب مبزيد من فر�ص العمل �إىل تخفي�ض
�سي�ؤدي حدوث ٍ
البطالة بني ال�شباب ،وحت�سني توزيع الدخول ،وتعزيز التجان�س االجتماعي.
لكن التعايف لن يكفي وحده ملنع تهمي�ش عدد كبري من ال�شباب احلايل يف
االقت�صادات املتقدمة ومنع ا�ستبعاده من �صفوف القوى العاملة.
وفيما يلي بع�ض الإ�صالحات ال�رضورية وا�سعة النطاق يف �أ�سواق
العمل واملنتجات:
• معاجلة عدم االت�ساق بني املهارات التي يكت�سبها الطالب يف مرحلة
الدرا�سة واحتياجات �أ�صحاب الأعمال� :سيكون لهذا الإ�صالح �أثر كبري يف
احلد من بطالة ال�شباب على املدى الطويل .ويف هذا ال�سياق ،ينبغي �أن
تكفل ال�سيا�سات املطبقة نظاما تعليميا ي�سلح ال�شباب باملهارات التي
يحتاجها �أ�صحاب الأعمال ،عن طريق برامج التوا�صل والتدريب والتلمذة

املهنية و�إجراءات امل�ساعدة يف البحث عن عمل .وت�ستطيع احلكومات
ت�شجيع �أ�صحاب الأعمال اخلا�صة على تعيني عدد �أكرب من ال�شباب
باتخاذ �إجراءات حافزة مثل تخفي�ض م�ساهماتهم يف مدفوعات ال�ضمان
االجتماعي للمعينني اجلدد و�/أو تقدمي دعم لل�رشكات التي تعني �شبابا
كانوا عاطلني لفرتة طويلة �أو من ذوي املهارات املحدودة.
• تخفيف القيود التي تفر�ضها حماية العمالة النظامية مع تعزيز هذه
احلماية بالن�سبة للعمالة امل�ؤقتة ،ت�شجيعا خللق فر�ص العمل :فمن املمكن
�أن ترتفع البطالة مع انت�شار النظام املزدوج يف �سوق العمل ،والذي تت�سم
فيه العمالة امل�ؤقتة باملرونة بينما حتظى العمالة الدائمة مب�ستوى عال
من احلماية (درا�سة Blanchard and Landier, 2002؛ ودرا�سة Dao and
 .)Loungani, 2010وي�ؤدي االقت�صار على تخفيف القواعد التنظيمية التي
حتكم العقود حمددة الأجل �إىل تعزيز مركز العمالة الدائمة يف التفاو�ض
على الأجور ،الأمر الذي يرفع الأجور ويجعل التوظيف �أكرث �صعوبة
بالن�سبة للآخرين .ولهذا ال�سبب يجب اتخاذ اخلطوتني معا.
• ت�شجيع املناف�سة وتهيئة مناخ �أكرث دعما للأعمال :فمن �ش�أن هذه
اخلطوات �أن تفتح قطاعات خمتلفة �أمام ال�رشكات اجلديدة ،مما يعزز
االبتكار والكفاءة ،ومن ثم يحفز اال�ستثمار وتوظيف العمالة يف القطاع
اخلا�ص .وينبغي �أن تهدف ال�سيا�سات املطبقة �إىل �إزالة احلواجز التي تعوق
الدخول يف قطاعات مثل اخلدمات وجتارة التجزئة والطاقة واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية ،واحلد من القيود الت�شغيلية القائمة فيها .وقد �أو�ضحت
الدرا�سات �أن �إجنازات كبرية تتحقق يف جمال توظيف العمالة �إذا اقرتن
حترير �أ�سواق العمل بزيادة القدرة التناف�سية لأ�سواق املنتجات.
وال ُينتظر �أن تثمر هذه الإ�صالحات كلها على الفور ،ولكنها �إ�صالحات
�رضورية ملعاجلة م�شكلة البطالة املزمنة.
�إن طاقة ال�شباب ومهاراتهم وطموحاتهم هي يف الواقع �أ�صول بالغة
القيمة ال ي�ستطيع �أي جمتمع �إهدارها .ومع تعر�ض ن�سبة كبرية ومتزايدة
من ال�شباب ملخاطر البطالة طويلة الأجل ،ميكن �أن يت�سبب ذلك يف ندوب
عميقة طويلة الأجل ت�ؤثر على م�ستقبلهم الوظيفي وم�ستويات دخولهم
وظروفهم ال�صحية ودرجة الرفاهية التي يتمكنون من حتقيقها .وف�ضال
على ذلك ،ف�إن بطالة ال�شباب تقرتن بتكاليف اقت�صادية واجتماعية
باهظة ،ومن بينها ات�ساع فجوة التفاوت بني الدخول .ومن الأهمية مبكان
انتهاج �سيا�سات تعزز مهارات وقدرات العمالة الأ�صغر �سنا وتقدم لهم
العون الالزم لالن�ضمام �إىل �سوق العمل يف �أ�رسع وقت ممكن.

■

حنان مر�سي ،خبري اقت�صادي يف �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية
ب�صندوق النقد الدويل.
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كالم �رصيح

�أحالم م�رسوقة

قدرتنا على ت�صحيـح م�ســـار االقت�صـاد العاملــي �ســتـقرر م�صري
�شــباب اليوم

ال�سيدة نعمت �شفيق نائب
مديـر عـام �صندوق النقد
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وغالبا ما يكون ال�شباب هم الأ�شد ت�رضرا من
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ا لشبا ب
درو�س مفيدة ل�صندوق النقد الدويل

ما الذي ميكن عمله �إذن؟ وما الذي ميكن �أن يفعله ال�صندوق لتقدمي
يد العون؟ �س�ألني �أحد امل�شاركني يف الندوة التي �أ�رشت �إليها �آنفا ما
�إذا كان �صندوق النقد الدويل يويل اهتماما حقيقيا لق�ضية البطالة
ولل�شباب.
�إن مهمة ال�صندوق هي تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي الكلي على
ال�صعيد العاملي ،وهناك يف احلقيقة �أوجه كثرية لال�ستقرار االقت�صادي
لها عواقب ملمو�سة على بطالة ال�شباب – والعك�س �صحيح.
و�أحداث الربيع العربي العام املا�ضي مثال تنطوي على در�س مفيد
لنا هنا يف �صندوق النقد الدويل .فقبل عام  ،2010كانت غالبية
بلدان ال�رشق الأو�سط حتقق معدالت منو اقت�صادي ملمو�سة -فبلدان
مثل تون�س وم�رص كانت تنمو مبعدل يرتاوح بني  %3و� %5سنويا يف
املتو�سط خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة على قيام الثورات .وللوهلة
الأوىل ،كان يبدو �أن هذه البلدان ناجحة متاما .ولكنك �إذا نظرت �إىل ما
وراء هذه الأرقام و�أخذت يف ح�سبانك م�س�ألتي عدم امل�ساواة والبطالة،
يتبني لك �أن هناك م�شكالت ج�سيمة متقيحة حتت ال�سطح.
فال يكفي �إذن النظر بب�ساطة �إىل الأرقام الكلية ،وعلينا �أن ننظر �إىل
الركائز التي ت�ستند �إليها .و�إذا كان البلد املعني �سيقوم بثورة ب�سبب هذه
الركائز ،فال �شك �أن ال�رضر �سيلحق باال�ستقرار االقت�صادي الكلي.
ومل يكن عمل �صندوق النقد الدويل يركز يف املا�ضي على ق�ضايا
توظيف العمالة .ومن ثم فنحن نعمل بالتعاون مع �أطراف �أخرى
لديها مهمة حمددة يف هذا املجال البارز .ولدينا عالقة �رشاكة قوية
مع منظمة العمل الدولية كما �أخذنا نجُ َ ِّمع خرباتنا لتعميق فهمنا لأي
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية التي ت�ساعد يف زيادة فر�ص عمل .وعلى
م�ستوى عملي �أكرث ،فقد عملنا �أي�ضا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
يف ب�ضعة بلدان لو�ضع ا�سرتاتيجيات من �ش�أنها �أن ت�ساعد احلكومات
والنقابات والقطاع اخلا�ص على زيادة فر�ص العمل.
كذلك يجري �صندوق النقد الدويل حوارا فعاال مع نقابات العمال
على امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية .وجنري ات�صاالت
منتظمة مع االحتاد الدويل لنقابات العمال ونتوا�صل مع اللجنة
اال�ست�شارية للنقابات العمالية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي ) .(OECDويجتمع حوايل  %80من البعثات
املوفدة من ال�صندوق �إىل البلدان الأع�ضاء مع ممثلي النقابات العمالية
لتعميق فهم جمريات الأحداث يف �سوق العمل.
و�أكرب م�ساهمة ميكن �أن يقدمها ال�صندوق لتخفي�ض بطالة ال�شباب
هي م�ساعدة بلدانه الأع�ضاء على تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي الكلي
وا�ستعادة النمو االقت�صادي .فلن تتوافر فر�ص العمل الالزمة للمواطنني
من جديد ما مل يتحقق تعايف االقت�صاد.

خارطة طريق لتوفري الوظائف

لكي يعود االقت�صاد العاملي �إىل و�ضع ي�ستطيع فيه توفري الوظائف
ولي�س تقلي�صها ،ينبغي اتخاذ عدد من اخلطوات.
ففي االقت�صادات املتقدمة كالواليات املتحدة و�أوروبا ،هناك
م�شكلة تتعلق بعدم كفاية الطلب .وبعد وقوع الأزمة عام  ،2008اجتهت
حكومات هذه البلدان �إىل زيادة الإنفاق العام لتتجنب حدوث ك�ساد.
وكانت هذه اجلهود مثمرة ،غري �أن املخاوف من امل�ستقبل ال تزال
موجودة .و�سيكون من ال�رضوري زيادة دعم الطلب ،وو�ضع �سيا�سات
تعزز الثقة يف امل�ستقبل .ويجب يف نف�س الوقت ا�ستخدام موارد املالية
العامة املحدودة يف احلفاظ على مهارات ال�شباب وتقويتها.

وهناك معوقات ُت�ضعِف الإقبال على تعيني ال�شباب يف كثري من
بلدان �أوروبا �أي�ضا ،وذلك لأ�سباب �أكرث ارتباطا بالطابع الهيكلي طويل
الأجل .فهيكل �أ�سواق املنتجات والعمل غالبا ما يوفر احلماية للأطراف
الداخلية� ،سواء العمالة �أو ال�رشكات .ولكن يف نهاية الأمر ،ي�ؤدي نق�ص
املناف�سة على امل�ستوى املحلى �إىل الوقوف يف �سبيل قدرة االقت�صاد
على التناف�س يف الأ�سواق الدولية كما يعيق حتقيق النمو وتوليد
فر�ص عمل .ويف �سياق احلوار مع البلدان الأع�ضاء ب�ش�أن ال�سيا�سة
االقت�صادية ،يو�صي ال�صندوق باتخاذ تدابري للحد من جتزئة �سوق
العمل ،وتخفي�ض احلواجز �أمام املناف�سة (وخا�صة يف قطاع اخلدمات)،
وتنفيذ �إ�صالحات �رضيبية �أكرث دعما للنمو ،وتكثيف اجلهود يف جمال
التعليم والبحوث وجمال التنمية .ومن الوا�ضح �أن الأمر يتطلب تطويع
هذه التدابري للظروف اخلا�صة بكل بلد ،ولكن من ال�رضوري تنفيذها يف
�أقرب وقت ممكن.
وتختلف الق�صة يف االقت�صادات ال�صاعدة .فهي ال تزال حمتفظة
بنموها القوي ،حتى �أن بع�ضها كان معر�ضا ـ حتى وقت قريب على
الأقل ـ للدخول يف نوبة من الن�شاط االقت�صادي املحموم .وميكن �أن
ت�ساهم بع�ض هذه البلدان ـ ال �سيما التي حتقق فوائ�ض خارجية كبرية ـ
يف حل م�شكلة البطالة بني ال�شباب عن طريق دعم الطلب املحلي و�رشاء
املزيد من ال�سلع املن َتجة يف بلدان �أخرى ،ومنها البلدان املتقدمة.
�أما البلدان منخف�ضة الدخل فقد جتاوزت الأزمة بنجاح كبري بعد
عام  ،2008لكنها ا�ستخدمت قدرا كبريا من مواردها احلكومية للو�صول
�إىل هذه النتيجة .ومن ثم فهي حتتاج الآن �إىل �إعادة بناء �أر�صدتها
املالية الوقائية لكي ت�ستطيع احلفاظ على توظيف العمالة و�إعادة
توجيه الإنفاق نحو املجاالت ذات الأولوية ،مثل ال�صحة والتعليم
والبنية التحتية ،حتى �إذا تدهور البيئة العاملية.

تدفق االئتمان من جديد

ميثل احل�صول على االئتمان عامال مهما �آخر يف توفري فر�ص العمل.
وامل�شكلة التي تواجه الواليات املتحدة و�أوروبا يف الوقت الراهن هي
�إحجام البنوك عن الإقرا�ض .فا�ستمرار �أزمة �سوق الإ�سكان يف الواليات
املتحدة يكبح منو االئتمان .وانك�شاف البنوك يف �أوروبا جتاه الدين
ال�سيادي كبري .فجاء الرد بت�شديد �رشوط الإقرا�ض ،ولي�س م�ستغربا
�أن �أ�صحاب امل�رشوعات ال�شباب هم �أول من ت�أثر بهذا الإجراء حيث
تناق�صت القرو�ض التي حت�صل عليها ال�رشكات املبتدئة مثال.
ولذا فمن املهم �إعادة ر�سملة البنوك وا�ستعادة الثقة ب�شكل �أعم،
حتى تتمكن امل�ؤ�س�سات املالية من العودة �إىل ممار�سة ن�شاط الإقرا�ض
وامل�ساهمة يف النمو.
ويف االقت�صادات النامية ،ميار�س الكثري من البنوك ن�شاط الإقرا�ض
بالفعل ،لكن القرو�ض ال ت�صل �إىل قطاعات كبرية من ال�سكان ،ال �سيما
ال�شباب وال�ساعني �إىل دخول عامل الأعمال .ولهذا ال�سبب ،ف�إن زيادة
عدد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للح�صول على ائتمان يكت�سب �أهمية بالغة يف
توفري فر�ص عمل.

دعوة �إىل العمل

هناك �أمور كثرية معر�ضة للخطر يف عام  2012بالن�سبة ملاليني
ال�شباب يف جميع �أنحاء العامل .و�إذا مل ننجح يف �إعادة االقت�صاد العاملي
رسق املزيد من
�إىل م�سار التعايف املن�شود ،ف�سوف يتعرث م�ستقبلهم ،و ُي� َ
�أحالمهم .وحلل م�شكالت البطالة بني ال�شباب ،ال بد من ا�ستعادة النمو
العاملي وانتهاج �سيا�سات تدعم توظيف العمالة وتوفري االئتمان .ولن
يتحقق �أي من هذه الأهداف بغري التعاون الدويل.
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�أ�صوات

ال�شباب

مع و�صول �أعداد ال�شباب بني �سكان العامل �إىل م�ستوى مرتفع غري م�سبوق ،بد�أنا ن�شهد جيال تتقاذفه الظروف دون وجهة
حمددة .ف�أحالم تعلم مهنة �أو حرفة والعثور على الأمان الوظيفي تراود كثريا ممن يبلغون �سن الر�شد ،لكنها تظل �أحالما
بعيدة املنال .ولي�ست امل�س�ألة �أن �شباب اليوم �ضلوا ال�سبيل بطريقة �أو ب�أخرى .لقد التزموا القواعد املتعارف عليها ،متبعني
يف ذلك ال�صيغة التي كان يفرت�ض �أن حتقق لهم اال�ستقالل االقت�صادي واحلياة ال�سعيدة .فالتحقوا باملدار�س لي�صبحوا
�أع�ضاء منتجني يف املجتمع ،ولكن الوظائف املتاحة غري كافية� ،أو املهارات التي اكت�سبوها ال تتنا�سب مع الوظائف
املتاحة .وبع�ضهم على ا�ستعداد لالنتقال �إىل املدينة الكبرية يف بلده� ،أو ال�سفر �إىل اخلارج ،بحثا عن حياة �أف�ضل .ويبقى
احللم ع�صيا على التحقق.
فمن ميدان التحرير يف القاهرة �إىل ميدان بويرتو ديل �سول يف مدريد ،يحتج �شباب العامل يف كل مكان على عدم توافر
الفر�صة االقت�صادية .ومن الوا�ضح �أن النظام مت�صدع ـ ولكن ما من �أحد يعرف بال�ضبط كيف ير�أب هذا ال�صدع .وها هي
حكايات �ستة من ال�شباب يق�صونها ب�أنف�سهم.

�شاب ثوري من م�رص

�أحمد

�أحمد ح�سن يف القاهرة ،م�رص.

  20التمويل والتنمية

مار�س 2012

ح�ســن �شـــاب فـي داخلــه احلــ�س
الثوري .ولكن هذا ال�شاب امل�رصي
البالغ  25عاما مل يكن يت�صور
�أبدا �أن بالده �ستهب يوما يف ثورة كالتي قامت
بها يف  25يناير  .2011ومل يخطر بباله قط �أنه
ميكن �أن ي�صبح من �أهم ال�شخ�صيات امل�س�ؤولة عن
حفظ الأمن يف ميدان التحرير طوال الأيام الأوىل
للثورة ،يف تطور مفاجئ للأحداث �أعاد �إليه الثقة
يف النف�س.
ويقول �أحمد ح�سن «بالقطع ،كنت �شخ�صا خمتلفا
قبل الثورة .فبعد قيام الثورة �أ�صبحت قادرا على
انتقاد �أي م�س�ؤول واملطالبة بتغيري �أي �شيء ال
يعجبني يف بلدي .و�س�أظل دائما �أ�ستمد قوتي من
التحرير ،و�س�أظل �أذهب �إىل امليدان حتى تتحقق
طموحات ال�شعب».
و�أحمد هو االبن الأو�سط يف �أ�رسته .وقد تزوجت
�شقيقته الكربى ،مما خفف العبء االقت�صادي عن
�أ�رسته ،و�أ�صبح �شقيقه الأ�صغر على و�شك التخرج من
�إحدى كليات �إدارة الأعمال يف القاهرة� .أما والده
فقد تويف وهو مل يكن قد جتاوز ال�ساد�سة من العمر،
تاركا لأمه مهمة العائل الوحيد للأ�رسة .وتبيع الأم

ا لشبا ب

اخل�رضوات يف دكان �صغري بالإيجار يف �شربا اخليمة� ،أحد �أقدم و�أفقر
�أحياء القاهرة.
وبد�أ �أحمد يعمل بينما كان طفال ،بعد عام من وفاة والده ،فكانت
�أمه تر�سله كل يوم �إىل ال�سوق حامال �سلة لبيع الليمون .وكان يعطيها
معظم ما يك�سب ويحتفظ بجزء ي�سري لنف�سه ي�ستخدمه يف �رشاء الأدوات
واملالب�س املدر�سية.
ويقول �أحمد مت�أمال «�إنني مل �أُخلق الختيار �أي �شيء يف حياتي.
كنت دائما �سجني ظرويف وم�صريي».
فح�صل على درجات ت�ؤهله لاللتحاق بكلية الرتبية .ولكن نظرا
لأنه مل يكن يف مقدوره �أن يدفع م�رصوفات الدرا�سة ،تقدم لاللتحاق
بربنامج لدرا�سة ال�صحافة ملدة عامني يف معهد فوق املتو�سط.
ومع ارتفاع معدل بطالة ال�شباب �إىل �أكرث من  ،%25ي�شعر ماليني
ال�شباب امل�رصيني مبرارة فقدان الراحة يف حياتهم .وطبقا للم�سح
الذي �أجراه جمل�س ال�سكان عام  2009لل�شباب امل�رصي� ،أفاد  %30من
الذكور الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 29عاما ب�أنهم يتطلعون �إىل
الهجرة ،معظمهم يود ال�سفر �إىل �أحد بلدان اخلليج الغنية بالنفط ،لأنهم
ال يتوقعون العثور على فر�ص عمل يف بلدهم .وكان من املحتمل �أن
يختار �أحمد ح�سن هذا امل�سار لوال �أحداث  25يناير.
وتنبع م�شكلة بطالة ال�شباب جزئيا من التفاوت اخلطري بني مهارات
ال�شباب ومتطلبات ال�رشكات .فكثريا ما ي�شري �أ�صحاب العمل �إىل �أن
الباحثني عن عمل تعوزهم املهارات املالئمة مما يحول دون توظيفهم.
وبالفعل ،تبلغ معدالت البطالة �أعلى م�ستوياتها بني احلا�صلني على
�أعلى الدرجات العلمية ،وذلك م�ؤ�رش على �إخفاق النظم التعليمية يف
�إعداد خريجني ذوي مهارات مطلوبة يف ال�سوق.
ُ�صلت من عملي قبل قيام الثورة
ويقول �أحمد «لقد كنت يائ�سا .فقد ف ِ
بب�ضعة �أيام لأنني جادلت رئي�سي ،الذي كان من �أن�صار تويل جمال
مبارك ملن�صب الرئي�س بعد والده» ،وكان �أحمد يعمل يف ذلك الوقت
مندوبا ملبيعات �إحدى �رشكات الهواتف املحمولة.
ويتذكر قائال «وبقيت بال عمل ملدة  24يوما .وفكرت يف ال�سفر �إىل
اخلارج حتى �سمعت �أن ال�شباب يعتزمون القيام مبظاهرات يوم 25
يناير ».ثم �أ�ضاف «وذهبت يوم  24يناير �أ�ستطلع الو�ضع يف امليادين
وال�شوارع ،يتملكني توق لفر�صة �أنف�س فيها عن غ�ضبي .واليوم التايل،
كنت يف امليدان ال�ساعة ال�سابعة �صباحا وبقيت هناك حتى تنحى
الرئي�س».
ويعمل �أحمد يف الوقت الراهن كم�صور فيديو غري متفرغ مع �رشكة
لإنتاج �أفالم التلفزيون الوثائقية ،ويحلم بالعثور على وظيفة م�ستقرة
يف تخ�ص�صه وب�أن يلقى من ال�رشطة معاملة حمرتمة حتفظ كرامته،
فيقول «كانت �أهم الأ�سباب وراء قيام الثورة هي الكرامة املفقودة،
والفقر والف�ساد واالنتخابات املزورة ،وانت�شار حماباة الأقارب
واملح�سوبية».
ويف الوقت احلايل� ،سيظل �أحمد ح�سن يعمل من �أجل التغيري ،ويعي�ش
يوما بيوم.
تقرير :ه�شام عالم؛ ال�صورة :ماجي �أ�سامة

■

مطاردة الهدف يف البو�سنة

و�ضعت

�إيرما بورات�شيت�ش ن�صب عينيها �أهدافا جريئة
حلياتها املهنية ،تدفعها رغبتها يف �أن ت�صبح
قا�ضيا يف املحكمة اجلنائية العليا يف البو�سنة
والهر�سك .ولكن بعد عامني من تخرجها من كلية احلقوق يف جامعة
�رساييفو ،ال تزال الفتاة البالغة  24عاما تبحث عن عمل ،وتوا�صل
اال�شرتاك يف مزيد من الدورات التدريبية بينما خطابات رف�ض الطلبات
التي تقدمها للح�صول على وظيفة تتكد�س �أمامها.
ويعاين كثري من البلدان الأوروبية من ارتفاع معدالت البطالة ،ولكن
م�شكلة البو�سنة مزمنة حيث ،طبقا لهيئة الإح�صاءات البو�سنية ،يظل
 %75من جميع العاطلني خارج �سوق العمل على مدى �أكرث من عامني
ويظل  %50منهم خارج ال�سوق على مدى �أكرث من خم�س �سنوات.
وتذكر �إيرما بورات�شيت�ش «لقد قدمت �أكرث من  300طلب وظيفة يف
العامني املا�ضيني .وكنت �ضمن القائمة املخت�رصة للمتقدمني مرات
كثرية ،ولكنني مل �أح�صل �أبدا على وظيفة ل�سبب �أو لآخر ».ومعدل
البطالة يف البو�سنة هو �أي�ضا من �أعلى املعدالت يف �أوروبا .وال�شباب
دون اخلام�سة والع�رشين من عمرهم هم �أ�شد املت�رضرين ،فت�صل ن�سبة
العاطلني عن العمل يف هذه الفئة العمرية قرابة .%50
ُولِدت �إيرما يف العا�صمة البو�سنية �رساييفو ،حيث �أنهت درا�ستها
االبتدائية والثانوية وح�صلت على درجتها اجلامعية ،وهي غري متزوجة
وتعي�ش يف �شقة �أ�رستها مع �أمها و�أختها ،اللتني تقدمان لها الدعم
املايل بينما تدر�س لتح�رض المتحان نهائي يف الق�ضاء.

�إيرما بورات�شيت�ش يف �رساييفو ،البو�سنة.
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وتقول �إيرما بحما�س «منذ التحاقي بكلية احلقوق يراودين حلم
العمل كقا�ضي جنائي .و�أظن �أن لدي امل�ؤهالت الكافية التي متكنني
من النظر يف �أخطر احلاالت اجلنائية».
وت�ضيف �إيرما قائلة حتى برغم �أنها و�ضعت ن�صب عينيها �أهدافا
عالية ،ف�إن �أي وظيفة يف جمال القانون �ستكفيها لتبد�أ طريقها املهني،
�سواء يف القطاع اخلا�ص �أو القطاع العام .و�أكملت �إيرما عامني من
التدريب الداخلي غري مدفوع الأجر يف حمكمة �رساييفو ،بد�أته كمتطوعة
ثم ح�صلت فيما بعد على بدل الوجبات واالنتقال .ومل تتمكن منذ انتهاء
فرتة التدريب الداخلي من العثور على فر�صة عمل برغم همتها يف
البحث.
وترى �إيرما �أن �أداء النظام التعليمي �ضعيف من حيث �إك�ساب
الطالب مهارات تت�سق مع تلك املطلوبة يف �سوق العمل .وترى �أن عدد
املحامني واالقت�صاديني كبري جدا .وهناك درا�سة �أجراها �صندوق النقد
الدويل تدعم ر�أيها :فالفجوة الهائلة يف املهارات هي �أحد املعوقات
الرئي�سية �أمام تنمية �سوق العمل يف البالد .فحوايل ثلثا طالب املرحلة
الثانوية مقيدون يف مدار�س فنية �أو مهنية حمدودة التخ�ص�ص ويف
بع�ض الأحيان تكون براجمها قدمية .ويرتك الطالب النظام التعليمي
دون اكت�ساب املهارات املهمة املطلوبة بدرجة كبرية يف �سوق العمل
كالتوا�صل وحل امل�شكالت والعمل اجلماعي.
وكانت البو�سنة والهر�سك جزءا من يوغ�سالفيا ال�سابقة ،ومرت
مبرحلة حتول مروعة يف ت�سعينات القرن املا�ضي .فت�سببت احلرب
�أثناء الفرتة من  1995-1992يف معاناة �إن�سانية رهيبة ،ويف تدمري
البنية التحتية ،وتراجع �إجمايل الناجت املحلي بنحو  .%80و�أدى اتفاق
دايتون لل�سالم املوقع يف عام  1995والذي و�ضع نهاية للحرب �إىل
ن�ش�أة نظام �سيا�سي معقد ،كثريا ما يتعرث نتيجة لل�سيا�سات املدفوعة
ب�أ�سباب عرقية .وتقول �إيرما «�إنه و�ضع بالغ ال�صعوبة .فال�شباب �أمثايل
الذين لديهم طموحات وا�ستثمروا كثريا يف قدراتهم ،لي�ست �أمامهم �سوى

�أديلمري غار�سيا يف ليما ،بريو.
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فر�ص �ضئيلة للنجاح يف �سوق العمل .ومن ال�صعب جدا �أن جتد فر�ص
عمل يف بلد عندما ال يكون اقت�صاده على قدر كاف من القوة وتكون
م�ؤ�س�سات الدولة �ضعيفة».
وتتحدث �إيرما �أي�ضا عن الف�ساد وت�أثريه على نواحي احلياة يف
بالدها ،مبا يف ذلك توظيف العمالة .وتقول «يف الوقت احلا�رض،
معظم النا�س يح�صلون على وظائف معتمدين على ات�صاالت �أ�رسهم
وعالقاتها ولي�س على �أ�سا�س اجلدارة .ويف كثري من احلاالتُ ،يطلب �إىل
ال�شباب دفع ر�شوة لتعيينهم».
وتنتظر �إيرما اجتياز االختبار الق�ضائي يف �شهر مار�س لتوا�صل
البحث عن عمل ،على �أمل �أن جهودها �ست�ؤتي ثمارا يف نهاية املطاف.
تقرير :داريا �سيتو�-سوت�شيت�ش؛ ال�صورة :دادو روفيت�ش

■

طموحات م�ؤجلة يف بريو

يف

بلدة فقرية على �أطراف مدينة ليما ،ويف منطقة قاحلة على
جانب التل ،ينتظر الرجال والن�ساء بينما �شاحنة �صهريج
زرقاء المعة متلأ براميل بال�ستيكية باملياه ،عليهم �سحبها
بينما ي�صعدون درجا طويال حتت ال�شم�س احلارقة.
�شهدت بريو انتعا�شا دام عقدا فبلغ متو�سط منوها االقت�صادي %5.5
يف الفرتة بني  2000و 2010وانخف�ض الفقر كثريا ولكن ال يبدو �أنه
زحف �أعلى التل لي�صل �إىل فلور دي �أمان�ساين�س ،وهي عبارة عن جتمع
من امل�ساكن اخل�شبية املطلية ب�ألوان زاهية لكنها واهية واملقامة دون
�أ�سا�سات على املنحدر ال�صخري.
ويقول �أديلمري غار�سيا ،البالغ من العمر  19عاما ،ملقيا نظرة
عابرة على امل�ساكن املكونة من غرفة �أو غرفتني �أعلى التل« ،حت�سنت
الأو�ضاع على ما �أظن بالن�سبة لبع�ض النا�س ،ولكنني ال �أري ذلك هنا».
فربغم مظاهر التح�سن الأخرية ،ال تزال بريو تعاين من ارتفاع مزمن
يف تفاوت الدخول.

مل يكن �أديلمري غار�سيا جتاوز اخلام�سة ع�رشة من عمره عندما ف�ضل
ما ر�آه �آنذاك م�ستقبال �أكرث �إ�رشاقا يف العا�صمة ليما املرتامية الأطراف،
على العي�ش مع عائلته يف مزرعة �صغرية على جبال مدينة بيورا� ،شمال
بريو .وبعد مرور �أربع �سنوات ،يقطن �أديلمري منزال بالغ ال�صغر م�صنوعا من
�أجزاء مركبة على �أطراف املدينة ،يف منطقة ال ت�صلها ال�شبكة الكهربائية وال
�إمدادات املياه من البلدية.
ويذكر �أديلمري «لقد �أتيت من �أجل العمل والدار�سة .فر�أيت يف ذلك فر�صة
�أف�ضل للعثور على عمل ،ولكنني جئت ب�صفة خا�صة للدرا�سة ».غري �أن حياة
املدينة مل تكن مثمرة كما كان غار�سيا ي�أمل .فحينما و�صل �إىل هذه املدينة،
وانتقل للعي�ش مع �أخيه ،ح�صل على �أول وظيفة بعد مرور �شهرين .والعمل
على �أ�سا�س التفرغ وعلى مدى �ستة �أيام يف الأ�سبوع مل يرتك جماال �أمام
غار�سيا للدرا�سة ،وال يزال غري قادر على العودة �إىل الدرا�سة.
والتحق غار�سيا يف وقت �أقرب بالعمل يف حمل لتقطيع الزجاج يف حي
من �أحياء الطبقة املتو�سطة يبعد �ساعة عن منزله ،ويك�سب حوايل  75دوالرا
مقابل العمل ملدة � 60ساعة يف الأ�سبوع ،دون ت�أمني �أو �أي مزايا �أخرى.
ولكن عمله يف هذا املكان انتهي يف �أواخر عام  ،2011وهو الآن يبحث
جمددا عن عمل.
ويود هذه املرة �أن يجد عمال يتيح له فر�صة الدرا�سة �صباحا �أو م�ساء،
ولكنه يت�شكك يف �إمكانية ذلك قائال «هناك فر�ص للعمل ،ولكن الأ�صعب هو
�أن جتد عمال يتيح لك وقتا للدرا�سة».
وغار�سيا لي�س مت�أكدا ما هي احلرفة �أو املهنة التي يرغب يف ممار�ستها،
ويقول «�أريد �أن انتهي من الدرا�سة الثانوية ،ثم �أرى ما الذي �س�أحب �أن �أفعله».
وبرغم طموحاته امل�ؤجلة ،ال ي�شعر غار�سيا بالندم على انتقاله �إىل املدينة.
ويذكر «ال�شيء اجليد هنا هو �أنك �إذا ح�صلت على عمل ف�أنت قادر على
ك�سب املال� .أما يف املزرعة ،ف�أنت تعمل ولكن ال مال لديك ».وغار�سيا لي�س
وحده ،فعلى مدى العقدين املا�ضيني انتقل نحو � 130ألف �شخ�ص للعي�ش يف
مدينة ليما ،التي ت�ضم يف الوقت احلا�رض  7.6مليون ن�سمة.
ومدينة بريو ،التي ُبنيت يف الأ�صل على �سهل �ساحلي ،زحفت على
�سفح جبل �آنديان ال�صخري جتاه ال�رشق ،وكلما هلت موجة جديدة من
امل�ستوطنني باحثني عن �أر�ض كانت فيما م�ضى تعترب عدمية الفائدة،
اجتهوا �إىل مكان �أبعد �أعلى املنحدرات الوعرة القاحلة .وتتح�سن حياتهم
تدريجيا ،ولكن مبعدل زيادة �أ�صغر بكثري من املنحنى ال�صاعد لإجمايل
الناجت املحلي للبالد.
وي�شري غار�سيا �إىل بلدة فلور دي �أمان�ساين�س قائال «منذ �أربعة �أعوام ،مل
يكن لدينا درج» ل�صعود منحدر التل الوعر .ومل يكن هناك �شارع ،و�إمنا كان
الطريق �ضيقا فلم تكن ال�سيارات ت�ستطيع ال�صعود .وكانت البيوت �أ�صغر-
�أما الآن فقد �أُعيد بنا�ؤها .وقد ر�أيت تطورا خالل ال�سنوات التي ق�ضيتها يف
هذا املكان� ،آمل �أن ي�ستمر ».ولكن حلمه ال يزال بعيد املنال.
وي�ضيف «�إذا و�صلتنا �شبكة الكهرباء و�إمدادات املياه يف امل�ستقبل،
�سيكون هذا املكان مالئما للعي�ش .و�أود �أن �أمتلك منزال خا�صا بي يف
امل�ستقبل� .أما الآن ،ف�إنني �أرغب يف العمل والدرا�سة».
تقرير :باربرا فريزر؛ ال�صورة� :أو�سكار ميدرانو بريي�س.

■

دعوة �إىل العمل يف الواليات املتحدة

ت�سبب

انهيار بنك ليمان براذرز اال�ستثماري الأمريكي يف
�سبتمرب  2008يف حدوث ا�ضطرابات اقت�صادية
عاملية ،غري �أن �أليك�سا كالي مل ي�ساورها �شعور
بالي�أ�س كما �شعر كثريون .فبالن�سبة لكالي  -التي كانت قد �سلمت لتوها
الأطروحة التي �أعدتها للح�صول على درجة املاج�ستري يف االقت�صاد من
جامعة �أوك�سفور -كانت تلك دعوة �إىل العمل.

�أليك�سا كالي يف وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة.

