�شخ�صيات اقت�صادية

م�س�ؤولة

�ش�ؤون الفجوات

جريميي كليفت يقدم ملحة عن �شخ�صية لورا تاي�سون� ،أول �سيدة
تر�أ�س «جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني» يف الواليات املتحدة

لورا

تاي�سون مت�ضي جانبا كبريا من وقتها تفكر يف
الفجوات والعجوزات – �أي يف الأمور غري املتاحة� ،أو
ما ينق�صنا� :أي فجوة الوظائف ،وفجوة الدخل ،وفجوة
التعليم ،وفجوة امل�ساواة بني اجلن�سني ،ورمبا �أكرثها
�إثارة للقلق فجوة عجز املالية العامة الأمريكية الآخذة يف االت�ساع.
وي�ساورها القلق من احتمال فقدان الواليات املتحدة لهيمنتها،
وتزايد �صعوبة حتقيق احللم الأمريكي املتمثل يف ازدياد الرخاء.
وتقول لورا دي �أندريا تاي�سون� ،أ�ستاذة االقت�صاد و�إدارة الأعمال
بجامعة كاليفورنيا ،يف بريكلي�« ،إن العمالة والأ�رس الأمريكية كانت
تعاين من املتاعب حتى من قبل فرتة «الركود الكبري» .ويقرتن ا�سم لورا
تاي�سون بعبارة «�أول �سيدة» يف عدد من املجاالت ،فهي �أول �سيدة تر�أ�س
«جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني» (يف عهد الرئي�س الأمريكي بيل
كلينتون) ،و�أول �سيدة ت�شغل من�صب عميد «كلية لندن لإدارة الأعمال»،
حيث �أ�س�ست «مركز �سيدات الأعمال» التابع للكلية.
و�أثناء فرتة ا�سرتاحة بني حلقات تدري�س طلبة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال ،قالت ال�سيدة تاي�سون �إن «معدل منو الوظائف بني عامي
 2000و 2007تباط�أ حتى مل يعد يتعدى ن�صف م�ستواه خالل العقود
الثالثة ال�سابقة .وكان معدل منو الإنتاجية قويا ،لكنه ظل بوترية �أ�رسع
كثريا من معدل منو الأجور ،كما انخف�ض متو�سط تعوي�ضات العاملني
احلقيقية بال�ساعة ،مما �أ�رض حتى بالعاملني الذين �أمتوا درا�ستهم
اجلامعية».
وترى ال�سيدة تاي�سون �أن الق�ضية اجلديدة التي تبعث على القلق
يف الع�رص احلايل هي االحتجاجات على تزايد تفاوت الدخول يف
الواليات املتحدة – حيث ت�شكل الطبقة العليا الأكرث ثراء ن�سبة  %1فقط
من املجتمع مقابل الطبقة الدنيا التي ت�شكل ن�سبة  %99من املجتمع.
وتقول «�إنها ق�ضية جيل ملن ترتاوح �أعمارهم بني �أوا�سط الع�رشينات
و�أوا�سط الثالثينات .وه�ؤالء هم جيل هذا العامل ،مثلما كنت �أنا �ضمن
جيل احلركة املناه�ضة حلرب فييت نام».
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تاي�سون تتحدث يف ندوة حول امل�ساواة بني اجلن�سني
يف دافو�س� ،سوي�رسا

وكانت االحتجاجات التي بد�أت يف �شكل مظاهرات �ضد عمليات
الإنقاذ املايل مل�ؤ�س�سات «وول �سرتيت» املالية والف�ساد قد دخلت يف
دوامة حولتها �إىل حركات «احتالل» يف خمتلف �أنحاء العامل ،ال �سيما
يف االقت�صادات املتقدمة.

