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من املحرر
 THE EDITORر�سالة
FROM
حلول متعددة الأطراف لعامل ت�سوده العوملة

نحن

نعي�ش يف عامل متزايد العوملة والرتابط ،مما ي�ساعد
على ن�رش الأفكار واملعلومات والتكنولوجيا مبعدل
تتزايد �رسعته با�ستمرار .وقد ن�ش�أت عن النظام
االقت�صادي املتعومل �شبكة معقدة ومرتابطة من التدفقات الر�أ�سمالية
والتجارية �ساعدت يف حتقيق مكا�سب اقت�صادية مهمة ،مما �أدى �إىل
انت�شال مئات املاليني من النا�س حول العامل من براثن الفقر.
ولكن كما ات�ضح لنا من الأزمة املالية العاملية املطولة ،ف�إن هذا الرتابط
يحمل لنا يف طياته خماطر ج�سيمة �إىل جانب مزاياه .فاالت�صال املبا�رش
ي�صاحبه خطر العدوى ال�رسيعة .وبالتايل فثمة م�صلحة عامة كبرية يف
�ضمان دعم التكامل االقت�صادي العاملي مبجموعة متجان�سة من ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية الوطنية املتنا�سقة و�إطار تنظيمي دويل من�سق .وي�ؤكد
هذا الرتابط على م�صلحتنا امل�شرتكة يف �إقامة تعاون متعدد الأطراف ،لي�س
فقط لتي�سري �إجراء الت�صحيحات االقت�صادية ال�رضورية ،ولكن ملواجهة
جوانب ال�ضعف يف نظامنا املايل العاملي �أي�ضا.
ويتناول هذا العدد من جملة التمويل والتنمية خمتلف جوانب الرتابط.
وي�شري كي�شور مهبوباين ،عميد كلية يل كوان يو لل�سيا�سة العامة يف جامعة
�سنغافورة الوطنية وم�ؤلف كتاب �سي�صدر قريبا بعنوان The Great
� ،Convergence: Asia, the West, and the Logic of One Worldإىل
ازدياد حاجة “القرية العاملية” ،كما يطلق عليها� ،إىل �إيجاد حلول عاملية
للم�شكالت الكبرية التي طر�أت حديثا ،مثل م�شكلة تغري املناخ.
ويتناول كمال دروي�ش املدير ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي
والنائب احلايل لرئي�س م�ؤ�س�سة بروكينغز ثالثة حتوالت �أ�سا�سية يف

ويف هذا العدد �أي�ضا
44

االقت�صاد العاملي ترتتب عليها ت�صحيحات كبرية يف التوازن بني ال�رشق
والغرب .وي�شري �إىل �أن العامل امل�ستقبلي �سوف ي�شهد اجتاها م�ستمرا نحو
مزيد من التعددية القطبية والتعا�ضد ،مما ي�ستدعي زيادة دور البلدان
ال�صاعدة والنامية يف امل�ؤ�س�سات الدولية.
ويف باب “كالم �رصيح” ،ت�شري كري�ستني الغارد ،مدير عام �صندوق
النقد الدويل� ،إىل �أن ال�صندوق يحقق تقدما يف ا�ستك�شاف املخاطر املالية
العاملية والروابط بني القطاع املايل واالقت�صاد “احلقيقي” ،و�إن كان
التحدي الأكرب يف ر�أيها يكمن يف �إقناع �صانعي ال�سيا�سات الوطنية باعتماد
منظور عاملي يف ر�سم �سيا�ساتهم.
ويتناول ما�ساهريو كاواي ،عميد معهد بنك التنمية الآ�سيوي ،ودومينيكو
لومباردي ،رئي�س معهد �أوك�سفورد لل�سيا�سة االقت�صادية ،جمموعة متنامية
من الرتتيبات املالية الإقليمية التي ت�ساعد على تعزيز اال�ستقرار املايل
العاملي.
ويت�ضمن هذا العدد �أي�ضا ملحة عن �شخ�صية جا�ستني ييفو لني� ،أول من
ي�شغل من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل من بلد �صاعد،
والذي يرى يف علم االقت�صاد الهيكلي اجلديد و�سيلة ملراجعة �سيا�سات
التنمية امل�ستدامة .كذلك يتناول العدد كيفية �إعادة دمج ميامنار يف
االقت�صاد العاملي� ،إىل جانب درا�سة املقرتحات املطروحة للتو�سع يف فر�ض
ال�رضائب على القطاع املايل يف �أوروبا.

جريميي كليفت
رئي�س التحرير
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يتزايد حتم�س كثري من �صانعي ال�سيا�سات الأوروبيني لفكرة
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دعم الطاقة يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان متو�سطة
الدخل ميكن �أن ي�ؤثر ب�شدة على �سالمة مالياتها العامة
ديفيد كودي و فالنتينا فالميني وماتيا�س �أنطونيو
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الرجل الذي ي�ستطيع ب�صربه �أن يطهو احلجر

التمويل والتنمية تقدم ملحة عن �شخ�صية جا�ستني ييفو لني،
�أول من ي�شغل من�صب رئي�س اخلرباء االقت�صاديني يف البنك
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ت�أمل معي

اال�ستفادة من اخلدمات امل�رصفية

تبي وجود ثغرات يف طرق الأ�شخا�ص
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يف اال�ستثمار واالقرتا�ض و�أداء املدفوعات و�إدارة املخاطر
�أ�سلي دميريجوك-كونت وليورا كالبر
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باخت�صار
زيادة النمو مبقيا�س غري �إجمايل الناجت املحلي

تتجاهل املقايي�س املعيارية للنمو االقت�صادي حدوث ن�ضوب �رسيع
يف املوارد الطبيعية من �ش�أنه �أن يلحق �رضرا بالغا ب�أجيال امل�ستقبل،
وفقا لتقرير جديد �صادر عن برنامج الأمم املتحدة للبيئة.
ويكــ�شــف تـقـريـر الـثــروة
ال�شـــاملة  2012عن م�ؤ�رش
جـديــد — مـ�ؤ�شــر الـثـروة
ال�شـــاملة — ينظر �إىل ما
وراء مقيا�سني تقليديني هما
�إجمايل الناجت املحلي وم�ؤ�رش
التنمية الب�رشية لي�شمل طائفة
كاملة من الأ�صول مثل ر�أ�س
املال امل�ص َّنع ور�أ�س املال
الب�رشي ور�أ�س املال الطبيعي.
ويبني هذا امل�ؤ�رش للحكومة
املعنية احلالة احلقيقية لرثوة
البلد وقابلية ا�ستمرار النمو
�أ�شجار وخيزران يف اليابان
فيه ،طبقا ملا جاء يف التقرير.
ويتناول التقرير تغريات يف الرثوة ال�شاملة يف  20بلدا — متثل
يف جمموعها نحو ثالثة �أرباع �إجمايل الناجت املحلي — من عام
� 1990إىل عام  .2008وعلى مدى تلك الفرتة ،تراجع ن�صيب الفرد
من املوارد الطبيعية بن�سبة  %33يف جنوب �إفريقيا ،و  %25يف
الربازيل ،و  %20يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و  %17يف ال�صني.
وكان اليابان هو البلد الوحيد الذي مل يرتاجع فيه ر�أ�س املال الطبيعي،
وذلك نتيجة لزيادة غطاء الغابات.
وبا�ستخدام �إجمايل الناجت املحلي مقيا�سا ،منت اقت�صادات كل من
ال�صني والواليات املتحدة والربازيل وجنوب �إفريقيا بن�سب  %422و
 %37و  %31و  %24على التوايل بني عامي  1990و .2008
غري �أنه عند تقييم �أدائها با�ستخدام امل�ؤ�رش اجلديد ،يظهر �أن
االقت�صادين ال�صيني والربازيلي مل ينموا �إال بن�سبتي  %45و  .%18ومل
يزد االقت�صاد الأمريكي �إال بن�سبة  ،%13بينما تناق�ص اقت�صاد جنوب
�إفريقيا فعليا بن�سبة .%1

يتوقع زيادة حاالت خرف ال�شيخوخة بثالثة �أ�ضعاف
على ال�صعيد العاملي ،يعي�ش ما يقرب من  35.6مليون �شخ�ص مبر�ض خرف
ال�شيخوخة .ويتوقع �أن يت�ضاعف هذا العدد بحلول عام  2030لي�صل �إىل
 65.7مليون �شخ�ص ،و�أن يزيد على ثالثة ا�ضعاف بحلول عام  2050لي�صل
�إىل  115.4مليون �شخ�ص ،وفقا لتقرير جديد �صادر عن منظمة ال�صحة
العاملية .وي�ؤثر هذا املر�ض على الأ�شخا�ص يف جميع البلدان ،مع وجود �أكرث
من ن�صف امل�صابني به ( )%58يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان متو�سطة
الدخل ،ويتنب�أ تقرير  Dementia: A Public Health Priorityال�صادر عن
املنظمة �أنه من املرجح �أن ترتفع الن�سبة �إىل �أكرث من  %79بحلول 2050
ويتكلف العامل �أكرث من  604مليار دوالر �أمريكي �سنويا لعالج ورعاية
امل�صابني به .وي�شمل ذلك تكلفة توفري رعاية �صحية واجتماعية ف�ضال عن
انخفا�ض �أو فقدان دخل الأ�شخا�ص امل�صابني به ومقدمي الرعاية لهم.
وعلى م�ستوى العامل ،ال يوجد �سوى ثمانية بلدان لديها يف الوقت
احلايل برامج وطنية ملعاجلة خرف ال�شيخوخة.

  2التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

�إنهاء الت�رسيب

كان من املمكن �أن يح�صل ماليني الأ�شخا�ص يف �آ�سيا
واملحيط الهادئ على مياه نظيفة لو �أنهيت ت�رسيبات املياه
واعتمدت �إ�صالحات مرافق املياه .ورد ذلك يف درا�سة
جديدة �أجراها بنك التنمية الآ�سيوي.
ويقول بيندو لوهاين ،نائب رئي�س بنك التنمية الآ�سيوي
ل�ش�ؤون �إدارة املعارف والتنمية القابلة لال�ستمرار �إنه “يف
حني تواجه منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ �أزمة مياه كبرية
ب�صورة متزايدة ،ف�إننا ن�شهد فقدان م�ستويات غري مقبولة
من املياه من خالل الت�رسيبات و�أوجه عدم الكفاءة .وميكن،
�إذا خف�ضت كمية املياه املفقودة �إىل الن�صف ،تزويد 150
مليون �شخ�ص مبياه معاجلة”.

ويق ِّدر بنك التنمية الآ�سيوي �أن مقدارا من املياه يبلغ
 29مليار مرت مكعب من املياه — ما يكفي مللء �أكرث من
 11مليون م�سبح �أوليمبي — ُيفقد كل عام يف املنطقة،
مما ي�ضيع على مرافق املياه يف �آ�سيا �إيرادات تزيد على 9
مليارات دوالر �أمريكي كل عام.

�أحداث يف عام 2012
� 7-1سبتمرب ،نابويل� ،إيطاليا

املنتدى احل�رضي العاملي التابع للأمم املتحدة

� 9-8سبتمرب ،فالديفو�ستوك ،رو�سيا

م�ؤمتر قمة التعاون االقت�صادي يف �آ�سيا واملحيط الهادئ

� 14-9أكتوبر ،طوكيو ،اليابان

االجتماعات ال�سنوية ل�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

� 19-16أكتوبر ،نيودلهي ،الهند

املنتدى العاملي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
املعني بالإح�صاءات واملعرفة وال�سيا�سات

 9-8نوفمرب ،وا�شنطن العا�صمة

م�ؤمتر بحوث جاك بوالك ال�سنوي الثالث ع�رش ل�صندوق النقد
الدويل

 14-12نوفمرب ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة

م�ؤمتر قمة املنتدى االقت�صادي العاملي املعني بجدول الأعمال
العاملي 2012

ثورة اخلدمات ال�صحية الإلكرتونية

ت�شهد �إفريقيا حاليا ثورة يف اخلدمات ال�صحية الإلكرتونية — ممار�سات الرعاية ال�صحية التي
تدعمها و�سائل االت�صال الإلكرتونية — يرجع الف�ضل فيها بدرجة كبرية �إىل ارتفاع منو
ا�ستخدام الهواتف املحمولة يف القارة .فمع وجود  281مليون م�ستخدم للهواتف املحمولة يف
القارة ،متثل �إفريقيا الآن �أكرب �سوق للهواتف املحمولة يف العامل .وال يزال ا�ستخدام الإنرتنت يف
القارة منخف�ضا ن�سبيا ،ولكن من املتوقع �أن ينمو ب�رسعة.
وي�ؤدي منو اخلدمات ال�صحية الإلكرتونية �إىل منو قوة الأ�صوات وامل�ساءلة واحلوكمة اجليدة
يف قطاع ال�صحة الإفريقي ،وفق ما ذكره بنك التنمية الإفريقي .ففي �شمال غانا ،على �سبيل
املثال ،يوفر م�رشوع القابالت با�ستخدام الهواتف املحمولة للن�ساء معلومات �صحية خالل
فرتة احلمل وي�شجعهن على طلب الرعاية قبل الوالدة من خالل ر�سائل ن�صية �أو �صوتية .وتتيح
�سهولة احل�صول على هذه املعلومات احليوية للن�ساء تويل �أمور �صحتهن ب�أنف�سهن.
وقد �أ�صبحت خدمات ال�صحة الإلكرتونية جزءا ال يتجز�أ من قطاع ال�صحة يف �إفريقيا.
و�أ�صبحت كينيا ،البلد الذي ولد فيه نظام  M-PESAالثوري لل�صريفة با�ستخدام الهواتف
املحمولة� ،أول بلد ي�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للخدمات ال�صحية الإلكرتونية يف عام .2011
�سيدة من نديبيلي مع طفل تتحدث يف الهاتف املحمول.

دعم النقل القابل لال�ستمرار

Dismal
?science

فتاتان يف مرتو الأنفاق يف ميدلني ،كولومبيا.

�أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية — باال�شرتاك مع بنك التنمية
الآ�سيوي ،والبنك الدويل ،وبنك التنمية الإفريقي ،و�أربع منظمات
�أخرى — التزاما قويا بالنقل القابل لال�ستمرار .وتعهدت بنوك
التنمية متعددة الأطراف الثمانية يف يونيو �أنها �ست�ستثمر 175
مليار دوالر �أمريكي لتمويل نظم نقل �أكرث قابلية لال�ستمرار على
مدى العقد القادم ،مبا ي�شجع التنمية االقت�صادية ال�شاملة مع
حماية البيئة �أي�ضا.
وميكن �أن تكلف االختناقات املرورية وتلوث الهواء وحوادث
الطرق و�إدارة �آثار التغري املناخي على نظم النقل العام � %5إىل
 %10من �إجمايل الناجت املحلي �سنويا .وميثل قطاع النقل يف
الوقت احلايل امل�صدر الأ�رسع منوا لغازات الدفيئة نتيجة عقود
من التخطيط احل�رضي التي ركزت على حت�سني النقل لل�سيارات
على ح�ساب م�ستخدمي النقل العام وراكبي الدراجات وامل�شاة.
وقد جعل هذا املنهج احلياة �أكرث �صعوبة على �سكان املدن ،ال
�سيما فقراء املناطق احل�رضية.

Listen to our podcast
interviews with top
economic experts and decide:
www.imf.org/podcasts
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�شخ�صيات اقت�صادية

الرجل الذي ي�ستطيع

					 ب�صربه �أن
يطهو احلجر
التمويل والتنمية تقدم ملحة عن �شخ�صية جا�ستني ييفو لني� ،أول من
ي�شغل من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل من �أحد االقت�صادات
النامية �أو ال�صاعدة.

يف

حفل ا�ستقبال �أقيم يف بداية هذا العام مبنا�سبة
انتهاء فرتة تويل جا�سنت ييفو لني ملن�صبه
ككبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل،
وكما جتري العادة يف هذه املنا�سبات� ،ألقي ال�ضوء على
الإجنازات التي حققها لني طيلة حياته :جا�ستني لني �أول
�صيني من �أبناء جيله يح�صل على درجة الدكتوراه من
جامعة �شيكاغو ،وجا�ستني لني ثاين مواطن ميتلك �سيارة
خا�صة يف بكني ،وجا�ستني لني �أول من ي�شغل من�صب
كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل من �أحد البلدان
النامية �أو الأ�سواق ال�صاعدة.
و�إىل جانب هذه الإجنازات� ،أ�شاد احل�ضور بال�سمات
الأكرث متييزا ل�شخ�صية جا�ستني لني :عزمه
ومرونته وروحه العملية .و�أبرز ما قاله �أحد
زمالئه �أثناء احلفل م�ست�شهدا ب�أحد الأمثلة
ال�شعبية الإفريقية عن �أن لني ي�ستطيع
ب�صربه �أن يطهو احلجر.
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و�إذا ُوجد من ينطبق عليه و�صف “الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب يف الوقت املنا�سب” ،فلني هو ذلك ال�شخ�ص .وحل�سن احلظ،
فمن املحطات املهمة يف حياته و�صوله �إىل ال�صني القارية يف الوقت
الذي بد�أ فيه احلزب ال�شيوعي يف تنفيذ جمموعة من الإ�صالحات
ال�سوقية التاريخية .ثم جمعت امل�صادفة ال�سعيدة بني لني الذي يتمتع
مبهارات يف اللغة الإجنليزية وخبري اقت�صادي زائر حا�صل على جائزة
نوبل يف حاجة �إىل مرتجم ،وانتهت برت�شيح لني ملنحة درا�سية لنيل
درجة الدكتوراه من جامعة �شيكاغو .ويف يونيو  2008قبيل انزالق
العامل نحو حالة الركود الأ�سو�أ على الإطالق خالل ما يزيد على ن�صف
قرن ،وو�سط مطالبات متزايدة ب�إ�سناد دور �أكرب لالقت�صادات ال�صاعدة
والنامية يف �إدارة البنك الدويل ،اختري لني ل�شغل من�صب كبري اخلرباء
االقت�صاديني — وهو �أول من ي�شغل هذا املن�صب من �أحد البلدان
النامية .وهكذا كان التاريخ كرميا مع لني ذي ال�ستني عاما.

�إعادة تقييم عملية التنمية

مرت ال�سنوات الأربع �رسيعا ،وها هو لني ي�ستعد للعودة �إىل ال�صني
بعد انتهاء فرتة �إقامته الق�صرية يف وا�شنطن العا�صمة مقر البنك الدويل
حيث �شغل �أي�ضا من�صب نائب �أول رئي�س البنك .وينظر هذا اخلبري
االقت�صادي املنعزل للغاية ذو العوينات �إىل املرحلة الأخرية يف حياته
املهنية احلافلة بر�ضا كبري .فقد وجد يف البنك الدويل منربا عامليا �أتاح
له تعزيز الإطار الذي �صممه لإعادة تقييم عملية التنمية ـ �أو “االقت�صاد
الهيكلي اجلديد” كما ي�سميه (راجع الإطار).
ويقول عن ذلك “لقد فتحت الباب �أمام النا�س للتفكري ،و�أمام
زمالئي للتفكري والنقا�ش”.
ولني ،وهو خبري يف االقت�صاد ال�صيني ،يرى نف�سه يف معزل �إىل حد
ما عن دوائر �صنع القرار الغربية التي هيمنت على اقت�صاديات التنمية
على مر التاريخ .فب�صفته كبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل،
�سار على خطى �شخ�صيات بارزة مثل لوران�س �سامرز ،الوزير الأ�سبق
لوزارة اخلزانة الأمريكية ،وجوزيف �ستيغليتز احلائز على جائزة نوبل.
غري �أن نظرياته تنطوي على نقد دقيق وحاد لتوافق �آراء وا�شنطن ،وهو
عبارة عن جمموعة كبرية من ال�سيا�سات “الليربالية اجلديدة” التي
اقرتنت اقرتانا وثيقا يف ال�سابق مب�ؤ�س�سات وا�شنطن العا�صمة ،مثل
�صندوق النقد الدويل واخلزانة الأمريكية والبنك الدويل .وعند �س�ؤاله عما
�إذا كان بالفعل �أول �شخ�ص ي�شغل من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني
يف البنك الدويل من �أحد البلدان النامية� ،أجاب قائال “ل�ست فقط �أول
�شخ�ص من �أحد البلدان النامية ،ولكنني �أي�ضا �أول �شخ�ص على دراية
كبرية بالبلدان النامية”.
ووفقا ل�سيلي�ستني مونغا� ،أحد زمالء لني بالبنك الدويل والذي ا�شرتك
معه يف ت�أليف كتاباته ،ف�إن لني “هو ال�شخ�ص الوحيد يف تاريخ جميع
كبريي اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل الذي �شارك بالفعل يف حترير
 600مليون �شخ�ص من براثن الفقر .وهل يوجد ما هو �أكرث من ذلك؟”
كما يقول �ستيغليتز �إن لني كان له دور كبري يف الربط بني درو�س
النمو يف �رشق �آ�سيا ،املنطقة الأ�رسع منوا يف العامل ،واقت�صاديات
التنمية.

�ضابط جي�ش مثايل

خلفية لني املتوا�ضعة ـ حيث ولد عام � 1952ضمن �ستة �أبناء لعائلة
فقرية يف �إيالن ب�شمال �رشق مقاطعة تايوان ال�صينية ـ قد متيزه عمن
�سبقوه من كبريي اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل ،ولكنه الوحيد
بينهم دون �شك الذي يالحقه �أمر اعتقال.

ما املق�صود باالقت�صاد الهيكلي اجلديد؟

االقت�صاد الهيكلي اجلديد هو تطبيق من تطبيقات االقت�صاد الكال�سيكي
اجلديد يدر�س ت�أثري الهياكل االقت�صادية على عملية التنمية.
وي�شري جا�ستني لني �إىل �أن التكوين ال�صناعي لأي بلد هو نتاج مواطن
القوة واملزايا املت�أ�صلة فيه ـ �أي �أن التكوين ال�صناعي يتحدد بعوامل
الإنتاج املتاحة” ،مبا يف ذلك القوة العاملة� ،أو املوارد الطبيعية� ،أو ر�أ�س
املال الب�رشي �أو املادي .ونقتب�س هنا قول لني ب�أن “الهيكل االقت�صادي
لأي اقت�صاد ين�ش�أ من داخل هيكل عوامل الإنتاج املتاحة له”.
ولت�شجيع امل�سرية التنموية قدر الإمكان ،ين�صح لني البلدان بالرتكيز
على القطاعات التي تكون لها فيها ميزة تناف�سية (�أي القطاعات التي
حت�سن ن�سبيا العمل بها) على �أ�سا�س ما متلكه يف الوقت احلايل (�أي
املوارد اململوكة لها) .و�سوف ي�ؤدي ذلك �إىل تعزيز القدرات التناف�سية
للبلدان قدر الإمكان ،وحتقيق �أكرب عائد ممكن على اال�ستثمار ،وتكوين
�أكرب قدر ممكن من املدخرات ،و�إر�ساء الأ�سا�س الالزم لالرتقاء �إىل
قطاعات �أكرث كثافة يف ا�ستخدام ر�أ�س املال ب�أق�صى �رسعة ممكنة.
فالنجاح يولد جناحا على حد قول لني.
ووفقا للإطار الذي و�ضعه لني ،وكما يف علم االقت�صاد التقليدي،
يكون لل�سوق التناف�سية الدور الأ�سا�سي يف توزيع املوارد ،بينما تكون
الدولة م�س�ؤولة عن م�ساعدة ال�رشكات يف عملية التحديث ال�صناعي من
خالل مواجهة امل�ؤثرات اخلارجية وم�شكالت التن�سيق .ولكن االختالف
الأ�سا�سي يف �إطار االقت�صاد الهيكلي اجلديد الذي و�ضعه لني يكمن
يف ت�شجيع احلكومات على ا�ستخدام مواردها املحدودة ا�ستخداما
ا�سرتاتيجيا بتوجيه الدعم للقطاعات التي يحتمل �أن يكون فيها ميزة
تناف�سية مبا يتيح للبلدان حتقيق انطالقة اقت�صادية �أ�رسع.
ففي عام  ،1979قرر ال�ضابط املثايل يف اجلي�ش التايواين املرابط
يف جزيرة كينمني ذات احل�سا�سية ال�سيا�سية والذي كان يبلغ من العمر
 26عاما ويدعى لني جونغي �آنذاك �أن يعرب م�ضيقا عاتي الأمواج يبلغ
طوله  2000مرت �إىل ال�صني القارية اخلا�ضعة لهيمنة احلزب ال�شيوعي
كي يبد�أ حياة جديدة.
وعقب اختفائه� ،سجلته ال�سلطات التايوانية يف عداد املفقودين
و�رصفت تعوي�ضا لزوجته مبا ي�ساوي �أكرث من  30000دوالر �أمريكي،
واتهمته بعد فرتة طويلة بالفرار من اجلي�ش.
و�إذا �س�ألت لني اليوم عن هذا القرار� ،ستجده يتفادى �أي �أ�سئلة �أخرى
حول املو�ضوع ـ وهي املرة الأوىل خالل املقابلة التي جتمدت فيها
ابت�سامته التي ال تفارق وجهه وظهرت عليه عالمات التوتر رغما عنه.
وقد ترك لني وراءه ولده البالغ من العمر ثالث �سنوات وزوجته ت�شن
يون ينغ التي كانت تنتظر والدة ابنتهما .وعند �س�ؤاله عن رد فعل
زوجته حيال ان�شقاقه ،قال:
“لقد �شجعتني .وهي �سعيدة ما دمت �أنا �سعيد”.
“هل �أخربتها �إذن �أنك تعتزم الرحيل؟”
“لقد �أملحت يف حديثي �إىل ذلك”.

التحول االقت�صادي يف ال�صني

عندما و�صل لني �إىل ال�صني القارية ،قام بتغيري ا�سمه �إىل لني
ييفو ،ويعني “الرجل املثابر” .ونظرا لأنه مل ي�ستطع االت�صال بعائلته
مبا�رشة ،فقد بعث بخطاب �إىل �أحد �أقاربه يف طوكيو و�صف فيه �شعوره
بالوحدة و�شوقه لزوجته و�أطفاله .و�إىل جانب التفا�صيل العائلية
املعتادة ـ مبا يف ذلك طلب لني من قريبه �إر�سال هدايا الكري�سما�س �إىل
عائلته نيابة عنه م�ستخدما اال�سم امل�ستعار ال�رسي الذي اختاره لني
لنف�سه — ت�ضمن اخلطاب و�صفا لل�صني خالل �إحدى املراحل املهمة
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يف م�سرية تنميتها حينما كانت ت�سعى �إىل التحول من اقت�صاد موجه
مركزيا �إىل اقت�صاد �سوقي ،حيث جاء يف خطابه:
“تعكف ال�صني يف الوقت احلايل على درا�سة الأعوام الثالثني التي
م�ضت منذ قيام جمهورية ال�صني ال�شعبية درا�سة جدية و�صادقة —
وحتاول التعلم من �أخطائها — لبناء �صني حديثة .ومنذ الإطاحة
بع�صابة الأربعة� ،أحرزت ال�صني القارية ككل تقدما �رسيعا للغاية،
فال�شعب لديه طموح و�شعور غامر بالثقة .و�أنا على يقني تام �أن ال�صني
ينتظرها م�ستقبل م�رشق ،وللمرء �أن يفخر ب�أنه �صيني و�أن يقف يف هذا
العامل مرفوع الر�أ�س وال�صدر”.

يقول �ستيغليتز �إن لني كان له دور كبري
يف الربط بني درو�س النمو يف �رشق �آ�سيا
واقت�صادات التنمية.
ومتثل ال�صني وغريها من البلدان ـ ال �سيما يف �آ�سيا — التي خرجت
من دائرة ت�أخر النمو وانت�شار الفقر �أمثلة منوذجية على فر�ضية لني
ب�ش�أن التنمية .ويقدم لني يف كتابه بعنوان االقت�صاد الهيكلي اجلديد
( New Structural Economicsراجع الإطار) و�صفة للبلدان مت�أخرة
النمو ميكن �إيجازها بب�ساطة على النحو التايل “ا�ستغل ما لديك على
النحو الأمثل”.
ومن �أهم املبادئ التي ي�ستند �إليها “�إطار التنمية اجلديد” الدور
الأ�سا�سي للحكومة يف دعم �صناعات معينة من �أجل تعزيز التحول
الهيكلي .وهو ما ي�سمى باللغة العامية “�سيا�سة اخليار والفقو�س” �أو
ال�سيا�سة ال�صناعية ،وقد حققت جناحا متفاوتا على مر التاريخ ،وعاد
العمل بها جمددا �إىل حد ما عقب الأزمة املالية.
ويظل االنتقاد الأ�سا�سي لهذا الإطار هو �إحالل التقدير املنقو�ص
للحكومة وم�صاحلها امل�شوهة حمل القرارات ال�سوقية الرزينة
والوا�ضحة .ومن الأمثلة على ذلك وزارة التجارة وال�صناعة اليابانية
التي ي�شيد الكثريون ب�إجنازاتها والتي عار�ضت يف ال�سابق اخلطط
الت�صديرية ل�صانعي ال�سيارات املحليني وحاولت منع �رشكة هوندا من
تو�سيع نطاق ن�شاطها لي�شمل ال�سيارات �إىل جانب الدراجات البخارية
لأنها مل ترغب يف دخول �رشكات �أخرى يف هذا القطاع.
وجتنبا لهذه الأخطاء ،ي�شري لني �إىل �أن �رس النجاح يكمن يف
حتديد ال�صناعات التي تتما�شى مع هيكل عوامل الإنتاج املتاحة للبلد
وم�ستوى تنميته .وي�سوق �أمثلة مثل �شيلي التي حتولت عن ال�صناعات
الأ�سا�سية مثل التعدين واحلراجة وال�صيد والزراعة �إىل �صهر الألومنيوم
ومزارع ال�سلمون و�صناعة اخلمور بدعم من احلكومة .ويقول لني �إن
ال�سيا�سة ال�صناعية غالبا ما �أخفقت يف املا�ضي لأن احلكومات حاولت
فر�ض تنمية �صناعات معينة غري متوافقة مع عوامل الإنتاج املتاحة،
�أي �أنها “حتدت” مميزاتها التناف�سية.
وقد اختار لني لإطاره النظري ا�سم “االقت�صاد الهيكلي اجلديد”
الذي يذكرنا مبفهوم االقت�صاد الهيكلي ـ وهو املوجة الأوىل من التفكري
التنموي كما ي�صفه لني ـ الذي ظهر يف �أمريكا الالتينية يف �أربعينات
القرن املا�ضي ودعا �إىل تدخل احلكومة لت�شجيع التنمية .غري �أن
�شانتايانان ديفاراجان ،كبري اخلرباء االقت�صاديني ملنطقة �إفريقيا
بالبنك الدويل يعتقد �أن �إطار االقت�صاد الهيكلي اجلديد الذي و�ضعه لني
تقرتب �أ�صوله الفكرية من موطن لني ،وتعود �إىل املا�ضي القريب.
  6التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

ويف ندوة �أقيمت يف بداية العام مبنا�سبة �صدور كتاب لني اجلديد
الذي يعر�ض فيه فر�ضيته ،افتتح ديفاراجان فعاليات الندوة مبقولة
مثرية للجدل جاء فيها “عندما قر�أت عنوان كتاب االقت�صاد الهيكلي
اجلديد ،تبادر �إىل ذهني ما ذكره فولتري عن الإمرباطورية الرومانية
املقد�سة ،حيث قال ‹�إنها لي�ست �إمرباطورية وال رومانية وال مقد�سة›.
ولذلك ف�إنني �أحتدى جا�ستني �أن ينجح يف �إقناعنا ب�أن هذا الإطار
اقت�صادي وهيكلي وجديد”.
وديفاراجان مت�شكك يف �أ�صل فر�ضية لني التي متثل كما يقول
“تطبيقا منوذجيا لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد يف جمال التنمية.
فوفقا لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد ،ينبغي �أن ت�ؤدي الأ�سواق
دورها الت�شغيلي ما مل يحدث انهيار �سوقي ،نتيجة م�ؤثرات خارجية
على �سبيل املثال .ويف هذه احلالة ،ينبغي �أن تتدخل احلكومة ملواجهة
هذه امل�ؤثرات”.
ويعرتف لني ب�أنه مدين لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد ،لكنه
ي�ؤكد �أن الدور الأ�سا�سي الكبري املنوط باحلكومة يف نظريته يجعلها
خمتلفة .و�إذا كان توافق �آراء وا�شنطن هو املوجة الثانية من التفكري
التنموي ،فهو يعترب �أن منهجه هو املوجة الثالثة� ،أو “التفكري التنموي
 .”3ويقول يوري دادو�ش ،باحث �أول يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل� ،إن �أعمال لني حتدت الأعراف االقت�صادية.
وي�رشح لني يف كتاب جديد له بعنوان »«The Quest for Prosperity
مفهوم االقت�صاد الهيكلي اجلديد ويعر�ض الدرو�س امل�ستفادة من ال�سنوات
الأربعة التي ق�ضاها يف البنك الدويل .ويو�ضح لني كيف ميكن للبلدان
حتى �أفقرها على الإطالق باتباع هذا الإطار �أن حتقق النمو ال�رسيع لعدة
عقود ،وحتد من الفقر بدرجة كبرية وت�صبح يف عداد البلدان متو�سطة
الدخل �أو حتى البلدان مرتفعة الدخل يف غ�ضون جيل �أو اثنني .ويقول
جورج �أكرلوف احلائز على جائزة نوبل “�إن لني يجر�ؤ على �أن يت�صور
عاملا خاليا من الفقر”.

م�شكلة امليزة التناف�سية

تبدو بع�ض املبادئ التي ي�ستند �إليها لني بديهية على خالف
حقيقتها .فقد يبدو وا�ضحا للعيان �أن البلدان ينبغي عليها ا�ستغالل
مواطن قوتها .ولكن يف �ضوء توجيهات لني برتكيز البلدان على
مميزاتها التناف�سية الأ�سا�سية ،هل كان ليوافق على �إقامة كوريا قطاع
لبناء ال�سفن يف �سبعينات القرن املا�ضي يف ظل حمدودية املعرو�ض
املحلي من املواد اخلام ،مثل احلديد والفحم وال�صلب ،وافتقارها لأي
معلومات عن هذا القطاع؟ بع�ض خرباء االقت�صاد الآخرين مت�شككون
يف ذلك �أي�ضا ،ولكن هذه كانت الو�صفة الناجحة لتنمية كوريا.
ويقول ها–جون ت�شانغ ،الأ�ستاذ بجامعة كامربيدج“ ،نظرا لطبيعة
عملية مراكمة عوامل الإنتاج وبناء القدرات التكنولوجية ،ال ميكن
بب�ساطة القت�صاد مت�أخر النمو �أن يراكم قدرات يف قطاعات جديدة دون
�أن يتحدى مميزاته التناف�سية ويدخل القطاع بالفعل قبل �أن تتاح له
عوامل الإنتاج “املنا�سبة”.
والت�أثري القوي لعلم االقت�صاد الكال�سيكي اجلديد على �إطار لني رمبا
ال يدعو للده�شة :فقد تلقى تدريبه يف جامعة �شيكاغو .وكان دخوله
يف قلعة فكر ال�سوق احلرة مثاال �أخر على احلظ ال�سعيد الذي الزمه
يف حياته .فخالل عام من و�صوله �إىل ال�صني ،عمل مرتجما للخبري
االقت�صادي الزائر ثيودور �شولتز م�ستعينا مبهاراته يف اللغة الإجنليزية

التي تعلمها يف تايوان .وخالل هذا العام ،ح�صل �شولتز على جائزة
نوبل لالقت�صاد عن بحوثه الرائدة حول امل�شكالت التي تواجه البلدان
النامية.
وقد �أعجب �شولتز باملرتجم الفوري ال�شاب— الذي كان يدر�س
يف ذلك الوقت االقت�صاد املارك�سي يف جامعة بكني—وعر�ض ترتيب
منحة درا�سية له لدى عودته لوظيفته يف التدري�س يف جامعة �شيكاغو.
و�س�ألت :كم �أم�ضى لني من الوقت مع هذا اخلبري االقت�صادي البارز
ليتلقى هذا العر�ض الكرمي؟ ف�أجابني دون �أن تفرت ابت�سامته :يوم واحد
فقط“ ،ولكنني كنت مرتجما ماهرا للغاية” .وكان معروفا عن �شولتز
قدرته احلد�سية على متييز املواهب ال�شابة ،حيث تتلمذ على يديه
على �سبيل املثال جورج �ستيغلر احلائز على جائزة نوبل ،ودي غيل
جون�سون� ،أحد الر�ؤ�ساء ال�سابقني للجمعية االقت�صادية الأمريكية.
وما �أن التحق لني بجامعة �شيكاغو ،بد�أ ال�شاب درا�سته لنيل درجة
الدكتوراه يف االقت�صاد .وان�ضمت له زوجته ت�شن يون ينغ وطفاله
الحقا .وبينما �أنهى لني درا�سته للح�صول على درجة الدكتوراه ثم
التحق بجامعة ييل كطالب يف مرحلة درا�سات ما بعد الدكتوراه ،نالت
زوجته درجة الدكتوراه من جامعة جورج وا�شنطون.

حياة عملية زاخرة

عندما عاد لني وعائلته �إىل بكني عام  ،1987كانت ال�صني يف غمار
ثروة اقت�صادية لتتحول من اقت�صاد موجه مركزيا �إىل “اقت�صاد �سوقي
ا�شرتاكي” .وعلى خلفية تق�سيم ال�رشكات اململوكة للدولة �إىل �رشكات
خا�صة �أ�صغر ،و�إلغاء نظام الإنتاج الزراعي اجلماعي ،و�إقامة مناطق
اقت�صادية خا�صة ،بد�أ لني حياة عملية زاخرة .فقبل �أن يلتحق للعمل
بالبنك الدويل ،كان قد �ألف  18كتابا و�أبحاثا عديدة.
ويف عام � ،1994ساهم لني يف ت�أ�سي�س مركز ال�صني للبحوث
االقت�صادية يف جامعة بكني الذي �أن�شئ الجتذاب العقول ال�صينية التي
تلقت تعليمها باخلارج يف الوقت الذي كانت تطوق فيه ال�صني �إىل
حت�صيل املعارف حول كيفية ا�ستغالل �إمكاناتها االقت�صادية .وقد كان
للمركز ت�أثري متنامي يف ت�شكيل ال�سيا�سة االقت�صادية ال�صينية.

خبري اقت�صادي رائد

تقلد لني من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني ونائب �أول الرئي�س
بالبنك الدويل — بناء على اختيار روبرت زوليك ،رئي�س البنك الدويل
— �أي �أنه كان كبري امل�ست�شارين االقت�صاديني لرئي�س البنك الدويل،
واملتحدث الر�سمي للبنك يف �سيا�سات التنمية ،ورئي�س الإدارات املعنية
بالبحوث والآفاق االقت�صادية (الر�صد والتوقعات على امل�ستوى
العاملي) والبيانات .و�أثناء توليه هذا املن�صب ،عمل حتت �إ�رشافه ما
يقرب من ثالثمائة خبري اقت�صادي و�إح�صائي وباحث �أ�سندت لهم مهمة
احلد من الفقر وت�شجيع التنمية العاملية.
وقد اكت�سب لني �سمعة ك�شخ�صية مثابرة وبارعة يف عملها .وهو
“دائما ما يبدو جادا وعمليا” ح�سب قول زميله مونغا الذي رافق لني
يف رحالت عمل عديدة وحكى كيف كان لني بعد انتهاء عمله خالل
اليوم يوا�صل العمل ل�ساعات مت�أخرة ليال بدال من االنخراط يف الأجواء
االجتماعية“ .فجا�ستني مل يكن يهتم �إال بعمله”.

ال منا�ص من �أن متر جتربة لني يف من�صب كبري اخلرباء االقت�صاديني
دون حتديات .فقد واجه معار�ضة داخلية حول �أرائه ،وغالبا ما كان
هناك اختالف �شديد يف الآراء بينه وبني زمالئه يف �إدارة البحوث التي
كان ي�رشف عليها.ويقول لني �إنه كان ي�ستمع �إىل الآراء املعار�ضة ،لكن
بع�ض خرباء البنك الدويل يقولون �إنه غالبا ما كان يتجنبهم.
وذكر �أحد كبار اخلرباء االقت�صاديني يف البنك �أن لني “مل يحاول
الت�أثري على عمل الإدارة �أو �صياغته ب�أي �شكل من الأ�شكال ،بل عزل
نف�سه عنها فقط .ولكنني �أعتقد �أن العمل على هذا النحو مل يكن مثمرا
كما كان ميكن �أن يكون”.
وقد �أراد لني �أن يرتك عمله يف جمال اقت�صاديات التنمية ب�صمة
داخل البنك مما دفعه �إىل ت�شكيل فريق بحثي للعمل على قطاع ال�صناعة
يف �إفريقيا الذي يرى لني �أنه م�ستعد للنمو .وي�شري يف هذا ال�صدد �إىل
�أن الأ�سواق ال�صاعدة ،مثل ال�صني والهند والربازيل ،قد �صعدت درجات
�سلم ال�صناعة و”خرجت” من قطاعات ال�صناعة التحويلية التي تتطلب
م�ستويات مهارية منخف�ضة مما �سيتيح الفر�صة �أمام البلدان منخف�ضة
الدخل يف �إفريقيا وغريها للدخول يف هذه القطاعات“ .و�سوف يخلق
ذلك معينا هائال من فر�ص العمل التي ميكن �أن ت�ستفيد منها البلدان
منخف�ضة الدخل يف �إفريقيا وغريها” على حد قوله .و�إن كان على
البلدان الإفريقية التخطيط لهذا الإحالل.
ويقول ح�سن طه املدير التنفيذي الذي ميثل  21بلدا �إفريقيا بالبنك
الدويل �إن لني “�شجع تطور الفكر” الذي عزز قدرة البلدان النامية على
مواجهة التحدي املتمثل يف احلد من الفقر.

العودة �إىل بكني

عاد لني الآن �إىل بكني ال�ستئناف عمله كمدر�س يف مركز ال�صني
للبحوث االقت�صادية .ويف حني ي�شعر باالمتنان �إزاء الفر�ص التي
�أتاحها له من�صبه ككبري اخلرباء االقت�صاديني يف البنك الدويل ،فقد قال
�إنه كان يتوق للعودة �إىل ال�صني بعد �أن كون نظرة �شاملة عن التنمية
العاملية من وا�شنطن .فحبه لل�صني على امل�ستوى ال�شخ�صي واملهني
مينعه من االبتعاد عنها لفرتة طويلة.
ورمبا هناك مكان واحد ال يزال لني منجذب له دون �أن ي�ستطيع
زيارته .فخالل ندوة نظمها مركز التنمية العاملية يف وا�شنطن قبل
انتهاء �إقامة لني يف العا�صمة الأمريكية بعدة �أ�سابيع ،ك�شف �أنه ما زال
يالزمه “حلم” العودة �إىل مقاطعة تايوان ال�صينية لزيارة قبور �أجداده
وااللتقاء ب�أقاربه و�أ�صدقائه.
ويف عام  ،2002قدم لني عقب وفاة والده طلبا للعودة حل�ضور اجلنازة.
ووافقت ال�سلطات على طلبه ،لكن اجلي�ش �أ�صدر �أمرا باعتقاله بتهمة الفرار
من اجلي�ش ـ ومل ُيبطل هذا الأمر حتى الآن .لذلك ح�رضت زوجته جنازة
والده نيابة عنه — ويف ذلك تق�صري كبري من االبن يف �آ�سيا.
وي�ؤكد لني على �أن جزيرة تايوان وال�صني القارية �ستتحدان مرة
�أخرى يف نهاية املطاف.
وحتى الآن مل تلق التما�سات م�ؤيديه لإبطال �أمر االعتقال �أي
ا�ستجابة .ويف بداية هذا العام ،طرحت جلنة الدفاع القومي واخلارجي
بالربملان ا�ستف�سارا يف هذا ال�ش�أن ،لكن وزير الدفاع التايواين ،كاو هوا
�شو ،الذي كان قائد فرقة لني و�صديق مقرب له� ،أجاب قائال للجنة �إنه�سوف ي�ستقيل من من�صبه على �سبيل االعرتا�ض �إذا مل يواجه لني التهمة
املوجهة له يف حالة رجوعه .وكان رد لني على ذلك �أنه ميكنه االنتظار.
وهكذا يبدو �أن احلياة �ستخترب قوة �صربه ملدة �أطول.