وتقول كالي «�إنني ال �أفكر يف ذاتي كمعار�ضة» برغم �أنها ع�ضو يف
حركة «احتلوا وول �سرتيت» االحتجاجية التي ترفع �صوت ال�شباب و�آخرين
غريهم �ضد انعدام امل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية يف االقت�صاد العاملي.
وتقول «لي�ست امل�س�ألة �أنني رجعية ،ولكنها بالفعل �إعادة ت�صور احلال
الذي تبدو عليه الر�أ�سمالية اليوم .ور�سالتي هي جعل النا�س ي�شعرون ب�أنهم
قادرين على تغيري الو�ضع االقت�صادي ولي�سوا عاجزين ب�سببه».
وتذكر كالي �أن من ال�سمات املميزة لل�شباب اليوم روح ريادة
الأعمال وكذلك ال�شعور بالهوية امل�ستمد من مواهبهم.
«ف�أنت تتعرف على ذاتك من خالل التغري الذي حتاول �أن حتدثه؛
و�أظن �أن هذه امل�س�ألة ت�صدق على كثريين من �أبناء جيلي».
وال تعترب كالي نف�سها �ضحية للأزمة االقت�صادية العاملية .وهي
تبلغ الآن ال�سابعة والع�رشين من عمرها ،فعملت خالل مرحلة الدرا�سة
اجلامعية ،وتعي�ش يف وا�شنطن العا�صمة ،وظلت تعمل على نحو مطرد
منذ انهيار ليمان – وهي فرتة �شهدت ارتفاع معدل البطالة يف الواليات
املتحدة من � %6.5إىل ذروته التي بلغت  %10يف �أكتوبر  2009ثم
انح�ساره بوترية بطيئة �إىل  %8.5يف مطلع عام .2012
وكالي التي ت�صف نف�سها ب�أنها رحالة تعمل يف الوقت احلا�رض مع
جمموعة غري هادفة للربح مقرها وا�شنطن ور�سالتها هي حتقيق التغيري
االجتماعي من خالل ريادة الأعمال .و�سافرت م�ؤخرا �إىل كينيا ورواندا
لإجراء بحث عن بطالة ال�شباب وتوفري فر�ص العمل و�ست�سافر قريبا �إىل
الهند لتبد�أ بحثا عن االقت�صاد غري الر�سمي.
و�إن كانت كالي ظلت تعمل باطراد يف فرتة الأزمة ،فهي تعلم متاما
�أن ال�شباب يعانون من �أجل العثور على عمل .وتقول «�سوف يتعني علينا
�أن نتحلي بقدر �أكرب بكثري من روح االبتكار والقتال لتوفري الفر�ص
والوظائف لأنف�سنا لأنها لن ُت َق َّدم لنا على طبق من ف�ضة».
وترى �أن حركة «احتلوا وول �سرتيت» واملحتجني من �أجلها يف
�أنحاء العامل �أتاحوا املجال �أمام املواطنني للتعبري عن م�شاعر الإحباط
الكبري من النظام االقت�صادي احلايل .ولكنها تنتقد افتقار احلركة �إىل
«نظرية كافية ب�ش�أن التغيري ميكن �أن �أ�ؤيدها».
التمويل والتنمية مار�س 23  2012

وت�ضيف كالي :لقد �أ�صبح علم االقت�صاد منف�صال عن الق�ضايا
احلقيقية املهمة ،فكيف نوزع املوارد ب�إن�صاف يف املجتمع ،وما هي
ال�رشوط الالزمة لتحقيق االزدهار االقت�صادي؟
وتقول «النظريات االقت�صادية تغلب عليها الإحالة الذاتية وغري
م�ألوفة ملعظم النا�س ».وتود لو �أن �أع�ضاء املهنة نقلوا تفكريهم بلغة
�أكرث دميقراطية لأن «نظامنا االقت�صادي �أ�صبح �أكرث تعقيدا بكثري ،ومن
ال�صعب حقيقة على معظم النا�س �أن ي�شرتكوا يف مناق�شة حول ق�ضية
اقت�صادية».
وتقول كالي �إن «مذاهب الأ�سواق ذاتية التنظيم وعمل الأفراد على
حتقيق م�صاحلهم الذاتية مل ت�صمد يف فرتة الأزمة وبد�أ خرباء االقت�صاد
الآن يعيدون ت�صور مهنتهم ودورهم يف املجتمع.
وبينما �أف�سحت احتجاجات حركة «احتلوا وول �سرتيت» املجال
للتعبري عن الإحباط الكبري من �أ�ساليب العمل احلالية ،ت�أمل كالي �أن
ترى مزيدا من احلوار� ،شامال �أ�صحاب ال�سلطة ،حول كيفية اتخاذ منهج
خمتلف.
«و�أكرب حتدي �أمام حركة «احتلوا وول �سرتيت» هو كيفية حتويل
املواطنني �إىل عنا�رص تغيري حقيقي يف ت�شكيل اقت�صادنا امل�ستقبلي؛
وعدم االكتفاء باملقاومة ال�سلبية للأزمة».
تقرير :جاكلني ديلورييه ؛ ال�صورة � :ستيفن جايف.

■

�ضائع ووحيد يف اليابان

يعي�ش

�ستاكومي �ساتو على قِ در واحد يوميا من املعكرونة
�رسيعة التجهيز ويقول �إنه لو مل يكن يح�صل على
راتب العجز من احلكومة اليابانية لكان قد ظل بال م�أوى.

تاكومي �ساتو يف طوكيو ،اليابان.
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وي�ضيف �ساتو البالغ من العمر الثالثة والع�رشين ويقطن مبفرده يف
�شقة من غرفة واحدة يف مدينة كاواغو الواقعة �شمال طوكيو مبا�رشة،
«لقد در�ست ت�صميم �ألعاب الكمبيوتر و�إنتاجها يف �أحد املعاهد الفنية
وح�صلت على وظيفة مدير م�ساعد يف �رشكة كانت تعد برامج التلفزيون
والفيديو املتحركة».
وي�ضيف «ولكنها مل تكن وظيفة على �أ�سا�س التفرغ الفعلي ،حتى برغم
�أنني كنت �أعمل ملدة ثماين �ساعات ،فلم يكن لدي عقد عمل».
وهذا هو حال �أعداد متزايدة من العمالة اليابانية لأن ال�رشكات —
التي ترزح حتت وط�أة تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي يف ال�سنوات املا�ضية
— باتت تتخلى عما نفخر به يف بالدنا من نظام التوظيف مدى
احلياة واحلر�ص على تغذية الإح�سا�س ب�أن ال�رشكة هي �أ�رستك .وبدال من
ذلكُ ،يعينَّ العاملون مبوجب عقود ق�صرية الأجل تتجدد تلقائيا وت�سمح
لأ�صحاب العمل بت�رسيحهم خالل فرتة �إ�شعار وجيزة.
وعلى خلفية حالة الوهن التي ي�شهدها االقت�صاد الياباين ،تعاين
�شبكة الأمان االجتماعي �أي�ضا من التدهور ،فن�سبة الأ�شخا�ص العاطلني
عن العمل امل�ؤهلني للح�صول على �إعانات ال تتجاوز  .%23وه�شا�شة
�سوق العمل مقرتنة بنق�ص اخلدمات امل�ساندة تلقي ب�أعبائها على �صحة
ال�سكان .ومنها ما �أودي بحياة البع�ض.
ومكث �ساتو يف وظيفته التالية ملدة �شهرين ،يعد علب الوجبات
املق�سمة ) (bento boxللمحالت الكربى واملتاجر ال�صغرية القريبة من
امل�ستهلك ،وكان يك�سب � 130ألف ين ( 1671دوالرا) يف ال�شهر على �أ�سا�س
العمل ثماين �ساعات يف اليوم وخم�سة �أيام يف الأ�سبوع.
وترك �ساتو عمله بعد �أن �أخربه الطبيب �أنه يتعني �أن يتوقف عن العمل
حتى ال تتدهور �صحته العقلية.
وكان ذلك منذ ثالث �سنوات ،فيعي�ش منذ ذلك الوقت على � 110ألف ين
( 1431دوالرا) متنحها �إياه احلكومة كل �شهر ،وي�سدد منها � 35ألف ين
( 450دوالرا) �إيجارا لل�سكن.
وي�شعر �ساتو باحلزن �إذ يرى احلكومة تبذل
كل ما يف و�سعها مل�ساعدة ال�رشكات على جتاوز
العا�صفة االقت�صادية العاملية ،بينما يبقى
�أ�شخا�ص مثله مهملني بالفعل.
ويقول “�إنهم ال يفعلون ما يكفي من �أجلنا،
وهم ال ي�أبهون عندما ت�سيء ال�رشكات معاملة
موظفيها .وكل ما يفعلونه هو �أنهم يديرون
ر�ؤو�سهم”.
وتدرك ال�رشكات �أي�ضا �أن ت�شغيل عمالة
�أجنبية �أرخ�ص تكلفة – ف�رشكة �صناعة العلب
املق�سمة التي عمل فيها �أخذت ت�شغل مزيدا من
العمالة الربازيلية والهندية – التي تعمل ب�أجر
�أقل وال ت�شتكي من الأو�ضاع لأنهم ،كما يقول
�ساتو “قد يجدوا ب�سهولة �أنهم خمالفون لقواعد
الهجرة”.
وت�شري التقديرات �إىل �أن هناك  11مليون
�شخ�ص يف اليابان يك�سبون �أقل من مليوين ين
(� 25ألف و 706دوالرا) يف ال�سنة ،ال ي�ستطيع
معظمهم �أن ي�ست�أجر م�سكنا ،وذلك وفقا مل�ؤ�س�سة
“موياي” اليابانية غري الهادفة للربح والتي
تعمل من �أجل امل�رشدين .وت�شري البحوث �إىل �أن
معظم ه�ؤالء امل�رشدين يف الع�رشينات من عمرهم.
و�إذ بلغت �أو�ضاع البطالة مداها ،فقد �أدت
�إىل ان�سحاب املراهقني وال�شباب الرا�شدين من
املجتمع حيث يلج�أون يف الغالب �إىل العزلة

واحلب�س .ويرف�ض كثري منهم مغادرة منازله على مدى
�شهور ،وميكثون فيها �أحيانا ل�سنوات .وهذه احلالة لها
ا�سم خا�ص هو ” “hikikomoriمبعنى “االنطواء” �أو
“حب�س الذات”.
وي�ضيف �ساتو “تقول يل احلكومة �إنني ميكن �أن
�أحقق ما �أريد �إذا بذلت جهدا �أكرب قليال ،ووا�صلت العمل،
ولكن هذا غري حقيقي .ف�أنا �أ�شعر وك�أنني �أنزلق خارج
هذا املجتمع ،وال �أظن �أين �س�أمتكن من العودة �إليه مرة
�أخرى �أبدا.
تقرير :جوليان ريال؛
ال�صورة� :ألفي غودريت�ش

■

مهارات غري مطلوبة يف نيجرييا

مل

تتمكن ت�شيوما نوا�سونيه من العثور على
فر�صة عمل بعد تخرجها من الكلية ،حالها
حال ع�رشات الآالف من خريجي اجلامعات
يف عمرها .وانتهت من �أداء اخلدمة الوطنية الإلزامية
ملدة عام بعد �أن تخرجت من عامني وظلت منذ ذلك
الوقت تبحث عن عمل.
ونوا�سونيه البالغة من العمر  23عاما هي واحدة
من خم�سة �أبناء ،تخرجت عام  2010وح�صلت على
درجة جامعية يف اجلغرافيا والتخطيط الإقليمي
من جامعة والية دلتا ،وتذكر �إن هذا امل�سار «مل يكن
خياري الأ�صلي ،كنت �أحب �أن �أدر�س املحا�سبة �أو �إدارة
ت�شيوما نوا�سونيه يف منطقة باداغري ،والية الغو�س ،نيجرييا.
الأعمال».
ونظرا لأن درجاتها مل تكن عالية بقدر كاف ي�سمح
«مبادرة التعليم يف املنطقة ال�شمالية» ،وهو م�رشوع يف هذه املنطقة
بالتحاقها بربنامج املحا�سبة يف اجلامعة ،التحقت بربنامج ملدة عام
من الدرا�سة اجلامعية لت�ضمن مكانا يف اجلامعة يف نهاية املطاف .متوله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
�أما الأو�ضاع يف جنوب نيجرييا حيث ن�ش�أت نوا�سونيه فهي �أف�ضل،
وتقول «ولكن الربنامج اجلامعي يف ذلك العام الذي التحقت خالله
بق�سم اجلغرافية مل يكن يقدم درا�سة املحا�سبة ».وال تزال ت�شعر بالأمل ولكن حتى يف هذه املنطقة ت�شري �إح�صاءات �صندوق الأمم املتحدة
لرعاية الطفولة �إىل �إن معدل الإملام بالقراءة والكتابة بني الإناث
لأن درا�سة املحا�سبة �أُتيحت يف العام الالحق.
وهناك حوايل مليون طالب يدخلون االمتحان املركزي للقبول الالئي ترتاوح �أعمارهن بني  15و 24عاما يبلغ  %65مقابل %78
باجلامعة يف نيجرييا ويتناف�سون على ما يزيد قليال على � 100ألف للذكور يف نف�س الفئة العمرية.
وبينما حتب نوا�سونيه العمل يف جمال ي�ستخدم الأرقام ،فهي تقول
مكان هي كل ما يتوافر كل عام يف جامعات البالد العامة واخلا�صة
البالغ عددها  95جامعة .وبالتايل ينتهز معظم ال�شباب الفر�صة «كان وا ِل َد ّي ،خا�صة �أمي ،يرغبان حقا �أن �أجته �إىل درا�سة الطب .ففي
للدخول يف �أي م�سار ُيتاح لهم ،مثلما فعلت نوا�سونيه ،ملجرد احل�صول نيجرييا ،هناك بع�ض امل�ساقات التي تلقى احرتاما �أكرث من غريها.
واجلميع يرغب �أن ي�صبح �إما طبيبا �أو حما�سبا ».وما ال�سبب يف ذلك،
على درجة جامعية.
ت�ضيف قائلة «�أظن �أنها حالة االقت�صاد ،فكثري من النا�س يعتقدون �أنهم
وبينما يتخرج يف نيجرييا الآالف كل عام ،ال ي�ستطيع كثريون منهم
احل�صول على فر�صة عملة ب�سبب التناق�ض بني مهاراتهم ومتطلبات �إذا در�سوا هذه امل�ساقات �ستتاح �أمامهم فر�ص عمل �أكرث بعد التخرج».
ومن ثم فقد قررت الآن �إ�سعاد والدها – الذي يعمل يف �رشكة
ال�سوق ،وتراجع امل�ستويات ب�سبب �ضعف التمويل ،وعدم وجود مدر�سني
م�ؤهلني ب�صورة جيدة لإعطاء املحا�رضات .وي�شكو بع�ض �أ�صحاب الكهرباء اململوكة للدولة – مبوا�صلة درا�ستها للح�صول على درجة
الأعمال من �أن كثريا من اخلريجني تعوزهم املعرفة الفنية الأ�سا�سية املاج�ستري.
وتقول «كان �أبي دائما وا�ضحا يف حديثه معنا حول �رضورة
يف جماالت تخ�ص�صهم.
ومعدل البطالة يف نيجرييا �آخذ يف االرتفاع ويقرتب حاليا من االلتحاق للدرا�سة بجامعات ولي�س مبعاهد فنية �أو كليات .ويف الواقع،
 %24يف هذا البلد الإفريقي الأكرث كثافة �سكانية .واحل�صول على درجة لقد وجهنا �إىل احل�صول على درجة املاج�ستري حتى يعتربنا خريجي
علمية عالية ال يزيد من فر�صة احل�صول على عمل ،فثالثة من كل ع�رشة جامعات».
ويف بلد ي�ضم  40مليون �شاب عاطل عن العمل – كثري منهم ال
من اخلريجني ال ي�ستطيعون العثور على عمل.
وبد�أت نوا�سونيه حياتها ب�صورة متميزة .ف�أمها معلمة يف مدر�سة ميكن توظيفه ب�سبب �أوجه نق�ص ترجع �إىل التعليم االبتدائي – لن ُيتاح
ابتدائية – وذلك �إجناز عظيم يف حد ذاته بالنظر �إىل ن�ش�أتها يف منطقة ملعظمهم ترف اختيار مزيد من فر�ص التعليم لتجنب البطالة.
تقرير :ويل فاتادي وتولو �أوغونلي�سي
�سابيل �شمال نيجرييا ،حيث  %43من الفتيات يف عمر التعليم االبتدائي
ال�صورة :ينكا �أولوغبادي
ال ي�ستطعن احل�صول على فر�صة التعليم الأ�سا�سي طبقا ملا �أفادت به
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هـل ي�سـيطـر اليوان؟
�إ�سوار برا�ساد وىل �إييه

�أ�صبح
العملة ال�صينية
فـي طـريـقـهــا
الكت�ساب �أهمية
عاملية �أكرب ،ولكن
مناف�ستها للدوالر
�أمر غري مرجح يف
امل�ستقبل القريب
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االقت�صاد ال�صيني اليوم
ثاين �أكرب اقت�صادات العامل
و�أحد �أهم حمركات النمو
العاملي .فح�صته ترتاوح
الآن بني  %10و %15من �إجمايل الناجت املحلي
العاملي (ح�سب طريقة قيا�سه) ،كما �أنه �ساهم بحوايل
الربع يف منو �إجمايل الناجت املحلي العاملي عام
 .2011ولكن من بني عمالت �أكرب �ستة اقت�صادات
يف العامل ،ال يزال اليوان ال�صيني هو العملة الوحيدة
التي ال ُت َتداول ب�سهولة وال ُتقبل على م�ستوى العامل
— �أي �أنها لي�ست عملة �صعبة.
ويف الآونة الأخرية اتخذت حكومة ال�صني
خطوات لت�شجيع ا�ستخدام اليوان على امل�ستوى
الدويل ،حتى برغم عدم ا�ستعدادها لفتح اقت�صادها
�أمام تدفق ر�ؤو�س الأموال بحرية ولل�سماح مبرونة
�سعر �رصف عملتها .ومع هذا ،فنظرا حلجم اقت�صاد
ال�صني وح�ص�صها املتزايدة يف الناجت والتجارة
العامليني ،تنبىء هذه اخلطوات بتزايد دور اليوان يف
التمويل والتجارة على امل�ستوى الدويل .ولكن هناك
�س�ؤاال ملحا حول ما �إذا كانت مكانة اليوان العاملية
�سرتتفع لتتما�شى مع مكانة االقت�صاد ال�صيني-
رمبا مقرتبا من الدوالر الأمريكي.
ويعتمد الرد على هذا ال�س�ؤال على ثالثة مفاهيم
مت�صلة للعملة ،و�إن كانت متمايزة:
• تدويل العملة :ا�ستخدامها يف تقومي وت�سوية
املعامالت التجارية واملالية عرب احلدود — �أي �أن
تكون و�سيلة تبادل دولية،

مار�س 2012

• قابلية حتويل احل�ساب الر�أ�سمايل :ما مقدار القيود
التي يفر�ضها بلد ما على التدفقات الداخلة واخلارجة من
ر�أ�س املال املايل — فاحل�ساب الر�أ�سمايل املفتوح متاما
ال ُتفر�ض عليه قيود؛
• عملة االحتياطي :ما �إذا كانت يف حيازة بنوك
مركزية �أجنبية بغر�ض احلماية من �أزمات ميزان
املدفوعات.
وميكن ا�ستخدام عملة بلد ما على امل�ستوى الدويل
حتى و�إن كان ح�سابه الر�أ�سمايل غري مفتوح ب�صورة
كاملة .وقد ُت�ستخدم عملة �أحد البلدان بقدر ب�سيط �أو رمبا
ال ُت�ستخدم مطلقا على امل�ستوى الدويل حتى يف ظل عدم
وجود قيود على التدفقات الر�أ�سمالية .غري �أن كال من
اال�ستخدام الدويل واحل�ساب الر�أ�سمايل املفتوح مطلبان
�رضوريان لكي ت�صبح العملة من عمالت االحتياطيات
الدولية.
و ُيجري هذا املقال تقييما لو�ضع اليوان الراهن
و�آفاقه املتوقعة من كل بعد من هذه الأبعاد الثالثة من
حيث توازن التنمية االقت�صادية يف ال�صني وقدرتها على
اال�ستمرار ،وما يقرتن بها من انعكا�سات على النظام
النقدي العاملي.

التحول �إىل عملة لالحتياطي

هناك اتفاق وا�سع النطاق على حتمية حتول اليوان يف
نهاية املطاف �إىل عملة لالحتياطي بالنظر �إىل حجم
ال�صني والآفاق املتوقعة لنموها .ومن �أجل قيا�س
احتماالت التحول وتوقيته ،فمن ال�رضوري النظر يف
اخل�صائ�ص املعتادة لعملة االحتياطي وتقييم التطور
الذي حترزه ال�صني يف كل من هذه الأبعاد .والعوامل التي
ت�ؤثر عموما على و�ضع االحتياطي لعملة ما تت�ضمن:
• احلجم االقت�صادي :ف�إجمايل الناجت املحلي للبلد
املعني وح�ص�صه يف التجارة والتمويل العامليني من
املحددات املهمة ،و�إن كانت غري حا�سمة ،لو�ضع عملته
بني عمالت االحتياطي.
• ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية :يجب �أن يثق
م�ستثمرو الأ�صول ال�سيادية لبلد ما يف قدرة �سيا�ساته
االقت�صادية على حماية قيمة العملة من الرتاجع -ال
�سيما التزامه باحلفاظ على معدل ت�ضخم منخف�ض
وقدرته على اال�ستمرار يف حتمل الدين العام.
• �سعر ال�رصف املرن :فعادة ما يجري تداول
عمالت االحتياطي بحرية وتتحدد قيمها اخلارجية
ح�سب قوى ال�سوق ،و�إن كان ذلك ال يحول متاما دون
تدخل البنوك املركزية يف �أ�سواق ال�رصف الأجنبي.
واحل�ساب الر�أ�سمايل املفتوح لي�س مرادفا للتعومي احلر
ل�سعر ال�رصف.
• احل�ساب الر�أ�سمايل املفتوح :يجب �أن تكون
االحتياطيات مقبولة يف �أداء املدفوعات لل�رشكاء

التجاريني واملاليني للبلد املعني ،مما يقت�ضي �إتاحة تداول العملة
ب�سهولة يف الأ�سواق املالية العاملية .وي�صعب هذا الأمر يف حالة البلد
الذي يفر�ض قيودا على التدفقات الر�أ�سمالية و�إذا كانت �أ�سواق ال�رصف
الأجنبي لديه حمدودة وخا�ضعة لرقابة حكومية مبا�رشة.
• تطور الأ�سواق املالية :يجب �أن تت�سم الأ�سواق املالية يف البلد املعني
بالعمق وال�سيولة — �أي �أن تكون �أ�سواق ،وخا�صة لل�سندات احلكومية ،فيها
�أعداد كبرية من امل�شرتين والبائعني لتوفر �أ�صوال “�آمنة” ميكن للم�ستثمرين
الدوليني والبنوك املركزية من بلدان �أخرى حيازتها .ومن العوامل املهمة
�أي�ضا حجم الأعمال (�أو حجم التداول) يف �أ�سواق ال�سندات املذكورة ك�أحد
مقايي�س ال�سيولة.
ولي�س ثمة قاعدة ثابتة و�رسيعة املفعول تمُ لي �أي هذه العوامل مهم �أو
حتى �أ�سا�سي .فالفرنك ال�سوي�رسي مثال من عمالت االحتياطي العاملية برغم
�أن ح�ص�ص �سوي�رسا يف �إجمايل الناجت املحلي والتجارة على م�ستوى العامل
�صغرية .عالوة على ذلك ،كثري من االقت�صادات �صاحبة عمالت االحتياطي
الرئي�سية — مثل منطقة اليورو واليابان والواليات املتحدة — عليها
ديون عامة كبرية ومتزايدة ،الأمر الذي ي�شكك يف ا�ستقرارها االقت�صادي
الكلي و�إن كان مل ي�ؤثر على و�ضع االحتياطي لعمالتها ،على الأقل حتى هذه
الآونة .ويف واقع الأمر ،ا�ستنبط بع�ض املحللني حقائق من جتربة الواليات
املتحدة �أفادت يف جدلهم ب�أنه �إذا كانت ال�صني ترغب يف توفري �أ�صول
احتياطية لبقية العامل �سيتعني �أن ت�سجل عجزا كبريا يف ح�سابها اجلاري.
ولكن لي�س هذا هو الو�ضع .فعملتي اليابان و�سوي�رسا متكنتا من حتقيق
مكانة بني عمالت االحتياطي برغم ا�ستمرار حتقيق فوائ�ض يف احل�ساب
اجلاري للبلدين.

كيف يتواءم اليوان

يعرف اجلميع حجم ال�صني و�أهميتها يف التجارة العاملية .فاليوم تبلغ
ح�صتها يف التجارة العاملية لل�سلع  %10مقابل  %4منذ عقد م�ضى ،وتربطها
عالقات وا�سعة النطاق مع اقت�صادات �أخرى من خالل الروابط التجارية.
وهناك �س�ؤال مطروح حول ما �إذا كانت �سيا�سة املالية العامة وال�سيا�سة
النقدية لل�صني تعمالن على تثبيت التوقعات الت�ضخمية على املدى الطويل
وتعزيز اال�ستقرار االقت�صادي الكلي .فم�ستوى الدين العام ال�رصيح يف
ال�صني معتدل وعجز املوازنة احلكومية �ضئيل مقارنة باالقت�صادات
�صاحبة عمالت االحتياطي الرئي�سية .ف�ضال على ذلك ،برغم الإدارة املحكمة
ل�سعر �رصف عملتها ،والتي �أثرت �سلبا على ا�ستقاللية ال�سيا�سة النقدية ،ظل
معدل الت�ضخم يف ال�صني م�ستقرا ن�سبيا يف املا�ضي القريب.
ويدور ال�س�ؤال التايل حول ما �إذا كانت ال�صني تفتح ح�سابها الر�أ�سمايل
يف الوقت الراهن .وبرغم ال�ضوابط الر�أ�سمالية املكثفة التي ال يزال معموال
بها يف ال�صني ،يجري يف الوقت احلا�رض �إلغا�ؤها على نحو اختياري مع
توخي احلذر .ونتيجة لذلك� ،شهد �إجمايل التدفقات الداخلة ارتفاعا حادا
على مدار العقد املا�ضي ،مما يعك�س الإقبال على ال�صني كوجهة لال�ستثمار
الأجنبي .كذلك �سجلت التدفقات اخلارجة ما عدا احتياطيات النقد الأجنبي
منوا ملمو�سا ،و�إن كانت قد بد�أت من م�ستوى منخف�ض ،ومنها اال�ستثمارات
اخلارجية لل�رشكات وم�ؤ�س�سات اال�ستثمار ال�صينية ك�صناديق معا�شات
التقاعد .وباخت�صار ،يزداد احل�ساب الر�أ�سمايل لل�صني انفتاحا بالقيم
الفعلية ،و�إن كان حتى بهذا املقيا�س ال يزال �أقل انفتاحا من ح�سابات
اقت�صادات عمالت االحتياطي – منطقة اليورو واليابان و�سوي�رسا واململكة
املتحدة والواليات املتحدة.
ويدخل تطور الأ�سواق املالية يف بلد املوطن �ضمن املحددات احلا�سمة
ملكانة العملة الدولية .ومن املنظور التاريخي ،اكت�سبت كل عملة من عمالت
االحتياطي �أهميتها يف ظل ظروف فريدة مدفوعة بعوامل خمتلفة ،ولكن
احلقيقة الثابتة هي �أن هذه العملية كانت تقت�ضي دائما وجود �أ�سواق مالية
قوية .وت�شمل اجلوانب املهمة لتطور الأ�سواق املالية:

• االت�ساع :توافر جمموعة وا�سعة من الأدوات املالية ،مبا يف ذلك
�أ�سواق للوقاية من املخاطر؛
• العمق :توافر مقدار كبري من الأدوات املالية يف �أ�سواق حمددة؛
• ال�سيولة :ارتفاع م�ستوى حجم الأعمال (حجم التداول).
ويف غياب �سوق كبري بالقدر الكايف ل�سندات الدين ،لن يت�سنى
ا�ستخدام اليوان على نحو موثوق يف املعامالت الدولية .و�إذا مل تتوافر
�سيولة كافية يف �أ�سواق �سندات الديون املقومة باليوان ،لن ت�صبح
العملة جذابة للأعمال الأجنبية .ومن منظور احل�ساب الر�أ�سمايل
املفتوح ،رمبا ي�شعر امل�ستوردون وامل�صدرون بالقلق من زيادة تقلب
�سعر ال�رصف �إذا مل يت�سنى لهم النفاذ �إىل �أ�سواق امل�شتقات للوقاية من
خماطر النقد الأجنبي.
�إذن ما هو امل�شهد الراهن؟ ال تزال البنوك م�سيطرة على النظام املايل
يف ال�صني ،بينما متار�س احلكومة الرقابة املبا�رشة على معظم اجلهاز
امل�رصيف .فمجموع االئتمان املحلي املقدم من القطاع امل�رصيف يفوق
حجم �أ�سواق ال�سهم وال�سندات جمتمعة .واختنقت عملية تطوير الأ�سوق
املالية على نطاق �أو�سع ب�سبب حجم اجلهاز امل�رصيف وهيكله -اللذين
يحميان الأرباح امل�رصفية باحلد من املناف�سة — واحلواجز التنظيمية.
و�أ�سواق �سندات الدين يف ال�صني مت�أخرة كثريا عن �أ�سواق
االقت�صادات �صاحبة عمالت االحتياطي الرئي�سية من حيث احلجم و
ال�سيولة (راجع الر�سم البياين  .)1وتت�سم �سوق �سندات الدين احلكومية
ب�أنها كبرية �إىل حد معقول بالقيم املطلقة و�إن كان حجم التداول
حمدوداً .ويرتفع حجم التداول ن�سبيا يف �سوق �سندات ال�رشكات يف
ال�صني ،والتي ال تزال �صغرية .وتتك�شف �صورة مماثلة بتحليل ن�سب
�سندات الدين الدولية وفقا لعمالت �إ�صدارها .فت�سود عمالت االحتياطي
القائمة؛ بينما اجلزء املقوم باليوان من الدين الدويل ال يتجاوز .%0.1
وبينما احلجم املطلق ل�سوق �سندات الدين يف ال�صني �صغري من
املنظور القُطْ ري املقارن ،فال ينبغي لهذا الأمر �أن يحجب النمو ال�رسيع
لهذه الأ�سواق ،والذي يت�سق مع عزم البالد على حيازة اليوان للقبول
كعملة دولية (راجع الر�سم البياين  .)2ومع هذا ،رمبا كان و�ضع اليوان
كعملة لالحتياطي هدفا �أطول �أجال بكثري.
Prasad, 2/12/12
وتطور �أ�سواق الأ�سهم من املجاالت التي �أحرزت ال�صني فيها تقدما
ملمو�سا .ف�إثر �إ�صالحات عام � ،2005شهد كل من ر�أ�س املال ال�سوقي
وحجم الأعمال طفرة ومنوا بلغ �ستة �أ�ضعاف ،بينما ارتفع حجم التداول
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مبا يتجاوز ع�رشة �أ�ضعاف .ومع هذا ،ف�أ�سواق الأ�سهم ال�صينية �شديدة
التقلب والتعر�ض للمخاوف فيما يخ�ص احلوكمة امل�ؤ�س�سية ،الأمر الذي
رمبا يجعلها حمدودة الفائدة يف تعزيز دور اليوان كعملة دولية.
وتعتمد وترية تدويل عملة ال�صني على ا�ستخدامها يف املعامالت
املالية الدولية ،ولي�س جمرد التجارة .وميثل حجم التعامل يف �أ�سواق
ال�رصف الأجنبي م�ؤ�رشا جيدا على احتمال ا�ستخدام العملة كو�سيط يف
املعامالت التي تنطوي على جتارة ال�سلع والأ�صول املالية عرب احلدود.
ومتثل ح�صة اليوان يف الوقت احلا�رض �أقل من  %1من حجم التعامل يف
�أ�سواق ال�رصف الأجنبي ككل عام  ،2010لكن هذه الن�سبة تعك�س �صورة
�أقل للواقع .وت�ستفيد ال�صني من منطقة هونغ كونغ ال�صينية الإدارية
اخلا�صة كمركز مايل مهم لت�سوية معامالت ال�رصف الأجنبي ،ويف عام
 ،2010بلغت ح�صة منطقة هونغ كونغ  %5من حجم التعامل يف �أ�سواق
ال�رصف الأجنبي العاملية .ومتثل هونغ كونغ ركيزة مفيدة ت�ضع اليوان
على م�سار تناف�سي �إذا ما قو ِرن بغريه من عمالت الأ�سواق ال�صاعدة
الأخرى من حيث الو�صول �إىل مكانة العملة الدولية.
وال تزال معظم �أ�سواق امل�شتقات يف ال�صني وليدة ،و�إن كانت ثالثة
من بور�صات �أ�سواق العقود الآجلة لل�سلع الأولية لديها من بني �أعلى
ع�رشين بور�صة م�شتقات يف العامل مقي�سة بعدد العقود الآجلة وعقود
اخليار املتداولة .غري �أنه من منظور ت�شجيع ا�ستخدام عملة ما على
امل�ستوى الدويل ،فوجود �سوق كبري مل�شتقات ال�سلع الأولية ال يكون
مفيدا بنف�س قدر �أ�سواق امل�شتقات املالية الأكرث تنوعا و�سيولة.
و�إىل حد ما ،ت�ضطلع الأ�سواق املالية املحلية احليوية عموما بتنفيذ
دور ال�سيا�سات الرامية �إىل توجيه الن�شاط نحو منطقة هونغ كونغ ال�صينية
الإدارية اخلا�صة .و�شهد العام املا�ضي ارتفاعا حادا يف مقدار الودائع
باليوان وزيادة ملمو�سة يف عدد امل�ؤ�س�سات امل�رصح لها مبزاولة �أعمالها
م�ستخدمة اليوان يف منطقة هونغ كونغ ال�صينية الإدارية اخلا�صة.
وتعزز الدور العاملي لليوان على نحو فعال بف�ضل �سيا�سات زيادة
ا�ستخدامه اخلارجي دون املخاطرة باحتمال حدوث �آثار �ضارة نتيجة
لتحرير احل�ساب الر�أ�سمايل .ولكن الإمكانات الكاملة ال�ستخدام عملة
ال�صني على امل�ستوى الدويل ال ميكن بلوغها بدون حتقيق مزيد من
حتقيق
يت�سنىPrasad,
التنمية الفعالة يف الداخل .ويف نهاية املطاف ،لن 2/12/12
التنمية الكاملة لأ�سواق ال�رصف الأجنبي وامل�شتقات بدون حترير
احل�ساب الر�أ�سمايل ب�صورة ملمو�سة.
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ح�ضور دويل متزايد

يكت�سب اليوان يف الوقت الراهن ح�ضورا وا�سعا على امل�ستوى الدويل
برغم �ضعف البنية التحتية املالية التي يرتكز عليها (راجع الر�سمني
البيانيني  3و .)4وظلت ال�صني ت�ستخدم منطقة هونغ كونغ الإدارية
اخلا�صة على نطاق وا�سع كحقل جتارب ملبادرات تعزيز اال�ستخدام
الدويل لليوان .وبد�أ �إجراء املعامالت ال�شخ�صية باليوان يف منطقة
هونغ كونغ ال�صينية الإدارية اخلا�صة عام  2004حينما ُ�سمِ ح للمقيمني
هناك بفتح ح�سابات �إيداع مقومة باليوان ،تلتها مبادرات �أخرى مثل
ت�سوية املعامالت التجارية عرب احلدود و�إ�صدار �سندات باليوان.
ونظرا ل�رسعة ات�ساع حجم التجارة ال�صينية ،فت�شجيع ا�ستخدام
اليوان يف ت�سوية املعامالت التجارية ميثل �أوىل اخلطوات املنطقية نحو
تدويل العملة .وحققت ت�سوية املعامالت التجارية عرب احلدود بالعملة
ال�صينية طفرة منذ �أن بد�أت يف عام  .2009ويف عام  2011و�صل
حجم ت�سوية املعامالت التجارية باليوان �إىل حوايل  %8من جمموع
جتارة ال�سلع واخلدمات ال�صينية� .أما حتويالت العاملني ال�شهرية
لليوان امل�ستخدمة لأغرا�ض الت�سوية عرب احلدود يف منطقة هونغ كونغ
ال�صينية الإدارية اخلا�صة فارتفعت �إىل نحو  25مليار دوالر �شهريا عام
� ،2011أي �أكرث من �ضعف متو�سط عام .2010
كذلك ي�شهد �إ�صدار ال�سندات املقومة باليوان (التي ُيطلق عليها
�سندات “دمي �سام”) يف منطقة هونغ كونغ ال�صينية الإدارية اخلا�صة
ارتفاعا متزايدا ،فازداد مبقدار ثالثة �أ�ضعاف يف الفرتة من � 2007إىل
 2010وبلغ م�ستوى عالٍ يقرب من  10مليار دوالر يف الربع الثاين من
عام  .2011و�صدر عدد �أقل من هذه ال�سندات خالل الفرتة املتبقية من
عام  ،2011انعكا�سا لرتاجع �أو�ضاع الأ�سواق العاملية مع ا�ستمرار تقيح
�أزمة الدين يف �أوروبا.
Prasad, 2/13/12
ومن الأ�ساليب الأخرى لقيا�س اال�ستخدام اخلارجي لليوان النظر �إىل
املعامالت بني البنوك .فلم يكن ملعامالت املقا�صة باليوان وجود ُيذكر
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وخال�صة القول �إن الأ�سواق املالية يف ال�صني حققت تطورا حمدودا
من حيث االت�ساع والعمق وال�سيولة على مدار العقد املا�ضي .ولكن
ال�صني ال تزال قابعة يف مرتبة مت�أخرة حينما يتعلق الأمر ب�أهم �أبعاد
تطور الأ�سواق املالية ،فمواطن �ضعف النظام املايل من املرجح �أن
تعرت�ض �سبيلها نحو زيادة الدور الدويل لعملتها.
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حتى منت�صف عام  ،2010عندما ُ�سمِ ح للم�ؤ�س�سات املالية يف منطقة
هونغ كونغ ال�صينية الإدارية اخلا�صة بفتح ح�سابات مقومة باليوان.
ومنذ ذلك احلني ،ارتفع كل من حجم املعامالت وقيمتها ارتفاعا هائال.
وبلغ �إجمايل قيمة املعامالت م�ستوى الذروة م�سجال �أكرث من 500
مليار دوالر يف �أغ�سط�س .2011
وينبئ بدء عنا�رص خمتلفة يف �سوق اليوان اخلارجية وتو�سعها
ب�رسعة — و�إن كانت ال تزال متوا�ضعة احلجم — بتواجد العملة
على نحو ملمو�س يف املعامالت التجارية واملالية يف �آ�سيا .ومع هذا،
قد يجادل البع�ض ب�أن ا�ستخدام اليوان يف عمليات �إ�صدار �سندات “دمي
�سام” والت�سوية عرب احلدود ال يزال �ضيق النطاق بينما تقت�رص معظم
الأن�شطة على �رشكات ال�صني القارية وامل�ؤ�س�سات التابعة لها يف منطقة
هونغ كونغ ال�صينية الإدارية اخلا�صة .ورمبا كان جزء من هذه الأن�شطة
انعكا�سا ملحاوالت التحايل على �ضوابط ر�أ�س املال .وباخت�صار ،ال
يزال يتعني قطع �أ�شواط �أخرى حتى يبلغ ت�أثري اال�ستخدام اخلارجي
لليوان �أق�صى م�ستوياته املمكنة.
وعلى �صعيد �آخر ،يعمل بنك ال�صني املركزي يف الوقت احلا�رض
على �إن�شاء وتو�سيع خطوط املبادلة الثنائية بالعملة املحلية مع
بنوك مركزية �أخرى يف �أنحاء العامل لت�سهيل وتو�سيع نطاق ا�ستخدام
اليوان يف املعامالت التجارية واملالية الدولية .وبرغم �أن مبالغ هذه
االتفاقات الثنائية �صغرية ،فهي م�ؤ�رش على اجلهود الرامية �إىل توافر
القدرة والدراية الكافية لدى البنوك املركزية يف بلدان �أخرى فيما
يخ�ص الأدوات والت�سهيالت املالية املقومة باليوان.
كذلك بد�أ ظهور اليوان يف حوافظ احتياطيات النقد الأجنبي لعدد
قليل من البنوك املركزية .وكانت ماليزيا ونيجرييا �أول من �أبلغ عن
االحتفاظ باحتياطيات باليوان يف عام  .2011واليوم يحتفظ بنك
�شيلي املركزي يف حافظته اال�ستثمارية بن�سبة  %0.3من �أ�صوله يف
هيئة �أدوات مقومة باليوان .وتنظر بنوك مركزية �أخرى يف �إ�ضافة �أ�صول
باليوان �إىل حوافظ احتياطياتها .وال ميكن من حيث املبد�أ ح�ساب هذه
احليازات باعتبارها احتياطيات ر�سمية نظرا الفتقار اليوان �إىل قابلية
التحويل ،غري �أن هذا الأمر ال يبدو حائال �أمام تلك البنوك املركزية التي
Prasad, 2/13/12
بالعمالت
تعترب الأ�صول املقومة باليوان — على غرار تلك املقومة
الرئي�سية الأخرى – ت�أمينا �ضد �ضغوط ميزان املدفوعات.
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وبرغم �أن كل هذه التحركات متوا�ضعة من حيث احلجم ،فلها �أهمية
رمزية ك�إ�شارة �إىل حتول يف النظرة جتاه ا�ستقرار اليوان ودوره يف
النظام النقدي الدويل م�ستقبال.