حتطيم ال�سقف الزجاجي

عملت ال�سيدة تاي�سون كمهند�سة لربنامج ال�سيا�سات االقت�صادية
املحلية والدولية يف حكومة الرئي�س الأمريكي كلينتون �إبان فرتة
رئا�سته الأوىل للواليات املتحدة ،حيث و�صلت �إىل �أعلى مرتبة وظيفية
ت�صل �إليها امر�أة يف البيت الأبي�ض يف عهد الرئي�س كلينتون عندما
جاءت خلفا لل�سيد «روبرت روبن» كمدير للمجل�س االقت�صادي القومي
يف الفرتة من فرباير � 1995إىل دي�سمرب .1996
وكان ت�أييد تاي�سون ملنهج «الأحادية املت�شددة» يف التجارة قد
جذب اهتمام كلينتون ،حيث ر�أى فيه منهجا واقعيا وعمليا .ويف كتاب
“Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High-Technology
( ”Industriesمن يوجه اللكمات ملن؟ ال�رصاع التجاري يف �صناعات
التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى) ،الذي ُن�رش يف عام  ،1992حددت
تاي�سون ال�سمة العامة لأ�سلوب تفاو�ض كلينتون مع اليابانيني حول
ق�ضايا احلمائية يف التجارة.
وكانت امل�شكلة يف ذلك الوقت متمثلة يف التحدي اجل�سيم الذي
ت�شكله اليابان و�أوروبا �أمام الواليات املتحدة ،ال �سيما يف جمال
ال�صناعة التحويلية و�صادرات التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى.
و�إذ ترف�ض «تاي�سون» منهج التجارة احلرة بال قيود ،اقرتحت
تو�سيع نطاق النفاذ �إىل الأ�سواق عرب مفاو�ضات �شاقة حول التعريفات
اجلمركية واحلواجز �أمام التجارة ،تدعمها تهديدات م�ؤكدة باتخاذ
�إجراءات جزائية �ضد االقت�صادات التي تغلق �أ�سواقها �أمام الواردات
الأمريكية.

االقت�صاد التطبيقي

قال الرئي�س كلينتون يف مذكراته ،بعنوان “ ( ”My Lifeحياتي)� ،إنه
اختار ال�سيدة تاي�سون كرئي�س ملجل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني لأنها
�أثارت اهتمامه ب�إملامها بق�ضايا التكنولوجيا وال�صناعة التحويلية
والتجارة ،وقال�« :أح�س�ست �أن ق�ضايا االقت�صاد اجلزئي ظلت مهملة
لزمن طويل جدا يف ال�سيا�سات االقت�صادية القومية».
وقد �أثار تعيني ال�سيدة تاي�سون �صخبا يف �أو�ساط كبار االقت�صاديني
الذين �أعربوا �رصاحة عن �شكوكهم يف م�ؤهالتها العلمية ومهاراتها
التحليلية ،رغم �أنها ا�ستطاعت الحقا �أن تك�سب احرتامهم .فقد ذكرت
جملة “( ”Businessweekبيزن�سويك) يف عدد فرباير � 1993أنه “على
الرغم من �أن خرباء االقت�صاد غالبا ما ي�شكلون �أ�سا�س النكات امل�ضحكة،
فمن النادر �أن يكون �أحدهم م�ستهدفا من اخلرباء االقت�صاديني الآخرين
يف هجوم �سافر”.
لكن �أ�سلوب تاي�سون يف التحليل االقت�صادي املمزوج با�سرتاتيجيات
�سيا�سية حادة وحم�سوبة بدقة جاء يف بع�ض احلاالت �سابقا لع�رصها.
لكنها ال تزال ت�صول وجتول يف كلية “ها�س” لالقت�صاد يف بريكلي
من خالل مناظرات اقت�صادية واختالفات يف وجهات النظر ال�سيا�سية،
كما تكتب املدونات واملقاالت املنتظمة يف املجالت وال�صحف ،منها
مدونة “�( ”Economixإيكونوميك�س) يف جريدة نيويورك تاميز وباب
“( ”A-Listاملتميزون) يف جريدة فاينان�شيال تاميز.
ولورا تاي�سون متزوجة من كاتب ال�سيناريو “�إيريك تارلوف” ،م�ؤلف
رواية “( ”Face-Timeوجها لوجه) وبع�ض حلقات امل�سل�سل التليفزيوين
“( ”M*A*S*Hم�ست�شفى اجلراحة امليداين املتنقل) وكاتب مدونة جملة
“�( ”Atlanticأتالنتك) .وتقول تاي�سون�“ :أقوم بتدري�س ف�صل حول
مزاولة الأعمال يف الأ�سواق ال�صاعدة .و�أقول للطلبة �إن ن�صف املنهج
يتناول العلوم اال�سرتاتيجية – ورغم �أنني ل�ست خبرية ا�سرتاتيجية
ف�إن لدي جتارب كافية يف هذا املجال؛ ف�أنا ع�ضو يف جمال�س للإدارة
وتوليت �إدارة كليات لإدارة الأعمال ،و�أتفهم طبيعة العلوم اال�سرتاتيجية
– والن�صف الآخر يتناول علم االقت�صاد”.