■
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القرية العاملية
كي�شور مهبوباين

بهدوء

ودون مقدمات كثرية ،ميكننـا القول �أن
		
الإن�سانية قد تخطت عالمة فارقة يف م�سرية
		
تطورها .فاليوم يتجاوز عدد الهواتف عدد الب�رش .وال يعني ذلك
�أن كل �إن�سان له هاتفه اخلا�ص ،فالبع�ض ميتلك هاتفني �أو ثالثة.
ويف عام  ،1990بلغ عدد مقتني الهواتف اخللوية  11مليون
�شخ�ص فقط� .أما يف عام  ،2011فقد بلغ عدد الهواتف اخللوية
 5.6مليارات هاتف ،بينما و�صل عدد الهواتف الأر�ضية �إىل 1.32
مليار هاتف ،وذلك يف الوقت الذي بلغ فيه تعداد �سكان العامل 7
مليارات ن�سمة تقريبا .وميكننا �أي�ضا االت�صال ب�أي مكان يف العامل
تقريبا دون تكلفة تذكر من خالل خدمات الإنرتنت مثل �سكايب
 .Skypeويعك�س هذا القدر من كثافة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
م�ستوى من التوا�صل الب�رشي مل ي�شهده التاريخ من قبل.
وتخلق التكنولوجيا حالة من التقارب العاملي .ف�سوف ت�ؤدي الزيادة
احلادة يف عدد الهواتف اخللوية حول العامل ،ويف عدد الهواتف الذكية
قريبا� ،إىل �إي�صال الإنرتنت وما ينقله من معلومات �إىل كافة �أرجاء الكرة
الأر�ضية .وقد حققت بطارية �صغرية تعمل بالطاقة ال�شم�سية وجهاز
كمبيوتر �ضئيل احلجم هذا الغر�ض بالفعل يف القرى الإفريقية والهندية
النائية .كذلك ي�ساعد هذا “املوج الهائل” من املعلومات ـ والتعليم �أي�ضا ـ
على حت�سني حياة النا�س .فمع ازدياد عدد النا�س الذين تعرفوا على و�سائل
التح�صني عن طريق اللقاحات ،ارتفعت ن�سبة الر�ضع حول العامل الذين
مت حت�صينهم �ضد الدفترييا وال�سعال الديكي والكزاز —با�ستخدام جرعة

  8التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

اللقاح الثالثي — من ا ُ
خلم�س �إىل �أربعة �أخما�س تقريبا خالل الفرتة
من � 1970إىل  .2006كذلك ظهرت �أفكار �أخرى لإنقاذ احلياة الب�رشية
وانت�رشت حول العامل و�أ�صبحت مقبولة ب�شكل متزايد—مثل غ�سل اليدين
وعدم التربز يف احلقول التي ي�ؤكل منها (راجع درا�سة .)Kenny 2011
وهكذا جند �أن القدرة على االت�صال تنقذ احلياة الب�رشية.
كذلك تتيح التكنولوجيا للنا�س عبور احلدود ب�أعداد كبرية .ففي عام
 ،1950جند �أن امل�سافرين بني البلدان بلغ عددهم بالكاد  25مليون
�شخ�ص ،يف حني ُيتوقع �أن ي�صل هذا الرقم �إىل  1.6مليار �شخ�ص يف
 .2020ويعني ذلك باخت�صار �أن  1من  5من �ساكني كوكب الأر�ض
�سوف يعرب حدودا دولية ـ وهو م�ستوى من االت�صال مل يخطر ببال قط.
غري �أن التكنولوجيا لي�ست القوة املحركة الوحيدة وراء هذا التوا�صل
العميق .فقد قام مبرور الوقت اقت�صاد عاملي واحد �أي�ضا .لذلك فعندما
يهدد االقت�صاد اليوناين ال�ضئيل باالنهيار ،يهتز العامل �أجمع —فقطعة
الدومينو اليونانية ميكنها الآن �أن ت�ؤدي �إىل �سقوط قطع دومينو كبرية
مثل االقت�صاد الأمريكي واالقت�صاد ال�صيني .وجند �أي�ضا �أن البور�صات
حول العامل تنتع�ش وتنهار بالتزامن مع بع�ضها البع�ض عند وقوع
�أحداث عاملية كربى .كذلك يت�ضح من �سال�سل العر�ض العاملية �أن
�أي كارثة طبيعية يتعر�ض لها بلد ما تقع تبعاتها على امل�صانع عرب
املحيطات �أي�ضا .فنحن نعي�ش يف عامل اقت�صادي واحد.
وي�ؤكد االحرتار العاملي على ر�سالة مفادها �أننا نحيا يف عامل
مت�ضائل .فتقريبا يوميا ما تظهر لنا من ال�شواهد الدالة على �أن تغري

تتحول �إىلواقع ملمو�س
منو التوا�صل ب�رسعة فائقة

املناخ �أ�صبح �أمرا واقعا ،مثل ذوبان اجلليد يف القطب ال�شمايل و�أحوال
الطق�س غري املعتادة .وال ميكن لبلد واحد �أن ينقذ العامل من االحرتار
العاملي .وباملثل ،فعندما ي�ستقل �أحد امل�سافرين امل�صابني بالأنفلونزا
الطائرة ،تنتقل عدوى املر�ض �رسيعا �إىل �آالف الأ�شخا�ص حول العامل.
ولذلك يجب �أن تتعاون القرية العاملية وتبذل جهدا كبريا لإنقاذ نف�سها،
وهو ما يدعو �إىل ن�رش الوعي بالقيم العاملية اجلديدة لنتذكر �أن حياة 7
مليارات �شخ�ص �أ�صبحت مرتبطة الآن ارتباطا وثيقا .ويقول الفيل�سوف
ديفيد رودين من جامعة �أوك�سفورد “�إن حاجتنا ملواجهة ق�ضايا
�رضورية تتخذ طابعا عامليا متزايدا ‹تدفعنا› لن�رش الوعي بالقيم
العاملية” (راجع درا�سة  .)Rodin 2012و�أنا �أوافقه الر�أي.
ومن باب املفارقة �أن التكنولوجيا ،وهي قوة مادية ،ين�ش�أ عنها
�أي�ضا توا�صل عاطفي عرب احلدود .لذلك فعندما حو�رص  33من عمال
املناجم يف �شيلي حتت الأر�ض ملدة  69يوما� ،صلى النا�س من �أجلهم
يف جميع �أنحاء العامل .كذلك مت عزل القائد الع�سكري الأوغندي جوزيف
كوين وجتريده من قوته ،وهو متهم بقتل الآالف وت�شويههم على مدار عدة
عقود ،وذلك فور انت�شار فيديو له �سجل �أعلى ن�سبة م�شاهدات مل ي�سجلها �أي
فيديو �أخر على الإطالق .ففي �ستة �أيام فقط� ،شوهد الفيديو �أكرث من 100
مليون مرة� ،أغلبها على يوتيوب (راجع درا�سة  .)Aguilar 2012وطرح
جمل�س ال�شيوخ قرارا �ضد كوين يف مار�س  2012دعمه  46ع�ضوا .وعلق
�أحد الأع�ضاء ،وهو ال�سيناتور ليند�سي غراهام ،قائال “عندما ي�شاهد 100
مليون �أمريكي �شيئا ما ،ف�سي�سرتعي هذا ال�شيء انتباه �أمريكا” (راجع
درا�سة .)Wong, 2012

ومع انت�شار املعلومات والأفكار يف ظل الزيادة ال�رسيعة يف وترية
التوا�صل العاملي� ،ستتجاوز البو�صلة الأخالقية احلدود الوطنية .ومع
الوقت �سنجد �أنف�سنا جميعا نتجاوز حدودنا لن�صبح مواطنني يف بلدنا
ومواطنني يف كوكب الأر�ض ككل .و�سيكون العامل مكانا �أف�ضل عندما نتحد
لتعزيز قريتنا العاملية.

■

كي�شور مهبوباين هو عميد كلية يل كوان يو لل�سيا�سة العامة
يف جامعة �سنغافورة الوطنية وم�ؤلف كتاب �سي�صدر قريبا بعنوان
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التمويل

االقت�صاد العاملي

التقارب
والتـكـافـل
والـتـبـاعـد

على املدى البعيد ،يقل اعتماد النمو يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية
على االقت�صادات املتقدمة ولكن على املدى الق�صري ،ت�شرتك هذه االقت�صادات جميعها يف رق�صة
واحدة
كمال دروي�ش

ي�شعر

�أغلبنا �أننا نعي�ش يف عامل متكامل ت�سوده العوملة .ولكن عندما ننظر �إىل
		
التاريخ احلديث ،ما الذي ميكن �أن نقوله فعال عن طبيعة هذا التكامل؟ ويبدو
		
		�أن هناك ثالثة اجتاهات عامة �أ�سا�سية ن�شطة متيز اقت�صاد العامل اليوم.

  10التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

ثالثة اجتاهات عامة �أ�سا�سية

االجتاه الأول هو حدوث تقارب جديد .ويقول اقت�صادي التنمية الراحل
ال�سري �أرثر لوي�س ،يف املحا�رضة التي �ألقاها مبنا�سبة فوزه بجائزة
نوبل يف عام �“ ،1979إن معدل منو الناجت يف العامل النامي اعتمد على
مدى مئات الأعوام املا�ضية على معدل منو الناجت يف العامل املتقدم.
فعندما ينمو العامل املتقدم ب�رسعة ،ينمو العامل النامي ب�رسعة ،وعندما
تتباط�أ وترية النمو يف العامل املتقدم ،تتباط�أ �أي�ضا وترية منو العامل
النامي .فهل هذا االرتباط حتمي؟”
ت�شري البيانات الأخرية �إىل �أنه يف حني ال تزال هذه الرابطة موجودة،
فمن املهم يف الوقت احلايل التمييز بني االجتاهات العامة طويلة الأجل
واحلركات الدورية .ومنذ عام  1990تقريبا ،ت�سارعت وترية منو ن�صيب
الفرد من الدخل يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية بطريقة قابلة
لال�ستمرار وتزيد بدرجة كبرية على وتريته يف االقت�صادات املتقدمة.
وميثل ذلك حتوال هيكليا رئي�سيا يف ديناميكية االقت�صاد العاملي.
وهناك �سمة جوهرية ثانية يف االقت�صاد العاملي وهي التكافل
الدوري .ورغم �أن ال�صلة بني معدالت النمو يف االجتاه العام طويل الأجل
لالقت�صادات ال�صاعدة والنامية من ناحية ،ومعدالته يف االقت�صادات
املتقدمة من ناحية �أخرى قد زالت — �أو تفككت �إىل عن�رصين —
على مدى الع�رشين عاما املا�ضية ،مل ي�ؤد ذلك �إىل حركات دورية حول
االجتاه العام لتفكيك ال�صلة.
ويتوافق اجتاها التقارب اجلديد وتزايد التكافل مع اجتاه عام ثالث،
يتعلق بتوزيع الدخل .ففي كثري من البلدان� ،أ�صبح هناك تفاوت �أكرب
يف توزيع الدخل ،وارتفعت ح�صة �أ�صحاب �أعلى الدخول على وجه
اخل�صو�ص ب�صورة هائلة .ففي الواليات املتحدة الأمريكية زادت ح�صة
�أعلى  %1من �أ�صحاب الدخول بنحو ثالثة �أ�ضعاف على مدى العقود
الثالثة املا�ضية ،لتمثل الآن نحو  %20من جمموع الدخل الأمريكي
( .)Alvaredo and others, 2012ويف الوقت نف�سه ،يف حني �أدى التقارب
ال�صاعدة
اجلديد املذكور �أعاله �إىل خف�ض امل�سافة بني االقت�صادات
Dervis, 7/11/12
واالقت�صادات النامية عند �أخذهما كمجملني ،فال يزال هناك ماليني
الأ�شخا�ص يف بع�ض من �أ�شد البلدان فقرا ظلت دخولهم �شبه راكدة لفرتة

تزيد على قرن( .راجع املقال بعنوان «�أكرث �أم �أقل» ،يف عدد �سبتمرب
 2011من جملة التمويل والتنمية .و�أ�سفرت هاتان احلقيقتان عن زيادة
التباعد بني �أغنى الأ�شخا�ص يف العامل و�أفقر الأ�شخا�ص ،على الرغم
من التقارب العام يف متو�سط الدخول.

التقارب اجلديد

دخل االقت�صاد العاملي ع�رصا جديدا من التقارب قرابة العام ،1990
حني بد�أ متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية ،ككل ،يف النمو بوترية �أ�رسع بكثري من منوه يف
االقت�صادات املتقدمة .ويحدث الآن تراجع يف االنق�سام احلاد بني البلدان
الغنية والبلدان الفقرية ،الذي كان �سمة للعامل منذ قيام الثورة ال�صناعية
يف �أوائل القرن التا�سع ع�رش .و�أحد الأ�سئلة الأ�سا�سية يف هذا ال�سياق هو
يرجح �أن ي�ستمر هذا التقارب اجلديد وي�ؤدي �إىل تعديل جوهري
ما �إذا كان َّ
يف هيكل االقت�صاد العاملي على مدى العقد التايل �أو نحوه.
وقد �أحدثت الثورة ال�صناعية واال�ستعمار قدرا كبريا من التباعد
) .(Maddison, 2007ففي الفرتة بني بداية القرن التا�سع ع�رش ومنت�صف
القرن الع�رشين ،زادت الفجوة يف متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل بني
“ال�شمال” الأغنى والأكرثاعتمادا على ال�صناعة و”اجلنوب” الأقل منوا
من عامل � 3أو � 4إىل عامل � 20أو �أكرث ) .(Milanovic, 2012وتباط�أ هذا
التباعد بعد احلرب العاملية الثانية ،مع نهاية اال�ستعمار� ،إال �أن فجوة
الدخل الن�سبية ظلت م�ستقرة يف املتو�سط بني عامي  1950و .1990
ولكن على مدى العقدين املا�ضيني ،منا ن�صيب الفرد من الدخل
يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية بنحو ثالثة �أ�ضعاف وتريته
يف االقت�صادات املتقدمة ،بالرغم من وقوع الأزمة الآ�سيوية يف
الفرتة  .1998-1997وزادت وترية النمو يف الأ�سواق ال�صاعدة يف
الت�سعينات ،تبعتها وترية مت�سارعة للنمو يف البلدان الأقل مناء مع
انتهاء القرن الع�رشين وبداية القرن احلادي والع�رشين (راجع الر�سم
البياين .)1
Dervis, 7/31/2012
ويو�ضح الر�سم البياين  2معدالت النمو يف االجتاه العام الأ�سا�سي
حم�سوبة با�ستخدام �أ�سلوب �إح�صائي ،هو مر�شح هودريك – بري�سكوت،

1 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
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لف�صل احلركة الدورية عن االجتاه العام الأطول �أجال .وجند �أن انف�صال
معدل النمو يف االجتاه العام لدى بلدان الأ�سواق ال�صاعدة اعتبارا من
الت�سعينات ف�صاعدا ،ومعدله يف البلدان النامية يف العقد ال�سابق ،ملفتا
للنظر �إىل حد كبري.
وتف�سرِّ ثالثة تطورات جزءا كبريا من هذا التقارب اجلديد.
�أوال ،تي�رس العوملة — من خالل تعزيز ال�صالت التجارية وارتفاع
م�ستويات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش — النمو للحاق بالركب مع
قيام املت�أخرين با�سترياد الدراية والتكنولوجيا وتطويعها لأغرا�ضهم.
وتطويع التكنولوجيا �أ�سهل بكثري من اخرتاعها.
وثانيا� ،أدى التحول الدميغرايف الذي �شهدته معظم االقت�صادات
ال�صاعدة وعدد كبري من االقت�صادات النامية والذي اقرتن ببطء
�أكرب يف معدالت منو ال�سكان �إىل دعم ا�ستخدام ر�أ�س املال بكثافة
�أكرب وزيادة وترية ن�صيب الفرد من النمو .ويف الوقت نف�سه ،متتع
عدد كبري من هذه البلدان بع�رص ذهبي مع بلوغ ن�سبة الأ�شخا�ص
الن�شطني اقت�صاديا �إىل جمموع ال�سكان الذروة .ويف الوقت نف�سه،
زادت ن�سبة امل�سنني ب�صورة كبرية يف االقت�صادات املتقدمة ،ال �سيما
يف �أوروبا واليابان.
وثمة �سبب ثالث مهم للتقارب وهو ارتفاع ن�سبة الدخل امل�ستثمر يف
البلدان ال�صاعدة والنامية —  %27.0من �إجمايل الناجت املحلي على
مدى العقد املا�ضي مقارنة بن�سبة  %20.5يف االقت�صادات املتقدمة.
وال يزيد اال�ستثمار فح�سب �إنتاجية العمالة ب�إعطائها قدرا �أكرب من ر�أ�س
املال لتعمل به ،و�إمنا ميكنه �أي�ضا �أن يزيد الإنتاجية الكلية لعوامل
الإنتاج — الإنتاجية امل�شرتكة لكل من ر�أ�س املال والعمالة — بدمج
املعارف اجلديدة و�أ�ساليب الإنتاج وتي�سري التحول من القطاعات
منخف�ضة الإنتاجية مثل الزراعة �إىل القطاعات مرتفعة الإنتاجية مثل
ال�صناعات التحويلية ،وهو ما يعجل وترية النمو للحاق بالركب .ويت�سم
هذا العامل الثالث ،ارتفاع معدالت اال�ستثمار ،ب�أهمية خا�صة يف �آ�سيا
وحدها .وقد
Dervis,
— وب�صورة ملحوظة للغاية يف ال�صني ،و�إن مل يكن فيها 7/31/12
زادت معدالت النمو يف االجتاه الآ�سيوي يف مرحلة �أبكر ومبقدار �أكرب
على معدالته يف االقت�صادات ال�صاعدة الأخرى.
3 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

وهل �سي�ستمر هذا التقارب؟ تت�سم التوقعات دائما بقدر من املخاطر ،وميكن
�أن تفقد بع�ض العوامل التي �أدت �إىل التقارب يف ال�سنوات الع�رشين املا�ضية
قوتها قريبا .وقد حتقق بالفعل جزء كبري من النمو للحاق بالركب يف جمال
ال�صناعات التحويلية ،و�أدت �إعادة توزيع العمالة من القطاعات منخف�ضة
الإنتاجية �إىل القطاعات مرتفعة الإنتاجية �أي�ضا �إىل ا�ستنفاد جزء من �إمكاناته،
ففي بع�ض البلدان مل يولد حتى النمو ال�رسيع يف جمال ال�صناعات التحويلية
الكثري من فر�ص العمل ،مما �أدى �إىل زيادة ن�سبة العمالة يف الأن�شطة منخف�ضة
الإنتاجية ).(Rodrik, 2011
لكن التقارب الذي ن�شري �إليه هو التقارب املجمل لعامل االقت�صادات ال�صاعدة
والبلدان النامية يف مقابل التحليل الذي حت�صل فيه البلدان ال�صغرية على
وزن مت�ساو مع ال�صني والهند و�إندوني�سيا .ولكن توجد يف ال�سنوات الع�رش �إىل
اخلم�سة ع�رش القادمة على الأقل �إمكانية كبرية لتحقيق مزيد من النمو للحاق
بالركب .وميكن �أن تتباط�أ وترية �إعادة توزيع العمالة من القطاعات منخف�ضة
يرجح �أن ت�ستمر �إعادة توزيع
الإنتاجية �إىل القطاعات مرتفعة الإنتاجية ،ولكن َّ
العمالة من ال�رشكات منخف�ضة الإنتاجية �إىل ال�رشكات مرتفعة الإنتاجية �ضمن
قطاعات فرعية حمددة ب�شكل �ضيق حتى بخطوة ثابتة .وميكن �أي�ضا �أن تكون
هناك �إمكانيات كبرية يف قطاعات اخلدمة والطاقة والبنية التحتية لتطويع
التكنولوجيا اجلديدة .ومع ا�ستثناء ال�صني امللحوظُ ،يتوقع �أن تكون العوامل
الدميغرافية يف �صالح االقت�صادات ال�صاعدة والنامية بدرجة �أكرب من �أن تكون
يف �صالح املجتمعات الغنية “ا ُمل ِ�سنّة” لأكرث من عقد قادم .و�أخريا� ،سي�ؤدي
االرتفاع ال�شديد يف ن�سب الدين التي راكمتها معظم االقت�صادات املتقدمة �إىل
فر�ض قيود على �سيا�ساتها االقت�صادية الكلية و�إبطاء اال�ستثمار.
و ُيتوقع �أن يحدث هذا التقارب امل�ستمر ،برغم احتمال بطئه بع�ض ال�شيء،
حتوال عميقا يف االقت�صاد العاملي .فبحلول الفرتة � ،2030-2025سيكون
ن�صيب الفرد من الدخل يف كثري من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة �أقرب بكثري
منه يف االقت�صادات املتقدمة ،مبا يبني فروق النمو من ناحية واالرتفاع
املرجح يف �أ�سعار عمالتها من ناحية �أخرى .وال �شك يف �أن اقت�صاد ال�صني
�سي�صبح �أكرب اقت�صاد يف العامل ،و�سيكون اقت�صادا الربازيل والهند �أكرب بكثري
من اقت�صاد اململكة املتحدة �أو فرن�سا.
و�سينتهي التق�سيم ال�صارخ �إىل حد ما للعامل �إىل اقت�صادات “متقدمة”
و�أخرى “فقرية” ،الذي بد�أ مع الثورة ال�صناعية ،ليحل حمله اقت�صاد عاملي
بفروق �أكرب بكثري و�أقطاب متعددة.

التكافل الدوري
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كان هناك وقت ،خ�صو�صا يف بداية الأزمة املالية يف �أواخر عام
 2007و�أوائل عام  ،2008بدا فيه �أن الأ�سواق ال�صاعدة و�آ�سيا على وجه
بغ�ض النظر عما حدث يف الواليات
اخل�صو�ص �ستنمو بوترية �رسيعة ّ
املتحدة الأمريكية و�أوروبا .ثم حل الذعر يف �أواخر عام  ،2008عقب
انهيار املن�ش�أة امل�رصفية اال�ستثمارية ليمان براذرز .و�أ�شعل التباط�ؤ
امللحوظ يف الن�شاط االقت�صادي العاملي ،حتى يف ال�صني� ،رشارة القلق
من �أن ت�ؤدي الأزمة التي بد�أت يف وول �سرتيت �إىل انهيار النمو يف
االقت�صادات ال�صاعدة والنامية.
و�شهد العامل يف عام  2009فعليا تباط�ؤا يف الن�شاط االقت�صادي،
مع تباط�ؤ وترية النمو للفرد يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية �إىل
�أقل من  %1وتراجعه بنحو  %4يف االقت�صادات املتقدمة� .إال �أن الأوىل
تعافت ب�رسعة ،مع بلوغ معدل النمو فيها  %6يف عام  2010مقارنة
مبعدل  %2.3يف االقت�صادات املتقدمة .و�أدت �صالبة املجموعة الأوىل
خالل الأزمة �إىل جتدد املزاعم بتباعد احلظوظ.
ويو�ضح الر�سم البياين  2التباعد يف االجتاهات العامة يف معدالت
النمو لدى املجموعتني :فقد منا ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي

يف الأوىل بوترية زادت ب�ضعفني �إىل ثالثة �أ�ضعاف على وترية منوه يف
ويرجح ا�ستمرار هذا النمو .ويو�ضح الر�سم البياين 3
االقت�صادات املتقدمة َّ
�أن ذلك التباعد مل يكن موجودا يف الدورات حول االجتاه العام .وعلى وجه
اخل�صو�ص منذ الأزمة الآ�سيوية يف الفرتة  ،1998-1997كان هناك تكافل
دوري ،رمبا تكون قوته قد زادت �إن مل تظل ثابتة (Kose and Prasad,
) IMF, 2010و  .2010و�أ�صبح التكافل �أي�ضا �أكرث تعقيدا ،مع وجود روابط
�أقوى بني االقت�صادات النامية .ويكون لت�أثري زيادة الن�شاط االقت�صادي
وهبوطه يف البلدان الكبرية امل�ستوردة للمواد اخلام مثل ال�صني ت�أثري فوري
على �صادرات عدد كبري من البلدان النامية من املواد اخلام.
وال يزال االقت�صاد العاملي يت�سم بطابع تكافلي ،تنتقل فيه الدورات
االقت�صادية عرب احلدود .وتنمو االقت�صادات ال�صاعدة والنامية يف
الوقت الراهن بوترية �أ�رسع بكثري من منو االقت�صادات املتقدمة ،وهو
ما يعود الف�ضل الأول فيه �إىل عوامل طويلة الأجل على جانب العر�ض

ال�سندات طويلة الأجل يكون �أقوى بكثري عندما تزداد الأو�ضاع املالية
ال�ضاغطة — مثلما يحدث عند انفجار فقاعة يف �أ�سعار الأ�صول �أو
�إفراط البنوك يف االعتماد على الرفع املايل — وهو ما ي�شري �إىل �أن
قوة القناة املالية تتوقف على حالة الأ�سواق املالية العاملية ب�شكل عام.
وميكن �أي�ضا �أن ت�ؤثر التغريات يف هيكل �آجال �أ�سعار الفائدة – الذي يبني
وجود �أوجه متاثيل يف ال�سيا�سات النقدية و�أو�ضاع الأ�سواق املالية —
على احلركة امل�شرتكة للدورات االقت�صادية من خالل ربحية امل�ؤ�س�سات
املالية و�أو�ضاع االئتمان ).(Claessens, Kose, and Terrones, 2011
و�أخريا يبدو �أن هناك قناة ثالثة للتكافل — رمبا تكون مرتبطة
ب�صورة وثيقة بالثانية ،و�إن كانت ملمو�سة بدرجة �أقل — يف �صورة
انت�شار الثقة على ال�صعيد العاملي� ،أو “روح القطيع” التي ت�ؤثر ب�شدة
على الأ�سواق املالية والقرارات اال�ستثمارية .ويبدو �أن الأنباء املتعلقة

بحلول الفرتة � ،2030-2025سيكون ن�صيب الفرد من الدخل يف كثري
من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة �أقرب بكثري منه يف االقت�صادات
املتقدمة ،مبا يبني فروق النمو من ناحية واالرتفاع املرجح يف
�أ�سعار عمالتها من ناحية �أخرى.
مثل تراكم ر�أ�س املال ،واللحاق بالتكنولوجيا ،والعوامل الدميغرافية� .إال
يرجح �أن يكون قويا بني احلركات الدورية حول االجتاهات
�أن االرتباط َّ
العامة ،والتي تت�صل على نحو �أوثق بعوامل �أق�رص �أجال على جانب
الطلب .ويظهر هذا التكافل العاملي بجالء �شديد يف حاالت الرتاجع
التي �شهدها النمو العاملي م�ؤخرا يف �أوائل عام  ،2012والتي ُتعزى
�إىل م�سائل تتعلق بالإدارة االقت�صادية الكلية و�إدارة القطاع املايل �أكرث
بكثري مما ُتعزى �إىل عوامل طويلة الأجل على جانب العر�ض.
وتوجد فيما يبدو ثالث قنوات رئي�سية للتكافل الدوري.
و�أول هذه القنوات التجارة .فمع تزايد ح�صة التجارة يف الن�شاط
االقت�صاد العاملي ،ميكن �أن ُيتوقع حدوث زيادة يف التغريات التي
حتدث يف الطلب يف بلد واحد نتيجة التطورات االقت�صادية الكلية التي
حتدث يف بلد �آخر .وعلى �سبيل املثال ،ينت�رش �أثر ركود يحدث يف بلد
واحد عرب احلدود بخف�ض الطلب على ال�صادرات من البلدان الأخرى.
ومن حيث النظرية� ،إذا �شجعت التجارة قدرا �أكرب من التخ�ص�ص يف
الإنتاج ،ف�إن ال�صدمات التي تخت�ص بها قطاعات بعينها �ست�ؤدي
غالبا �إىل خف�ض التكافل الدوري .ولكن يف الواقع العملي ،تكون الآثار
االقت�صادية الكلية للطلب �أكرب بكثري.
وتعمل القناة الثانية من خالل �أ�سواق مالية يتزايد طابعها العاملي
وحجمها العمالق وتعقيدها .ويقي�س تقرير جديد ل�صندوق النقد الدويل
“الآثار االنت�شارية” — �أي ت�أثريات ال�سيا�سات التي يعتمدها بلد ما على
بلد �آخر نتيجة لكرب حجم الروابط التجارية واملالية يف اقت�صاد اليوم
— ويوثق �أهمية القناة املالية .وبا�ستخدام منطقة اليورو كمثال ،ينتهي
التقرير �إىل �إمكانية التعامل مع التداعيات املبا�رشة (املرتبطة بالتجارة)
والنا�شئة عن ال�ضغوط التي تخ�ضع لها البلدان امل�ستفيدة من برامج يف
منطقة اليورو ،ولكن التداعيات ت�صبح �أكرب على بقية �أنحاء العامل �إذا
كانت ال�ضغوط تثري ال�شكوك حول مدى �سالمة البنوك يف منطقة اليورو
— وت�صل يف حجمها �إىل التداعيات الالحقة النهيار م�ؤ�س�سة ليمان
براذرز” ) .(IMF, 2011ويخل�ص التقرير �أي�ضا �إىل �أن االرتباط بعوائد

ب�أزمة القرو�ض مرتفعة املخاطر �أثرت ب�صورة مبا�رشة على فروق
مبادالت خماطر االئتمان يف الأ�سواق ال�صاعدة من خالل انت�شار
“امل�شاعر” ).(Dooley and Hutchinson, 2009
ولهذه الأ�سباب كلها ،يتزامن انف�صال اجتاهات النمو طويلة الأجل
مع االرتباط امل�ستمر بني احلركات الدورية ،حيث ت�ؤدي العوامل
العاملية والإقليمية �إىل دجممع االقت�صاد العاملي يف وحدة كلية تقوم
على االعتماد املتبادل.

التباعد يف التوزيع

�إ�ضافة �إىل التقارب العام يف �أن�صبة الفرد من الدخل والتكافل الدوري
يف الأن�شطة االقت�صادية عرب احلدود ،ي�ؤدي ارتفاع التفاوت داخل
البلدان وات�ساع الفجوة بني �أغنى الأ�شخا�ص و�أفقرهم يف العامل فيما
يبدو �إىل التباعد بني �أعلى الدخول و�أدناها ،وهو اجتاه عام �أ�سا�سي
ظاهر .فقد �أ�صبح الدخل مرتكزا يف اجلزء الأعلى من القمة يف كثري من
البلدان .وي�ضاف �إىل هذا التطور يف توزيع الدخل داخل البلدان عدم
منو ن�صيب الفرد من الدخل يف جمموعة من البلدان الفقرية للغاية غري
القادرة على امل�شاركة يف التقارب العام املو�صوف �أعاله.
وامل�ؤكد هو �أن التقارب النا�شئ عن النمو ال�رسيع للحاق بالركب
الذي ي�ؤثر على �أغلبية كبرية يف البلدان ال�صاعدة والنامية ين�شئ طبقة
متو�سطة عاملية تنمو ب�رسعة� .إال �أن جمموعة خمتلفة من العوامل —
ت�شمل طبيعة التغري التكنولوجي ،وزيادة عالوة املهارات ،والتو�سع
الهائل يف ال�سوق العاملية وما يرتبط به يف كثري من الأ�سواق من
خ�صائ�ص مفادها �أن الفائز يح�صل على كل �شيء ،وتنقل ر�أ�س املال
مقابل الثبات الن�سبي للعمالة ،ال �سيما العمالة غري املاهرة ،وتراجع
ت�أثري النقابات العمالية — �أدت جميعها �إىل زيادة تركيز الدخل يف
اجلزء الأعلى من القمة يف عدد كبري من �أكرب البلدان ،املتقدمة وكذلك
ال�صاعدة والنامية.
ويف الوقت نف�سه ،مل تزد الدخول احلقيقية ملئات املاليني من
الأ�شخا�ص ،يف بع�ض البلدان الفقرية للغاية ،التي ي�شهد كثري منها
�رصاعات و�إخفاق احلكومات ،كثريا على ما كانت عليه منذ 200
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عام ) .(Milanovic, 2012وبذلك املعنى ،يوجد تباعد جديد هائل يف
االقت�صاد العاملي ،له �أبعاد عاملية و�أبعاد داخل البلد الواحد .وات�سعت
امل�سافة بني �أطراف توزيع الدخل يف العامل ككل.
وي�شكل التباعد الهائل بني ال�رشيحة التي متثل �أعلى  %1من ال�سكان
وبقية ال�سكان داخل عدد كبري من البلدان واقعا جديدا .وتبدو زيادة
ح�صة ال�رشيحة التي متثل �أعلى  %1من ال�سكان وا�ضحة يف الواليات
املتحدة ويف بع�ض البلدان الناطقة بالإجنليزية ،وكذلك يف ال�صني

و�سيكون عامل امل�ستقبل عاملا �أكرث
�أقطابا وتكافال
والهند و�إن كان بدرجة �أقل .ولكن من غري الوا�ضح من البيانات املتاحة
ما �إذا كان هذا الرتكز املتزايد يف القمة ظاهرة عاملية فعال .وتبني
قاعدة بيانات )World Top Income (Alvaredo and others, 2012
�أنه ،حتى عام  2007على الأقل ،مل ت�شهد قارة �أوروبا واليابان نف�س
حتول الدخول �إىل قمة توزيع الدخل .ولكن نظرا لأن �أ�سباب الرتكيز
عاملية بدرجة كبرية وال ميكن �أن تت�صدى لها ال�سيا�سات الوطنية �إال
ب�صورة جزئية ،يكون من املرجح �أن يزيد هذا الرتكيز ال�شديد يف القمة.
وكانت �أجور كبار التنفيذيني يف بلدان مثل �أملانيا وهولندا ،على �سبيل
املثال ،تزيد ب�رسعة �شديدة خالل العقد املا�ضي (Fabbri and Marin,
ويرجح �أن ت�ؤدي �أزمة منطقة اليورو وما ي�صاحبها من �سيا�سات
)َّ .2012
تق�شفية �إىل زيادة التفاوت يف �أوروبا مع تقييد الإنفاق االجتماعي
نتيجة للقيود املفرو�ضة يف امليزانية يف الوقت الذي ي�صعب فيه فعليا
زيادة ال�رضائب على ال�رشائح الأغنى نتيجة انتقال ر�أ�س املال والعمالة
مرتفعة املهارة.
وميكن �أال يعنى هذا التباعد اجلديد يف توزيع الدخل دائما زيادة
التفاوت على ال�صعيد الوطني� .إال �أنه ميثل بالت�أكيد تركيزا للدخل،
والنفوذ ال�سيا�سي املحتمل ،من خالل الدخل ،يف �أعلى القمة ،وهو ما
قد يحفز حدوث تركيز �أكرب حتى للدخل .فالعوامل التي �أدت �إىل هذه
الديناميكية – التكنولوجية واملالية العامة واملالية وال�سيا�سية ،ال
تزال ن�شطة.

التعاون من �أجل زيادة تكامل االقت�صاد العاملي

يعتمد م�ستقبل االقت�صاد العاملي بدرجة كبرية على التفاعل بني
التقارب يف متو�سطات الدخول الوطنية ،وزيادة التكافل عرب البلدان،
وات�ساع الفجوة بني القمة والقاع يف طريف توزيع الدخل� ،سواء داخل
البلدان �أو بالن�سبة ل�سكان العامل ككل .وتوجد لهذه االجتاهات العامة
انعكا�سات �سيا�سية واجتماعية وجيوا�سرتاتيجية �ست�شكل اجلدل
امل�ستقبلي ب�ش�أن ال�سيا�سات التي ينبغي اعتمادها.
ف�أوال ،يجب �أن تنعك�س الأهمية املتزايدة لالقت�صادات ال�صاعدة
والنامية يف حوكمة امل�ؤ�س�سات الدولية ،التي تعتمد �رشعيتها
وفعاليتها عليها .ويدعو التكافل العاملي �إىل تعزيز التعاون داخل
هيكل م�ؤ�س�سي يعك�س الثقل املتزايد لالقت�صادات ال�صاعدة والنامية.
وثانيا ،تدعو الدورة االقت�صادية العاملية املو�صوفة �أعاله والآثار
االنت�شارية التي قام �صندوق النقد الدويل م�ؤخرا بتوثيقها �إىل
تن�سيق ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية .و�أخريا ،تتطلب اجتاهات توزيع
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الدخل التي يحتمل �أن تكون مزعزعة لال�ستقرار تن�سيقا مماثال يف
ال�سيا�سة الدولية ،يكون من ال�صعب يف غيابه تنفيذ �سيا�سات �إعادة
توزيع الدخل يف فرادى البلدان .ويجب بدرجة ما على الأقل تن�سيق
الأوعية ال�رضيبية واملعدالت ال�رضيبية ،واحلد بقدر الإمكان من
فر�ص التهرب ال�رضيبي ،و�إدارة �سيا�سات الهجرة مع و�ضع م�صالح
كل من البلدان امل�ضيفة والبلدان امل�صدرية يف االعتبار .و�أخريا ،ال
يزال تقدمي م�ساعدة �إىل البلدان الأكرث فقرا �رضورة �أخالقية وكذلك
�سيا�سية.
و�سيكون عامل امل�ستقبل عاملا �أكرث �أقطابا وتكافال ،مع وجود
�إمكانات يف الأ�سواق العاملية لإحراز تقدم اقت�صادي �رسيع .وميكن
�أن تعتمد م�س�ألة ما �إذا كان من املمكن حتقيق هذه الإمكانات بدرجة
كبرية على مدى اجلودة التي يح�سن التعاون الدويل بها كال من فعالية
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية الوطنية ،مبراعاة �آثارها االنت�شارية،
ومقدار ت�شجيعه لتحقيق قدر �أكرب من التوازن والإن�صاف يف توزيع
ثمار النمو.

■

كمال دروي�ش نائب رئي�س م�ؤ�س�سة بروكينغز ومدير �إدارة االقت�صاد
العاملي والتنمية فيها.
املراجع:
Alvaredo, Facundo, Tony Atkinson, Thomas Piketty, and Emmanuel
Saez, “The World Top Incomes Database,” accessed June 1, 2012.
http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes
Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose, and Marco Terrones, 2011,
“How Do Business and Financial Cycles Interact?” IMF Working Paper
11/88 (Washington: International Monetary Fund).
Dooley, Michael, and Michael Hutchinson, 2009, “Transmission
of the U.S. Subprime Crisis to Emerging Markets: Evidence on the
Decoupling-Recoupling Hypothesis,” paper prepared for the JIMF/
Warwick Conference, April 6.
Fabbri, Francesca, and Dalia Marin, 2012, “What Explains the
Rise in CEO Pay in Germany?” CESifo Working Paper Series No. 3757
(Munich: CESifo Group).
International Monetary Fund (IMF), 2010, World Economic
Outlook (Washington, October).
———, 2011, “Consolidated Spillover Report: Implications from the
Analysis of the Systemic-5” (Washington).
Kose, M. Ayhan, and Eswar S. Prasad, 2010, Emerging Markets:
Resilience and Growth amid Global Turmoil (Washington: Brookings
Institution Press).
”Lewis, Arthur, 1979, “The Slowing Down of the Engine of Growth,
Nobel Prize lecture, Stockholm, December 8. www.nobelprize.org/
nobel_prizes/economics/laureates/1979/lewis-lecture.html
Maddison, Angus, 2007, Contours of the World Economy,
1–2030AD (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press).
Milanovic, Branko, 2012, “Global Inequality: From Class to
Location, from Proletarians to Migrants,” Global Policy, Vol. 3, No. 2,
pp. 125–34.
Rodrik, Dani, 2011, “The Future of Economic Convergence,” paper
prepared for the 2011 Jackson Hole Symposium of the Federal Reserve
Bank of Kansas City, August 25–27.

الوقوع

يف ال�شبكة
التحليل ال�شبكي يتناول الروابط
املالية يف عامل ت�سوده العوملة
واملخاطر التي تفر�ضها
كاميليا مينويو

ذات

�شبه �أندرو هالدين ،املدير التنفيذي لإدارة
مرةَّ ،
اال�ستقرار املايل يف بنك اجنلرتا ،انهيار من�ش�أة ليمان
براذرز امل�رصفية اال�ستثمارية يف �أواخر عام 2008

بتف�شي فريو�سي.
وقد ت�سبب اخلوف من هذا االنهيار يف حدوث حالة ذعر وا�سعة
االنت�شار �أدت �إىل جتميد االقرتا�ض والإقرا�ض يف عدد من الأ�سواق املالية
— فيما ي�شبه كثريا احتمال �أن ي�ؤدي تخوف الأ�شخا�ص من الإ�صابة
بفريو�س �إىل جتنبهم لقاء بع�ضهم البع�ض .وكان من ال�صعب عزل �آثار
�سقوط م�ؤ�س�سة ليمان براذر .واحلقيقة �أن نطاق �آثار انهيار هذه امل�ؤ�س�سة
وما �صاحبه من تكاليف اقت�صادية كلية كان �أكرب بكثري مما كان ميكن
توقعه ا�ستنادا �إىل حجم احلدث الأويل وحده ). (Haldane, 2009
ولي�س من الوا�ضح ال�سبب الذي يعطي ال�صدمات ال�صغرية ن�سبيا،
مثل انهيار م�ؤ�س�سة ليمان براذرز ،القدرة على �أن تدوي �أ�صدا�ؤها
عرب االقت�صادات الأو�سع ،وملاذا يكون من ال�صعب غالبا عزل تلك
ال�صدمات .وتكمن الإجابة فيما يبدو يف تعقيد الروابط املالية بني
الوكالء وامل�ؤ�س�سات والبلدان .وعندما تقع �أحداث �سيئة غري متوقعة
(�صدمات عك�سية ،بلغة االقت�صاد) ،ت�شيع حالة من عدم اليقني وت�ؤدي
�إىل ا�ضطراب الن�شاط االقت�صادي .وي�شري �إخفاق م�ؤ�س�سة ليمان براذرز،
الذي يعتقد كثريون �أنه �أ�شعل �رشارة الأزمة املالية العاملية� ،إىل �أن
بع�ض امل�ؤ�س�سات ت�شغل مركزا حموريا للغاية يف النظام املايل �إىل حد
�أن �إخفاقها ميكن �أن ميثل كارثة .وباملثل ،ف�إن بع�ض البلدان مندجمة
ب�شدة يف النظام املايل العاملي �إىل حد �أن وقوع �صدمة عك�سية ميكن �أن
يدوي عرب االقت�صاد العاملي كله.
وابتكر املعلقون عبارة “�أكرب ترابطا من �أن يخفق” لتعريف �أطراف
فاعلة (م�ؤ�س�سات مالية وبلدان) تقع يف ال�شباك �إىل احلد الذي ت�شكل فيه
خماطرة نظامية — �أي ي�شكل �إخفاقها تهديدا ال�ستقرار النظام املايل
ب�أ�رسه .و�أ�صبح وا�ضحا بعد م�ضي عدة �سنوات يف قلب الأزمة� ،أنه حتى
يت�سنى ت�أمني اال�ستقرار املايل ،فمن املهم �أن نفهم كيف ميكن تعريف
درجة الرتابط وقيا�سها وطبيعة عالقتها مبفهوم املخاطرة النظامية.
و�إحدى املنهجيات التي ميكن �أن ت�ساعد على القيام بذلك هي التحليل
ال�شبكي ،امل�ستخدم يف علم الأوبئة لدرا�سة انت�شار الأمرا�ض.

وينظر التحليل ال�شبكي �إىل النظام املايل باعتباره جمموعة من
الأطراف الفاعلة املربوطة ببع�ضها البع�ض من خالل عقود مالية (راجع
الإطار) .وعلى �سبيل املثال ،ميثل �سوق التداول بني البنوك �شبكة من
البنوك التي تقر�ض بع�ضها البع�ض لآجال ق�صرية ،غالبا ما تكون لليلة
واحدة .ويف كل نقطة زمنية ،تكون البنوك يف ال�شبكة منك�شفة لبع�ضها
البع�ض ،وميثل هذا االنك�شاف جمموع املطالبات �أو االلتزامات املراكَ مة
من خالل عمليات الإقرا�ض واالقرتا�ض .وهناك عدة طرق تزداد بها
�أهمية البنك املعني �أو حموريته يف ال�شبكة .فيمكن �أن تكون له عالقات
الر�سم البياين 1

يف املركز

توجد تدفقات مالية كبرية بني االقت�صادات املتقدمة اخلم�سة ع�رش يف جوهر
ال�شبكة امل�رصفية العاملية.

امل�صدر.Minoiu and Reyes (2011) :
ملحوظة :متثل اخلطوط التدفقات التي تقوم بنوك بالو�ساطة فيها بني فرادى البلدان يف  .2007ومتثل اخلطوط
الرفيعة تدفقات ترتاوح بني مليار دوالر �أمريكي و  5مليارات دوالر �أمريكي ،ومتثل اخلطوط املتو�سطة تدفقات
ترتاوح بني  5مليارات دوالر �أمريكي و  10مليارات دوالر �أمريكي ،ومتثل اخلطوط ال�سميكة التدفقات التي تزيد
على  10مليارات دوالر �أمريكي .والبلدان هي =AUT :النم�سا ،و  =BELبلجيكا ،و  =CANكندا ،و � =CHEسوي�رسا ،و
 = DNKالدامنرك ،و � = DEUأملانيا ،و  = FRAفرن�سا ،و  = GBRاململكة املتحدة ،و � = IRLآيرلندا ،و � = ITAإيطاليا،
و  = JPNاليابان ،و  = LUXلك�سمربغ  ،و  = NLDهولندا ،و  = SWEال�سويد ،و  = USAالواليات املتحدة الأمريكية.
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اقرتا�ض و�إقرا�ض مع عدد كبري من البنوك .وميكن �أن تكون له مطالبات
على بنوك مهمة �أخرى .وميكن �أن تكون ح�صته يف جمموع التعامالت
فائقة احلجم .وميكن �أن يقوم بالو�ساطة يف �إي�صال تدفقات بني بنوك
ال تقوم ب�إقرا�ض بع�ضها البع�ض ب�صورة مبا�رشة.
وهناك �أي�ضا �شبكة عاملية من البلدان املنك�شفة لبع�ضها البع�ض من خالل
التدفقات الر�أ�سمالية �أو التجارة �أو الهجرة — �أو العوامل الثالثة جمتمعة.
وتتمثل �إحدى اخلطوات الأوىل لتقييم اال�ستقرار با�ستخدام التحليل
ال�شبكي يف البحث عن �أمناط يف العالقات بني الأطراف الفاعلة يف
النظام املايل .وقد قمت م�ؤخرا باال�شرتاك مع خافيري ريي�س بر�سم
خريطة للعالقات امل�رصفية بني البلدان منذ �أواخر ال�سبعينات من خالل
عد�سة �إحدى ال�شبكات ) .(Minoiu and Reyes, 2011وطرحنا الأ�سئلة
التالية :كيف ميكن تقييم م�ستوى الرتابط املايل على ال�صعيد العاملي؟
وهل تغري ذلك الرتابط مبرور الوقت؟ وهل كان مرتفعا على غري العادة
قبل وقوع الأزمة املالية الأخرية؟ وهل توجد �أي �أمناط للرتابط ملفتة
للنظر قد ال تكون وا�ضحة مبجرد النظر �إىل جمموع التدفقات؟

بناء ال�شبكة

لبناء �شبكة عاملية من الروابط املالية ،ن�سميها ال�شبكة امل�رصفية
العاملية ،ا�ستخدمنا جمموعة فريدة من البيانات تت�ضمن معلومات
عن تدفقات مالية عرب احلدود تقوم نظم م�رصفية بالو�ساطة فيها ،يف
عينة كبرية من البلدان خالل الفرتة  .2010-1978وتدعى جمموعة
البيانات هذه ،التي �أعدها بنك الت�سويات الدولية ،الإح�صاءات امل�رصفية
الدولية على �أ�سا�س املوقع .وتقوم امل�ؤ�س�سات املالية التي تبلغ بياناتها
�إىل بنك الت�سويات الدولية عموما ب�إدراج البنوك املرخ�صة ،كما تقوم،
ح�سب البلد ،ب�إدراج كربى �رشكات الأوراق املالية والبنوك يف اخلارج.
وتقوم هذه امل�ؤ�س�سات ب�إبالغ معلومات عن �أدوات مالية مثل القرو�ض
والودائع و�سندات الدين .وتعد البيانات على �أ�سا�س �إقامة البنوك التي
تبلغ البيانات �إىل بنك الت�سويات الدولية ،وهو ما يجعلها مالئمة
لتحليل الأمناط اجلغرافية يف االرتباطات املالية.
وا�ستخدمنا التحليل ال�شبكي يف جمموعتني من البلدان :جمموعة
جوهر ال�شبكة ،وتت�ألف من  15اقت�صادا متقدما تقوم منذ فرتة طويلة
ب�إبالغ بياناتها �إىل بنك الت�سويات الدولية؛ وجمموعة الأطراف،
وتت�ألف من  169بلدا يف خمتلف مراحل التنمية .وحالة بلدان الأطراف

ما هو التحليل ال�شبكي

لبنات البناء يف �أي �شبكة هي العقد (متثل الوكالء والو�سطاء
املاليني والبلدان وما �إىل ذلك) وال�صالت (�أو احلواف) بينها (متثل
العالقات بني العقد ،مثل امللكية �أو االنك�شافات �أو التدفقات).
وميكن متثيل العالقات يف �شكل ثنائي ،بحيث �إنها تكون موجودة
(القيمة � )1إذا كان هناك تدفق �أو انك�شاف بني العقد� ،أو ال تكون
موجودة �إذا مل تكن هناك �صلة (القيمة �صفر) .وميكن متثيلها �أي�ضا
يف �صورة �أوزان مرجحة ،تقي�س حجم العالقة – مثل حجم التدفقات
بني العقد .والتحليل ال�شبكي هو جمموعة من الطرق ت�صف مركز
وتقيم هيكل ال�شبكة ككل.
العقد يف ال�شبكة ِّ
وقد ا�ستخدم التحليل ال�شبكي يف جماالت مثل علم الأوبئة وعلم
االجتماع .ويف ال�سنوات الأخرية ،حفز االهتمام بالدور الذي �أ�سهمت
به درجة الرتابط خالل الأزمة الأخرية �إجراء بحوث يف التطبيقات
ال�شبكية على علم االقت�صاد واملالية.
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يف العينة مو�ضوع درا�ستنا هي �أنها �إما مل تبلغ بياناتها �إىل بنك
الت�سويات الدولية �إال م�ؤخرا �أو �أنها ال تقوم ب�إبالغها �إليه �إطالقا .وقد
اقت�رص اختيارنا لبلدان اجلوهر على االقت�صادات اخلم�سة ع�رش التي
تبلغ بياناتها با�ستمرار �إىل بنك الت�سويات الدولية منذ عام  1978حتى
ال تختلط التغريات يف ال�شبكة بالتغريات يف عينة البلدان املبلغة.
وقمنا ببناء �شبكتني� .إحداهما �شبكة �أ�سميناها اجلوهر-اجلوهر،
وهي تر�صد التدفقات فيما بني االقت�صادات اخلم�سة ع�رش املتقدمة
وت�شبه الر�سم البياين  .1والأخرى �شبكة �أ�سميناها اجلوهر-الأطراف،
وهي تر�صد التدفقات املتجهة من االقت�صادات اخلم�سة ع�رش �إىل بقية
العامل (ال تبلغ التدفقات من بقية العامل �إىل اقت�صادات اجلوهر) .ويتم
احل�صول على ال�شبكة امل�رصفية العاملية مبطابقة �شبكتي اجلوهر-
اجلوهر واجلوهر-الأطراف .ومتثل العالقات (ال�صالت) بني البلدان
تدفقات مالية موجبة تقوم نظم م�رصفية بالو�ساطة فيها� ،أي بعبارة
�أخرى ،متثل ا�ستثمارات �صافية.