مناف�سة الدوالر

هل ينتهج اليوان م�سارا ليقطع الطريق على الدوالر الأمريكي ودوره
كعملة االحتياطي العاملي ال�سائدة؟ رمبا ،ولكن هذا اليوم ال يزال بعيدا.
وعلى الأرجح� ،سيتطور اليوان على مدار العقد القادم ليتحول �إىل عملة
لالحتياطي تقل�ص من �سيطرة الدوالر ولكن ال تق�ضي عليها.
ويف الوقت احلا�رض ،تبلغ ح�صة الأدوات املالية املقومة بالدوالر
الأمريكي حوايل ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي يف العامل .وتت�أكد
�سيطرة الدوالر على التمويل العاملي من خالل م�ؤ�رشات �أخرى مثل
ح�ص�صه يف حجم التعامل يف �أ�سواق النقد الأجنبي وخ�صوم البنوك
غري الأمريكية بعمالت �أجنبية عرب احلدود .وتتزايد املخاوف ب�ش�أن
اال�ستقرار االقت�صادي الكلي للواليات املتحدة و�إمكانية ت�أثريه على
حتبيذ الدوالر .وبرغم ما يتمتع به االحتياطي الفيدرايل ،وهو البنك
املركزي الأمريكي ،من م�صداقية يف �أنحاء العامل ب�ش�أن نواياه يف
مكافحة الت�ضخم ،فتزايد الدين العام يثري قلقا بالغا .وي�صل �إجمايل
مديونية احلكومة العامة الأمريكية �إىل حوايل  %90من �إجمايل الناجت
املحلي ،وت�شري تنب�ؤات �صندوق النقد الدويل �إىل احتمال بلوغه %110
من �إجمايل الناجت املحلي �أو نحو  21تريليون دوالر بحلول عام .2016
و�إن كانت تلك بقعة خطرة لأكرب اقت�صادات العامل ،فمن املفارقات �أن
تزايد الديون الأمريكية رمبا يعزز �سيطرة الدوالر على النظام املايل
العاملي — نظرا ل�ضعف الطلب يف اليابان ومنطقة اليورو وكذلك يف
الأ�سواق ال�صاعدة على ما ُيطلق عليه الأ�صول الآمنة مع ا�ستمرار تراكم
ما لديها من احتياطيات النقد الأجنبي.
عالوة على ذلك ،ال تزال هناك فجوة بني ال�صني والواليات املتحدة
عندما يتعلق الأمر بتوافر �أ�صول �آمنة و�سائلة مثل ال�سندات احلكومية.
فالأ�سواق املالية الأمريكية متفردة يف العمق واالت�ساع وال�سيولة .وبدال
من تراكم الديون من �أجل اللحاق بالواليات املتحدة ،تواجه ال�صني
حتديا يف تطوير �أ�سواقها املالية الأخرى وتوفري مزيد من الأ�صول
عالية اجلودة املقومة باليوان.
ويكت�سب اليوان يف الوقت احلايل �أهمية متزايدة يف التمويل
والتجارة على ال�صعيد الدويل .ومن امل�ؤكد �أن �أهميته �ستتزايد ،غري �أنه
لي�س من املرجح �أن يحتل مكانة بارزة بني عمالت االحتياطي ما مل
تتوافر احلرية يف حتويله وتعتمد ال�صني ح�سابا ر�أ�سماليا مفتوحا —
ناهيك عن التحدي الذي تفر�ضه �سيطرة الدوالر .والتحدي الذي يواجه
احلكومة ال�صينية هو دعم �إجراءات �سيا�ستها املحدودة على امل�ستوى
الدويل ب�إجراء �إ�صالحات حملية كبرية� .أما احتماالت حتول اليوان �إىل
عملة عاملية ف�سوف ت�شكلها جمموعة �أو�سع من ال�سيا�سات ،ال �سيما تلك
املتعلقة بتطور الأ�سواق املالية ،ومرونة �سعر ال�رصف ،وحترير احل�ساب
الر�أ�سمايل .و�سوف يعتمد م�سار منو ال�صني ودور اليوان يف االقت�صاد
العاملي على اختيار ال�سيا�سات املالئمة.

■

�إ�سوار برا�ساد� ،أ�ستاذ �أقدم م�رشف على كر�سي توالين لل�سيا�سة التجارية
يف جامعة كورنيل ،وم�رشف على كر�سي القرن اجلديد لعلم االقت�صاد
الدويل يف م�ؤ�س�سة بروكينغز؛ وىل �إييه طالب درا�سات عليا يف جامعة
كورنيل.
ي�ستند هذا املقال �إىل درا�سة م�ؤ�س�سة بروكينغز �أجراها امل�ؤلفان بعنوان “دور اليوان يف
النظام النقدي العاملي” ).(The Renminbi’s Role in the Global Monetary System
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حمايـة

الـكـل

ال يكفي احلفاظ على �سالمة امل�ؤ�س�سات املالية املنفردة� ،إمنا يتطلب الأمر منهجا �أ�شمل لل�سالمة
االحرتازية الكلية حتى يحمي النظام املايل ككل.
لوي�س جاكوميه و�إرلند نري

ظلت

احلكومات على مدى فرتة طويلة ت�سعى لتنظيم امل�ؤ�س�سات املالية لكي
ت�ضمن �صحة و�سالمة �أو�ضاعها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها — ال
�سيما م�ؤ�س�سات مثل البنوك التجارية التي جتمع الأموال من اجلمهور
العام .ولكن تبني من الأزمة املالية العاملية �أن التنظيم التقليدي ،وهو ما ُيطلق عليه يف
الغالب التنظيم االحرتازي اجلزئي ،ال يكفي ل�ضمان �صحة النظام املايل ككل.
والتنظيم التقليدي غالبا ما يكون خمففا يف حالة م�ؤ�س�سات مثل بنوك اال�ستثمار التي
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف �أ�سواق اجلملة التي تقل فيها احتماالت تعر�ض املودعني بالتجزئة
خل�سائر� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فا�ستقرار النظام املايل يف ت�صور ال�سيا�سة االحرتازية اجلزئية
يعني ال�صورة الكلية للم�ؤ�س�سات املنفردة ذات الأو�ضاع ال�سليمة .وال ت�أخذ هذه ال�سيا�سة يف
اعتبارها �أن ما ي�شكل �سلوكا حذرا من منظور م�ؤ�س�سة واحدة قد ي�سفر عن م�شكالت عري�ضة
�إذا انتهجت جميع امل�ؤ�س�سات �سلوكا مماثال — �سواء ببيع �أ�صول م�شكوك يف �أمرها �أو ت�شديد
معايري االئتمان �أو االحتفاظ بالنقدية .كذلك ال يدرك التنظيم االحرتازي اجلزئي عادة ما
قد ت�شكله امل�ؤ�س�سات من تهديد للم�ؤ�س�سات املالية الأخرى وللأ�سواق ،حيثما يقوم كثري من
ال�رشكات املالية الكربى بتجميع وطرح الأموال.

منهج �أ�شمل

يف ظل الإدراك املتزايد ملا �سمح به التنظيم التقليدي من منو مواطن ال�ضعف املايل دون
�ضابط ،مما �أ�سهم يف وقوع الأزمة املالية العاملية ،تعمل ال�سلطات يف كثري من البلدان حاليا
على ا�ستك�شاف منهج للتنظيم املايل يت�سم بتغطية نظامية �أ�شمل .و ُيطلق على هذا املنهج
ال�شامل ا�سم �سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية.
ولي�س الهدف من ال�سيا�سة االحرتازية الكلية هو �إحاللها حمل التنظيم التقليدي للم�ؤ�س�سات
املالية مثل البنوك التجارية ،مبا لها من �أهمية يف �ضمان �صحة النظام املايل ،و�إمنا الهدف
منها هو الإ�ضافة �إىل ال�سيا�سة االحرتازية اجلزئية وتكميلها .وغالبا ما تكون هذه ال�سيا�سة
قادرة على ن�رش �أدوات التنظيم التقليدية ،وتعتمد على اجلهات التنظيمية التقليدية يف
التطبيق والإنفاذ .ولكنها تطوع ا�ستخدام هذه الأدوات ملواجهة املخاطر املتزايدة يف
النظام املايل .ورمبا اقت�ضي هذا املنهج املتطور نوعا جديدا من البنيان التنظيمي
ملراقبة النظام املايل والتعرف على �أدلة تعر�ض اال�ستقرار لتهديدات متزايدة و�إتاحة
الفر�صة لكي تتخذ ال�سلطات �إجراءات يف مواجهة هذه املخاوف.
وفكرة منهج ال�سالمة االحرتازية الكلية لي�ست باجلديدة كلية (درا�سة
 .)Crockett, 2000ولكن �صناع ال�سيا�سات مل يقدروا متاما احتماالت حدوث
ا�ضطرابات نظامية يف الأ�سواق املالية احلديثة وما يرتتب عليها من �آثار
�سلبية واحلاجة �إىل �إبقاء املخاطر النظامية حتت ال�سيطرة �إال بعد وقوع
الأزمة املالية العاملية .ومن ثم ،فهذا املنهج �آخذ يف التطور (جمل�س
اال�ستقرار املايل�/صندوق النقد الدويل/بنك الت�سويات الدولية،
.)2011
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�سيا�سات ال�سالمة االحرتازية الكلية م�صممة لتحديد املخاطر التي تهدد
اال�ستقرار النظامي وتخفيفها ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل تخفي�ض التكلفة التي
يتكبدها االقت�صاد جراء ا�ضطراب اخلدمات املالية التي ترتكز عليها �أعمال
الأ�سواق املالية — مثل توفري االئتمان ،وكذلك توفري الت�أمني وخدمات
املدفوعات والت�سوية (جمل�س اال�ستقرار املايل�/صندوق النقد الدويل/بنك
الت�سويات الدولية2009 ،؛ و.)IMF 2011a
ومن �أمثلة هذا اال�ضطراب حدوث �ضائقة ائتمانية تتكبد يف ظلها
البنوك وجهات الإقرا�ض الأخرى خ�سائر تف�ضي �إىل تقلي�ص منح االئتمان
للأ�رس املعي�شية وال�رشكات ،الأمر الذي ي�سفر بدوره عن تراجع الن�شاط
االقت�صادي ككل.
وميكن �أن تن�ش�أ هذه اال�ضطرابات من ال�ضعف العام� ،أو الكلي ،يف
القطاع املايل �أو من �إخفاق ما ُي�سمى بامل�ؤ�س�سات املنفردة امل�ؤثرة على
النظام املايل — وهي م�ؤ�س�سات كبرية تربطها عالقات مالية بكثري من
امل�ؤ�س�سات الأخرى.
وين�ش�أ ال�ضعف الكلي حينما ي�صبح القطاع املايل ككل معر�ضا ب�شكل
مفرط لنف�س املخاطر — �سواء كانت ائتمانية (حيث يتوقف املقرت�ضون
عن ال�سداد) �أو �سوقية (تراجع قيم ال�ضمانات) �أو متعلقة بال�سيولة (عدم
�إمكانية بيع الأ�صول ب�سهولة �أو �إعادة متويل الديون) .ففي الفرتة ال�سابقة
على الأزمة الأخرية ،على �سبيل املثال ،كان االئتمان يف الواليات املتحدة
وغريها من البلدان يزداد ارتباطا بقيمة ال�ضمان العقاري .وعندما انهار
�سوق امل�ساكن ،كان املقر�ضون معر�ضون لكل من خماطر ال�سوق ب�سبب
تراجع قيمة العقارات ،وخماطر االئتمان نتيجة لرتاجع قدرة املقرت�ضني
على �سداد قرو�ضهم .عالوة على ذلك ،ففي عدد من البلدان ،تزايد اقرتا�ض
مقدمي االئتمان للأموال التي كانوا يقر�ضونها يف �أ�سواق التمويل باجلملة
(من �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك يف �سوق املال مثال) ،وانخف�ض اعتمادهم
على الودائع التقليدية من العمالء .وحينما ن�ضب التمويل يف هذه الأ�سواق
(خا�صة بعد �إفال�س ليمان براذرز عام  )2008واجه ه�ؤالء املقر�ضون
خماطر ال�سيولة نتيجة لعدم متكنهم من �إعادة متويل الديون التي انتهت
مدتها (درا�سة .)Merrouche and Nier, 2010
و�إذا كان التعر�ض مل�صادر املخاطر املذكورة م�شرتكا �أو يت�سم بوجود
عالقة ارتباط عرب امل�ؤ�س�سات املالية ،فمن املرجح �أن يتعر�ض كثري من
الو�سطاء املاليني �أو رمبا جميعهم (مثل البنوك واملقر�ضني الآخرين)
ل�ضغوط ب�سبب انخفا�ض قيمة الأ�صول وارتفاع تكلفة �إحالل الأموال القابلة
للإقرا�ض (اخل�صوم) ،الأمر الذي من �ش�أنه الإ�رضار بقدرة النظام على توفري
اخلدمات املالية الرئي�سية لالقت�صاد ،مبا يف ذلك االئتمان واملدفوعات.
واملخاطر النظامية ميكن �أن تن�ش�أ ب�سبب ف�شل م�ؤ�س�سة منفردة حينما
ت�ضعف قدرة امل�ؤ�س�سات الأخرى على اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات املالية
لالقت�صاد .وعادة ال تن�ش�أ هذه التداعيات �إال عن م�ؤ�س�سة كربى تربطها
عالقات مكثفة بعدد كبري من امل�ؤ�س�سات الأخرى وي�سفر �إخفاقها عن تهديد
اال�ستقرار النظامي .وميكن �أن حتدث هذه التداعيات من خالل قناة �أو �أكرث
من �أربع قنوات النتقال العدوى:
• انك�شاف امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى مبا�رشة للم�ؤ�س�سة املت�رضرة؛
• ا�ضطرار امل�ؤ�س�سة املت�رضرة �إىل بيع الأ�صول ب�أ�سعار بخ�سة مما
ي�سبب انخفا�ض قيمة جميع الأ�صول امل�شابهة ،وي�ضطر امل�ؤ�س�سات الأخرى
�إىل تكبد خ�سائر من الأ�صول التي يف حيازتها؛
• اعتماد امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى على ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة املت�رضرة
يف تقدمي اخلدمات املالية مثل االئتمان والت�أمني وخدمات �أداء املدفوعات؛
• ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد ال�سحب اجلماعي للأر�صدة من
امل�ؤ�س�سات الأخرى يف �أعقاب �إخفاق امل�ؤ�س�سة امل�ؤثرة على النظام (درا�سة
.)Nier, 2011

ف�إخفاق ليمان براذرز عام  2008مثال مل ي�سفر عن تكبد امل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى خ�سائر مبا�رشة وح�سب و�إمنا �أدى �أي�ضا �إىل زيادات حادة
يف تكاليف التمويل التي تتحملها جميع امل�ؤ�س�سات املالية نتيجة لعدم
يقني مقدمي الأموال ب�ش�أن �أي امل�ؤ�س�سات التي حلقت بها خ�سائر جراء
انهيار ليمان براذرز ،ومن ثم كانوا حذرين يف �إقرا�ض �أي م�ؤ�س�سة.
ولكي يت�سنى ل�سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية احلد من التكلفة
املتوقعة من ال�ضعف الكلي واال�ضطراب الناجم عن �إخفاق امل�ؤ�س�سات
املنفردة امل�ؤثرة على النظام املايل ،يجب �أن يت�ضمن نطاق ت�أثريها
جمموعتني من ال�رشكات — امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة على النظام املايل وكل
مقدمي االئتمان املمولني بالرفع املايل (الذين يقر�ضون �أمواال مقرت�ضة).
وامل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة على النظام املايل ال تقت�رص على البنوك الكربى
فح�سب ،و�إمنا ت�ضم �أي�ضا تلك التي تقدم خدمات �أداء املدفوعات والت�أمني
الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات املالية الأخرى .على �سبيل املثال ،كانت املجموعة
الأمريكية الدولية )(AIGتقدم يف الأ�سا�س خدمات الت�أمني للم�ؤ�س�سات
املالية الأخرى من خالل حماية قيمة الأوراق املالية امل�ضمونة برهون
عقارية يف حيازة هذه امل�ؤ�س�سات .و�إذا كانت املجموعة الأمريكية الدولية
ُت ِركت لتلقى م�صري االنهيار ،الختفت هذه احلماية الت�أمينية ،وتعر�ضت
م�ؤ�س�سات �أخرى خل�سائر جمة.
ويت�ضمن نطاق �سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية كل مقدمي االئتمان
املمولني بالرفع املايل ،بغ�ض النظر عن �أحجامهم لأن مواطن �ضعفهم
جمتمعة هي التي ميكن �أن ت�ؤثر على توفري االئتمان لالقت�صاد ككل (درا�سة
 .)Nier, 2011وبرغم �أن البنوك هي يف معظم الأحوال �أهم مقدمي االئتمان
املمولني بالرفع املايل ،فنطاق �سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية يف
بع�ض مناطق االخت�صا�ص يجب �أن يغطي بع�ض فئات جهات الإقرا�ض غري
امل�رصفية املهمة ،و�إال ن�ش�أت خماطر من حتول تقدمي االئتمان من البنوك
�إىل امل�ؤ�س�سات غري امل�رصفية التي تخ�ضع لقيود �أقل.

ال�سيا�سة يف الواقع العملي

يجب �أن تن�رش �سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية جمموعة من الأدوات
ملعاجلة ال�ضعف الكلي وحاالت الف�شل املنفردة .ونظرا لأنه من غري املرجح
�أن تكفي �أداة واحدة ملعاجلة امل�صادر املختلفة للمخاطر النظامية ،يجب �أن
تكون ال�سلطة املعنية بال�سالمة االحرتازية الكلية قادرة على و�ضع �أدوات
احرتازية كلية حمددة ملعاجلة مواطن ال�ضعف اخلا�صة التي تتحدد من
خالل حتليلها (درا�سة .)Lim and others, 2011
وهناك عدد من الأدوات التي يجري العمل على و�ضعها حاليا �أو رمبا
ا�س ُتخدِمت م�ؤخرا ملعاجلة تراكم املخاطر الكلية مبرور الوقت ،من �أهمها
ر�أ�س املال الوقائي الديناميكي .فظلت الأجهزة التنظيمية لفرتة طويلة
ت�شرتط على امل�ؤ�س�سات املالية االحتفاظ مبقدار معني من ر�أ�س املال (عادة
ح�ص�ص امللكية والأرباح املحتجزة) لتمكينها من ا�ستيعاب (�أو الوقاية
من) خ�سائر القرو�ض �أو الأوراق املالية .ومن �ش�أن ر�أ�س املال الوقائي
الديناميكي ـ الذي يقرتحه فريق دويل من ممثلي الأجهزة التنظيمية
ويجتمع يف بازل ب�سوي�رسا ـ �أن يدفع ال�سلطات املعنية بال�سالمة االحرتازية
الكلية �إىل �أن ت�شرتط على امل�ؤ�س�سات املالية زيادة ر�ؤو�س �أموالها عند ظهور
عالمات على منو االئتمان بقوة غري عادية �أو عالمات على حدوث طفرة
يف �أ�سعار الأ�صول مدفوعة باالئتمان .وت�ؤدي زيادة ر�أ�س املايل الوقائي
�إىل حدوث ت�أثري ثنائي .فنظرا لأنه يجب على املقر�ضني يف هذه احلالة
تعبئة الأموال من �أ�سهم ر�أ�س املال الأعلى تكلفةُ ،يتوقع ارتفاع تكلفة
االئتمان وتباط�ؤ منوه .ويف نف�س الوقت ،من املتوقع �أن ي�ؤدي ر�أ�س املال
الوقائي �إىل تدعيم قدرة النظام على ال�صمود ،مما ي�سمح بزيادة القدرة على
ا�ستيعاب �أي خ�سائر حينما تتوارى طفرة االنتعا�ش ويحل حملها الك�ساد.
وي�ؤدي ذلك بدوره �إىل احلد من �إمكانية وقوع �ضائقة ائتمانية وما ت�سفر
عنه من خ�سائر.
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ولي�س ر�أ�س املال الوقائي الديناميكي �أو امل�ضاد لالجتاهات
الدورية �سوى �أداة واحدة من الأدوات التي ميكن �أن ت�ستخدمها ال�سلطات
املعنية بال�سالمة االحرتازية الكلية يف ا�ستهداف مواطن �ضعف حمددة.
وقد ا�س ُت ْخدِم كثري منها بالفعل فيما م�ضى (ال �سيما يف اقت�صادات
الأ�سواق ال�صاعدة) ملنع دورات انتعا�ش وك�ساد االئتمان ومنها �أدوات
ملعاجلة التفاعل بني خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان — مثل و�ضع
حد �أق�صى لن�سب القرو�ض �إىل القيمة يف حالة القرو�ض العقارية —
وتراكم خماطر ال�سيولة مع منو االئتمان بقوة – كاتخاذ تدابري لتثبيط
االعتماد املفرط على التمويل باجلملة الذي يت�سم بالتقلب:
• تغري �أوزان املخاطر القطاعية :وهي م�صممة بحيث تكون �أقل
حدة من ر�ؤو�س الأموال الوقائية الديناميكية ،وتفر�ض على امل�ؤ�س�سات
زيادة ر�أ�س املال لتغطية القرو�ض اجلديدة يف القطاعات التي ت�شهد
ارتفاعا يف املخاطر املفرطة .على �سبيل املثال ،عمدت تركيا م�ؤخرا
�إىل زيادة �رشوط منح قرو�ض جديدة للأ�رس املعي�شية لوقف النمو الكبري
للقرو�ض يف هذه ال�رشيحة.

�سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية يجب
�أن تن�رش جمموعة من الأدوات املتنوعة
ملعاجلة ال�ضعف الكلي وحاالت الإخفاق
املنفردة.
• املخ�ص�صات الديناميكية :وتدفع البنوك �إىل جتنيب �أموال لتغطية
خ�سائر القرو�ض يف �أوقات الي�رس حينما تكون خ�سائر االئتمان منخف�ضة
ن�سبيا حتى ت�ستعد امليزانيات العمومية للبنوك على نحو �أف�ضل ال�ستيعاب
اخل�سائر التي ترتاكم يف فرتات هبوط الن�شاط .وو�ضعت �إ�سبانيا يف عام
 2000نظاما ديناميكيا ملخ�ص�صات اخل�سائر ثم و�ضعته يف وقت �أقرب كل
من �شيلي وكولومبيا وبريو و�أوروغواي.
• ن�سب القرو�ض �إىل القيمة :يتزايد يف الوقت احلا�رض تطبيق احلد
الأق�صى لن�سب القرو�ض �إىل القيمة للحد من املخاطر النظامية الناجمة
عن فرتات االنتعا�ش والك�ساد يف �أ�سواق العقارات .وت�ساعد ن�سب القرو�ض
�إىل القيمة يف احلد من الرفع املايل للأ�رس املعي�شية من خالل تقليل حجم
القر�ض �إىل �أقل بكثري من قيمة العقار .وميكنها �أي�ضا كبح الزيادات يف �أ�سعار
امل�ساكن واحلد من ا�ضطرار الأ�رس املعي�شية احلا�صلة على قرو�ض ُم ْغ ِرقة �إىل
التوقف عن �سداد قرو�ضها عند حتول دورة �أ�سعار امل�ساكن (تقرير IMF,
 .)2011bوتكمل هذه الن�سب يف الغالب ن�سب الدين �إىل الدخل التي تهدف
�إىل تقلي�ص اجلزء الذي تنفقه الأ�رس املعي�شية من دخلها على خدمة الدين.
• التدابري التي ت�ستهدف الإقرا�ض بعملة �أجنبية� :إذا ح�صل املقرت�ضون
على قرو�ض بعملة �أجنبية ،فقدرتهم على ال�سداد ميكن �أن تت�أثر بقدر كبري
يف حالة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية و�إذا مل يتمكنوا من حماية �أنف�سهم
من هذا التقلب .فت�ؤدي تهديدات ارتفاع قيمة العملة الأجنبية �إىل زيادة
خماطر االئتمان التي يتعر�ض لها املقر�ضون نظرا الرتفاع تكاليف ال�سداد
التي يتحملها املقرت�ضون .وت�شمل التدابري االحرتازية الكلية لتقلي�ص هذه
املخاطر و�ضع حدود حلافظة الإقرا�ض بعملة �أجنبية وقيود �أخرى موجهة
بدقة ،كا�شرتاط زيادة ر�أ�س املال وت�شديد ن�سب القر�ض �إىل القيمة والدين �إىل
الدخل يف حالة القرو�ض بعملة �أجنبية — واع ُتمِد هذا املنهج م�ؤخرا يف عدد
من البلدان ال�صاعدة يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية.
• �رشوط ال�سيولة :حينما يكون من ال�سهل احل�صول على متويل ،فزيادة
ر�أ�س املال الوقائي الإلزامي من الأ�صول ال�سائلة (وهي التي ميكن حتويلها
ب�سهولة و�رسعة �إىل نقد) ت�ؤدي �إىل توافر االحتياطي النقدي الذي ميكن
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االعتماد عليه عند ن�ضوب التمويل .ومن �ش�أن هذه الزيادة يف ال�سيولة
الإلزامية يف �أوقات متغرية �أي�ضا �أن تكبح التو�سع االئتماين املدفوع
بالتمويل باجلملة املتقلب ق�صري الأجل و�أن ت�ضع حدا خلطورة االعتماد
على هذا التمويل .وا�ستحدثت نيوزيلندا وكوريا مثل هذه التدابري يف الفرتة
الأخرية.
• كذلك يتعني �أن تكون ال�سلطات يف و�ضع ي�سمح لها مبعاجلة خماطر
�إخفاق امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام ب�صورة منفردة .ومعظم
الأدوات التي تخ�ضع للمناق�شة حاليا يف هذا ال�صدد م�صممة للحد من
احتماالت ف�شل امل�ؤ�س�سات الأهم من �أن تف�شل .ويف الآونة الأخرية� ،أعلن
جمل�س اال�ستقرار املايل ،وهو هيئة دولية تت�ألف من جهات تنظيمية ت�أ�س�ست
عام � ،2009أن عددا من امل�ؤ�س�سات املالية املهمة يف االقت�صاد العاملي —
وهي ب�صورة رئي�سية البنوك وبنوك اال�ستثمار الكربى التي لديها عمليات يف
�أنحاء العامل — �سيخ�ضع ملزيد من �رشوط ر�أ�س املال الإلزامي مبقادير
تتنا�سب مع م�ستوى املخاطر التي تفر�ضها امل�ؤ�س�سات على النظام املايل
العاملي .وبينما �رشوط ر�أ�س املال الإلزامي الإ�ضافية �ست�ساعد على كبح
منو هذه امل�ؤ�س�سات و�إعدادها على نحو �أف�ضل ال�ستيعاب اخل�سائر ،فمن �ش�أن
�إ�ضافة �أدوات تخفف من ت�أثري ف�شل امل�ؤ�س�سات املنفردة امل�ؤثرة على النظام
املايل �أن يكون عامال م�ساعدا �أي�ضا .على �سبيل املثال� ،سيبدو �أن هناك �سببا
وجيها يقت�ضي احتفاظ امل�ؤ�س�سات بقدر �أكرب من ر�أ�س املال حينما تكون
معر�ضة ملخاطر امل�ؤ�س�سات الكربى امل�ؤثرة على النظام املايل نظرا لأن
انتقال �آثار ف�شل م�ؤ�س�سة كربى ي�أتي عرب هذه االنك�شافات .وا�شرتاط زيادة
ال�شفافية ب�ش�أن االنك�شافات ،مبا يف ذلك بني امل�ؤ�س�سات املالية يف �أ�سواق
امل�شتقات ،من الأدوات الأخرى التي ُيحتمل �أن تكون قوية يف تقلي�ص �أجواء
عدم اليقني ،وت�ؤدي بدورها �إىل تخفيف الأثر الذي يقع على م�ستوى ال�سوق
من ف�شل امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام املايل على نحو منفرد.
وكانت هذه الأجواء من عدم اليقني هي التي �أ�سهمت يف جتمد الأ�سواق املالية
عقب انهيار ليمان.

فعالية ال�سيا�سات االحرتازية الكلية

نظرا لأن �سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية ال تزال يف مرحلة مبكرة من
التنفيذ ،فال تزال تواجه ثالث ق�ضايا حا�سمة قبل �أن يت�سنى �أن ت�صبح
فعالة ب�صورة تامة:
• بناء — �أو تنقيح — ركائزها امل�ؤ�س�سية؛
• ت�صميم �إطار حتليلي لتحقيق الفعالية يف ر�صد املخاطر النظامية
وتقييمها لال�سرت�شاد به يف اتخاذ �إجراءات منا�سبة على �صعيد
ال�سيا�سات؛
• و�ضع �أ�س�س التعاون الدويل.
الركائز امل�ؤ�س�سية :بينما ت�صميم القواعد امل�ؤ�س�سية ل�سيا�سات
ال�سالمة االحرتازية الكلية ينبغي �أن يراعي الظروف القُطْ رية والفروق
يف مراحل التطور امل�ؤ�س�سي ،هناك بع�ض الأهداف العامة التي ُيرجح �أن
تكون مهمة لكل البلدان .فينبغي �أن تعزز الرتتيبات من فعالية حتديد
املخاطر املتنامية ،ومتنح حوافز قوية التخاذ �إجراء فعال ويف الوقت
املنا�سب ملواجهة هذه املخاطر ،وت�سهل التن�سيق على م�ستوى ال�سيا�سات
التي ت�ؤثر على املخاطر النظامية (درا�سة .)Nier and others, 2011
ولتحقيق هذه الأهداف ،ينبغي �أن يتجنب النظام الهياكل املعقدة
واملجز�أة على نحو مفرط .و�إذا كان عدد الأطراف الفاعلة كبري ،فمن
�ش�أن ال�صوامع امل�ؤ�س�سية واملناف�سات �أن تعيق عملية حتديد املخاطر
وتخفيف املخاطر النظامية ،مما ي�ضعف فعالية �سيا�سات ال�سالمة
االحرتازية الكلية .عالوة على ذلك ،فمن �أجل و�ضع حوافز قوية للعمل،

ينبغي �أن يحدد الإطار �سلطة تتوىل القيادةُ ،ت َخ َّول مهمة وا�ضحة
و�صالحيات متنا�سبة حتى ميكن م�ساءلتها عن حتقيق �أهدافها.
وينبغي �أن ي�ؤدي البنك املركزي امل�ستقل دورا مهما على �صعيد
كل الرتتيبات .فالبنوك املركزية لي�س لديها خربة يف تقييم املخاطر
وح�سب ،و�إمنا لديها دوافع التخاذ �إجراءات يف الوقت املنا�سب بهدف
احلد من تراكم املخاطر باعتبارها املالذ الأخري لإقرا�ض امل�ؤ�س�سات
التي تواجه م�شكالت ال�سيولة .ف�ضال على ذلك ،فا�ضطالع البنوك
املركزية بدور قوي يتيح التن�سيق مع ال�سيا�سة النقدية التي حتدد
ال�رشوط الكلية امل�ؤثرة على طلب االئتمان وعر�ضه .وتفيد م�شاركة
احلكومة يف �ضمان دعم ال�سيا�سة ال�رضيبية وت�سهيل التغريات
الت�رشيعية التي رمبا تن�ش�أ احلاجة �إليها لكي تتمكن ال�سلطات من
تخفيف املخاطر النظامية ،ك�إن�شاء �سلطة تنظيمية ت�رشف على جهات
الإقرا�ض غري امل�رصفية وامل�ؤ�س�سات الأخرى امل�ؤثرة على النظام
املايل .ولكن نظرا للطبيعة ال�سيا�سية للحكومة ،فا�ضطالعها بدور قوي
ميكن �أن ي�شكل خماطر ملا لدى احلكومات من دوافع ملعار�ضة اتخاذ
تدابري احرتازية كلية يف �أوقات الي�رس ،حينما تكون هناك حاجة ملحة
�إليها يف �أغلب الأحوال.
قيا�س املخاطر النظامية :ومن الق�ضايا الرئي�سية �أي�ضا كيفية
و�ضع �إطار حتليلي يت�سم بالفعالية يف حتديد املخاطر النظامية يف
مرحلة مبكرة وي�شجع ال�سلطة املعنية بال�سالمة االحرتازية الكلية على
اتخاذ �إجراء مالئم ويف الوقت املنا�سب .وكانت هناك حماوالت لو�ضع
مقيا�س واحد للمخاطر النظامية ككل من �ش�أنه �أن يدفع �إىل ا�ستخدام
�أدوات ال�سالمة االحرتازية الكلية .ولكن ثبت حتى الآن عدم �إمكانية
التو�صل �إىل مقيا�س على نف�س درجة جذب هذه الإح�صائية — نظرا
ل�سهولة التعريف بها وا�ستخدامها يف قيا�س فعالية �إجراءات ال�سيا�سة.
وبدال من ذلك ،يتجه �صناع ال�سيا�سات نحو ا�ستخدام جمموعة من
امل�ؤ�رشات (تقرير  .)IMF, 2011cويقر هذا املنهج بتعدد �أبعاد املخاطر
النظامية .وتوافر مزيد من املعلومات ي�ساعد �صناع ال�سيا�سات كذلك
على حتديد �أي الأدوات �أو مزيج من الأدوات التي �ستكون �أكرث فعالية
يف معاجلة امل�شكالت املحتملة .على �سبيل املثال ،لكي تقوم ال�سلطة
املعنية بال�سالمة االحرتازية الكلية بر�صد املخاطر الكلية ،يجب
عليها مراقبة خماطر االئتمان وال�سيولة وال�سوق ككل ،وكذلك ر�صد
�أي تركزات لهذه املخاطر يف قطاع بعينه ،مثل الإ�سكان �أو االئتمان
اال�ستهالكي .وينبغي �أن حتلل بعد ذلك هذه املخاطر لتقرر �أي �أدوات
ال�سيا�سة هي الأكرث فعالية يف معاجلتها.
البعد الدويل :نظرا لرتابط النظم املالية الوطنية على م�ستوى العامل
وتوافر اخلدمات املالية عرب احلدود الوطنية ،يجب تن�سيق �سيا�سات
ال�سالمة االحرتازية الكلية بني البلدان .فالتن�سيق الدويل �رضوري لأن
االئتمان املقدم من اخلارج ب�إمكانه �أن يغذي طفرات االئتمان وفقاعات
الأ�صول .كذلك ي�ضع التن�سيق حدا الحتماالت قيام امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة
على النظام املايل الدويل بنقل العمليات �إىل مناطق االخت�صا�ص الأقل
قيودا ،ومن ثم تناف�س البلدان فيما بينها.
وميكن ت�سهيل التن�سيق با�ستخدام �أدوات م�شرتكة وعقد اتفاقات
دولية ب�ش�أن اال�ستخدام “املتبادل” لهذه الأدوات .ومن الأمثلة اجليدة
على ذلك ر�أ�س املال الوقائي الديناميكي املحدد حتت رعاية جمل�س
اال�ستقرار املايل .ولكن ماذا يحدث حينما حتتاج البلدان �إىل ا�ستخدام
�أدوات ال تخ�ضع ملعايري املعاملة باملثل؟ هذا �أمر غري وا�ضح وينبغي
الرتكيز عليه يف املحادثات الدولية مع تطور النظام املايل العاملي.