الت�شكيك يف قوى ال�سوق

من الوا�ضح �أن علم االقت�صاد تطور مبرور الزمن ،لكن ال�سبب يف ا�ستياء
خرباء االقت�صاد الأكادمييني ،وفقا ملا جاء يف جملة «بيزني�سويك»،
يكمن يف «�أنها �أكرث انفتاحا بكثري عن معظم خرباء االقت�صاد على فكرة
الإجراءات احلكومية».
وكانت تاي�سون قد ذكرت يف كتابها بعنوان «من يوجه اللكمات
ملن؟»� ،أنه «ال ينبغي �أن يخدعنا املفهوم املُطَ ْمئِن ب�أن م�صري ال�صناعات
التكنولوجية رفيعة امل�ستوى يف �أمريكا حتدده قوى ال�سوق يف غياب
التدخل الأمريكي» ،وذكرت املجلة �أن «ت�شكيكها يف �أهمية مبد�أ اليد
اخلفية يجعلها �شخ�صا غري مرغوب فيه بني �صفوف املتخ�ص�صني
الرا�سخة قناعتهم ب�أهمية قوى ال�سوق
لكن اخلبري االقت�صادي «جيم�س غالربيث» ()James Galbraith
انربى مدافعا عن تاي�سون .وكتب يف املجلة ال�شهرية الليربالية
“( ”American Prospectوجهة النظر الأمريكية) يف عدد مار�س 1993
قائال �إنها حري�صة ودقيقة ولي�ست «حمبة للجدل وال الظهور ».وقال
�إن اخلطر يهدد ه�ؤالء «اخلرباء االقت�صاديني املحرتفني الذين �أحاطوا
ال�سوق بهالة من التميز داخل برج عاجي مما �أتاح لهم قاعدة عري�ضة
من ال�سيا�سات م�سبقة التجهيز .فما الذي �سيفعله ه�ؤالء اخلرباء �إذا مل تعد
معادالتهم امل�ستخدمة يف كافة الأغرا�ض كافية؟ ومن ثم ف�إن ه�ؤالء
الأوالد الكبار قد ي�شعرون باخلطر من تعيينها يف هذا املن�صب( ».راجع
الإطار .)1

خماوف ب�ش�أن املناف�سة

يف �إطار الدرا�سة التي �أجرتها تاي�سون حول التجارة والتوظيف
باال�شرتاك مع الربوف�سور «جون زي�سمان» ( ،)John Zysmanمن
جامعة بريكلي ،ا�ستعر�ضت �أ�سباب الرتاجع امل�سجل خالل الثمانينات
من القرن املا�ضي يف معدل التوظيف يف جمال ال�صناعة التحويلية يف

الواليات املتحدة ،والتدهور العام يف مركز الواليات املتحدة التناف�سي
الدويل ،حيث در�ست �آثار التوظيف على التجارة يف �أربع �صناعات – هي
�صناعات املالب�س وال�سيارات و�أ�شباه املو�صالت ومعدات االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية .وكانت العوامل امل�ست�شهد بها بانتظام يف هذه
الدرا�سة تت�سم بالأهمية مثل ارتفاع قيمة الدوالر ،وال�سيا�سة احلمائية،
وتباط�ؤ وترية النمو يف الأ�سواق الأجنبية .لكن تاي�سون وجدت �أن هناك
عوامل �أخرى �أكرث �أهمية ن�سبيا ،مبا يف ذلك التزام احلكومة ب�سيا�سة
التجارة احلرة يف ظل اتباع الأطراف الأخرى جمموعة خمتلفة من
القواعد.
ويقول “جيم�س وجوليان �سيكاريلي” (James and Julianne
 )Cicarelliيف كتابهما بعنوان «خبريات االقت�صاد البارزات»
(� )Distinguished Women Economistsإن ال�سيدة تاي�سون “�أقنعت
الرئي�س كلينتون وم�ست�شاريه االقت�صاديني باعتماد �سيا�سة بديلة
للتجارة املوجهة – �أي اتفاقات جتارية حتدد نتائج مرغوبة من
التجارة بدال من ترك النتائج ليحددها تدفق ال�سلع احلر – يف �إطار
امل�ساعي لتن�شيط ال�صناعات ذات التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى وتو�سيع
نطاقها .وكانت هذه ال�سيا�سة بالغة الأثر يف الزيادة املفاجئة احلقيقية
يف حجم التجارة الدولية يف �أواخر الت�سعينات ،مما �أعطى دفعة
لالقت�صاد الأمريكي �أدت �إىل حتقيق طفرة غري م�سبوقة ال ميكن و�صفها
�إال بالتو�سع االقت�صادي الأمثل”.