الرتابط والتجمع

قمنا بالرتكيز على م�ؤ�رشين للرتابط ،ب�سيطني وم�ستخدمني على نطاق
وا�سع ،ير�صدان كثافة العالقات يف ال�شبكة امل�رصفية العاملية ويركزان
على وجود عالقة بني البلدان ولي�س على حجم التدفق املايل بينهما –
�أ�سميناهما م�ؤ�رش املو�صولية وم�ؤ�رش التجمع.
ويقي�س م�ؤ�رش املو�صولية كثافة العالقات الثنائية� ،أي عدد ال�صالت
بني البلدان يف ال�شبكة مق�سوما على العدد الكلي لل�صالت املحتملة.
ويقي�س م�ؤ�رش التجمع كثافة العالقات ثالثية االجتاه – التي يقوم فيها
ويعرف ب�شكل
املقر�ضون يف بلد ما �أي�ضا ب�إقرا�ض بع�ضهم البع�ض.
َّ
عام ب�أنه عدد املثلثات التي تظهر يف ال�شبكة مق�سوما على العدد الكلي
للمثلثات املحتملة .ويف �شبكة اجلوهر-اجلوهر ،يتكون املثلث عندما
تقوم ثالثة من اقت�صادات اجلوهر ب�إقرا�ض بع�ضها البع�ض؛ ويف �شبكة
اجلوهر-الأطراف ،يتكون املثلث عندما يقرت�ض �أحد بلدان الأطراف من
اثنني من اقت�صادات اجلوهر يقومان ب�إقرا�ض �أحدهما الآخر.
وقد بد�أنا بالنظر �إىل جمموع التدفقات .وثمة زيادة ملحوظة يف
حجم التدفقات التي تقوم فيها بنوك بالو�ساطة �إىل بلدان يف العينة
مو�ضوع درا�ستنا .ومبقارنة متو�سط الفرتة  2002-1978بالذروة
ال�سابقة على الأزمة ،نخل�ص �إىل �أن التدفقات املالية التي تقوم بنوك
بنقلها من �أحد اقت�صادات اجلوهر �إىل �آخر بلغت بالقيمة املوجبة
ال�صافية  36مليار دوالر �أمريكي �سنويا يف املتو�سط وو�صلت �إىل
 230مليار دوالر �أمريكي قبيل الأزمة الأخرية (راجع الر�سم البياين
 .)2وباملثل ،بلغت التدفقات امل�رصفية من اجلوهر �إىل الإطراف ما
متو�سطه  1.5مليار دوالر �أمريكي يف الفرتة املبكرة وارتفعت لت�صل �إىل
 6.4مليار دوالر �أمريكي قبل الأزمة الأخرية (راجع الر�سم البياين .)3
�إال �أنه ال توجد زيادة مماثلة يف الرتابط املايل .وي�شبه الرتابط جمموع
التدفقات من حيث �إنه يرتفع قبل الأزمات املالية وينخف�ض بعدها .غري
�أن الرتابط مل يكن مرتفعا على غري العادة قبل الأزمة الأخرية .ويف الواقع،
يوحي كل من م�ؤ�رش املو�صولية والتجمع يف حالة �شبكة اجلوهر-اجلوهر
بتحقق م�ستويات مماثلة من الرتابط قبل الأزمات املالية الأخرى ،مثل انهيار
�سوق الأ�سهم يف عام  .1987وتظهر �أي�ضا �شبكة اجلوهر-الأطراف زيادة يف
الرتابط قبل وقوع الأزمة ،وهو ما يدل على الأرجح على اجتاه طويل الأجل
نحو زيادة االنفتاح املايل يف الأطراف .وف�ضال على ذلك� ،أدت الزيادة غري
امل�سبوقة يف جمموع التدفقات يف كلتا ال�شبكتني بو�ضوح �إىل تقزمي الزيادة
التي حدثت يف كثافة العالقات بني البلدان قبل وقوع الأزمة الأخرية.
و�إحدى ال�سمات التي تفردت بها الأزمة الأخرية هي �أنه عقب
وقوعها ،تراجعت كثافة ال�شبكة �إىل �أدنى نقطة لها على مدى الفرتة
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الزمنية البالغة  22عاما .وقد اختفى م�ؤ�رش التجمع� ،أي انت�شار العالقات
ثالثية الأطراف ،ب�صورة �شبه كاملة يف كل من �شبكتي اجلوهر-اجلوهر
واجلوهر-الأطراف .ويبدو �أن الأزمة ت�سببت يف خف�ض كثافة ال�شبكة
بحجم مل ُي�شهد من قبل .ولكن ترى ما ال�سبب؟
من الناحية التاريخية ،اتبع م�ؤ�رشا املو�صولية والتجمع دورة ك�ساد
وانتعا�ش ،فيما ي�شبه كثريا جمموع التدفقات� .إال �أن هذا النمط مل يتما�سك
خالل الأزمة الأخرية .ففي حني كانت كثافة ال�شبكة يف عام  2007مماثلة
مل�ستويات ما قبل الأزمة امل�شاهدة يف مرحلة مبكرة ،ف�إن املدى الذي
انخف�ضت �إليه يف الفرتة  2009-2008كان بارزا .ورغم �أن بع�ض املحللني
يعزي �شدة الأزمة �إىل م�ستوى الرتابط املايل ،ف�إن النتائج التي خل�صنا �إليها
ت�شري �إىل �أن الطفرة التي �سبقت الأزمة يف املو�صولية ال تف�رس عمق الأزمة
�إال جزئيا .ون�شتبه يف �أن عاملني �إ�ضافيني �أ�سهما بدور .ف�أوال ،كانت ال�شبكة
امل�رصفية العاملية تقوم قبل الأزمة بالو�ساطة يف تدفقات عرب احلدود كانت
�أكرب بكثري من التدفقات املعهودة يف العقود ال�سابقة .وثانيا ،كانت ال�صدمة
الأولية يف النظام املايل يف جوهر ال�شبكة امل�رصفية العاملية ،و�ضمن هذا
اجلوهر كانت الأطراف امل�شاركة املت�رضرة هي نف�سها مرتابطة فيما بينها
بدرجة عالية .وقد بينت الدرا�سات �أنه من املمكن �أن ترتتب على �صدمات
مماثلة �آثار خمتلفة للنظام املايل الذي يعتمد على النقطة املعينة التي
حتدث فيها ال�صدمة يف هيكل ال�شبكة ) .(Gai and Kapadia, 2010ويرجح
�أن يكون موقع الأزمة� ،إىل جانب احلجم الكبري غري املعتاد لتدفقات الأدوات
املالية العابرة للحدود ،هما العاملني اللذين ت�سببا يف �أن تكون هذه الأزمة
�أ�شد وط�أة بكثري من الأزمات ال�سابقة.

�أداة للم�ستقبل
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يف �شدة الأزمة الأخرية .و�سبب ذلك هو �أن ال�صدمة التي كان يعتقد
يف البداية �أنها �صدمة حملية — �إفال�س م�ؤ�س�سة مالية على درجة
عالية من الرتابط — ترتبت عليها �آثار جتاوزت بكثري حدود تلك
امل�ؤ�س�سة وحدود بلدها .ولو كان التحليل ال�شبكي من بني الأدوات
التي ي�ستخدمها �صانعو ال�سيا�سات ،لرمبا كانوا قد فهموا ب�شكل
�أف�ضل الآثار املحتملة لل�سماح ب�إخفاق م�ؤ�س�سة مالية متو�سطة
احلجم� .إن التحليل ال�شبكي ،بنظره �إىل العوامل ،لي�س مبعزل عن
بع�ضها البع�ض و�إمنا يف تناغم فيما بينها ،يوفر �أدوات لتحليل
الرتابطات التي ميكن �أن ت�ستخدم لتقييم املخاطرة النظامية .وميكن
�أن ي�ضيف التحليل ال�شبكي ،بنظره �إىل العوامل �إىل جانب ال�صالت
بينها ،ر�ؤى مهمة ب�ش�أن النظام املايل ككل ،الذي ميثل �شبكة معقدة
من الأطراف املرتابطة واملتكافلة.

■

كاميليا مينوايو اقت�صادية يف معهد �صندوق النقد الدويل لتنمية
القدرات.
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عامالت مهاجرات �صينيات يحكن مالب�س يف �أحد امل�صانع يف رومانيا.

يو�شك

جدال الواليات املتحدة الأمريكية
طويل الأمد مع املك�سيك ب�ش�أن
الهجرة غري ال�رشعية على
االنتهاء .ف�صايف عدد املهاجرين من املك�سيك �إىل الواليات
املتحدة يقرتب من �صفر وتبلغ حاالت القب�ض على
املهاجرين غري ال�رشعيني (كثري منهم غري مك�سيكيني) عند
احلدود اجلنوبية للواليات املتحدة م�ستويات �شوهدت �آخر
مرة يف عام .(U.S. Border Patrol, n.d.) 1970
و ُيعزى جزء كبري من تراجع الهجرة غري ال�رشعية
�إىل اال�ستثمارات الأمريكية ال�ضخمة يف مراقبة
احلدود ،والتدابري الداخلية الن�شطة الرامية �إىل �إنفاد
القانون ،وا�ستمرار منو االقت�صاد املك�سيكي منذ عام
 2010بوترية �أ�رسع بكثري من االقت�صاد الأمريكي،
وبلوغ م�ستويات التعاون مع الواليات املتحدة ب�ش�أن
هذه امل�س�ألة �آفاق �أرحب من �أي فرتة م�ضت .ولكن
الأهم حتى من ذلك هو �أن ا�ستمرار تراجع معدالت
اخل�صوبة املك�سيكية يعني دخول عدد �أقل من
العمالة املك�سيكية اجلديدة يف قوة العمل كل عام
يف نف�س الوقت الذي �أ�صبحت فيه فر�ص العمل يف
الواليات املتحدة �أقل بكثري نتيجة ال�ستمرار الع�رس
االقت�صادي.
ومل ت�ؤثر توابع الركود الكبري على الهجرة بني
الواليات املتحدة واملك�سيك فح�سب .فاملهاجرون
القادمون من بلدان �أقل دخال وبلدان متو�سطة الدخل

�سبتمرب 2012

كانوا عر�ضة بوجه خا�ص ل�ضياع وظائفهم يف معظم
االقت�صادات املتقدمة .و�أ�صبحت الهجرة — التي
ال تزال القوة الدافعة للعوملة ونتاجا جانبيا لها
والرتابط املتزايد دوما الذي تغذيه — تقف وجها
لوجه �أمام الأزمة العاملية.
ورمبا تكون الأزمة قد �أنهت فرتة غلِّفت فيها
منافع االنفتاح ،مبا يف ذلك الهجرة وا�سعة النطاق،
بعدد قليل ن�سبيا من امل�سائل على نطاق االقت�صادات
ويرجح �أن ت�صبح الهجرة يف ال�سنوات
املتقدمة.
َّ
القادمة �أكرث انتقائية ،و�أن يقل الرتحيب باملهاجرين
�أ�صحاب املهارات الأقل — على الأقل ك�أ�شخا�ص
يحتمل �أن يحملوا �إقامة دائمة ،دع عنك �أن يكونوا
مواطنني.

تدمري الوظائف

بلغ الع�رس يف �سوق العمل يف الواليات املتحدة ،على
�سبيل املثال ،م�ستويات غري م�شهودة منذ الك�ساد
الكبري .فعدد العاطلني عن العمل كليا �أو جزئيا —
مبن فيهم العاملون غري املتفرغني ب�صورة ال�إرادية
والعاملون الذي ي�صبحون مرتبطني بقوة العمل ب�شكل
هام�شي �أو مثبطني— يقارب  23مليون �شخ�ص� ،أي
نحو  %15من القوة العاملة (راجع الر�سم البياين .)1
وتبلغ ن�سبة الرجال الذين يحتفظون بوظيفة �أدنى
م�ستوياتها منذ عام  ،1948حني بد�أت وزارة العمل

الأمريكية يف جمع هذه البيانات ،بينما تبلغ بالن�سبة جلميع العاملني
�أدنى امل�ستويات امل�سجلة منذ عام  .1981ويف منت�صف عام ،2012
كان ما يقرب من  %42من العاطلني عن العمل بال وظيفة لفرتة 27
�أ�سبوعا �أو �أطول ،مما يزيد احتمال �ضمور مهاراتهم ويرفع خماطرة �أال
جتد الوظائف ،يف ظل ا�ستمرار بطالة
�أعداد كبرية من الأ�شخا�ص ،من
ي�شغلها ب�سبب ات�ساع الفجوة بني
املهارات املتاحة واملهارات التي
يطلبها �أرباب العمل (راجع مقال
«م�أ�ساة البطالة» يف عدد دي�سمرب
 2010من جملة التمويل والتنمية).
ويقع ال�رضر الأكرب على العاملني يف
منت�صف العمر (� 45إىل � 64سنة)،
الذين يظلون عاطلني عن العمل لفرتات �أطول من �أي فئة عمرية �أخرى
ويجدون �صعوبة �أكرب يف احل�صول على وظائف ب�أجور مماثلة للوظائف
التي فقدوها .وعالوة على ذلك ،ت�ؤدي اال�ستثمارات يف التكنولوجيات
التي حت�سن الإنتاجية وتوفر العمالة خالل فرتات الركود �إىل خف�ض
الطلب على العمالة يف فرتات ما بعد الركود ) .(Katz, 2010وعلى الرغم
من ت�ضا�ؤل قوة العمل لدى الواليات املتحدة ،فقد ارتفع �إجمايل الناجت
املحلي فيها عما كان عليه منذ خم�س �سنوات.
وال تقت�رص هذه الأرقام املزعجة على الواليات املتحدة .فبعد خم�س
�سنوات من ظهور الدالئل الأوىل على ع�رس �سوق الرهون العقارية الأمريكية
الذي �أف�ضى �إىل الأزمة املالية العاملية ،وبعد ثالث �سنوات من بدء حدوث
تعاف �آخذ يف التوقف يف معظم االقت�صادات املتقدمة ،تفاقمت �أزمة
الوظائف يف �أوروبا ككل .ففي �إبريل  ،2012بلغ عدد العاطلني عن العمل
يف بلدان االحتاد الأوروبي البالغة  27بلدا  24.7مليون �شخ�ص ،بزيادة
ن�سبتها  %8على الن�سبة امل�سجلة يف عام �سابق ) .(Eurostat, 2012ويزداد
املوقف �سوءا عندما ت�ؤخذ يف االعتبار جميع مقايي�س الع�رس االقت�صادي؛
ففي عام  ،2011بلغ عدد العاملني يف االحتاد الأوروبي العاطلني عن
Papademetriou, 7/17/12
العمل كليا �أو جزئيا  42.6مليون �شخ�ص.

وعالوة على ذلك ،تبلغ بطالة ال�شباب م�ستويات مرتفعة للغاية وال
تزال ترتفع يف بع�ض بلدان االحتاد الأوروبي (راجع الر�سم البياين .)2
وتبعث العواقب التي ميكن �أن ترتتب على هذه الظاهرة على القلق .وت�شمل
هذه العواقب “حدوث ندبات اقت�صادية” طويلة الأجل ،وخماطرة وجود
“جيل مفقود” من العاملني ،واحتمال
حدوث ا�ضطرابات اجتماعية — تكون
الأيديولوجيات املتطرفة �أقوى بريقا
للذين يواجهون �آفاقا مظلمة.
ويف حني ت�رضر ماليني العمال من
الأزمة ،فقد تباينت درجة الأمل .ففي
حالة الرجال والعاملني ال�شباب — ال
�سيما املهاجرين ال�شبان — و�أبناء
الأقليات ،كانت املعاناة �أ�شد .ويف
الواليات املتحدة ،ت�رضر الأمريكيون الالتينيون الناطقون بالإ�سبانية
وال�سود والعاملون يف منت�صف العمر واملراهقون بدرجة �أكرب من اجلماعات
الأخرى .ويف �أوروبا ،ت�شمل جماعات املهاجرين التي ا�ستوعبت �صدمة غري
متكافئة على �صعيدي االقت�صاد و�سوق العمل املهاجرين من بلدان منطقة
الأنديز و�شمال �إفريقيا يف �إ�سبانيا؛ واملهاجرين من بنغالدي�ش وباك�ستان
والربتغال يف اململكة املتحدة؛ ومعظم املهاجرين يف اليونان.
وتظل هذه اجلماعات عر�ضة للمخاطر ملجموعة خمتلفة من
الأ�سباب.
• املهارات :ميتلك املهاجرون عادة م�ستويات مهارية �أقل �أو مهارات
ي�صعب بدرجة �أكرب االعرتاف بها �أو ترجمتها يف االقت�صاد املحلي ،وهي
عوامل يعقدها �ضعف القدرة اللغوية.
• اخلربة :غالبا ما تكون لدى �شباب العاملني واملهاجرين
والأقليات املحرومة خربة عمل �أقل ويواجهون بدرجة تزيد �أو تنق�ص
�سيا�سات ر�سمية تقوم على قاعدة « ُيف�صل �أوال من يعينَّ �آخرا».
• توظيف العمالة يف حاالت الطوارئ :تكون لهذه اجلماعات
وظائف يغلب عليها الطابع امل�ؤقت وتت�سع وتنكم�ش وفقا لدورات
الطلب.

ميتـلـك املهـاجـرون عـادة مـ�ستويات
مهارية �أقل �أو مهارات ي�صعب بدرجة
�أكرب االعرتاف بها �أو ترجمتها يف
االقت�صاد املحلي.
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• التدريب :كانت ا�ستثمارات �أرباب العمل يف تدريب ه�ؤالء العمال
�أقل يف �أغلب احلاالت ،وهو ما يزيد من �إمكانية اال�ستغناء عنهم.
• قطاع الوظائف :كانت القطاعات التي وقع عليها ال�رضر الأبلغ
من الأزمة هي القطاعات التي يعمل فيها عدد كبري من املهاجرين.
ففي الواليات املتحدة و�إ�سبانيا ،على �سبيل املثال� ،أدى انفجار فقاعة
امل�ساكن �إىل انهيار قطاع الت�شييد ،الذي كان م�صدرا لتوظيف �أعداد
كبرية من املهاجرين ،يقيم عدد كبري منهم ب�صفة غري قانونية.

معاناة املهاجرين

منت يف العقود الثالثة املا�ضية �أعداد املهاجرين القادمني من بلدان
تراوحت من بلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل �إىل بلدان مرتفعة الدخل على
نطاق جميع امل�ستويات املهارية والتعليمية .وت�شري تقديرات �أعدتها الأمم
املتحدة يف عام � 2008إىل �أن عدد املهاجرين ،امل�أذون وغري امل�أذون بهم،
�إىل املناطق الأكرث مناء يف العامل �سيزيد مبقدار ال�ضعف تقريبا ،من %5.4
يف عام � 1980إىل  %10.5بحلول عام .(United Nations, 2009) 2010
ويف عدة حاالت� ،أغلبها يف البلدان التي تتمثل جتربتها الرئي�سية مع
الهجرة يف كونها بلدانا مر�سلة للمهاجرين ولي�ست م�ستقبلة لهم ،منت �أعداد
املهاجرين مبعدالت كانت غري م�سبوقة يف �أوقات ال�سلم .ففي �إ�سبانيا،
على �سبيل املثال ،منا عدد املهاجرين من ب�ضع نقاط مئوية �إىل %14
من عدد ال�سكان يف �أقل من  15عاما .و�شهدت فنلندا و�آيرلندا واململكة
املتحدة واليونان و�إيطاليا �أي�ضا منوا �رسيعا على نحو ملحوظ (راجع
الر�سم البياين  .)3ويف جميع احلاالت ،مل تتح معدالت النمو ال�رسيعة لهذه
البلدان وقتا كافيا لتعديل �أطرها القانونية وامل�ؤ�س�سية لدمج الوافدين
اجلدد ب�صورة فعالة و�إعداد �شعوبها للتغريات التي تنطوي عليها الزيادات
�رسيعة الوترية يف �أعداد املهاجرين .و�أدى ذلك �إىل غر�س بذور رد الفعل
Papademetriou,
7/17/12
وبرامج
 revisedقومية
ذات نعرة
الأخري جتاه املهاجرين ،مثل �صعود �أحزاب

قوية ،انتقائية يف �أغلبها� ،ضد املهاجرين (امل�سلمني عادة) .و�أدت الأزمة
االقت�صادية بب�ساطة �إىل تكثيف رد الفعل ال�سلبي �إزاء املهاجرين.
و�أتاح وجود ثغرات حدودية بني البلدان واعتقاد عام بوجود �آثار
اقت�صادية �إيجابية للهجرة لأعداد هائلة من املهاجرين االنتقال من
�أماكنهم ،ب�صورة م�رشوعة وغري م�رشوعة .وفعليا ،قامت االقت�صادات
الآخذة يف التو�سع با�ستيعاب العمالة الإ�ضافية ب�سهولة .ومتتع
امل�ستهلكون بانخفا�ض تكاليف ال�سلع واخلدمات التي ينتجها مهاجرون
يتقا�ضون �أجورا �أقل ،وامتدح عدد كبري من �صانعي ال�سيا�سات االقت�صادية
الأثر التقييدي للهجرة على ت�ضخم الأجور — وهي ظاهرة ميقتها على
نحو مفهوم العاملون املحليون املت�رضرون منها ب�شكل مبا�رش.
و�أدى الركود الكبري �إىل تغيري ذلك.
وال�شيء امل�ؤكد هو ا�ستمرار الهجرة الدولية يف النمو .غري �أن معظم ذلك
النمو كان يف االقت�صادات متو�سطة الدخل ،ال �سيما االقت�صادات ال�صاعدة
مثل الربازيل ورو�سيا والهند وال�صني ،و�إن كان قد حدث �أي�ضا يف جنوب
�إفريقيا واملك�سيك وتركيا و�إندوني�سيا ،وعدة بلدان �أخرى يف جنوب �رشق
�آ�سيا .ومع ذلك ،فقد منا جمموع املهاجرين �إىل البلدان مرتفعة الدخل
بوترية بطيئة للغاية مقارنة مبعدالت النمو امل�سجلة يف العقود الثالثة
املا�ضية ،على الرغم من ا�ستمرار البلدان الناطقة بالإجنليزية يف قبول
�أعداد كبرية من املهاجرين اجلدد ).(United Nations, 2012

عرف جديد؟

ُيتوقع �أن حتيط �أجواء عدم اليقني ببيئة ما بعد الأزمة .وتتولد عن هذه
البيئة جمموعة من الأ�سئلة ،ت�ستع�صي الإجابة حاليا على كثري منها
بالأ�سا�س .هل تنح�رس تدريجيا معدالت البطالة املرتفعة والنمو البطيء
وغري املت�ساوي يف توظيف العمالة ،مع عودة معدالت النمو و�أمناط الهجرة
«التقليدية» �إىل م�ستويات ما قبل الأزمة تقريبا؟ �أم هل ت�ستقر م�ستويات
Papademetriou, revised 7/17/12
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النمو االقت�صادي والهجرة يف البلدان مرتفعة الدخل عند
م�ستويات �أكرث اعتداال؟ وهل بلغت االقت�صادات املتقدمة
نقطة انقالب يف تواريخها املتعلقة بالهجرات املعقدة دوما
بحيث ميكن توقع وجود فرتة مت�صلة من انخفا�ض الطلب
على العمالة وزيادة كبرية يف الهجرة االنتقائية؟ وكيف
�سي�ؤثر ا�ستمرار ع�رس �أ�سواق العمل على �سلوك اجلماعات التي
توجد غالبا على هوام�ش قوة العمل ،والتي حتدد قراراتها
برغم ذلك املعرو�ض الكلي من العمالة :العمالة الأقل حظا
من التعليم؛ والعمالة املثبطة؛ وفقراء املناطق احل�رضية؛
والعمال املحرومون واملهم�شون على �أي نحو �آخر (كثري
منهم من الأقليات)؛ والن�ساء الالتي �أ�صبحن الآن خارج
قوة العمل ويرغنب يف العودة �إليها؛ واملتقاعدون العائدون
�إىل العمل �أو العاملون الأكرب �سنا الذين ي�ؤجلون التقاعد؛
والعاملون الذين جتنبوا العمل يف وظائف معينة باعتبار
�أنها مفرطة يف �صعوبتها ويف عدم قبول املجتمع لها؟
و�ست�ساعد االختيارات التي تقوم بها هذه اجلماعات ،ب�صورة
جماعية ،على حتديد عدد املهاجرين الذين ُيتوقع �أن «حتتاج» �إليهم
البلدان امل�ستقبلة للمهاجرين يف ال�سنوات القادمة — و�ستفيد القرارات
التي تتخذها احلكومات يف جماالت االقت�صاد و�سوق العمل والرعاية
االجتماعية ،و�أرباب العمل ،والأفراد ،يف ت�شكيل عمليات التحديد هذه.
وبالرغم من ذلك� ،ستظل بع�ض القوى الأ�سا�سية الدافعة للهجرة دون
تغري .ورغم �أن �أجيال ما بعد احلرب العاملية الثانية ميكن �أن تتقاعد
يف فرتة تتجاوز ما هو متوقع �أ�صال ،ف�إن �شيخوخة ال�سكان �ستظل تولد
طلبا على العمالة املهاجرة لكي تعمل من ناحية وتدفع ال�رضائب من
ناحية �أخرى لدعم املنافع االجتماعية والرعاية املطلوبة للم�سنني.
و�ستقل �إمدادات العمالة اجلديدة يف البلدان التي ت�سجل معدالت خ�صوبة
منخف�ضة طويلة الأجل ،وهو ما �سي�ؤدي �إىل جانب �شيخوخة ال�سكان �إىل
و�ضع �ضغوط متزايدة على اجلانب املنتج من القوة العاملة .و�ستزداد ن�سب
�إعالة كبار ال�سن — �أي عدد الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم على � 65سنة
مق�سوما على عدد الأ�شخا�ص الذين ترتاوح �أعمارهم بني  20و � 64سنة —
بدرجة �أكرب حتى (راجع الر�سم البياين  .)4و�سيظل نظاما التعليم والتدريب
يف البلدان الغنية يجاهدان من �أجل تلبية طلب �سوق العمل نظرا لأنه ال
يوجد بلد ي�ستطيع التنب�ؤ بجودة كافية مب�ستقبل الطلب على املهارات� ،أو
تطوير �صناعات حملية متخ�ص�صة مناف�سة بالتعويل ح�رصا على املواهب
املحلية .و�ستتمثل التحديات التي يواجهها �صانعو ال�سيا�سات يف تقدمي
ا�ستجابات ذات م�صداقية على م�ستوى ال�سيا�سات خالل فرتة ت�سود فيها
حالة ا�ستثنائية من عدم اليقني وم�ستويات بطالة مرتفعة با�ستمرار ،مع
ال�سعي بن�شاط يف الوقت نف�سه للعثور على مواهب عاملية واحلفاظ على
االنفتاح وروح الت�سامح التي تقوم عليها التناف�سية يف املدى البعيد.
ويرجح �أن
ويف الوقت نف�سه ،ا�ستمر منو �أ�شكال معينة من الهجرة
َّ
تت�سارع وترية هذا النمو يف ال�سنوات املقبلة .وي�ستجيب �أغلب �أ�شكال
الهجرة هذه لفروق الفر�ص بني البلدان ،وهو الدافع الرئي�سي وراء الهجرة.
ومن بني هذه الأ�شكال ما يلي:

الهجرة من البلدان مرتفعة الدخل نتيجة الع�رس االقت�صادي:

ُيتوقع �أن يكون جزء من تدفقات املهاجرين باجتاه م�ستعمرات �سابقة
حيث �أ�صبحت الفر�ص �أوفر .والتدفقات املرتقبة هي التدفقات من بلدان
مثل �آيرلندا ودول االحتاد الأوروبي املطلة على البحر املتو�سط التي
حتولت من بلدان درج العرف على مدى قرون على �أنها مر�سلة للمهاجرين

معرب حدودي بني الواليات املتحدة واملك�سيك يف �سان يي�سيدرو ،كاليفورنيا.

�إىل بلدان رئي�سية يفد �إليها املهاجرون يف غ�ضون فرتة تزيد قليل على
عقد .ويبدو الآن �أنها تعود �إىل منطها التاريخي.

تدفقات الهجرة ثنائية االجتاه فيما بني البلدان مرتفعة الدخل
ومن البلدان مرتفعة الدخل �إىل البلدان متو�سطة الدخل �رسيعة
النمو :حتدث تدفقات الهجرة فيما بني البلدان مرتفعة الدخل منذ �أجيال

وهي متثل نحو ربع جمموع تدفقات املهاجرين (United Nations,
) .2012وتعني الأحكام القانونية لالحتاد الأوروبي التي تن�ص على
حرية احلركة ف�ضال عن انفتاح معظم البلدان الغنية بحكم الواقع �أمام
املهاجرين من بلدان ذات م�ستويات تنمية مماثلة �أن هذه احلركات
ويرجح �أن ت�شهد الهجرة بني ال�شمال واجلنوب،
�ست�ستمر يف النمو.
َّ
التي يبلغ م�ستواها حاليا نحو  13مليون �شخ�ص ،منوا قويا ،بالرتكيز
على البلدان متو�سطة الدخل �رسيعة النمو وحتويلها �إىل مراكز الهجرة
التالية ،ال �سيما �أنها ت�ست�ضيف بالفعل �أعدادا كبرية من املهاجرين من
بلدان جماورة �أقل دخال .وتبذل هذه البلدان يف الواقع جهودا ن�شيطة يف
الوقت احلايل جلذب املهاجرين املوهوبني من بلدان ال�شمال ،بالرتكيز
على �إغراء مهاجريها بالعودة وذلك بعر�ض حوافز ت�شمل توفري تي�سريات
ويكمل
يف جمايل ال�رضائب والنقد الأجنبي و�إتاحة فر�ص �إجراء بحوث.
ِّ
هذه الدائرة ما تقوم به ال�رشكات العاملية التي جتذبها حوافز مماثلة،
وتوافر عمالة موهوبة بدون بع�ض القيود التي تفر�ضها البلدان مرتفعة
الدخل على الهجرة ،وقربها من طبقات متو�سطة جديدة ومتزايدة الوفرة
راغبة يف �رشاء منتجاتها.

جذب املهاجرين �أ�صحاب املهارات �سي�صبح �أقرب �إىل كونه

تثمن املهارات واملواهب ب�صورة كبرية
هدفا من �أهداف ال�سيا�ساتَّ :
يف عامل تتزايد فيه التناف�سية ،وتتكثف عمليات التفتي�ش عنها .غري
�أن املهارات مرتفعة اجلودة — مثل احل�صول على درجات علمية يف
تخ�ص�صات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات من اجلامعات
الكربى — لن تظل متاحة دائمة مثلما تبدو اليوم — وهو ما �سيكون
له �أثر عميق على جماالت الدرا�سة التي يختارها املهاجرون وعلى
امل�ؤ�س�سات التعليمية على م�ستوى العامل .وي�صبح الآن ا�ستقطاب
خريجي اجلامعات يف تخ�ص�صات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات من جامعاتهم «�أ�سهل طريقة جلني الثمار» يف �سيا�سات
الهجرة لدى عدد كبري من البلدان .وميكن �أن ي�صبح التناف�س على ه�ؤالء
اخلريجني حمتدما يف وقت ق�صري للغاية.
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النمو الأخري يف عدد الدار�سني الدوليني �سي�ستمر :يبلغ عدد
الطالب الذين يدر�سون خارج �أوطانهم اليوم �أكرث من  3مليون دار�س —
بزيادة قدرها ال�ضعف تقريبا على عددهم يف عام  ،2000وميكن �أن يزيد
هذا العدد ب�أكرث من ال�ضعف مرة �أخرى بحلول عام (UNESCO, 2020
) .2011وثمة عن�رص جذب للبلدان امل�ضيفة — فتوفري التعليم لدار�سني
�أجانب يدفعون ر�سوما عمل مدر للربح — وبالن�سبة للدار�سني ،تزداد
قيمة التعليم يف اخلارج مع تزايد املناف�سة على املواهب.
و�أخريا� ،سي�ستمر �أي�ضا �صعود �أ�شكال �أخرى من الهجرة — مبا يف
ذلك هجرة امل�ستثمرين واملتقاعدين ،وهجرة “املغامرين” ،وهجرة

يرجح �أن ي�شهد امل�ستقبل قدرا �أكرب بكثري
َّ
من الهجرة االنتقائية.
�أبناء املهاجرين ال�ساعني �إىل تق�صي فر�ص يف البلدان التي هاجر �إليها
�آبا�ؤهم نتيجة للأمان الذي توفره املواطنة يف البلدان التي اكت�سب
�آبا�ؤهم جن�سياتها.
ولعل من الأمور التي ال تقل �أهمية �أن طابع الهجرة �سيتغري على
الأرجح .فكان للهجرة يف معظم فرتات  150عاما املا�ضية ،منط را�سخ
مل �شمل الأ�رسة واحل�صول على جن�سية
منتجه النهائي �شبه املعياري ّ
بلد املهجر� .إال �أن االحتمال الأرجح هو �أن تكون الهجرة اجلديدة �أقرب
يف طابعها �إىل الهجرة امل�ؤقتة والقائمة على عقود (�أقرب يف طبيعتها
�إىل «التنقل» من الهجرة التقليدية) و�أال تقرتن عادة باحل�صول على
جن�سية.

حقائق ال مفر منها

بتدقيق النظر يف التقاطع بني �أزمة املالية العامة و�أزمة الوظائف
اجلاريتني والهجرة يف معظم بلدان العامل املتقدم يتبني �أن هناك عدة
جماالت مهمة يتعني على �صانعي ال�سيا�سات �أن يولوها اهتمامهم.
ف�أوال ،يجب �أن تعيد ال�سلطات النظر يف بع�ض االفرتا�ضات ب�ش�أن
الطلب الذي ال يكاد ينقطع على العمالة املهاجرة ،وخ�صو�صا فكرة �أن
الهجرة وا�سعة النطاق �رضورية لتحقيق النمو االقت�صادي والرخاء.
ويرجح بدرجة غالبة �أن ي�شهد امل�ستقبل قدرا
فالواقع يحمل معان �أكرب.
َّ
�أكرب بكثري من الهجرة االنتقائية و�إدارة �أن�شط بكثري لنظام الهجرة.
و�سيت�أكد ذلك من خالل �سيا�سات للهجرة ولي�س جمرد احلوكمة اجليدة.
ورمبا ت�صبح املوافقة على طلبات �أرباب العمل با�ستقدام مهاجرين
جدد ذوي مهارات حمدودة �أو مهارات ي�سهل احل�صول عليها على �أي
نحو �آخر تدريجيا �أثرا من املا�ضي .كذلك �سيفكر �صانعو ال�سيا�سات مليا
حول كيفية وجماالت اال�ستثمار يف املهارات الوظيفية للعمال الذين
يعانون من ندبات اقت�صادية والعمال املهم�شني والعمال الذين فاتهم
قطار العوملة .ومرة �أخرى �سيكون ذلك من ال�رضورات التي تفر�ضها
ال�سيا�سات والقيادة امل�س�ؤولة .وعالوة على ذلك ،ف�إن �إعادة الهيكلة
االقت�صادية التي فر�ضتها الأزمة على كل االقت�صادات املتقدمة تقريبا
وما ترتب عليها من ا�ستثمارات يف زيادة الإنتاجية تزيد من �صعوبة
التم�سك بالر�أي امل�ؤيد للهجرة وا�سعة النطاق .و�أخريا �ستزداد ال�ضغوط
على حكومات البلدان املتلقية للمهاجرين لإنفاذ قوانني �ضد الهجرة
غري ال�رشعية وتوظيف العمالة غري امل�أذون به رمبا كانت متقاع�سة عن
�إنفاذها يف املا�ضي.
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وثانياُ ،يتوقع مع ا�ستمرار الأزمة �أن ت�شهد �أعدا ٌد متزايدة من العمال
الذين ظلوا عاطلني عن العمل لفرتة طويلة مزيدا من التدهور يف مهاراتهم.
ويواجه �صانعو ال�سيا�سات بالتايل �شبح البطالة الهيكلية املتزايدة – الذي
ظل جزء كبري من �أوروبا يجاهده على مدى جيل ولكن جتنبته الواليات
املتحدة يف الغالب .وي�شري ذلك �إىل �أنه �سيتعني على احلكومات و�أرباب العمل
م�ضاعفة جهودهم لال�ستثمار يف عمالتهم القانونية دون اعتبار ملن�شئها
�أو م�ؤهالتها ال�سابقة و�أنه �سيتعني على العاملني اال�ستثمار يف �أنف�سهم.
وعندما يعود النمو االقت�صادي� ،سيكون �أرباب العمل واالقت�صاد الأو�سع
بحاجة �إىل قوة عاملة �أف�ضل من حيث املهارات والتعليم .فاالقت�صادات
التي �ستتوفر لها هذه القوة العاملة �ستكون بخري؛ �أما االقت�صادات التي
�ستفتقر �إىل هذه القوة ف�سيزداد تراجعها — و�سيحدث ذلك �أي�ضا للقطاعات
االقت�صادية التي توظف عاملني دون �أن ت�ستثمر فيهم.
وثالثا ،ميكن �أن ي�ؤدي خف�ض الأموال املخ�ص�صة لدمج املهاجرين يف
معظم االقت�صادات املتقدمة �إىل زيادة امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية
الأطول �أجال على نحو ي�ضخم التحديات التي يفر�ضها حتقيق التعايف عن
الالزم .وعلى �سبيل املثال ،قامت �إ�سبانيا يف فرتة مبكرة خالل هذا العام
بخف�ض ميزانية دمج املهاجرين �إىل �صفر ،ويجري يف معظم البلدان حاليا
خف�ض امل�ساعدة على دمج املهاجرين واخلدمات العامة املقدمة �إليهم و�إىل
اجلماعات املهم�شة الأخرى .ويعني ذلك �أن اجلماعات املهاجرة التي كانت
يف حال جيدة ن�سبيا قبل وقوع الأزمة االقت�صادية �ستزدهر على الأرجح
�أي�ضا خالل التعايف� .أما اجلماعات املهاجرة التي كانت بالفعل يف و�ضع
�سيء ف�ستكون قدرتها على التعايف �أقل و�ستواجه عقبات �ضخمة حتول
يرجح �أن ت�ستمر �إىل اجليل التايل .وال
دون حت�سن �أو�ضاعها االقت�صادية َّ
يرجح �أن تتغري القوى الأ�سا�سية الدافعة لدمج املهاجرين بنجاح — مثل
َّ
القدرة اللغوية ،والتعليم ،واملهارات وامل�ؤهالت ذات ال�صلة ،واالعرتاف
بامل�ؤهالت ،واخلربة بالعمل املحلي ،واالت�صاالت املهنية .ولكن مع وجود
جمموعة كبرية من العاملني العاطلني عن العمل يتخري منها �أرباب العمل
من ي�شا�ؤون� ،ستزداد �أهمية هذه ال�صفات للمهاجرين و�ستكون عاقبة
االفتقار �إليها �أ�شد تدمريا.

■
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الإقليمية

املالية

ما�ساهريو كاواي ودومينيكو لومباردي

�أ�صبحت

الإقليمية �سمة مهمة يف
نظام التجارة العاملي.
فقد �شهدت الفرتة بني
انتهاء احلرب العاملية الثانية ومطلع عام 2012
�أكرث من � 500إ�شعار باتفاقات التجارة احلرة
الثنائية ومتعددة الأطراف ،كان معظمها يف العقدين
املا�ضيني.
واكت�سبت الإقليمية املالية �أي�ضا �أهمية متزايدة،
و�إن مل يحدث ذلك �إال يف الآونة الأخرية .ففي يونيو
 ،2012على �سبيل املثال� ،أكد زعماء االقت�صادات
املتقدمة والنامية ملجموعة الع�رشين ،يف اجتماعهم
املعقود يف لو�س كابو�س ،املك�سيك ،على “�أهمية
وجود �شبكات �أمان [مايل] عاملية و�إقليمية فعالة”،
وعلى نف�س الغرار ،ت�ؤكد جلنة ال�سيا�سات الرئي�سية
يف �صندوق النقد الدويل بانتظام على �أهمية �أن
“يقوم ال�صندوق “بالتعاون  ...مع الرتتيبات املالية
الإقليمية”.
ويف حني توجد درا�سات �أكادميية غزيرة عن
الإقليمية التجارية ،ف�إن فهمنا للإقليمية املالية

حمدود بع�ض ال�شيء ،على الرغم من ُبعد الأثر
املحتمل النعكا�ساتها يف ت�شكيل البنيان املايل
وي�صدق ذلك يف حالة �أوروبا — حيث يعتزم
الدويلْ .
�أن تكون �آلية اال�ستقرار الأوروبية املقرتحة م�ؤخرا
ترتيبا �إقرا�ضيا لالحتاد النقدي لتوفري امل�ساعدة
املبا�رشة �إىل الكيانات ال�سيادية — وغريها من
الكيانات.
ويف �أمريكا الالتينية ،جنحت بلدان الأنديز
يف �إن�شاء ال�صندوق االحتياطي لأمريكا الالتينية،
الذي ظل ن�شيطا للغاية يف توفري التمويل مليزان
املدفوعات لأع�ضائه على مدى فرتة جاوزت ثالثة
عقود .وهناك بالطبع مبادرة �شيانغ ماي يف �آ�سيا،
التي قامت رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا (�آ�سيان)
� — 3+أي بلدان �آ�سيان الع�رشة �إ�ضافة �إىل ال�صني
وكوريا واليابان — ب�إن�شائها يف �أعقاب الأزمة
املالية الآ�سيوية يف الفرتة  .1998-1997وقد
�أ�صبحت هذه املبادرة متعددة الأطراف بتوحيد
�شبكة من اتفاقات املبادلة الثنائية يف عقد
مبادالت واحد يف مار�س  ،2010وهناك وحدة

تقوم الرتتيبات
الإقليمية يف الوقت
احلايل ب�إعادة
ت�شكيل البنيان
املايل الدويل
وامل�ساعدة على
حتقيق اال�ستقرار
املايل العاملي
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�إقليمية معنية بالرقابة الإقليمية ،ت�سمى مكتب البحوث االقت�صادية
الكلية لآ�سيان  ،3+تعمل يف �سنغافورة منذ عام .2011

تكميل نطاق �أو�سع من التكامل

تختلف هذه الرتتيبات املالية الإقليمية �إىل حد ما عن بع�ضها البع�ض،
وترتاوح من التمويل احلكومي وجتميع احتياطيات النقد الأجنبي �إىل
ترتيبات ملبادلة العملة .وال�سمة التي ت�شرتك فيها جميع هذه املبادرات،
برغم تنوعها اجلوهري ،هي �أنها ولدت جميعا من رحم اجلهود الأو�سع
الرامية �إىل تعزيز التكامل الإقليمي وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي
الكلي واال�ستقرار املايل.
واحلالة الأكرث و�ضوحا هي �أوروبا ،حيث �أدى تكافل اقت�صادات تلك
املنطقة ،بعد فرتة ق�صرية من انتهاء احلرب العاملية الثانية� ،إىل �إن�شاء
احتاد املدفوعات الأوروبية ،الذي �سبق الإطار الإقليمي الأكرث تقدما،
و�أ�سفر يف نهاية الأمر عن قيام احتاد العملة يف عام .1999
وتفخر �أمريكا الالتينية ب�أن لديها �أعرق تقليد جلهود التكامل
الإقليمي ،و�إن كان معروفا بدرجة �أقل ،على م�ستوى االقت�صادات
النامية ،ويرجع تاريخه �أي�ضا �إىل خم�سينات القرن الع�رشين .ويف
�إطار ال�سعي لإن�شاء �سوق �إقليمية م�شرتكة لل�سلع واخلدمات يف �أمريكا
الالتينية ،جنح �صانعو ال�سيا�سات يف هذه املنطقة يف �إن�شاء ترتيبات
مقا�صة للمدفوعات داخل املنطقة ،وبنكني للتنمية ،وال�صندوق
االحتياطي لأمريكا الالتينية .وينتمي �إىل هذا الأخري عدد حمدود

يف حالة ال�صدمات النظامية �أو على
م�ستوى املنطقة ،قد يتعني �أن تتكاتف
جهود الرتتيبات الإقليمية و�صندوق
النقد الدويل
ومريح من الأع�ضاء ميثلون �سبعة اقت�صادات �صغرية ومتو�سطة احلجم،
تربطها عالقات ثقافية قوية وجمموعة كبرية من امل�صالح امل�شرتكة.
وفعليا ،ميثل هذا ال�صندوق دليال مبا�رشا على قدرة الرتتيبات (دون)
الإقليمية على توفري قدر �أكرب من امللكية للأع�ضاء الذي �سيجدون يف
ظروف �أخرى �صعوبة يف �إي�صال �أ�صواتهم يف �صندوق النقد الدويل،
العاملي ،ب�أع�ضائه البالغ عددهم  188ع�ضوا.
والواقع �أن فكرة تعزيز امللكية الإقليمية هذه هي بال�ضبط التي دفعت
بلدان �آ�سيان� 3+إىل و�ضع مبادرة �شيانغ ماي يف مايو  .2000فبعد
�أن خاب رجاء هذه البلدان الثالثة ع�رش من ا�ستجابة املجتمع الدويل
�أثناء الأزمة املالية الآ�سيوية ،قررت هذه البلدان خف�ض اعتمادها على
�صندوق النقد الدويل.
وقد �أن�شئت مبادرة �شيانغ ماي بعد فرتة ق�صرية من معار�ضة
الواليات املتحدة الأمريكية و�صندوق النقد الدويل القرتاح اليابان
�إن�شاء �صندوق نقد �آ�سيوي ،لتكمل طائفة �أو�سع من جهود التكامل
الرامية �إىل توثيق الروابط التجارية واملالية يف �رشق �آ�سيا .وت�شمل
هذه اجلهود مبادرة �أ�سواق ال�سندات الآ�سيوية وبرامج �صندوق ال�سندات
الآ�سيوية لإن�شاء �أ�سواق �سندات مقومة بالعمالت املحلية ،مبا يف ذلك
�إطالق ت�سهيل �ضمانات االئتمان واال�ستثمار ،الذي يهدف �إىل ت�شجيع
�إ�صدار �سندات ال�رشكات داخل املنطقة.
وثمة خطوة �أخرى رمبا تكون مهمة ،وهي التحرك باجتاه اتفاق
للتجارة احلرة ي�ضم بلدان �آ�سيان � ،3 +أو �آ�سيان �( 6+آ�سيان  ،3+م�ضافا
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�إليها �أ�سرتاليا والهند ونيوزيلندا) لتكوين �سوق �أكرب لل�سلع واخلدمات
واال�ستثمار .واقترُ ح على نف�س املنوال �إن�شاء حوار لال�ستقرار املايل
الآ�سيوي ،وكذلك �إعداد م�ؤ�رش ل�سلة العمالت الآ�سيوية لقيا�س احلركات
الفردية للعمالت يف املنطقة ن�سبة �إىل متو�سط �إقليمي.