ما من دواء لكل الأدواء

حتى �أف�ضل �سيا�سات ال�سالمة االحرتازية الكلية ال ي�سعها منع كل الأزمات
املالية .ومن ثم تن�ش�أ احلاجة �إىل وجود مالذ �أخري للإقرا�ض يتمتع بالقوة
واملرونة — وهو عادة البنك املركزي — لتخفيف النق�ص امل�ؤقت يف
ال�سيولة ،و�إىل و�ضع �سيا�سات موثوقة لت�سوية �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات املالية
املتعرثة �أو �إغالقها .ف�ضال على ذلك ،ف�سيا�سة ال�سالمة االحرتازية الكلية ال
تعمل يف العدم ،ف�سالمة ال�سيا�سات النقدية و�سيا�سات ال�رضائب والإنفاق
مطلب �رضوري لتوفري بيئة م�ستقرة تعمل على �إر�ساء نظام مايل �سليم.
و�أخريا ،ينبغي �أن يراعي �صناع ال�سيا�سات �أن �سيا�سة ال�سالمة االحرتازية
الكلية ،ك�أي �سيا�سة عامة ،ال تخلو من التكاليف ورمبا تن�ش�أ احلاجة �إىل القيام
مبفا�ضالت بني ا�ستقرار النظم املالية وكفاءتها .على �سبيل املثال ،حينما
ُي�شرتط على امل�ؤ�س�سات املالية احلفاظ على م�ستوى عال من ر�أ�س املال
وال�سيولة ،قد يعزز �صناع ال�سيا�سات ا�ستقرار النظام ،ولكنهم ي�ستخدمون
�أي�ضا تدابري تزيد من تكلفة االئتمان ورمبا ت�ؤدي بالتايل �إىل احلد من النمو
االقت�صادي� .أما حتقيق التوازن بني املنافع والتكاليف ف�سوف يقت�ضي يف
الغالب التو�صل �إىل �أحكام تقديرية �صعبة.

■

لوي�س جاكوميه نائب رئي�س ق�سم ،و�إرلند نري خبري �أول يف القطاع
املايل ،وكالهما من �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية يف �صندوق
النقد الدويل.
املراجع

Crockett, Andrew, 2000, “Marrying the Micro- and Macro-prudential
Dimensions of Financial Stability,” remarks before the Eleventh International
Conference of Banking Supervisors, September 20–21 (Basel).
Financial Stability Board, International Monetary Fund, and Bank for
International Settlements (FSB/IMF/BIS), 2009, “Guidance to Assess the
Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments:
Initial Considerations,” report to the G-20 finance ministers and central
bank governors (Basel).
———, 2011, “Macroprudential Policy Tools and Frameworks,” progress
report to the G-20 (Basel: October).
International Monetary Fund (IMF), 2011a, “Macroprudential Policy:
An Organizing Framework,” IMF Policy Paper (Washington).
———, 2011b, “Housing Finance and Financial Stability—Back to
Basics?” Global Financial Stability Report, Chapter 3 (Washington: April).
———, 2011c, “Toward Operationalizing Macroprudential Policies:
When to Act?” Global Financial Stability Report, Chapter 3 (Washington:
September).
Lim, Cheng Hoon, Francesco Columba, Alejo Costa, Piyabha
Kongsamut, Akira Otani, Saiyid Mustafa, Torsten Wezel, and Xiaoyong
Wu, 2011, “Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use
Them? Lessons from Country Experiences,” IMF Working Paper 11/238
(Washington: International Monetary Fund).
Merrouche, Ouarda, and Erlend W. Nier, 2010, “What Caused the
Global Financial Crisis? Evidence on the Drivers of Financial Imbalances
1999–2007,” IMF Working Paper 10/265 (Washington: International
Monetary Fund).
Nier, Erlend W., 2011, “Macroprudential Policy—Taxonomy and
Challenges,” National Institute Economic Review, Vol. 216, No. 1, pp.
R1–R15.
———, Jacek Osiński, Luis I. Jácome, and Pamela Madrid, 2011,
“Institutional Models for Macroprudential Policy,” IMF Staff Discussion
Note 11/18 (Washington: International Monetary Fund).

التمويل والتنمية مار�س 33  2012

لعـبـة التـ�صـنـيـف
هيئات الت�صنيف
االئتماين اخلا�صة
ُد ِفـع بهـا لأداء
وظيفة عامة
لأن الأجهزة
التنظيمية مل
تتمـكـن مـن
تقدمي بديل

  34التمويل والتنمية

�أ�صبحت

هيئات الت�صنيف االئتماين
جزءا ال يتجز�أ من امل�شهد
املايل .وتقوم هذه ال�رشكات
اخلا�صة بتقييم املخاطر االئتمانية التي تواجه
ال�رشكات واحلكومات ال�ساعية �إىل االقرتا�ض و�إ�صدار
�أوراق مالية تدر دخال ثابتا ،على غرار ال�سندات .وقد
�أ�صبح االعتماد على هذه الهيئات را�سخ اجلذور حتى
�أن املقرت�ضني املحتملني غالبا ما يتعني عليهم
احل�صول على تقدير ملرتبهم االئتمانية قبل حماولة
تدبري الأموال الالزمة يف �أ�سواق ر�أ�س املال .وي�سرت�شد
املقر�ضون املحتملون بهذه التقديرات ملعرفة اجلدارة
االئتمانية للمقرت�ض ،مما ي�ساهم يف حتديد الفائدة� ،أو
ال�سعر الذي يجب �أن يدفعه املقرت�ض مقابل احل�صول
على التمويل.
ولكن تقييمات هذه الهيئات اخلا�صة ،والتي تو�ضع
للأ�سواق املالية اخلا�صة على وجه التحديد ،قد �أُقحِ مت
يف النطاق العام — �إذ �أ�صبحت ت�ستخدمها الأجهزة
التنظيمية يف خمتلف �أنحاء العامل ،على �سبيل املثال،
لتقدير م�ستوى املخاطر التي تنطوي عليها املحافظ
امل�رصفية وحتديد حجم ر�أ�س املال الذي يجب �أن
حتتفظ به امل�ؤ�س�سات للوقاية من الإع�سار .ومع تزايد
تركيز الأجهزة التنظيمية على املخاطر ك�أ�سا�س لتحديد
كفاية ر�أ�س املال ،حتول تقييم هيئات الت�صنيف
االئتماين لهذه املخاطر �إىل �سلعة عامة بالفعل.
وكان لإدخال هيئات الت�صنيف االئتماين ـ ال �سيما
�ستاندرد �آند بورز ،وموديز ،وفيت�ش (راجع الإطار
 — )1يف نطاق التنظيم العام نتيجتان� .أوال ،تغيري
طبيعة التنظيم امل�رصيف من االعتماد على ن�سب مئوية
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�ستاتيكية ثابتة �إىل ا�ستخدام درجات ديناميكية
ميكن �أن تتغري ح�سب تقييم هيئة الت�صنيف للمخاطر
االئتمانية .و�أدى هذا �إىل م�ستوى �أعلى من التطور ،و�إن
كان قد �أدى �أي�ضا �إىل زيادة التعقيد و�إمكانية اخلروج
بتقييمات خاطئة �أو قدمية �أو رمبا م�ضللة ب�شكل �أو
ب�آخر .وثانيا� ،أدى ذلك �إىل تر�سيخ دور الكيانات
اخلا�صة يف عملية التنظيم ـ وهو كان بالطبع مق�صورا
على القطاع العام .وقد ركزت معظم املناق�شات
التي تناولت دور هيئات الت�صنيف االئتماين على
ت�ضارب امل�صالح وغريها من امل�شكالت املتعلقة
بجودة التقييم .ومل يتطرق النقا�ش كثريا �إىل احتمال
وجود ت�ضارب خطري يف امل�صالح بني �أهداف هيئات
الت�صنيف ذات امللكية اخلا�صة التي ت�سعى لتعظيم
قيمة ملكية امل�ساهمني ،و�أهداف الدور التنظيمي الذي
ت�ؤديه ،حتى �إذا مل تكن قد �سعت �إليه.
وبينما تعيد ال�سلطات النظر يف الإخفاقات
التنظيمية والرقابية التي �شهدتها املرحلة ال�سابقة
على الأزمة العاملية ،يجب �أن تنظر �أي�ضا يف م�س�ألة
االعتماد على هيئات الت�صنيف االئتماين .فربغم �أن �أي
تقييم ينبغي �أن تراعى فيه تكاليف القيام بتغيريات،
ف�إن هناك جمموعة من امل�سارات املمكنة لالختيار
منها ـ مبا يف ذلك �إ�صالح هيئات الت�صنيف االئتماين،
�أو و�ضعها حتت املراقبة العامة� ،أو �إيجاد بدائل لها.

تطور التقديرات االئتمانية

مع تزايد الطابع املعقد الذي تت�سم به الأ�سواق املالية،
حدثت زيادة هائلة �أي�ضا يف فر�ص االقرتا�ض
وازدادت �إىل حد كبري �صعوبة ح�صول الطرف املقر�ض

على معلومات كاملة عن املقرت�ضني املحتملني .وت�ستطيع هيئات
الت�صنيف من خالل وفورات احلجم الكبري �أن تقدم خدمات معلومات
منخف�ضة التكلفة تعمل على ت�ضييق الفجوة بني ما يعرفه امل�ستثمر عن
املقرت�ض وما يعرفه املقرت�ض ،فتحدد لكل مقرت�ض درجة ،وهي ما
ُي�سمى تقدير املرتبة االئتمانية .وبت�ضييق فجوة التباين يف املعلومات
بني املقرت�ضني واملقر�ضني ،تعمل هذه الهيئات على تعزيز ال�سيولة يف
الأ�سواق ،مما يزيد الن�شاط املايل ويخف�ض التكاليف .فاملقرت�ضون الذين
يح�صلون على مراتب �أعلى (�أي �أف�ضل) عادة ما يتمكنون من احل�صول
على قدر �أكرب من التمويل ب�سهولة وبتكلفة �أقل ،لأنهم يعتربون �أقل
خطورة واالحتمال الأرجح �أن يتمكنوا من �سداد كامل الديون امل�ستحقة
عليهم ،مبا يف ذلك الفوائد .وكثريا ما متثل هذه املراتب املقدرة
للمقرت�ضني النقطة املرجعية املبدئية يف �إجراءات العناية الواجبة.
وبرغم �أن هيئات الت�صنيف االئتماين �رشكات خا�صة ،فقد تو�سع
دورها يف �أطر التنظيم املايل منذ �سبعينات القرن املا�ضي — وخا�صة
مع عقد اتفاقية دولية لتقييم حمافظ البنوك ح�سب م�ستوى املخاطر
التي تتعر�ض لها �أ�صولها وحتديد ر�أ�س املال الإلزامي بناء عليها.
وكان الهدف من هذه االتفاقية امل�سماة بازل  2هو زيادة دقة املعايري
التنظيمية املطبقة (راجع الإطار  .)2ومن �أهم املربرات التي ا�ستند �إليها
�إدراج تقييمات هيئات الت�صنيف االئتماين هو االعتقاد ب�أنها تتيح
منهجا �أكرث تطورا لقيا�س خماطر االئتمان مقارنة باملمار�سة التنظيمية
الأب�سط والتي تتمثل يف حتديد ر�أ�س املال الإلزامي على �أ�سا�س ن�سبة
مئوية ثابتة من جمموع الأ�صول ـ وهو املنهج املن�صو�ص عليه يف
اتفاقية بازل  1ال�سابقة والذي كان ي�سمح بقدر من التمييز �أقل بكثري.

رباط ال ينف�صم

دار جدل بعد الأزمة حول دور هيئات الت�صنيف االئتماين يف التنظيم
املايل وان�صب تركيزه على ق�ضايا مثل ت�ضارب امل�صالح وكفاء
الأداء .ومن الت�سا�ؤالت املطروحة كيفية حتديد هذه الهيئات للمراتب
االئتمانية ،وما هي اجلوانب التي يتم تقييمها ،وما �إذا كانت املراتب
االئتمانية قد ت�سببت يف نوبة الرواج االئتماين وفقاعات الأ�صول التي
نتجت عنها قبل الأزمة و�أفرزت �أثرا م�ضادا و�ضارا بعد الأزمة .وكل
هذه �شواغل م�رشوعة ،لكنها ت�ؤكد �أي�ضا كيف �أ�صبحت هيئات الت�صنيف
االئتماين جزءا ال يتجز�أ من النظام املايل — �أي �أنها «يف رباط ال
ينف�صم» مع هذا النظام� ،إن �صح التعبري ،حتى �أنها ت�أخذ مكان �إجراءات
الإطار 1

الثالثة الكربى

تُعنى هيئات الت�صنيف االئتماين ،التي ترجع �أ�صول بع�ضها �إىل القرن
التا�سع ع�رش ،بتقييم املخاطر االئتمانية املحيطة ب�سندات الدين ال�صادرة
عن ال�رشكات واحلكومات وتقييم املنتجات اال�ستثمارية مثل التزامات
الدين امل�ضمونة ب�أ�صول .ومتنح هذه الهيئات عموما درجة تُ�سمى مرتبة
ائتمانية ،ترتاوح بني �أعلى م�ستويات اجلودة حيث ال توجد خماطر تُذكر،
�إىل �أدنى م�ستويات اجلودة حينما تنخف�ض احتماالت ال�سداد �أو تزول.
وت�سيطر على �أعمال الت�صنيف ثالث �رشكات — وهي موديز،
و�ستاندرد �آند بوورز ،وفيت�ش .وتتخذ كل من موديز و�ستاندرد �آند
بوورز من نيويورك مقرا لهما ،وتبلغ ح�صة كل منها حوايل  %40من
�أعمال الت�صنيف االئتماين على م�ستوى العامل� ،أما فيت�ش ،ولها مقران
يف نيويورك ولندن ،فتبلغ ح�صتها حوايل  .%10وتنت�رش هيئات ت�صنيف
�أ�صغر يف �أنحاء العامل — ومعظمها يف مراكز ق ُْطرية و�إنتاجية حمددة.

العناية الواجبة بدال من �أن تكون عن�رصا مكمال لعملية �صنع القرار
على �أ�سا�س م�ستنري (تقرير  .)BIS, 2009ويرجع هذا الرباط الذي ال
ينف�صم �إىل اال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية التي تطبقها البنوك و�صناديق
اال�ستثمار وغريها من الكيانات اخلا�صة .غري �أنه يرجع يف املقام الأول
�أي�ضا �إىل الدور ذي الطبيعة امل�ؤ�س�سية الذي ت�ؤديه هيئات الت�صنيف
االئتماين يف �أن�شطة ال�سيا�سة العامة — و�أهمها التنظيم امل�رصيف ،و�إن
كانت ت�شمل �أي�ضا حتديد �أهلية ال�ضمانات املقدمة يف عمليات البنوك
املركزية وقرارات اال�ستثمار التي تتخذها ال�صناديق التي ي�سيطر عليها
القطاع العام �أو يتوىل ت�شغيلها ،مثل �صناديق التقاعد.
وجند �أن االعتماد يف التنظيم املايل على املراتب التي حتددها
هيئات الت�صنيف االئتماين هو عمل ي�ضاهي خ�صخ�صة العملية
التنظيمية — التي تدخل �ضمن م�س�ؤوليات احلكومة يف الأ�سا�س —
وتنازال من احلكومة عن واحد من واجباتها الأ�سا�سية للح�صول على
منافع مزعومة مثل خف�ض تكاليف التنظيم ورفع درجة الكفاءة والدقة.

�أحد �أ�شكال الإخفاق احلكومي

ميكن اعتبار هذا الت�سليم للم�س�ؤولية التنظيمية �إىل هيئات خا�صة �شكال
من �أ�شكال الإخفاق احلكومي لأن الدولة تقوم فعليا بنقل �سلطتها
التنظيمية �إىل �رشكات خا�صة و�إن كانت حتتفظ مب�س�ؤوليتها عن النتيجة
الكلية .وينطوي هذه املنهج على م�شكالت ترجع �إىل عدة �أ�سباب:
• هدف هيئات الت�صنيف االئتماين هو حتقيق احلد الأق�صى من
الأرباح وتعظيم قيمة ملكية امل�ساهمني .وبرغم �أن لديها حافزا قويا
لتوفري معلومات جديرة بالثقة ،فهي غري مكلفة بتوفري معلومات
لل�صالح العام ك�أي هيئة تنظيمية .ويف ظل غياب التوافق التام بني
احلافز اخلا�ص والواجب العام ،تكون هناك احتماالت من حدوث
تعار�ض ولب�س .وقد يعاين �أحدهما �أو كالهما .ف�إذا عانى الواجب العام،
ت�صبح م�صداقية العملية التنظيمية �ضعيفة.
• كان ترخي�ص وتنظيم هيئات الت�صنيف االئتماين حمدودا �إىل
درجة الفتة لالنتباه (درا�سة Katz, Salinas, and Stephanou,
 .)2009وي�ستند اختيار هيئة الت�صنيف يف الأ�سا�س �إىل و�ضعها املعروف
يف ال�سوق ولي�س �إىل �رشوط تنظيمية �أو �إجراءات ترخي�ص مقننة .وكان
ال�ضعف ي�شوب نظم تقييم و�إقرار املنهجيات التي ت�ستخدمها هذه
الهيئات ،وعمليات ترخي�صها ،ونظم املراقبة ل�ضمان م�ساءلتها – �أو
كانت تت�سم بال�سطحية يف �أف�ضل الأحوال.
• حتى و�إن كانت هيئة الت�صنيف االئتماين تتمتع ب�سجل �أداء ممتاز،
فال تزال هناك خماطر من تقل�ص م�صداقية العملية التنظيمية نظرا
الحتماالت اخلط�أ الكامنة يف الت�صنيفات االئتمانية ب�سبب اعتمادها
على الأحكام التقديرية .وعلى م�ستوى ال�سوق� ،إذا جتاوزت �إحدى
هيئات الت�صنيف االئتماين م�ستوى حديا من عدم املوثوقية ،ف�سوف
تخ�رس عمالءها وتف�شل يف نهاية املطاف .غري �أن الهيئة �إذا كانت جزءا
من الإطار التنظيمي ،قد ت�سفر �أخطا�ؤها عن انعكا�سات حادة ،وحتى
�إذا �أمكن يف نهاية الأمر ا�ستبعاد هيئة �ضعيفة الأداء ،فكيف ميكن �أن
تف�شل هيئة ت�صنيف ائتماين بينما هي جزء من الإطار التنظيمي؟ فمن
الذي �سيتحمل امل�س�ؤولية �إذا �أدت �آراء الهيئة �إىل حدوث ت�شوهات —
وخا�صة �إذا انتهى الأمر بنق�ص ر�ؤو�س الأموال لدى امل�ؤ�س�سات املالية؟
فالت�صنيف اخلاطئ ميكن �أن ي�ضلل الأطراف املعتمدة عليه ،كما ُيحتمل
�أن يرتفع الثمن الذي يدفعونه .وحتر�ص هيئات الت�صنيف االئتماين على
التنبيه بانتظام �إىل �أن ت�صنيفاتها ال تتجاوز كونها �آراء بينما هي غري
م�ساءلة عن نتائج ا�ستخدام الت�صنيفات يف �إطار التنظيم .ورمبا كانت
�أكرث فهما لطبيعة امل�شكلة من ال�سلطات احلكومية.
التمويل والتنمية مار�س 35  2012

• ت�سبب تغريات الت�صنيف االئتماين حركة يف الأ�سواق ،فت�ؤثر على
قيمة الأ�صول ومن ثم ر�أ�س املال الإلزامي .وت�ؤثر هذه التغيريات �أي�ضا
على �إمكانية ا�ستخدام هذه الأ�صول ك�ضمان .ولي�س هذا الأمر �سيئا يف
حد ذاته (فالهدف من هذه التغيريات بالفعل هو الت�أثري على تقييمات
درجة املخاطر و�أ�سعار الأ�صول) ،ولكن التغيري قد ي�سبب زعزعة
مفاجئة ،ويزيد التقلبات دومنا داع ،و�/أو ي�ؤدي �إىل املغاالة يف تقدير
قيمة الأ�صول ،ال �سيما يف حالة تخفي�ض الت�صنيف االئتماين .ومن
ثم ،ف�إدخال تغيريات على الت�صنيف االئتماين ميكن �أن ي�سبب �أزمات
مدفوعة بالتنظيم .عالوة على ذلك ،تتقل�ص عمليات العناية الواجبة من
جانب امل�ستثمرين الذين يربطون قراراتهم بالت�صنيف االئتماين (مثل
بع�ض �صناديق معا�شات التقاعد) �أو تختفي نتيجة للأهمية الغالبة
للت�صنيف االئتماين.
• كان لهيئات الت�صنيف االئتماين ت�أثري كبري على امتداد فرتة
طويلة على حتركات ال�سوق ب�سبب �إميان طالبي اخلدمات بها.
وتت�ضاعف قوتها املمكنة ب�سبب تر�سخ دورها يف التنظيم .فتزداد
املناف�سة ت�شوها يف قطاع يغلب عليه احتكار القلة ،لأن امل�ستهلكني ال
ي�ستفيدون من خالل القدرة على املقارنة بني فئات الأ�صول املختلفة
يف ظل نظام ت�صنيف واحد وح�سب ،و�إمنا �أي�ضا بف�ضل عدم اال�ضطرار
�إىل التمييز بني منهجيات هيئات متعددة للت�صنيف االئتماين .ويرى
امل�ستفيدون من هذه اخلدمات �أن وجود عدد �أقل من الهيئات يجعل
الأمور �أ�سهل و�أف�ضل.
ف�ضال على ذلك ،حتى �إذا كانت هيئات الت�صنيف االئتماين
اخلا�صة امل�ؤهلة تقوم بواجبها على نحو يلقى الإعجاب ،يظل احتمال
اخلط�أ قائما — مبا يف ذلك ما �إذا كانت تقديرات املراتب االئتمانية
تت�أثر بوعي �أو دون وعي بح�صول هيئات الت�صنيف على �أجرها من
املقرت�ضني املحتملني ولي�س من املقر�ضني املحتملني .ومن ال�سهل �أن
ي�ؤثر احتمال اخلط�أ على م�صداقية العملية كلها ،ويكون الأثر م�ساويا
ملا يحدث عند ارتكاب �أي خمالفة فعلية.

امل�سار امل�ستقبلي

نظرا لأن متطلبات ر�أ�س املال هي �أحد الأوجه املهمة للإطار التنظيمي الكلي،
بينما الت�صنيفات االئتمانية عن�رص �أ�سا�سي يف حتديد هذه املتطلبات ،يجب
النظر يف دور هيئات الت�صنيف االئتماين عند �إجراء �إ�صالح تنظيمي بعد �أي
�أزمة .وميكن �أن يتخذ الإ�صالح �أربعة اجتاهات على �أقل تقدير.
الإطار 2

اتفاقيات بازل

مت التو�صل �إىل اتفاقية بازل الأوىل ،و ُيطلق عليها ا�سم بازل  ،1يف
عام  1988خالل منتدى جمع حمافظي البنوك املركزية لأكرب ع�رشة
اقت�صادات يف العامل ،وكان الهدف منها هو توفري �إر�شادات للأجهزة
التنظيمية املعنية بالبنوك العاملة على امل�ستوى الدويل.
وي�ست�ضيف هذه املجموعة — التي ُيطلق عليها الآن جلنة بازل
للرقابة امل�رصفية وت�ضم  27ع�ضوا — بنك الت�سويات الدولية يف
بازل ب�سوي�رسا ،وهو هيئة م�ستقلة من البنوك املركزية.
و�أُ ْب ِرمت ثالث اتفاقيات ر�سمية — تتناول ق�ضايا مثل كيفية
حتديد مقدار ر�أ�س املال الذي ينبغي �إلزام البنوك باالحتفاظ به.
ومت التو�صل �إىل اتفاقية بازل  2عام  ،2004ثم التو�صل �إىل اتفاقية
بازل  3يف �سبتمرب  ،2010وهي عبارة عن جمموعة �شاملة من
الإ�صالحات ،وال يزال تنفيذ تو�صياتها قيد النقا�ش.
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تعزيز التنظيم :من �ش�أنه �أن يت�ضمن تعديل القواعد القائمة ،ولكن مع
احتفاظ هيئات الت�صنيف االئتماين يف الأ�سا�س بنف�س الدور التنظيمي.
وميكن زيادة ت�شديد القواعد التنظيمية .على �سبيل املثال ،قد ت�شرتط
ال�سلطات على هيئات الت�صنيف �أن تكون �أكرث علنية فيما يخ�ص طريقة
عملها .وقد تتغري طريقة ح�صولها على �أجرها حلل م�شكلة ت�ضارب
امل�صالح .وقد تخ�ضع الر�سوم للتنظيم .ويف �إمكان احلكومات �أن ت�ضع
عمليات �أكرث فعالية لتقييم واعتماد هيئات الت�صنيف ومنهجياتها
وتعزيز مراقبة اجلودة .وميكن ت�أ�سي�س جمال�س للم�ستثمرين لكي تطلب
تقديرات اجلدارة االئتمانية ،فتف�صل بني العمالء وهيئات الت�صنيف.
وميكن �أن تقر الأجهزة التنظيمية ب�إمكانية الوقوع يف خط�أ و�أن ت�ضع
م�ستويات مقبولة من الدقة ،برغم ما قد يثريه هذا الأمر من ت�سا�ؤالت
حول �إمكانية الطعن �أو طلب تعوي�ض يف حالة عدم الدقة يف التقدير.
ومن �ش�أن اعتماد بع�ض هذه املناهج �أو كلها �أن يخفف من وط�أة
م�شكالت معينة ،ويح�سن الدقة و�رسعة اال�ستجابة ،ويقل�ص ت�ضارب
امل�صالح حينما يكون الكيان الذي ي�سعى �إىل تقدير موات يدفع �أي�ضا
ر�سوما يف املقابل .ومع هذا ،ال ميكن �أن ت�ؤدي هذه الإ�صالحات �إىل

من ال�سهل �أن ي�ؤثر احتمال اخلط�أ على
م�صداقية العملية كلها ،ويكون الأثر
م�ساويا ملا يحدث عند ارتكاب �أي خمالفة
فعلية.
ت�سوية الت�ضارب الأ�سا�سي بني احلوافز اخلا�صة من ناحية والواجب
العام الذي تفر�ضه القواعد التنظيمية بتوخي الدقة يف التقديرات من
ناحية �أخرى.
ورمبا كان �أحد البدائل املتاحة هو تنظيم هيئات الت�صنيف
االئتماين اخلا�صة على نطاق وا�سع بحيث تتحول �إىل �أحد املرافق العامة
الأ�سا�سية .و�سوف ي�ؤدي هذا املنهج �إىل تقلي�ص ت�ضارب امل�صالح بقدر
كبري كما �أن تكلفته �أقل بكثري من ت�أ�سي�س هيئة عامة جديدة للت�صنيف
االئتماين .و�سيطرح هذا املنهج �أي�ضا ت�سا�ؤالت مهمة حول كيفية اختيار
هيئة الت�صنيف .فهل �سي�ضطر املقرت�ضون املحتملون �إىل اال�ستعانة
بهيئة معينة؟ وهل �س ُيطلب �إىل الهيئات التطوع؟ وهل �ستكون هناك
عملية اختيار على �أ�سا�س تناف�سي؟
احلل العام :ميكن �إخ�ضاع هيئة �أو �أكرث من هيئات الت�صنيف
االئتماين اخلا�صة لرقابة القطاع العام� ،أو ميكن ا�ستبعاد جميع الهيئات
اخلا�صة من الن�شاط التنظيمي و�إحالل هيئة عامة جديدة حملها .وعلى
الهيئة اجلديدة �أن تعتمد منهجية �شفافة ومقبولة يف تقدير اجلدارة،
و�ستح�صل على ر�سوم تغطي تكاليفها الت�شغيلية ،ولكن بدال من ال�سعي
لتحقيق �أق�صى قدر من الربح� ،سيكون هدفها الرئي�سي هو توفري
معلومات دقيقة لتح�سني العملية التنظيمية �إىل �أق�صى حد ممكن .ورمبا
كان �إن�شاء هذه الهيئة خارج حدود قدرة البلدان املنفردة وقد ي�ؤدي �إىل
تولد م�شكالت �أخرى ،مثل احلمائية التنظيمية .ويف نف�س الوقت ،ف�إن�شاء
هيئة مثلها على امل�ستوى فوق القومي �سيكون �أمرا معقدا ،فيقت�ضي
التعاون الدويل ويتطلب قدرا كبريا من ح�سن النية �إىل حد بعيد.
ومن �ش�أن احلل العام �أن ي�سهم يف ت�سوية م�شكالت معينة تتعلق
بت�ضارب امل�صالح ،ولكن قد يقال �إنه �سيولد م�شكالت جديدة فيما
يخ�ص الت�صنيف االئتماين للكيانات ال�سيادية ،التي �ستحدد الت�صنيف
اخلا�ص بها �أو ي�صنفها كيان مملوك لها (كليا �أو جزئيا) .عالوة

الإطار 3

�إ�صالحات ما بعد الأزمة

ركزت الإ�صالحات يف �أعقاب �أزمة  2008على هيئات الت�صنيف
االئتماين ،ال �سيما يف الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي .ففي الواليات
املتحدة ،ن�ص «قانون دود-فرانك» على تعزيز الإ�رشاف على هيئات
الت�صنيف االئتماين ،لت�شديد �رشوط الإف�صاح عن املعلومات ومعاجلة
ت�ضارب امل�صالح املرتبط بنموذج «امل�ستعمل يدفع» .وين�ص القانون
�أي�ضا على �رضورة بحث الأجهزة التنظيمية عن مناهج تقلل االعتماد
على هيئات الت�صنيف االئتماين والإعداد لإجراء مراجعات منتظمة.
وال يعتزم االحتاد الأوروبي احلد من االعتماد على هذه الهيئات،
و�إمنا ي�سعى بدال من ذلك �إىل تو�سيع نطاق تنظيم الهيئات وتغيري منوذج
عملها .واقرتح االحتاد ت�شديد القواعد التي ت�ؤثر على عمليات االعتماد
و�رشوط الإف�صاح وت�ضارب امل�صالح ،مبا يف ذلك اقرتاح �إلزام م�صدري
�سندات الدين بتغيري هيئات الت�صنيف االئتماين بالتناوب كل ثالث
�سنوات� ،أو على �أ�سا�س �سنوي� ،إذا �أجرت هيئة ما �أكرث من ع�رشة تقديرات
متتابعة لأدوات الدين ال�صادرة عنها.
وت�شمل االقرتاحات الأخرى ال�سماح للجهاز التنظيمي يف االحتاد
الأوروبي بحظر ن�رش تقديرات االئتمان ال�سيادي حتت «ظروف ا�ستثنائية»
و�إن�شاء هيئة ت�صنيف عامة على م�ستوى االحتاد الأوروبي.
على ذلك� ،سيتعني على �أي هيئة عامة �أن تبني م�صداقيتها وحتقق
ا�ستقالليتها بعيدا عن الت�أثري ال�سيا�سي وتثبت �إمكانية االعتماد عليها
كم�صدر موثوق .و�ستكون هذه العملية مكلفة نظرا ملا �ستنطوي عليه من
�إن�شاء م�ؤ�س�سة جديدة �أو �أكرث ،كما �أنها لن تكون حم�صنة من م�شكالت
مثل ال�سيطرة على الهيئات التنظيمية ،واخلط�أ يف الت�صنيف االئتماين،
والإخفاقات املتعلقة باحلداثة ،واخلطر الأخالقي ،والتداعيات ال�سيا�سية
الناجتة عن قراراتها .و ُيرجح �أن تعاين هيئات الت�صنيف القائمة من
تراجع �أعمالها.
العودة �إىل قواعد ر�أ�سمالية �أب�سط :فيمكن �أي�ضا �إلغاء دور هيئات
الت�صنيف االئتماين فتعود الأجهزة التنظيمية �إىل اعتماد عدد قليل من
متطلبات ر�أ�س املال الب�سيطة واملحددة للمقرت�ضني م�سبقا� .أما العنا�رص
التي �ست�ضيع كالدقة والتطور ف�ستعو�ضها زيادة الب�ساطة ،ومن ثم
ال�شفافية .و�سي�سهل و�ضع التنب�ؤات و�ستجد الأجهزة التنظيمية �سهولة
�أكرب يف التطبيق واملراقبة .والعودة �إىل ن�سب �ستاتيكية ت�ستبعد �أخطاء
التقدير التي تن�ش�أ عن التغريات يف الت�صنيف االئتماين ،برغم �أن حتديد
الن�سب �سيمثل نقطة خالف كبرية .ويف غياب ت�ضارب م�صالح هيئات
الت�صنيف االئتماين اخلا�صة� ،ستتح�سن ال�شفافية والقدرة على التنب�ؤ.
ومن املرجح �أن ت�ؤدي زيادة الب�ساطة �أي�ضا �إىل تقلي�ص احتماالت تهرب
امل�شاركني يف ال�سوق من القواعد التنظيمية .غري �أن قواعد ر�أ�س املال
املب�سطة ميكن �أن ترفع تكلفة تعبئة الأموال وتزيد من �صعوبة قيام بع�ض
الكيانات بذلك ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يكبح الن�شاط املايل كما ميكن
�أن ي�ضعف النمو االقت�صادي .ف�ضال على ذلك ،ونظرا لأن القواعد الأب�سط
ال متيز بني املخاطر ،فمن �ش�أنها �أن تولد حافزا �سلبيا يدفع البنوك �إىل
زيادة �إقرا�ض الكيانات الأكرث خطورة ،مما يزيد بالتايل من احتماالت
وقوع �أزمات مالية م�ستقبال .ومن ثم ،يتعني احلر�ص يف مراقبة املنهج
القائم على قواعد ب�سيطة واقرتان تطبيقه ب�أدوات وم�ؤ�رشات تنظيمية
�أخرى .فب�ساطة هذا املنهج الن�سبية وغياب امل�ؤ�س�سات يجعالنه �أرخ�ص
االقرتاحات التي ميكن �أن تنفذها احلكومات .ومن املنظور ال�سيا�سي،
ف�أي عودة �إىل القواعد الب�سيطة قد تدل على ف�شل منهج اتفاقية بازل 2
التي دعمت ر�سوم ر�أ�س املال القائمة على م�ستوى املخاطر.