الأطراف امل�ؤثرة املتغرية

رمبا تكون الأطراف امل�ؤثرة تغريت يف الوقت الراهن ،لكن هناك
م�شاغل كثرية مماثلة .وبينما ال تزال تاي�سون ت�شعر بالقلق �إزاء وهن
الأداء االقت�صادي الأمريكي ،ف�إن توج�سها يف الوقت الراهن نابع �أكرث
الإطار 1

االقت�صاد :تعديل النموذج

هزت الأزمة االقت�صادية العاملية قناعة خرباء االقت�صاد بعدم
�إمكان �سقوط قوى ال�سوق.
وحول الأزمة االقت�صادية العاملية ،قالت ال�سيدة لورا تاي�سون
خالل زيارة قامت بها �إىل نيويورك «�إن اخلط�أ الأ�سا�سي كان يف
االعتقاد ب�أن فرادى الأطراف الفاعلة الر�شيدة �ستكون بال�رضورة
من�ضبطة .ويف البداية� ،أود �أن �أ�شري �إىل �أنني قلت «الأطراف
الر�شيدة» ،ولدينا الآن �أدلة مرتاكمة على �أن فرادى الأطراف
الفاعلة لي�ست دائما �أطرافا ر�شيدة ،لكن النماذج االقت�صادية مل
ت�أخذ هذا الأمر يف احل�سبان.
«ثم افرت�ضت النماذج �أ�سا�سا �أن اجلمع بني كل هذه القرارات
الفردية �سيعود بالفائدة .لكننا نرى الآن �أن �سلوك الأفراد غري
الر�شيد – �أ�ضف �إىل ذلك �سلوكيات القطيع – قد يخرج النظام
متاما عن م�ساره .وقد خرج النظام بالفعل عن م�ساره.
«ويدرك خرباء االقت�صاد الآن �أن كفاءة الأ�سواق مثار لل�شك.
وبالتايل �سننظر بجدية يف الأخطاء ال�سلوكية التي يرتكبها النا�س
والتي ميكن التنب�ؤ بها .و�سن�ضع مزيدا من القواعد التنظيمية لأننا
يف واقع الأمر مل نعد ن�ؤمن ب�أن النا�س �سيفعلون ال�صواب من تلقاء
�أنف�سهم ،و�سي�ستجيبون لتلك القواعد ،ومن ثم يف�ضل �أن نفكر يف
طبيعة هذه القواعد.
«لذلك �أعتقد �أن هناك حتوال كبريا طر�أ بالفعل من حيث التفكري
يف �إمكان ف�شل قوى ال�سوق .فلماذا نفرت�ض �أن الأ�سواق لديها
املعلومات الكاملة؟ وحقيقة الأمر �أنها لي�ست متاحة لها يف �أغلب
الأحيان ،وحتى �إذا كان لديها املعلومات الكاملة ،فعادة ما يغفل
عنها امل�س�ؤولني الذين ال يولونها االهتمام الكايف .و�أيا كان
ال�سبب ،يجب �أن نفرت�ض �أنها قد ال تثمر يف نهاية الأمر نتائج
مثالية .ومن ثم ف�إن هذا يعد تطورا كبريا جدا .و�أعتقد �أنه تطور
هائل».
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من ال�صني وغريها من الأ�سواق ال�صاعدة الديناميكية ،على الرغم من
�أنها ت�سارع �إىل الإ�شارة �إىل عدم مواجهة كلينتون �أي تباط�ؤ يف الن�شاط
االقت�صادي �شبيها مبا يواجهه الرئي�س باراك �أوباما ،وتقول «�إن حجم
امل�شكلة خمتلف كل االختالف ،كما �أن املناخ ال�سيا�سي [الأمريكي]
�أ�سو�أ يف الوقت احلايل».
وقد �أ�صبح العامل �أكرث ترابطا وتكافال بكثري ،حتى باتت امل�شكالت
التي تقع يف �أحد �أنحاء العامل ت�ؤثر على الأرجح على �سائر �أنحائه.
وتقول تاي�سون يف هذا ال�ش�أن «�إن العامل اليوم �أكرث تكافال قيا�سا
مبعظم مقايي�س التكافل ،بل على الأرجح بجميع مقايي�س التكافل التي
قد تتبادر �إىل الأذهان».
وتقول ال�سيدة تاي�سون ،التي تعمل حاليا كم�ست�شار �أول يف «معهد
ماكينزي العاملي» و»معهد بحوث بنك كريدي �سوي�س» و�رشكة
«جمموعة روك كريك» لال�ستثمار�« ،إن هذا الأمر من وجهة نظري �إمنا
يعني �أن هناك حاجة لزيادة التن�سيق� ،أو التفهم والتن�سيق ،فيما يتعلق
ب�سيا�سة الأ�سواق املالية والتدفقات الر�أ�سمالية .فنحن �أمام نظام مايل
عاملي �أكرث ت�شابكا بكثري ،ومل نتو�صل حتى الآن �إىل الطريقة املالئمة
لتنظيمه».