�إدارة الآثار االنت�شارية الإقليمية

مثلما تو�ضح مبادرة �شيانغ ماي ،تت�سم الع�ضوية يف الرتتيبات املالية
الإقليمية بالتنوع من حيث عدد الأع�ضاء .فال�صني ومنطقة هونغ كونغ
الإدارية اخلا�صة واليابان متثل  %64من امل�ساهمات املالية لآ�سيان +
 ،3مما يدل على الأثقال الكبرية القت�صاداتها.
ويف حني ال يرجح �أن تلج�أ هذه البلدان ،ب�سبب حجمها� ،إىل
االقرتا�ض ،ف�إن ن�سبة ح�ص�صها ت�سلط ال�ضوء على دالة مهمة للرتتيبات
املالية الإقليمية باعتبارها �أداة لإدارة الآثار االنت�شارية الإقليمية
وت�أثري امل�شكالت القادمة من خارج املنطقة .وميكن �إدارة اال�ضطرابات
التي حتدث يف التدفقات التجارية واال�ستثمارية داخل املنطقة
والنا�شئة عن م�شكالت يف اقت�صادات �أ�صغر من خالل ترتيب �إقليمي
للحفاظ على اال�ستقرار الكلي للمنطقة.
وال ي�ستغرب �أن تكون االقت�صادات الأ�صغر حجما يف ال�صندوق
االحتياطي لأمريكا الالتينية قد ا�ستفادت بدرجة كبرية من هذا
ال�صندوق� ،إال �أنها وفرت �أي�ضا �ضمانات وقائية لالقت�صادات الأكرب.
فكولومبيا ،على �سبيل املثال ،حققت مكا�سب غري مبا�رشة من الدعم
املتكرر الذي قدمه ال�صندوق االحتياطي لإكوادور ،نظرا لأهمية
عالقتهما التجارية.
وميكن فعليا �أن تدار هذه العوامل اخلارجية داخل املنطقة بكفاءة
�أكرب �إذا توىل �إدارتها و�سيط مايل �سيادي ذو نطاق �إقليمي .وعلى
�سبيل املثال ،ي�ص َّنف ال�صندوق االحتياطي لأمريكا الالتينية يف درجة
ائتمانية �أعلى من �أي من البلدان الأع�ضاء فيه ،وهو ما يتيح للم�ؤ�س�سة
االقرتا�ض من الأ�سواق املالية بتكلفة �أقل و�إعادة توجيه تلك املوارد
نحو الأولويات الإقليمية.
�إال �أن مبادرة �شيانغ ماي تك�شف عن �سمة معتادة يف الرتتيبات
املالية الإقليمية وهي حمدودية القدرة على �صياغة و�إنفاذ ال�رشطية
املقررة على م�ستوى ال�سيا�سات املرتبطة بالإقرا�ض �أثناء الأزمات،
ومن ثم ف�إنها م�صممة بحيث تكون م�صاحبة لربنامج يدعمه �صندوق
النقد الدويل .وقد رمز �إىل هذه العالقة بعبارة “ال�صلة بال�صندوق”
حيث ي�شرتط يف �أي عملية �سحب تزيد على م�ستوى جدي معني وجود
برنامج متزامن ل�صندوق النقد الدويل .وقد ُرفع هذا امل�ستوى احلدي،
الذي كان حمددا يف البداية بن�سبة  %10من �أق�صى حد لالقرتا�ض� ،إىل
 %30وي�ستهدف رفعه �إىل  %40بحلول عام  .2014وميكن �أن ي�ؤدي
هذا الإرخاء يف ال�صلة بال�صندوق �إىل تخفيف حدة �أثر �أحد �أ�سباب عدم
تفعيل مبادرة �شيانغ ماي قط :وهو ال�صلة امللزمة بال�صندوق وامتناع
الأع�ضاء عن االقرتا�ض منه.

التب�رص

يرجح بدرجة غالبة �أن يعتمد اال�ستمرار يف �إ�ضعاف ال�صلة بال�صندوق
على التعزز املتزامن لقدرات الرقابة االقت�صادية التي تدعمها الوحدة
اجلديدة ،مكتب البحوث االقت�صادية الكلية لآ�سيان .3+
و�سيتعني على هذا املكتب �أن يثبت �أنه قادر على االبتعاد عن
�أع�ضائه مب�سافة كافية ملمار�سة �سلطانه — ولي�س فقط �سلطته — من
�أجل تقييم م�ستقل لل�سيا�سات االقت�صادية لأع�ضائه .وميثل هذا التحدي
�سمة ظاهرة للرتتيبات املالية الإقليمية عموما ،بل ولل�صندوق نف�سه.

ويف حالة �آلية اال�ستقرار الأوروبية ،يتوىل �أداء هذه الوظيفة
املفو�ضية الأوروبية والبنك املركزي الأوروبي ،مع م�شاركة �أي�ضا
من �صندوق النقد الدويل .وال ي�ضطلع ال�صندوق االحتياطي لأمريكا
الالتينية بالرقابة ،ولي�س لديه �أي منتدى ملراجعة النظراء تقيم
فيه �سيا�سات الأع�ضاء االقت�صادية� .إال �أن احلوار املعني باملراجعة
وال�سيا�سات االقت�صادية يف �آ�سيان  ،3+الذي ينبغي يف الواقع �أن يكون
�أداة رقابية ،ا�ستخدم حتى الآن بدرجة �أكرب كمنتدى لتبادل املعلومات
منه ك�إطار ملراجعة النظراء �أو العناية الواجبة تقيم فيه ال�سيا�سات،
وتعدل �إذا لزم الأمر.
وفعليا ،يحول غياب امل�سافة بني هذه الأجهزة الإقليمية و�أع�ضائها
عادة دون قيام الأوىل بت�صميم �رشطية ال�سيا�سات يف حالة الإقرا�ض
�أثناء الأزمات وبالتايل دون ر�صد االمتثال لها.
ويف �إطار �آلية اال�ستقرار الأوروبية ،يحبذ ب�شدة �أن تكون هناك �صلة
ب�صندوق النقد الدويل و�إن مل يكن ذلك �رشطا بال�رضورة� .إال �أن ال�صندوق
االحتياطي لأمريكا الالتينية يقدم القرو�ض دون �رشطية �سيا�سات .ويف
�إطار هذه املمار�سة� ،أواله �أع�ضا�ؤه بحكم الواقع مركز �أقدمية فائق،
حيث �أوفوا دائما بالتزاماتهم جتاهه ،و�إن تخلفوا يف الوقت ذاته عن
�سداد التزاماتهم لدائنيهم التجاريني وعن مراكمة مت�أخرات م�ستحقة
ل�صندوق النقد الدويل.
وال �أدل على ذلك من حالة بريو يف الثمانينات ،حني اقرت�ض
البلد من كل من �صندوق النقد الدويل وال�صندوق االحتياطي لأمريكا
الالتينية ،ولكن خرج عن م�ساره مع الربنامج الذي يدعمه �صندوق
النقد الدويل .وقدم ال�صندوق االحتياطي دعما ماليا عقب مرحلة من
اال�ضطراب مع املجتمع الدويل .و�أعلنت �إدارة الرئي�س �آلن غار�سيا ،لدى
توليها مقاليد الأمور يف عام � ،1985أن بريو �ستق�رص مدفوعاتها من
خدمات الدين اخلارجي على  %10من �إيراداتها الأجنبية .وبد�أ البلد
يراكم مت�أخرات م�ستحقة ل�صندوق النقد الدويل دون �أن ينقطع التزامه
بت�سديد مدفوعات لل�صندوق االحتياطي .و�أخريا ،حني تولت �إدارة
الرئي�س �ألربتو فوجيموري مقاليد الأمور يف عام � ،1990سددت بريو
جميع مت�أخراتها وطبعت عالقتها مع �صندوق النقد الدويل ،وح�صلت
بعد ذلك على جمموعة من الربامج خالل الت�سعينات.
وميكن من ثم �أن يوفر ال�صندوق االحتياطي لأمريكا الالتينية دعم
�سيولة لأع�ضائه ،والعمل على تكميل الدعم املقدم من �صندوق النقد
الدويل يف الأوقات العادية ،ف�ضال عن العمل كبديل له يف الأوقات
الأكرث �صعوبة .ولكن حتى تتحقق هذه الإمكانية الأخرية ،ينبغي �أن
تقت�رص ال�صدمة العك�سية على منطقة دون �إقليمية �صغرية بالقدر
الكايف وينبغي �أن يكون الطلب على �أموال الرتتيب املايل الإقليمي
الحقا لل�صدمة ال متزامنا معها .ومع ذلك ،فقد يرجئ غياب ال�رشطية
تعديل ال�سيا�سة الالزم لت�أمني الدعم املقدم من املجتمع الدويل الأو�سع
يف �صورة �إقرا�ض �إ�ضايف و�/أو �إعادة هيكلة الديون.

تو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤوليات

قد ال يكون من ال�سهل تو�ضيح �أدوار وم�س�ؤوليات كل من الرتتيبات
الإقليمية و�صندوق النقد الدويل ،دع عنك تو�ضيح مدى انطباق التجربة
مع �أحد الرتتيبات املالية الإقليمية على ترتيب �آخر.
ف�أوال ،يتعني �أن يكون هناك فهم م�شرتك لدرجة التغري احلادثة
يف توزيع العمل .فعندما حتدث �أزمة �صغرية النطاق يف بلد �أو بلدين
�صغريين ،غالبا ما يكون الرتتيب املايل الإقليمي �أكرث قدرة على توفري
الإقرا�ض �أثناء الأزمات ،دون م�شاركة من �صندوق النقد الدويل� .أما يف
حالة ال�صدمات النظامية �أو على م�ستوى املنطقة ،قد يتعني �أن تتكاتف

جهود الرتتيبات الإقليمية و�صندوق النقد الدويل ،بالنظر �إىل مدى ترابط
املناطق الفردية مع االقت�صاد العاملي وحمدودية قوة الإقرا�ض لديها.
ورمبا جتد الرتتيبات املالية الإقليمية ،يف ال�سنوات الأوىل من
ن�ش�أتها� ،صعوبة يف �صياغة �رشطية ال�سيا�سات ور�صد تنفيذها بنف�سها،
وهي احلالة التي قد يتعني فيها على ال�صندوق اال�ضطالع بتلك الأدوار،
مع قيام ال�صناديق الإقليمية بتوفري مدخالت ل�صياغة ال�رشطية .ولكن
مع حت�سن قدرة ال�صندوق الإقليمي — مثل مبادرة �شيانغ ماي ومكتب
البحوث االقت�صادية الكلية لآ�سيان  3+يف حالة �آ�سيا — بدرجة كبرية
مبرور الوقت ،ميكنه �أن يقود �إدارة الأزمة ،مبا يف ذلك توفري ال�سيولة
و�صياغة ال�رشطية وتنفيذها ،مع انح�سار الدعم املقدم من �صندوق النقد
الدويل.
وثانيا ،يتعني �أن يكون هناك فهم م�شرتك للمجاالت التي ميكن �أن
يكون فيها التناف�س بني الرتتيبات الإقليمية و�صندوق النقد الدويل
�صحيا ،بل ومفيدا ،واملجاالت التي ميكن �أن يكون فيها التناف�س �ضارا.
فالتناف�س يف جماالت توفري املعلومات ،والتنب�ؤات ،والبحوث،
و�صياغة �أف�ضل املمار�سات و�إ�ضفاء طابع اجتماعي عليها ون�رشها
مفيد بالت�أكيد� .أما التناف�س يف حتديد ال�رشطية فهو غري �صحي ،لأنه
ميكن �أن ي�رض باجلهود اجلماعية الرامية �إىل حتقيق اال�ستقرار .وعلى
أطر خمتلفة مل�شاركة القطاع اخلا�ص يف وقت
�سبيل املثال� ،إذا ِّ
طبقت � ٌ
واحد ،ميكن �أن تعم الفو�ضى الأ�سواق الر�أ�سمالية الدولية.
وينفذ التعاون حتى الآن على �أ�سا�س حاالت خم�ص�صة� ،إال �أنه يف
حني يتيح هذا املنهج العملي �أكرب قدر من املرونة فمن املمكن �أن يفاقم
خماطر الإخفاق يف التن�سيق يف منت�صف الأزمة وتداعي �آثار انت�شارية
نظامية الحقة �إىل النظام املايل العاملي .و�أوروبا مثال رئي�سي على
ذلك.
ومع ذلك ،فهناك �صعوبة يف �إن�شاء عملية مماثلة للعملية القائمة يف
النظام التجاري الدويل ،والتي ت�صفها املادة الرابعة والع�رشين ملنظمة
التجارة العاملية .ومن حيث النظرية ،تتيح هذه املادة ملنظمة التجارة
العاملية �سلطة تقييم االت�ساق يف �أي ترتيب ثنائي �أو متعدد الأطراف مع
النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولكن �إذا افرت�ض �أن �صندوق النقد الدويل ي�ضطلع بدور مماثل،
ف�سيتعني يف هذه احلالة تنفيذ �إ�صالحات كبرية يف هيكل حوكمته من
�أجل �إعطائه ال�رشعية الالزمة لأداء هذه املهمة التي يحتمل �أن تكون
مثارا للجدل .ورمبا يكون مبقدور جمموعة الع�رشين �أن تفعل ذلك ،ال
�سيما �أنها �أعلنت بالفعل عددا من املبادئ الأ�سا�سية يف عام � ،2011إال
�أنها تفتقر �إىل ال�شمول نظرا لأنها ال تدرج عددا كبريا للغاية من البلدان
يف العملية؛ ومعنى ذلك �أنه يف حني ي�شكل االحتاد الأوروبي ع�ضوا يف
جمموعة الع�رشين ،ف�إن املجموعة ال ت�ضم �إال بلدا واحدا فقط من رابطة
�آ�سيان (�إندوني�سيا) ،وال ت�ضم �أي ع�ضو من �أع�ضاء ال�صندوق االحتياطي
لأمريكا الالتينية.
�إننا بحاجة �إىل تعميق فهمنا لهذا البعد الإقليمي املتغري اجلديد يف
البنيان املايل الدويل و�سبل م�ساهمته املحتملة يف حتقيق اال�ستقرار
املايل ،لأنه من �شبه امل�ؤكد �أن الإقليمية املالية ،مثل الإقليمية
التجارية ،موجودة لتبقى.

■

ما�ساهريو كاواي عميد معهد بنك التنمية الآ�سيوي .ودومينيكو
لومباردي رئي�س معهد �أوك�سفورد لل�سيا�سة االقت�صادية وزميل �أول يف
م�ؤ�س�سة بروكينغز .وي�شارك كالهما يف حترير كتاب ي�صدر قريبا هو
الإقليمية املالية والنظام النقدي الدويل (Financial Regionalism and
).the International Monetary System
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كالم �رصيح

خماطر التجز�ؤ
يجب احلفاظ على منافع العوملة بتعزيز الهياكل الدولية التي ت�ضمن اال�ستقرار املايل
كري�ستني الغارد

عقب

كري�ستني الغارد مدير عام
�صندوق النقد الدويل.

ال�رصاع الذي �شهدناه يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية وعمق وات�ساع
الأزمة — التي وقعت جزئيا
من خالل الرتابطات العاملية العميقة لالقت�صادات
والأ�سواق املالية — ميكن ب�سهولة �أن ت�ضيع من نظرنا
منافع التكامل .وهذا ما يجب �أال يحدث.
وهناك الكثري من املكا�سب التي ميكن �أن تتحقق
من زيادة تكامل االقت�صاد العاملي وترابطه .فالتكامل
التجاري واملايل كان هو الركيزة التي ا�ستند �إليها النمو
القوي والوظائف امل�ستحدثة يف �أماكن كثرية من العامل
على مدى العقود القليلة املا�ضية .وقد �ساعدت هذه
العوملة االقت�صادات الأكرث فقرا على �أن ت�ضيق بع�ض
ال�شيء فجوة الدخل بينها وبني االقت�صادات الأغنى.
و�ساعدت �أي�ضا على تقريب املجتمعات من بع�ضها
البع�ض وزيادة انفتاحها.
�إال �أنه ميكن �أن تظهر �أي�ضا خماطر جديدة وغري
م�ألوفة .وينبغي �إبقاء هذه املخاطر حتت ال�سيطرة حتى
نتمكن من جنى ثمار التكامل.

ت�ضاعف املخاطر

مثلما �أظهرت الأزمة مرارا وتكرارا ،ميكن �أن تت�ضاعف
املخاطر من خالل النظام ب�رسعة كبرية ،و�أحيانا بطرق
غري متوقعة .وميكن �أن ت�صبح ال�صدمات ال�صغرية
— مثل حاالت التخلف عن �سداد قرو�ض عقارية يف
الواليات املتحدة ،وعدم اليقني ب�ش�أن ال�سندات احلكومية
اليونانية ،وال�ضغوط الواقعة على البنوك يف �إ�سبانيا
— ق�ضايا عاملية .ففي عامل اليوم املرتابط ،ال تعرتف
الأزمات باحلدود.
ومع وجود �أوجه ه�شا�شة وم�صدات واقية حمدودة يف
االقت�صادات املتقدمة التي متثل «جوهر» النظام املايل
العاملي ،ال يكون من امل�ستغرب ارتفاع التقلب النظامي.
وتتذبذب امل�شاعر ب�ش�أن املخاطر ب�رسعة بني الوجود
والعدم .وال يرجح �أن تتغري الأمور قريبا — وميكن �أن
ت�ستغرق معاجلة �أوجه اله�شا�شة و�إعادة بناء هوام�ش
الأمان عدة �سنوات .وكيف ميكن �أن ن�ساعد على احلفاظ
على املكا�سب املتحققة من التكامل وتعزيزها ،بدال من
�أن ن�شهد تبديلها من جانب من يف�ضلون التقوقع؟
امل�شكلة باخت�صار �شديد �أن بنيان ا�ستقرار النظام
املايل مل يلحق بوترية التكامل ال�رسيعة .ورغم
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�أن التمويل عاملي ،فقد ظل البنيان الالزم لكفالة
اال�ستقرار النظامي وطنيا يف �أغلبه .ويعني ذلك �أن
قدرة �صانعي ال�سيا�سات على التجاوب مع ال�صدمات
ميكن �أن تق�رص ب�سهولة ،وقد يجد �صانعو ال�سيا�سات
�أنف�سهم وقد ا�ستنفدوا ب�رسعة «ذخريتهم» من حلول
ال�سيا�سات.

�أ�ضواء على التعاون

ال يوجد جزء منيع يف عاملنا املرتابط .فالأزمة
عاملية ،وال بد �أن يكون املخرج منها عامليا
�أي�ضا .وحتى تكون حلول ال�سيا�سات فعالة ،يجب
�أن تنظر �إىل ما وراء احلدود .وميكن بالعمل �سويا
�أن جنعل �إجراءاتنا يف جمال ال�سيا�سات �أكرب من
حا�صل جمع �أجزائها.
وعلى �سبيل املثال� ،أدى تن�سيق التن�شيط
املايل عقب وقوع الأزمة مبا�رشة �إىل تفادي
وقوع كارثة اقت�صادية �أكرب بكثري .ويف الآونة
الأخرية ،تعهد املجتمع العاملي بتزويد �صندوق
النقد الدويل ب�أكرث من  450مليار دوالر �أمريكي
لزيادة موارده وامل�ساعدة على �سد ثغرات التمويل
العاملية .ولكن بعد م�ضي خم�س �سنوات على
الأزمة ،ن�ستطيع �أن نرى �أي�ضا مدى التكلفة التي
ميكن �أن ترتتب على غياب التعاون الفعال.
وت�شري بحوث ال�صندوق �إىل �أن تن�سيق تعزيز
ال�سيا�سات على نطاق االقت�صادات املتقدمة
وال�صاعدة يف جمموعة الع�رشين ميكن �أن يرفع
�إجمايل الناجت املحلي الناجت املحلي مبقدار %7
ويزيد عدد الوظائف مبقدار  36مليون وظيفة
يف الأجل املتو�سط .وتوجد �أهمية خا�صة لذلك
لأن عدد الوظائف التي ُفقدت خالل الأزمة يقدر
بنحو  30مليون وظيفة .والقيمة التي ينطوي
عليها �إجراء ال�سيا�سات اجلماعي هذا — والتي
تدل عليها عملية التقييم املتبادل ملجموعة
الع�رشين — هي �شيء يدعو �إليه ال�صندوق منذ
بع�ض الوقت.
ويجب �أن يكون �إ�صالح القطاع املايل �أي�ضا
م�سعى عامليا .وقد �أحرز تقدم — زيادة ن�سب
ر�أ�س املال ومناق�شة ن�سب ال�سيولة مثال .ولكن
ال تزال �إقامة بنيان مايل �أف�ضل قيد الإن�شاء.
وتت�ضمن الأولويات ما يلي:

• حت�سني التنظيم ،وهو �رضوري لتنفيذ ما اتفق عليه ،و�إحراز مزيد من
التقدم ب�ش�أن ما مل يتفق عليه ،مبا يف ذلك ت�سوية �أو�ضاع البنوك عرب احلدود.
وهناك حاجة �أي�ضا للنظر يف جميع الأركان املخفية يف القطاع املايل ،مثل
بنوك الظل ،واملالذات ال�رضيبية ،وامل�شتقات .وميكن نقل امل�شتقات �إىل ب�ضع
غرف املقا�صة بغية امل�ساعدة يف زيادة ال�شفافية وتقليل املخاطر الكلية.
• توفري �سلطة قانونية منا�سبة وموارد كافية وا�ستقاللية ت�شغيلية
للجهات الرقابية ،مماثلة للمكانة واال�ستقاللية اللتني تتمتع بهما البنوك
املركزية .وال ميكن �أن تكون هناك جدوى من حت�سني التنظيم �إال ب�إنفاذه ،وهو
ما يعني �أنه يتعني �أن يكون لدى الأجهزة الرقابية القدرة واال�ستعداد على �إنفاذ
القواعد.
• االعرتاف ب�أن امل�ؤ�س�سات املالية نف�سها لها م�س�ؤوليات .ويتعني �أن
تتوافر احلوافز ال�سليمة ،و�أن يكون هناك �إطار مل�ساءلة القطاع اخلا�ص ،ونظم
للحوكمة الداخلية على �أعلى م�ستوى من اجلودة ،وممار�سات حم�سنة لإدارة
املخاطر ،مبا يف ذلك النظم ال�رضيبية التي تثبط الإقدام املفرط على املخاطر.
وبالطبع ال يقت�رص التعاون يف ال�سيا�سات على جمموعة الع�رشين
�أو امل�ؤ�س�سات الدولية .وقد ر�أينا م�ؤخرا �أمثلة لبلدان ت�أخذ بعني االعتبار
االرتباطات داخل املناطق وعربها .ففي منطقة اليورو ،اتُّخذت خطوات
�إيجابية ت�شمل تعزيز اجلدران النارية امل�شرتكة — الت�سهيل الأوروبي
لال�ستقرار املايل والآلية الدائمة التي خلفته� ،آلية اال�ستقرار الأوروبية —
وااللتزام بتوحيد الرقابة امل�رصفية وتعميق تكامل املاليات العامة .وهناك
�أهمية بالغة احليوية للم�ضي قدما يف التنفيذ .ويف �آ�سيا ،كان هناك التزام
متجدد بالتعاون امل�شرتك ،مبا يف ذلك القرار الذي اتخذ م�ؤخرا مب�ضاعفة حجم
مبادرة �شيانغ ماي متعددة الأطراف ،التي وافقت فيها  10بلدان �آ�سيوية على
مبادلة العمالت .وقد جرى تو�سيع دور هذه املبادرة من مكافحة الأزمات �إىل
منعها.
وعلى الرغم من هذه اجلهود ،فلي�س ما ي�ؤ�سفني فقط �أن وترية التعاون
قد تباط�أت ،بل �إنه توجد دالئل على حدوث حتوالت :فهناك تفكري متزايد يف
بع�ض البلدان يدعو �إىل حماية املودعني والدائنني يف الداخل رمبا على ح�ساب
الآخرين ،وزيادة دعم النظم املالية املحلية ،وتوجد �شكوك ب�ش�أن املكا�سب
املتحققة من التدويل .ويف الوقت نف�سه ،نحن بحاجة �إىل �إحراز مزيد من التقدم
يف م�سائل من قبيل ت�سوية �أو�ضاع البنوك املتعرثة عرب احلدود �أو �سد ثغرات
البيانات.
ويف حقبة تت�سم بارتفاع املخاطر النظامية ،وانخفا�ض النمو لفرتة مطولة
وارتفاع م�ستويات البطالة ،وزيادة التوترات االجتماعية ،ت�صبح االنت�صارات
املتجزئة من منظور نظامي والتعاون العاملي غري كافيني� .إننا نحتاج �إىل
ا�ستمرار التعاون القوي يف جمال ال�سيا�سات من �أجل التجاوب مع املخاطر.

دور ال�صندوق

يقع على عاتق ال�صندوق دور �أ�سا�سي .فيجب عليه �أن يويل اهتماما �أكرب
لفهم درجة الرتابط ودمج هذا الفهم يف حتليل املخاطر وال�سيا�سات.
ويجب �أن ي�ستخل�ص االنعكا�سات على التعاون عرب احلدود وتعزيز
ت�صميم النظام النقدي واملايل الدويل .ويجب �أن يركز حتليله لل�سيا�سات
على ا�ستقرار النظام ككل ،ولي�س على ا�ستقرار فرادى البلدان.
وميكننا يف �ضوء منظورنا العاملي املتفرد �أن نبني مدى الرتابط
القائم بني البلدان ون�شري �إىل الطريقة التي ميكن �أن ت�ؤثر بها التطورات
وال�سيا�سات احلادثة يف بلد واحد على البلدان الأخرى — حتليلنا
“للآثار االنت�شارية” — مل�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات على اتخاذ
قرارات م�ستنرية .وميكن �أن ي�ساعد هذا التحليل على حت�سني ربط الرقابة
العاملية بخ�صو�صيات البلدان .وحتتل تقاريرنا الأخرية املعنية بالآثار
االنت�شارية التي تغطي االقت�صادات اخلم�سة امل�ؤثرة على النظام املايل

— ال�صني واليابان ومنطقة اليورو واململكة املتحدة والواليات
املتحدة — مركزا طليعيا يف هذا النوع اجلديد من التحليل املتكامل.
وقد قمنا م�ؤخرا باعتماد قرار جديد معني بالرقابة للم�ساعدة على
�ضمان ات�ساق تقييم ال�صندوق القت�صادات البلدان الأع�ضاء و�آرائه يف
االقت�صاد العاملي و�أن يغطي �إ�رشافه الآثار االنت�شارية التي تنتقل من
البلدان الأع�ضاء لت�ؤثر على اال�ستقرار العاملي.
كذلك ف�إننا نخو�ض بعمق �أكرب يف �سالمة القطاعات املالية
وت�أثريها على االقت�صاد احلقيقي — ال�صالت “املالية الكلية” .و�إننا
لن نعيد بالت�أكيد اخرتاع العجلة ولن نحاول �أن نكون هيئة لتحديد
معايري .ولكننا �سنقوم بتطوير مهمتنا الرقابية يف القطاع املايل،

يف عامل اليوم املرتابط ،ال تعرتف
الأزمات باحلدود.
بتفاهم وتن�سيق جيدين مع املنظمات املعنية بتحديد املعايري املالية
الدولية وتن�سيقها ،مثل جمل�س اال�ستقرار املايل �أو جلنة بازل.
وتوجد بع�ض الفجوات الكبرية يف خمزوننا من ال�سيا�سات .وعلى
�سبيل املثال ،ال توجد طريقة �سهلة لر�صد الرتاكم العاملي للمخاطر
واالختالالت املالية التي ميكن �أن تنت�رش ب�رسعة .وت�سمح لنا ح�سابات
الدخل القومي ب�إلقاء نظرة �رسيعة على االختالالت واملخاطر يف
القطاع احلقيقي .ولكن ال توجد �آلية معادلة يف اجلانب املايل ،ال عامليا
وال يف معظم البلدان.
ونحرز يف الوقت احلايل تقدما يف حتديد �أماكن املخاطر العاملية،
مع التنقيب بعمق �أكرب من �أجل و�صل النقاط من خالل اختبارات القدرة
على حتمل ال�ضغوط التي جترى للبنوك واالبتكارات مثل عملية الإنذار
املبكر التي يقوم بها �صندوق النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل.
ولكن بالنظر �إىل تعقيد الرتابطات ،تكون هناك �رضورة �إىل تعزيز
التعاون و�إحراز تقدم �أكرب ل�سد هذه الفجوات ،ب�سبل من بينها مبادرات
ثغرات البيانات.
وال نزال �أي�ضا نحاول �أن نفهم ب�شكل �أف�ضل �أدوار البلدان وطبيعة
ترابطاتها وانعكا�ساتها (راجع ورقة العمل ال�صادرة عن �صندوق
النقد الدويل يف عام  2012بعنوان “Enhancing Surveillance:
” ،Interconnectedness and Clusters,التي ميكن االطالع عليها
يف املوقع الإلكرتوين  .)www.imf.orgوعلى �سبيل املثال ،يف حني
ارتبطت االقت�صادات اخلم�سة امل�ؤثرة على النظام املايل بجزء كبري
من النظام الأو�سع ،ي�شكل عدد كبري من البلدان «جتمعات» جتارية �أو
مالية حمبوكة ب�إحكام ،مثلما هي احلال يف منطقة اليورو �أو �سل�سة
الإمدادات الآ�سيوية .وتقوم بع�ض االقت�صادات بربط جتمعات خمتلفة.
وميكن �أن يطلق على هذه االقت�صادات عبارة «حرا�س البوابات»،
وت�شمل اقت�صادات مثل النم�سا ،التي ترتبط ماليا بو�سط و�رشق �أوروبا،
وال�سويد التي ترتبط بالبلطيق .وميكن �أن تكون هذه االقت�صادات جمرد
قنوات تو�صيل مترر ال�صدمات من اقت�صاد �إىل �آخر ،ولكن ميكنها �أي�ضا
�إخماد ال�صدمات �أو تعظيمها .وعلى هذا النحو ،ميكن �أن تكون كفالة
ا�ستقرارها �سلعة عامة عاملية ،ت�ساعد على منع انت�شار ال�صدمات من
خالل النظام.
وميكن القول �إن التحدي الأكرب �سيا�سي .ف�صانعو ال�سيا�سات عادة ما
يكونون مكلفني بواليات حملية مت�صلبة .وميكن �أن يكون من ال�صعب
�إقناع �أ�صحاب امل�صلحة املحليني بالنظر يف اخليارات ال�صعبة ،دع
عنك اال�ضطالع بها ،عندما ت�ستحق املنافع دوليا.

■
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الإنفاق ال�صيني
موظفان يف �رشكة لبيع �ألعاب الأطفال باجلملة يف مق�صورتني مكتبيتني يف �سوق ييوو لل�سلع الأولية ال�صغرية يف ال�صني.

يجب �أن تعطي ال�صني دفعة �أكرب لإنفاق الأ�رس املعي�شية حتى يكون منوها �أكرث
�شموال للجميع
�ستيفن بارنيت و�أال مريفودا ومالهار نابار

اختبار

ومن ثم ف�إن م�ساهمة ال�صني الكبرية يف منو اال�ستهالك العاملي تن�ش�أ
عن �رسعة منو اقت�صادها املجمل بوترية �أ�رسع من االقت�صادات الكربى
بها
الأخرى ،التي ال تزال تعمل على معاجلة التجاوزات التي ات�سمت
Barnett 1, revised 7/12/12

مفاجئ .ما هو البلد الذي �أ�سهم يف عام
 2011بالقدر الأكرب يف منو اال�ستهالك
العاملي؟ الإجابة :ال�صني .نعم ،فاالقت�صاد
الذي يعترب اجلميع تقريبا �أن اال�ستهالك فيه �أقل من الالزم �أ�سهم يف
منو اال�ستهالك العاملي يف العام املا�ضي بدرجة �أكرب من �إ�سهام البلد
املعروف تقليديا بكونه يف طليعة امل�ستهلكني ،الواليات املتحدة (راجع
الر�سم البياين .)1
وذلك تطور مده�ش .ولكن هل يكفي لطم�أنة الذين ي�شددون منذ فرتة
طويلة على �أن ال�صني ينبغي �أن تزيد ا�ستهالكها حتى يكون منوها
امللحوظ �شامال للجميع بحق — وهو ما من �ش�أنه �أي�ضا �أن ي�ضع
االقت�صاد العاملي على م�سار تو�سع �أكرث ا�ستقرارا وقابلية لال�ستمرار؟

0^6

ا�ستهالك منخف�ض لفرتة طويلة

0^5

الإجابة املخت�رصة هي ال .فال تزال هناك وجاهة فيما يقوله القلقون.
فا�ستهالك الأ�رس املعي�شية — املحرك النهائي للنمو القادر على
اال�ستمرار ذاتيا — ال يزال منخف�ضا كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي
لل�صني (راجع الر�سم البياين  .)2وال تزال ن�سبة ال�صني �أقل بكثري من
ن�سبة بلدان مماثلة لها يف م�ستوى الدخل ون�سبة اقت�صادات �آ�سيوية
�أخرى .وهي �أي�ضا منخف�ضة ن�سبة �إىل التجربة التاريخية لالقت�صادات
الأخرى �رسيعة النمو ،مثل كوريا واليابان ،حيث تراجع اال�ستهالك
كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي خالل الفرتات الأوىل من �سنوات
منوهم الإعجازية� .إال �أن املختلف يف حالة ال�صني هو �أن ا�ستهالك
الأ�رس املعي�شية كح�صة يف االقت�صاد الوطني كان منخف�ضا ن�سبيا
بدايةً ،وا�ستمر يف الرتاجع �إىل م�ستويات �أدنى (راجع الر�سم البياين .)3
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مرحلة النهم ال�سابق لوقوع الأزمة املالية ،ولي�س من زيادة ا�ستهالك
الأ�رس املعي�شية يف ال�صني كح�صة يف اقت�صادها هي ذاتها.
وميكن �أن يعزى جزء كبري من انخفا�ض ن�سبة اال�ستهالك �إىل
�إجمايل الناجت املحلي يف ال�صني �إىل تراجع دخل الأ�رس املعي�شية املتاح
للإنفاق كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي ) .(Aziz and Cui, 2007فمع
حتول االقت�صاد �إىل الزيادة يف كثافة ا�ستخدام ر�أ�س املال خالل فرتة
النمو ال�رسيع ،ارتفعت �أرباح ال�رشكات وانخف�ض دخل الأ�رس املعي�شية
املتاح للإنفاق كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن بع�ض خ�صائ�ص اقت�صاد ال�صني تف�رس ب�شكل جيد انخفا�ض ن�سبة
اال�ستهالك ،مبا يف ذلك االنخفا�ض الن�سبي يف م�ستوى تطور قطاع
اخلدمات ،وتخلف القطاع املايل ،وانخفا�ض �أ�سعار الفائدة احلقيقية
عنها يف االقت�صادات الأخرى ).(Guo and N’Diaye, 2010

الت�رصف امل�ضمون

ويبني تراجع اال�ستهالك �أي�ضا ارتفع معدالت ادخار الأ�رس املعي�شية.
ففي منت�صف الت�سعينات ،بلغ معدل ادخار الأ�رس املعي�شية يف املناطق
احل�رضية م�ستوى �أقل من  %20من الدخل املتاح للإنفاق .ويف العام
املا�ضي الم�س م�ستوى � .%30أما معدل ادخار الأ�رس املعي�شية يف
املناطق الريفية فارتفع على مدى هذه الفرتة �أي�ضا ،و�إن كان بدرجة
�أقل من ارتفاع معدله يف املناطق احل�رضية (راجع الر�سم البياين .)4
وما الذي يف�رس هذا االرتفاع يف معدالت االدخار .توجد عدة �أبعاد لهذه
الظاهرة .ف�أوال� ،أثرت الدوافع التحوطية يف قرارات االدخار(Barnett and
) .Brooks, 2010ومنذ نهاية الت�سعينات ،حتملت الأ�رس املعي�شية عبئا �أكرب
من نفقات التعليم وال�صحة مع قيام الدولة بتفكيك نظام الرعاية االجتماعية
املعروف با�سم “وعاء الأرز احلديدي” .ومع �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات
اململوكة للدولة ،تقل�صت اخلدمات العامة التي د�أبت هذه الكيانات على
توفريها ومتويلها .وكان لهذه التغريات العميقة يف تقدمي خدمات الرعاية
مدخرات
االجتماعية ت�أثري كبري على الأ�رس املعي�شية بكافة �أعمارها.
فزادت Barnett 2
revised 7/12/12
الأ�رس املعي�شية ال�شابة لتمويل نفقات التعليم لأبنائها ،بينما زادت الأ�رس

املعي�شية الأكرب �سنا مدخراتها لتوفري هام�ش �أمان يقيها من نفقات الرعاية
الطبية التي قد تتحملها ومن انخفا�ض مزايا التقاعد
).Prasad, 2010; Chamon, Liu, and Prasad, 2010
وكانت خ�صخ�صة خمزون امل�ساكن يف املناطق احل�رضية تطورا
مهما �آخر حدث يف الت�سعينات .فقد منت ظاهرة متلك املنازل يف املناطق
احل�رضية بوترية �رسيعة منذ نقل خمزون امل�ساكن الأويل �إىل امللكية
اخلا�صة للمقيمني يف املناطق احل�رضية .وال تزال املدخرات ال�شخ�صية
متول جزءا كبريا من م�شرتيات املنازل .ومع تطلع الأ�رس ال�شابة �إىل
امتالك م�سكن ،زادت معدالت ادخارها ).(Chamon and Prasad, 2010
و�أخريا ،فقد د�أبت الأ�رس املعي�شية ال�صينية يف ال�سنوات الأخرية
على اتخاذ قرارات الإنفاق واالدخار يف بيئة يحددها التغري ال�رسيع.
و�أدت �إ�صالحات �شبكات الأمان االجتماعي والتغريات يف فر�ص العمل
والأهداف اجلديدة املتعلقة بامل�ساكن – جميعها �إىل الت�أثري على الطريقة
التي تتخذ بها الأ�رس املعي�شية قراراتها .فمع افتقار الأ�رس املعي�شية �إىل
فر�ص كافية للح�صول على قرو�ض ا�ستهالكية �أو ت�أمينات ت�ساعدها
على متهيد م�شرتياتها وحمايتها من اخل�سائر املالية الكبرية ،جل�أت هذه
الأ�رس �إىل الت�أمني الذاتي ،حيث متثل مدخراتها هام�ش �أمان يقيها من
تراجع الدخل �أو تدهور ال�صحة م�ستقبال .وي�ؤدي انخفا�ض العائد احلقيقي
على املدخرات �إىل حفز الأ�رس املعي�شية على زيادة االدخار بدرجة �أعلى
حتى لبناء هام�ش الأمان املذكور وبلوغ غاياتها االدخارية .ولذلك �أدى
تراجع �أ�سعار الفائدة احلقيقية على املدخرات يف العقد املا�ضي �إىل زيادة
معدالت ادخار الأ�رس املعي�شية يف املناطق احل�رضية ).(Nabar, 2011
(Chamon and

حتول م�سار االجتاه العام

تتيح لنا حقيقة �أن ال�صني كانت �أكرب م�ساهم يف منو اال�ستهالك العاملي
يف عام � 2011أن نلقي نظرة �رسيعة على احتمال �أن يكون ا�ستهالك
ال�صني م�صدرا مهما للطلب النهائي العاملي .ولكن حتى يحدث ذلك
بطريقة دائمة تتوفر لها مقومات البقاء ذاتيا ،يتعني �أن جتد ال�صني
اال�ستهالكBarnett.
5 revised 7/12/12
�سبال لتعجيل وترية حتولها باجتاه النمو القائم على
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واخلرب اجليد هو �أن اال�ستهالك ينمو يف الوقت احلايل بالفعل بوترية
�رسيعة يف ال�صني — وهي حقيقة حا�سمة ولكن غالبا ما يتم جتاهلها.
فقد زاد الإنفاق احلقيقي على اال�ستهالك النهائي منذ عام  1995بوترية
�سنوية متو�سطها نحو ( %8.50راجع الر�سم البياين  .)5وميثل ذلك �سجال
مثريا للإعجاب جديرا باحل�سد ،ولكن يت�صادف �أن منو �إجمايل الناجت
املحلي احلقيقي بلغ يف املتو�سط ن�سبة تثري ده�شة �أكرب هي .%10
وينمو اال�ستهالك حاليا بوترية �رسيعة ،ولكن لي�س بنف�س �رسعة وترية
منو �إجمايل الناجت املحلي .ويتواكب منو اال�ستهالك ال�رسيع مع جناح

واخلرب اجليد هو �أن اال�ستهالك ينمو يف
الوقت احلايل بالفعل بوترية �رسيعة يف
ال�صني — وهي حقيقة حا�سمة ولكن
غالبا ما يتم جتاهلها.
ال�صني يف احلد من الفقر — ب�أكرث من  400مليون �شخ�ص منذ عام
 — 1992و�إعطاء دفعة مل�ستويات املعي�شة.
ولكن ال يزال املطلوب بذل جهد �أكرب .فحتى تتحرك ال�صني ب�شكل
حا�سم باجتاه النمو القائم على اال�ستهالك يتعني �إحراز تقدم يف
اجلبهات التالية:
• �إعطاء دفعة لدخل الأ�رس املعي�شية وذلك بخف�ض احلواجز التي
تعوق الدخول �إىل وظائف قطاعات اخلدمات كثيفة اال�ستخدام للعمالة؛
وتعجيل وترية الإ�صالح املايل لزيادة العوائد على املدخرات؛ واحلد من
احلوافز املطروحة لتق�صي النمو كثيف اال�ستخدام لر�أ�سمال برفع تكلفة
ر�أ�س املال و�إ�صالح ت�سعري الطاقة واملياه والأرا�ضي والتلوث.
• حت�سني �شبكة الأمان االجتماعي واحلد من الدوافع التحوطية بتو�سيع
مظلة الت�أمني العام على ال�صحة لتغطية الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية،
وتعزيز نظام معا�شات التقاعد ( ال �سيما حت�سني �إمكانية النقل).
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• خف�ض احلاجة �إىل مراكمة املدخرات بزيادة وحت�سني فر�ص
احل�صول على التمويل العقاري وخف�ض �ضغوط امل�ضاربة ،حتى تكون
�أ�سعار امل�ساكن �أقرب �إىل املتناول.
وتت�سق هذه الإ�صالحات مع اخلطة اخلم�سية الثانية ع�رشة لل�صني.
و�إذا طبقت هذه الإ�صالحات بجد ،ميكن �أن تنجح ال�صني يف التحول
�إىل اقت�صاد يدفعه اال�ستهالك اخلا�ص .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد على
ت�أمني منو قابل لال�ستمرار و�شامل للجميع يف ال�صني ،وي�سهم بدوره يف
حتقيق منو عاملي قوي ومتوازن .وتلك بال �شك هي الإجابة ال�صحيحة
لل�صني واالقت�صاد العاملي.

■

�ستيفني بارنيت رئي�س ق�سم ،و�أال مريفودا موظفة بحوث ،ومالهار نابار
اقت�صادي ،وجميعهم يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ يف �صندوق النقد الدويل.
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الب�ؤرة

الفائ�ض اخلارجي لل�صني يت�ضاءل ،مع تردد الأ�صداء عند
�رشكائها التجاريني الآ�سيويني
مالهار نابار و�أوالف �أونتروبير دور�ستر
�شاحنة تنقل الأخ�شاب الرو�سية �أمام «بور�صة جتارة الأخ�شاب ال�صينية» لتجهيزها يف مدينة «مانت�شويل» بال�صني.

على

مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ت�ضمنت الأخبار
االقت�صادية العاملية يف الغالب �أرقاما مرتاجعة:
تراجع؛
تراجع؛ توظيف العمالة،
�أ�سعار الأ�صول،
ُ
ُ
تراجع� .أ�ضف �إىل هذه القائمة
ال�صناعي،
الإنتاج
ُ
الفائ�ض اخلارجي لل�صني .فقد �شهد ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل
انخفا�ضا يف مقيا�س رئي�سي لفائ�ضه مع �رشكائه التجاريني — ر�صيد
احل�ساب اجلاري ،الذي ي�ستبعد املدفوعات امل�ؤداة �إىل �أجانب والدخل
الوارد من اخلارج — من  412مليار دوالر �أمريكي� ،أو  %9.1من
�إجمايل الناجت املحلي ،يف عام � 2008إىل  202مليار دوالر �أمريكي،
�أو  %2.8مـن �إجـمايل الـناتـج املحـلي يف عام ( 2011راجع الـر�سم
البياين .)1
ويدل تراجع الأرقام عموما على مرور االقت�صاد ب�أوقات ع�سرية.
ولكن هل ميكن �أن يكون تراجع الفائ�ض اخلارجي لل�صني بدال من ذلك
خربا �سعيدا ودليال على �أن اقت�صادها ب�صدد تعديل توازنه — بعيدا
عن ال�صادرات وباجتاه منو ا�ستقرار مدفوع بالداخل؟ لو كانت تلك هي
احلال ،ف�سيتعني على بقية االقت�صادات الآ�سيوية تعديل �أو�ضاعها نظرا
لأنها �أ�صبحت مربوطة ب�شكل وثيق للغاية بال�صني.