ر�سوم ر�أ�س املال املرتبطة بال�سوق� :سيعتمد هذا املنهج على ال�سوق
لتحديد م�ستوى ر�أ�س املال الذي يجب �أن حتتفظ به �أي م�ؤ�س�سة لدعم
�أ�صل معني (درا�سة  .)Rosenkranz, 2009وبدال من تقدير املرتبة
االئتمانية� ،س ُي�ستخدم �سعر ال�سوق لقيا�س هيكل خماطر الأ�صل املعني.
ويف جوهر الأمر� ،سيكون مقدار ر�أ�س املال الالزم لالحتفاظ بورقة
مالية مدرة لدخل ثابت مرتبطا بالعائد عليها .و�سريتفع ر�أ�س املال
الإلزامي لالحتفاظ بورقة مالية على نحو يتنا�سب مع ات�ساع فرق
العائد مقارنة مبقيا�س مرجعي حمدد :وتتحدد املخاطر ح�سب ال�سوق.
ومن �ش�أن هذا املنهج �إخراج هيئات الت�صنيف االئتمانيي من نطاق
التنظيم مع االحتفاظ بعملية تت�سم بالتطور وال�شفافية والتوافق مع
ال�سوق .وبالفعل ،نظرا لتغري قرارات ال�سوق على نحو متكرر ،قد تجُ رى
تعديالت على ر�أ�س املال بكثافة �أكرب — على نحو �أكرث تدرجا وب�ساطة
من تغيري درجات هيئات الت�صنيف االئتماين التي غالبا ما ت�ؤدي
�إىل حتركات مفاجئة ومزعزعة لال�ستقرار .ولكن هذا املنهج يقت�ضي
توافر �أ�سواق عميقة و�سائلة ورمبا يتعني تكميله بو�ضع حد �أدنى وحد
�أق�صى لر�سوم ر�أ�س املال – ليتحول �إىل �أحد متغريات خيار قواعد ر�أ�س
املال الب�سيطة .وتوفري مزيد من ال�ضمانات يف فرتات �أزمات ال�سوق
�سيقت�ضي تدخل الأجهزة التنظيمية حينما تتجاوز الأ�سعار م�ستويات
حدية معنية وتختلف كثريا عن القيم الأ�سا�سية .وميكن لل�سوق �إر�شاد
الأجهزة التنظيمية دون ا�ستبعادها من العملية التنظيمية — على غرار
ما يحدث عندما تعتمد على هيئات الت�صنيف االئتماين .ولكن احتمال
التالعب ال يزال قائما ،ال �سيما يف حالة وجود قيود على ال�سيولة �أو
تداول �أ�صل من الأ�صول على فرتات متباعدة ومن ثم تعر�ضه لتحركات
متقلبة.
ويجب تقييم �سلبيات وتكاليف كل خيار مقارنة باملنافع املتوقعة
من تطبيقه — والتي يجب حتديدها وكذلك قيا�سها كميا �إن �أمكن.
وهذه العملية من بع�ض الأوجه هي م�س�ألة اختيار �أخف �أنواع ال�رضر
نظرا القرتان التنظيم دائما مبخاطر ،واجلهات التي تخ�ضع لتنظيم
�ستجد دائما �أ�ساليب مبتكرة للتهرب �أو قلب القواعد التي ال تروقها.
و�أي �إ�صالح لهيئات الت�صنيف االئتماين يجب �أن يكون جزءا من عملية
�إ�صالح �شامل �أو�سع نطاقا للتنظيم نظرا لأوجه الإخفاق التنظيمي
الكثرية التي مت حتديدها يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية عام 2008
(راجع الإطار  .)3عالوة على ذلك ،يجب النظر بعناية يف تكاليف
التحول �إىل نظام جديد لأنها �ستكون بالت�أكيد كبرية .ومع هذا ،ال ينبغي
اتخاذ التكلفة ذريعة لعدم التنفيذ — وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
ا�ستمرارية الإخفاق احلكومي وتقلي�ص م�صداقية التنظيم املايل ،الأمر
الذي ميكن �أن يهدد �صحة القطاع املايل واالقت�صاد — على امل�ستويني
الوطني والعاملي.

■

بانايوتي�س غافرا�س ،الرئي�س امل�شارك لإدارة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
يف بنك البحر الأ�سود للتجارة والتنمية.
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عودة �إىل الأ�س�س

ما هي البنوك؟
م�ؤ�س�سات تعمل و�سيطا بني املدخرين واملقرت�ضني فت�ساهم يف تي�سري
�أداء االقت�صاد
جني غوبات

�إذا

كنت متلك مبلغا من املال قدره �ألف دوالر ول�ست بحاجة �إليه
ملدة عام ،مثال ،وكنت ترغب يف ك�سب دخل من هذا املال حتى
يحني ذلك الوقت؛ �أو �إذا كانت لديك رغبة يف �رشاء م�سكن وكنت
بحاجة القرتا�ض مبلغ قدره � 100ألف دوالر على �أن تقوم ب�سداده على مدار
 30عاما؛ ف�إنه من ال�صعب� ،إن مل يكن من امل�ستحيل� ،أن يجد �شخ�ص مبفرده
مقرت�ضا حمتمال يحتاج �إىل �ألف دوالر بالتحديد ملدة عام واحد �أو مقر�ضا
ميكنه اال�ستغناء عن � 100ألف دوالر ملدة  30عاما.
وهنا ي�أتي دور البنوك.
فرغم �أن البنوك تبا�رش العديد من املهام ،ف�إن دورها الرئي�سي يتمثل
يف تلقي الأموال — �أي الودائع — من الذين ميلكون املال ،وجتميعها،
و�إقرا�ضها �إىل من يحتاج �إليها .والبنوك هي جهات الو�ساطة بني املودعني
(الذين يقر�ضون البنوك) واملقرت�ضني (الذين تقر�ضهم البنوك) .و ُتعرف
املبالغ التي تدفعها البنوك عن الودائع وكذلك الدخل الذي حت�صل عليه
البنوك عن قرو�ضها با�سم الفائدة.
وقد يكون املودعون �أفرادا و�أ�رسا معي�شية� ،أو �رشكات مالية وغري
مالية� ،أو حكومات وطنية وحملية .وكذلك الأمر بالن�سبة للمقرت�ضني .وقد
تكون الودائع متاحة عند الطلب (كاحل�ساب اجلاري ،مثال) �أو بقدر معني من
القيود (كاملدخرات والودائع لأجل).

تقدمي القرو�ض

بينما قد يحتاج بع�ض املودعني لأموالهم يف �أي وقت ،ف�إن الغالبية ال
يحتاجون �إليها .وهذا ما ي�سمح للبنوك با�ستخدام الودائع الأق�رص �أجال يف
تقدمي قرو�ض �أطول �أجال .وتنطوي هذه العملية على حتويل �آجال اال�ستحقاق
— �أي حتويل اخل�صوم ق�صرية الأجل (الودائع) �إىل �أ�صول طويلة الأجل
(القرو�ض) .وتدفع البنوك للمودعني �أقل مما حت�صل عليه من املقرت�ضني،
وي�شكل هذا الفرق اجلزء الأكرب من دخل البنوك يف معظم البلدان.
وميكن للبنوك تكملة ودائعها التقليدية امل�ستخدمة كم�صدر للتمويل
عن طريق االقرتا�ض املبا�رش يف �أ�سواق املال ور�ؤو�س الأموال .كذلك ميكن
للبنوك �إ�صدار الأوراق املالية كالأوراق التجارية �أو ال�سندات؛ �أو �إقرا�ض
الأوراق املالية التي متلكها بالفعل �إىل م�ؤ�س�سات �أخرى وب�صفة م�ؤقتة
مقابل احل�صول على النقدية — و ُتعرف هذه املعاملة غالبا باتفاق �إعادة
ال�رشاء ) .(repoكذلك ميكن للبنوك �أن جتمع القرو�ض امل�سجلة يف دفاترها
يف ورقة مالية ُتباع يف ال�سوق (و ُتعرف هذه العملية با�سم حتويل ال�سيولة
والتوريق) من �أجل احل�صول على الأموال التي ميكنها �إقرا�ضها من جديد.
وقد يكون �أهم دور للبنوك هو التوفيق بني الدائنني واملقرت�ضني� ،إال
�أن البنوك �رضورية �أي�ضا لنظم الدفع املحلية والدولية — وتبا�رش بعملية
خلق النقود.
وال تقت�رص حاجة الأفراد ودوائر الأعمال واحلكومات على جهات لإيداع
واقرتا�ض الأموال ،لكنها بحاجة �أي�ضا �إىل نقل الأموال من جهة �إىل �أخرى
— على �سبيل املثال ،من امل�شرتين �إىل البائعني �أو من �أ�صحاب العمل �إىل
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املوظفني �أو من دافعي ال�رضائب �إىل احلكومات .وهنا �أي�ضا ت�ضطلع البنوك
بدور رئي�سي .فهي تقوم مبعاجلة املدفوعات ،من �أ�صغر ال�شيكات ال�شخ�صية
�إىل املدفوعات الإلكرتونية ذات القيمة ال�ضخمة بني البنوك .ونظام الدفع
هو عبارة عن �شبكة مركبة من البنوك املحلية والوطنية والدولية وغالبا
ما ت�ضم البنوك املركزية احلكومية و�رشكات املقا�صة اخلا�صة التي تقوم
مب�ضاهاة الديون فيما بني البنوك .ويف كثري من احلاالت تتم معاجلة
املدفوعات ب�شكل فوري .وي�شمل نظام الدفع كذلك بطاقات االئتمان
وبطاقات ال�سحب .وي�شرتط توافر نظام دفع جيد يف �أي اقت�صاد عايل
الكفاءة ،كما �أن �أي عطل ي�صيب نظام املدفوعات �سي�ؤدي على الأرجح �إىل
ا�ضطراب التجارة — ومن ثم النمو االقت�صادي — بدرجة كبرية.

عملية خلق النقود

تبا�رش البنوك �أي�ضا عملية خلق النقود ،وهي تقوم بهذه املهمة نظرا لأنه
يتعني عليها االحتفاظ بجانب من ودائعها كاحتياطيات — فال تقر�ض
كل ما لديها — �سواء كانت احتياطيات نقدية �أو يف هيئة �أوراق مالية
ميكن حتويلها ب�رسعة �إىل نقدية .ويتوقف مبلغ تلك االحتياطيات على
تقدير البنك ملدى احتياج مودعيه للنقدية وعلى ال�رشوط التي تفر�ضها
جهة التنظيم امل�رصيف ،عادة البنك املركزي ،وهو م�ؤ�س�سة حكومية
يف قلب النظام النقدي وامل�رصيف يف البلد املعني .وحتتفظ البنوك
بهذه االحتياطيات الإلزامية كودائع لدى البنوك املركزية ،مثل بنك
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي ،وبنك اليابان املركزي ،والبنك املركزي
الأوروبي .وتقوم البنوك بعملية خلق النقود عندما ُتقر�ض باقي الأموال
التي تتلقاها من املودعني .ومن املمكن ا�ستخدام هذه النقود يف �رشاء
ال�سلع واخلدمات ،كما ميكن �أن ت�صب مرة �أخرى يف النظام امل�رصيف
كوديعة يف بنك �آخر ،ميكنه عندئذ �إقرا�ض جانب منها .وقد تتكرر عملية
�إعادة الإقرا�ض عدة مرات فيما يعرف با�سم �أثر املُ�ضاعِ ف .ويتوقف
حجم املُ�ضاعِ ف — �أي حجم النقود املخلقة من وديعة مبدئية — على
حجم النقود التي يتعني على البنوك االحتفاظ بها كاحتياطي.
وتقوم البنوك كذلك ب�إقرا�ض و�إعادة تدوير الأموال الزائدة يف النظام
املايل ،كما تقوم ب�إن�شاء الأوراق املالية وتوزيعها وتداولها.
وهناك عدة طرق تلج�أ �إليها البنوك لك�سب املال بجانب احتفاظها
بالفرق (فرق �سعر الفائدة) بني الفائدة التي تدفعها على الودائع
والأموال املقرت�ضة والفائدة التي تقوم بتح�صيلها من املقرت�ضني �أو
على الأوراق املالية يف حيازتها .وت�ستطيع البنوك �أن تك�سب املال من
• الدخل من الأوراق املالية التي تتداولها؛
• والر�سوم على خدمات العمالء ،كاحل�سابات اجلارية ،والأعمال
امل�رصفية املالية واال�ستثمارية ،وخدمة القرو�ض ،و�إن�شاء املنتجات
املالية الأخرى وتوزيعها وبيعها ،ك�صناديق الت�أمني و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتك.

وتك�سب البنوك يف املتو�سط ن�سبة ترتاوح بني  %1و %2من �أ�صولها
(القرو�ض والأوراق املالية) ،وهو ما يعرف بالعائد على �أ�صول البنك.

نقل �آثار ال�سيا�سة النقدية

ت�ضطلع البنوك كذلك بدور �أ�سا�سي يف انتقال �آثار ال�سيا�سة النقدية،
وهي واحدة من �أهم الأدوات التي ت�ستخدمها احلكومات يف حتقيق النمو
االقت�صادي بدون ت�ضخم .فالبنك املركزي يتحكم يف عر�ض النقود على
امل�ستوى القومي ،بينما تقوم البنوك التجارية بت�سهيل تدفق الأموال
يف الأ�سواق التي تعمل من خاللها .وعلى امل�ستوى القومي ،ميكن للبنوك
املركزية تقلي�ص املعرو�ض النقدي �أو زيادته عن طريق زيادة االحتياطي
الإلزامي يف البنوك �أو تخفي�ضه وكذلك عن طريق �رشاء الأوراق املالية
وبيعها يف ال�سوق املفتوحة مع اعتبار البنوك التجارية �أهم الأطراف املقابلة
يف املعامالت .وميكن للبنوك تقلي�ص املعرو�ض النقدي عن طريق �إيداع
قدر �أكرب من الودائع كاحتياطيات يف البنك املركزي �أو بزيادة حيازاتها
من الأ�صول ال�سائلة مبختلف �أ�شكالها – التي ميكن حتويلها ب�سهولة �إىل
نقدية دون �أن يرتتب على ذلك �سوى ت�أثري حمدود على �سعرها .ومن �ش�أن
حدوث زيادة حادة يف احتياطيات البنوك �أو �أ�صولها ال�سائلة — لأي
�سبب كان — �أن ي�سفر عن وقوع “�ضائقة ائتمانية” وذلك بخف�ض مقدار
الأموال املتاحة للبنوك لإقرا�ضها ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل ارتفاع تكاليف
االقرتا�ض فيتحمل العمالء تكلفة �أكرب للح�صول على قدر �أقل من موارد
البنوك .وقد يت�رضر النمو االقت�صادي نتيجة وقوع �أي �ضائقة ائتمانية.

الكايف ،فمن املمكن �أن تتجاوز حجم ر�أ�س املال لدى البنك مما يدفعه �إىل
حالة �إع�سار.
وتقوم الأعمال امل�رصفية �أ�سا�سا على الثقة �أو القناعة — �أي الإميان
ب�أن البنك لديه الأموال الكافية للوفاء بالتزاماته .و�أي �صدع يف هذه الثقة
ميكن �أن يرتتب عليه حدوث �سحب جماعي للأر�صدة واحتمال حدوث ف�شل
م�رصيف ،ورمبا ي�ؤدي حتى �إىل انهيار م�ؤ�س�سات تتمتع باملالءة .وهناك
بلدان كثرية ت�ؤمن على ودائعها �ضد �أي ف�شل م�رصيف ،وقد �أو�ضحت الأزمة
الأخرية �أن زيادة ا�ستخدام البنوك مل�صادر التمويل من الأ�سواق جعلتها
�أكرث عر�ضة ملخاطر موجات ال�سحب اجلماعي للأر�صدة واملدفوعة مب�شاعر
امل�ستثمرين مقارنة مبوجات ال�سحب اجلماعي لأر�صدة املودعني.

�رضورة التنظيم

ميثل �أمان البنوك و�سالمتها م�صدر قلق رئي�سي على م�ستوى ال�سيا�سات
العامة ،وقد ُ�صممت ال�سيا�سات احلكومية للحد من حاالت الف�شل امل�رصيف وما
قد ينجم عنها من حاالت ذعر .ويف معظم البلدان ،حتتاج البنوك �إىل ميثاق
لتنفيذ الأن�شطة امل�رصفية ولكي ت�صبح م�ؤهلة لال�ستفادة من الت�سهيالت
الداعمة — مثل قرو�ض الطوارئ من البنك املركزي وال�ضمانات ال�رصيحة
لت�أمني الودائع امل�رصفية حتى مبلغ معني .وتخ�ضع البنوك للتنظيم مبوجب
القوانني ال�سارية يف بلدانها الأم كما تخ�ضع عادة للرقابة املنتظمة .و�إذا
كانت البنوك متار�س ن�شاطها يف اخلارج ،فقد تخ�ضع كذلك للإجراءات
التنظيمية يف البلد امل�ضيف .وتتمتع اجلهات التنظيمية ب�صالحيات وا�سعة
النطاق ت�سمح لها بالتدخل يف البنوك املتعرثة لتقليل اال�ضطرابات.

�أمان البنوك و�سالمتها هما م�صدر قلق رئي�سي على م�ستوى ال�سيا�سات العامة ،وقد
ُ�صممت ال�سيا�سات احلكومية للحد من حاالت الف�شل امل�رصيف وما قد ينجم عنها
من حاالت ذعر.
وقد تف�شل البنوك ك�أي �رشكات �أخرى ،لكن ف�شلها قد ي�ؤدي �إىل تداعيات
�أو�سع نطاقا — فيلحق ال�رضر بالعمالء ،والبنوك الأخرى ،واملجتمع،
وال�سوق ككل .فمن املمكن جتميد ودائع العمالء ،وانف�صام عالقات القرو�ض،
ومن املحتمل عدم جتديد خطوط االئتمان التي تعتمد عليها دوائر الأعمال
املوردين .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ف�شل
يف دفع الرواتب والأجور �أو الدفع �إىل ِّ
بنك واحد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ف�شل بنوك �أخرى.
وتن�ش�أ مواطن ال�ضعف يف البنوك �أ�سا�سا من ثالثة م�صادر ،هي:
• ارتفاع ن�سبة التمويل ق�صري الأجل كاحل�سابات اجلارية واتفاقات
�إعادة ال�رشاء �إىل جمموع الودائع .وا�ستخدام معظم الودائع لتمويل القرو�ض
الأطول �أجال ،التي ي�صعب حتويلها �إىل نقدية ب�رسعة؛
• وانخفا�ض ن�سبة ال�سيولة النقدية �إىل الأ�صول؛
• وانخفا�ض ن�سبة ر�أ�س املال (الأ�صول مطروحا منها اخل�صوم) �إىل
الأ�صول.
وميكن للمودعني والدائنني الآخرين طلب الدفع من احل�سابات اجلارية
واتفاقات �إعادة ال�رشاء ب�شكل فوري تقريبا .ف�إذا ن�ش�أ ت�صور ،عن حق كان �أو
عن خط�أ ،ب�أن �أحد البنوك يواجه م�شكالت ،فمن املمكن �أن يلج�أ املودعون،
خ�شية �ضياع ودائعهم� ،إىل �سحب �أموالهم ب�رسعة كبرية لدرجة ت�ؤدي �إىل
�رسعة نفاد هذا اجلزء ال�صغري من الأ�صول ال�سائلة لدى البنك .وخالل مثل
هذه املوجات من “موجات ال�سحب اجلماعي للودائع امل�رصفية” قد يتعني
على البنك بيع �أ�صول �أخرى �أطول �أجال و�أقل �سيولة ،حمققا خ�سارة يف �أغلب
الأحيان ،من �أجل تلبية طلبات ال�سحب� .أما �إذا كانت اخل�سائر كبرية بالقدر

وتو�ضع القواعد التنظيمية عموما للحد من تعر�ض البنوك ملخاطر
االئتمان والأ�سواق وال�سيولة وبوجه عام ملخاطر الإع�سار (راجع
املقال بعنوان “حماية النظام ب�أكمله” يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية) .ويتعني على البنوك يف الوقت احلايل حيازة قدر �أكرب من �أ�سهم
ر�أ�س املال وبجودة �أعلى — يف �شكل �أرباح حمتجزة �أو ر�أ�سمال مدفوع،
على �سبيل املثال — بغية الوقاية من اخل�سائر باملقارنة مع الفرتة التي
�سبقت الأزمة املالية .وعلى البنوك العاملية الكبرية �أن حتتفظ بر�ؤو�س
�أموال �أكرب حتى من ذلك لكي تتحمل الآثار املحتملة لف�شلها يف �سياق
ا�ستقرار النظام املايل العاملي (واملعروفة �أي�ضا باملخاطر النظامية).
وت�شرتط القواعد التنظيمية كذلك م�ستويات دنيا من الأ�صول ال�سائلة لدى
البنوك وحتدد م�صادر متويل م�ستقرة و�أطول �أجال.
وت�ستعر�ض اجلهات التنظيمية الأهمية املتزايدة للم�ؤ�س�سات التي
تقوم بوظائف م�شابهة للبنوك لكنها ال تخ�ضع للتنظيم بنف�س الأ�سلوب
كالبنوك — املعروفة ببنوك الظل — كما تنظر يف البدائل املتاحة
لتنظيمها .وقد �أظهرت الأزمة املالية الأخرية الأهمية الن�سبية لهذه
امل�ؤ�س�سات ،التي ت�شمل �رشكات التمويل والبنوك اال�ستثمارية و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتك يف �سوق املال.

■

جني غوبات هي اقت�صادي �أول يف �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية يف
�صندوق النقد الدويل.
التمويل والتنمية مار�س 39  2012

تمكين

المـر�أة

هو من قبيل االقت�صاد الذكي

�آنا رفينغا و�سودهري �شيتي

�سد الفجوات بني
اجلن�سني يعود
بالنفع على
البلدان ككل،
ولي�س على الن�ساء
والفتيات فقط
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مل

مزارعات يف حقول النباتات الليفية بالقرب من قرية “باغابار” يف مقاطعة “مهاراي غاين” الهندية.

مي�ض زمن طويل منذ كانت املر�أة تواجه حواجز
هائلة حتول دون ح�صولها على الفر�ص التي
حتقق لها امل�ساواة مع الرجل .و�إذا عدنا بالذاكرة
�إىل ربع قرن ما�ض فقط� ،سنجد �أن عدم امل�ساواة بني
املر�أة والرجل كان وا�ضحا جدا — يف قاعات الدر�س
باجلامعات ،ويف �أماكن العمل ،وحتى يف البيوت .ومنذ
ذلك الوقت ،طر�أ حت�سن ملمو�س على العديد من جوانب
حياة الن�ساء والفتيات يف جميع �أنحاء العامل .ففي معظم
البلدان ـ الغنية منها والنامية — تتزايد معدالت التحاق
الن�ساء والفتيات باملدار�س ،ويطول متو�سط �أعمارهن،
وتتح�سن فر�ص ح�صولهن على وظائف �أف�ضل ،كما
تتوافر لهن احلقوق واحلماية القانونية.
لكن فجوات عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ال تزال
قائمة .فمن الأرجح حدوث الوفيات بني الن�ساء والفتيات،
مقارنة بالرجال والفتيان ،يف العديد من البلدان ذات
الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،مقارنة بنظرائهن يف
البلدان الغنية .ويف معظم �أنحاء العامل ،جند �أن املر�أة
حتقق دخال �أقل من الرجل كما �أنها �أقل �إنتاجية من
املنظور االقت�صادي .وتقل فر�ص املر�أة مقارنة بالرجل
يف ت�شكيل م�سار حياتها و�صنع قراراتها ال�شخ�صية.
ووفقا ملا ورد يف التقرير ال�صادر عن البنك الدويل
بعنوان “تقرير عن التنمية يف العامل  :2012امل�ساواة
بني اجلن�سني والتنمية” ،ف�إن �سد فجوات عدم امل�ساواة
بني اجلن�سني �رضوري للتنمية ور�سم ال�سيا�سات .ومن
�ش�أن زيادة امل�ساواة بني اجلن�سني �أن تعزز الإنتاجية
االقت�صادية وتحُ ِّ�سن نتائج التنمية للأجيال القادمة،
ف�ضال على ما حتققه من زيادة متثيل امل�ؤ�س�سات
وال�سيا�سات ملختلف �رشائح املجتمع.
غري �أن العديد من �أوجه التفاوت ال يزال قائما بني
اجلن�سني حتى مع ا�ستمرار التقدم يف البلدان املختلفة،
مما يدعو �إىل موا�صلة العمل املركز على امل�ستوى
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احلكومي .فال�سيا�سات الت�صحيحية ميكن �أن حتقق نتائج
�إمنائية هائلة �إذا ما ان�صب تركيزها على �أوجه عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني و�أكرثها �أهمية بالن�سبة للرخاء.
ول�ضمان فعالية هذه التدابري ال بد �أن ت�ستهدف الأ�سباب
اجلذرية لعدم امل�ساواة دون جتاهل اعتبارات االقت�صاد
ال�سيا�سي املحلي.

تقدم متباين

�شهد ربع القرن املا�ضي �أمناطا متباينة من التغري يف كل
جانب من جوانب امل�ساواة بني اجلن�سني — �أي �إمكانية
احل�صول على اخلدمات التعليمية وال�صحية ،وتوافر
الفر�ص االقت�صادية ،والقدرة على التعبري عن الر�أي داخل
الأ�رسة واملجتمع .وقد �أمكن �سد فجوة عدم امل�ساواة بني
اجلن�سني بالن�سبة ملعظم الن�ساء يف بع�ض املجاالت،
كالتعليم؛ لكن وترية التقدم ظلت �أبط�أ بالن�سبة للن�ساء
الفقريات الالتي يتعر�ضن مل�صاعب �أخرى ،كالتمييز
العرقي .وال تزال وترية �سد هذه الفجوة بطيئة يف بع�ض
املجاالت الأخرى ـ حتى فيما بني ال�سيدات مي�سورات
احلال ويف البلدان التي متكنت من التطور ب�رسعة.
وقد �أمكن �سد فجوة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني على
م�ستوى التعليم االبتدائي يف جميع البلدان تقريبا ،كما
�أنها توا�صل التقل�ص ب�رسعة على م�ستوى التعليم الثانوي.
بل �إن عدد البنات امللتحقات باملدار�س الثانوية �أ�صبح
الآن �أكرب من عدد البنني يف ثُلث البلدان النامية تقريبا.
�أما يف اجلامعات ف�إن عدد ال�شابات يتجاوز عدد ال�شباب
يف ثلثي البلدان التي تتوافر بيانات عنها� ،إذ متثل املر�أة
حاليا  %51من �إجمايل طلبة اجلامعات حول العامل
(راجع الر�سم البياين  .)1غري �أن عدد البنات غري املقيدات
يف املدار�س يربو على  35مليون بنتا يف البلدان النامية،
مقارنة بعدد  31مليون من البنني ،وينتمي ثلثا ه�ؤالء
البنات �إىل �أقليات عرقية.
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ومنذ عام � ،1980أخذ متو�سط �أعمار الن�ساء يتزايد مقارنة بالرجال يف
جميع �أنحاء العامل .غري �أن معدل وفيات الن�ساء والفتيات يف خمتلف البلدان
النامية ال يزال مرتفعا بني الفئات العمرية الأ�صغر مقارنة بالرجال والفتيان،
وذلك باملقارنة مع البلدان الغنية .ونتيجة لهذه “الزيادة يف وفيات الإناث”،
جند �أن هناك “فاقدا” �سنويا يقدر بنحو  3.9مليون فتاة وامر�أة حتت �سن
ال�ستني يف البلدان النامية (راجع اجلدول) .وما يقرب من ُخم�سي هذا العدد ،ال
ال�سد�س يف �سنوات الطفولة املبكرة ،كما يتوفى �أكرث
تتم والدتهم �أ�صال ،ويتوفى ُ
من الثُلث خالل �سنوات الإخ�صاب .وتتزايد معدالت وفيات الإناث يف منطقة
�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،خا�صة بني الن�ساء يف �سن الإجناب ويف البلدان
الأ�شد ت�رضرا بجائحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/متالزمة نق�ص املناعة
املكت�سب (الإيدز) (درا�سة البنك الدويل .)World Bank, 2011, Chapter 3
وهناك �أكرث من ن�صف مليار امر�أة ان�ضمت �إىل القوى العاملة يف العامل
على مدار الثالثني �سنة املا�ضية ،حيث متثل املر�أة يف الوقت الراهن �أكرث من
 %40من العمالة يف خمتلف �أنحاء العامل .ومن �أ�سباب زيادة م�شاركة املر�أة يف
قوى العمل حدوث انخفا�ض غري م�سبوق يف درجة اخل�صوبة يف البلدان النامية
املختلفة مثل بنغالدي�ش وكولومبيا وجمهورية �إيران الإ�سالمية ،ف�ضال على
التح�سينات التي �أدخلت على تعليم الإناث .غري �أن املر�أة يف كل مكان حتقق
غالبا دخال �أقل من الرجل (درا�سة البنك الدويل World Bank, 2011—es� :
 .)pecially Chapter 5وهناك �أ�سباب متباينة لذلك .فاحتماالت عمل املر�أة
ب�صفة العمالة العائلية غري مدفوعة الأجر �أو يف القطاع غري الر�سمي �أكرب منها
بالن�سبة للرجل .فا ُملزارعات من الن�ساء يزرعن م�ساحات �أ�صغر وحما�صيل
�أقل ربحية مقارنة باملزارعني من الرجال .وتدير رائدات الأعمال من الن�ساء
م�رشوعات �أ�صغر حجما يف قطاعات �أقل ربحية.
وبالن�سبة للحقوق والقدرة على التعبري عن الر�أي ،قامت جميع بلدان
العامل تقريبا بامل�صادقة على “اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة” .غري �أن املر�أة (خا�صة الفقرية) يف كثري من البلدان ال حت�صل على نف�س
القدر من حرية التعبري عن الر�أي كالرجل فيما يتعلق بالقرارات واملوارد يف
نطاق �أ�رستها .واملر�أة كذلك �أكرث عر�ضة للعنف املنزيل — يف البلدان النامية
والبلدان الغنية على حد �سواء .ويف خمتلف بلدان العامل ،الغنية والفقرية على
ال�سواء ،ت�شارك املر�أة م�شاركة حمدودة يف العمل ال�سيا�سي الر�سمي ،وخا�صة
يف م�ستوياته العليا.

امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية

امل�ساواة بني اجلن�سني �رضورية يف حد ذاتها .فالتنمية هي عملية لن�رش
احلريات بالت�ساوي بني النا�س جميعا — ذكورا و�إناثا (درا�سة
 .)2009وت�ضييق الفجوة بني رفاهية الذكور ورفاهية الإناث هو عامل
�أ�سا�سي يف التنمية على غرار احلد من فقر الدخل .ومن �ش�أن زيادة امل�ساواة
بني اجلن�سني �أن تعزز من الكفاءة االقت�صادية وحت�سن من نتائج التنمية.
وذلك بثالث طرق �أ�سا�سية:
• �أوال ،نظرا لأن املر�أة متثل يف الوقت الراهن  %40من القوى العاملة
على امل�ستوى العاملي و�أكرث من ن�صف طلبة اجلامعات حول العامل،
�سوف تزداد الإنتاجية الكلية �إذا ما مت ا�ستغالل مهارات املر�أة ومواهبها
على وجه �أكمل .فعلى �سبيل املثال� ،إذا �أتيح للمزارعات من الن�ساء نف�س
الفر�صة املتاحة للرجال للح�صول على املوارد الإنتاجية كالأرا�ضي
والأ�سمدة ،ميكن �أن يزيد الناجت الزراعي يف البلدان النامية بن�سبة ترتاوح
بني  %2.5و( %4درا�سة منظمة الزراعة العاملية  .)FAO, 2011ومن �ش�أن
�إزالة احلواجز التي حتول دون عمل الن�ساء يف قطاعات �أو وظائف معينة
�أن ت�ؤدي �إىل زيادة الناجت االقت�صادي ،عن طريق رفع ن�سبة امل�شاركة يف
القوة العاملة وزيادة �إنتاجية العمالة بن�سبة قد ت�صل يف بع�ض البلدان �إىل
 ،%25وذلك بتح�سني توجيه مهارات املر�أة ومواهبها (درا�سة Cuberes
.)and Teignier- Baqué, 2011
• ثانيا ،من �ش�أن تعزيز �سيطرة املر�أة على موارد الأ�رسة� ،سواء من خالل
مك�سبها اخلا�ص �أم من التحويالت النقدية� ،أن يعزز من احتماالت النمو يف
البلدان املختلفة من خالل تغيري �أمناط الإنفاق على النحو الذي ي�صب يف
م�صلحة الأطفال .وت�شري الأدلة امل�ستقاة من البلدان املختلفة كالربازيل
وال�صني والهند وجنوب �إفريقيا واململكة املتحدة �إىل �أن زيادة احل�صة التي
ت�سيطر عليها املر�أة من دخل الأ�رسة ـ �سواء كانت من مك�سبها اخلا�ص �أم من
التحويالت النقدية – ت�صب يف م�صلحة الأطفال نتيجة زيادة الإنفاق على
الغذاء والتعليم (درا�سة البنك الدويل .)World Bank, 2011
• و�أخريا ،من �ش�أن متكني املر�أة كطرف فعال يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية �أن ي�ؤدي �إىل تغيري اخليارات املتعلقة بال�سيا�سات
وزيادة متثيل امل�ؤ�س�سات ل�رشيحة �أكرب من الأ�صوات .ففي الهند ،كان
لإعطاء املر�أة �سلطة على امل�ستوى املحلي �أن �أدى �إىل زيادة توفري ال�سلع
Sen,
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العامة  ،كاملياه وال�رصف ال�صحي ،التي ت�شكل �أهمية �أكرب بالن�سبة للن�ساء
(درا�سة .)Beaman and others, 2011

تعزيز التنمية

�إن �أف�ضل و�سيلة لفهم كيفية تطور امل�ساواة بني اجلن�سني مع اال�ستمرار يف
التنمية هي التعرف على ا�ستجابات الأ�رس لأداء وهياكل الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات
— �سواء الر�سمية (كالقوانني ،والقواعد التنظيمية ،و�آليات تقدمي اخلدمات
احلكومية) �أو غري الر�سمية (كالأدوار والأعراف وال�شبكات االجتماعية
بالن�سبة لكل من اجلن�سني).
وت�ساهم الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات يف حتديد احلوافز والأف�ضليات والقيود
التي تواجه خمتلف �أفراد الأ�رسة الواحدة ،مع حتديد قدرتهم على التعبري عن
الر�أي وما يتمتعون به من قوة تفاو�ضية .وبهذه الطريقة ،تتفاعل عملية �صنع
القرار داخل الأ�رسة مع الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية لتحديد
النتائج املتعلقة باملر�أة والرجل .وي�ساهم هذا الإطار �أي�ضا يف تو�ضيح كيفية
ت�أثري النمو االقت�صادي (زيادة الدخل) على النتائج ذات ال�صلة باملر�أة
والرجل من خالل الت�أثري على كيفية �أداء الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات وكيفية �صنع
القرار داخل الأ�رسة .ويعر�ض الر�سم البياين � 2أثر النمو االقت�صادي من خالل
�سهم “النمو” الذي يحرك جمموعة الرتو�س يف اجتاه زيادة امل�ساواة بني
اجلن�سني� .أما �سهم “امل�ساواة بني اجلن�سني” فيو�ضح بدوره �أثر �سد فجوة عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني على زيادة النمو.
وي�ساهم هذا الإطار يف تف�سري �رسعة �سد فجوة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني
يف جمال االلتحاق بالتعليم .ويف هذه احلالة ،جند �أن عوامل منو الدخل
(بتخفيف قيود املوازنة على الأ�رس واخلزانة العامة) والأ�سواق (ب�إتاحة فر�ص
عمل جديدة للمر�أة) وامل�ؤ�س�سات الر�سمية (بتو�سيع نطاق املدار�س وتخفي�ض
تكلفتها) اجتمعت لت�ؤثر يف قرارات الأ�رس لكي ت�صب يف �صالح تعليم البنات
والفتيات ال�شابات يف جمموعة من البلدان املختلفة.
كذلك ي�ساهم هذا الإطار يف تف�سري الفجوات الكبرية من عدم امل�ساواة
بني اجلن�سني بالن�سبة للن�ساء الفقريات ،ال �سيما الالتي ال تقت�رص معاناتهن
على الفقر فقط بل يتعر�ضن �أي�ضا لأ�شكال �أخرى من الإق�صاء ،كاملعي�شة يف
املناطق النائية� ،أو االنتماء �إىل �أقليات عرقية� ،أو املعاناة من الإعاقة .ففي

الهند وباك�ستان ،على �سبيل املثال ،حيث تت�ساوي �أعداد البنني والبنات من
حيث ن�سبة االلتحاق بالتعليم بني ُخم�س ال�سكان الأكرث ثراء ،جند �أن هناك
فجوة بني اجلن�سني يبلغ ات�ساعها خم�س �سنوات تقريبا بني ُخم�س ال�سكان
الأكرث فقرا .ويبلغ معدل الأمية بني الن�ساء من ال�سكان الأ�صليني يف غواتيماال
�ضعف املعدل بني الن�ساء من غري ال�سكان الأ�صليني وبزيادة  20نقطة مئوية
عن الرجال من ال�سكان الأ�صليني .غري �أن م�ؤ�رشات الأ�سواق وحت�سن �آليات
تقدمي اخلدمات احلكومية وزيادة الدخول ،والتي �صبت عموما يف �صالح
تعليم البنات والفتيات ال�شابات ،ال ي�سعها الو�صول �إىل هذه املجتمعات
ال�سكانية �شديدة احلرمان.