موجهون �أكفاء
ِّ

كان والد لورا تاي�سون �أمريكي من �أ�صل �إيطايل من اجليل الثاين
املهاجر �إىل الواليات املتحدة و�شارك يف احلرب العاملية الثانية.
وكان يتمتع بعقلية موجهة نحو حتقيق الأهداف ومن ثم كان يحث
�أوالده على الإجناز .وقد ولدت لورا تاي�سون يف مدينة «بايون» يف
والية «نيوجري�سي» يف عام  1947وتخرجت بدرجة امتياز من كلية
«�سميث»� ،إحدى الكليات اخلا�صة للبنات ،وح�صلت على درجة الدكتوراة
يف االقت�صاد يف عام  1974من «معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا»،
حيث كانت حت�صل على التوجيه وامل�شورة من اخلبري االقت�صادي «�إيفزي
دومار» ،وهو خبري اقت�صادي رو�سي املولد و�ضع منوذجا مهما للنمو
و�شجعها على االهتمام باالقت�صادات املوجهة ذات الطابع ال�سوفيتي.
وعملت ال�سيدة تاي�سون لفرتة كا�ست�شاري يف البنك الدويل حيث تركز
عملها على االقت�صادات اال�شرتاكية يف �أوروبا ال�رشقية ،حيث ت�شاركت
يف العمل لفرتة ق�صرية مع اخلبري االقت�صادي الهنغاري املعروف «بيال
باال�سا» ( ،)Bela Balassaوخبرية االقت�صاد التنموي “�إيرما �أدملان”
( ،)Irma Adelmanالتي كانت يف ذلك الوقت من �أ�صحاب �أعلى املراتب
الوظيفية بني موظفات البنك .وقامت ال�سيدة تاي�سون بتدري�س مادة

الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون بعد �إعالنه تويل ال�سيدة تاي�سون رئا�سة
«املجل�س االقت�صادي القومي».

االقت�صاد يف جامعة برين�ستون ملدة ثالث �سنوات ثم انتقلت يف عام
� 1978إىل جامعة بريكلي حيث ظلت تعمل فيها على فرتات متقطعة
منذ ذلك احلني.
وبينما �أ�شار عليها والداها بدرا�سة �إدارة الأعمال� ،إال �أنها كانت
ح�سب قولها“ :واحدة ممن حتولوا فورا �إىل درا�سة علم االقت�صاد بعد
االلتحاق ب�أول ف�صل درا�سي يف هذا التخ�ص�ص .وكنت دائما �أرى �أن
االقت�صاد �أداة مهمة للعمل يف ال�سيا�سة العامة ،ومن ثم عكفت على
درا�سته .و�أعتقد �أنني اتخذت القرار ال�سليم .ف�أنا ال �أزال �أحب االقت�صاد”.
وترى تاي�سون ،التي �شاركت يف �إعداد التقرير ال�سنوي حول “الفجوة
العاملية بني اجلن�سني” والذي ي�صدر عن “منتدى االقت�صاد العاملي”
�أن املر�أة م�ستمرة يف حتقيق تقدم يف خمتلف �أنحاء العامل – و�إن كان
بوترية بطيئة ،وال تزال مت�أخرة عن الركب خ�صو�صا يف م�ستوى التمثيل
ال�سيا�سي (راجع الإطار .)2
وكانت الروابط التي جمعت تاي�سون ب�أ�رسة الرئي�س كلينتون ف�ضال
على منا�رصتها لق�ضايا املر�أة من العوامل التي جعلتها م�ؤيدا تلقائيا
لل�سناتور هيالري كلينتون خالل �سعي هذه الأخرية يف عام 2008