تراجع الفائ�ض

يدل االنكما�ش احلاد يف الفائ�ض اخلارجي لل�صني بال �شك على �ضعف
الطلب يف �أكرب وجهات �صادراتها .وين�رصف فكر معظم النا�س �إىل
املالب�س والأحذية ولعب الأطفال الواردة من ال�صني التي كانت تغذي
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هو�س امل�ستهلك الأمريكي خالل �سنوات الفرتة التي �سبقت عام .2007
�إال �أن امل�صدرين ال�صينيني كانت لهم �سبل �أو�سع بكثري للو�صول �إىل
متجري ووملارت وتارغيت .فقد �أ�سهمت
ال�سوق الأمريكية تتجاوز
َ
�صادرات الآالت واملعدات �إىل الواليات املتحدة بن�سبة � 10إىل  %15من
جمموع منو ال�صادرات يف ال�صني يف �أوائل الألفينات .وقد تراجع ذلك
الإ�سهام �إىل نحو  %5خالل الفرتة التالية للأزمة نظرا لرتاجع اال�ستثمار
اخلا�ص الأمريكي ،ال �سيما يف جمال �سوق امل�ساكن .ويف الوقت نف�سه،
ارتفعت واردات ال�صني من املعادن وال�سلع الأولية ب�صورة كبرية
منذ الأزمة ،فيما يرجع جزئيا �إىل زيادات الإنفاق الذي ا�ضطلعت به
احلكومة لتعزيز الن�شاط املحلي.
ولكن بخالف هذه القوى الدورية ،تعتمل عنا�رص �أعمق يف العمل.
ف�أوال� ،أ�سهمت ا�ستجابة ال�صني الهائلة للأزمة املالية العاملية —
برتكيزها على البنية التحتية مثل الطرق ال�رسيعة وخطوط ال�سكك
احلديدية للقطارات عالية ال�رسعة والتح�سينات من �أجل تي�سري ال�سفر
بني مقاطعات الداخل وال�ساحل — يف حدوث زيادة حادة يف م�ستوى
اال�ستثمار .وارتفع الإنفاق اال�ستثماري يف ال�صني ،كن�سبة مئوية من
�إجمايل الناجت املحلي ،من  %41قبل الأزمة �إىل  %48بحلول عام
 .2009وما �أن بد�أ الربنامج التن�شيطي يذوي ويتباط�أ الإنفاق يف البنية
التحتية حتى كفل الن�شاط القوي لل�صناعات التحويلية يف القطاع
اخلا�ص وت�شييد امل�ساكن االجتماعية ا�ستمرار اال�ستثمار يف م�ستويات
قريبة من  %50من �إجمايل الناجت املحلي يف عام .2011
وثانيا ،تدهورت معدالت التبادل التجاري لل�صني (متو�سط �سعر
�صادراتها ن�سبة �إىل وارداتها) يف ال�سنوات الأخرية ،وهو تدهور بد�أ

قبل فرتة طويلة من وقوع الأزمة املالية العاملية (راجع الر�سم البياين
 .)2ومع تطور ال�صني ،حتولت وارداتها �صوب املعادن ،التي ال تزال
�أ�سعارها ترتفع ،بينما حتركت �صادراتها باجتاه الآالت ،حيث �أدت
املناف�سة �إىل �إبقاء الأ�سعار حتت ال�سيطرة .وقد �شهدت اقت�صادات �أخرى
موجهة نحو الت�صدير ،على الأخ�ص اليابان وكوريا ،تراجعا مماثال يف
معدالت التبادل التجاري مع تطورها .ويف حالة ال�صني ،يعني جمرد
حجم التدفقات التجارية �ضمنا �أن فائ�ضها اخلارجي كان ح�سا�سا
بدرجة كبرية للتحوالت احلادثة يف �أ�سعار �صادراتها ووارداتها .ومنذ
عام � ،2009أدى ا�ستمرار الطلب القوي على ال�سلع الأولية واملعادن
امل�ستوردة املرتبطة بالطفرة اال�ستثمارية يف ال�صني �إىل تعزيز هذه
الديناميكية الأ�سا�سية لتدهور معدالت التبادل التجاري.
وثالثا� ،أ�سهم �أي�ضا ارتفاع ال�سعر احلقيقي لعملة ال�صني ،اليوان ،يف
تراجع فائ�ضها التجاري ،فيما يدل جزئيا على التحوالت الأ�سا�سية التي
ي�شهدها االقت�صاد املحلي.

�إعادة توازن م�ستمرة؟

هل ميثل حتوط �أمناط التجارة يف ال�صني عملية م�ستمرة لتعديل
توازن اقت�صادها بعيدا عن االعتماد على ال�صادرات؟ رغم �أن جهود
ال�سيا�سات �أجنزت الكثري يف �إعادة توجيه االقت�صاد �صوب الطلب
املحلي ،فقد حتقق تراجع الفائ�ض اخلارجي لل�صني حتى الآن من
خالل زيادة اال�ستثمار .وال ي�شري هذا الدليل حتى الآن �إىل �أن ا�ستهالك
الأ�رس املعي�شية يتزايد باطراد كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي (راجع
مقال «الإنفاق ال�صيني» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .ومن
املمكن يف نهاية الأمر �أن ُي�ستخدم منو القدرات نتيجة للزيادة التي
حدثت م�ؤخرا يف اال�ستثمار للإنتاج املحلي — يف زيادة املبيعات
Nabar, Revised 6/25/12
النهائية �إىل الأ�رس املعي�شية ال�صينية .ولكن ميكن �أن ي�ؤدي �أي�ضا �إىل
زيادات حتدث م�ستقبال يف ال�صادرات �إذا ا�ستمرت ال�رشكات ال�صينية

بدال من ذلك يف النظر �إىل اخلارج .وبديال لذلك� ،إذا تبني وجود �سوء
تخ�صي�ص لال�ستثمار وغياب الطلب (املحلي �أو اخلارجي) ،فيمكن �أن
يظهر يف �صورة قدرة زائدة وي�سفر عن مزيد من القرو�ض الرديئة يف
النظام امل�رصيف .ويف هذه احلالة ،يكون من ال�سابق لأوانه حتديد
الطريقة التي �ست�ستخدم بها القدرة اجلديدة .ولكن من الإن�صاف القول
ب�أن هناك قلقا متزايدا من �أن تكون االختالالت املحلية �آخذة يف التزايد
حتى مع تراجع االختالالت اخلارجية.
ويدرك �صانعو ال�سيا�سات يف ال�صني هذه املخاطر .ويركز التوجه
العام لل�سيا�سة يف ال�صني ،على النحو املبني يف اخلطة اخلم�سية الثانية
ع�رشة يف عام  ،2010على تعجيل وترية حتول االقت�صاد باجتاه
اقت�صاد يدفعه ا�ستهالك الأ�رس املعي�شية .ومن الدوافع التي حترك
�صانعي ال�سيا�سات بقدر مماثل الآثار اجلانبية لنموذج النمو القائم
لل�صني — ارتفاع كثافة ا�ستخدام ر�أ�س املال والطاقة ،وانخفا�ض
م�ستوى ا�ستحداث الوظائف ن�سبيا ،وانكما�ش ح�صة الدخل للعامل —
والطبيعة املرتاخية للتعايف العاملي .ويقت�ضي �إحداث هذا التحول
تغريات ت�شمل ما يلي:
• زيادة الدخل املتاح للإنفاق لدى الأ�رس املعي�شية :ارتفع احلد
Nabar,يف
 Revisedالبلد
6/14/12مناطق
الأدنى للأجور يف املناطق احل�رضية يف خمتلف
العام املا�ضي .وحلماية العمالة منخف�ضة املهارة واملبتدئة التي متلك
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قوة تفاو�ضية حمدودة� ،سيتعني �أن تتواكب الزيادات يف احلد الأدنى
للأجور مع الزيادات يف تعوي�ضات العاملني الأكرث خربة ومهارة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،من �ش�أن خف�ض �رضيبة الأجور امل�ستخدمة كم�ساهمة
اجتماعية (ميكن �أن يتجاوز املعدل املجمع لرب العمل والعامل %40
من الأجور يف بع�ض احلاالت) �أن يرفع ح�صة املكاف�أة التي ت�صل �إىل
الأ�رس املعي�شية وحتفزها على زيادة اال�ستهالك .ويف الوقت نف�سه ،من
�ش�أن تعزيز اليوان خف�ض �أ�سعار الواردات ورفع القوة ال�رشائية للأ�رس
املعي�شية بدرجة �أعلى من ال�سلع اال�ستهالكية امل�ستوردة.
• تعزيز �شبكة الأمان االجتماعي ،وهو ما من �ش�أنه خف�ض
االدخار التحوطي للأ�رس املعي�شية وزيادة اال�ستهالك :فيتعني موا�صلة
حت�سني �إتاحة الرعاية ال�صحية —
من خالل برامج الت�أمني ال�صحي
احلكومية التي جرى التو�سع فيها
م�ؤخرا ،وحت�سني تدريب املوظفني،
وكفاية احلوافز للموظفني الطبيني
املهرة لالنتقال �إىل املناطق الريفية.
وميكن موا�صلة تب�سيط القواعد
التنظيمية املعقدة التي تغطي برامج
املعا�شات التقاعدية لت�شجيع املزيد
من امل�شاركة يف برامج املعا�شات
التقاعدية .كذلك ،فمن �ش�أن توفري
�إعانات تعليمية �أكرث �شموال احلد من الدافع لالدخار ،ال �سيما لدى الأ�رس
املعي�شية ال�شابة.
• زيادة تكاليف املدخالت وحت�سني حوكمة ال�رشكات� :أدى الدعم
احلكومي والتوجيهات احلكومية ب�ش�أن تكلفة مدخالت الإنتاج (مثل
الأرا�ضي والطاقة ور�أ�س املال) �إىل زيادة �إمالة االقت�صاد ب�صورة مطردة
نحو الإنتاج كثيف اال�ستخدام لر�أ�س املال .و�سوف تنخف�ض حوافز
اال�ستثمار الزائد يف حالة ارتفاع تكاليف املدخالت �إىل م�ستويات �أقرب
�إىل امل�ستويات ال�سائدة يف اقت�صادات مماثلة ومواءمة تكلفة ر�أ�س املال
مع عائده املرتفع .وي�صبح �أثر هذه التدابري �أكرب �إذا اقرتن ب�إ�صالحات
يف جمال حوكمة ال�رشكات تلزم امل�ؤ�س�سات الكبرية اململوكة للدولة
ب�أداء مدفوعات �أكرب للأرباح املوزعة بدال من مراكمة الأرباح.
• �إ�صالح القطاع املايل :غالبا ما يكون النظام القائم للو�ساطة
املالية على �أ�سا�س البنوك — الذي توجه فيه ال�سلطات �أ�سعار الفائدة
وتخ�صي�ص االئتمان — يف �صالح ال�رشكات الكبرية على ح�ساب الأ�رس
املعي�شية واملن�ش�آت الأ�صغر .ومن �ش�أن زيادة االعتماد على قوى ال�سوق
لتحديد �أ�سعار الفائدة وحت�سني �إتاحة طائفة �أو�سع من خيارات االدخار
والتمويل �أن يح�سن كفاءة اال�ستثمار ويرفع الدخل اال�ستثماري للأ�رس
املعي�شية ويعطي دفعة لال�ستهالك.
ف�إذا نفِّذت هذه الإ�صالحات الهيكلية ،ف�سريتفع دخل الأ�رس املعي�شية
وا�ستهالكها بوترية �أ�رسع ،و�سيرتاجع اال�ستثمار كح�صة يف الدخل
القومي ،و�ستنجح ال�صني يف االنتقال �إىل منوذج منو يدفعه اال�ستهالك
بفوائ�ض خارجية �أقل من الناحية الهيكلية .و�ستكون تلك النتيجة هي
الأنفع لل�صني و�رشكائها التجاريني ،التي ت�رضر بالفعل عدد كبري منها،
ال �سيما داخل �آ�سيا ،ب�شدة من التغريات يف �أمناط التجارة ال�صينية.

ومن الوا�ضح �أن االقت�صادات الآ�سيوية ا�ستفادت من قوة الطلب
املحلي يف ال�صني منذ الركود العاملي الأخري ،ال �سيما يف حالتي ال�سلع
الأولية وال�سلع الر�أ�سمالية .ويف حني ن�شط النمو ال�رسيع لل�صادرات
الآ�سيوية �إىل �آ�سيا ب�سبب دور ال�صني كمركز ل�سل�سلة �إمداد �صينية تنتهي
بال�صادرات �إىل االقت�صادات املتقدمة ،فقد �أ�صبح الن�شاط االقت�صادي
داخل ال�صني �أكرث �أهمية كم�صدر للطلب يف ال�سنوات الأخرية .وت�شري
تقديرات �صندوق النقد الدويل �إىل �أنه ،با�ستبعاد اليابان ،ميكن �أن يعزى
نحو � 60إىل  %70من التعايف يف �صادرات �آ�سيا �إىل ال�صني مب�ستويات
�أعلى من االجتاهات ال�سابقة للأزمة �إىل الطلب املحلي يف ال�صني.
و�إجماال ،ارتفع طلب ال�صني على ال�سلع اال�ستثمارية بحدة �أكرب من
طلبها على ال�سلع اال�ستهالكية .ونتيجة
لذلك ،وعلى �أ�سا�س القيمة امل�ضافة،
يقوم ال�رشيك التجاري الآ�سيوي املعتاد
بت�صدير �سلع ر�أ�سمالية �إىل ال�صني بن�سبة
تزيد بنحو  %30على ال�سلع اال�ستهالكية،
فيما ي�شكل حتوال عن ن�سبة �صادرات
ال�سلع الر�أ�سمالية �إىل �صادرات ال�سلع
اال�ستهالكية منذ � 10سنوات .وبالن�سبة
لكبار م�صدري ال�سلع الر�أ�سمالية يف
�آ�سيا — اليابان وكوريا — متثل ال�صني
� 20إىل  %25من تلك ال�صادرات ،بزيادة
�أربعة �أ�ضعاف على ما كان الأمر عليه منذ عقد م�ضى.
وارتفعت �أي�ضا �صادرات البلدان املنتجة لل�سلع الأولية مثل �أ�سرتاليا
و�إندوني�سيا �إىل ال�صني ب�صورة حادة .ومتثل ال�صني نحو ثلثي واردات
العامل من ركائز احلديد ،ون�صف وارداته من الفول ال�صويا ،ونحو
ثلث وارداته من املعادن .ونتيجة لذلك ،يحدث الطلب ال�صيني �أثرا
يتجاوز حدود �آ�سيا .ففي �إفريقيا ،على �سبيل املثال� ،أ�صبحت ال�رشكات
ال�صينية م�ستثمرا رئي�سيا يف قطاعي التعدين والبنية التحتية .ويف
�أمريكا الالتينية ،تعتمد الدورة االقت�صادية بدرجة غري قليلة على
Nabar, Revised 7/9/12
الن�شاط االقت�صادي يف ال�صني .وح�سب تقديرات �أعدها �صندوق النقد

و�سوف تنخف�ض حوافز اال�ستثمار
الزائد يف حالة ارتفاع تكاليف
املدخالت �إىل م�ستويات �أقرب �إىل
امل�ستويات ال�سائدة يف اقت�صادات
مماثلة ومواءمة تكلفة ر�أ�س املال مع
عائده املرتفع.

ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون لل�صني

لدرا�سة �أثر التحوالت يف جتارة ال�صني على ال�رشكاء التجاريني
الآ�سيويني ،من املفيد �أن منيز بني �أدوار ال�صني كم�صدر للطلب املحلي،
وكمركز ملعاجلة ال�صادرات ،وكمناف�س.
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الدويل م�ؤخرا (� ،)2012إذا ما انخف�ض الإنتاج يف ال�صني ب�صورة
مفاجئة (هبوط عنيف ،على حد قول االقت�صاديني) ،ف�سترتاجع �أ�سعار
ال�سلع الأولية بنحو � 20إىل  %30وت�ؤثر ب�شدة على الن�شاط االقت�صادي
و�إيرادات املالية العامة وم�ستويات الدين يف �أمريكا الالتينية .و�سيكون
�أثر ذلك م�شابها يف حجمه ملا �شهدته املنطقة عقب انهيار امل�ؤ�س�سة
امل�رصفية اال�ستثمارية الأمريكية ليمان براذرز يف عام .2008
غري �أنه �سيتعني على �رشكاء التجارة الإقليميني التكيف مع �إعادة
التوازن يف ال�صني الذي يتحول من منو يقوده اال�ستثمار �إىل منو يقوده
اال�ستهالك .وبداية ،فعلى الرغم من �رسعة منو ال�صني ،ال يزال دورها
كم�ستورد لل�سلع اال�ستهالكية �صغريا .فيمثل ثاين �أكرب اقت�صاد يف
العامل  %2فقط من واردات العامل من ال�سلع اال�ستهالكية .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،حتول امل�ستهلكون ال�صينيون ب�صورة متزايدة نحو ال�سلع املنتجة
حمليا — تراجعت ح�صة ال�صني يف واردات ال�سلع اال�ستهالكية على
ال�صعيد العاملي عن ح�صتها يف اال�ستهالك العاملي .وميكن �أن يدل
ذلك على عدد من العوامل ،منها عدم قدرة املنتجني الأجانب على
التغلب على احلواجز ال�ضمنية — مثال ،عن طريق �إن�شاء �شبكات كبرية
للتجزئة والتوزيع — �أو زيادة التناف�س من املنتجني املحليني �أو
حتول ال�رشكات الأجنبية �إىل الإنتاج حمليا لتكييف �أو�ضاعهم ح�سب
تف�ضيالت امل�ستهلكني ال�صينيني وليكونوا �أقرب �إىل العميل .و�أيا كانت
�أ�سباب الرتاجع الن�سبي يف واردات ال�صني من ال�سلع اال�ستهالكية ،ف�إن
حدوث حتول يف ح�صة الطلب اال�ستهالكي العاملي باجتاه ال�صني لن
يعني �ضمنا تلقائيا زيادة متنا�سبة طرديا يف والواردات العاملية
من ال�سلع اال�ستهالكية .ومع ذلك ،يظل من املمكن للموردين يف �آ�سيا
وغريها اال�ستفادة ،ولو حتى ب�صورة غري مبا�رشة ،من حدوث حتول
باجتاه منو يقوده اال�ستهالك يف ال�صني ،وذلك بدمج �أنف�سهم يف �سل�سلة
الإمداد لل�رشكات ال�صينية التي تلبي احتياجات ال�سوق املحلية.

يف املركز

ا�ستفاد �أي�ضا ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون من تنامي روابط الت�صدير
مع ال�صني ،التي متثل النقطة املحورية يف مركز �سل�سلة الإمداد الآ�سيوية.
فال�صني اليوم متثل �أكرث من  %50من جميع واردات ال�سلع الو�سيطة
(ال�سلع التي ت�ستخدم كجزء من عملية الإنتاج) يف املنطقة — �ضعف
ح�صتها يف منت�صف الت�سعينات .وبالن�سبة لآ�سيا عدا ال�صني ،ت�ضاعفت
ح�صة �صادرات ال�سلع الو�سيطة �إىل ال�صني يف جمموع ال�صادرات على
مدى العقد املا�ضي .ويت�ضاد ذلك مع ح�صة �صادرات ال�سلع اال�ستهالكية
املبا�رشة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو ،التي ترتاجع
باطراد (راجع الر�سم البياين  .)3ونظرا لأن �صادرات االقت�صادات
الآ�سيوية �إىل ال�صني متثل جزءا من �سل�سلة الإمداد ،تظل هذه ال�صادرات
مدفوعة ب�صورة متزايدة بنجاح �صادرات ال�صني يف الأ�سواق العاملية.
�إال �أن ذلك يعني �أنه يف حال تباط�ؤ النمو ال�رسيع لل�صادرات ال�صينية،
�سيواجه ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون �أي�ضا رياحا عك�سية �شديدة.
ونقدر �أن حدوث انخفا�ض يف منو ال�صادرات ال�صينية مبقدار نقطة
مئوية واحدة من �ش�أنه �أن يخف�ض منو �صادرات االقت�صادات الآ�سيوية
الأخرى �إىل �آ�سيا بنحو ثلث نقطة مئوية .وعالوة على ذلك ،فبالن�سبة
ملعظم االقت�صادات الآ�سيوية — التي تقوم ب�صفة رئي�سية بت�صدير �سلع
م�صنعة ولي�س �أولية ،يبدو �أن ال�صادرات ال�صينية ولي�س الطلب املحلي
ال�صيني هي العامل املهيمن يف حتديد �صادراتها �إىل ال�صني .ويبدو �أن
ال�صلة ب�أداء ال�صادرات ال�صينية �أقوى ن�سبيا يف حالة البلدان امل�صدرة
لل�سلع الر�أ�سمالية مثل اليابان وكوريا وبع�ض االقت�صادات الأ�صغر
املفتوحة بدرجة كبرية يف جنوب �رشق �آ�سيا.

ومن ناحية �أخرى ،فنظرا لرتابط االقت�صادات الآ�سيوية من خالل
�سال�سل الإمداد ،كان دور ال�صني كمناف�س �أقل �أهمية .ويف احلقيقة،
ينطوي قيا�س الزيادة يف ح�صة ال�صني يف �إجمايل ال�صادرات �إىل
الأ�سواق الكربى على مبالغة يف �أهميتها .وتنكم�ش هيمنة ال�صني عندما
تقا�س ح�صتها على �أ�سا�س القيمة امل�ضافة — التي ت�ستبعد املدخالت
املبا�رشة وغري املبا�رشة من االقت�صادات الآ�سيوية الأخرى .ويف حالة
الواليات املتحدة الأمريكية على �سبيل املثال ،كانت ح�صيلة ال�صني
املبا�رشة يف �إجمايل واردات ال�سلع النهائية من �آ�سيا  %62يف عام
 ،2010بينما كانت ح�صتها ،على �أ�سا�س القيمة امل�ضافة� ،أقل من
 .%50وما يعنيه ذلك �ضمنا لالقت�صادات الأكرث تقدما يف �آ�سيا هو �أن
حدوث �أي زيادة حمتملة يف التناف�س مع ال�صني مع حتول �صادراتها
ب�صورة متزايدة جتاه ال�سلع رفيعة التكنولوجيا يعتمد �أي�ضا على قدرة
ال�صني على اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب يف �سل�سلة القيمة .ويف حني
زاد املحتوى امل�ستورد يف ال�صادرات ال�صينية تدريجيا حتى منت�صف
الألفينات ،فقد بد�أ يرتاجع يف ال�سنوات الأخرية — وهو اجتاه ميكن
�أن يعززه الرتاكم ال�رسيع يف ر�أ�س املال املادي والب�رشي يف ال�صني،
الذي ميكن �أن ي�سمح لها باال�ستحواذ على �أجزاء كبرية من �سل�سلة القيمة
كثيفة اال�ستخدام للتكنولوجيا .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن ي�ؤدي ارتفاع
تكاليف الوقود والنقل �إىل حتول جزئي فيما ي�سمى التكامل التجاري
الر�أ�سي وذلك بخف�ض عدد الأماكن يف �سل�سلة الإنتاج .ولكن ميكن �أن
ينتج التو�سع يف التعهيد اخلارجي ونقل ال�صناعات من زيادة الأجور
يف ال�صني ،وهو ما ميكن �أن ي�ساعد االقت�صادات منخف�ضة الدخل يف
املنطقة ،نظرا لوفرة الأيدي العاملة الرخي�صة.

الرياح العك�سية

يبدو يف الوقت احلايل �أن الرتاجع احلاد يف الفائ�ض اخلارجي الذي
�شهدته ال�صني م�ؤخرا هو نتاج لتدهور طويل يف معدالت التبادل
التجاري ال�صيني ،وقوة منو الواردات املدفوع بارتفاع �شديد يف
الطلب على اال�ستثمار ،و�ضعف دوري يف الطلب اخلارجي .ويف الوقت
الذي تت�ضاءل فيه االختالالت اخلارجية ال�صينية ،ي�سود �شعور بالقلق
من احتمال ن�شوء اختالالت حملية جديدة .ونتيجة لذلك ،رمبا يواجه
ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون الذين ا�ستفادوا من النمو الذي يقوده
اال�ستثمار يف ال�صني رياحا عك�سية متنامية يف �صادراتهم �إذا ما �أدت
االختالالت املحلية يف نهاية الأمر �إىل �إرباك النمو يف ال�صني .وبالنظر
لأهمية روابط �سل�سلة الإمداد الر�أ�سية مع ال�صني� ،سيت�رضر ه�ؤالء
ال�رشكاء �أي�ضا �إذا تباط�أت وترية ال�صادرات ال�صينية .ويف املقابل،
يكون �صايف املنافع التي تتحقق لل�رشكاء التجاريني الآ�سيويني من
�إعادة التوازن يف ال�صني �أكرب و�أكرث دميومة� ،إذا ا�ستطاعوا زيادة
و�صولهم ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة �إىل امل�ستهلكني ال�صينيني.

■

مالهار نابار اقت�صادي و�أوالف �أونرتوبريدور�سرت نائب رئي�س ق�سم،
وكالهما يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي يف �صندوق النقد الدويل النقد
الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل ورقة عمل �صدرت م�ؤخرا عن �صندوق النقد الدويل
( )100/12بعنوان “? ”An End to China’s Imbalancesوالف�صل
الرابع من عدد �إبريل  2012من تقرير �آفاق االقت�صاد الإقليمي� :آ�سيا
واملحيط الهادئ ،ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل ،وعنوانه “Is China
”.Rebalancing? Implications for Asia

املرجع:

International Monetary Fund (IMF), 2012, Regional Economic
Outlook: Western Hemisphere (Washington, April).
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النمر

والتنين

ميكن �أن تتعلم الهند وال�صني من �إحداهما الأخرى مع تقدمهما على طريق
التنمية

مرت�ضى �سيد وجيمز وال�ش

ال�صني

والهند هما عمالقا العامل ال�صاعد.
ومع زيادة عدد ال�سكان فيهما على ثلث �سكان العامل ،يكون
لهذين البلدين ت�أثري هائل على االجتاهات العامة العاملية
حتى لو مل يكونا ينموان بوترية �رسيعة .ولكن على مدى
ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،كانت ال�صني والهند �أي�ضا من بني
االقت�صادات الأ�رسع منوا يف العامل .ومنذ عام  ،1995زاد
متو�سط الدخل يف ال�صني بنحو ع�رشة �أ�ضعاف ،بينما زاد يف
الهند بنحو �أربعة �أ�ضعاف .وعلى الرغم من االختالف ال�شديد
يف نظاميهما ال�سيا�سي واالقت�صادي ،قام البلدان بانت�شال
املاليني من هوة الفقر ،يف حني زاد التفاوت يف الدخل
والتدهور البيئي .وبالنظر �إىل نطاق هذه التغريات ،كانت
ل�صعود الهند وال�صني انعكا�سات عميقة على بقية العامل.

فني �صيني يتحدث مع عامل هندي ب�ش�أن �آالت
جتهيز اخلر�سانة يف بيون ،الهند

  36التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

�إال �أن ال�صني والهند انتهجتا م�سارين خمتلفني للغاية من م�سارات
التنمية .فقد تركز منوذج ال�صني على تعبئة �صناعاتها التحويلية نحو
الت�صدير لبقية العامل .و�أ�صبحت الهند �أي�ضا �أكرث تكامال مع بقية العامل،
و�إن كان الطلب واخلدمات قد �أ�سهما ،يف منوذجها ،بدور �أهم .ومع
ا�ستمرار هذه العملية� ،أ�صبحت ال�صني ور�شة العامل.
وكان منو الهند �أقل لفتا للأنظار� ،إال �أن الهند حققت على ال�ساحة
العاملية جناحا يف كثري من ال�صناعات ،بدءا بالبرتوكيماويات وانتهاء
بالربجميات .وتعر�ض �سلع ال�صني — بدءا بقم�صان التي �شريت و�أجهزة
تكييف الهواء وانتهاء مبكونات �أجهزة الآي بود والأثاث — للبيع يف
كل بلد تقريبا على كوكب الأر�ض .ويف املقابل ،يقوم املهند�سون الهنود
ب�أمتتة عمليات املكاتب ،وتقوم مراكز االت�صال بر�صد وت�شخي�ص
موا�ضع اخللل يف �أعطال الربجميات ،وتقوم �رشكات امل�ستح�رضات
ال�صيدالنية ب�إنتاج �أدوية ال حتمل عالمات جتارية لعمالء يف خمتلف
بلدان العامل.
وكيف ميكن لبلدان ،تت�شابه فيما يبدو �أو�ضاعهما الأولية — دخول
منخف�ضة للغاية ،و�أعداد كبرية من ال�سكان يف املناطق الريفية ،وعقود
من املنفى االقت�صادي االختياري ،وقدر كبري من ال�سيطرة املركزية
— �أن يختطا لنف�سيهما هذين امل�سارين املختلفني للتنمية؟ وبالنظر
�إىل هذه االختالفات ،ما الذي ميكن �أن يتعلمه �أحدهما من الآخر مع
م�ضيهما قدما؟

كيف بد�أت الإ�صالحات؟

بد�أت ال�صني الإ�صالح لديها ال ببناء امل�صانع وناطحات ال�سحاب التي
تثري �إعجاب الزوار اليوم و�إمنا بتغيري الريف .ففي عام  ،1978كان
املزارعون الذين يعي�شون على املزارع اجلماعية يف �أو�ضاع �صعبة
ي�شكلون  %80من جمموع �سكانها .ويف ذلك الوقت ،كانت �أرا�ضي امل�شاع
ت�ؤجر لفرادى الأ�رس املعي�شية ،التي كان ُي�سمح لها باختيار املحا�صيل
التي �ستزرعها وبيع �أي �إنتاج يزيد على ح�صة الدولة يف ال�سوق احلرة.
وبهذه الإ�صالحات الزراعية — التي �أحدثت زيادة هائلة يف الإنتاجية
الزراعية و�سمحت بتحريك �أجزاء كبرية من الن�شاط االقت�صادي بعيدا
عن التخطيط املركزي �إىل داخل القطاع ال�صناعي — ا�شتعلت �رشارة
التغريات التي قادت التحول االقت�صادي لل�صني .وبد�أت ال�صني بعد ذلك
تعيد �صالتها ببقية العامل وتن�شئ مناطق اقت�صادية خا�صة على طول
�ساحلها ال�رشقي يف عام  .1980ومع ت�سلح هذه املناطق ب�صالحيات
مر�شدة ،وبنية حتتية
ا�ستن�سابية يف جمال ال�رضائب ،وقواعد عمل َّ
حديثة ،جذبت هذه املناطق ا�ستثمارات وا�سعة النطاق من اخلارج،
و�رسعان ما انت�رشت التجربة �إىل املناطق الأخرى.
ويف الوقت نف�سه ،حترر النمو بف�ضل �إ�صالح امل�ؤ�س�سات اململوكة
للدولة يف منت�صف الت�سعينات ،مما �أعفى ال�رشكات من امل�س�ؤوليات
االجتماعية ،و�أطلق يديها لال�ستثمار يف تكنولوجيات جديدة والبحث
عن �أ�سواق جديدة .وبدعم من ال�سيا�سات احلكومية وا�سعة النطاق،
تعلمت ال�رشكات العاملة يف قطاعات الت�صدير �أن ت�صبح ذات كفاءة
عالية بالتناف�س يف ال�سوق العاملية .وبهذه الطريقة ،وجريا على
النموذج املوجه لل�صادرات يف �رشق �آ�سيا الذي تتبعه اليابان وكوريا،
متكنت ال�صني من ربط الإمدادات الزائدة لديها من العمالة بنظام
الإنتاج العاملي .وبح�صول ال�صني على دفعة �أكرب بان�ضمامها يف عام
� 2001إىل منظمة التجارة العاملية ،ت�ضاعف جمموع التجارة لديها
(ال�صادرات م�ضافا �إليها الواردات) من �أقل من  %10من �إجمايل الناجت
املحلي يف �أواخر ال�سبعينات �إىل نحو  %50اليوم ،وارتفع اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش من �صفر تقريبا يف بداية الثمانينات �إىل �أكرث من
 150مليار دوالر �أمريكي �سنويا على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.

�أما الهند فقد بد�أت �إ�صالحاتها يف وقت الحق ،يف عام  .1991ومع
وجود حاجة �أقل �إىل الرتكيز على حقوق امللكية ودرجة �أقل من �إ�رشاف
الدولة ،كانت هذه الإ�صالحات موجهة يف بداية الأمر نحو حت�سني
مرونة االقت�صاد عقب وقوع �أزمة يف ميزان املدفوعات .وقامت اجلولة
الأوىل من الإ�صالحات برفع القيود عن قطاعي ال�صناعات التحويلية
والتجارة .وقبل �أن تدخل الهند عام  ،1991كانت ا�شرتاطات الرتخي�ص
�شائعة يف جميع �أجزاء الهند تقريبا ،وكان التناف�س الأجنبي يف
معظم ال�صناعات �إما حمدودا للغاية �أو منعدما ،و�أدى تدخل احلكومة

ميكن �أن تكون قابلية ا�ستمرار منوذج
النمو ال�صيني تقرتب من نهايتها.
يف ال�صناعات ،من النقل �إىل التمويل� ،إىل خنق العمل احلر والنمو.
وخالل الت�سعينات� ،ألغيت ا�شرتاطات الرتخي�ص يف عدد كبري من
ال�صناعات ،وانخف�ضت التعريفات ،وبد�أت الأ�سواق املالية للهند تنفتح
للعامل .وارتفعت التدفقات املالية الداخلة من ال �شيء تقريبا يف مطلع
الت�سعينات �إىل نحو  %8من �إجمايل الناجت املحلي يف عام  ،2007العام
الذي �سبق الأزمة املالية العاملية.
ويف حني منا قطاع ال�صناعات التحويلية يف الهند ب�رسعة بعد �أوائل
الت�سعينات ،ف�إن النمو الأبرز حتقق يف جمال اخلدمات ،مع قدرة عدد
كبري من ال�سكان الهنود الناطقني بالإجنليزية واملدربني ب�شكل جيد على
تطويع مناذج العمل الغربية لتنا�سب بيئة ذات تكاليف �أقل .وارتفعت
�صادرات اخلدمات من � %2إىل  %7.75من �إجمايل الناجت املحلي بني
عامي  1994و  .2001وات�سع ما بد�أ كتعهيد خارجي ملهام �صغرية
من قبيل خدمة العمالء و�إعداد برجميات الكمبيوتر �إىل تطوير �أ�ساليب
عمل جديدة وبرجميات تعالج م�سائل قانونية وطبية روتينية وغري
ذلك من اخلدمات .ووجدت الهند �أي�ضا قطاعا يف ال�صناعات الأخرى
كثيفة اال�ستخدام للمعرفة ،مثل امل�ستح�رضات ال�صيدالنية .ورغم �أن منو
ال�صادرات الهندية مل يكن مماثال لنمو ال�صادرات ال�صينية ،فقد مثلت
�صادراتها من ال�سلع واخلدمات  %24.5من �إجمايل الناجت املحلي ،لتقل
بدرجة طفيفة فقط عن م�ستوى  %28.5الذي �سجلته ال�صني.

�أين الهند وال�صني اليوم؟

كانت نقطة االنطالق لدى ال�صني ومنوها الأ�رسع �سببا يف زيادة
م�ستويات الدخل فيها على م�ستوياته يف الهند .فال�صني ،باعتبارها
�أكرب البلدان امل�صدرة يف العامل ،تنتج عددا �أكرب من لعب الأطفال
والأحذية وقطع غيار ال�سيارات و�أجهزة الكمبيوتر من �أي بلد �آخر
وت�ستخدم �أكرث من  100مليون �شخ�ص يف ال�صناعات التحويلية .ولكن
مع �ضعف الطلب اخلارجي نتيجة للأزمة العاملية وتوقع انكما�ش القوة
العاملة يف ال�صني نتيجة ل�شيخوخة ال�سكان ،ميكن �أن تكون قابلية
ا�ستمرار منوذج النمو ال�صيني تقرتب من نهايتها.
وعلى مدى العقد املا�ضي ،هد�أت حركة الإ�صالح بدرجة كبرية مع
حتول الهيكل االقت�صادي ال�صيني نحو قدر متزايد من االختالل .وزاد
اال�ستثمار بنحو  13نقطة مئوية من �إجمايل الناجت املحلي ليمثل الآن
نحو ن�صف الناجت ،يف حني تراجع اال�ستهالك اخلا�ص ب�صورة حادة من
� 45إىل  %35من �إجمايل الناجت املحلي .ويف حال ا�ستمرار هذا االختالل
لفرتة �أطول مما ينبغي ،ميكن �أن ت�ؤدي زيادة اال�ستثمار �إىل �إخراج
ال�صني من م�سار منوها ،مبفاقمة القدرة الزائدة ،وخف�ض الإنتاجية،
وحتميل البنوك �أعباء القرو�ض الرديئة .وميثل ارتفاع م�ستويات التلوث
والطلب على الطاقة �سببا �آخر يتعني لأجله تغيري هذا النموذج.
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ومثلما تقر به اخلطة اخلم�سية الأخرية لل�صني ،يجب حت�سني التوازن
الداخلي بني اال�ستثمار واال�ستهالك للحفاظ على النمو يف ال�سنوات
القادمة .ولتحقيق ذلك ،يتعني تغيري التكلفة املتدنية ب�صورة م�صطنعة
لال�ستثمار بزيادة �سعر ر�أ�س املال وموا�صلة رفع �سعر املدخالت
الرئي�سية الأخرى (مثل الأرا�ضي والطاقة واملياه) وفقا للم�ستويات
الدولية ،وتوفري حماية �أف�ضل للبيئة (راجع مقال «تغري الب�ؤرة» يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) .ويتعني حفز اال�ستهالك بزيادة دخل
الأ�رس املعي�شية — من خالل تو�سيع قطاع اخلدمات كثيف اال�ستخدام
للعمالة وزيادة العمالة يف الأن�شطة ذات القيمة امل�ضافة الأكرب والأكرث
كثافة يف ا�ستخدام ر�أ�س املال الب�رشي — و خف�ض مدخرات الأ�رس
املعي�شية وال�رشكات — ومن خالل تقوية �شبكة الأمان االجتماعي
وتنفيذ �إ�صالح مايل يكافئ الأ�رس املعي�شية بعدل �أكرب ويخ�ص�ص ر�أ�س
املال بكفاءة �أكرب .ومن الأمور امل�شجعة �أن معظم هذه الإ�صالحات
ظاهرة على �شا�شات رادار احلكومة ال�صينية� ،إال �أن تنفيذها يف الوقت
املنا�سب عن�رص �أ�سا�سي.
ويف الهند� ،أتاحت قوة ن�شاط اخلدمات للبلد ميزة قل �أن تعتادها
اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة :عدد كبري من ال�رشكات اخلا�صة املناف�سة
عامليا يف جماالت القيمة امل�ضافة العالية .ف�رشكات مثل �إينفو�سي�س،
وويربو ،وتي �سي �إ�س ،تتناف�س على الرتتيب الأول يف جمال خدمات
تكنولوجيا املعلومات على م�ستوى العامل� .إال �أن العمالة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات يف الهند تقدر بنحو  2.5مليون �شخ�ص فقط� ،أي
�أقل من ن�صف درجة مئوية من جمموع ال�سكان يف عمر العمل .ومع
اقت�صار الدخل يف املتو�سط على نحو  1500دوالر �أمريكي �سنويا،
تكون الأجور منخف�ضة ملعظم العاملني.
ومع منو عدد ال�سكان يف عمر العمل يف الهند ب�رسعة على مدى
العقود القادمة� ،سيدخل عدد �أكرب من الأ�شخا�ص من �أي وقت م�ضى
يف قوة العمل .ولتزويد ه�ؤالء بفر�ص عمل جيدة �سيكون من ال�رضوري
توافر جمموعة من العوامل .ف�سيتعني حت�سني التعليم والرعاية ال�صحية،
و�سيتعني �إ�صالح الإطار التنظيمي لل�صناعات كثيفة اال�ستخدام للعمالة،
ال �سيما يف ال�صناعات التحويلية .و�سيتعني معاجلة القيود املفرو�ضة
على النمو ،بدءا بعدم كفاية طاقة املوانئ واكتظاظ الطرق وانتهاء
بالتخ�صي�ص الأخرق حلقوق التعدين وانقطاع التيار الكهربائي .ومن
العنا�رص احلا�سمة �أي�ضا حت�سني مناخ العمل بتب�سيط القواعد و�إلغاء
الإجراءات البريوقراطية الطويلة ،وخف�ض احلواجز �أمام التجارة
اخلارجية .و�سيتعني حت�سني النظام املايل حتى تتوافر لعدد �أكرب من
الأ�شخا�ص القدرة على االدخار واالقرتا�ض ،وحتى تتمكن ال�رشكات
ب�سهولة �أكرب من اال�ضطالع با�ستثمارات طويلة الأجل.
وميكن يف غياب الإ�صالحات امل�ستمرة �أن تتوقف عملية ا�ستحداث
الوظائف .و�سيتعني �إجناز ذلك كله يف الوقت الذي ت�سيطر فيه احلكومة
وبنك االحتياطي الهندي على كل من الت�ضخم ،الذي ارتفع يف ال�سنوات
الأخرية �إىل م�ستويات عالية ،وعجز امليزانية ،الذي ي�أبى �أن ينخف�ض
منذ الأزمة املالية العاملية وقد يزاحم اال�ستثمار ويعيق تطوير الأ�سواق
الر�أ�سمالية.

تقا�سم التحديات امل�شرتكة

تواجه الهند وال�صني �أي�ضا بع�ض التحديات امل�شرتكة .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،يتعني �أن يكون النمو �أكرث �شموال يف كل من البلدين .وال
يوجد مثيل تاريخي يف العامل ل�سجلي ال�صني والهند يف احلد من الفقر.
ففي الهند ،انخف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون دون خط الفقر ،يف
الفرتة بني  1993و  ،2009من � %36إىل  %22من جمموع ال�سكان.
ومنذ �أن بد�أت الإ�صالحات يف ال�صني ،انت�شل �أكرث من  400مليون
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�شخ�ص من هوة الفقر .وبرغم ما تثريه هذه الأرقام من انطباعات جيدة،
فال يزال هناك كثريون تركوا يف اخللف .ففي الهند ال يزال  250مليون
�شخ�ص فقراء ،وال تزال جودة اخلدمات التعليمية وال�صحية العامة
املقدمة لكثريين ،ال �سيما يف املناطق الريفية ،منخف�ضة للغاية .ويف
ال�صني ،تظل الإنتاجية يف املناطق الريفية راكدة يف ال�سنوات الأخرية،
ويجب �أن تتواءم اخلدمات العامة لتلبية تطلعات طبقة متو�سطة �صاعدة
نحو تعليم ورعاية �صحية �أعلى جودة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ارتفع التفاوت ب�رسعة يف كل من البلدين .فارتفعت
�أجور الفئات احلا�صلة على تعليم ،ال �سيما يف املناطق احل�رضية بوترية
�أ�رسع بكثري من الأجور التي يتقا�ضاها الفقراء ،ال �سيما يف املناطق
الريفية .ون�ش�أت توترات اجتماعية يف كال البلدين ،نتيجة للفرق بني
حياة قاطني املدن من الطبقة املتو�سطة ،التي تقارب ظروفهم املعي�شية
ب�صورة متزايدة ظروف الأ�شخا�ص يف البلدان املتقدمة ،وحياة �أعداد
كبرية من الأ�شخا�ص الذي ال يزالون فقراء من �سكان املناطق الريفية
واملناطق التي مل ت�ستفد على الوجه الأكمل من �رسعة النمو.

التعلم املتبادل

حتى يت�سنى لكل من ال�صني والهند احلفاظ على �أداء النمو املثري
للإعجاب ،يتعني عليهما التحرك باجتاه هيكل اقت�صادي يحقق توازن
�أف�ضل بني الطلب الداخلي واخلارجي ،وكذلك بني ال�صناعات التحويلية
واخلدمات .ولتحقيق هذا التوازن ،يح�سن بالبلدين — اللذين يعتمدان
حتى الآن على ا�سرتاتيجيات تنمية خمتلفة للغاية — �أخذ ورقة �أو
اثنتني من كتاب �أحدهما الآخر.
ف�أوال ،بالنظر �إىل انطالقة ال�صني ،ما الذي ميكن �أن تتعلمه الهند
من ال�سجل الأطول جلارتها؟ �أحد املجاالت الذي غالبا ما يتجاهل هو
الدور الذي �أ�سهمت به الإ�صالحات الزراعية والريفية يف حفز النمو
الأويل يف ال�صني .فقد �أدى منو الإنتاجية الزراعية �إىل �إطالق �أيدي
القوة العاملة للعمل يف القطاع ال�صناعي وحرر الطلب املكبوت على
العديد من املنتجات ال�صناعية .ويف حني �شهدت الهند ثورتها اخل�رضاء
هي ذاتها يف ال�ستينات وال�سبعينات ،ال تزال ق�ضايا �أو�سع تتعلق
بالت�سعري واال�ستثمار العام دون حل .ولال�ستفادة �إىل �أكرب حد ممكن
من الإ�صالحات اجلارية ،يتعني �أن ت�سعى الهند �إىل ا�ستحداث �أوجه ت�آزر
�أكرب بني الزراعة وال�صناعة ،مثلما ا�ستطاعت ال�صني القيام به يف بداية
فرتة انطالقها .وعلى �أي حال ،ف�إن ن�صف عمالة الهند و�سد�س ناجتها
يعتمدان على الزراعة.
وثمة جمال �آخر ظهر فيه جناح ال�صني بجالء �أكرب وهو التجارة
الدولية وجذب اال�ستثمار الأجنبي ،الذي �أدى بدوره �إىل ا�ستحداث
وظائف .وقد �أ�صبحت ال�صني �أكرب طرف جتاري حموري يف العامل
ب�سماحها لل�صادرات واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الو�صول �إىل
االقت�صاد ،و�إن كان ذلك يحدث غالبا ،كما تعرتف ،يف ظل قيود ،مع
تهيئة الظروف لل�رشكات املحلية لتعديل �أو�ضاعها خلو�ض مناف�سة
قوية مع ال�رشكات الأجنبية.
وت�ضمنت ال�سيا�سات التي �أيدت هذا النجاح �إن�شاء مناطق اقت�صادية
خا�صة تت�سم باملرونة ،وو�ضع نظام متحرر لال�ستثمارات الأجنبية،
وتهيئة مناخ عمل وبيئة تنظيمية داعمة ل�صناعات ال�صادرات ،وو�ضع
�سيا�سات اقت�صادية كلية م�ستقرة ،و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة.
ورغم �أنه ال توجد لأي بلد جتربة تخلو من ال�سلبيات ،فيمكن �أن تتعلم
الهند �شيئا من ال�صني ب�ش�أن طريقة فتح الأ�سواق املحلية للتناف�س
وكيف ميكن �أن ت�ساعد ال�سيا�سات احلكومية على تطوير ال�صناعات
التحويلية وتي�سري توظيف العمالة.