االنعكا�سات املتعلقة بال�سيا�سات

حتى يت�سنى حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،يتعني على �صناع ال�سيا�سات
تركيز جهودهم على خم�سة �أولويات وا�ضحة ،وهي :تخفي�ض معدالت الوفيات
الزائدة بني الفتيات والن�ساء؛ والق�ضاء على ما تبقى من مظاهر احلرمان بني
اجلن�سني يف التعليم؛ وتعزيز �إمكانية ح�صول املر�أة على الفر�ص االقت�صادية
ومن ثم زيادة مكا�سبها و�إنتاجيتها؛ و�إعطاء املر�أة فر�صة م�ساوية للتعبري
عن الر�أي داخل الأ�رسة واملجتمع؛ واحلد من توارث انعدام امل�ساواة بني
اجلن�سني من جيل �إىل جيل.
ولتخفي�ض معدالت الوفيات الزائدة بني الفتيات والن�ساء ،يتعني
الرتكيز على الأ�سباب الأ�سا�سية يف كل مرحلة عمرية .ونظرا لأن الفتيات
�أكرث عر�ضة (من الفتيان) يف مرحلتي الر�ضاعة والطفولة املبكرة للإ�صابة
بالأمرا�ض املعدية املنقولة باملياه ،ف�إن حت�سني خدمات مياه ال�رشب
وال�رصف ال�صحي ،كما فعلت فييت نام ،هو عامل رئي�سي لتخفي�ض معدالت
الوفيات الزائدة بني الإناث يف هذه املجموعة ال ُعمرية (درا�سة البنك الدويل
 .)World Bank, 2011ومن ال�رضوري �أي�ضا حت�سني �إمكانية �إي�صال الرعاية
ال�صحية للحامل ،مثلما فعلت �رسي النكا يف م�ستهل عملية التنمية وتركيا
م�ؤخرا .ويف املناطق الأ�شد ت�رضرا بجائحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز) يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ال بد �أن
ين�صب الرتكيز على حت�سني فر�ص احل�صول على الأدوية امل�ضادة للفريو�سات
الرجعية واحلد من حدوث �إ�صابات جديدة .وللحد من عمليات الإجها�ض
االنتقائية على �أ�سا�س نوع اجلنني والتي
�أين هن؟
ت�ؤدي �إىل والدة عدد �أقل من الإناث ،ال
ن�سمة.
ماليني
4
حوايل
2008
عام
يف
“املفقودات”
إناث
ل
بلغ عدد ا
�سيما يف ال�صني و�شمال الهند ،ينبغي
آالف)
ل
با
إناث،
ل
ا
وفيات
يف
(الزيادة
تعزيز القيمة املجتمعية للفتيات ،على
غرار ما قامت به كوريا.
ولتقلي�ص فجوات التعليم يف البلدان
يف الفئة العمرية يف الفئة العمرية يف الفئة العمرية املجموع
التي ال تزال هذه الفجوات م�ستمرة فيها،
(دون ال�ستني)
59-50
49-15
14-5
عند الوالدة دون اخلام�سة
ينبغي �إزالة احلواجز التي حتول دون
2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990 2008 1990
 1,254 1,470 30 92 56 208 5 21 71 259 1,092 890احل�صول على التعليم ب�سبب الفقر �أو
ال�صني
856 1,255 75
81
228 388
45
94 251
428 257 265
الهند
التمييز العرقي �أو البعد اجلغرايف .وعلى
1,182 639 99
50
751 302
77
61 203
183
53
42
ال�صحراء
جنوب
�إفريقيا
�سبيل املثال ،حيثما كانت امل�سافة
بلدان يزيد فيها انت�شار فريو�س
هي امل�شكلة الرئي�سية (كما هو احلال
416
53 31
4
328
38
18
5
39
�صفر �صفر 6
نق�ص املناعة الب�رشية
يف املناطق الريفية يف جمهورية
بلدان يقل فيها انت�شار فريو�س
766 586 68
46
423 264
59
57 163
177
53
42
نق�ص املناعة الب�رشية
�أفغان�ستان الإ�سالمية) ،ف�إن �إن�شاء مزيد
جنوب �آ�سيا
من املدار�س يف املناطق النائية ميكن
305 346 51
37
161 176
20
32
72
99
�صفر 1
(عدا الهند)
�رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ
�أن يقل�ص هذه الفجوة بني اجلن�سني.
179 216 46
48
113 137
9
14
7
14
4
3
(عدا ال�صني)
ويف حالة تعذر تنفيذ احللول املخ�ص�صة
52
80 15
15
24
43
1
4
7
13
6
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا 5
�أو �إذا تبني �أنها مكلفة للغاية ،ميكن
23
27
3
4
4
12
0
0
1
3
14
7
�أوروبا و�آ�سيا الو�سطى
للتدخالت على جانب الطلب ،على غرار
33
51 17
17
10
20
1
3
5
�صفر �صفر 11
�أمريكا الالتينية والكاريبي
املجموع
 3,882 4,082 334 343 1,347 1,286 158 230 617 1,010 1,427 1,212التحويالت النقدية امل�رشوطة باحل�ضور
امل�صدر :تقديرات فريق عمل “تقرير عن التنمية يف العامل  ”2012ا�ستنادا �إىل البيانات امل�ستقاة من “منظمة ال�صحة العاملية” ،وق�سم املدر�سي� ،أن ت�ساعد يف حمل الأ�رس
ال�سكان يف �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ،منظمة الأمم املتحدة.
الفقرية على �إحلاق بناتها باملدار�س.
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الر�سم البياين 2

زيادة ال�رسعة

تنبع نتائج الفروق بني اجلن�سني من التفاعل بني الأ�رس والأ�سواق
وامل�ؤ�س�سات.
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الم�صدر :تقرير البنك الدولي“ :تقرير عن التنمية في العالم ”2012

وقد جنحت هذه التحويالت النقدية امل�رشوطة يف زيادة معدالت التحاق
الفتيات باملدار�س يف بلدان خمتلفة مثل املك�سيك وتركيا وباك�ستان (درا�سة
البنك الدويل .)World Bank, 2011
ولتعزيز �إمكانية ح�صول املر�أة على الفر�ص االقت�صادية ،ومن ثم
ت�ضييق هوة التباين بني املر�أة والرجل يف الك�سب والإنتاجية االقت�صادية،
ينبغي ا�ستخدام مزيج من ال�سيا�سات يف هذا اخل�صو�ص .ومن بني احللول
املمكنة �إتاحة الوقت للمر�أة للعمل خارج البيت — على �سبيل املثال
من خالل توفري خدمات رعاية الطفل املدعمة ،كما حدث يف كولومبيا؛
وحت�سني فر�ص ح�صول املر�أة على االئتمان ،كما حدث يف بنغالدي�ش؛
و�ضمان ح�صولها على املوارد الإنتاجية ـ ال �سيما الأر�ض ـ كما يحدث يف
�إثيوبيا ،حيث متنح �صكوك ملكية م�شرتكة للأرا�ضي للزوجات والأزواج.
ومن املمكن �أي�ضا �إتاحة الفر�ص االقت�صادية للمر�أة عن طريق معاجلة
م�س�ألة نق�ص املعلومات عن �إنتاجية املر�أة يف �أماكن العمل والق�ضاء على
التحيز امل�ؤ�س�سي �ضد املر�أة ،با�ستحداث نظام احل�ص�ص �أو برامج التوظيف
لزيادة متثيل املر�أة كما يحدث يف الأردن ،على �سبيل املثال.
وللحد من االختالفات بني اجلن�سني يف القدرة على التعبري عن الر�أي
داخل الأ�رسة واملجتمع ،ينبغي �أن ين�صب تركيز ال�سيا�سات على معاجلة
الت�أثري امل�شرتك للأعراف واملعتقدات االجتماعية ،و�إمكانية ح�صول املر�أة
على الفر�ص االقت�صادية ،والإطار القانوين ،وتعليم املر�أة .ومن الأهمية
مبكان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز �سيطرة املر�أة على موارد الأ�رسة
و�سن القوانني التي تعزز من قدرتها على متلك الأ�صول ،خا�صة بتعزيز
حقوق ملكيتها .وقد �أدت الإ�صالحات الأخرية التي �أدخلتها املغرب على
قانون الأ�رسة �إىل تعزيز حقوق ملكية املر�أة من خالل امل�ساواة بني الأزواج
والزوجات يف حقوق امللكية على ما متت حيازته �أثناء الزواج .ومن و�سائل
تعزيز قدرة املر�أة على التعبري عن ر�أيها داخل املجتمع حتديد ح�ص�ص
للتمثيل ال�سيا�سي ،وتدريب القيادات الن�سائية امل�ستقبلية ،وتو�سيع نطاق
م�شاركة املر�أة يف االحتادات العمالية والنقابات املهنية.
وللحد من انعدام امل�ساواة مع مرور الوقت ،يتعني التوا�صل مع
املراهقني وال�شباب .فالقرارات التي تتخذ يف هذه املرحلة من العمر حتدد
مهاراتهم و�أو�ضاعهم ال�صحية وفر�صهم االقت�صادية وتطلعاتهم يف مرحلة
الر�شد .ول�ضمان عدم اال�ستمرار يف انعدام امل�ساواة مع مرور الوقت ،ال بد

من تركيز ال�سيا�سات على بناء ر�أ�س املال الب�رشي واالجتماعي (على غرار
ما حدث يف مالوي من تقدمي التحويالت النقدية مبا�رشة للبنات لال�ستمرار
يف الدرا�سة �أو العودة �إليها)؛ وتي�سري االنتقال من الدرا�سة �إىل العمل (كما هو
احلال يف برامج التدريب على مهارات العمل واحلياة لل�شابات يف �أوغندا)؛
و�إحداث نقلة يف التطلعات (عن طريق �إطالع الفتيات على النماذج املثالية
التي يقتدى بها مثل القيادات ال�سيا�سية الن�سائية يف الهند).
ورغم الأهمية البالغة لعمل ال�سيا�سات املحلية ،ف�إن املجتمع الدويل
ميكنه �أن يقوم بدور مكمل للجهود املبذولة يف كل من هذه املجاالت ذات
الأولوية .و�سوف يقت�ضي هذا الأمر اتخاذ �إجراءات جديدة �أو �إ�ضافية على
جبهات متعددة — ك�إيجاد مزيج من زيادة التمويل ،وتن�سيق اجلهود لت�شجيع
االبتكار والتعلم ،وزيادة فعالية عالقات ال�رشاكة .وينبغي �أن يكون التمويل
موجها ب�شكل خا�ص مل�ساعدة البلدان الأ�شد فقرا على تخفي�ض معدالت
الوفيات الزائدة بني الفتيات والن�ساء (من خالل اال�ستثمار يف خدمات املياه
النظيفة وال�رصف ال�صحي ورعاية الأمومة) وت�ضييق الفجوات القائمة بني
اجلن�سني يف التعليم .وينبغي �أن متتد عالقات ال�رشاكة �إىل ما هو �أبعد من
احلكومات والوكاالت الإمنائية بحيث ت�شمل القطاع اخلا�ص ومنظمات
املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف البلدان النامية والبلدان الغنية.
ورغم �أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله ،ف�إن العامل قد تغري
بالفعل من عدة �أوجه و�أدرك �أخريا �أن امل�ساواة بني اجلن�سني هي ل�صالح
املر�أة والرجل على حد �سواء .ويتزايد �إدراكنا حاليا ب�أن هناك منافع كثرية
— اقت�صادية وغريها — �سوف تتحقق من �سد فجوات عدم امل�ساواة بني
اجلن�سني .ويف تعليق لرجل من مدينة هانوي يف فييت نام ،من بني �آالف
الأ�شخا�ص الذين �شملهم م�سح “تقرير التنمية يف العامل” ،قال�“ :أعتقد �أن
املر�أة يف ع�رصنا احلايل تتمتع بقدر �أكرب من امل�ساواة بالرجل .وميكنها
العمل يف �أي وظيفة تر�ضاها .و�أعتقد �أنها تتمتع بقوة كبرية .ففي بع�ض
الأ�رس جند �أن الزوجة هي ال�شخ�ص الأقوى .وعلى وجه العموم ،ال يزال
الرجل مهيمنا لكن و�ضع املر�أة قد حت�سن كثريا .فالتعاون القائم على
امل�ساواة بني الزوج والزوجة هو ال�سبيل �إىل ال�سعادة .و�أعتقد �أن ال�سعادة
تن�ش�أ عندما تتحقق امل�ساواة بني الزوجني”.

■

�آنا رفينغا هي مدير قطاع يف برنامج التنمية الب�رشية ،مكتب �أوروبا و�آ�سيا
الو�سطى؛ و�سودهري �شيتي هو مدير قطاع يف برنامج �ش�ؤون تخفي�ض الفقر
والإدارة االقت�صادية ،مكتب منطقة �رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ ،وكالهما
يف البنك الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل “تقرير عن التنمية يف العامل  :2012امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية”،
ال�صادر عن البنك الدويل يف عام  .2011وترد الإ�شارة جلميع الأدلة والتحليالت يف �أق�سام
التقرير ذات ال�صلة.
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تجاوز الـفـقـر

الفقر يف �أمريكـا الالتينيـة �أ�صبـح فـي

انخف�ض

معدل الفقر يف �أمريكا الالتينية ومنطقة
		
الكاريبي من  %48.4يف � 1990إىل
 %31.4يف  ،2010لي�صل �إىل �أدنى م�ستوياته منذ  20عاما ،وفقا
ملا ورد يف تقرير جديد �صادر عن “اللجنة االقت�صادية لأمريكا
الالتينية ومنطقة الكاريبي” التابعة للأمم املتحدة .ويف هذه الفرتة
�أي�ضا انخف�ض معدل الفقر ال�شديد �أو العوز (وهو م�ستوى الدخل الذي
ورغم
ال يكفي لتلبية احتياجات التغذية) من � %22.6إىل .%12.3
PT,
1/30/12
هذه الإجنازات ،فال يزال هناك  177مليون �شخ�ص يعي�شون حتت نري
الفقر ،منهم  70مليون يعي�شون يف فقر �شديد .ويتنب�أ التقرير بحدوث
انخفا�ض طفيف يف معدل الفقر يف عام  ،2011رغم احتمال ارتفاع
معدل العوز نتيجة ارتفاع �أ�سعار الغذاء.
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حت�سني الإنفاق على الفقراء

تتمثل �أهم الأ�سباب وراء انخفا�ض م�ستوى الفقر يف قوة النمو االقت�صادي
وارتفاع الدخل من الأجور وانخفا�ض معدالت اخل�صوبة ف�ضال على التح�سينات
التي طر�أت على الربامج االجتماعية .وكانت اجلهود املبذولة للحد من ت�أثري
الأزمة االقت�صادية خالل الفرتة  2009-2008على الفقراء قد �أدت �إىل حدوث
زيادات كبرية يف النفقات االجتماعية والإنفاق على التعليم العام .وقد ارتفع
�إجمايل الإنفاق العام بن�سبة  %3من �إجمايل الناجت املحلي خالل الفرتة
 2009-2008مقارنة بالفرتة  ،2007-2006كما ارتفع الإنفاق االجتماعي
بن�سبة  %2من �إجمايل الناجت املحلي على مدار نف�س الفرتة .ويرتكز الإنفاق
الرئي�سي على التعليم يف البلدان التي تقل فيها النفقات االجتماعية عن 300
دوالر للفرد� .أما البلدان الأكرث تقدما ن�سبيا (حيث يتجاوز م�ستوى الإنفاق
االجتماعي للفرد �ألف دوالر) فهي فقط التي ت�شهد زيادة الإنفاق على ال�ضمان
االجتماعي وامل�ساعدات االجتماعية .لكن ال تزال نظم احلماية االجتماعية
�أبعد ما تكون عن ال�شمولية ،وال تزال هناك ثغرات كبرية – ال�سيما فيما يتعلق
ب�إمكانية احل�صول على م�ساعدات ال�ضمان االجتماعي.

عرب قناة النمو

�أدنى م�ستوياته امل�سجلة منذ  20عاما
اجلهود الذكية

�إن تراجع م�ستوى الفقر هو مبثابة اخلرب ال�سار للغاية ،خا�صة يف
خ�ضم �أزمة اقت�صادية على امل�ستوى الدويل .غري �أن هذا التقدم مهدد
باخلطر من ا�ستمرار فجوات الإنتاجية ومن �أ�سواق العمل التي تن�شئ
فر�ص العمل يف القطاعات منخف�ضة الإنتاجية دون توفري احلماية
االجتماعية .وترتاوح الفروق املت�أ�صلة بني البلدان من عدم التماثل
يف الإنتاجية �إىل الفروق الكبرية يف التطور امل�ؤ�س�سي ،والقدرة على
الو�صول �إىل الأ�سواق املالية الدولية ،والقدرة على توليد املدخرات
القومية .وتتفاقم �إجراءات احلد من الفقر يف املنطقة نتيجة زيادة
التفاوت بني البلدان .وملوا�صلة �إحراز التقدم يف مكافحة الفقر
�سوف يتعني زيادة اجلهود لتح�سني �إمكانية احل�صول على التعليم،
وحتديث نظام التحويالت النقدية �إىل القطاعات الأكرث �ضعفا،
و�إجراء �إ�صالحات �شاملة مل�ؤ�س�سات �سوق العمل ،و�إن�شاء نظم حماية
اجتماعية �شاملة للجميع.

■

.ÒÑc øjÉÑàdG øµd ,¿Gó∏ÑdG πc ‘ ô≤ØdG ¢†ØîfG
)(ô≤ØdG ICÉWh â– ¿Éµ°ùdG øe %
¢SGQhóæg
GƒZGQÉµ«f
’Éª«JGƒZ
…GƒZGQÉH
É«Ø«dƒH
QhOÉØ∏°ùdG
É«Ñeƒdƒc
á«µ«æ«ehódG ájQƒ¡ª÷G
QhOGƒcEG
∂«°ùµŸG
hÒH
Ójhõæa
ÉªæH
πjRGÈdG
ÉµjQÉà°Sƒc
»∏«°T
ÚàæLQC’G
…GƒZhQhCG

2002
2010

80

70

60

50

40

30

20

ôØ°U 10

.IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG ,»ÑjQÉµdG á≤£æeh á«æ«JÓdG ÉµjôeC’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dG :Qó°üŸG
.¬JÉfÉ«H ôaGƒàJ ΩÉY ôNBG ¢SÉ°SCG ≈∏Y .á≤£æŸG øe Gó∏H 19 Oó©d äGôjó≤J :áXƒë∏e

طالبات وطلبة يحت�سون الرثيد يف �إحدى املدار�س الريفية يف غواتيماال.

�إعداد �آلي�سيا بار�سينا ،الأمني التنفيذي للجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ،التابعة للأمم املتحدة .وي�ستند الن�ص والر�سوم
البيانية �إىل تقرير ” ،”Social Panorama of Latin Americaالذي ن�رشته اللجنة االقت�صادية يف نوفمرب  .2011وميكن االطالع على التقرير
يف املوقع الإلكرتوين التايلwww.eclac.org:
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التهافت
العاملي على

الأرا�ضي الزراعية
رابح �أرزقي ،كالو�س داينينغري ،هاري�س �سيلود

امل�ستثمرون الأجانب
يقبلون علـى �شـــراء
م�ســاحات كبرية من
الأرا�ضي الزراعية يف
البلدان النامية

�أ�سفرت

الزيادة احلادة يف �أ�سعار
الغذاء العاملية خالل الفرتة
من  2008-2007عن موجة
من اال�ستحواذ على الأرا�ضي عرب احلدود عن طريق
�صناديق الرثوة ال�سيادية ،و�صناديق الأ�سهم اخلا�صة،
واملنتجني الزراعيني ،والأطراف الأ�سا�سية الأخرى يف
�صناعة الغذاء والأعمال الزراعية – كرد فعل لفقدان
الثقة يف �أ�سواق الغذاء الدولية ،والقلق ب�ش�أن اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وامل�ضاربة يف الطلب امل�ستقبلي على الغذاء.
وت�شري التقديرات �إىل �أن هناك  445مليون هكتار
من الأرا�ضي يف خمتلف �أنحاء العامل غري مزروعة
لكنها متاحة للزراعة ،مقارنة بنحو  1.5مليار هكتار
جاري زراعتها (درا�سة Deininger and others,
 .)2011فهناك حوايل  201مليون هكتار يف �إفريقيا
جنوب ال�صحراء و 123مليون يف �أمريكا الالتينية
و 52مليون يف �أوروبا ال�رشقية.
ورغم عودة �أ�سعار ال�سلع الأولية �رسيعا �إىل
م�ستويات �أكرث اعتداال بعد االرتفاع املفاجئ
الذي �أ�صابها يف الفرتة  ،2008-2007فقد
ا�ستمر اهتمام امل�ستثمرين بالأرا�ضي .ويف
الفرتة من عام � 1961إىل عام ،2007
كان متو�سط م�ساحة الأرا�ضي التي
مت جتهيزها للإنتاج الزراعي
�سنويا  4.1مليون هكتار،
منها  1.8مليون هكتار
يف �إفريقيا .ويف
عام  2009فقط،

ت�ضمنت ال�صفقات النهائية �أو اجلاري التفاو�ض ب�ش�أنها
 56.6مليون هكتار على الأقل .وكان معظم هذه الأر�ضي
يف �إفريقيا ،حيث بلغ جمموع ال�صفقات هناك  39.7مليون
هكتار – �أي �أكرث من امل�ساحات املزروعة يف بلجيكا
والدامنرك وفرن�سا و�أملانيا وهولندا و�سوي�رسا جمتمعة.
وتت�سم الزراعة بطول الفرتات الفا�صلة بني اال�ستثمار
والإنتاج وبانخفا�ض هام�ش الربح ،كما �أنها تزداد
تعقيدا نتيجة التقلبات املفاجئة يف الأحوال اجلوية
والأو�ضاع املناخية املحلية .وقد اعتاد �صغار املزارعني
يف جميع �أنحاء العامل على التعاي�ش مع هذه التحديات،
لكن قدرتهم على اال�ستمرار على هذا املنوال �أخذت
ترتاجع يف العديد من البلدان النامية نتيجة انخفا�ض
الإنفاق العام على التكنولوجيا والبنية التحتية و�ضعف
امل�ؤ�س�سات .ومن ثم ،يرحب بع�ض املعلقني بعمليات
ال�رشاء العابرة للحدود بو�صفها فر�صة لتجاوز ع�رشات
ال�سنني من ق�صور اال�ستثمار يف القطاعات الزراعية يف
البلدان النامية ،وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها ،و�إدخال
التكنولوجيات اجلديدة يف القطاعات الزراعية املحلية.
ومع ذلك ،يدين معلقون �آخرون هذه اال�ستثمارات العابرة
للحدود ويرون �أنها مبثابة “ا�ستيالء على الأرا�ضي”،
وعدم مراعاة للحقوق املحلية ،وحتقيق لأرباح ق�صرية
الأجل على ح�ساب اال�ستدامة البيئية طويلة الأجل ،وعدم
مراعاة املعايري االجتماعية ،وت�شجيع الف�ساد على نطاق
وا�سع .وقد �أطيح باحلكومة يف مدغ�شقر يف عام 2009
بعد �أن ترددت �أنباء عن عزمها حتويل ملكية  1.3مليون
هكتار �إىل �رشكة من كوريا اجلنوبية بدون مقابل.
ويو�ضح بحثنا العوامل الأ�سا�سية التي ترتكز عليها
عمليات اال�ستحواذ ال�ضخمة على الأرا�ضي عرب احلدود.
وميثل هذا البحث خطوة �أويل حا�سمة يف تقدير الآثار
املحتملة لهذه اال�ستثمارات على املدى الطويل ويف
حتديد كيفية ا�ستجابة احلكومات ،من خالل ال�سيا�سات
والقواعد التنظيمية ،بغية ا�ستخدام عمليات اال�ستحواذ
على الأرا�ضي على نحو يعزز التنمية االقت�صادية طويلة
الأجل ويحد من الفقر.

نظرة على التاريخ

يرجع تاريخ عمليات اال�ستحواذ ال�ضخمة على
الأرا�ضي عرب احلدود �إىل قرون م�ضت على �أقل تقدير،
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�أي �إىل عهد الغزوات والتو�سع اال�ستعماري .غري �أن جزءا حمدودا فقط
من الأرا�ضي امل�ستحوذ عليها هو الذي كان ي�ستخدم عادة يف الأغرا�ض
الإنتاجية؛ �أما الباقي فكان يرتك مهمال ،مما يحرم املواطنني املحليني
من فر�ص ا�ستغالله (درا�سة Binswanger, Deininger, and Feder,
 .)1995ومل يتمكن العديد من هذه امل�شاريع من البقاء �إال ال�ستفادتها
من الدعم ومن الت�شوهات يف �أ�سواق الأرا�ضي والعمل (غالبا العمالة
من العبيد) ور�أ�س املال — مبا يف ذلك القيود على ملكية املواطنني
الأ�صليني للأرا�ضي ،وقوانني مكافحة الت�رشد ،والدعم الكبري للآالت،
واحتكار قنوات الت�سويق.
وغالبا ما كان ي�صعب الق�ضاء على هذه الت�شوهات كما �أنها �أثرت على
النتائج االقت�صادية واالجتماعية لعقود طويلة ويف بع�ض الأحيان لقرون
(درا�سة  .)Banerjee and Iyer, 2005وجاءت الطفرات الالحقة يف �ضم
م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي مدفوعة بالتغريات التي طر�أت على تكلفة
النقل ،كالتكاليف املقرتنة بال�سفن البخارية ونظم التربيد� ،أو املتعلقة
بالتحوالت التكنولوجية التي �أتاحت ا�ستخدام الأرا�ضي التي مل تكن قبل
ذلك �صاحلة لال�ستخدام من الناحية االقت�صادية.

مزارع كبرية �أم �صغرية؟

يرتبط حتليل �صفقات الأرا�ضي وا�سعة النطاق بق�ضايا التنمية الرئي�سية،
مبا يف ذلك طبيعة هيكل الإنتاج الزراعي الذي يحقق اال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة ومن ثم ي�سهم يف التنمية ككل .فعلى �سبيل املثال ،جند
�أن امل�شغلني املالكني للم�شاريع غالبا ما يكونوا �أكرث حما�سا يف التوا�ؤم
مع التغريات املناخية واملو�سمية املحلية لأنهم �أقدر على ا�ستيعاب املزايا
املتحققة من عملياتهم .ومن ثم ،تتمتع املزارع اململوكة للعائالت بقدرة
تناف�سية �أكرب مقارنة بال�رشكات الكربى التي تديرها عمالة مدفوعة الأجر،
وذلك يف خمتلف �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك البلدان املتقدمة مثل الواليات
املتحدة .وقد �ساهمت مثل تلك املزارع يف احلد من الفقر على نطاق وا�سع
(درا�سة  .)Lipton, 2009ومن ناحية �أخرى ،فبينما قد تكون بع�ض املزارع
العائلية كبرية جدا ،جند �أن امل�ستثمرين عادة ما ي�ستهدفون �ضم م�ساحات
من الأرا�ضي �أكرب بكثري مما ميكن لأي عائلة ت�شغيلها .لكن هل ا�سرتاتيجية
املزارع الكبرية قابلة للتنفيذ يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،حيث الأرا�ضي
الأكرث وفرة ،مثلما اقرتح البع�ض (درا�سة )Collier, 2008؟ وما الذي ميكن
ا�ستنتاجه بالن�سبة للهيكل املثايل للمزرعة من و�ضوح القدرة التناف�سية
ل�صادرات املزارع العمالقة يف �أمريكا الالتينية و�أوروبا ال�رشقية خالل
�أزمة الغذاء العاملية يف 2008-2007؟
وال يزال هناك ت�صور ب�أن مثل هذه امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي مل
تكن بال�رضورة تت�سم بالكفاءة ،لكن بع�ض احلاالت التي برزت من خاللها
املزارع الكبرية م�ؤخرا تتمثل �أ�سا�سا يف التطورات التكنولوجية يف تربية
املحا�صيل ،والزراعة ،وتكنولوجيا املعلومات التي ت�سمح ب�سهولة الرقابة
على العمالة (درا�سة  ،Deininger and Byerleeقيد الإ�صدار) .ومن �ش�أن هذه
التطورات �أن تقلل بالفعل من امل�شكالت التي اقرتنت يف العادة بالعمليات
الزراعية الكبرية وتزيد من املزايا املرتتبة على التكامل الر�أ�سي يف خمتلف
حلقات �سل�سلة القيمة امل�ضافة ابتداء من الزراعة وانتهاء ب�إنتاج الغذاء .وقد
ي�ؤدي ذلك ،يف حاالت مثل الأرجنتني� ،إىل �أو�ضاع ت�سمح ل�رشكات الإدارة ذات
الكفاءة العالية واملندجمة يف �سل�سلة القيمة امل�ضافة با�ستئجار الأر�ض من
املزارعني ب�أ�سعار �أعلى مما ميكن للمزارعني حتقيقه بزراعة الأر�ض ب�أنف�سهم.
لكن لي�ست جميع التطورات ل�صالح املزارع الكبرية .فهناك العديد
من االبتكارات التكنولوجية غري املتحيزة حلجم بعينه .فتكنولوجيا
املعلومات ،على �سبيل املثال ،التي ميكن ا�ستخدامها لإحكام ال�سيطرة
على املزارع الكبرية ،ميكن كذلك �أن ي�ستخدمها �صغار املزارعني لتن�سيق
جهودهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،غالبا ما تن�ش�أ وحدات الإنتاج الكبرية جدا
لأنها تكون �أقدر من الوحدات ال�صغرية على التعامل مع جوانب الق�صور
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يف الأ�سواق (�إمكانية احل�صول على التمويل) ،ونق�ص ال�سلع العامة (البنية
التحتية �أو التعليم �أو التكنولوجيا) ،و�ضعف احلوكمة .لكن يف بيئة تناف�سية
وتت�سم بال�شفافية حيث تتوفر ال�سلع العامة بفعالية ،ميكن �أن يتحقق
النجاح للهياكل الت�شغيلية الأ�صغر كثريا .وت�شري ال�شواهد الواقعية بالفعل
�إىل �أن الزيادة الكبرية يف حجم املزارع ،يف كثري من احلاالت ،ال يكون
ب�سبب املزايا التكنولوجية الكامنة و�إمنا لتفوق الهياكل الت�شغيلية الكبرية
يف قدرتها على التعامل مع جوانب الق�صور يف الأ�سواق.

التحقق من الظاهرة

رغبة منا يف االطالع على �صورة �شاملة حلجم الطلب يف الآونة الأخرية
على اال�ستحواذ املو�سع على الأرا�ضي ،جل�أنا �إىل التقارير الإخبارية نظرا
ل�صعوبة احل�صول على بيانات مت�سقة من امل�صادر الر�سمية .وقد ا�ستندت
العينة �إىل املقاالت املن�شورة خالل الفرتة بني �أول �أكتوبر  2008و31
�أغ�سط�س  ،2009والتي جمعتها منظمة “غراين” ( ،)GRAINوهي منظمة
غري حكومية تن�رش كل هذه املقاالت على موقعها الإلكرتوين “Food Crisis
”( and the Global Land Grabراجع موقع “ ”GRAINالإلكرتوين على �شبكة
الإنرتنت) .وي�سجل املوقع الإلكرتوين بانتظام تلك التقارير الإخبارية التي
تتناول عمليات اال�ستحواذ على الأرا�ضي على نطاق وا�سع يف خمتلف �أنحاء
العامل ،وهو منهج من �ش�أنه �أن يحد على الأرجح من �أي حتيز حمتمل .ومع
ذلك ،قمنا مب�ضاهاة البيانات للتحقق من دقتها مقابل املعلومات املتاحة
من البنك الدويل عن جمموعة خمتارة من البلدان (درا�سة Deininger and
 .)others, 2011ويو�ضح الر�سم البياين �أن الطلب على عمليات اال�ستحواذ
الكبرية على الأرا�ضي عرب احلدود قد �شهد زيادة هائلة بعد طفرة �أ�سعار
الغذاء يف  2008-2007وا�ستمر يف الزيادة بعد ذلك.
ويف �سياق درا�ستنا البحثية� ،أن�ش�أنا قاعدة بيانات عاملية ت�ضم
معلومات على امل�ستوى القُطري حول الطلب اخلارجي على الأرا�ضي وحول
امل�رشوعات على ال�سواء وفقا ملا مت توثيقه يف التقارير الإخبارية الدولية
واملحلية .وقد ا�ستكملنا قاعدة البيانات بتقييمات قُطرية حول حجم
الأرا�ضي املحتمل �أن تكون منا�سبة يف حالة كل بلد على حدة وغري ذلك
من املتغريات ذات ال�صلة .ثم ا�ستخدمنا عالقات اال�ستثمار الثنائية من
قاعدة البيانات للتعرف على حمددات اال�ستحواذ الأجنبي على الأرا�ضي،
ومنها توافر الأرا�ضي و�إمكانية الإنتاج الزراعي يف بلدان املق�صد وهما من
املحددات املتوقع �أن ت�شكل عامال �أ�سا�سيا.
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الإمكانات البيئية

تتوقف جاذبية �أي بلد لال�ستثمارات اجلديدة يف زراعة امل�ساحات الكبرية
بالفعل على مدى توافر و�سهولة الو�صول �إىل الأرا�ضي غري املزروعة
ذات الإمكانات الزراعية والتي ميكن تطويرها بدون �أي عواقب �سلبية
على البيئة .لذا يتعني حتديد �أداة لقيا�س احتماالت مالءمة الأر�ض من
الناحية الزراعية والبيئية باملقارنة مع ا�ستخداماتها الراهنة .وكانت
املحاوالت ال�سابقة لقيا�س حجم الأرا�ضي املحتمل توافرها للزراعة
قد عانت من قيود مفاهيمية وفنية .و�إذا كانت الأرا�ضي املحتمل
مالءمتها مغطاة بالغابات �أو ت�ستوطنها جمتمعات تقليدية ،ف�إن اجلزء
الأكرب من امل�ساحات املتاحة للزراعة رمبا يوفر يف ذات الوقت منافع
بيئية واجتماعية قد يرتتب على خ�سارتها �آثار �سلبية كبرية على الرغبة
االقت�صادية يف اال�ستثمار.
ولإن�شاء معيار حدي للإمكانات املتاحة ملنطقة معينة ت�أخذ هذه
العوامل يف احل�سبان ،فقد قمنا �أوال بتق�سيم الكرة الأر�ضية تق�سيما
�شبكيا من حوايل  2.5مليون خلية .ثم ا�ستخدمنا املعلومات املناخية
واملتعلقة بالفيزياء احليوية (مبا يف ذلك جودة الرتبة) حل�ساب احلد
الأق�صى للناجت املحتمل لل�سلع الزراعية الأ�سا�سية يف ظروف زراعية—
بيئية حمددة (على �سبيل املثال بدون ا�ستخدام الري) يف كل خلية من
التق�سيم ال�شبكي (درا�سة  .)Fischer and Shah, 2011وب�إ�ضافة طبقات
من املعلومات الأخرى حول اال�ستخدام احلايل للأر�ض وكثافة �سكانها
�أ�صبح ب�إمكاننا �أن ن�ستبعد املناطق امل�ستخدمة بالفعل للزراعة وكذلك
الغابات ،واملحميات ،واملناطق ذات الكثافة ال�سكانية الأعلى من حد
�أق�صى معني .وبهذه الطريقة ،ا�ستطعنا �أن ن�ستخل�ص مقيا�سا للمناطق
الزراعية املالئمة املحتملة يف خمتلف البلدان .وبتقييم املنتج ح�سب
�أ�سعار ال�سوق العاملية �أ�صبح بو�سعنا حتديد االختيار “الأمثل”
للمحا�صيل و�صايف قيمة املنتج الذي ميكن حتقيقه بالن�سبة لهذا
املح�صول .وتو�ضح اخلريطة قيم الناجت امل�ستخل�صة بدون �أي تعديل
ملراعاة تكاليف النقل.

ملاذا يرغب امل�ستثمرون الأجانب يف الأرا�ضي

كما توقعنا ،مل يكن م�ستغربا �أن ا�ستخدام هذه املقايي�س مع جمموعة من
املقايي�س الأخرى لتحليل حمددات �صفقات اال�ستثمار الثنائي يف الأرا�ضي يفيد
ب�أن جاذبية بلد ما للم�ستثمرين ترتبط ارتباطا تبادليا مبا�رشا بامل�ساحات
ال�ضخمة من الأرا�ضي غري املزروعة التي تتمتع ب�إمكانات توليد ناجت كبري.
فمثال� ،سوف ت�ؤدي زيادة قدرها  %10يف الأرا�ضي املحتملة ال�صاحلة للزراعة
يف بلد م�ضيف �إىل زيادة عدد امل�رشوعات يف هذا البلد بنحو  ،%5مع ت�ساوي
جميع العوامل الأخرى.
لكن مبقارنة العائدات املحتملة مع العائدات التي تتحقق من الأرا�ضي
املزروعة حاليا تفيد كذلك ب�أن هناك �إمكانية كبرية لزيادة الإنتاجية يف هذه
الأرا�ضي .ففي �إفريقيا ،على �سبيل املثال ،ال يحقق �أي بلد من البلدان حمل اهتمام
امل�ستثمرين الكبار  %25من عائداتها املحتملة ،مما يوحي ب�إمكان حتقيق
مكا�سب هائلة عن طريق ا�ستثمارات لزيادة �إنتاجية �صغار املالك من الأرا�ضي
التي يزرعونها بالفعل بدال التو�سع املكلف يف الأرا�ضي غري املزروعة .ومتا�شيا
مع هذه الفكرة ،ت�شري النتائج التي خل�صنا �إليها �إىل �أن البلدان ذات العائدات
املنخف�ضة و�إمكانات التقدم تتمتع بجاذبية يف �سياق اال�ستحواذ على الأرا�ضي.
وقد تتولد مزايا كبرية من و�ضع ا�سرتاتيجية جلذب امل�ستثمرين لال�ستثمار يف
الزراعة بغية �سد هذه الفجوات و�إتاحة الفر�صة للمزارعني املحليني لالزدهار،
�رشيطة احرتام حقوق املجتمعات املحلية وقيام امل�ستثمرين بدفع �أ�سعار عادلة
للأرا�ضي .غري �أن حتويل الأن�شطة الزراعية املحتملة �إىل �أن�شطة فعالة لي�س
بالأمر ال�سهل ،ويرجع ذلك جزئيا �إىل �أن �سد فجوات الناجت يف كثري من الأحيان
يقت�ضي الدعم احلكومي — مبا يف ذلك يف جمال التكنولوجيا وامل�ؤ�س�سات
والبنية التحتية – بالإ�ضافة �إىل جهود م�ستثمري القطاع اخلا�ص.