الإطار 2

تقدم بطيء يف �أو�ضاع املر�أة

يتناول تقرير «الفجوة العاملية بني اجلن�سني» حماولة لقيا�س �أو�ضاع
املر�أة حول العامل.
قالت لورا تاي�سون ،التي حتث على اتباع مبد�أ «البحث الإيجابي»
( )affirmative searchكو�سيلة لتقدم الن�ساء امل�ؤهالت�“ ،إننا ندر�س
�أو�ضاع املر�أة يف  135بلدا من حيث فجوات التمثيل ال�سيا�سي؛ وفجوات
الفر�ص االقت�صادية؛ وفر�ص احل�صول على التعليم وفجوات الأداء التعليمي؛
وفجوات الرعاية ال�صحية .و�أ�ضافت قائلة“ :ومنذ بد�أنا القيا�س يف عام
 ،2006وجدنا �أن معظم البلدان حقق قدرا من التقدم ،ال �سيما يف جمايل
التعليم والرعاية ال�صحية .لكن املر�أة ال تزال مت�أخرة عن الركب يف جمايل
الفر�ص االقت�صادية والتمثيل ال�سيا�سي .فاملر�أة يف خمتلف �أنحاء العامل
ت�شغل ن�سبة �أقل من  %20من مراكز �صنع القرار على امل�ستوى الوطني”.
ويذكر التقرير الذي مت �إعداده بالتعاون مع “ريكاردو هاو�سمان ،مدير
مركز التنمية الدولية يف جامعة هارفارد الأمريكية� ،أن “هدفنا يتمثل يف
الرتكيز على ما �إذا كانت الفجوة بني املر�أة والرجل  ....قد تقل�صت ،ولي�س �إذا
ما كانت املر�أة حتقق “الفوز” يف “املعركة بني اجلن�سني”.
و�إذ ت�ؤكد ال�سيدة تاي�سون �أن اجلهود اجلارية يف هذا ال�ش�أن قائمة على
�إجـراء املقارنات ولي�س حتديد مـا ينبغي عمله ،تقـول �إن التقرير انتقل �إلـى
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حتليل املمار�سات املثلى ،مثل كيفية �سعي احلكومات لتح�سني م�ستوى
التمثيل ال�سيا�سي �أو الأ�سلوب الذي تتبعه ال�رشكات يف تعيني الن�ساء
واالحتفاظ بهن يف وظائفهن .وتتمتع ال�سيدة تاي�سون بخربات وا�سعة
ولديها �أفكار عديدة يف هذا املجال .فهي ع�ضو يف جمال�س �إدارة عدة
�رشكات ،ويف عام  2003قامت احلكومة الربيطانية بتكليفها بالعمل على
�إيجاد و�سيلة لزيادة التنوع يف جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات.
وقد وقع اختيار ال�سيدة تاي�سون على «تقرير عن التنمية يف العامل لعام
 »2012الذي ي�صدره البنك الدويل حول امل�ساواة بني اجلن�سني باعتباره
تقريرا بالغ الأهمية يف جتميع البحوث املعنية بكيفية ت�أثري امل�ساواة بني
اجلن�سني على التنمية.
ويف هذا ال�ش�أن تقول «�إن �أحد الأمور التي تعلمتها من هذا التقرير
احل�صيف هو مدى �أهمية توفري فر�ص ح�صول املر�أة على االئتمان .ونحن
ندرك �أن هناك م�شكلة يف ح�صول م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية على االئتمان
بوجه عام يف خمتلف املجتمعات باختالف م�ستويات التنمية فيها� ،سواء
كانت جمتمعات متقدمة �أم ال .وبالتايل هناك �أ�سباب تف�رس ازدياد �سوء
الأو�ضاع بالن�سبة للمر�أة ،وتزداد �صعوبة بالن�سبة مل�ؤ�س�سات الأعمال
ال�صغرية التي تر�أ�سها ن�ساء».

للفوز برت�شيح احلزب الدميقراطي خلو�ض انتخابات الرئا�سة .وحتولت
تاي�سون بعد ذلك لت�أييد �أوباما بعد خروج هيالري كلينتون من ال�سباق
يف �شهر يونيو من نف�س ال�سنة.
و�إىل جانب �آراء لورا تاي�سون املدافعة عن الرئي�س �أوباما ،فهي ع�ضو
كذلك يف املجل�س غري احلزبي الذي �أن�ش�أه الرئي�س لتوفري فر�ص العمل
وزيادة القدرة التناف�سية ،والذي ير�أ�سه ال�سيد “جيفري �إمييلت” ،مدير
�رشكة جرنال موتورز .ويتمثل الهدف الرئي�سي لهذا املجل�س يف �إيجاد
�سبل جديدة لت�شجيع النمو عن طريق اال�ستثمار يف الأعمال التجارية
الأمريكية بغية ت�شجيع التوظيف ،وتعليم وتدريب العمالة للمناف�سة
على امل�ستوى العاملي ،واجتذاب فر�ص العمل والأعمال التجارية �إىل
الواليات املتحدة.