و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن العامل الذي كان حجر عرثة يف طريق الهند
�أ�صبح قوة دافعة لنمو ال�صني :فقد كانت ال�صني لفرتة طويلة �أكرب
م�ستثمر يف البنية التحتية على م�ستوى العامل ،تبني طرقا �أحيانا
حتى قبل �أن توجد البلدات التي �ستخدمها هذه الطرق يف نهاية الأمر.
و�أدى تركيز ال�صني على ال�صادرات �إىل دفعها لال�ستثمار بدرجة كبرية
يف جماالت ال�شحن وخطوط ال�سكك احلديدية للركاب الآن ،ومرافق
املوانئ ،وحتى الطرق ال�رسيعة .وتطورت البنية التحتية احل�رضية يف
مدن ال�صني الكبرية بوترية �رسيعة ،مع ات�ساع �شبكة مرتو الأنفاق الآن
بني �شنغهاي وبكني لتكون من �أو�سع ال�شبكات على م�ستوى العامل� .إىل
جانب ذلك ،ف�إن ا�ستثمار ال�صني يف الطاقة — يف الفحم على ما جرت
عليه العادة و�إن كان ي�شمل الآن �أي�ضا جميع �أ�شكال م�صادر الطاقة
املتجددة — هو الأعلى �أي�ضا على م�ستوى العامل.
ويف املقابل ،كانت البنية التحتية يف الهند حجر عرثة .ويعقد

�أي�ضا متكني ال�رشكات التي ال توجد لديها �سوى فر�ص حمدودة للعمل
يف م�رشوعات م�شرتكة مع �رشكات �أجنبية ،يف �إطار اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،من رفع ر�أ�سمالها ب�سهولة �أكرب .ومن �ش�أن زيادة التناف�س يف
النظام امل�رصيف حتقيق منافع مماثلة ،ف�ضال عن زيادة الدخل املايل
للأ�رس املعي�شية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مع تعديل توازن االقت�صاد يف ال�صني ،ميكن
�أن تتعلم ال�صني بع�ض احليل من الطريقة التي متكنت بها الهند من
تطوير اخلدمات .فعلى الرغم من عدم خلو النظام املايل يف الهند ،الذي
تدفعه قوى ال�سوق بدرجة �أكرب ،من ال�سلبيات ،ف�إنه يخ�ص�ص ر�أ�س
املال لل�رشكات مع تدخل احلكومة بدرجة �أقل ومع وجود ت�شوهات
�أقل .وباملثل ،فمع تزايد املخاوف ب�ش�أن قدرة ال�صناعات التحويلية يف
ال�صني على االبتكار ،ميكن �أن تتعلم ال�صني من الهند «اال�ستثمار غري
املرئي يف الإن�سان ».فقد ا�ستطاعت الهند،

ومع اتباع ال�صني والهند لل�سيا�سات ال�سليمة ،فال �شك يف �أن �أهميتهما
لالقت�صاد العاملي �ستزداد
اال�ستثمار يف خطوط ال�سكك احلديدية امللكية احلكومية املبا�رشة.
وكانت بع�ض عمليات خ�صخ�صة املطارات ناجحة� ،إال �أن اال�ستثمار يف
مرافق املوانئ ال يزال مت�أخرا ،وت�رضرت عمليات توليد الطاقة ونقلها
ب�سبب �ضعف مناذج الت�سعري والتنظيمات التي تزيد كثريا من تكاليف
اال�ستثمار .ويرتك ذلك جماال كبريا لتح�سني الطريقة التي تقوم الهند
من خاللها بتنفيذ اخلطط املتعلقة بالبنية التحتية لدعم النمو وحت�سني
املو�صولية وخف�ض تكلفة الت�صدير .وميكن �أال تتكرر الوترية ال�رسيعة
لتطور البنية التحتية يف ال�صني ب�صورة كاملة �أو ب�سهولة يف بلدان
�أخرى� ،إال �أنها تقدم بالت�أكيد درو�سا لربط اال�ستثمار يف البنية التحتية
ب�أهداف التنمية.
ويف املقابل ،ما الدرو�س التي ميكن �أن تقدمها الهند لل�صني؟ �أحد
املجاالت الأ�سا�سية هو القطاع املايل للهند ،الذي يت�سم بدرجة �أكرب
ن�سبيا من التقدم وي�ستند بدرجة �أكرب �إىل ال�سوق .وعلى وجه اخل�صو�ص،
على الرغم من انخفا�ض م�ستوى الدخل ن�سبيا ،ف�إن لدى الهند �سوقا
للأ�سهم تت�سم بدرجة كبرية من التطور وال�شفافية .ويعني انفتاحها
�أمام امل�ستثمرين الأجانب �أن ال�رشكات املقيدة يف البور�صة ت�ستطيع
فعليا احل�صول على ر�أ�س املال اال�ستثماري من امل�ستثمرين الأجانب.
وال ميثل ذلك فح�سب م�صدرا مهما لتمويل ال�رشكات الهندية التي ميكن
�أن يتعذر عليها يف غيابه احل�صول على ر�أ�س املال الأجنبي ،و�إمنا
�أدخل يف ثقافة ال�رشكات مفهومي ال�شفافية واالنفتاحية .وي�شرتط لقيد
�رشكات على �أ�سواق الأ�سهم الهندية نف�س م�ستوى الإف�صاح املعمول
به يف االقت�صادات املتقدمة .وقد �أدى ذلك �إىل حت�سني ان�ضباط ال�سوق
والثقة يف ال�رشكات الكبرية.
ويف حني ال تزال النظم املالية يف كال البلدين خا�ضعة لهيمنة الدولة
وال تزال الفر�ص للم�ستثمرين الأجانب حمدودة ،ف�إن النظام املايل يف
الهند �أكرث توجها نحو ال�سوق .ف�أ�سعار الفائدة على الودائع يف البنوك
حمررة بالكامل ،مما يح�سن العائد الذي ميكن �أن يح�صل عليه �أ�صحاب
املدخرات .وتتناف�س كل من بنوك القطاعني العام واخلا�ص على العمل
مع ال�رشكات الكبرية ،مما ي�شجع على الكفاءة وحت�سني تخ�صي�ص
املوارد .ويف املقابل ،تت�سم �سوق الأ�سهم يف ال�صني بدرجة �أكرب بكثري
من االنغالق ،ومن �ش�أن فتحها للأجانب زيادة املعلومات املتاحة
للم�ستثمرين وحت�سن ان�ضباط ال�سوق وتخ�صي�ص ر�أ�س املال .ومن �ش�أنه

من خالل الدعم املقدم للتعليم املهني وكذلك منتزهات التكنولوجيا
املوجهة نحو الت�صدير التي عززت منو التجمعات ،حتقيق وحفظ مزايا
يف �أنواع ال�صناعات التي �سيتعني �أن تطورها ال�صني لتجنب �رشك
الدخل املتو�سط .ويف جميع هذه املجاالت ،كانت احلماية القوية التي
توفرها الهند للملكية الفكرة عن�رصا حا�سما.
ومع اتباع ال�صني والهند لل�سيا�سات ال�سليمة ،فال �شك يف �أن �أهميتهما
لالقت�صاد العاملي �ستزداد مع حفاظهما على النمو غري املتدرج ومع
زيادة ترابط �سكانهما مع بقية العامل .وقد قطع كال البلدين �شوطا طويال
منذ فتح اقت�صاديهما منذ جيل م�ضى .وا�ستحالت ال�صني والهند ،من
بلدين تعي�ش فيهما جموع كبرية للغاية ،ولكن فقرية ،من ال�سكان ،ال
توجد لهما �سوى �صالت حمدودة ببقية العامل� ،إىل ثاين وثالث �أكرب
اقت�صادات على م�ستوى العامل من حيث تعادل القوى ال�رشائية .ويربهن
اختالف النموذجني االقت�صادين على �أنه ال توجد طريقة واحدة لتطور
البلدان ،ويعر�ض التحديات املختلفة التي يواجهها البلدان للحفاظ على
منوهما على املدى املتو�سط.
ومع ذلك ،ال يزال يف كل من البلدين �أ�شخا�ص ُتركوا يف اخللف ،ال
تتاح لهم اخلدمات العامة مرتفعة اجلودة �إال ب�شكل حمدود ،وال توجد
لديهم �سوى فر�ص حمدودة لتح�سني �أو�ضاعهم االقت�صادية .ويف الهند،
من �ش�أن حت�سني البنية التحتية وفتح اقت�صاد ال�صناعات التحويلية
�أمام القوى املناف�سة �أن ي�ساعد على تعجيل وترية النمو وجعله �أكرث
�شموال .وتعلم ال�صني �شيئا �أو اثنني عن هذه املجاالت .ويف ال�صني ،من
�ش�أن اخلروج باالقت�صاد من دائرة ال�صناعات التحويلية وال�صادرات
�إىل اخلدمات واال�ستهالك وجعل النظام املايل �أقرب �إىل التوجه ال�سوقي
�أن ي�ساعد على احلفاظ على النمو وتو�سيع نطاق املنافع املتحققة منه.
ويف هذه املجاالت ،توجد للهند جناحات.
ويف حني قطعت ال�صني والهند �شوطا طويال ،ك ٌل من طريق خمتلف
للغاية ،فلدى كل منهما الكثري الذي يتعلمه من الآخر ،مع اختطاط كل
منهما املرحلة التالية من منوهما املميز.

■

مرت�ضى �سيد نائب املمثل املقيم ل�صندوق النقد الدويل يف ال�صني.
وجيمز وال�ش اقت�صادي �أول يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ يف �صندوق
النقد الدويل.
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�إعادة دمج ميامنار يف االقت�صاد العاملي يعد مب�ستقبل �أف�ضل
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يف

ا�ستدارة �أخاذة ،ت�صعد
ميامنار من عقود من
Gulf of
IBRD 39470
العزلة عن بقية العامل.
Thailand
AUGUST 2012
فقد �رشعت حكومة يو ثني
�سني اجلديدة يف �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية غري م�سبوقة تعيد يف
الوقت احلايل دمج ميامنار يف املجتمع العاملي وتعطي دفعة للتنمية
االقت�صادية بها.
�إال �أن متهيد الطريق لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل مليامنار �سيتطلب �أن
يكون ل�صانعي ال�سيا�سات فيها عزم حا�سم على احلفاظ على زخم
الإ�صالحات وترجمته �إىل مكا�سب ملمو�سة ل�شعب ميامنار .وميكن �أن
ت�ساعد البلدان الأخرى ميامنار على اال�ستفادة من جتربتها بتقدمي
م�ساعدة فنية و�إمنائية مطلوبة ب�شكل كبري.

التقدم ببطء نحو الإ�صالح

اتخذت ميامنار �سل�سلة من اخلطوات باجتاه حتقيق امل�صاحلة ال�سيا�سية
و�إر�ساء الدميقراطية .وتت�ضمن الإ�صالحات ال�سيا�سية التي قامت بها
منذ مار�س � 2011إطالق �رساح ال�سجناء ال�سيا�سيني وتخفيف الرقابة
على و�سائط الإعالم ،و�سن قانون جديد للعمل ي�سمح بت�أ�سي�س نقابات
عمالية ،و�إبرام عدة اتفاقات ب�ش�أن وقف �إطالق النار مع الأقليات
العرقية .ومن الدالئل الأو�ضح على هذه العملية ال�سيا�سية �أ�شهر ع�ضوة
جديدة يف الربملان ،زعيمة املعار�ضة اون �سان �سو ت�شي ،التي كانت
قيد الإقامة اجلربية حتى �أواخر عام .2011
و�أدت هذه اخلطوات �إىل حفز رد �إيجابي من املجتمع الدويل.
فعقب االنتخابات الفرعية التي �أجريت يف �إبريل و�أتاحت لل�سيدة �سو
ت�شي وحزب الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية الذي تر�أ�سه دخول
الربملان ،وافقت الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي وكندا
و�أ�سرتاليا على تعليق معظم اجلزاءات االقت�صادية التي كانت تفر�ضها
على ميامنار ،و�إن كانت الأ�سواق الأمريكية ال تزال مغلقة �أمام �صادرات
ميامنار.
  40التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

وتتمتع ميامنار برثوات من املوارد الطبيعية ت�شمل الغاز الطبيعي
والأحجار الكرمية واملعادن ومنتجات الغابات ،ومتلك قوة عاملة
�شابة .ونظرا لع�ضوية ميامنار يف رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا (�آ�سيان)،
ورئا�ستها لهذه الرابطة يف عام  2014وفق ما هو مقرر ،وقربها من
الهند وال�صني ،ميثل البلد ج�رسا ا�سرتاتيجيا يف واحدة من �أكرث املناطق
ديناميكية يف العامل.
ومع �أجواء االنفتاح ال�سيا�سي اجلديدة� ،أ�صبحت فنادق يانغون
م�شغولة بالفعل من قبل رجال �أعمال �أجانب يتق�صون �إمكانيات
ريادة امل�شاريع .وميكن التعرف عليهم فورا — يجتمعون يف ردهات
الفنادق ويرحتلون يف خمتلف �أجزاء املدينة يف زي ينم عن هويتهم،
متحدين قيظ ميامنار .و�أعلن عدد كبري من ال�رشكات الأجنبية الكبرية،
مبا يف ذلك كوكاكوال و�شيفرون وجرنال �إلكرتيك ،خططا لال�ستثمار يف
ميامنار.
وت�شيع �أجواء التفا�ؤل بالنمو االقت�صادي وحت�سن م�ستويات
املعي�شة ،ولكن التغري امللمو�س الذي حتقق على �أر�ض الواقع حتى الآن
ال يعدو �أن يكون حمدودا .فانقطاع التيار الكهربائي ال يزال يحدث
بانتظام ،لي�س فقط يف املركز التجاري يانغون ،حيث ينت�رش ا�ستخدام
املولدات الكهربائية على نطاق وا�سع ،و�إمنا �أي�ضا يف العا�صمة اجلديدة
ناي بي تاو ،بالرغم من وجود �سد كهرومائي بالقرب منها .وال تزال
�أحوال الطرق �سيئة واخلدمات املالية بدائية وم�ستويات املعي�شة من
�أدنى امل�ستويات يف املنطقة .وي�شري غياب املهارات لدى الأجيال الأكرب
�سنا �إىل ت�آكل ر�أ�س املال الب�رشي ب�سبب �سوء ال�سيا�سات التعليمية على
مدى العقود القليلة املا�ضية .وال تزال ال�رصاعات الطائفية والعرقية
ت�شتعل يف بع�ض املناطق ،ب�شكل ي�ؤكد على املخاطر التي تواجهها
عملية الإ�صالح.
وعلى الرغم من هذه التحديات ،بد�أت احلكومة اجلديدة �سل�سلة من
الإ�صالحات االقت�صادية .وعملة ميامنار ،الكيات ،مربوطة ر�سميا ب�سعر
�رصف منخف�ض ب�صورة ا�صطناعية منذ عام  .1977و�أدى هذا ال�سعر
امل�صطنع� ،إىل جانب القيود املفرو�ضة على املدفوعات والتحويالت
الدولية� ،إىل منو �رسيع لأ�سواق العملة غري الر�سمية التي ُيتداول فيها

�أ�شخا�ص على �أر�ض �رصح �شويداغون يف ميامنار.

CHINA
BHUTAN

النقد الأجنبي ب�أ�سعار �رصف خمتلفة ،كما �أدى �إىل تثبيط التجارة
واال�ستثمار .وتتمثل اخلطة الراهنة يف �إ�صالح نظام �سعر ال�رصف
لتي�سري التفاعل مع العامل اخلارجي .وا�ستعا�ض البنك املركزي يف �أول
�إبريل عن �سعر ال�رصف الر�سمي الثابت ب�سعر �رصف قائم على �أ�سا�س
ال�سوق ،مما قربه من �أ�سعار ال�سوق غري الر�سمية امل�ستخدمة على نطاق
وا�سع.
وال يزال من ال�رضوري بذل جهود �أخرى لتوحيد جميع الأ�سعار
ال�سوقية غري الر�سمية ،ب�إلغاء �أوال ما تبقى من قيود على املدفوعات
والتحويالت الدولية .وتعكف احلكومة يف الوقت الراهن على �إعداد
الإطار القانوين والبنية التحتية ال�سوقية الالزمة لإجناز هذه اخلطوة
املهمة بحلول عام  ،2013من �أجل الرتحيب بالدورة ال�سابعة والع�رشين
ملباريات جنوب �آ�سيا يف ميامنار ب�سوق حديثة للنقد الأجنبي.
وناق�ش الربملان يف فرباير ميزانية احلكومة اجلديدة ،يف خطوة
�أوىل غري م�سبوقة باجتاه �شفافية املالية العامة .وتهدف امليزانية �إىل
م�ضاعفة الإنفاق على ال�صحة والتعليم مقارنة بالعام ال�سابق ،بدعم من
ت�سجل الآن ب�سعر ال�رصف ال�سوقي.
�إيرادات الغاز الأعلى ،التي �أ�صبحت َّ
�إال �أن حت�سني ر�أ�س املال الب�رشي �سي�ستلزم جهودا مت�صلة على مدى
�أعوام كثرية.
و�إدراكا لهذه التحديات ،تقوم احلكومة يف الوقت الراهن ب�إعداد
خطة اقت�صادية وطنية خلف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون دون خط
الفقر من ( %26مثلما ورد يف م�سح وطني �أجرى م�ؤخرا) �إىل  %16بحلول
عام  .2015ومن املقرر �سن قانون جديد لال�ستثمار الأجنبي يتيح
للم�ستثمرين الأجانب ا�ستئجار الأرا�ضي و�إن�شاء �رشكات بدون �رشكاء
حمليني .و�سيوفر هذا القانون حوافز �رضيبية لت�شجيع نقل التكنولوجيا
وا�ستحداث الوظائف من خالل اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،الذي يظل
منخف�ضا يف الوقت الراهن مقارنة بالبلدان املجاورة مليامنار والذي
يت�ضمن �إمكانات كبرية للنمو .ويعتزم �إن�شاء ثالث مناطق اقت�صادية
خا�صة ،مع �شق طرق عالية اجلودة وبناء موانئ لل�سفن العمالقة وتوفري
الكهرباء وعنا�رص �أخرى من البنى التحتية الالزمة جلذب اال�ستثمار
الت�صدير.
الأجنبي �إىل ال�صناعات التحويلية اخلفيفة املوجهة نحو
Karasulu, 7/23/2012
ويتوقع �أن ت�ؤدي الإ�صالحات يف جمال الأرا�ضي �إىل متليك �أرا�ض
للمزارعني للم�ساعدة على رفع الإنتاجية الزراعية.

م�ستقبل واعد

حت�سنت االفاق االقت�صادية للبلد نتيجة لهذه اجلهود .و َيتوقع �صندوق
النقد الدويل �أن يزيد منو �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي �إىل %6.25
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يف ال�سنة املالية  ،2013/2012مقابل متو�سط  %5تقريبا يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية .ويتوقع �أن يرتاجع الت�ضخم �إىل نحو  ،%6ليقل بكثري
عن م�ستوى اخلانتني الذي �شهده البلد يف العقد املا�ضي .ويعزى ذلك
بالدرجة الأوىل �إىل ارتفاع �سعر الكيات م�ؤخرا يف الأ�سواق املوازية
امل�ستخدمة على نطاق وا�سع و�إىل طبع كميات �أقل من النقود لتمويل
النفقات احلكومية .و ُيتوقع �أن تتحقق زيادة كبرية يف احتياطيات البلد
من الغاز و�أن تتعزز �إيرادات ال�صادرات اعتبارا من عام  2013نتيجة
الكت�شاف حقلي الغاز اجلديدين �شوي وزوتيكا يف �أواخر الألفينات.
ومع ذلك ،ال يزال اقت�صاد ميامنار يعتمد بدرجة كبرية على الزراعة
والطاقة ويظل منغلقا ن�سبيا �أمام بقية العامل (راجع الر�سم البياين).
وتوجد �رضورة �إىل تنويع هذه القاعدة االقت�صادية لتو�سيع املنافع
املتحققة من االندماج العاملي واحلد من املخاطر التي ميكن �أن
تهدد اال�ستقرار االقت�صادي الكلي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي
االعتماد على �صادرات املوارد الطبيعية �إىل جعل االقت�صاد عر�ضة �أكرب

ت�صعد ميامنار من عقود من العزلة عن
بقية العامل.
ملخاطر تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأولية .ويف الوقت نف�سه ،ميكن �أن ت�ؤدي
التدفقات الكبرية الداخلة يف قطاع املوارد �إىل احلفاظ على ارتفاع
�سعر العملة ،مما ي�رض بالقدرة التناف�سية املحدودة لل�صادرات الأخرى.
وميكن �إدارة جزء من هذه املخاطر بانتهاج �سيا�سات اقت�صادية كلية
منا�سبة — وميكن على �سبيل املثال �أن يفيد و�ضع �إطار للمالية العامة
يدخر الإيرادات غري املتوقعة عند ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأولية وي�ستخدم
هذه املدخرات يف �أوقات ال�شدة عند انخفا�ض الأ�سعار يف احلد من
دورات الك�ساد واالنتعا�ش.
وحتى يت�سنى حتقيق منو قابل لال�ستمرار وعري�ض القاعدة ،يف
قطاعات تتجاوز الزراعة والطاقة ،يتعني تهيئة مناخ �أف�ضل للعمل
التجاري يف القطاع اخلا�ص املحلي .ومن �ش�أن احلد من الإجراءات
البريوقراطية ،وانتهاج �سيا�سات �أكرث ات�ساقا و�شفافية تهدف �إىل
خف�ض التكاليف املرتفعة ملزاولة العمل التجاري يف ميامنار ،وحت�سني
البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق وخطوط ال�سكك احلديدية واملوانئ
وتكنولوجيا املعلومات ،م�ساعدة القطاع اخلا�ص املحلي على التناف�س
والنمو.
وثمة دور كبري ميكن �أن ي�ضطلع به النظام املايل لتي�سري هذه العملية
وذلك بتح�سني �إتاحة التمويل ملاليني املواطنني يف ميامنار الذين مل
ميلكوا قط ح�سابا م�رصفيا .وقد ا ُّتخذت بع�ض اخلطوات منذ عام 2010
لتحرير النظام امل�رصيف ،ولكن مع �إتاحة االئتمان لالقت�صاد مب�ستوى
 %8.5من �إجمايل الناجت املحلي — وهو من �أدنى امل�ستويات يف
املنطقة — يكون املجال مفتوحا �أمام تعجيل جهود حتديث النظام
امل�رصيف .و�سيكون من ال�رضوري موا�صلة حترير القواعد التنظيمية
املتعلقة بتو�سعات الفروع ،وال�سماح للبنوك بتحديد �أ�سعار الفائدة
اخلا�صة بها على الودائع والقرو�ض وتقدمي منتجات مالية ملالءمة
احتياجات اقت�صاد �آخذ يف النمو ،وحتديث نظام املدفوعات .وينبغي
�أن تتواكب هذه اخلطوات مع تعزيز الرقابة والتنظيم للحفاظ على
اال�ستقرار املايل .ومتثل اخلطط الرامية �إىل ال�سماح ب�إقامة م�شاريع
م�شرتكة مع بنوك �أجنبية خطوة واحدة يف االجتاه ال�صحيح ،ومن
�ش�أنها �أن ت�ساعد على �إعداد القطاع املايل لالندماج املايل يف رابطة
�آ�سيان يف عام .2015
وال يزال �أمام ميامنار �شوط طويل حتى تندمج بالكامل مع بقية
العامل ويجني مواطنوها ثمار ذلك االندماج ،لكنها بد�أت الرحلة نحو
م�ستقبل �أكرث �إ�رشاقا.
مريال كارا�سولو نائبة رئي�س ق�سم و�سيغيه دودزين اقت�صادي �أول،
وكالهما يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي يف �صندوق النقد الدويل.
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ت�أمل معي

اال�ستفادة من

اخلدمات امل�رصفية

تبي وجود ثغرات يف طرق الأ�شخا�ص يف اال�ستثمار واالقرتا�ض
قواعد البيانات اجلديدة نِّ
و�أداء املدفوعات و�إدارة املخاطر

تبلغ

ن�سبة الأ�شخا�ص الكبار الذين ال ميلكون ح�سابا يف م�ؤ�س�سة مالية ر�سمية — بنك� ،أو احتاد
ائتماين� ،أو جمعية تعاونية� ،أو مكتب بريد� ،أو م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر —  %50على م�ستوى
العامل .ويفتقر ه�ؤالء الكبار غري املرتبطني ببنوك ،وعددهم  2.5مليار �شخ�ص� ،إىل مكان �آمن
ويرجح �أن تكون �إمكانية ح�صولهم على ائتمان حمدودة .وبدون امتالك الأ�شخا�ص حل�ساب يف م�ؤ�س�سة
لالدخار َّ
مالية ،يكون من الأ�صعب عليهم تلقي �أجور وحتويالت ومدفوعات حكومية.
ولكن حتى الآن تفتقر معظم االقت�صادات �إىل م�ؤ�رشات على املمار�سات امل�رصفية للفقراء والن�ساء وال�شباب.
وملعاجلة هذه الثغرة� ،أجرى البنك الدويل وم�ؤ�س�سة غوالب م�سحا يف  148اقت�صادا خالل عام  2011للوقوف
على الطريقة التي يقوم بها الكبار باالدخار واالقرتا�ض و�أداء املدفوعات و�إدارة املخاطر داخل القطاع املايل
الر�سمي وكذلك خارجه.

فروق �شا�سعة

تك�شف البيانات ،مثلما هو متوقع ،عن تفاوت حاد بني املناطق والبلدان
واخل�صائ�ص الفردية (مثل نوع اجلن�س والتعليم والعمر) .وت�شري قاعدة
بيانات البنك الدويل � Global Findexإىل �أن  %89من الكبار يف
االقت�صادات املتقدمة ميلكون ح�سابا م�رصفيا ،مقارنة بن�سبة  %41من
الكبار يف البلدان النامية .ومن بني �أفقر الأ�شخا�ص ،تبلغ ن�سبة الذين
PT, 7/11/2012
.%23
يعي�شون على �أقل من دوالرين يومني وميلكون ح�سابا م�رصفيا
وعلى ال�صعيد العاملي ،تبلغ ن�سبة الرجال الذين ميلكون ح�سابا م�رصفيا
 ،%55مقابل ن�سبة  %47للن�ساء.

والأ�سباب الأكرث �شيوعا لعدم امتالك ح�ساب م�رصيف هي عدم
امتالك ما يكفي من النقود ال�ستخدام ح�ساب م�رصيف (ذكره  %65من
املجيبني) ،وارتفاع تكاليف البنوك �أو احل�سابات امل�رصفية ب�صورة
مفرطة� ،أو بعد امل�سافة ب�صورة مفرطة (ذكره  %25و  %20على الرتتيب)،
وعدم امتالك امل�ستندات الالزمة ( .)%18وت�شري هذه الأ�سباب �إىل �أن �إزالة
احلواجز املادية والبريوقراطية واملالية ميكن �أن يو�سع نطاق ا�ستخدام
احل�سابات امل�رصفية واملزايا املالية امل�صاحبة لها.
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%

من الن�ساء

55

ميلكون ح�سابا م�رصفيا

%

من الرجال

PT, 7/11/2012

جمعيات االدخار والأ�صدقاء

على ال�صعيد العالمي ،يقول  %36من الكبار �إنهم ادخروا بع�ض
النقود خالل االثني ع�شر �شهرا الما�ضية� ،إال �أن  %22من الكبار
فقط هم الذين يذكرون �أنهم ادخروا نقودهم في بنك �أو في �أي
م�ؤ�س�سة مالية ر�سمية �أخرى .واقتر�ض نحو  %9من الكبار في
مختلف بلدان العالم من بنك خالل االثني ع�شر �شهرا الما�ضية،
مقارنة بن�سبة  %23اقتر�ضوا من �أ�صدقاء �أو من �أفراد �أ�سرهم.
وفي البلدان النامية ،تمثل الجمعيات االدخارية التي ُتن�ش�أ
على م�ستوى المجتمعات المحلية بديال �شائعا (�أو تكميليا) �آخر
لالدخار في البنك .وتعمل هذه الجمعية — المعروفة با�سم
«�سو�سو» في غرب �إفريقيا و«باندرو» في بيرو — بوجه عام
بتجميع �إيداعات �أ�سبوعية لأع�ضائها و�صرف المبلغ الكامل
لع�ضو مختلف كل �أ�سبوع.
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ثورة الأجهزة املحمولة

توجد نقطة م�ضيئة يف تو�سع اخلدمات املالية يف العامل النامي،
وهي ا�ستحداث تداول النقود م�ؤخرا عن طريق الهاتف املحمول.
ورغم �أن نظام حتويل النقود  M-PESAامل�ستخدم يف كينيا
ألوف لدى كثريين ،ف�إن البيانات تو�ضح جناح تداول النقود
م� ٌ
با�ستخدام الهاتف املحمول يف خمتلف �أجزاء منطقة �إفريقيا
جنوب ال�صحراء ،حيث يذكر  %16من الكبار �أنهم ا�ستخدموا
هاتفا حمموال ل�سداد فواتري �أو لإر�سال نقود �أو تلقيها خالل
االثني ع�رش �شهرا املا�ضية .وبخالف ذلك ،ف�إن ن�صف ه�ؤالء
الكبار غري مرتبط ب�أي بنك� .إال �أن املتو�سط العاملي ال�ستخدام
النقود عن طريق الهاتف املحمول يف البلدان النامية يقت�رص
على  ،%5مما ي�شري �إىل �أنه ال تزال هناك حواجز تنظيمية وعقبات
�أخرى حتول دون ا�ستحداث تداول النقود عن طريق الهاتف
املحمول يف مناطق �أخرى.
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حركة الم�شاة في طوكيو ،اليابان

م�شهد لأحد �شوارع نيروبي في كينيا

9

%

من الكبار هم الذين
اقرت�ضوا من بنك يف
العام املا�ضي

�سيدة يف مكتب فرع ت�شامروين للتمويل الأ�صغر
يف بوت�شينتوغ ،كمبوديا

�أعدته �أ�سلي دميريجوك-كونت وليورا كالبر من �شبكة التنمية املالية وتنمية القطاع اخلا�ص التابعة للبنك الدويل .والبيانات م�أخوذة من
قاعدة بيانات  ،Global Findexامل�ستمدة من �أكرث من � 150ألف مقابلة �أجريت يف  148اقت�صادا وميكن االطالع عيها يف املوقع الإلكرتوين
www.worldbank.org/globalfindex
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فر�ض �رضائب على التمويل
يتزايد حتم�س كثري من �صانعي ال�سيا�سات الأوروبيني لفكرة تو�سيع نطاق
ال�رضائب على القطاع املايل

جيف غوتليب وغريغوريو �إميبافيدو و�آنا �إيفانوفا

ميكن

للقطاع املايل — الذي ي�شتمل
على بنوك و�رشكات ا�ستثمارية
و�صناديق معا�شات تقاعدية
و�رشكات ت�أمني — �أن يتيح
مزايا كبرية للمجتمع �إذا كان عميقا ويعمل ب�شكل
جيد .فوجوده يعني �أن ال�رشكات ت�ستطيع احل�صول
ب�شكل �أي�رس على ر�أ�س املال الالزم لال�ستثمار.
وي�ستطيع الأفراد �أن يح�سنوا مبرور الوقت متهيد
�إنفاقهم— االدخار يف �أوقات الرخاء ا�ستعدادا
لأوقات ال�شدة والتقاعد .وميكن للقطاع املايل� ،إذا
كان قويا� ،أن يزيد النمو طويل الأجل ،بربط �أ�صحاب
االدخارات الزائدة ب�أ�صحاب االدخارات التي تق�رص
عن الالزم.
ولكن مثلما بينت الأزمة االقت�صادية العاملية
التي �شهدتها الفرتة  ،2009-2008ميكن �أن يفر�ض
القطاع املايل �أي�ضا تكاليف كبرية على االقت�صاد
بقطاعاته الأو�سع .فمن بني عوامل �أخرى ،فقد ت�سبب
اجلمع بني الإقدام املفرط على املخاطر ،وارتفاع
ن�سب الرفع املايل ،و�شدة االعتماد على التمويل
باجلملة ق�صري الأجل ،يف وقوع خ�سائر
ج�سيمة لعدد كبري من امل�ؤ�س�سات املالية
املهمة يف االقت�صادات املتقدمة.
وخ�شيت احلكومات من �أن يكون
لإفال�س امل�ؤ�س�سات الكربى،
أثري هائل على
�إن حدث ،ت� ٌ
الإنتاج وتوظيف العمالة.
ولتجنب حدوث انهيار
مايل على م�ستوى
النظام ،قامت احلكومات
يف �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا ب�إنفاق %3

20122012
�سبتمرب
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والتنمية
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�إىل  %5يف املتو�سط من �إجمايل الناجت املحلي لدعم
القطاع املايل ب�صورة مبا�رشة .و�أ�صدرت احلكومات
�أي�ضا �ضمانات والتزامات �أخرى بلغت يف جمموعها
نحو  %17من �إجمايل الناجت املحلي يف املتو�سط.
ورغم �أن ال�سلطات حالت دون حدوث انفجار داخلي
يف النظام املايل ،فقد ت�سببت الأزمة برغم ذلك يف
حدوث ركود عاملي �أ�سفر عن خ�سارة تراكمية يف
الناجت بلغت نحو  %25من �إجمايل الناجت املحلي
(.)IMF, 2012
وقام عدد كبري من احلكومات الأوروبية م�ؤخرا
با�ستحداث �رضائب على القطاع املايل ال�ستعادة
التكلفة التي حتملتها املاليات العامة يف عمليات
الإنقاذ� .إال �أن املناق�شات ال تزال جارية يف �أوروبا
ب�ش�أن الدور الذي ميكن �أن ت�ضطلع به ال�رضائب على
القطاع املايل يف توفري �ضمانات وقائية للنظام
املايل .وحتقيقا لهذه الغاية ،اقرتحت املفو�ضية
الأوروبية فر�ض �رضيبة من�سقة على املعامالت
املالية جلميع الدول الأع�ضاء ال�سبعة والع�رشين.
وميكن النظر �إىل �رضائب القطاع املايل
بطريقتني� .أوال ،ميكن يف حالة تطبيقها على ال�سلوك
الذي ينطوي على خماطر� ،أن تكون �أداة ت�صحيحية
تقلل من احتمال حدوث �أزمات م�ستقبلية .وثانيا،
ميكن �أن تكون �رضائب القطاع املايل و�سيلة ت�ضاف
من خاللها �إىل اخلزائن احلكومية املوارد الالزمة
لتغطية تكاليف الأزمات التي وقعت يف املا�ضي و�أي
�أزمات تقع يف امل�ستقبل.
وميكن �أن تكمل ال�رضائب تنظيم امل�ؤ�س�سات
املالية نظرا لأنه ميكن تركيزها على املخاطر التي
يواجهها النظام املايل ككل ولي�س على فرادى
امل�ؤ�س�سات املالية فقط ( .)Keen, 2011ويف حني
تن�شئ القواعد التنظيمية من قبيل احلد الأدنى
لر�أ�س املال الإلزامي هوام�ش �أمان ت�ساعد فرادى
امل�ؤ�س�سات على ا�ستيعاب اخل�سائر ،ف�إن
ال�رضائب ميكن �أن توفر املوارد التي
حتتاج �إليها احلكومات للتدخل على
نطاق النظام .وعالوة على ذلك،
ت�سمح ال�رضائب مع الوقت بزيادة
كفاءة توزيع اخل�سائر — بجمع
ال�رضائب من اجليل احلايل لتعوي�ض
اخل�سائر التي ميكن �أن تفر�ضها �أعمالها
على �أجيال امل�ستقبل.

الق�ضاء على الت�شوهات

ميكن �أن ُت�ستخدم �رضائب القطاع املايل للق�ضاء على ت�شوهات النظام
ال�رضيبي التي ميكن �أن تكون قد �ساهمت يف الأزمة املالية الأخرية.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن عدم تطبيق �رضيبة للقيمة امل�ضافة على
اخلدمات املالية ميكن �أن ي�ساعد على تف�سري النمو غري املتكافئ للقطاع
املايل يف ال�سنوات الأخرية .وباملثل ،ميكن �أن تكون قدرة ال�رشكات
املالية — وكذلك غري املالية — على اقتطاع مدفوعات الفائدة
من �رضائبها قد �شجعت على االعتماد املفرط على الدين ولي�س على
التمويل بالأ�سهم.
�إال �أن م�ؤيدي فر�ض �رضائب على القطاع املايل يرغبون يف اتخاذ
�إجراء �أبعد من خف�ض الت�شوهات القائمة .فهم يريدون ت�صميم �رضيبة
ميكن �أن ترغم القطاع املايل على حتمل التكلفة االجتماعية لل�سلوك
املنطوي على خماطر .وقد بينت الأزمة الأخرية �أن العواقب التي ترتتب
على وقوع �أزمة يف القطاع املايل ال تقت�رص على الأطراف التي �شاركت
ب�شكل مبا�رش يف املعامالت املالية الأ�سا�سية ،و�إمنا ميكن �أن متتد �إىل
املجتمع عموما .ويكون املربر الذي ي�ستند �إليه فر�ض هذه ال�رضيبة

الن�سبي (جمع نقود من خالل االقرتا�ض ،لأجل ق�صري غالبا ،من بنوك
وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى) وعلى التمويل الأجنبي .وميكن �أن ي�ؤدي فر�ض
�رضيبة على م�صادر التمويل املتقلبة هذه �إىل ت�شجيع البنوك على
التحرك باجتاه م�صادر التمويل الأكرث موثوقية ،مثل الودائع والتمويل
املحلي الأطول �أجال.
• تواتر املتاجرة :يزعم بع�ض املحللني �أن قيام م�ؤ�س�سات مالية
باملتاجرة يف الأوراق املالية بتواتر مرتفع ي�سهم يف خلق تقلبات زائدة
�أو فقاعات يف �أ�سعار الأ�صول .ويعتقد �آخرون �أن القيمة االجتماعية
للمتاجرة بتواتر مرتفع م�شكوك فيها .ويف�ضل ه�ؤالء اخلرباء فر�ض
�رضائب مبا�رشة على هذا النوع من املتاجرة.
وال يعدو خف�ض احتمال حدوث �أزمة مالية بتغيري ال�سلوك �أن يكون
غاية واحدة من غايات ال�رضائب املقرتح فر�ضها على القطاع املايل.
ومثلما هو م�شار �إليه ،تريد احلكومات �أي�ضا �أن ت�ساعد يف تغطية
التكاليف النا�شئة عن الأزمات التي ميكن �أن تقع م�ستقبال .ومن ال�صعب
ت�صميم �رضيبة منا�سبة على القطاع املايل لرفع الإيرادات .وميكن �أن
ت�ضبط املعدالت ال�رضيبية بحيث تراكم هام�ش �أمان يعادل � %2إىل

يرغب م�ؤيدو فر�ض �رضائب على القطاع املايل يف اتخاذ �إجراء �أبعد من خف�ض
الت�شوهات القائمة .فهم يريدون ت�صميم �رضيبة ميكن �أن ترغم القطاع املايل على
حتمل التكلفة االجتماعية لل�سلوك املنطوي على خماطر.
مماثال ملربرات فر�ض �رضائب على تلويث البيئة ،وهو �إرغام اجلهة
امللوثة للبيئة على �سداد التكاليف التي تفر�ضها على املجتمع.
وتوجد �صعوبتان على الأقل يف تطبيق هذه ال�رضائب .ف�أوال ،هناك
م�س�ألة ما �إذا كان ميكن تعريف وقيا�س املخاطرة النظامية التي يفر�ضها
القطاع املايل .وثانيا ،يجب �أن حتدد اجلهات التنظيمية الن�شاط ال�سوقي
�أو ال�سمة ال�سوقية التي تفر�ضها هذه املخاطرة النظامية.
يعرف اخلرباء حتى الآن ماهية «املخاطرة النظامية» بطريقة
ومل ِّ
ت�صلح لال�ستخدام الت�شغيلي� .إال �أنه قد �أحرز تقدم يف حتديد بع�ض
امل�صادر املحتملة للمخاطرة النظامية:
• احلجم ودرجة الرتابط� :إذا كانت امل�ؤ�س�سة املالية املعنية تعترب
�أكرب من �أن تخفق �أو ترتبط بعالقات �أكرث من الالزم مب�ؤ�س�سات مالية
�أخرى (�أكرث ترابطا من �أن تخفق) ،ف�إنها ت�ستفيد من االنخفا�ض
امل�صطنع لتكاليف التمويل لأن امل�ستثمرين يفرت�ضون �أن الدولة
�ستتدخل لإنقاذها �إذا ما تعر�ضت لإع�سار .وي�شجع هذا الدعم غري
ال�رصيح ال�رشكات على �أن ت�صبح كبرية .ومن �ش�أن فر�ض �رضيبة
ت�ساعد على موازنة هذا الدعم — ال �سيما بهيكل معدالت متدرجة (يزيد
فيه ذلك املعدل مع زيادة املبلغ اخلا�ضع لل�رضيبة) — �أن حتد من
حافز �أن ت�صبح امل�ؤ�س�سة م�ؤثرة على النظام املايل.
• املعاجلة غري املتماثلة للمنافع والتكاليف :تتوفر حماية لبع�ض
امل�ؤ�س�سات املالية من حتمل خماطر التطورات العك�سية لأنها �أكرب من
�أن تخفق و�/أو لأن م�س�ؤوليتها القانونية حمدودة .وتخلق هذه احلماية
حوافز جلميع ال�رشكات للإقدام املفرط على املخاطر� ،إال �أنها تكون
حادة بوجه خا�ص يف البنوك التي تعتمد على ن�سب رفع مايل عالية.
وملعاجلة تلك امل�سائل ،ميكن فر�ض �رضائب �أعلى على الأرباح التي
تتجاوز حدا معياريا معينا .ونظرا لأن بع�ض العوائد الزائدة ميكن �أن
ُتدفع يف �صورة �أجور (مبا يف ذلك مكاف�آت) ،ف�إن فر�ض �رضائب على
الأجور التي تتجاوز م�ستوى حديا معينا ميكن �أن ي�ؤدي نف�س الغر�ض.
وجه
• هيكل التمويل :يف �أوقات خمتلفة �أثناء الأزمة الأخريةِّ ،
اللوم على زعزعة ا�ستقرار القطاع املايل الأو�سع واالقت�صاد �إىل
البنوك لإفراطها يف االعتماد على التمويل باجلملة املعروف بتقلبه

 %3من �إجمايل الناجت املحلي — �أي حجم متو�سط التكاليف املبا�رشة
التي يتحملها بلد ما من جراء الأزمة الأخرية تقريبا — على مدى فرتة
زمنية� .إال �أن هناك درجة عالية من عدم اليقني ب�ش�أن حجم الأزمات
امل�ستقبلية وتكلفتها .وعالوة على ذلك ،ميكن �أال حتدث بع�ض التكاليف
�إىل �أن تنتهي الأزمة .والعن�رص احلا�سم هنا هو ا�ستخدام الإيراد
الإ�ضايف الذي حتققه هذه ال�رضائب لتح�سني ماليات احلكومات ولي�س
لدعم زيادة الإنفاق فح�سب.

�أدوات ال�رضيبة

ُينظر يف الوقت احلايل يف �أربعة �أنواع رئي�سية من ال�رضائب:
• �رضيبة امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار املايل :وهي �رضيبة
ب�سيطة تفر�ض على امليزانية العمومية للم�ؤ�س�سة املالية (وبع�ض البنود
غري املدرجة يف امليزانية العمومية) بهدف الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سة
ت�سدد ح�صة معقولة من التكاليف املبا�رشة املرتبطة بت�سوية �أو�ضاع
امل�ؤ�س�سات املعتلة — وهو ما قد يت�ضمن بيعها �أو نقلها �أو ت�صفيتها.
و�إ�ضافة �إىل �أن هذه ال�رضيبة ترفع الإيراد ،ف�إنها حتدث �أي�ضا ت�أثريا
على ال�سلوك لأنها تت�ضمن عموما اجلمع بني هيكل معدالت متدرجة
ووعاء يعفي الأ�سهم والودائع .وي�ؤدي اتباع هذا املنهج �ضمنا �إىل
معاقبة التمويل بالدين باجلملة .ولتغيري �سلوك ال�سوق الأ�سا�سي،
�سيتعني �أن تكون �رضيبة امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار املايل دائمة.
وتفر�ض هذه ال�رضيبة على قيمة
• �رضيبة املعامالت املالية:
َ
ويروج ب�شكل عام لهذه
أ�سهم.
ل
ا
تداول
معامالت مالية حمددة ،مثل
َّ
ال�رضيبة باعتبارها �أداة لرفع الإيراد تقوم يف الوقت ذاته باحلد من
املعامالت املالية التي ُيرت�أى �أنها غري مرغوبة اجتماعيا ،مثل املتاجرة
بتواتر مرتفع .ومع ذلك ،ف�إن هذه ال�رضيبة ،كغريها من ال�رضائب على
املعامالت ،تت�ضاعف من خالل �سل�سلة الإمدادات بطرق ال ميكن التنب�ؤ
بها ،مما يرفع تكلفة ر�أ�س املال على بع�ض امل�ؤ�س�سات ب�صورة �أكرب مما
يرفعه على م�ؤ�س�سات �أخرى ورمبا ي�شجع على �إنهاء الو�ساطة املالية
باحلد من حجم املعامالت املالية (.)Matheson, 2011
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وتطبق هذه ال�رضيبة على جمموع ما
• �رضيبة الن�شاط املايل:
َّ
حتققه امل�ؤ�س�سة من �أرباح وما تقدمه من مكاف�آت .وتعد �رضيبة الن�شاط
املايل بالأ�سا�س املعادل ل�رضيبة القيمة امل�ضافة على القطاع املايل،
التي غالبا ما يكون القطاع املايل معفى منها .ومن �ش�أن فر�ض هذه
ال�رضيبة احلد من املعاملة ال�رضيبية التفا�ضلية بني القطاع املايل
وغريه من قطاعات االقت�صاد .وميكن موا�صلة تنقيح �رضيبة الن�شاط
املايل بحيث يكون لها �آثار على ال�سلوك ،مثل احلد من احلوافز التي
ت�شجع على الإقدام املفرط على املخاطر ،بفر�ض �رضائب �أعلى على
العوائد املرتفعة.
• �إ�صالح �رضيبة دخل ال�رشكات :وهو �إجراء ميكن �أن ي�ساعد
على خف�ض الرفع املايل الزائد يف القطاع املايل .ويف معظم البلدان،
ي�سمح النظام ال�رضيبي لل�رشكات (مبا يف ذلك �رشكات القطاع املايل)
باقتطاع مدفوعات الفائدة امل�ؤداة �إىل املقر�ضني ،ولي�س مدفوعات
الأرباح املوزعة امل�ؤداة �إىل امل�ستثمرين ،من الدخل اخلا�ضع لل�رضيبة.
وي�ؤدي ذلك �إىل حدوث ت�شوه �رضيبي يدفع باجتاه التمويل بالدين،
الذي يزيد من حوافز ال�رشكات املالية للإقدام املفرط على املخاطر
( .)Keen and de Mooij, 2012وميكن خف�ض هذا الت�شوه �أو الق�ضاء
عليه بعدة طرق :فمن �ش�أن تطبيق قاعدة للر�سملة ال�ضعيفة احلد من
�إمكانية اقتطاع الفائدة دون م�ستوى حدي معني (ميكن �أن ي�ستند �إىل
حد �أق�صى لن�سبة الدين �إىل ح�صة ر�أ�س املال) ،ومن �ش�أن فر�ض �رضيبة
�شاملة على دخل ال�رشكات عدم ال�سماح ب�إمكانية اقتطاع �أي فائدة،
ومن �ش�أن حتديد خم�ص�ص حل�ص�ص ر�أ�سمال ال�رشكات �إتاحة �إمكانية
اقتطاع فائدة وحتقيق عائد ا�سمي على ح�صة ر�أ�س املال.