حوكمة الأرا�ضي

هناك �أدلة متزايدة بالفعل على �أن وفرة املوارد لن ت�سهم يف النمو واحلد
من الفقر �إال حتت �إدارة م�ؤ�س�سات جيدة احلوكمة (درا�سة Mehlum,
 .)Moene, and Torvik, 2006وبخالف ذلك ،ف�إن اكت�شافات النفط �أو

�أف�ضل املحا�صيل

يتوقف االختيار الأمثل للمحا�صيل وكذلك قيمتها على املناخ
وجودة الرتبة واال�ستخدام احلايل للأر�ض.
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املعادن �أو الأملا�س غالبا ما ت�ؤدي �إىل وقوع “لعنة املوارد” التي تت�سم
بانت�شار الف�ساد واال�ستقطاب االجتماعي — �أو حتى العنف — بدال من
حتقيق التنمية وا�سعة النطاق .وعلى وجه العموم ،يعترب ت�أمني حقوق
امللكية ،وتوخي �شفافية الإجراءات ل�ضمان م�رشوعية امل�رشوعات،
ووجود �إطار قانوين لإنفاذ احلقوق من ال�رشوط الأ�سا�سية لال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش .فامل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي الالزمة للإنتاج
الزراعي تكون �أكرث عر�ضة ملخاطر االعتداء وال�رسقة والتخريب وتزيد
تكلفة ت�سييجها �أو حرا�ستها باملقارنة على �سبيل املثال مبن�ش�آت
ال�صناعات التحويلية ،كما �أن الوقت الذي ت�ستغرقه للبدء يف الإنتاج،
خا�صة بالن�سبة للزراعات الدائمة مثل نخيل الزيت ،يوحي ب�أن مثل هذه
امل�رشوعات ذات ح�سا�سية خا�صة ملناخ اال�ستثمار يف البلد املعني.
ومن املثري للده�شة مع ذلك� ،أن حتليل االقت�صاد القيا�سي الذي
�أجريناه يقدم �أدلة على عك�س ما تقدم .فالبلدان التي تعاين قطاعات
الأرا�ضي فيها من �ضعف نظم احلوكمة (ح�سب قيا�سها يف قاعدة
البيانا ت ”“Institutional Profiles Database؛ راجع درا�سة �De Crom
 )brugghe and others, 2009هي البلدان الأكرث جاذبية للم�ستثمرين
– على الأقل ح�سب القيا�س بعدد اال�ستثمارات املرتبطة بالأرا�ضي .ومن
التف�سريات املحتملة لذلك �أنه من الأي�رس احل�صول على الأرا�ضي ب�رسعة
وبتكلفة منخف�ضة حيثما كانت احلماية القائمة حلقوق الأرا�ضي
�ضعيفة ،نظرا لأن احلماية العامة قد ال متثل �أهمية بالن�سبة للم�ستثمرين

يتعيـن بـذل اجلهـود لزيـادة �شـــفافية
اال�ســـتثمارات الفرديــة و�إيجــاد نـظــم
�أف�ضـل حلوكمـة الأرا�ضـي فـي الـبـلـدان
امل�ستهدفة.
الذين ميكنهم ح�شد مواردهم اخلا�صة للدفاع عن حقوق ممتلكاتهم.
غري �أن هناك احتمال املخاطرة مبقومات البقاء االقت�صادي لهذه
اال�ستثمارات وقدرتها على اال�ستمرار على املدى الطويل ،وقد ي�شكل
�صفقة �سيئة بالن�سبة للحكومات امل�ضيفة التي حتول ملكية الأرا�ضي
ب�أ�سعار �أقل كثريا من قيمتها العادلة.
ويفيد هذا اال�ستنتاج ،الذي يرتدد �صداه يف املخاوف التي تثريها
قطاعات املجتمع املدين ،ب�أن مثل هذه اال�ستثمارات قد ال تعود بالنفع
على ال�سكان املحليني .ويتعني بذل اجلهود لزيادة �شفافية اال�ستثمارات
الفردية و�إيجاد نظم �أف�ضل حلوكمة الأرا�ضي يف البلدان امل�ستهدفة للحد
من املخاطر االقت�صادية واالجتماعية .وعلى املدى الطويل ،ميكن لتح�سني
نظم حوكمة الأرا�ضي ،مبا يف ذلك نطاق املراقبة امل�ستقلة لال�ستثمارات،
�أن ي�صبح �أحد العوامل الأ�سا�سية يف حتديد مقدرة البلدان وقدراتها
التناف�سية فيما يتعلق بجذب اال�ستثمارات الزراعية جيدة الت�صميم.

ا�ست�رشاف امل�ستقبل

ميثل جتدد االهتمام بعمليات اال�ستحواذ على الأرا�ضي على نطاق وا�سع
يف البلدان النامية فر�صة لتجاوز ع�رشات ال�سنني من ق�صور اال�ستثمار
يف القطاعات الزراعية يف هذه البلدان ،وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها،
وتعزيز نقل التكنولوجيا .ويف نف�س الوقت جند �أن اجلاذبية الوا�ضحة
للبلدان امل�ضيفة التي تعاين من �ضعف نظم حوكمة الأرا�ضي ت�ؤكد
املخاطر امل�صاحبة وت�شري �إىل �أن �أطر ال�سيا�سات والأطر التنظيمية يف
البلدان امل�ضيفة �سوف تكون عامال حيويا لتحقيق هذه الإمكانات.

وقد �أدى القلق حول الآثار ال�سلبية املحتملة لال�ستثمارات وا�سعة النطاق
�إىل �صدور م�رشوع قانون للحد من �رشاء الأجانب للأرا�ضي يف عدد من
البلدان — مبا فيها الأرجنتني والربازيل و�أوكرانيا� .أما �إذا كان الأجانب
ي�ستخدمون املواطنني كو�سطاء ،ف�إن مثل هذه التدابري ال تكاد تفلح يف
الت�صدي للق�ضايا الأ�سا�سية وقد ت�ؤدي �إىل تفاقم حتديات احلوكمة باحلد من
املناف�سة .واال�ستجابة الأن�سب على م�ستوى ال�سيا�سات هي ب�إعطاء �أولوية
للجهود الرامية �إىل حت�سني نظم حوكمة الأرا�ضي —ب�إقرار احلقوق املحلية
وتوعية ال�سكان املحليني ب�ش�أن قيمة �أرا�ضيهم ،وحقوقهم القانونية ،و�أ�ساليب
ممار�سة هذه احلقوق .فال بد من معرفة �رشوط حتويل ملكية الأرا�ضي وفهمها
ويجب �أن تكون متما�شية مع ال�ضمانات الوقائية الأ�سا�سية على امل�ستويني
االجتماعي والبيئي؛ وال بد من مراقبة مدى االمتثال بها .وقد �أعلنت بلدان
كثرية حظرا م�ؤقتا على عمليات �رشاء الأرا�ضي عن طريق �أي �أطراف خارجية
حلني االنتهاء من و�ضع مثل هذه ال�ضمانات الوقائية .كذلك ،نظرا حلجم هذه
الظاهرة والأخطار التي ميكن �أن تفر�ضها ،يتعني بذل اجلهود على امل�ستوى
العاملي لتوثيق اال�ستثمارات العابرة للحدود بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية.
ومن �ش�أن هذه اجلهود — التي ينبغي �أن تكون بقيادة م�ؤ�س�سة منا�سبة
متعددة الأطراف — �أن توفر كذلك الأ�سا�س التجريبي لتعميق فهم هذه
الظاهرة اجلديدة واملتنامية وتنظيمها على نحو �أف�ضل.

■

رابح �أرزقي هو خبري اقت�صادي يف معهد �صندوق النقد الدويل؛ وكالو�س
داينينغري ،وهار�س �سيلود ي�شغالن وظيفة كبري اقت�صاديني وخبري
اقت�صادي �أول ،بالرتتيب ،يف جمموعة بحوث التنمية يف البنك الدويل.
ت�ستند هذه الدرا�سة �إىل ورقة العمل ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل بعنوان
”? “What Drives the Global Land Rushمن �إعداد رابح �أرزقي ،وكالو�س
داينينغري ،وهار�س �سيلود.
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ملحة عن احتاد
نقدي �آخر

التقدم يف الإ�صالحات �سي�ساعد االحتاد النقدي لدول �رشق الكاريبي على جتاوز
عدم اليقني االقت�صادي احلايل

�ألفريد �شيبكي

االحتاد

النقدي لدول �رشق الكاريبي ) (ECCUهو
�أحد االحتادات النقدية الأربعة يف العامل
وميثل منوذجا م�صغرا لالحتاد االقت�صادي
والنقدي الأوروبي يف كثري من جوانبه ،و�إن كان يختلف عنه من بع�ض
الأوجه .وتتعر�ض ركائز االحتاد ذاته للخطر ب�سبب ارتفاع عجز املالية
العامة وعدم اندماج املاليات العامة وو�صول الدين �إىل م�ستويات ال ميكن
اال�ستمرار يف حتملها والتحديات التي تواجه القطاع املايل .ومثلما هو
احلال يف منطقة اليورو ،ي�ستند ا�ستمرار جناح العملة املوحدة �إىل قدرة
املنطقة على فر�ض االن�ضباط املايل ب�شكل جماعي وتن�سيق �أن�شطة التنظيم
والرقابة على القطاع املايل.
وي�ضم االحتاد النقدي لدول �رشق الكاريبي �ستة بلدان م�ستقلة،
وهي �أنتيغوا وباربودا ،ودومينيكا ،وغرينادا ،و�سانت كيت�س ونيف�س،
و�سانتا لو�سيا ،و�سانت فن�سنت وجزر غرينادين ،ومنطقتني تابعتني
للمملكة املتحدة ـ وهما �أنغيال ومونتي�سريات .وجميع البلدان الثمانية من
االقت�صادات اجلزرية ال�صغرية املفتوحة التي تعتمد اعتمادا كبريا على
ال�سياحة ،ال �سيما الوافدة من الواليات املتحدة التي متثل ال�رشيك التجاري
الرئي�سي لهذه البلدان .وبذلك ،ف�إن هذه االقت�صادات معر�ضة للت�أثر ال�شديد
بال�صدمات اخلارجية.
وي�ستطيع االحتاد حتقيق منافع عديدة بتوثيق التكامل بني �أع�ضائه،
ومنها وفورات احلجم الكبري وتقا�سم املخاطر وتر�شيد اخلدمات العامة
وتعزيز التمثيل يف ال�سياقات الدولية .وعلى خالف الو�ضع يف منطقة
اليورو ،ت�ؤدي زيادة التجارة البينية داخل املنطقة �إىل منافع حمدودة نظرا
ل�صغر حجم اقت�صاداتها.
بيد �أن الأزمة االقت�صادية واملالية التي �أملت بالعامل يف -2008
 2009ك�شفت عن مواطن �ضعف كبرية يف بنيان االحتاد النقدي .فقد
�أ�سفرت الأزمة عن حدوث ارتفاع حاد يف الدين العام املرتفع بالفعل
وك�شفت عن �أوجه ق�صور يف القطاع املايل .وقد حتركت ال�سلطات على عدة
ُ�ص ُعد ،لكن تطبيق ال�سيا�سات جاء متدرجا ومتباينا ،وال يزال هناك الكثري
من ال�صعوبات الكامنة.
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�ساهم ربط دوالر �رشق الكاريبي بالدوالر الأمريكي وا�ستناده �إىل ترتيب
جمل�س �شبه العملة يف حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد الكلي وانخفا�ض م�ستويات
الت�ضخم وتطور النظام املايل ن�سبيا .و�أ�ضحت املنطقة من بني �أكرث
االقت�صادات نقدية يف العامل مع زيادة الأ�صول امل�رصفية �إىل  %200من
�إجمايل الناجت املحلي.
وتناط بالبنك املركزي لدول �رشق الكاريبي م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سة
النقدية وتنظيم القطاع امل�رصيف والرقابة عليه .ومهمة البنك املركزي
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لي�ست ال�صورة قامتة كلها

الرئي�سية هي احلفاظ على القيمة اخلارجية للعملة يف نظرا للرتتيب ال�شبيه
مبجل�س العملة الذي يحد من ا�ستخدام �أدوات ال�سيا�سة النقدية ووظيفة
“املقر�ض الأخري” ،خالفا للمتبع يف االحتاد الأوروبي .كذلك يتوىل البنك
�إدارة جم َّمع احتياطيات م�شرتك وتقدمي االئتمان للحكومات والبنوك �إذا
اقت�ضى الأمر ـ بحد �أق�صى يتقرر وفقا لغطاء االحتياطيات واحلدود املعتمدة
يف كل بلد على حدة .ويف ظل الرتتيب ال�شبيه مبجل�س العملة ،يتعني على
البنك املركزي االحتفاظ بنقد �أجنبي يعادل  %60على الأقل من االلتزامات
عند الطلب (و�أهمها العملة املتداولة واالحتياطيات غري املنتجة للفوائد)،
على �أن تبلغ ن�سبة التغطية الت�شغيلية امل�ستهدفة � .%80أما يف الواقع ،فقد
ظلت التغطية مقاربة لن�سبة .%100
و�إىل جانب االحتاد النقدي والبنك املركزي الإقليمي يف منطقة �رشق
الكاريبي ،فهي منطقة حرة �أي�ضا — لكنها ال تزال متثل احتادا جمركيا
و�سوقا م�شرتكة غري مكتملني .وثمة احتاد جمركي قائم يف معظم قطاعات
Schipke, 1/24/12
االقت�صاد ،لكن التعريفات لي�ست من�سقة ب�شكل كامل وال تزال بلدان
املنطقة تعتمد على الإيرادات املرتبطة بالواردات .وفيما يتعلق ب�إن�شاء
�سوق م�شرتكة ،ال تزال حرية حركة العمالة قا�رصة حتى الآن على العمالة
املاهرة والقطاع غري الر�سمي ،لكن املنطقة بد�أت يف تنفيذ تدابري تكفل
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ال�صعود من الدرك الأ�سفل

�سانت كيت�س ونيف�س هي �أكرث البلدان مديونية يف العامل ،حيث ي�صل
دينها العام �إىل ما يقرب من  %160من �إجمايل الناجت املحلي ـ وهي
ن�سبة متاثل ن�سبة الدين العام يف اليونان .ويندرج معظم هذا الدين
حتت فئة الدين املحلي ،وتعتمد احلكومة ب�شدة على التمويل ق�صري
الأجل على نحو يعر�ضها ملخاطر ج�سيمة فيما يتعلق بتجديد الدين.
وملواجهة هذه التحديات� ،رشعت احلكومة يف تطبيق برنامج �إ�صالح
�شامل ومتعدد املحاور يهدف �إىل خف�ض ن�سبة الدين �إىل �إجمايل
الناجت املحلي لت�صل �إىل  %60بحلول عام .2020
• ت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة :ت�ضمننت ركائز الربنامج
تطبيق �رضيبة جديدة على القيمة امل�ضافة ،و�إجراء زيادة كبرية
بن�سبة  %80يف تعريفة ا�ستهالك الكهرباء� ،إىل جانب اتخاذ تدابري
الحتواء الأجور .وعلى الرغم من �أن ت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة
من �ش�أنه �أن يخف�ض الدين العام �إىل نحو  %130من �إجمايل الناجت
املحلي بحلول عام  ،2016ف�إن الدين ال يزال يف م�ستوى ال ميكن
اال�ستمرار يف حتمله وال يزال معر�ضا بدرجة كبرية للت�أثر ب�صدمات
النمو.

• �إعادة هيكلة الديون� :أعلنت احلكومة ر�سميا يف يونيو  2011بدء
عملية �شاملة لإعادة هيكلة الديون �سعيا لتحقيق خف�ض كبري فيها.
• ال�ضمان :دعما جلهود احلكومة يف جمال �إعادة هيكلة الديون ،وافق
بنك التنمية الكاريبي على تقدمي �ضمان جزئي على الأدوات اجلديدة
ملبادلة الديون ،مما ينتظر �أن يزيد من فر�ص جناح هذه املبادالت �إىل
حد كبري.
• مبادلة الدين ب�أ�سهم امللكية :ت�ستخدم احلكومة �أي�ضا مبادالت
الدين ب�أ�سهم امللكية/الأرا�ضي ملعاجلة م�شكلة الديون التي بلغت
م�ستويات ا�ستثنائية.
• �صندوق التثبيت :للحفاظ على �سالمة النظام املايل خالل عملية
�إعادة هيكلة الديون� ،أن�ش�أت احلكومة �صندوقا احتياطيا خا�صا للقطاع
امل�رصيف لدى البنك املركزي لدول �رشق الكاريبي بهدف توفري ال�سيولة
امل�ؤقتة للم�ؤ�س�سات املالية املحلية� ،إذا اقت�ضت ال�رضورة.
• قرو�ض ال�صندوق :اعتمد ال�صندوق اتفاقا لال�ستعداد ائتماين
مدته ثالث �سنوات مببلغ  80.7مليون دوالر �أمريكي لي�صاحب برنامج
احلكومة للإ�صالح االقت�صادي.

حرية احلركة ملواطنيها .وقد بات القطاع املايل متكامال ب�شكل جيد بالفعل
مع وجود ح�ساب ر�أ�سمايل مفتوح و�رشكات وم�ؤ�س�سات مالية تعمل بحرية
يف �أي مكان يف املنطقة .وبد�أت املنطقة ،على �صغر حجمها ،يف �إن�شاء �سوق
�إقليمية لل�سندات احلكومية تت�سم بالكفاءة الن�سبية يف تداول تداول �أذون
و�سندات اخلزانة.

ويتطلب م�ستوى الدين املرتفع حاليا ا�ستخدام �آلية ق�صرية الأجل لفر�ض
االن�ضباط املايل .وعلى املدى املتو�سط ،ينبغي النظر يف �إن�شاء احتاد مايل
�أو هيئة مالية �إقليمية �أكرث مركزية .وكخطوة �أوىل يف عام � ،2011أعلنت
احلكومات �أهدافا �سنوية للمالية العامة ،وجنح عدد من البلدان يف تنفيذ
�إ�صالحات مالية �شاملة ملعاجلة �أثر الديون املفرطة (راجع الإطار الذي
يتناول �سانت كيت�س ونيف�س) .غري �أن البلدان الأخرى يجب �أن حتدد �أهدافا
�أكرث طموحا للتو�صل بحلول عام � 2020إىل الهدف النهائي البالغ %60
لن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي ،علما ب�أن االحتاد يفتقر حاليا �إىل
�آليات الإنفاذ املطلوبة.
وعلى الرغم من �أن البنك املركزي لدول �رشق الكاريبي هو امل�س�ؤول
عن الرقابة امل�رصفية يف املنطقة ،فال يزال ترخي�ص امل�ؤ�س�سات املالية
والرقابة على الكيانات املالية غري امل�رصفية يف يد احلكومات الوطنية،
وهو ما قد ي�ؤدي �إىل مراجحة القواعد التنظيمية والكثافة امل�رصفية
الزائدة .ويتعني �إن�شاء جهاز تنظيمي �أو رقابي خمت�ص على امل�ستوى
الإقليمي للإ�رشاف على القطاع غري امل�رصيف ،نظرا لعدم توافر القدرات
الكافية واملخاطر الكبرية التي ينطوي عليها احتمال انتقال التداعيات
بني امل�ؤ�س�سات امل�رصفية وغري امل�رصفية وفيما بني البلدان .كذلك ينبغي
توثيق التعاون بني �أجهزة الرقابة املعنية بالقطاعني امل�رصيف وغري
امل�رصيف وتدعيم القطاع املايل.

امل�ضي قدما

عمدت املنطقة �إىل ت�رسيع جهودها املبذولة من �أجل التكامل بعد �أن
ت�رضرت من ت�أثري الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية .ففي عام
� ،2010أعلن ر�ؤ�ساء حكومات بلدان الكاريبي التزامهم بتحقيق اال�ستقرار
االقت�صادي يف بلدانهم وتهيئة ظروف �أف�ضل لتحقيق منو اقت�صادي قوي.
وبعد ذلك بفرتة وجيزة� ،صادقت املنطقة على �صيغة معدلة ملعاهدة
االحتاد االقت�صادي .و�سوف ت�ؤدي املعاهدة املعدلة �إىل تعزيز احلوكمة
عن طريق تفوي�ض بع�ض ل�صالحيات الت�رشيعية تفوي�ضا مبا�رشا �إىل
ر�ؤ�ساء احلكومات .ويف خطوة �أخرى ،وافقت املنطقة على �إن�شاء جمل�س
يت�ألف من برملانيني منتخبني من كل بلد ع�ضو يف االحتاد النقدي (�سواء
يف ذلك املنتمون �إىل الأحزاب احلاكمة واملعا ِر�ضة) ،وهو ما ميكن �أن
يكون متهيدا لإن�شاء برملان �إقليمي .كذلك ت�شري املعاهدة املعدلة �إىل
تن�سيق �سيا�سات املالية العامة ،لكنها تظل نطاق اخت�صا�ص ح�رصي
للحكومات الوطنية ،على خالف ال�سيا�سات التجارية واملالية والنقدية.
وكما يت�ضح من التجربة الأوروبية ،ميكن �أن يكون تن�سيق �سيا�سات
املالية العامة �أمرا بالغ ال�صعوبة ،وهو ال يزال وليدا يف االحتاد النقدي
لدول �رشق الكاريبي .وكان من املفرت�ض �أن تت�أثر �سيا�سات املوازنة
ب�ضغوط الأقران الكبرية النا�شئة تعيني حد �أق�صى لن�سب الدين �إىل
�إجمايل الناجت املحلي يبلغ  %60و ُي�ستهدف حتقيقه بحلول عام ،2020
لكن حتقيق هذا الهدف ثبت �أنه �أمر �صعب .فبع�ض البلدان الأع�ضاء يف
االحتاد النقدي هي من بني �أكرث البلدان مديونية يف العامل (�أنظر الر�سم
البياين) ،كما �أن جميع البلدان امل�ستقلة ،با�ستثناء دومينيكا ،تتخطى
الن�سبة امل�ستهدفة للدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي والبالغة .%60

احللقة الأ�ضعف

�سيعتمد جناح العملة املوحدة على ا�ستيفاء القيود املحددة لثماين
موازنات وطنية يف �آن واحد ،حيث ميكن �أن ت�ضعف الثقة وتن�ش�أ �أزمة
على م�ستوى املنطقة ب�سبب التداعيات التي تنتقل عرب احلدود من �أ�ضعف
بلد ع�ضو �إىل بقية البلدان — ال �سيما عن طريق القطاع املايل.

�إعطاء القدوة

اتخذ االحتاد النقدي لدول �رشق الكاريبي عدة خطوات خالل ال�سنوات
املا�ضية لتعزيز التكامل ك�سبيل لتقوية النمو االقت�صادي وزيادة ا�ستقرار
القطاع املايل .لكن الديون بالغة االرتفاع ،والتحديات التي تواجه القطاع
املايل ،وعدم كفاية التقدم نحو تن�سيق ال�سيا�سات الإقليمية� ،أدى كله �إىل
تعري�ض املنطقة اللخطر ،واحتمال تقوي�ض الثقة يف امل�ستقبل.
غري �أن الوقت قد حان ،يف وجود قيادة قوية ،لإجراء �إ�صالحات جريئة
تدعم �أركان االحتاد النقدي ،وخا�صة فيما يت�صل بالقطاع املايل و�سيا�سة
املالية العامة.

■

ي�شغل �ألفريد �شيبكي من�صب رئي�س ق�سم يف �إدارة ن�صف الكرة الغربي يف
�صندوق النقد الدويل.
ت�ستند هذه املقالة �إىل الكتيب الذي �سي�صدر قريبا حول االقت�صاد الكلي والنظم
املالية يف االحتاد النقدي لدول �رشق الكاريبي (منظمة دول �رشق البحر الكاريبي/
االحتاد النقدي لدول �رشق الكاريبي) – حترير �أليونا ت�شبوتاري و�ألفريد �شيبكي
ونيتا ثاكر (وا�شنطن� :صندوق النقد الدويل).
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وتداعت
اجلدران

يقول

�آتي�ش رك�س غو�ش يحاور م�ؤرخ ال�صندوق جيم�س باوتون

الفيل�سوف الإ�سباين الأمريكي جورج �سانتايانا
مقي�ض لهم تكراره”.
�إن “من ال يتذكرون املا�ضي ّ
وقد �سعى جيم�س باوتون ،بو�صفه امل�ؤرخ
الر�سمي لل�صندوق� ،إىل جتنيب امل�ؤ�س�سة تكرار �أخطاء املا�ضي و�إلقاء
نظرة متعمقة ومتفردة من خلف الكوالي�س على �أعمال منظمة لطاملا
تعر�ضت لالنتقاد ب�سبب ال�رسية التي حتيط بعملها وافتقارها �إىل
ال�شفافية.
وقد ن�رش ال�صندوق منذ فرتة وجيزة كتابا لباوتون عن التاريخ
الر�سمي للم�ؤ�س�سة يف ت�سعينات القرن املا�ضي ،وهو كتابه الثاين عن
تاريخ ال�صندوق .ويغطي كتاب “هدم اجلدران� :صندوق النقد الدويل،
 ”1999-1990فرتة م�ضطربة لي�ست يف حياة ال�صندوق وح�سب
بل بالن�سبة للعامل �أي�ضا .فقد �شهدت نهاية العقد ال�سابق �سقوط جدار
وحتول الكثري من
برلني ،و�رسعان ما �أعقبه انهيار االحتاد ال�سوفيتي
ُّ
بلدان الكتلة ال�رشقية ال�سابقة �إىل نظام اقت�صاد ال�سوق .ويف الوقت
الذي بد�أ فيه ال�صندوق يت�صدى للتحوالت ال�سيا�سية يف اجلمهوريات
اخللف لالحتاد ال�سوفيتي ،واجه �سل�سلة من اال�ضطرابات التي
�أحدثتها �أزمات مالية متعاقبة .ويف نف�س الوقت ،بد�أ ال�صندوق يف
تنفيذ �إ�صالحات داخلية تاريخية يف مقاره يف وا�شنطن العا�صمة.
وتزامنا مع ن�رش هذا الكتاب الأخري عن تاريخ ال�صندوق ،حتدث
�آتي�ش رك�س غو�ش ،الذي يعمل يف �إدارة البحوث يف ال�صندوق ،مع
باوتون عن الفرتة امل�ضطربة التي تناولها يف كتابه وعن �سنوات
عمله م�ؤرخا ر�سميا لل�صندوق.

التمويل والتنمية :عنوان كتابك القادم هو “هدم اجلدران� :صندوق
النقد الدويل  .”1999-1990فما ال�سبب يف اختيار هذا العنوان؟
باوتون :ق�صدت بهذا العنوان �أن ا�ستح�رض الكثري من الأحداث التي
وقعت يف ت�سعينات القرن
الع�رشين .فكان �أول الأحداث
الكربى انهيار االحتاد
ال�سوفيتي يف نهاية .1991
حيث ن�ش�أ على �إثره  15بلدا
جديدا .ومل يكن لدى �أي من
هذه البلدان خربة تذكر �أو
مل يكن لديها خربة على
الإطالق باقت�صادات ال�سوق،
وطُ لب من ال�صندوق م�ساعدة
هذه البلدان يف عملية
التحول االقت�صادي .وكان
ذلك حتديا ج�سيما.
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املدمرة التي بد�أت
ومت ّثل احلدث الآخر يف �سل�سلة الأزمات املالية
ّ
ب�أزمة البيزو يف املك�سيك يف دي�سمرب  ،1994ثم �رست �إىل �رشق �آ�سيا
فع�صفت بتايلند و�إندوني�سيا وكوريا ،وانتقلت �إىل رو�سيا يف ،1998
حتى �أثرت بالفعل ت�أثريا حادا على كل اقت�صادات العامل .وبالتايل،
�أن�ش�أت هذه ال�سل�سلة من الأزمات املالية قدرا هائال من العمل �أُثقل
به كاهل ال�صندوق ،مما فر�ض حتديات جديدة على خربائه و�إدارته.
وكان هذا العقد مبثابة عق ٍد للعوملة .ف�أخذت اجلدران القائمة بني
البلدان ،واجلدران التي قيدت التجارة بني البلدان ،واجلدران التي
�أعاقت التدفقات املالية بني البلدان – جميعها يف التداعي .وقد
حاولت �أن �أ�صوغ هذا الكتاب ب�أ�سلوب ينقل هذه الإثارة الدرامية.
التمويل والتنمية :يف هذه الفرتة �أي�ضا بد�أ يزداد دور “الرقابة”
على النحو الذي نفهمه – �أي مراقبة �أداء البلدان ومتابعة �أ�سعار
ال�رصف فيها للت�أكد من �أن االقت�صاد العاملي يعمل بكفاءة .فهل
ميكنك �أن تخربنا قليال عما حدث هناك؟
باوتون :عندما وقعت الأزمة املك�سيكية يف نهاية  ،1994كان من
الوا�ضح �أن ال�صندوق مل يكن لديه معلومات �آنية كافية لفهم ما كان
يجري يف املك�سيك ،و�أ�سفر ذلك عن الكثري من البحث يف �أعماق الذات
داخل �أروقة ال�صندوق.
فكان علينا �أن نعمل على توثيق وتكثيف التعاون مع البلدان
املعنية لفهم ما كان يحدث يف اقت�صاداتها .لذا ،فقد �أ�ضحت فكرة
تعزيز �شفافية ال�صندوق يف حد ذاته وت�شجيع ال�صندوق للبلدان على
تعزيز �شفافيتها �سواء يف تعامالتها معه �أو مع البلدان الأخرى،
�شغال �شاغال لل�صندوق خالل الن�صف الثاين من ذلك العقد .وقد كان
ذلك مبثابة تغيرّ ثقايف هائل بالفعل.
التمويل والتنمية :يف ر�أيك� ،أي نوع من الر�سائل خرجنا به من
تاريخ هذه الفرتة؟
باوتون :الر�سالة الإيجابية هي �أنه يف امللمات اجل�سام يتوجه
زعماء العامل �إىل ال�صندوق .و�أعتقد �أنه من العدل �أن نقول �إن
ال�صندوق ا�ستطاع �أن يكون على قدر هذا التحدي .وجزء من الدليل
على ذلك هو �أنه عندما ع�صفت الأزمة االقت�صادية احلالية بالعامل
يف  ،2008توجهت البلدان مرة �أخرى �إىل ال�صندوق �أكرث من �أي
م�ؤ�س�سة �أخرى التما�سا للم�ساعدة.
بيد �أنه وراء كل ذلك� ،أعتقد �أن ثمة ر�سالة �أكرث قتامة وهي �أن
هذه الأزمات �ستظل حتدث .فقد علم النا�س �أن هذه م�شكلة لن تغادرنا
متاما ،و�أعتقد �أن امل�ستقبل �سي�شهد جلوء البلدان �إىل ال�صندوق مرارا
وتكرارا.
لقد اختلفت هذه امل�ؤ�س�سة كثريا عما كانت عليه وقتما ان�ضممت
�إليها منذ  30عاما يف  .1981ولعل التغيرّ الأكرب يتمثل يف التحول

�شاهد على التاريخ

الثقايف الذي �شهدته امل�ؤ�س�سة من ال�رسية �إىل االنفتاح .فحينها ،كان
حجم امل�ؤ�س�سة �أ�صغر بكثري .وكانت �أ�شد انغالقا بكثري.
التمويل والتنمية :كانت ت�سعينات القرن املا�ضي وقتا خالفيا بالن�سبة
ال�صندوق ،ويرجع ذلك جزئيا �إىل انخراطنا يف الأزمات الآ�سيوية ويف
�أمريكا الالتينية ،حيث ا ُتهمنا ب�أننا ندفع باجتاه «توافق وا�شنطن».
فكيف تقر�أ هذه االنتقادات وما مدى �صحتها؟
باوتون� :أعتقد �أن بع�ض هذه االنتقادات كانت �صحيحة .فكان هناك
الكثري من الأوقات خالل الت�سعينات التي ت�أخر فيها ال�صندوق عن
الركب قليال ومل يتمكن من التنب�ؤ مبا كان يحدث .وعادة ما كان يرجع
ذلك �إىل عدم توفر بيانات لدينا .ولعل �أحد الأ�شياء التي وجدتها �صادمة
وقتما كنت �أجري بحوثي لو�ضع هذا الكتاب عندما ذكر يل �ستانلي في�رش
– وهو �أحد �أبرز و�أجنح خرباء االقت�صاد الكلي يف العامل وكان ي�شغل
من�صب النائب الأول للمدير العام لل�صندوق �آنذاك – عن �صدمته عندما
ان�ضم لل�صندوق فاكت�شف �أن اخلرباء مل يكن يف متناولهم �أي م�صدر
للح�صول على معلومات كافية ب�ش�أن ما يحدث ،على خالف ما كان
يتوقع .فكان يعتقد �أننا نعرف كل �شئ ،و�أن هناك �أ�شخا�صا باخلارج ال
يعرفون �أي �شئ .غري �أنه ات�ضح �أن ما من �أحد يعرف ما يكفي.
وكان �أ�شد انتقاد ُو ِّجه لل�صندوق على الإطالق ب�سبب الأزمة
الآ�سيوية .فقد �شاهدنا بع�ض امل�شكالت حتدث هناك ،ال �سيما يف تايلند،
ولكن التنب�ؤ بتوقيت حدوث الأزمات �أمر جد �صعب.
وحدث �أنني كنت يف م�ؤمتر يف جامعة كامربيدج يف �إجنلرتا يف
يوليو  1997عندما علمنا جميعا �أن تايلند بد�أت يف خف�ض قيمة
عملتها .ف�أجرب البلد على الدخول يف و�ضع �أزمة وبد�أ يف خماطبة
ال�صندوق التما�سا للم�شورة .وكان �ستان في�رش حا�رضا يف هذا امل�ؤمتر
�أي�ضا .فعرف على الفور ،حيث كان قد م�ضى على بداية عمله مع
ال�صندوق ثالث �سنوات تقريبا حتى تلك اللحظة� ،أن هذه لي�ست جمرد
م�شكلة �صغرية منعزلة يف تايلند.
التمويل والتنمية :يحتوي كتابك على الكثري من التفا�صيل املذهلة،
وبع�ض النوادر ،والكثري من البحث اجلاد يف الأر�شيف واحلقائق
التاريخية .فهال �أعطيتنا �صورة �رسيعة عن طبيعة عمل م�ؤرخ ال�صندوق؟
باوتون :دائما ما ي�س�ألني النا�س هذا ال�س�ؤال« ،ملاذا يكون لدى ال�صندوق
م�ؤرخ من الأ�سا�س؟» ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل �أن �إدارة ال�صندوق �أدركت
�أن ما من �أحد خارج جدران مبنى ال�صندوق يعرف ما يحدث فيه� ،أو �أي
نوع من العمل نقوم به بالفعل.