ا�ستقطاب فر�ص العمل

كانت ال�سيدة تاي�سون �ضمن �أع�ضاء «املجل�س اال�ست�شاري للتعايف
االقت�صادي» الذي �أن�ش�أه الرئي�س �أوباما بعد الأزمة االقت�صادية
العاملية للم�ساهمة يف توليد الأفكار و�إجراء التحليالت لتن�شيط
االقت�صاد الأمريكي ،وترى �أن التكافل والتناف�س والتطور التكنولوجي
على امل�ستوى العاملي �أدت جميعا �إىل ا�ستقطاب الفر�ص الوظيفية يف
العديد من االقت�صادات املتقدمة ،مع زيادة التوظيف يف الوظائف
عالية الأجور يف املجاالت التخ�ص�صية والفنية والإدارية� ،إىل جانب
الوظائف منخف�ضة الأجور يف جماالت اخلدمات الغذائية والعناية
ال�شخ�صية وخدمات توفري احلماية.
ويف املقابل انخف�ض م�ستوى التوظيف يف الوظائف التي تتطلب
مهارات متو�سطة بني �صغار املوظفني (�أ�صحاب الياقات البي�ضاء)
والعمال (�أ�صحاب الياقات الزرقاء) ،ال �سيما يف قطاع ال�صناعات
التحويلية .وقامت الأ�رس الأمريكية املت�رضرة ب�شدة بتخفي�ض مدخراتها
�إىل �أدنى حد ،واقرت�ضت م�ستخدمة منازلها ك�ضمانات ،وزادت من
مديونياتها لت�أمني احتياجاتها اال�ستهالكية .و�أ�سهم ذلك بدوره يف
تكوين فقاعات الإ�سكان واالئتمان التي انفجرت يف عام  ،2008مما
ا�ستدعى اتخاذ �إجراءات م�ؤملة لتخفي�ض قرو�ض التمويل ا�ستمرت منذ
ذلك احلني.
وترى ال�سيدة تاي�سون �أن الواليات املتحدة ت�ستثمر دون امل�ستوى
املطلوب يف ثالثة جماالت رئي�سية ت�ساعد البلدان عادة على �إن�شاء
فر�ص العمل عالية الأجور والإبقاء عليها ،وهي زيادة مهارات القوى
العاملة وتدريبها ،وم�رشوعات البنية التحتية ،والبحث والتطوير.
وت�شري تاي�سون �إىل درا�ستي “Michael Spence and Sandile
 ”Hlatshwayoو “ ”David Autorاحلديثتني حول �أثر التطور
التكنولوجي والعوملة يف فقدان فر�ص العمل وتباط�ؤ منو الأجور يف
منت�صف �سلم املهارات والتوزيع الوظيفي ،و�إن كانت ترى �أنها عملية
ديناميكية ،حيث ترتفع الأجور يف البلدان التي كانت تعترب قبل ذلك
من البلدان اجلذابة .ويف هذا ال�ش�أن تقول “�إن ال�صني قد تبد�أ يف فقدان
وظائفها لغريها من البلدان”.
وتقول تاي�سون ،التي ت�شغل مقعدا يف جمال�س �إدارة �رشكات
“مورغان �ستانلي” و”�إيه تي �آند تي” و”�سيلفر �سربنغ نتورك”
وجمموعة �رشكات “�سي بي ريت�شارد �إلي�س”� ،إن التناف�س العاملي �أدى
�إىل تزايد التفاوت يف الدخل يف الواليات املتحدة .وتقول �إن هناك ثالث
قوى وراء التغريات الهيكلية املعاك�سة يف �سوق العمل الأمريكية ،وهي:
• التطور التكنولوجي املتحيز للمهارة العالية ،مما �أدى �إىل الت�شغيل
الآيل للأعمال الروتينية مع زيادة الطلب على العمالة ذات التعليم
العايل من احلا�صلني على درجات جامعية على الأقل؛
• التناف�س العاملي واندماج �أ�سواق العمل من خالل التجارة
والتعهيد اخلارجي ،مما �أدى �إىل �إلغاء الوظائف وتخفي�ض الأجور؛
• الرتاجع يف قدرة �أمريكا التناف�سية التي تك�سبها جاذبية كموقع
للإنتاج والتوظيف.
ويجري ا�ستقطاب الفر�ص الوظيفية �أي�ضا يف �أنحاء �أخرى من العامل.
لكن بع�ض البلدان ،مثل �أملانيا ،يتخذ تدابري ملواجهة هذا الأمر ،بينما
توا�صل الواليات املتحدة فقدان جاذبيتها كموقع للإنتاج والتوظيف،
وفقا ملا ورد يف درا�سة “ماكينزي” التي �أجريت م�ؤخرا .وتقول تاي�سون،