تفا�صيل الت�صميم عن�رص �أ�سا�سي

يعتمد الت�أثري النهائي لهذه ال�رضائب ب�شدة على تفا�صيل ت�صميمها.
وتختلف املبادئ التوجيهية للت�صميم ح�سب نوع ال�رضيبة� ،إال �أنه
ينبغي �أن ُي�سرت�شد يف تطبيق معظم ال�رضائب بعدد حمدود من املبادئ
العامة.
فال�رضيبة ينبغي �أن تفر�ض على �أو�سع نطاق ممكن ،مع ا�ستبعاد
عدد حمدود من امل�ؤ�س�سات� ،إن كان ال بد .ونظرا لأن اال�ستفادة من
اال�ستقرار املايل تعم على اجلميع ،ف�إن �إعفاء م�ؤ�س�سات بعينها ميكن �أن
ي�شجع املراجحة ال�رضيبية التي تقوم فيها ال�رشكات بتغيري ت�صنيفها
لال�ستفادة من املعاملة ال�رضيبية الأف�ضل .ومن �ش�أن ذلك �أن يف�شل
الغر�ض التي و�ضعت ال�رضيبة من �أجله .وبوجه �أعم ،ميكن �أن يكون
آثار منحرفة —
القت�صار فر�ض ال�رضيبة على امل�ؤ�س�سات املخالفة � ٌ
مثل الك�شف �ضمنا عن امل�ؤ�س�سات التي ت�شكل خماطرة نظامية ،وهو ما
ميكن �أن يعطي للأ�سواق �إ�شارات �إىل �أنه �سيجري �إنقاذ هذه امل�ؤ�س�سات.
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ويعتمد الوعاء املنا�سب لأي �رضيبة على �أهدافها .ففر�ض �رضائب
على عن�رص معني من امليزانية العمومية (التمويل باجلملة مثال) �أو
بيان الدخل (الأرباح واملكاف�آت) �أو معاملة ما (املتاجرة ق�صرية الأجل)
يكون منا�سبا �إذا كانت ال�سلطات ت�سعى �إىل ت�صحيح �سلوك معني .ولكن
بوجه عام ،ينبغي النظر يف الت�أثري الكلي ملختلف ال�رضائب واملتطلبات
التنظيمية على البنوك.
ويعتمد املعدل املنا�سب على نوع ال�رضيبة .وحتى يكون ل�رضيبة
امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار املايل ت�أثري على ال�سلوك ،يتعني �أن
يكون معدلها �أعلى للم�ؤ�س�سات التي يزيد فيها الإقدام على املخاطر.
وفيما يتعلق ب�رضيبة الن�شاط املايل العام املقرتحة ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار املعدل ال�سائد ل�رضيبة القيمة امل�ضافة املفرو�ضة على ال�سلع
واخلدمات .ولكن �إذا كانت الغاية من فر�ض هذه ال�رضيبة تثبيط الإقدام
املفرط على املخاطر ،ف�سيتعني حتديد معدلها مب�ستوى مرتفع ن�سبيا.
ويتعني �أن يكون معدل �رضيبة املعامالت املالية منخف�ضا للحد بقدر
الإمكان من حدوث ت�شوهات .وحتى مع ذلك ،ف�إن الطبيعة الت�ضاعفية
لهذه ال�رضيبة جتعل من ال�صعب جتنب ارتفاع العبء الفعلي.
وقد ذكر �صندوق النقد الدويل يف تقرير �أعده �إىل االقت�صادات
املتقدمة وال�صاعدة ملجموعة الع�رشين �أن �رضائب القطاع املايل
ينبغي �أن تكفل قيام القطاع بتغطية التكلفة املبا�رشة التي تتحملها
املاليات العامة نتيجة �أي دعم تقدمه احلكومات م�ستقبال ،وبجعل
حدوث الإخفاقات �أقل احتماال و�أقل �إ�رضارا ،وينبغي �أن يكون تطبيقها
�سهال ن�سبيا ،و�أن تعالج الت�شوهات ال�رضيبية القائمة التي ميكن �أن
تفاقم من املخاوف ب�ش�أن اال�ستقرار املايل .ويف هذا ال�سياق� ،أو�صى
التقرير بفر�ض �رضيبة للم�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار املايل تكون
مربوطة ب�آلية فعالة وذات م�صداقية لت�سوية �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات املالية
ال�ضعيفة .و�إذا كان من املرغوب رفع الإيراد ،فمن املمكن تكميل �رضيبة
امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار املايل ب�رضيبة للن�شاط املايل ُتفر�ض
على جمموع �أرباح امل�ؤ�س�سات املالية ومكاف�آتها (.)IMF, 2010

الو�ضع الراهن

قام عدد كبري من البلدان يف �أوروبا با�ستحداث �رضائب على القطاع
املايل بعد وقوع الأزمة مبا�رشة .ويوجد لدى نحو اثني ع�رش بلدا تقريبا
�رضائب مماثلة ل�رضيبة امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار املايل غايتها
الأوىل زيادة الإيراد .ويف ن�صف عدد البلدان تقريبا ،كان املق�صود،
على الأقل يف البداية� ،أن تكون �رضائب امل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار
املايل م�ؤقتة .وتبلغ معدالت هذه ال�رضائب م�ستويات منخف�ضة ن�سبية
ويرجح �أن يكون لها ت�أثري كبري على ال�سلوك .وبوجه عام ،تبلغ قدرة
هذه ال�رضائب على زيادة الإيراد نحو  %0.2من �إجمايل الناجت املحلي
يف املتو�سط ،مبا ي�شري �إىل �أنها �ست�ستغرق � 15إىل  25عاما لتوليد
موارد معادلة للتكاليف املبا�رشة النا�شئة عن الأزمة الأخرية (راجع
الر�سم البياين) .ومن غري الوا�ضح �أي�ضا ما �إذا كان التهرب ال�رضيبي
ميكن �أن ي�ؤثر على ذلك ،والكيفية التي �سي�ؤثر بها ،مبرور الوقت.
وحتى الآن ،ت�شيع �رضيبة املعامالت املالية و�رضيبة الن�شاط املايل
بدرجة �أقل بكثري يف �أوروبا� .إال �أنه يوجد لدى عدد كبري من البلدان
منذ فرتة طويلة �أ�شكالٌ م�صغرة من �رضائب املعامالت املالية — من
قبيل ر�سوم الطوابع املفرو�ضة على الأ�سهم امل�سجلة حمليا يف اململكة
املتحدة — �إال �أن ال�رضائب على املعامالت يف الأ�سهم ال حتظى منذ
عقود ما�ضية ب�أي ت�أييد ( .)Matheson, 2011ويف �سبتمرب ،2011
اقرتحت املفو�ضية الأوروبية فر�ض �رضيبة من�سقة على املعامالت
املالية يف دولها الأع�ضاء ال�سبعة والع�رشين .ويتوقع �أن تكفل ال�رضيبة
املقرتحة ،املقرر �رسيانها يف عام  ،2014للقطاع املايل �أن ي�ساعد
على خف�ض عجز املالية العامة وتراكم الديون احلكومية ،مع ال�سعي �إىل
تثبيط املعامالت التي ال تعزز كفاءة الأ�سواق املالية.
وي�شمل الوعاء ال�رضيبي الذي تقرتحه املفو�ضية الأوروبية جميع
املعامالت التي جترى بني امل�ؤ�س�سات املالية حيثما يكون طرف واحد

على الأقل يف هذه املعاملة موجودا يف االحتاد الأوروبي .ويغطي
الوعاء املقرتح نحو  %85من جميع معامالت القطاع املايل .و ُتعفى
من هذا الوعاء الرهون العقارية للم�ساكن والقرو�ض امل�رصفية وعقود
الت�أمني والأن�شطة املالية الأخرى التي ي�ضطلع بها �أفراد و�رشكات
�صغرية.
وح�سب املقرتح ،تختلف املعدالت ال�رضيبية باختالف �أنواع
املعامالت .ففي حالة املعامالت التي تت�ضمن بيع و�رشاء الأ�سهم
وال�سندات مثال ،يكون معدل ال�رضيبة  10نقاط �أ�سا�س (تعادل نقطة
الأ�سا�س واحد على مائة من النقطة املئوية) ،بينما تفر�ض على
املعامالت التي تت�ضمن عقودا ا�شتقاقية نقطة �أ�سا�س واحدة� .إال �أن
املعدالت ال�رضيبية الفعلية تت�ضاعف يف واقع الأمر ،نظرا لأنه �سيتعني
على كل من طريف املعاملة دفع ال�رضيبة .وبالن�سبة التفاقات �إعادة
ال�رشاء (الريبو) — التي يقوم فيها �أحد الطرفني بجمع �أموال عن طريق
�رشاء ورقة مالية واملوافقة على بيعها مرة �أخرى يف تاريخ حمدد —
يكون معدل ال�رضيبة الفعلي �أربعة �أ�ضعافها .ذلك �أن كل اتفاق ريبو
يت�ضمن �أربع معامالت خا�ضعة لل�رضيبة .ويو َّزع الإيراد ال�سنوي
املتوقع من هذه ال�رضيبة — الذي يقدر بنحو  %0.5من �إجمايل الناجت
املحلي — بني االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء.
وحتى الآن ،مل يحظ االقرتاح املتعلق با�ستحداث �رضيبة املعامالت
املالية بت�أييد عاملي كبري ومل ت�ؤيده معظم بلدان االحتاد الأوروبي
ب�صورة �رصيحة .و�أعربت �أربعة من بلدان االحتاد الأوروبي عن خماوف
كبرية ،بينما �أعربت ت�سعة بلدان عن ت�أييدها .وقامت فرن�سا من جانب
واحد بتطبيق هذه ال�رضيبة ب�صورة م�ؤقتة يف �أول �أغ�سط�س .2012
ويبلغ معدلها  %0.2عن الأ�سهم املقيدة يف البور�صة الفرن�سية ،دون
اعتبار ملا �إذا كانت املعاملة تنفذ داخل فرن�سا �أو خارجها .ويف حالة
الأن�شطة املنفذة يف فرن�سا فقط� ،ستفر�ض �أي�ضا �رضيبة للمعامالت
املالية مبعدل  %0.01على عمليات املتاجرة مرتفعة التواتر ومبادالت

خماطر االئتمان على ال�سندات ال�سيادية لالحتاد الأوروبي التي ال تتم
حيازتها لأغرا�ض التحوط.
وعلى الرغم من عدم تو�صل �أوروبا �إىل توافق �آراء ب�ش�أن �رضيبة
املعامالت املالية ،يرجح �أن تظل امل�س�ألة على جدول �أعمال االحتاد
الأوروبي مع نظر القارة يف م�ستقبل االحتاد النقدي يف الوقت الذي
حتاول فيه حل امل�شكالت التي ولدتها الأزمة املالية و�أزمة الديون
ال�سيادية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قرر الربملان الأوروبي ت�أييد مقرتح
بتطبيق �رضيبة املعامالت املالية على نطاق االحتاد الأوروبي على
الرغم من معار�ضة عدد كبري من الدول الأع�ضاء .ويف القمة التي
عقدتها �أربعة بلدان يف منطقة اليورو يف يونيو � ،2012أعلنت هذه
البلدان التزامها با�ستحداث �رضيبة للمعامالت املالية.

■

جيف غوتليب اقت�صادي ،وغريغوريو �إميبيفادو و�آنا �إيفانوفا
اقت�صاديان �أوالن يف الإدارة الأوروبية يف �صندوق النقد الدويل.
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�إذكاء املخاطر

دعم الطاقة يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان متو�سطة الدخل ميكن �أن ي�ؤثر ب�شدة على �سالمة
مالياتها العامة
ديفيد كودي و فالنتينا فالميني وماتيا�س �أنطونيو

ك�شفت

االرتداد الإيجابي احلاد يف �أ�سعار البرتول
منذ نهاية عام 2008مرة �أخرى عن
املخاطر التي تواجهها املاليات العامة
لعدد كبري من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل التي تدعم �أ�سعار الوقود .ومنذ �سنتني ،توقع
مقال يف جملة التمويل والتنمية زيادة الدعم على �أ�سعار الوقود �إذا
ا�ستمرت البلدان يف تقييد مترير الزيادات يف الأ�سعار الدولية �إىل
امل�ستهلكني املحليني (راجع مقال «دعم النفط :مكلف ومتزايد» يف عدد
يونيو  2010من جملة التمويل والتنمية).
و�أ�صبحت تلك املخاطر الآن حقيقة واقعة.
فبعد �أن بلغت �أ�سعار النفط الدولية ذروتها يف منت�صف عام ،2008
انخف�ضت ب�شدة على مدى ال�شهور ال�ستة التالية� .إال �أن جزءا كبريا من
ذلك الرتاجع تبدل الآن .ومع ا�ستمرار الزيادات يف الأ�سعار على مدى
ال�سنوات الثالث املا�ضية بلغت الأ�سعار الدولية يف نهاية عام 2011
نحو  %80من الذروة التي بلغتها يف منت�صف عام  .2008وتتحرك
الأ�سعار �صعودا وهبوطا منذ الربع الثاين من عام .2012
Coady 1, 7/11/12
الدولية
ومثلما حدث خالل الزيادات احلادة التي �شهدتها الأ�سعار
حتى منت�صف عام  ،2008واجه عدد كبري من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل �صعوبة كبرية يف مترير زيادات الأ�سعار
الأخرية �إىل امل�ستهلكني املحليني ،مع �سماح معظمها بتمرير �أقل من
 %70من الزيادات على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية (راجع الر�سم
1 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
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البياين  .)1وكانت م�ستويات مترير الزيادات منخف�ضة بوجه خا�ص
يف البلدان امل�صدرة للنفط ،التي قام ن�صفها — كثري منها يف منطقة
ال�رشق الو�سط ويف �آ�سيا الو�سطى — بتمرير �أقل من  %55من زيادات
الأ�سعار الدولية .ويف املقابل ،قامت البلدان الأوروبية املتقدمة
وال�صاعدة بتمرير جزء �أكرب بكثري من هذه الزيادات.

تكاليف مرتفعة على املالية العامة

ت�شكل تكلفة التمرير غري املكتمل لتغريات الأ�سعار خماطرة كبرية على
املاليات العامة لكثري من البلدان (راجع الر�سم البياين  .)2وعلى �سبيل
املثال ،جتاوزت التكلفة  %2.3من �إجمايل الناجت املحلي يف نهاية عام
 2011يف ن�صف بلدان ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى ،بينما جتاوزت
 %1.3من �إجمايل الناجت املحلي يف ن�صف بلدان منطقة �إفريقيا جنوب
ال�صحراء.
و�أحد الفروق الأ�سا�سية املتعلقة بالتمرير املحدود لتغريات الأ�سعار
خالل فرتة زيادة الأ�سعار الأخرية هو �أنها كانت تعزى جزئيا �إىل
االرتفاع الن�سبي يف م�ستويات ال�رضيبة على الوقود يف عدد كبري من
البلدان يف نهاية عام  .2008ومع بداية هبوط الأ�سعار يف الن�صف
الثاين من عام  ،2008قام كثري من البلدان بتمرير جزء حمدود
للغاية من تراجع الأ�سعار هذا �إىل امل�ستهلكني يف حماولة ال�ستعادة
خ�سائر الإيرادات املا�ضية — فعلى مدى هذه الفرتة ،تراجعت ن�سبة
مترير تغريات الأ�سعار �إىل �أقل  %30يف معظم البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل .ومع تعايف الأ�سعار ،قامت البلدان التي
تزيد م�ستوياتها ال�رضيبية على امل�ستويات التاريخية بخف�ض تلك
امل�ستويات ملنع حدوث زيادات حادة يف الأ�سعار املحلية.
وبالن�سبة لكثري من البلدان التي قامت على مدى ال�سنوات الثالث
املا�ضية بتمرير جزء حمدود من تغريات الأ�سعار �إىل امل�ستهلكني
املحليني ،ال تزال امل�ستويات ال�رضيبية مرتفعة وميكن احلفاظ عليها
ما دامت التغريات امل�ستقبلية يف الأ�سعار الدولية مترر بالكامل �إىل
امل�ستهلكني املحليني .وي�صدق ذلك بوجه خا�ص على كثري من بلدان
منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،التي ترتفع فيها م�ستويات ال�رضيبة يف
الوقت الراهن ب�صورة كبرية عنها يف كثري من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل الأخرى� .إال �أن عددا كبريا من البلدان الأخرى
التي تنخف�ض فيها م�ستويات التمرير بلغت بالفعل م�ستويات �رضيبية
منخف�ضة ،وحتى تتمكن هذه البلدان من اال�ستمرار يف تخفيف حدة �آثار
زيادات الأ�سعار �سيتعني عليها خف�ض ال�رضائب .وتقوم بلدان �أخرى
بالفعل بتزويد امل�ستهلكني بدعم على الوقود.
ويبعث انخفا�ض امل�ستويات ال�رضيبية وارتفاع م�ستويات الدعم
على القلق بوجه خا�ص يف �أجزاء من منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
حيث متثل الإيرادات املت�أتية من �رضائب الوقود م�صدرا كبريا لتمويل
النفقات العامة ،التي ت�سهم بدور مهم يف احلد من الفقر ويف حتقيق
النمو (مثل التعليم وال�صحة والبنية التحتية املادية) .وقد جرى العرف
على �أن ن�صف بلدان ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى تقريبا توفر الدعم
للم�ستهلكني وال تزال تقوم بذلك .ويقوم حاليا عدد كبري من البلدان يف
مناطق �أخرى بدعم امل�ستهلكني �أي�ضا.

�أحد املوظفني يعدل الأ�سعار يف حمطة بنزين يف ت�شونغقينغ ،ال�صني.

ويتعار�ض وجود دعم لدى بع�ض �أع�ضاء جمموعة الع�رشين من
االقت�صادات املتقدمة وال�صاعدة مع االلتزام الوارد يف البيان امل�شرتك
ال�صادر عن املجموعة يف بيت�سبريغ يف �سبتمرب  ،2009الذي دعا �إىل
الإلغاء التدريجي «للدعم غري الكفء على الوقود الأحفوري ».وميكن �أن
ي�ساعد جتدد اجلهود لإلغاء الدعم يف هذه البلدان على ت�شجيع حدوث
�إ�صالحات مماثلة يف بلدان �أخرى.

احل�سا�سية ال�سيا�سية

ميكن �أن ي�ؤدي �إلغاء الدعم �إىل حتقيق مكا�سب اقت�صادية واجتماعية
كبرية .فدعم الأ�سعار ي�شجع على زيادة ا�ستهالك الوقود وهدره —
على �سبيل املثال ،تبلغ بع�ض �أ�سعار التجزئة يف كثري من البلدان
املنتجة للنفط �أدنى م�ستوياتها على ال�صعيد العاملي ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل ا�ستهالك الوقود (وما يرتبط به �أي�ضا من اختناق وتلوث) مب�ستويات
�أعلى بكثري من م�ستوياته يف البلدان الأعلى دخال .و�إ�ضافة �إىل �أن الدعم
يقلل من تركيز احلوافر لتح�سني كفاءة الطاقة ،ف�إنه ميكن �أن ي�سفر �أي�ضا
عن تهريب الوقود عرب احلدود ونق�صه حمليا .وتزاحم تكلفته املرتفعة
على املالية العامة النفقات العامة ذات الأولوية العالية واال�ستثمارات
اخلا�صة ،وت�ؤول معظم منافع الدعم �إىل الفئات الأعلى دخال.
�إال �أن الدعم م�ستمر فيما يعزى جزئيا ل�سببني هما :عدم وجود
م�صداقية للإ�صالحات ،والت�أثري ال�سلبي لزيادات الأ�سعار على الفئات

الأ�شد �ضعفا .فالنا�س ال ت�صدق يف الغالب �أن احلكومات �ست�ستخدم
وفورات امليزانية لتحقيق منافع لقطاعات �أكرب من ال�سكان .ويف
البلدان امل�صدرة للنفط ،يرى اجلمهور غالبا �أن رخ�ص �أ�سعار الطاقة هو
الطريق الأ�سا�سي لتقا�سم الرثوة النفطية .كذلك ،ورغم �أن معظم املنافع
التي تتحقق من خف�ض �أ�سعار الوقود ت�ؤول �إىل الفئات الأعلى دخال،
ف�إن �إ�صالح الدعم ميكن �أن ي�سفر �أي�ضا عن زيادة تكلفة املعي�شة للأ�رس
منخف�ضة الدخل ب�صورة كبرية ،ورفع م�ستوى الفقر.
وتقدم لنا جتارب املا�ضي يف جمال �إ�صالح الدعم درو�سا مهمة.
وميكن �أن ي�ساعد �إعداد حملة �إعالمية عامة ت�سلط ال�ضوء على عيوب
الدعم على الوقود وتبني ال�صلة املبا�رشة بني �إ�صالح الدعم والزيادات
يف النفقات العامة ذات الأولوية (مثل التعليم وال�صحة والبنية التحتية
املادية) على زيادة دعم اجلمهور لهذا الإ�صالح.
وميثل ت�سجيل حجم الدعم ب�شفافية عن�رصا �أ�سا�سيا يف هذه العملية.
وقد ا�س ُتخدمت ا�سرتاتيجية الإ�صالح هذه يف عدد من البلدان التي
جنحت يف خف�ض الدعم على الوقود ،مبا يف ذلك غانا و�إندوني�سيا
والأردن .ويف الآونة الأخرية ،بد�أت �إيران تدريجيا يف زيادة �أ�سعار
الوقود املحلية ،التي كانت من بني �أدنى الأ�سعار يف العامل ،وا�ستحدثت
برناجما �شبه �شامل للتحويالت النقدية لتخفيف حدة الت�أثري ال�سلبي
على ال�سكان ،و�رشعت يف دعم القطاعات كثيفة اال�ستخدام للطاقة
لتمويل اال�ستثمارات يف التكنولوجيات التي تقوم على اال�ستخدام
الكفء للطاقة.
وحيثما تكون هناك �شبكة �أمان اجتماعية فعالة ،ميكن �أن ي�ؤدي
تو�سيع امليزانية لهذه الربامج �إىل الت�صدي للمخاوف ب�ش�أن الفقر مع
احتواء التكاليف على املالية العامة يف نف�س الوقت .ويف حالة البلدان
التي تتوافر لها �شبكات �أمان �أقل فعالية ،ميكن �أن يكون اتباع منهج
�إ�صالح �أكرث تدرجا مرغوبا �إذا �سمحت ظروف املالية العامة ،مع تقوية
�شبكات الأمان االجتماعية.

حتى ال يتكرر الدعم

للحيلولة دون تكرر الدعم ،ينبغي حترير �أ�سعار الوقود ب�صورة كاملة.
ولكن ميكن يف املرحلة االنتقالية �أن تعتمد البلدان �آلية تلقائية لت�سعري
الوقود تكفل التمرير الكامل لتغريات الأ�سعار الدولية �إىل امل�ستهلكني
املحليني .وقد عملت هذه الآليات ب�صورة جيدة يف بلدان مثل بوت�سوانا
و�شيلي وليربيا وجنوب �إفريقيا وتركيا وزمبابوي.
�إال �أن اعتماد �آلية تلقائية لي�ست ترياقا لكل
2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
داء .فكثري من البلدان ال يلبث �أن يعتمد تلك
á«fGõ«ŸG ≈∏Y IÒÑc áeó°U
الآليات حتى يتخلى عنها عندما ترتفع الأ�سعار
¬LƒHh .Ée óM ¤EG á©ØJôe OƒbƒdG QÉ©°SCG äGOÉjR øe ó– »àdG ¿Gó∏ÑdG ≈∏Y áeÉ©dG á«dÉŸG áØ∏µJ ¿ƒµJ ¿CG øµÁ
الدولية ب�صورة حادة .وتدل ه�شا�شة الآليات
.OƒbƒdG ÖFGöV ¢†ØîH QÉ©°SC’G äGOÉjR äÉeƒµ◊G ÖYƒà°ùJ ,ΩÉY
التلقائية جزئيا على تقاع�س احلكومات عن
)(2011 ΩÉY ájÉ¡f ¤EG 2008 ΩÉY ájÉ¡f ,»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe % ,áeÉ©dG á«dÉŸG ≈∏Y áØ∏µàdG
التمرير الكامل لزيادات الأ�سعار الكبرية التي
تعتقد �أنها ميكن �أن تكون م�ؤقتة وميكن �أن
تت�سبب يف رد فعل اجتماعي و�سيا�سي عنيف.
وميكن الت�صدي لهذه املخاوف بدمج قواعد
لتمهيد ال�سعار (مثل و�ضع حد اق�صى على
حجم التغريات يف الأ�سعار املحلية) يف الآليات
التلقائية ،على نحو يتفادى حدوث زيادات
كبرية يف الأ�سعار املحلية مع كفالة التمرير
ôØ°U øe πbCG
الكامل حلركات الأ�سعار الدولية على املدى
1 ¤EG ôØ°U øe
3 ¤EG 1 øe
املتو�سط.
3 øe ÌcCG
ديفيد كودي نائب رئي�س ق�سم ،وفالنتينا
فالميني اقت�صادية ،وماتيا�س �أنطونيو م�ساعد
.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äÉHÉ°ùM :Qó°üŸG
á«Ñjö†dG äÉjƒà°ùŸG ‘ ™ªé«°S ¿Éc …òdG …ƒæ°ùdG OGôjE’G ‘É°U áfQÉ≤Ã áeÉ©dG á«dÉŸG ≈∏Y áØ∏µàdG Ö°ù– :áXƒë∏e
باحث ،وجميعهم من �إدارة �ش�ؤون املالية العامة
.2011 ΩÉY ájÉ¡f ‘ á«Ñjö†dG äÉjƒà°ùŸG ‘ OGôjE’G ‘É°üH IóMGh áæ°ùd â≤Ñ oW GPEG 2008 ΩÉY ájÉ¡f ‘ á«dhC’G
يف �صندوق النقد الدويل.
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حل الأحجية وفهم حقيقة الأحداث
ترتيب «احللقات املفقودة» يف �أحجية جمموعات البيانات ي�ساعد يف �إلقاء ال�ضوء على الأزمة
املالية العاملية
�أدلهايد بريغي ـ �شملت�س و�ألفريدو ليون

�إن

توافر البيانات ال�سليمة �أمر �رضوري عند حتليل االجتاهات
والأحداث االقت�صادية .فبدونها ي�صري التنب�ؤ بالتوجه
االقت�صادي امل�ستقبلي املحتمل �أو بال�سبب يف وقوع
الأحداث االقت�صادية ال�سابقة على النحو الذي �صارت �إليه
�أ�شبه برتتيب �أحجية ال�صور املقطوعة التي ينق�صها بع�ض القطع مما
يجعل ال�صورة غري كاملة .و�سوف ت�ساعد مبادرة �سد ثغرات البيانات
على �سد بع�ض هذه الثغرات وحت�سني جودة البيانات التي ي�ستخدمها
خرباء االقت�صاد حول العامل.
و ُتنفذ هذه املبادرة بقيادة جمموعة االقت�صادات املتقدمة
واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة الع�رشين (جمموعة الع�رشين) ،وتركز
على �سد ثغرات البيانات بتح�سني جودة البيانات التي يتم جمعها،
مبا يف ذلك البيانات االقت�صادية وبيانات القطاع املايل التي ي�ضطلع
�صندوق النقد الدويل بجمعها .وت�ساعد املبادرة بذلك يف �إلقاء ال�ضوء
على الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ،والقوى املحركة وراء هذه
الأزمة ،والتدابري املتخذة ملواجهتها.
كذلك تعمل املبادرة على حفز العمل امل�شرتك بني الوكاالت الدولية
على جمموعة وا�سعة من الإح�صاءات االقت�صادية واملالية ،وذلك
با�ستغالل نقاط القوة الن�سبية لكل وكالة مبا يتيح معاجلة العديد من
�أوجه الق�صور يف الإح�صاءات العاملية .وقد �أ�سهم بالفعل تعزيز التعاون
والتن�سيق بني الوكاالت الدولية على النحو املذكور يف حت�سني �آليات
تبادل البيانات ،وزيادة الكفاءة بتفادي ازدواجية اجلهود ،ويف تقليل
عبء الإبالغ على البلدان.

بيانات جديدة �أو تو�سيع نطاق جمموعات البيانات احلالية على هذا
املوقع ،مثل معدالت النمو الكلية ربع ال�سنوية وال�سنوية لبلدان جمموعة
الع�رشين التي متت �إ�ضافتها م�ؤخرا.

ت�أثري �إيجابي ملمو�س لزيادة البيانات

تهدف مبادرة �سد ثغرات البيانات �إىل �سد الفجوات املوجودة يف
البيانات لتي�سري حتليل املخاطر التي ترتاكم يف القطاع املايل نتيجة
الروابط املحلية والروابط عرب احلدود ،وذلك من خالل تعزيز الأطر
الإح�صائية احلالية ـ مبا يف ذلك تو�سيع نطاق تغطية البلدان وجمع
معلومات �أكرث تف�صيال ـ والت�شجيع على و�ضع �أطر جديدة.
وترتبط البلدان والقطاعات يف الوقت احلايل ارتباطا وثيقا بحيث
�أ�صبح من ال�صعب تتبع الروابط وحتديد الأطراف التي �ست�ؤثر عليها
الأحداث االقت�صادية (راجع الر�سم البياين) .فعلى �سبيل املثال جند �أن
ن�صف االنك�شافات املالية تقريبا ال تزال غري معروفة نظرا لأن حجم
الأن�شطة املالية التي ُتنفذ من خالل البنوك �أقل كثريا عما كان خالل
العقد املا�ضي .وعادة ما كان ي�شري م�صطلح االنك�شاف �إىل االنك�شافات
امل�رصفية .لكن االنك�شافات يف �إطار ما ي�سمى «بنظام الظل امل�رصيف»
قد تكون �أكرب و�/أو خمتلفة .لذلك فهناك حاجة متزايدة �إىل تكميل
الإح�صاءات امل�رصفية مبعلومات �أدق عن امل�ؤ�س�سات املالية غري

عامل متداخل

الروابط املالية بني الواليات املتحدة واململكة املتحدة ولك�سمربغ قوية للغاية.
(البلدان التي يربطها �أكرب عدد من الروابط بغريها من البلدان الأخرى)

تن�سيق �سبل مواجهة الأزمة

بعد عمل ا�ستمر �أربع �سنوات تقريبا ،مت و�ضع خطط لإجراء حت�سينات
على جمموعات البيانات احلالية ،ونفذت بع�ض اقت�صادات جمموعة
الع�رشين عدة حت�سينات بالفعل( .راجع «بيانات للإنقاذ» و»البحث عن
بيانات جديدة» يف العددين مار�س  2009و�سبتمرب  2010من جملة
التمويل والتنمية على الرتتيب ).وجاري اتخاذ تدابري عمل مهمة ب�ش�أن
عدد من املجاالت الأخرى ،مبا يف ذلك ح�سابات القطاعات املختلفة
مثل الأ�رس املعي�شية وامل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية واحلكومة؛
و�إح�صاءات الأوراق املالية اخلا�صة ب�أدوات الدين الدولية والأ�سهم
الدولية والأوراق املالية املحلية؛ و�أ�سعار العقارات .كذلك يجري حاليا
تطوير العمل على امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام املايل.
وخالل �أ�سابيع من �إطالق املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات،
مت تـ�شكيـل الـفريق امل�شرتك بني الوكاالت املعني بالإح�صاءات
االقت�صادية واملالية ،والذي �أن�ش�أ بدوره موقع امل�ؤ�رشات العاملية
الرئي�سية  .www.principalglobalindicators.orgويعتمد هذا املوقع على
البيانات التي يوفرها �أع�ضاء الفريق ـ بنك الت�سويات الدولية ،والبنك
املركزي الأوروبي ،واملكتب الإح�صائي لالحتاد الأوروبي ،و�صندوق
النقد الدويل (الذي ير�أ�س املجموعة) ،ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي ،والأمم املتحدة ،والبنك الدويل ـ ويقوم بن�رش هذه
البيانات ب�شكل فوري .ويوا�صل القائمون على املبادرة ن�رش جمموعات
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الم�صادر :م�ؤ�س�سة ليبر (التابعة ل�شركة توم�سون رويترز)؛ وح�سابات خبراء �صندوق النقد
الدولي (.)2010
مالحظة :الخطوط بالبنط الثقيل ت�شير �إلى االنك�شافات الأكبر حجما فيما بين البلدان.

امل�رصفية وامل�ؤ�س�سات غري املالية .ف�أهمية هذه امل�ؤ�س�سات تتزايد
ازديادا كبريا ،لكن انعكا�ساتها على ا�ستقرار النظام املايل لي�س مفهومة
متاما �إىل الآن.
وهدف �آخر ملبادرة �سد ثغرات البيانات هو ر�صد الأحداث بكفاءة
يف خمتلف القطاعات .وال متثل املبادرة ثروة من املعلومات ميكن
ا�ستخدامها لأغرا�ض حتليل ال�سيا�سات فح�سب ،ولكنها توفر �أي�ضا �إطارا
تنظيميا ممتازا لإعداد الإح�صاءات اخلا�صة ب�أي اقت�صاد .ويتيح هذا
الإطار ربط خمتلف جمموعات البيانات التي تغطي عدة جماالت مثل
الأوراق املالية ومالية احلكومة وو�ضع اال�ستثمار الدويل ملختلف
البلدان .وبالن�سبة لإح�صاءات مالية احلكومة ،و�ضعت املبادرة املعنية
ب�سد ثغرات البيانات منوذجا موحدا ال�ستخدام جميع املنظمات الدولية
يف جمع البيانات لت�سهيل عملية �إبالغ البيانات على البلدان وحت�سني
�إمكانية مقارنة البيانات بني خمتلف البلدان.

ا�ستخدام البيانات

ك�شفت الأزمة املالية احلالية عن فجوات خطرية يف البيانات متثل عائقا
كبريا �أمام تعزيز �أن�شطة التحليل االقت�صادي واملراقبة يف ال�صندوق.
وقد �أبرزت هذه الفجوات احلاجة �إىل �إح�صاءات عالية الكفاءة لت�صميم
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية واملالية املالئمة وتنفيذها ومراقبتها
مبا ي�ضمن احلفاظ على اال�ستقرار املايل الدويل .لذلك كان من الطبيعي
اقرتاح �إدراج جمموعات جديدة من البيانات �ضمن البيانات التي يتم
تقدميها لل�صندوق يف �سياق قيامه بدوره املعتاد يف مراقبة اقت�صادات
البلدان وقطاعاتها املالية وحتليلها.

تعزيز املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات

املعيار اخلا�ص املعزز لن�رش البيانات يت�ضمن ت�سع فئات بيانات جديدة
بالزيادة عن املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات
فئات البيانات
�إجمايل الناجت املحلي :الأ�سعار اال�سمية واحلقيقية
والأ�سعار ذات ال�صلة
م�ؤ�رشات الإنتاج
ميزانيات القطاعات
�سوق العمل
م�ؤ�رشات الأ�سعار
عمليات احلكومة العامة
�إجمايل ديون احلكومة العامة
عمليات احلكومة املركزية
ديون احلكومة املركزية
م�سح امل�ؤ�س�سات املتلقية للودائع
م�سح البنوك املركزية
م�سح امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�أ�سعار الفائدة
م�ؤ�رشات ال�سالمة املالية
�أوراق الدين
البور�صة
امل�شاركة يف م�سح تكوين عمالت احتياطيات النقد
الأجنبي
ميزان املدفوعات
الأ�صول االحتياطية الر�سمية
النموذج القيا�سي لبيانات االحتياطيات الدولية
وال�سيولة بالعمالت الأجنبية
جتارة الب�ضائع
و�ضع اال�ستثمار الدويل
امل�شاركة يف امل�سح املن�سق ال�ستثمارات
احلافظة
امل�شاركة يف امل�سح املن�سق لال�ستثمار املبا�رش
الدين اخلارجي
�سعر ال�رصف
�إ�ضافة :ال�سكان
امل�صدر� :صندوق النقد الدويل.

املعيار اخلا�ص المعيار الخا�ص
لن�رش البيانات المعزز لن�شر
البيانات
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

وحتقيقا لهذا الهدف ،وافق �صندوق النقد الدويل يف  2010على
تطوير معايري �إعداد البيانات املطبقة لديه ا�ستنادا �إىل املبادرة املعنية
ب�سد ثغرات البيانات .فبدءا من عام � ،2010أ�صبحت م�ؤ�رشات ال�سالمة
املالية بندا حمبذا ،ومن املقرر �أن يكون و�ضع اال�ستثمار الدويل ربع
ال�سنوي بندا �إلزاميا يف  2014وفق املعيار اخلا�ص لن�رش البيانات ـ وهو
معيار عاملي خا�ص بن�رش البيانات االقت�صادية واملالية قام بو�ضعه
�صندوق النقد الدويل .و�ستتيح لنا هاتان املجموعتان اجلديدتان من
البيانات ر�ؤية �أعمق لديناميكيات اقت�صادات البلدان .و�إىل جانب هذه
اخلطوات التدريجية ،نفذ ال�صندوق خطوة مهمة يف بداية هذا العام
عندما اعتمد معيارا عايل امل�ستوى لن�رش البيانات ـ وهو املعيار اخلا�ص
املعزز لن�رش البيانات الذي ي�ضيف فئات بيانات ثبتت �أهميتها يف
�سياق العمل على املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات (راجع اجلدول).
وبالن�سبة للبلدان التي وقعت على املعيار اخلا�ص املعزز لن�رش البيانات،
�سي�صبح تقدمي جمموعات البيانات اجلديدة �إلزاميا يف .2019

التعاون عن�رص �أ�سا�سي

حققت املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات تقدما كبريا فيما يتعلق
بكيفية التعاون بني املنظمات الدولية والوكاالت الإح�صائية يف �إعداد
الإح�صاءات االقت�صادية واملالية .وقد �ساعدت كثريا االجتماعات
�أو امل�ؤمترات عرب الفيديو ربع ال�سنوية التي يعقدها الفريق امل�شرتك
بني الوكاالت املعني بالإح�صاءات االقت�صادية واملالية يف دفع هذا
التقدم ،كما �أتاحت االجتماعات ال�سنوية التي ح�رضها كبار امل�س�ؤولني
القطريني يف ال�سنوات الأخرية معلومات مهمة ا�ستند �إليها �صندوق
النقد الدويل وجمل�س اال�ستقرار املايل يف �إعداد تقاريرهما ال�سنوية التي
يعر�ضانها على جمموعة الع�رشين ب�ش�أن مبادرة �سد ثغرات البيانات.
ويف عام  ،2011-2010زار خرباء �صندوق النقد الدويل بلدان
جمموعة الع�رشين ملناق�شة ما مت جمعه وتقدميه للمنظمات الدولية
من بيانات اقت�صادية ومالية .ويف عام  ،2012مت عقد �أربعة
م�ؤمترات �إقليمية يف املك�سيك وتركيا وفرن�سا وال�صني ركزت على
التقدم الذي �أحرزته البلدان يف جهودها الرامية �إىل �سد الفجوات التي
ك�شفت عنها املبادرة .ومثلما قال �أحد امل�شاركني يف امل�ؤمترات ،ف�إن
«املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات �ساهمت يف التن�سيق بني جميع
الوكاالت ذات ال�صلة التي تقوم ب�إعداد الإح�صاءات االقت�صادية الكلية
وا�ستخدامها»� .أي �أننا نعمل جميعا بد�أب لتحقيق هدفنا .ونحن بذلك
ن�شن ثورة �صغرية .ولكن كما هو احلال مع جميع الثورات ،فال�س�ؤال
املهم هو كيف نحافظ على ا�ستمرار هذه الثورة ونوجهها نحو املرحلة
املنتجة التالية.

نتائج ملمو�سة

ت�شكل الإجنازات التي حققتها املبادرة املعنية ب�سد ثغرات البيانات
حتى الآن �أ�سا�سا �سليما ميكن اال�ستناد �إليه يف مواجهة باقي التحديات.
وت�شمل هذه التحديات �إجراء حت�سينات على ح�سابات القطاعات؛
وتعميق فهمنا لنظام الظل امل�رصيف ومراكز امل�ؤ�س�سات املالية وغري
املالية وتدفقاتها عرب احلدود وحت�سني البيانات املتاحة يف هذا ال�ش�أن؛
واالنتهاء من تطوير الأدوات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف قيا�س خماطر
القطاع املايل ،مبا يف ذلك املخاطر املتطرفة ،و�إجمايل الرفع املايل،
وتباين �آجال اال�ستحقاق .وال يزال �أمامنا الكثري من العمل لتعزيز تبادل
بيانات امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام فيما بني امل�ؤ�س�سات
الر�سمية املعنية.
و�سوف نحتاج �إىل بذل مزيد من اجلهود خالل املرحلة القادمة،
لذلك ال يوجد وقت للراحة .ويعكف �صندوق النقد الدويل بالفعل على
تعزيز �أن�شطة امل�ساعدة الفنية والتدريب لديه مل�ساعدة �أع�ضائه بهدف
تعزيز املنافع املتحققة من املبادرة يف جميع البلدان الأع�ضاء.
وبذلك �سيمكن �سد جميع الثغرات وفهم حقيقة الأحداث على امل�ستوى
العاملي.

■

�أدلهايد بريغي ـ �شملت�س ،مدير ،و�ألفريدو ليون ،نائب مدير ب�إدارة
الإح�صاءات يف �صندوق النقد الدويل.
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عودة �إىل الأ�س�س

ما هي النقود؟

بدونها ،ال ميكن �أن تعمل االقت�صادات الع�رصية
�إيرينا �أ�سموند�سون و�سيدا �أونر

النقود

قد جتعل العامل يدور ،كما تقول الأغنية.
والأغلب �أن معظم النا�س يف العامل قد تداولوا
النقود ،وكثري منهم فعل ذلك ب�صفة يومية.
ولكن برغم �أن النقود م�ألوفة ،ف�إن قليلني فقط
هم الذين يعرفون على الأغلب ماهيتها �أو طريقة عملها .وباخت�صار،
النقود هي �أي �شيء ميكن �أن يكون:
• خمزنا للقيمة ،وهو ما يعني �أن الأ�شخا�ص ت�ستطيع ادخاره
وا�ستخدامه فيما بعد — متهيد م�شرتياتهم على مدى الوقت؛
�أو
• وحدة ح�ساب� ،أي �أنها ت�شكل �أ�سا�سا م�شرتكا للأ�سعار؛ �أو
• و�سيط مبادلة� ،أي و�سيلة ي�ستخدمها الأ�شخا�ص لل�رشاء والبيع
من بع�ضهم البع�ض.
ولعل �أ�سهل طريقة للتفكري يف دور النقود هو ت�أمل ما �سيتغري لو مل
تكن موجودة.
فلو مل تكن هناك نقود ،لكنا قد اخ ُتزلنا �إىل اقت�صاد مقاي�ضة.
و�سيتعني �أن نبادل كل بند نريد �رشاءه ب�شيء ن�ستطيع تقدميه يف
املقابل .وعلى �سبيل املثال ،لو كان هناك �شخ�ص متخ�ص�ص يف
�إ�صالح ال�سيارات ويحتاج �إىل مبادلة خدماته بطعام ف�سيلزمه العثور
على مزارع لديه �سيارة معطلة .ولكن ماذا تكون احلال لو مل يكن لدى
املزارع �شيء بحاجة �إىل �إ�صالح؟ �أو ماذا تكون احلال �إذا كان كل ما
ي�ستطيع املزارع تقدميه �إىل امليكانيكي عددا من البي�ض �أكرب من العدد
الذي ي�ستطيع امليكانيكي ا�ستهالكه بطريقة معقولة؟ ونتيجة ل�رضورة
العثور على �أ�شخا�ص معينني للمبادلة يكون التخ�ص�ص م�س�ألة �صعبة
للغاية .وميكن �أن يت�ضور النا�س جوعا قبل �أن يتمكنوا من العثور على
ال�شخ�ص املنا�سب للتقاي�ض.
ولكن مع وجود النقود ،ال تكون هناك حاجة �إىل العثور على �شخ�ص
معني .ويكون كل ما نحتاج �إليه �سوقا نبيع فيه �سلعنا �أو خدماتنا.
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ويف تلك ال�سوق ،ال نقاي�ض �سلعة ب�أخرى .بل نبادل �سلعنا �أو خدماتنا
بو�سيط مبادلة م�شرتك — �أي النقود .وميكننا بعد ذلك ا�ستخدام تلك
النقود ل�رشاء ما نحتاج �إليه من الآخرين ،الذي يقبلون �أي�ضا نف�س و�سيط
املبادلة .ومع تزايد تخ�ص�ص الأ�شخا�ص ،يكون من الأ�سهل �إنتاج املزيد
من ال�سلع واخلدمات ،وهو ما ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب على املعامالت،
ومن ثم زيادة الطلب على النقود.

�أنواع كثرية من النقود

ميكن �أن نقول بعبارة �أخرى �إن النقود هي �شيء َيحتفظ بقيمته مبرور
الوقت ،وميكن �أن ُيرتجم ب�سهولة �إىل �أ�سعار ،ويكون مقبوال على نطاق
أ�شياء خمتلفة كثرية كنقود على مدى الأعوام
وا�سع .وقد ا�س ُتخدمت � ٌ
— ومن بينها ،الأ�صداف البحرية ،وال�شعري ،وحبات الفلفل ،والذهب،
والف�ضة.
ويف بادئ الأمر ،كانت قيمة النقود مربوطة با�ستخداماتها البديلة،
وبوجود تكاليف �إحالل .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�أكل املرء �شعريا
�أو ي�ستخدم حبات الفلفل لإ�ضافة نكهة �إىل طعامه .ومتثل القيمة التي
توىل لهذا النوع من اال�ستهالك �أ�سا�سا للقيمة .وميكن �أن يقوم �أي
�شخ�ص بزراعة املزيد ،ولكن ذلك ي�ستغرق وقتا ،ومن ثم ف�إذا ا�س ُتهلك
ال�شعري تناق�ص معرو�ض النقود.
ويف املقابل ،رمبا يريد عدد كبري من الأ�شخا�ص الفراولة وير�ضون
مببادلة �سلعهم بها� ،إال �أن ح�صيلتهم من النقود تكون قليلة لأن الفراولة
تعطب ب�رسعة .ومن ال�صعب تخزينها ال�ستخدامها يف ال�شهر التايل ،دع
عنك ال�سنة التالية ،ومن �شبه امل�ستحيل ا�ستخدامها يف املبادلة مع
�أ�شخا�ص بعيدين .وهناك �أي�ضا م�شكلة قابلية الق�سمة — فلي�س كل ذي
قيمة ت�سهل ق�سمته ،كما �أن و�ضع معيار موحد لكل وحدة م�س�ألة خادعة؛
وعلى �سبيل املثال ،لي�س من ال�سهل حتديد قيمة �سلة من الفراولة قيا�سا
ببنود �أخرى وال احلفاظ على ثباتها .وال يقت�رص الأمر على �أن الفراولة
ت�ضعف ح�صيلة النقود ،بل �إن تلك هي حال معظم الأ�شياء.
ولكن بدا �أن املعادن النفي�سة تلبي االحتياجات الثالثة :فهي وحدة
ح�ساب م�ستقرة ،وخمزن يدوم للقيمة ،وو�سيط مبادلة مي�سور .وهناك
�صعوبة يف احل�صول عليها ،وهناك معرو�ض حمدود منها يف العامل.
وهي تدوم عرب الأزمان .وي�سهل جتزيئها �إىل عمالت موحدة وال تفقد
قيمتها عندما تق�سم �إىل وحدات �أ�صغر .و�إجماال ،ف�إن دميومة املعادن
النفي�سة وحمدودية املعرو�ض منها وارتفاع تكاليف �إحاللها و�سهولة
حملها جعلتها �أكرث جاذبية كنقود من �أي �سلع �أخرى.
وحتى الآونة الأخرية ن�سبيا ،كان الذهب والف�ضة ميثالن العملة
الرئي�سية التي ي�ستخدمها الأ�شخا�ص� .إال �أن الذهب والف�ضة ثقيالن
ووجد النا�س مبرور الوقت �أنه من الأي�رس عليهم ،بدال من حمل املعدن
الفعلي يف كل مكان يذهبون �إليه ومبادلته بال�سلع� ،أن يودعوا املعدنني
النفي�سني يف البنوك ويقوموا بال�رشاء والبيع با�ستخدام ورقة تفيد
ملكيتهم لودائع الذهب �أو الف�ضة .وكان ب�إمكان من يرغب �أن يذهب
�إىل البنك ويح�صل على املعدن النفي�س الذي يدعم الورقة .ويف نهاية
املطاف ،جرى ف�صل املطالبة الورقية على املعدن النفي�س من املعدن.
وعندما كُ �رست هذه ال�صلةُ ،ولدت نقود الثقة .ومن الناحية املادية
ال توجد لنقود الثقة قيمة� ،إال �أن قيمتها تنح�رص يف �أن بلدا ما وافق

ب�شكل جماعي على �إ�سناد قيمة لها .وباخت�صار ،تعمل النقود لأن النا�س
تعتقد �أنها �ستعمل .ومع تطور و�سائل التبادل ،تطورت م�صادره — من
�أ�شخا�ص يف مقاي�ضة� ،إىل �شكل من �أ�شكال القبول اجلماعي عندما كانت
النقود �شعريا �أو �أ�صدافا� ،إىل حكومات يف الع�صور الأحدث.
ورغم �أن ا�ستخدام عمالت معدنية �أو ورقية موحدة جعل من الأي�رس
حتديد �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،فقد �أ�سهم مقدار ما هو موجود من نقود
يف النظام �أي�ضا بدور مهم يف حتديد الأ�سعار .وعلى �سبيل املثال،
يجد مزارع القمح �سببني على الأقل لالحتفاظ بالنقود :ا�ستخدامها
يف املعامالت (دفع نقدية مقدما) وكهام�ش �أمان يقيه من احتياجات
امل�ستقبل (االدخار التحوطي) .ولنفر�ض �أن ال�شتاء قادم و�أن املزارع
يريد زيادة ح�صيلته النقدية حت�سبا لنفقات م�ستقبلية .و�إذا كان املزارع
يجد �صعوبة كبرية يف العثور على �أ�شخا�ص ذوي نقود يريدون �رشاء

باخت�صار ،تعمل النقود لأن النا�س تعتقد
�أنها �ستعمل.
القمح ،فرمبا ي�ضطر �إىل قبول عدد �أقل من العمالت املعدنية �أو النقدية
يف مبادلة احلبوب .والنتيجة هي �أن �سعر القمح ينخف�ض لأن املعرو�ض
من النقود �أقل من الالزم .ورمبا يكون �أحد �أ�سباب ذلك هو فقط �أنه ال
يوجد ذهب كاف ل�صك نقود جديدة .وعندما تنخف�ض الأ�سعار ككل،
ي�سمى ذلك انكما�شا .ويف املقابل� ،إذا كان مقدار النقود املتداولة �أكرب
مع ا�ستمرار ثبات م�ستوى الطلب على ال�سلع ،تنخف�ض قيمة النقود.
وهذا هو الت�ضخم — عندما يتطلب احل�صول على نف�س مقادير ال�سلع
واخلدمات قدرا �أكرب من النقود (انظر مقال «ما هو الت�ضخم؟» يف عدد
مار�س  2010من جملة التمويل والتنمية) .وميكن �أن يكون احلفاظ على
التوزان بني الطلب على النقود واملعرو�ض منها م�س�ألة خادعة.