يقول جيم�س باوتون وا�صفا عمله م�ؤرخا ر�سميا لل�صندوق “�أ�شعر
دائما ب�أنني �أقف على �أكتاف من �سبقوين .و�أراين �أوا�صل حمل تراث
مهم”.
ويعد باوتون — الذي يت�صادف تاريخ مولده يف نف�س العام الذي
�أ�س�س فيه ال�صندوق — ثالث �شخ�ص ي�شغل من�صب م�ؤرخ ال�صندوق.
وقد ح�صل على تدريب يف االقت�صاد و�أجرى بحوثا يف املجال و�ألف
كتابني يف �سل�سلة املجلدات التي حتوي التاريخ الر�سمي لل�صندوق
حتى يومنا هذا.
وكان �أول من �شغل هذا املن�صب هو كيث هور�سفيلد الذي بد�أ
ال�سل�سلة بكتابه “�صندوق النقد الدويل  ،”1965-1945الذي غطى
فيه ت�أ�سي�س ال�صندوق و�سنواته الع�رشين الأوىل.
ويتذكر بولتون قائال “عندما ح�صلت على الوظيفة يف البداية،
كان كيث هور�سفيلد ال يزال على قيد احلياة ،وقد �شجعني على قبول
هذا العمل” .مل يلتق الرجالن قط ،ولكن باوتون داوم على مرا�سلة
هور�سفيلد ،الذي كان قد تقاعد يف جزيرة وايت.
وجاءت مارغاريت غارت�سني دي فري�س لت�شغل املن�صب خلفا
لهور�سفيلد ،التي �ألّفت مطبوعتني بعنوان “”النظام حتت ال�ضغوط”
) (The System Under Stressو”جتريب التعاون” )(Cooperation on Trial
غطت فيهما �أعمال ال�صندوق من ال�ستينات �إىل �أواخر ال�سبعينات .وتعمل
املطبوعتان على تتبع املفاو�ضات التي �أف�ضت �إىل �إن�شاء “حقوق ال�سحب
اخلا�صة” — وهي الأ�صل االحتياطي الدويل الفريد الذي ا�ستحدثه
ال�صندوق؛ والأزمات املتكررة التي انتهت بانهيار نظام بريتون وودز؛
وحت ُّرك ال�صندوق ملواجهة التحوالت اجلذرية يف النظام النقدي واملايل
العاملي.
وبد�أ باوتون م�ساهمته يف هذه ال�سل�سلة مبطبوعة “الثورة ال�صامتة:
�صندوق النقد الدويل  ،”1989-1979التي ركزت �إىل حد بعيد على
الأزمات املالية يف �أمريكا الالتينية �إبان هذه الفرتة .ومل يكن املق�صود
على الإطالق �أن تقع هذه الكتب �ضمن جمموعة منمقة من ال�رسديات
العقدية ،ولكن ت�صادف �أن يبدو كل جملد وك�أنه “ي�شكل عقدا طبيعيا
من تاريخ ال�صندوق” ،كما يقول باوتون.
ويرجح باوتون �أنه بعد ن�رش مطبوعة “هدم اجلدران” �سريكز
ّ
املجلد التايل على الأزمة العاملية احلالية“ :كيف �شُ طب ال�صندوق
كم�ؤ�س�سة عاملية قبل �أن ُي�ستدعى للتعامل مع الأزمة” ،على حد قوله.
وي�ستعد باوتون للتقاعد الآن ،غري �أنه من املرجح �أن يظل من�صب
امل�ؤرخ الر�سمي لل�صندوق �شاغرا لفرتة قبل ت�سمية من �سيخلفه .فدائما
ما يرتك ال�صندوق فجوة زمنية قبل تعيني م�ؤرخ جديد ،حيث �إن
التاريخ يحدث قبل �أن ُيكتب على الورق ،مبا يف ذلك الأزمة الراهنة.
وي�شري باوتون �إىل �أنه رمبا قد حان الوقت جلعل هذا املن�صب دائما
وم�ستمرا.
و�أتلقى �أي�ضا الكثري من الأ�سئلة من خرباء ال�صندوق .فعند كتابة �أي
تقرير عن ال�سيا�سات ،يحتاج النا�س �إىل معرفة ما متت جتربته من قبل،
وميكنني �أن �أ�رشح ملاذا ُجربت �أ�شياء يف املا�ضي ومل ُتقبل على الرغم من
�أنها قد تبدو ناجحة ظاهريا.
�إن �أكرث ما ا�ستمتع به هو حماورة كبار امل�س�ؤولني يف جميع املجاالت؛
ف�ألتقي ب�أ�شخا�ص رائعني وا�ستمع لق�ص�ص رائعة .ولعل ما تعلمته على
مدار ع�رشين عاما يف هذا العمل هو �أن تلخي�ص الأحداث �أمر �صعب ،غري
�أن حماولة �صوغه يف كلمات ميثل متعة فريدة وحتديا رائعا.

■

ي�شغل �آتي�ش رك�س غو�ش من�صب مدير م�ساعد يف �إدارة البحوث يف
ال�صندوق وهو م�ؤلف مطبوعة .Nineteenth Street, NW
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ا�ستعرا�ض الكتب
نظرة جديدة

بقلم� :أوليفييه بالن�شار ،ديفيد رومر ،مايكل
�سبن�س ،جوزيف �ستيغليت�س (حمررون)

يف �أعقاب الأزمة
كبار االقت�صاديني يعيدون تقييم
ال�سيا�سة االقت�صادية

مطبعة معهد ما�سات�شو�سيت�س للتكنولوجيا،
كامربيدج ،والية ما�سات�شو�سيت�س174 ،2012 ،
�صفحة ،ال�سعر  19.95دوالر (جتليد قما�شي)

�إذا

كان مقدرا لأي حدث �أن يت�سبب يف
دخول �صناعة ما يف نوبة من الت�شكك
يف الذات ،فال بد و�أن يكون هذا احلدث
هو الأزمة املالية يف  .2008-2007فقد �سقط
العامل يف هوة عميقة من الركود مل يتنب�أ بها
معظم االقت�صاديني ،من جراء عوامل (مثل
ت�ضخم �أ�سواق الأ�صول ،والرفع املايل املفرط
يف القطاع املايل) ال تكاد تظهر يف معظم
النماذج االقت�صادية .وكان “بن برنانكي”،
رئي�س جمل�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي،
قد ا�ستبعد يف عام  2005فكرة انهيار �سوق
الإ�سكان يف رده على �س�ؤال يف هذا اخل�صو�ص
قائال�“ :إنه �أمر بعيد االحتمال .فلم ي�سبق
�أن �شهدنا تراجعا يف �أ�سعار امل�ساكن على
امل�ستوى القومي” .ويف �شهر مار�س 2007
�أعرب عن ر�أيه ب�أن “الأرجح على ما يبدو �أنه
�سيتم احتواء الأثر الواقع على االقت�صاد الأو�سع
والأ�سواق املالية من جراء امل�شكالت يف �سوق
القرو�ض العقارية منخف�ضة اجلودة”.
وبعد مثل هذه التنب�ؤات غري املوفقة ،رمبا
كان الأوان قد حان لبع�ض التوا�ضع.
فقد عقد �صندوق النقد الدويل م�ؤمترا يف �شهر
مار�س من العام املا�ضي ملناق�شة التحركات
التي �أعقبت الأزمة ،ومت جتميع الدرا�سات على
النحو املالئم يف كتاب .وي�شري ال�سيد �أوليفييه
بالن�شار ،كبري اقت�صاديي �صندوق النقد الدويل،
يف �سياق مقاله االفتتاحي� ،إىل �أنه يتعني على
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اخلرباء االقت�صاديني التفكري ب�أ�سلوب جديد
— الذي من �أهم مالحمه �أن “الأمور قد ال
تكون على خري ما يرام وراء كوالي�س امل�شهد
االقت�صادي الكلي ،حتى �إذا كانت معدالت
الت�ضخم م�ستقرة وفجوة الناجت ثابتة”.
وبينما ال ت�شكل املقاالت البالغ عددها
 23مقاال �إطارا متما�سكا لو�ضع �سيا�سة
اقت�صادية كلية جديدة ،ف�إنها ت�شكل �سل�سلة
من املو�ضوعات املحفزة للآراء حول ال�سيا�سة
النقدية و�سيا�سة املالية العامة ،وهيكل النظام
النقدي الدويل .وحتما يثري بع�ض هذه املقاالت
املزيد من الأ�سئلة �أكرث من طرح الأجوبة ،لكنها
يف معظمها تعر�ض وجهات نظر مهمة حول
التحديات املتوقعة يف امل�ستقبل.
ولن�أخذ على �سبيل املثال فكرة ال�سيا�سة
االحرتازية الكلية� ،أي “الأمل الأبي�ض الكبري”
للإدارة االقت�صادية .فيمكن جتنب حدوث
الأزمات امل�ستقبلية (�أو على الأقل احلد من
�آثارها) �إذا كانت ال�سلطات متيقظة للمخاطر
النظامية يف القطاع املايل .لكن وفقا ملا يقوله
“بالن�شار” ،ف�إن ال�سيا�سة االحرتازية تتطلب
اال�ستعانة ب�أدوات �أكرث من جمرد �أ�سعار الفائدة
(تغيري احلد الأق�صى لن�سبة القر�ض �إىل القيمة
يف �سوق الرهن العقاري ،على �سبيل املثال).
وينتهي الأمر بتدخل البنك املركزي يف العديد
من عنا�رص االقت�صاد :فهل يتوافق مثل هذا
املوقف مع مفهوم ا�ستقاللية البنوك املركزي،
بعيدا عن ال�سيطرة الدميقراطية؟
وهناك م�س�ألة �أخرى بالن�سبة للبنوك
املركزية وهي �أنها �أ�صبحت �أطرافا م�ؤثرة
كبرية يف الأ�سواق الر�أ�سمالية من خالل
براجمها للتي�سري الكمي — والتي تقوم من
خاللها ب�رشاء الأوراق املالية احلكومية وغري
احلكومية مبا�رشة بغية �ضخ ر�أ�س املال يف
االقت�صاد بدال من خف�ض �أ�سعار الفائدة .وعادة
ما ينتظر التجار بفارغ ال�صرب ظهور �أنباء
عن جوالت جديدة من التي�سري الكمي ك�إ�شارة
ل�رشاء الأ�سهم وال�سندات .لكن هذا الأمر يبدو
حمريا بع�ض ال�شيء ،وفقا ملا ذكره اخلبري
االقت�صادي احلائز على جائزة نوبل “جوزيف
�ستيغليت�س” ،نظرا لأن الإعالن عن هذه الربامج
يكون باعتبارها برامج م�ؤقتة“ .ف�إذا كانت
م�شرتيات احلكومة من ال�سندات ت�ؤدي �إىل
ارتفاع �أ�سعار الأ�سهم وال�سندات ،فمن املفرت�ض
�أن ت�ؤدي مبيعاتها الالحقة �إىل انخفا�ض هذه
الأ�سعار ”.و�إذا كانت الأ�سواق تتوقع �أن يكون
طابع التي�سري الكمي م�ؤقت ،فمن املفرت�ض
�أن تكون زيادات الأ�سعار اجلارية حمدودة؛
و�إال ف�إن البنوك املركزية �ستتكبد اخل�سائر يف
مرحلة الحقة .ووفقا ملا ذكره �ستيغليت�س ،ف�إن
“جمرد عدم ا�ستخدام البنك املركزي لنظام
املحا�سبة بقيمة ال�سوق ال يجعل هذه اخل�سائر
�أقل واقعية”.

وعلى م�ستوى املالية العامة ،قد ي�صاب
بع�ض اخلرباء االقت�صاديني يف �شيكاغو
بالده�شة لدى مطالعة ت�أكيدات “ديفيد رومر”،
من جامعة كاليفورنيا يف بريكلي ،ب�أنه
“ينبغي لنا �أن نعترب م�س�ألة فعالية الدفعة
التن�شيطية من املالية العامة �أمرا م�ؤكدا”.
وهناك ر�ؤية �أكرث اختالفا هي تلك التي
يتبناها “بارت�ساراتي �شوم” ،الذي يدر�س
الأو�ضاع التي تزداد (وتنخف�ض) فيها فعالية
�سيا�سة املالية العامة؛ فامل�ستوى الكلي للدين
احلكومي واالنفتاح االقت�صادي (ميكن ا�ستخدام
التخفي�ضات ال�رضيبية بب�ساطة يف الإنفاق على
الواردات) هما بالت�أكيد من العوامل التي ينبغي
بحثها .وهنا ،ويف �أماكن �أخرى ،رمبا يكون هذا
الكتاب قد �أفاد من �آراء “كارمن راينهارت”،
حاليا يف معهد بيرت�سون لالقت�صاد الدويل”،
�أو “كينيث روغوف” من جامعة هارفارد،
ولهما م�ؤلفات تاريخية تغطي ثمانية قرون
من الأزمات االقت�صادية املتعاقبة.
ولعل التحول الكبري الآخر يف الأعراف
االقت�صادية (ال �سيما يف �صندوق النقد الدويل)
هو ازدياد الرغبة يف اعتماد �ضوابط ر�أ�س
املال .ف�إذا ما كانت الأ�سواق يف نهاية املطاف
معر�ضة لظهور الفقاعات ،فهي �إذن لي�ست فعالة
ب�صفة دائمة .وبطبيعة احلال ،ميكن للأ�سواق
غري الفعالة �أن ت�ؤثر يف ا�ستقرار االقت�صادات.
وال ميثل هذا الأمر عرفا اقت�صاديا جديدا مبعنى
الكلمة ،لكنه عودة �إىل عرف قدمي :فقد كان “
جون مينارد كينز” يعتقد �أن التدفقات التجارية
�أهم بكثري من التدفقات الر�أ�سمالية وبالتايل
�أن�ش�أ نظام بريتون وودز .كذلك ف�إن ال�صني،
وهي القوة االقت�صادية العاملية ال�صاعدة ،ترى
�رضورة امتثال التدفقات الر�أ�سمالية للأهداف
االقت�صادية الأ�شمل .غري �أن ال�سا�سة الأوروبيني
حري�صون للغاية على عرقلة حركة الأ�سواق.
وبناء عليه ،ف�إن التعليق الذي �أبداه نائب
حمافظ بنك االحتياطي الهندي ،راكي�ش
موهن ،ب�أنه “ينبغي لإدارة احل�ساب الر�أ�سمايل
ب�صورتها الوا�سعة �أن ت�صبح جزءا من جمموعة
الأدوات العادية لإدارة االقت�صاد الكلي ،على
الأقل بالن�سبة القت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة”
لن يكون م�ستغربا لدرجة تثري “اجلدل” فيما
لو كان �صدر منذ � 10سنوات .وهذا در�س مفيد:
فالطريقة املثلى ال�ستعرا�ض �أحداث الأزمة هي
باال�ستعداد للنظر يف كل االعتبارات.
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كاتب عمود “باتونوود”
يف جملة الإيكونومي�ست
وم�ؤلف كتاب   �Paper Prom
ises: Debt, Money and
the New World Order

ا�ستعرا�ض الكتب
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يطرح

هذا الكتاب قدرا مده�شا
من ال�شكوك ال�سوية �أمام
�أي �شخ�ص يعتقد �أنه يعرف كيف ميكن ت�شغيل
�آلية النمو والرخاء يف مالوي �أو نيبال �أو
م�رص — �أو كيفية �إعادة ت�شغيل هذه الآلية يف
اليونان و�إيطاليا .و�سواء كان القارئ موقنا
مبنهج “فريدرخ هايك” (املجتمع احلر �سيحقق
الرخاء) �أو منهج “كارل مارك�س” (النظام غري
املتكافئ �سينهار حتما) �أو م�ؤمنا مثل معظم
االقت�صاديني �أو طالب علوم التنمية ب�إمكانية
“�صياغة الرخاء” بامل�شورة والدعم على
م�ستوى ال�سيا�سات ،ف�إن هذا الكتاب �سيجعله
يعيد التفكري مرة �أخرى.
ويوفر الكتاب كذلك قدرا كبريا من متعة
القراءة ،حيث يقدم عر�ضا جذابا و�شيقا يف �سياق
�أطروحاته وا�سعة النطاق وتفا�صيله املبهرة.
ويذهب امل�ؤلفان �إىل �أنه يف غياب امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�شاملة ف�إن الأمم حتما
ما تف�شل يف نهاية املطاف (طالع املزيد حول
هذه الفكرة �أدناه) .فبدون امل�ؤ�س�سات ال�شاملة
التي تتحدى النخبة ال�سيا�سية (احلاكم املطلق،
امللك ،احلاكم الع�سكري ،رئي�س القبيلة) وتقيد
حرياتها لن يتحقق الهدم اخلالق .فهذه النخبة
ت�ستخدم القوة ال�سيا�سية حلماية الو�ضع الراهن
واحلفاظ على الريع االقت�صادي “امل�ستخل�ص”
(�أي العائدات املفرطة من قوة ال�سوق) .فلي�س

هناك من �سبب يدعو النا�س لال�ستثمار وال يوجد
لديهم حافز على االبتكار .وميكن لالقت�صادات
�أن تنمو لفرتة طويلة من الزمن على �أ�سا�س
اال�ستخال�ص (الإمرباطورية الرومانية ،وال�صني
يف العقود الثالث ال�سابقة) .لكن من دون
امل�شاركة والتمكني واال�ستعانة مب�رشوعات
غالبية ال�سكان ،ف�إن النظم اال�ستخال�صية �ستفقد
قوتها الدافعة يف نهاية املطاف وت�ست�سلم
– لل�رصاعات الداخلية واالنهيار الداخلي �أو
للهزمية التامة على �أيدي الغزاة من اخلارج.
ويعر�ض الكتاب لهذا اجلدل من خالل
�أمثلة متتد على مدار �آالف ال�سنني (احل�ضارة
النطوفية على نهر الفرات يف الع�رص احلجري
احلديث ،وح�ضارة املايا يف عام  500قبل
امليالد ،واجنلرتا يف عام  ،)411ويف العديد
من الأماكن (تران�سكيه ،ومملكة الكونغو ،وويلز
اجلنوبية اجلديدة ،ومملكة �أك�سوم – حاليا جزء
من �إثيوبيا ،وال�صومال ،واليابان ،وال�صني،
ورو�سيا) .وت�ضمن الكتاب عبارات جديدة تر�صد
نقاط التحول الرئي�سية التي تعطي الق�صة بعدا
�شيقا ،مثل :عقود الثقة الفيني�سية ،وااللتما�سات
الربملانية ،والطاعون الأ�سود ،وحكم القلة
احلديدي ،و”�رس جاذبية النمو اال�ستبدادي”.
لكن من �أين ت�أتي امل�ؤ�س�سات ال�شاملة؟
وملاذا ظهرت يف اجنلرتا (التي كانت منطقة
معزولة يف �سنة  750ميالدية بينما كان هناك
� 28ألف ن�سمة يقطنون مدينة “كوبان” يف
ح�ضارة املايا) مع ع�رص الثورة ال�صناعية ،ومل
تظهر يف ذلك الوقت وال حتى الآن يف غانا �أو
بريو �أو رو�سيا؟ وملاذا انتهى الأمر باجلمهورية
الرومانية التي كانت تتبع النظام ال�شامل
ن�سبيا �إىل احلكم الإمرباطوري املطلق؟ وملاذا
جنحت فيني�سيا يف اعتماد النظام ال�شامل ثم
�أ�ضاعته؟ وال يدعي امل�ؤلفان �أن العملية ب�سيطة
�أو حمددة امل�سار .فقد �أ�شارا �إىل �أن جناح الأمم
يرجع جزئيا �إىل ح�سن الطالع؛ و�أن اتباع منهج
املركزية بالقدر الكايف ميكن �أن يكبح جماح
الفو�ضى وعدم اال�ستقرار ،و�أن التعددية توفر
احلوافز للعمل واالبتكار .وت�ؤدي بع�ض الفروق
املحدودة يف الأو�ضاع الأولية لدى اقرتانها
باحلوادث التاريخية (“املنعطفات احلرجة”)
�إىل م�ضي املجتمعات يف م�سارات خمتلفة
متاما .فقد �أدى الطاعون الأ�سود يف القرن
الرابع ع�رش �إىل �إلغاء القنانة يف �أوروبا الغربية
ولكن لي�س يف رو�سيا؛ و�أدى ن�شوء التجارة عرب
الأطل�سي �إىل متكني الربملان يف اجنلرتا ،لكنه
عزز من احلكم املطلق للنظام امللكي يف �إ�سبانيا.
و�أدت هيمنة دولة الهند ال�رشقية الهولندية �إىل
تدمري امل�ؤ�س�سات ال�شاملة التي �أقامها ال�سكان
الأ�صليون يف �آت�شيه� ،إندوني�سيا ،بهدف �إثراء
ذاتها .لكن “�رشكة فريجينيا” امللكية ،نظريها
يف مدينة جيم�س تاون ،فريجينيا ،يف القرن

ال�سابع ع�رش ،مل تتمتع مبثل هذا القدر من احلظ؛
فقد �أدت وفرة الأرا�ضي وندرة العمالة �إىل
�إتاحة العديد من الفر�ص �أمام العمال ف�أً�صبح
يف �إمكانهم و�ضع الأ�س�س القت�صادهم ال�شامل
وواليتهم.
لكن ف�صول هذا الكتاب �أبعد ما تكون
من االكتمال ،ورمبا �أن ذلك يرتك حيزا �أمام
امل�ؤلفَني لإ�صدار كتاب الحق .فلم يحدد
امل�ؤلفان طبيعة الف�شل الذي وقع .فال يقت�رص
املعنى املق�صود من الف�شل على االنهيار التام
(�سرياليون ،والإمرباطورية الرومانية ،ودولة
مدينة فيني�سيا) و�إمنا ف�شل معظم الأمم يف
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�شاملة التي حققت الرخاء
الكبري وامل�ستمر لل�شعوب يف �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا الغربية و�أ�سرتاليا واليابان – وقلة من
البلدان الأخرى ،مثل كوريا اجلنوبية وبوت�سوانا.
فالق�صة تدور حول امل�ستويات املختلفة ،ولي�س
حول �إدارة التحوالت من النظم احل�رصية
�إىل النظم ال�شمولية .ولكن ماذا عن الإطار
الزمني ذي ال�صلة؟ لقد امتد �أجل الإمرباطورية
الرومانية “اال�ستخال�صية” ملدة  300عام
على الأقل من امل�ستويات املعي�شية اجليدة التي
حتققت ملجموعة كبرية من مواطنيها ،وامتد
�أجل دول مدن ح�ضارة املايا ملدة �أطول .وحققت
ال�سيا�سات اال�ستخال�صية يف ال�صني م�ستويات
معي�شية �أطول و�أف�ضل ملاليني املواطنني خالل
العقود الثالث املا�ضية ،ورمبا حتقق مكا�سب
�إ�ضافية بدون اتباع منهج ال�شمول لعقود كثرية
يف امل�ستقبل.
ويذهب امل�ؤلفان �إىل �أن ال�سيا�سات يف نهاية
املطاف هي العوامل امل�ؤثرة ،ولي�س االقت�صاد
(وال الثقافة وال املوقع اجلغرايف) .لكنها تلج�أ
�أحيانا �أي�ضا �إىل الواقع االقت�صادي لتف�سري
النتائج ال�سيا�سية .فقد كانت ندرة العمالة يف
جيم�س تاون ،والتبعات االقت�صادية للطاعون
الأ�سود يف �أوروبا ،هي العوامل التي �أدت �إىل
ظهور ال�سيا�سات ال�شاملة – ولي�س العك�س .ويف
بريو ومنطقة الكاريبي كان الذهب والقطن� ،أي
الهبات الطبيعية االقت�صادية ،هي التي جعلت
حكام النخبة ي�ستخل�صون الريوع على نحو
�أ�سهل مما ينبغي .ويف كوريا ما بعد احلرب،
�أدت العوامل االقت�صادية ال�سليمة – �أي وجود
نظام اقت�صادي �شامل (حيث فر�ض الأمريكيون
نظاما للإ�صالح الزراعي) – يف نهاية الأمر
�إىل �إف�ساح املجال لل�سيا�سة ال�شاملة� .ألي�ست
�ضغوط ال�سوق العاملية (والأعراف العاملية
املتغرية ب�ش�أن الدميقراطية ،وموقعي التوا�صل
االجتماعي على �شبكة الإنرتنت “تويرت”
و”في�سبوك” ،ورمبا امل�شورة احل�صيفة من
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) م�ستمرة
يف دعم هذه العملية حاليا يف كل من غانا
و�إندوني�سيا واملك�سيك؟
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ا�ستعرا�ض الكتب
وينتقد امل�ؤلفان “فر�ضية اجلهل” يف
�صناعة التنمية .ور�أيهما �صائب يف هذا ال�ش�أن
حيث �إن امل�شكلة لي�ست يف عدم دراية القادة
يف البلدان الفقرية مبا ينبغي عمله — بل
يف احلوافز والقيود املحلية التي جتعلهم غري
قادرين �أو غري راغبني يف اتباع امل�شورة اجليدة
التي تقدمها �إليهم الأطراف اخلارجية .ومن
جهة �أخرى ،رمبا تكون “غطر�سة” �صندوق
النقد الدويل (امل�صطلح الذي ا�ستخدمه)
ب�ش�أن مكونات ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية
ال�سليمة قد �أ�سهمت يف النمو املطرد م�ؤخرا
يف معظم �أنحاء �إفريقيا .ورمبا كان من �ش�أن

�سهولة احل�صول على تكنولوجيا �إنقاذ الأرواح
والهواتف املحمولة ،ف�ضال على قيام احلركات
الن�سائية ،ومكافحة جتارة الرقيق الأبي�ض،
ومنو �صناعة التمويل اجلزئي ،وحتى تنفيذ
اخل�صخ�صة وتفكيك جمال�س الت�سويق الزراعي
اللذان يتعر�ضان النتقادات كثرية — �إىل
جانب حت�سن م�ستويات املعي�شة حاليا يف
البلدان التي تتبع النظام اال�ستخال�صي� ،أن
ت�ؤدي �أي�ضا ،على غرار ما حدث يف “الربيع
العربي”� ،إىل �إطالق جيل جديد من املناهج
ال�سيا�سية ال�شاملة والنمو امل�ستمر والرخاء يف
العامل النامي.

التمويل للجميع

ذاته .ومن ثم ،ف�إن التحليل املت�أين الذي �أجراه
“روبرت �شيلر” ب�ش�أن الآثار االجتماعية النافعة
للر�أ�سمالية املالية جاء يف الوقت املنا�سب.
وي�ستند هذا الكتاب �إىل خلفية “�شيلر” الرثية
يف جمال التمويل والتمويل ال�سلوكي — حيث
قدم م�ساهمات ملحوظة — و�إىل قراءاته املكثفة
يف جماالت �أخرى ،مبا يف ذلك علم االقت�صاد،
والنظرية املالية احلديثة ،واالقت�صاد ال�سلوكي،
والتاريخ ،وعلم النف�س ،وعلم االجتماع ،والعلوم
ال�سيا�سية .وهذا ما يجعل حتليله يف جمال
التمويل حتليال متعدد التخ�ص�صات.
وبالن�سبة للمتخ�ص�صني يف جمال التمويل،
ف�إن الر�ؤى التي ينقلها امل�ؤلف من املجاالت
الأخرى ت�ضع �سياقا للعديد من الأفكار التي
يعتنقها امل�شتغلون يف جمال التمويل بعقلية
اجلزر املنعزلة.
ويت�سم اال�ستطراد املت�ضمن يف الكتاب بقدر
من الإبهار — فعلى �سبيل املثال ،يبدو �أن
النقا�ش الدائر حول “الأهداف وحياتنا” ي�ستمد
قوته من الروحانية و”مذهب بوذية زن” —
لكنه يف بع�ض الأحيان ي�رشد بعيدا جدا يف
مناق�شة بع�ض املجاالت غري املالية ،ويتوه عن
املو�ضوع الرئي�سي للكتاب — وهو الدفاع عن
املزايا االجتماعية للتمويل.
ويروج “�شيلر” ل�رضورة �إ�ضفاء الطابع
الدميقراطي والإن�ساين على الر�أ�سمالية املالية.
ويرتكز كتابه على جوانب التقدم املحرز يف
جمال التمويل احلديث ،مبا يف ذلك االبتكار
املايل ،وكفاءة ال�سوق ،واحلوافز املالية،
وامل�صالح املت�ضاربة بني الأطراف املعنية فيما
يتعلق بامل�ؤ�س�سات احلديثة .ويحاول “�شيلر” �أن
يربهن �أن التمويل له دور �أو�سع نطاقا يتجاوز
جمرد حتقيق املكا�سب املالية.
وامل�ؤلف ال يرف�ض مبد�أ حتقيق املكا�سب
املالية ،لكنه يذهب يف حتليله للغريزة الب�رشية
وراء هذا املبد�أ �إىل �أن املال هو و�سيلة لتحقيق
عوامل خارجية �إيجابية .وقد يتبادر �إىل
الأذهان م�س�ألة تقدمي املال للأعمال اخلريية،
لكن “�شيلر” يو�ضح ما للتمويل من بعد

بقلم :روبرت �شيلر

التمويل واملجتمع ال�سليم
مطبعة جامعة برين�سنت ،برين�سنت ،والية
نيوجري�سي� 304 ،2012 ،صفحة24.95 ،
دوالرا (جتليد قما�شي)

يف

�أعقاب الأزمة املالية ،كنت �أحد
املتحدثني يف ندوة لكبار �صناع
ال�سيا�سات املالية الأفارقة —
ممن �سبق لهم اال�ستماع �إىل كلمات الوعظ من
اجلهات املانحة واملنظمات املالية الدولية
حول مزايا الر�أ�سمالية املالية .و�س�ألوين كيف
�أن الواليات املتحدة ،التي كانت ت�شيد مبنافع
الر�أ�سمالية املالية واخل�صخ�صة ،باتت يف الوقت
احلايل ت�ؤمم الكيانات املرموقة مثل “املجموعة
الأمريكية الدولية” للت�أمني (ايه �آي جي)
وم�ؤ�س�سة فاين ماي؟
امتدت اخل�سارة العر�ضية الناجمة عن الأزمة
�إىل �أبعد من حاالت الهبوط احلاد يف تدفقات
التجارة ور�ؤو�س الأموال .ف�أ�صبحت تنطوي
على تزايد م�شاعر العداوة جتاه اقت�صاد ال�سوق
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ُترى هل يطفئ هذا اال�ستعرا�ض جذوة
ال�شكوك ال�سوية التي يفرت�ض �أن يطرحها هذا
الكتاب – حول ت�أثري الأطراف اخلارجية يف
عامل يتزايد توجهه نحو العوملة — وي�ست�سلم
لأفكار املذهب العلمي ال�ساذجة �أو ،الأ�سو�أ من
ذلك ،املهتمة بامل�صالح ال�شخ�صية؟ �إذا كنت
تعمل يف �صناعة التنمية – كنا�شط �أو طالب �أو
موظف �أو �أكادميي �أو م�س�ؤول ر�سمي — ينبغي
�إذا �أن تقر�أ الكتاب ثم تطرح هذا ال�س�ؤال على
نف�سك.

نان�سي بريد�سول

الرئي�س امل�ؤ�س�س ملركز التنمية العاملية
اجتماعي �أو�سع ينت�رش يف جوانب حياتنا �سواء
كنا ندركه �أو ال ندركه .وتتبادر للذهن �أ�سئلة يف
هذا اخل�صو�ص“ :ملاذا ي�ستاء النا�س من �أ�صحاب
الرثاء البالغ؟ وملاذا تقوم حركات “احتالل”
املراكز والأحياء املالية؟ وكيف ميكن �إدراج
�أ�صحاب الرثاء البالغ يف عامل “�شيلر” املثايل
للر�أ�سمالية املالية ذات الطابع الدميقراطي؟

التمويل ميكن �أن يف�ضي
�إىل جتاوزات؛ وميكن
�أي�ضا �أن يكون قاطرة
للنمو واحلد من الفقر
وت�أتي �إجابات “�شيلر” يف بع�ض الأحيان
م�ستفزة .فالنتيجة املنطقية للفكر املارك�سي
تتمثل يف التدمري الذاتي للر�أ�سمالية .غري �أن
الر�أ�سمالية ،ال �سيما الر�أ�سمالية املالية ،ظلت
قادرة على البقاء ،بل حت�سنت �أو�ضاعها على
مر ال�سنني ،وفقا ملا ذكره “�شيلر” .و�إ�ضافة
�إىل ذلك ،فقد ظلت الر�أ�سمالية املالية قادرة
على البقاء يف مواجهة تكنولوجيا املعلومات
احلديثة ،التي يرى امل�ؤلف �أنها �ستعزز من
القدرات الب�رشية وتعجل من �إ�ضفاء الطابع
الدميقراطي على التمويل.
وهناك العديد من القوى امل�ضادة التي
ن�ش�أت خالل ال�سنوات املا�ضية لتعميق م�شاعر
امللكية االجتماعية للر�أ�سمالية املالية ،مثل
برامج خيارات االكتتاب املمنوحة للموظفني،
واملدخرات التقاعدية من خالل التو�سع يف
حيازة الأ�سهم والأ�صول املالية ،والتنظيم
املايل ،ونظم حوكمة ال�رشكات لكبح جتاوزات
الر�أ�سمالية املالية.
لكن “مارك�س” مل يتنب�أ بظهور مثل هذه
القوى امل�ضادة .ومن �ش�أن �إ�ضفاء الطابع
الدميقراطي على التمويل �أن يخفف من حدة

ا�ستعرا�ض الكتب
رف�ض منهج الر�أ�سمالية املالية .ويف الواقع،
لي�س من ال�صعب يف مثل هذا املقام �أن
نتخيل �أن هناك بيئة ترحب ب�أ�صحاب الرثاء
البالغ طاملا �أنهم ي�صنعون ثرواتهم �إىل حد
ما باتباع قواعد العمل املتعارف عليها.
ويروج “�شيلر” كذلك لفكرة �إ�ضفاء الطابع
الإن�ساين على التمويل عن طريق ا�ستغالل
الدوافع الإن�سانية (املوجبة وال�سالبة على حد
�سواء) وا�ستك�شاف كيفية ا�ستخدام مثل هذه
الغرائز يف ت�شجيع بالغي الرثاء على اعتبار
جتميعهم للرثوة كم�صدر لتحقيق امل�صلحة
العامة .ومن ثم ،فرغم �أن التمويل ميكن �أن
يف�ضي �إىل جتاوزات ،فهو قادر �أي�ضا على �أن
يكون قاطرة للنمو واحلد من الفقر.
ويروج الكتاب لأحد �أ�شكال الر�أ�سمالية
املالية الذي يدعم حتقيق هذا ال�صالح
االجتماعي .فالهدف وا�سع النطاق واملنهج
الالزم متعدد التخ�ص�صات ،و”�شيلر” م�ؤهل
بال منازع لتقدمي مثل هذا التحليل متعدد
التخ�ص�صات.
ورغم �أن الكتاب يرتكز على جوانب التقدم
املحرز يف التمويل احلديث ،ف�إن جزءه الأول
يركز على عدد كبري من الأطراف الفعالة يف
النظام املايل وعلى �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم.

ويعد هذا در�سا من الطراز الأول ملن ال يتمتعون
بدراية وا�سعة يف جمال التمويل .فهناك
حوايل  20فئة من الأطراف الفعالة ،ت�شمل
الر�ؤ�ساء التنفيذيني وم�س�ؤويل بنوك اال�ستثمار،
واملحامني ،والتجار ،والعاملني يف قطاع
الت�أمني ،وحتى جماعات ال�ضغط والنا�شطني يف
جمال العمل اخلريي.
وبينما مت �إعداد الكتاب على نحو مفيد
بالن�سبة لتفهم الأدوار وامل�س�ؤوليات املحددة،
ف�إنني كنت �أف�ضل لو مت �إعداده وفق الوظائف
يف عامل التمويل ،مثل تعبئة املدخرات ور�ؤو�س
الأموال ،و�إنتاج املعلومات ،والو�ساطة املالية،
واقت�سام املخاطر و�إدارتها ،واحلوكمة.
وي�ؤيد الكتاب كذلك الزيادة املفرطة يف
االعتماد على احلكومة .ويقرتح امل�ؤلف عددا من
اخلطط املبتكرة التي تقوم احلكومة بتنفيذها،
مثل العقود الآجلة على املنتجات غري التقليدية.
مثل هذه املقرتحات تثري الهواج�س حول
ت�شجيع التدخل احلكومي القا�سي.
وكنت �أود كذلك �أن �أطالع املزيد عن دور
احلوافز ونظام حوكمة ال�رشكات يف دعم
التمويل من �أجل ال�صالح العام .ورغم �أن حجم
تعوي�ضات كبار امل�س�ؤولني و�سماتها التحفيزية
كان لهما دور بارز يف املناق�شات التنظيمية

الراهنة ،ف�إن الكتاب مل يت�ضمن �سوى �إ�شارات
حمدودة عن هذا الأمر .ويف واقع الأمر ،هناك
بع�ض الدوائر التي تعزي م�س�ألة عدم امل�ساواة
يف الرثوة والدخل �إىل احلوافز غري ال�سوية يف
مرتبات كبار امل�س�ؤولني.
و�إذا ما ا�ستبعدنا جوانب الق�صور هذه
ف�سوف جند هذا الكتاب ممتعا للغاية .ورغم
�أ�سلوب التف�سري البديهي ملو�ضوع الكتاب
با�ستخدام قدر �ضئيل للغاية من البيانات
واملنهجيات املعقدة ،ف�إن وفرة ال�شواهد
و�أوجه القيا�س التمثيلي امل�ستمدة من خمتلف
التخ�ص�صات هي من عنا�رص القوة يف الكتاب
وت�شجع القارئ على التفكري بخيال وا�سع .وال
ينبغي �أن يقت�رص الثناء على “�شيلر” لأنه
ارتقى بفكرة �إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على
الر�أ�سمالية املالية و�إمنا مل�ساهمته كذلك يف
�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على الإملام بعلوم
التمويل.

ليما �سينبيت

�أ�ستاذ كر�سي ويليام ماير لعلوم التمويل
ومدير مركز ال�سيا�سة املالية
يف كلية روبرت �سميث لإدارة الأعمال
يف جامعة مرييالند
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UNDERSTANDING

ECONOMICS

Get the Basics at our one-stop shop

Now out online: a useful compilation for students and
others seeking clear, straightforward explanations of
basic concepts in economics
The “Back to Basics” feature has been a mainstay of
the IMF’s Finance & Development magazine for the
past decade. We have revisited the series, updating,
revising, and compiling the most relevant stories in
one place. The series is ongoing and we will add new
stories as they appear in the magazine.
Go to

www.imf.org/fandd

and click on the “Economics Back to Basics”
link on the left
Also find us on Facebook
www.facebook.com/FinanceandDevelopment
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