التي ت�شغل مقعدا يف جمل�سي �إدارة “معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا”
و”معهد بيرت�سون لالقت�صاد الدويل” �إن �أحد �أ�سباب الرتاجع الن�سبي
يف مكانة الواليات املتحدة هو مواطن ال�ضعف يف نظامها التعليمي.
وتقول �إن م�ستويات التح�صيل العلمي يف الواليات املتحدة متفاوتة
�إىل حد كبري وترتبط مب�ستويات دخل الأ�رس ،حيث يتعذر على الأطفال
من الأ�رس الأكرث فقرا �أن يلتحقوا باجلامعات .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،رغم
�أن النظام التعليمي ينتج عمالة ال ت�ستويف م�ستويات املهارة املطلوبة
ل�شغل الوظائف عالية اجلودة ،ف�إن قيود الهجرة يتعذر معها جذب
املواهب الأجنبية واحلفاظ عليها.

الإجراءات الواجب اتخاذها

قامت الواليات املتحدة بعدة حماوالت لإعداد خطة للتحرك ملواجهة
هذه الأو�ضاع.
وقد حذرت «الأكادمييات الوطنية» الأمريكية يف تقريرها احليوي
لعام  2005بعنوان “”Rising Above the Gathering Storm
(التحليق فوق العا�صفة املقبلة) من تراجع مركز الواليات املتحدة
التناف�سي يف االبتكار ودعت �إىل زيادة اال�ستثمارات احلكومية يف
البحث والتطوير ،والتعليم ،وم�رشوعات البنية التحتية بهدف �إيقاف هذا
الرتدي .وقد �أحاطت بلدان �أخرى بهذا الأمر ،واقتب�ست بع�ض الأفكار من
التقرير ،لكن “الأكادمييات الوطنية” خل�صت يف وثيقة تنبيهية الحقة
�إىل �أن مركز الواليات املتحدة التناف�سية ال يزال م�ستمرا يف الرتاجع.
ومع ات�ساع فجوة العجز يف الواليات املتحدة ،واقرتانه بتقاعد
جيل “طفرة الإجناب الالحق على احلرب العاملية الثانية” ،مما يفر�ض
�ضغطا زائدا على نظامي التقاعد والرعاية ال�صحية ،تزداد تعقيدات
التعامل مع كل هذه الفجوات يف وقت واحد ،الأمر الذي ي�ستدعي تنفيذ
بع�ض البدائل ال�صعبة.
وتقول تاي�سون “�إن التحديات ج�سيمة وال مفر من مواجهتها .وال
بد من و�ضع خطة لتخفي�ض العجز طويل الأجل بغية الت�صدي لعجز
النمو و�إيقاف الرتاجع امل�ستمر يف القدرة التناف�سية يف �آن واحد .فال بد
�أن ن�ستثمر �أكرث يف �أ�سا�سيات االبتكار مع تخفي�ض �إنفاقنا على معظم
الربامج احلكومية الأخرى”.
وترى �أنه على الرغم من االنتكا�سات ،ف�إن زيادة التكافل ميكن �أن
حتقق مزايا هائلة للعامل ككل.
وتقول “�إن العامل حقق جناحا هائال يف الق�ضاء على الفقر العاملي
– وال يزال �أمامنا �شوط طويل ،لكن هناك تقدما كبريا مت �إحرازه بالفعل:
فقد حتقق جناح هائل على م�ستوى االنفراجات التكنولوجية؛ وحتقق
جناح هائل على م�ستوى بناء طبقة متو�سطة يف االقت�صاد العاملي.
“وجميع هذه الأمور رائعة ومتثل جانبا من مزايا التكافل ،لكن التكافل
يعني �أي�ضا �أن عدم اال�ستقرار قد ينتقل ب�رسعة من مكان �إىل �آخر .فت�أثري
انتقال العدوى حقيقي ،وي�شمل العامل ب�أ�رسه ،وقد حتدث املتاعب ب�رسعة
كبرية .ومن ثم تت�ضح احلاجة �إىل زيادة التعاون متعدد الأطراف”.

■
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