كيف تقا�س النقود

يف الإح�صاءات الر�سمية ،يقا�س مقدار النقد يف االقت�صاد عموما
من خالل ما ي�سمى «النقود مبعناها الوا�سع» ،التي ت�شمل كل �شيء
ميثل خمزنا للقيمة وال�سيولة .وت�شري ال�سيولة �إىل املدى الذي ميكن
عنده بيع �أ�صول مالية بقيمة قريبة من قيمتها ال�سوقية الكاملة يف
وقت ق�صري� .أي� ،أنه ميكن حتويل هذه الأ�صول املالية ب�سهولة �إىل
�شكل �آخر من �أ�شكال النقود ،مثل النقدية .ورغم �أن جميع البلدان
تدرج العملة والودائع القابلة للنقل (النقود مبعناها ال�ضيق) يف
النقود مبعناها الوا�سع ،ف�إن هناك عنا�رص �أخرى ميكن �أن متثل
خمزنا للقيمة وال�سيولة على نحو يكفي لعدها �ضمن النقود مبعناها
الوا�سع .ومن بني الأ�شياء التي يقول �صندوق النقد الدويل ()2000
�إنه ميكن عدها يف النقود مبعناها الوا�سع ما يلي:
العمالت الوطنية (ت�صدرها عموما احلكومة املركزية).
الودائع القابلة للنقل ،التي تت�ضمن ودائع حتت الطلب (قابلة
للنقل ب�شيك �أو حوالة م�رصفية)؛ وال�شيكات امل�رصفية (�إذا ا�ستخدمت
كو�سيط للمبادلة)؛ وال�شيكات ال�سياحية (�إذا ا�ستخدمت للمعامالت
التي جترى مع مقيمني)؛ وودائع �أخرى �شائعة اال�ستخدام لأداء
مدفوعات (مثل بع�ض الودائع بالعملة الأجنبية)
الودائع الأخرى ،مثل الودائع االدخارية غري القابلة للنقل،
والودائع لأجل (الأموال التي ُترتك وديعة لفرتة زمنية حمددة)،
�أو اتفاقات �إعادة ال�رشاء (التي يقوم مبقت�ضاها �أحد الأطراف ببيع
ورقة مالية واملوافقة على �رشائها مرة �أخرى ب�سعر حمدد).
الأوراق املالية عدا الأ�سهم ،مثل �شهادات الإيداع والأوراق
التجارية (التي تكون بالأ�سا�س �سند مديونية ل�رشكة) القابلة
للتداول.

ت�صنيع النقود

تت�سم نقود الثقة بكفاءة ا�ستخدام �أكرب من املعادن الأخرى .وال تعتمد
تعديالت املعرو�ض منها على مقدار املعادن النفي�سة املوجودة� .إال �أن
ذلك يزيد من تعقيدها :فتحديدا لأنه توجد كمية حمددة من املعادن
النفي�سة ،يكون هناك حد ملقدار الأوراق النقدية التي ميكن ا�ستخدامها.
و�إذا مل يكن هناك ذهب �أو ف�ضة لدعم النقود ،كيف تعرف احلكومات
كمية الأوراق النقدية التي ينبغي �أن تطبعها .وهذا يو�صلنا �إىل
املع�ضالت التي تواجهها احلكومات .فمن ناحية ،توجد �إغراءات دائمة
�أمام ال�سلطات لإ�صدار نقود ،لأن احلكومات ت�ستطيع ا�ستخدامها ل�رشاء
املزيد من ال�سلع واخلدمات وتعيني عدد �أكرب من الأ�شخا�ص ودفع مزيد
من الأجور وزيادة �شعبيتها .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن طبع مقادير زائدة
من النقود يبد�أ يف رفع الأ�سعار .و�إذا بد�أ الأ�شخا�ص يعتقدون �أن الأ�سعار
�ستوا�صل االرتفاع ،فقد يزيدون �أ�سعار �سلعهم هم �أنف�سهم حتى بوترية
�أ�رسع .وما مل تتدخل احلكومة لكبح هذه التوقعات ،ف�ستتناق�ص الثقة
يف النقود ،وقد ينتهي الأمر ب�أن تفقد قيمتها .وذلك هو ما يحدث يف
الت�ضخم ال�شديد .ولتبديد هذا الإغراء بطباعة النقود بداع وبدون داع،
قامت معظم البلدان اليوم بتفوي�ض مهمة تقرير مقدار ما ينبغي طباعته
من نقود �إىل بنوك مركزية م�ستقلة ،مكلفة ب�أن تفعل ذلك على �أ�سا�س
تقييمها الحتياجات االقت�صاد وال تقوم بتحويل �أموال �إىل احلكومة
لتمويل �إنفاقها (راجع مقال «ما هي ال�سيا�سة النقدية؟» يف عدد �سبتمرب
 2009من جملة التمويل والتنمية) .وعبارة «طباعة النقود» هي يف
جزء منها ت�سمية خاطئة .فمعظم النقود املوجودة الآن هي يف �صورة
ودائع م�رصفية ولي�ست عمالت ورقية (راجع الإطار).

االعتقاد ميكن �أن يذوي

�شهدت البلدان التي ت�سري يف طريق الت�ضخم املرتفع بنف�سها كيف
تعتمد قيمة النقود بالأ�سا�س على الأ�شخا�ص الذين يعتقدون فيها .ففي
الثمانينات� ،أخذ النا�س يف بع�ض بلدان �أمريكا الالتينية ،مثل الأرجنتني
والربازيل ،يفقدون ثقتهم يف العملة تدريجيا ،لأن الت�ضخم كان ينتق�ص
قيمتها ب�رسعة كبرية .وبد�أوا ي�ستخدمون عملة �أكرث ا�ستقرارا ،هي
الدوالر الأمريكي ،كعملة بحكم الواقع .وت�سمى هذه الظاهرة الدولرة
غري الر�سمية� ،أو الدولرة بحكم الواقع .وتفقد احلكومة يف هذه احلالة
احتكارها لإ�صدار النقود — وميكن �أن يكون الرجوع عن الدولرة �صعبا
للغاية.
وت�سلط بع�ض ال�سيا�سات التي ا�ستخدمتها احلكومات ال�ستعادة الثقة
يف عملتها ال�ضوء بطريقة جميلة على اجلانب «الإمياين» املتعلق بعمل
النقود .ففي تركيا ،على �سبيل املثال� ،أعادت احلكومة �أ�سا�س عملتها،
اللرية ،بحذف �ستة �أ�صفار منها يف عام  .2005و�أ�صبح مليون لرية
بني ع�شية و�ضحاها لرية واحدة .ويف املقابل ،ا�ستحدثت الربازيل عملة
جديدة يف عام  ،1994الريال الربازيلي (ويف الواقع ،ا�ستحدثت الربازيل
عددا من العمالت اجلديدة مبرور الوقت) .ويف كال البلدين ،م�ضى
املواطنون قدما ،مبينني �أنه ما دام اجلميع يقبلون �أن تكون فئة خمتلفة
�أو عملة جديدة هي العرف ،ف�ستكون بب�ساطة هي العرف .ومثلها يف ذلك
مثل نقود الثقة� .إذا قبل النا�س فكرة �أنها نقود ،ف�إنها ت�صبح نقودا.

■

�إيرينا �أ�سموند�سون و�سيدا �أونر اقت�صاديتان يف �إدارة اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واملراجعة يف �صندوق النقد الدويل.
املرجع:

International Monetary Fund (IMF), 2000, Monetary and Financial
Statistics Manual (Washington).
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الق�صة

التي ترويها نغوزي
�أ و كو جنو � -إ يو يال
عن حتول نيجرييا
من بلد ي�سوده
التقلب االقت�صادي وخراب البنية التحتية
وامل�ؤ�س�سات وتف�شي الفقر �إىل بلد ينعم
بقدر �أكرب من اال�ستقرار ق�ص ٌة ا�ستثنائية.
وهي ق�صة ال ميكن �أن يكتبها �إال نيجريي
كان يف اخلنادق �أثناء عملية �إعادة الهيكلة
االقت�صادية و�إ�صالح احلوكمة.
و ُتروى هذه الق�صة بتفا�صيل م�شبعة.
وتت�ضمن ر�ؤى اقت�صادية �أ�سا�سية �صيغت
بلغة �شيقة ت�صف ب�رصاحة التحديات التي
واجهها الفريق االقت�صادي الذي ر�أ�سته
�أوكوجنو�-إيويال عندما كانت وزيرة للمالية
يف الفرتة من عام � 2003إىل عام .2006
وتقيم امل�ؤلفة النتائج الإيجابية وكذلك
ِّ
املبهمة التي متخ�ضت عنها الإ�صالحات
االقت�صادية الكلية املنفذة خالل فرتتي
والية الرئي�س �أولو�سيجن �أوبا�ساجنو.
وهي تروي الق�صة بال انفعال ،ومتتدح يف
وتعرف مواطن قوتها
�أوبا�ساجنو ب�صريته،
ِّ
و�أخطائها �أثناء العملية ،وت�صف بلغة ر�شيقة
كيف حاول البع�ض الكيد لإف�شالها �أو تعطيل
م�سريتها.
وكان االنتقاد ال�شائع هو �أن نيجرييا لن
ت�ستطيع اخلروج من هبوطها االقت�صادي
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ب�سبب “لعنة” الرثوة النفطية ،و�سيطرة
الع�سكريني ،وتدخل الدولة يف االقت�صاد،
والف�ساد على م�ستوى الدولة واملحليات.
ولكن �أوكوجنو� -إيويال تثبت عدم �صحة ذلك.
فبحلول عام  ،2007كانت نيجرييا قادرة
على حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد الكلي وخف�ض
الت�ضخم وم�ضاعفة النمو �إىل  %7-6والبدء
يف �إعادة بناء النظامني التعليمي وال�صحي.
وهي تبني �أن القيادة الوطنية اجلريئة� ،إذا
اقرتنت ب�شاغل حتقيق رفاه املواطنني ،ميكن
�أن ت�شكل قوة كبرية يف تغيري �أي اقت�صاد.
ومن بني الدرو�س امل�ستفادة من التجربة
النيجريية التي حتددها �أوكوجنو� -إيويال
للقائمني بالإ�صالحات �رضورة وجود خطة
ميكن �أن يتبعها فريق اقت�صادي ،حتى
يكون التوا�صل فعاال ويكون هناك تركيز
موجه نحو النتائج وي�شمل املجتمع املدين
واجلمهور .وتقول �إن الإرادة ال�سيا�سية
للقيادة املحلية كانت مهمة� .إال �أن حتول
نيجرييا كان بوجهني ،فقد كان يتطلب �أي�ضا
م�ساعدة ا�سرتاتيجية و�رشاكات مع املجتمع
الدويل.
وعلى �سبيل املثال� ،أخربها رجل
الأعمال الربازيلي �أماوري بيري �أن تقوم
بتجميع “فريق اقت�صادي يكون لأع�ضائه
فكر مت�شابه وقدرة على التكاتف وخو�ض
معارك �رش�سة ”،بينما ن�صحها رئي�س الوزراء
الربيطاين توين بلري ورئي�س البنك الدويل
جيم�س وولفين�سون ب�أن تنفيذ ا�سرتاتيجية
لإ�صالح االقت�صاد الكلي ميكن �أن يفتح
الباب ملناق�شات ناجحة ب�ش�أن تخفيف �أعباء
الدين �أثناء الإ�صالحات.
وت�ؤكد �أوكوجنو� -إيويال �أهمية التاريخ
الإفريقي يف و�ضع ا�سرتاتيجيات للإ�صالح
االقت�صادي .فقد ت�أثر الكابو�س االقت�صادي
الذي حفزه النفط والتعايف يف نيجرييا
بتاريخ املجتمعات العرقية والثقافية/
الدينية القدمية ،و�سيا�سة اال�ستعمار القائمة
على مبد�أ فرق ت�سد ،وحرب نيجرييا-بيافرا
يف الفرتة 1970-1967التي تلتها 25
�سنة من احلكم الع�سكري ،والدمار الزراعي
واالقت�صادي� .إال �أنها تعتقد �أن احلوكمة
حتدث الفرق دائما.
وت�ضمنت �أكرب حاالت النجاح خف�ض
الت�رسيبات يف عملية امليزانية ،وتنفيذ
قاعدة يف املالية العامة قائمة على �أ�سعار
النفط �أتاحت �إعداد ميزانيات �أكرث �شفافية،
وبلوغ اال�ستقرار االقت�صادي الكلي بحلول
عام  ،2006وزيادة االحتياطيات الأجنبية،
وخف�ض الت�ضخم و�أ�سعار الإقرا�ض ،وحتقيق
منو ن�سبته  .%7ويف عام  ،2003بد�أت

حكومة �أوبا�ساجنو اخل�صخ�صة ،و�إلغاء
القيود التنظيمية ،وحترير االقت�صاد.
وكانت �أكرب التحديات �إ�صالح اخلدمة
املدنية لتح�سني تقدمي اخلدمات وتر�شيد
املعا�شات التقاعدية والق�ضاء على الف�ساد
املحيط بالتجارة التعريفات واجلمارك.
فقد كان موظفو اخلدمة املدنية من ذوي
التعليم املتوا�ضع يعززون مرتباتهم الهزيلة
بال�سماح للنخبة بتحويل م�سار �إيرادات
الأجهزة احلكومية وا�ستخدام تلك الإيرادات
يف تعزيز و�ضع اليد العليا الذي ا�صطنعته
لنف�سها .وما يقال هو �أن نقل �أوكوجنو-
�إيويال املفاجئ يف عام  2006من من�صب
وزيرة املالية �إىل وزيرة اخلارجية كان
يعزى �إىل عدم رغبتها يف غ�ض الطرف عن
الإ�ساءات التي كان يقوم بها ال�سيا�سيون يف
جمال ا�سترياد الأرز الذين كانوا ي�ستخدمون
تلك الإيرادات لتن�شئة والءات حزبية.
وت�سرت�سل الق�صة لت�أخذ مراقبي
نيجرييا �إىل الكوالي�س وترينا مدى التعقيد
الذي ينطوي عليه ال�رشوع يف �إ�صالحات
اقت�صادية كلية يف جمتمع �إفريقي ا�ستفادت
طبقاته ال�سيا�سية املتنوعة من �سوء �إدارة
املوارد وال�سيولة املالية وانهيار قطاع
الزراعة ودمار التعليم و�إفقار املواطنني.
وتو�ضح �أوكوجنو� -إيويال مدى ال�صعوبة
التي واجهتها يف رفع �أيدي ال�سيا�سيني عن
الإيرادات النفطية ودفع نيجرييا باجتاه
اال�ستقرار والتنوع واعتماد اقت�صاد تدفعه
قوى ال�سوق ويقوم على احلوكمة االقت�صادية
امل�س�ؤولة اجتماعيا.
وتنهي �أوكوجنو� -إيويال ،التي عادت
يف عام  2011وزيرة للمالية حتت رئا�سة
الرئي�س غودالك جوناثان بعد �أربع �سنوات
من العمل يف البنك الدويل ،ق�صتها بالتطلع
�إىل امل�ستقبل ،مدركة �أن جناح نيجرييا ميكن
�أن ي�ساعد على حتول �إفريقيا .وتت�ساءل ما
�إذا كانت هذه الإ�صالحات �ست�ستمر وتف�ضي
�إىل منو م�ستمر لنيجرييا ،وما �إذا كان ميكن،
حال ا�ستمرارها� ،أن تكون منوذجا حتتذيه
بقية �إفريقيا .وتعود �أوكوجنو� -إيويال لتوكد
�أهمية �أن يقوم املجتمع العاملي بتوفري
الدعم واملراقبة ،وكذلك ا�ستمرار التزام
نيجرييا مبكافحة الف�ساد ،وتعزيز الإطار
االقت�صادي الكلي ،والنهو�ض ب�إ�صالح
القطاع املايل .وترتكنا لن�س�أل“ :هل �سيدوم
ذلك؟”

غويندولني ميكيل
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كان

ييغور غيدر ،املهند�س
للإ�صالحات
الرئي�سي
االقت�صادية التي �شهدتها
رو�سيا يف مطلع الت�سعينات و�أدت �إىل �إن�شاء
اقت�صاد �سوق فيها ،كاتبا وباحثا �أكادمييا
م�صقوال �أي�ضا — وهو ما يظهر بو�ضوح يف
كتابه.
وتركز الن�سخة الرو�سية ،التي ن�رشت يف
عام  ،2005على طبيعة النمو االقت�صادي
وت�سهم بدرجة كبرية يف اجلدل الدائر يف
رو�سيا ب�ش�أن احلاجة �إىل حتديث االقت�صاد.
�أما الن�سخة الإجنليزية فتحذف بع�ض
التفا�صيل عن ال�سيا�سات املتبعة يف رو�سيا
وت�ضيف خامتة موجزة كتبت يف عام
 ،2009بعد فرتة ق�صرية من وفاة غيدر،
بحيث �أ�صبح اجلزء املتعلق برو�سيا يقت�رص
يف الواقع على ثلث الكتاب.
ويقدم غيدر يف البداية ا�ستعرا�ضا عاما
لتاريخ العامل بدءا بالع�رص احلجري احلديث،
مرورا بالدول املدن الرومانية والإغريقية،
ثم املجتمعات الزراعية ال�ساكنة والرحالة،
وانتهاء ب�أ�صول التنمية االقت�صادية
احلديثة يف �أوروبا .ويت�ضمن الكتاب ف�صال
مثريا عن الأفكار املارك�سية ب�ش�أن التغري
االقت�صادي و�آخر عن املحددات الأ�سا�سية

للنمو االقت�صادي وما يرتبط به من تعديالت
جمتمعية .وتت�سم الف�صول املتعلقة بالتاريخ
االقت�صادي لرو�سيا واالحتاد ال�سوفييتي
بال�شمول والتوازن.
ويركز اجلزء الأخري من الكتاب على
م�شكالت “عامل ما بعد ال�صناعة” —
وبالدرجة الأوىل االقت�صادات الغربية .وهذه
تت�ضمن امل�شكالت التي ت�سببها �شيخوخة
ال�سكان وتناق�ص عددهم ،وحجم احلكومة،
والعقبات يف نظم الرعاية االجتماعية،
وارتفاع تكلفة معا�شات التقاعد احلكومية،
وجودة التعليم العام ،ومتويل الرعاية
ال�صحية مع ارتفاع التكاليف ،والف�ساد،
والعمل ال�سيا�سي املعني بالإ�صالح
االقت�صادي .ومع حتليل هذه امل�شكالت،
ي�ستخل�ص غيدر درو�سا لرو�سيا.
والنتيجة هي لوحة عامة� ،إن مل تكن
ر�سما تخطيطيا مبدئيا �إىل حد ما( .فعليا،
العنوان الفرعي يف الن�سخة الرو�سية هو
ا�سكت�شات يف التاريخ االقت�صادي ).غري �أن
لهذه اللوحة �أ�س�سا را�سخة يف قراءات غيدر،
الوا�سعة ب�شكل ملفت للنظر ،والتي تدل عليها
احلا�شية امل�ستفي�ضة يف نهاية الكتاب .ورغم
�أن غيدر اقت�صادي ،ف�إنه يتجاوز التحليل
االقت�صادي بكثري ويكتب بروح �شومبيرت �أو
مارك�س �أو كوزنيت�س �أكرث مما يكتب بروح

ا�ستخراج الفائ�ض من اجلماهري و�إنفاقه
على اال�ستهالك �أو احلرب ،و�إىل �أن متكن
الآخرون من االحتفاظ بالعوائد املت�أتية
من ا�ستثماراتهم .وقد بد�أ النمو االقت�صادي
احلديث يف �أوروبا مع جتار املدن الدول،
واالكت�شافات اجلغرافية ،والنظم املالية
الوليدة ،وزيادة �أمن حقوق ملكية .ومتثل
العوامل الثقافية عن�رصا مهما يف النمو،
�إذ ميكن علي �سبيل املثال �أن ت�ؤدي �أهمية
الروابط العائلية يف بع�ض الثقافات �إىل
�إرجاء تطوير عالقات العمل احلرة و�إىل
ر�أ�سمالية املقربني.
وقد انهار االقت�صاد ال�سوفييتي لأنه مل
يكن ي�شجع االبتكار والتناف�سية الدولية،
وكان يقل�ص الزراعة ،و�أ�صبح يعتمد على
�صادرات النفط والغاز لتمويل �أوجه عدم
الكفاءة لديه .و�أدى هبوط ا�سعار النفط يف
الثمانينات �إىل خلق �أزمة .ويقول غيدر �إن
الركود التحويل الذي �شهدته رو�سيا عقب
تف�سخ االحتاد ال�سوفيتي يف عام  1991وبدء
الإ�صالحات االقت�صادية يف عام 1992
كانا حتميني ومل يحدثا نتيجة العتماد
�إ�صالحات معينة.
و�إليك بع�ض الدرو�س التي ي�ستخل�صها
غيدر لرو�سيا .يجب �أن ت�شجع رو�سيا الهجرة
لتعوي�ض الرتاجع الطبيعي يف عدد ال�سكان،
ورفع �أعمار التقاعد ،وت�شجيع املعا�شات

ميكن �أن تتعلم رو�سيا من البلدان الغربية.
امل�ؤرخني االقت�صاديني يف الع�رص احلديث.
غري �أنه ي�ستخدم �أي�ضا �أدلة �إح�صائية
مبهارة — يف مقارنته مثال لرو�سيا ببلدان
غربية يف ال�سنوات الأخرية عندما كان هناك
متاثل يف م�ستوى ن�صيب الفرد من �إجمايل
الناجت املحلي .و�سواء كان غيدر يتعامل
مع الإح�صاءات �أو الفل�سفة ال�سيا�سية،
�أو املو�ضوعات اجلدلية التاريخية ،يظل
�أ�سلوبه دائما وا�ضحا وحيويا ،مثلما يليق به
ك�صحفي �سابقا.
وال ميكن يف هذا املقام �إعطاء �أكرث من
ملحة عن اال�ستنتاجات التي يخل�ص �إليها
غيدر .فهو يعتقد �أنه مع تطور البلدان،
تتغري م�ؤ�س�ساتها ،ح�سب ر�أي مارك�س ب�أن
التكنولوجيا حتدد العالقات االجتماعية
وال�سيا�سية( .رمبا يكون غيدر قد �أكد هذه
النقطة لإعطاء ختم احلجية املارك�سية
للر�أي ،املكروه يف رو�سيا ،القائل ب�أن
رو�سيا ميكن �أن تتعلم من البلدان الغربية).
ومل تنم املجتمعات الزراعية التقليدية
كثريا �إىل �أن �أُ�ضعفت النخب التي د�أبت على

التقاعدية للقطاع اخلا�ص .ويقول �إن املجال
حمدود �أمام زيادة حجم احلكومة .وينبغي
�أن تقوم الدولة بتمويل م�ستوى �أ�سا�سي من
الرعاية ال�صحية على �أن يغطي الت�أمني ما
عداه ،و�أن ت�شجع �آليات ال�سوق يف التعليم
والرعاية ال�صحية .ويجب �أن ت�ستعي�ض
رو�سيا عن نظام الدميقراطية املدارة التي
تنتهجها يف الوقت احلايل — الذي ت�ؤدي
فيه امل�صالح اخلفية �إىل خنق الإ�صالحات
ويرتعرع فيها الف�ساد — بدميقراطية ن�شطة
ت�شجع الإ�صالحات.
وعلى وجه العموم ،تعك�س تو�صيات
غيدر ر�أيا حمافظا بع�ض ال�شيء عن دور كل
من احلكومة وال�سوق .وهو يعر�ض ق�ضيته
مبهارة ومنطق ينم عن علم غزير.

جون �أودلينغ�-سمي

املدير ال�سابق للإدارة الأوروبية
( )2ل�صندوق النقد الدويل
(تغطي االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق)
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يف

هذا الكتاب ال�شيق للغاية ،تر�سم
جني غلي�سون-وايت لوحة
كثرية الألوان ت�صف بها ن�ش�أة
نظام القيد املزدوج وتطوره.
وبعد �أن تثبت ن�ش�أة املحا�سبة احلديثة،
مت�ضي غلي�سون-وايت يف توجه يزداد فيه
قدر التكهن ،تفرت�ض فيه �أن القيد املزدوج
�أتاح ثراء النه�ضة و�صعودها ،وحفز تطور
الر�أ�سمالية ،وكان �إرها�صا حموريا لنظام
املحا�سبة القومية الذي و�ضع كينيز نظريات
ب�ش�أنه .ومع كل هذه القوة التاريخية،
�أ�صبح لنظام القيد املزدوج الآن القدرة على
“�إجناح العامل �أو �إف�شاله” يف القرن احلادي
والع�رشين.
وميهد الن�صف الأول من الكتاب ،الذي
يغطي حياة م�ؤ�س�س نظام القيد املزدوج
لوكا با�شيويل ( )1517-1445وم�ساره
املهني ،لق�صة تبعث على االنبهار .فقد وظف
با�شيويل ذكاءه توظيفا جيدا يف �أدواره
كمتخ�ص�ص يف الريا�ضيات و�ساحر وراهب
فران�سي�سكاين .وبا�ستغالل اخرتاع مطبعة
غوتنربغ ،قام با�شيويل بن�رش عدة كتب،
منها �أول مو�سوعة للريا�ضيات يف ع�رص
النه�ضة ،التي ا�شتملت على مقالة عن �إم�ساك
الدفاتر بينَّ فيه ف�ضائل نظام القيد املزدوج
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يف مدينة البندقية ،و�أ�صبح �أهم تراث يخلفه
با�شيويل.
وقد خرج با�شيويل عن امل�ألوف بكتابة
مقالة عن القيد املزدوج باللغة العامية،
وهو ما جعلها يف متناول اجلميع ،و�شجع
بالتايل على ا�ستخدامها ،وكان با�شيويل
�سببا رئي�سيا يف اال�ستعا�ضة تدريجيا عن
الأرقام الرومانية بالأرقام الهندية-العربية
يف �إيطاليا.
ومت�ضي عدة قرون �رسيعا لي�صبح تراث
القيد املزدوج ظاهرا :فالبيانات املالية
لأي �رشكة م�ساهمة تعك�س مق�صد با�شيويل
من معرفة “ما �إذا كان العمل ي�سري ب�شكل
جيد �أم ال ”.ومن امل�ؤكد �أن تطور املعايري
واملبادئ املحا�سبية ت�شكَّل �أي�ضا بنظام
القيد املزدوج .ومن امل�ؤ�سف �أنه يغلب على
الكتاب يف ف�صول الحقة تهويل ح�سي (�أو
على الأقل مبالغة) يف ت�أثري نظام القيد
املزدوج .فمثل “�أثر الفرا�شة” ب�رشحه
امل�ألوف — الذي يعزي حدوث �إع�صار �إىل
احلركة الأولية جلناحي فرا�شة — يرتئي
البع�ض �أن القيد املزوج هو ال�سبب يف
جميع العيوب يف القرارات التي تتخذ اليوم
على �أ�سا�س البيانات املحا�سبية .وحتى يف
م�س�ألة “فورد بينتو” (عندما قامت �رشكة
ال�سيارات با�ستخدام حتليل التكلفة والعائد
املحا�سبي لتقرر عدم تركيب و�سيلة �أمان يف
ال�سيارة بينتو يف عام  )1977يقع اللوم على
نظام القيد املزدوج الذي “حتول �إىل طريقة
ح�ساب عاملية �صارمة وخلَق ثقافة تتيح
ا�ستخدام منطق يف�ضي �إىل قرارات تخلو
من الرحمة” .ولي�ست املحا�سبة بالت�أكيد �إال
�أداة واحدة من حالتي الطمع والق�سوة لدى
الإن�سان.
وبنغمة نا�زشة بع�ض ال�شيء ،يخو�ض
الكتاب �أي�ضا بنربات تخلو �إىل حد ما من
�أي ا�ستعداد لالعتذار ،يف مو�ضوعات مثرية
للجدل حول طبيعة املحا�سبة كظاهرة
اجتماعية .ويحمل الف�صل ال�سابع عنوان
“القيد املزدوج والر�أ�سمالية — الدجاجة
والبي�ضة؟” ليعد القارئ جلدل مو�ضوعي
حول ما �إذا كان القيد املزدوج �أتاح
للر�أ�سمالية �أن تزدهر �أم العك�س هو ال�صحيح.
ولكن يت�ضح يف ظرف فقرتني اجلانب الذي
يتعاطف معه امل�ؤلف :فالفكرة التي طرحها
االقت�صادي الأملاين فرينر �سومبارت يف
عام  1924ومفادها �أن نظام القيد املزدوج
�أداة من القوة بحيث �إنها �أف�ضت �إىل تطور
نظام اجتماعي واقت�صادي جديد ن�سميه
الر�أ�سمالية ال “توازنها” �إال �إ�شارة عابرة �إىل
�آراء معار�ضة لالقت�صادي با�سل يامي من
جنوب �إفريقيا .وباملثل ،ينحاز ثبت املراجع
واال�ست�شهادات �إىل الآراء ذات الطابع

التقليدي الأكرب التي تقول �إن املحا�سبة هي
نتيجة التنظيم االجتماعي وما يت�صل به من
�ضغوط.
وميكن �أي�ضا �أن يرتفع حاجب الده�شة،
ال �سيما بني املحا�سبني املعتادين على
امليزانيات العمومية واملحا�سبة على �أ�سا�س
اال�ستحقاق ،من فكرة �أن نظام احل�سابات
القومية يدين بن�ش�أته �إىل نظام القيد
املزدوج .فالنظرية العامة لكينيز التي تقول
�إن جممل الناجت يتحدد باال�ستهالك زائد
اال�ستثمار هي بالأ�سا�س معادلة متوازنة
بال�رضورة ح�سب التعريف ،ولي�ست دفرتا

لي�ست املحا�سبة بالت�أكيد
�إال �أداة واحدة من حالتي
الطمع والق�سوة لدى
الإن�سان.
لرتميز وت�صنيف و�إيجاز الأ�صول واخل�صوم
والدخل وامل�رصوفات ور�أ�س املال يف
االقت�صاد (من خالل توفيق القيود املدينة
والقيود الدائنة).
وبرتك هذه املراوغات جانبا ،ف�إن
الكتاب �شيق يف قراءته للمحا�سب وغري
املحا�سب على ال�سواء .ومت�ضي غلي�سون-
وايت بخطوة �رسيعة وتظهر يف ر�سمها
لل�شخ�صيات موهبتها يف حتقيق التوازن
بني التفا�صيل والتعميم .وتنجح بتنقيبها
عن بع�ض النفائ�س املبهرة يف �إعادة
با�شيويل �إىل احلياة .وعلى �سبيل املثال ،ال
ي�سع املرء �إال �أن يتخيل املناورات التي كان
يقوم بها با�شيويل من وراء الكوالي�س حني
طالب رجال الدير الذي يقيم فيه يف �أواخر
عام  1509بحرمانه من امتيازاته البابوية
ومن جميع الواجبات الإدارية ل�شواغل تتعلق
ب�أ�سلوب حياته .ومل مت�ض �سوى ب�ضعة
عي با�شيويل رئي�سا للدير!
�شهور حتى نّ
وكيف ميكن للمحا�سبة «�إجناح العامل
�أو �إف�شاله؟» بالن�سبة لغلي�سون-وايت ،تكمن
الإجابة يف الفهم الأف�ضل للكيفية التي
ي�شكل بها قيا�س (وعدم قيا�س) قيمة املوارد
االقت�صاد العاملي� .إنه م�سعى جدير بالعناء،
ومن �شبه امل�ؤكد �أنه حتد كان با�شيويل
�سي�ستمتع بقراءته.

كري�ستوفر هيمو�س

نائب مدير �إدارة املالية يف
�صندوق النقد الدويل

ا�ستعرا�ض الكتب
حني ي�صبح كل
�شيء للبيع

مايكل �ساندل

Michael Sandel

�أ�شياء ال ت�شرتى باملال

What Money Can’t Buy

احلدود الأخالقية للأ�سواق

The Moral Limits of Markets

م�ؤ�س�سة  Farrar, Straus and Girouxللن�رش،
نيويورك� 244 ،2012 ،صفحة 27 ،دوالرا
(غالف قما�شي).

�أحيت

الأزمة املالية ال�شكوك
التي طاملا انتابت النا�س
حول الأ�سواق احلرة.
فانعدام الثقة فيها ال يقت�رص على املحتجني
من حركة “احتلوا وول �سرتيت”؛ حتى �أن غري
املتحيزين للتوجهات ال�سيا�سية باتوا يف حرية
من �أمرهم عما �إذا كانت هذه الأ�سواق ،كما ي ّدعي
�أن�صار حركة “احتلوا وول �سرتيت” ،تن�رش اجل�شع
وتقطع الأوا�رص االجتماعية .ومن املفرت�ض
�أن هذا التغيري يف امل�شاعر ال�سائدة بني عموم
النا�س له انعكا�سات �إيجابية على “مايكل
�ساندل” ) (Michael Sandelوكتابه الذي �صدر
م�ؤخرا بعنوان “�أ�شياء ال ت�شرتى باملال :احلدود
الأخالقية للأ�سواق” (What Money Can’t Buy:
).The Moral Limits of Markets
ويف هذا الكتاب� ،سيجد املهتمون بالتعمق
يف االنعكا�سات االجتماعية للأ�سواق احلرة مادة
خ�صبة للقراءة والتمعن ،لكنها على الأرجح لن
تروي ظم�أهم املعريف.
لكن الربوف�سور “�ساندل”� ،أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة هارفارد ،ال يهدف
من وراء كتابه تعكري �صفو غالبية املجتمع
املتمثلة يف  %99من ال�سكان .و�إمنا يود �أن
ي�رسح القراء بخيالهم يف انعكا�سات دخول فكر

ال�سوق يف كافة جماالت حياتنا التي ميكن �أن
ت�صورها.
ومييز “�ساندل” بني اقت�صاد ال�سوق ،الذي
يرى �أنه يحقق ال�سالمة والرخاء للمجتمع،
و”جمتمع ال�سوق” .ففي جمتمع ال�سوق كل
�شيء ميكن بيعه و�رشا�ؤه — الأع�ضاء الب�رشية،
وزنزانات الدرجة الأوىل يف ال�سجون للأثرياء
املحكوم عليهم بال�سجن ،والعقود الع�سكرية
للجنود املدنيني ،وفرتات ال�سماح لل�رشكات ب�ش�أن
انبعاثات الكربون .والأخطر من ذلك� ،أن جمتمع
ال�سوق ي�سمح للمنطق االقت�صادي بالتغلغل يف
احلياة االجتماعية واالقت�صادية.
وال �شك �أن “�ساندل” م�صيب يف ت�أكيده ب�أن
علم االقت�صاد احلديث �أ�صبح �أهم العلوم ال�سلوكية
يف ع�رصنا احلايل .فقد �أ�صبح منوذج الفرد الذي
يقارن بني التكاليف واملزايا ،ويع ِّظم املنفعة
ال�شخ�صية ،وي�ستجيب للحوافز — حيث ي�شري
�إىل تزايد ا�ستخدام م�صطلح غريب هو “التحفيز”
) – (incentivizeهو النموذج املهيمن على جميع
الأمناط الأخرى التي ت�صف ال�سلوك الب�رشي ،ال
�سيما يف هذا العامل الذي تتحكم فيه ال�سيا�سة
العامة.
ويعتقد “�ساندل” �أن هناك عاقبتني
�أ�سا�سيتني ملجتمع ال�سوق — الأوىل هي زيادة
انعدام امل�ساواة .ويرى �أن “�إك�ساب النقود
�أهمية �أكرب” يجعل التفاوت بني الدخول دافعا
النعدام امل�ساواة االجتماعية .ويرى �أن امل�شاركة
يف امل�ساحات العامة ،مبا يف ذلك املدار�س
واملتنزهات و�صفوف االنتظار لدخول امل�سارح
وطوابري التفتي�ش الأمني يف املطارات ،و�إن كان
ال يرتتب عليها ن�شوء م�شاعر ت�ضامن �صادقة ،قد
تعظم قيمة امل�ساواة الدميقراطية.
فماذا لو �أن �أحد الأثرياء من جماعات
امل�صالح اخلا�صة يف الكونغر�س ا�ست�أجر
خدمات �شخ�ص ما ليحجز له دورا يف جل�سات
ا�ستماع الكونغر�س �أو �إذا قام �أحد كبار املديرين
باال�ستعانة بطبيب “حتت الطلب” يتقا�ضى منه
ر�سما �سنويا باهظا نظري �ضمان ح�صوله على
الرعاية الطبية ال�شخ�صية يف الوقت الذي ينتظر
فيه باقي املر�ضى دورهم يف غرفة الطوارئ؟
وما الأثر الواقع على العالقات االجتماعية عندما
يحظى �إعالمي كبري بفر�صة متابعة املباريات
الريا�ضية الأمريكية من مق�صورة فاخرة يف �أعلى
اال�ستاد بعيدا عن املدرجات املكتظة باجلمهور؟
وقد يدافع املتحم�سون للأ�سواق احلرة عن
مثل هذا االنعدام للم�ساواة ب�أن كال البائع
وامل�شرتي يت�رصفان بحرية ،غري �أن “�ساندل”
يحذر من وجود ديناميكية �أخرى .فالنقود ،يف
ظل زيادة عدم امل�ساواة على وجه اخل�صو�ص،
قد تكون ال�سبيل للحرية .ففي حالة امر�أة معدمة
من الأ�صول الهندية تبيع خدماتها يف جمال
“ا�ستئجار الأرحام” ،على �سبيل املثال ،ف�إن الفقر
يفر�ض عليها “نوعا من الإكراه”.
�أما الأثر ال�ضار الثاين ملجتمع ال�سوق فيتمثل
يف �إف�ساد ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة للبيع.
وهنا يعرت�ض خرباء االقت�صاد قائلني �إن ال�سوق
حمايدة فيما يتعلق باملعامالت االقت�صادية ،لكن

“�ساندل” له ر�أي خمتلف ،حيث يقول �إن “دور
الأ�سواق ال يقت�رص على توزيع ال�سلع ،بل �إنها
تبدي مواقف معينة وتروج لها �إزاء ال�سلع التي
جتري مبادلتها ”.وحني ي�صبح ال�سعر والكفاءة
ال�سبيل الوحيد لتحديد القيمة ف�إنهما يزاحمان
الدوافع الإن�سانية الأعلى �ش�أنا .ويرى “�ساندل”
�أن هناك بع�ض الأ�شياء التي ال ميكن �رشا�ؤها
باملال؛ فال ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�ست�أجر من
يحل حمله ،على �سبيل املثال ،يف هيئة املحلفني
باملحكمة ،لأن العمل �ضمن هيئة املحلفني هو
التزام مبوجب واجبات املواطنة ال ميكن ترجمته
�إىل قيمة نقدية.
لكن ما مدى �صحة هذه الت�صورات؟ يطرح
“�ساندل” قدرا حمدودا من البحوث التجريبية
على طاولة النقا�ش؛ لكن اال�ستثناءات ،على
�أي حال ،تتبني ب�سهولة .ويعار�ض “�ساندل”
مبد�أ هدايا بطاقات ال�رشاء م�سبقة الدفع (gift
)cardsلأنه يعتقد �أنها ت�سمح للنا�س بتجنب
تخ�صي�ص الوقت واالهتمام الالزمني ل�رشاء
هدية حقيقية“ .فال�صداقة وما يقرتن بها من
ممار�سات اجتماعية حتافظ عليها تت�شكل من
خالل بع�ض الأعراف والت�رصفات والف�ضائل”.
و�إنني لأت�ساءل ،هل �أكون مفتقرا للياقة على
م�ستوى تقدمي الهدايا عندما �أ�شرتي البنة �أخي
بطاقة �رشاء م�سبقة الدفع من حمالت “مي�سي”
للأزياء لأنني �أخ�شى �أال يعجبها ذوقي يف اختيار
املالب�س .وماذا لو �أن �صديقي ا�ست�أجر كاتبا
ليكتب له عبارات التهنئة التي �سيلقيها يف حفل
زفاف – وهو مثال �آخر من �أمثلة “�ساندل” على
ما لل�سوق من قوة الإف�ساد املزعومة — فهو
حتما �سيبذل ق�صارى جهده للحفاظ على �رسية
مثل هذه املعاملة .وذلك لأنه يعلم �أنه متكا�سل.
�إن الأعراف باقية ،لكن ال�ضمائر هي التي تتغري.
وبالن�سبة النعدام امل�ساواة ،من امل�ؤكد �أن
الأغنياء كانوا دائما ي�شرتون راحة بالهم من
املهام اململة ،والإرهاق ،واالزدحام؛ لذلك
كانوا ي�ست�أجرون العربات اخلا�صة يف القطارات
واملر�ضعات لأطفالهم الر�ضع .والفرق يف الوقت
الراهن لي�س يف جلو�س الأغنياء يف املق�صورات
الفاخرة يف اال�ستاد ،و�إمنا يف دور جانب كبري
من ال�رشيحة العليا من الطبقة املتو�سطة يف جعل
مثل هذه الكماليات وو�سائل الرتف �أكرث �شيوعا
وو�ضوحا .وعلى �أي حال ،توافق ظهور جمتمع
ال�سوق يف �أمريكا مع طفرة الأعمال اخلريية،
وريادة الأعمال االجتماعية ،والعمل التطوعي
املجاين �أو مبقابل ب�سيط — عك�س ما قد تتنب�أ
به نظرية “�ساندل” .و�صحيح �أن “�ساندل” حمق
يف ر�أيه ب�أن انعدام امل�ساواة وعيوب ال�شخ�صية
هي من م�ساوئ جمتمع ال�سوق ،لكنها عيوب ظلت
مالزمة لكل املجتمعات على مدار �آالف ال�سنني
قبل �أن يولد حتى االقت�صادي البارز “ميلتون
فريدمان”.

كاي هاميوفيتز

رئي�س حترير م�شارك ،يف جريدة “�سيتي جورنال؛
و�أ�ستاذ وزميل �أول يف معهد مانهاتن؛
وم�ؤلف كتابManning Up: How the Rise“ :

”of Women Has Turned Men into Boys
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�أ�ضواء على البيانات

متابعة ا�ستخدام
		 قواعد املالية العامة

			

ا�ستحداث حدود رقمية ك�إجراء �أ�سا�سي ملواجهة تبعات الأزمة على
املالية العامة

�أفادت

درا�سة جديدة �صادرة عن �صندوق النقد
الدويل �أن الكثري من البلدان فر�ضت قيودا
الرئي�سية
طويلة الأجل على جممالت
امليزانيةData
Spotlight, 7/23/2012
من خالل و�ضع حدود رقمية للعجز �أو الدين
�أو امل�رصوفات �أو الإيرادات .وميكن �أن ت�ساعد هذه احلدود ،والتي يطلق
عليها قواعد املالية العامة ،يف احتواء �ضغوط فرط الإنفاق مبا ي�ضمن
امل�ساءلة املالية وا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين .ويف ظل تعرث
�أو�ضاع املالية العامة يف الكثري من االقت�صادات ،ميكن �أن ي�ساعد
تطبيق قواعد املالية العامة يف االنتقال �إىل م�ستويات عجز �أقل مع
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تعزيز م�صداقية خطط خف�ض الدين والعجز .ويف نهاية مار�س ،2012
بلغ عدد البلدان التي تطبق قواعد مالية عامة وطنية �أو فوق قومية �أكرث
من  75بلدا ،مقابل خم�سة بلدان فقط يف .1990
ويجري يف الوقت احلايل و�ضع اجليل اجلديد من قواعد املالية
العامة كجزء من اال�ستجابة للأزمة املالية العاملية .والغر�ض من
هذه القواعد املوازنة ب�شكل �أف�ضل بني �أهداف اال�ستمرارية واملرونة
نظرا لأنها ت�ؤدي يف الغالب �إىل تقلبات يف الدورة االقت�صادية� ،أي
تقلب معدل النمو االقت�صادي �صعودا وهبوطا .ف�ضال على ذلك ،غالبا
ما يتم تكميل هذه القواعد برتتيبات م�ؤ�س�سية �أخرى ،مثل جمال�س
املالية العامة التي ُت�سند لها مراقبة �سيا�سات املالية العامة ون�رش
الوعي العام بت�أثريها .كذلك و�ضعت الدرا�سة املذكورة ال�صادرة عن
ال�صندوق م�ؤ�رشا لقواعد املالية العامة يعر�ض ب�إيجاز عدد هذه القواعد
ومدى �شموليتها .ويت�ضح من م�ؤ�رش قواعد املالية العامة الوطنية
�أن االقت�صادات ال�صاعدة حلقت بركب االقت�صادات املتقدمة يف هذا
املجال و�أن املجموعتني قامتا منذ وقوع الأزمة با�ستحداث قواعد
جديدة وتعزيز القواعد املطبقة.
غري �أن اجليل اجلديد من القواعد يبدو �أكرث تعقيدا مما قد يثري
حتديات جديدة يف تنفيذ هذه القواعد والتعريف بها ومتابعة تطبيقها.
وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن امل�ؤ�رش يقي�س الإطار امل�ؤ�س�سي للقواعد
ولي�س مدى االلتزام الفعلي بها .غري �أن قاعدة البيانات املتاحة متثل
�أ�سا�سا �سيمكن الباحثني من معاجلة هذه امل�شكلة يف امل�ستقبل.
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ت�ستعر�ض جمموعة البيانات التي �أعدها �صندوق النقد الدويل م�ؤخرا
القواعد الرقمية الوطنية وفوق القومية املطبقة على املالية العامة
يف  81بلدا يف الفرتة من � 1985إىل نهاية مار�س  .2012وهي تتيح
بذلك �إلقاء نظرة �رسيعة على خمتلف االجتاهات فيما يت�صل بنوع
القواعد وعددها و�سماتها الرئي�سية ،مثل الأ�سا�س القانوين الذي ت�ستند
�إليه ،وكيفية �إنفاذها ،ونطاق تغطيتها ،و�رشوط الرتاجع عن تطبيقها،
و�رشوط تعديلها ملراعاة تقلبات الدورة االقت�صادية .كذلك تغطي
جمموعة البيانات ال�سمات املكملة لهذه القواعد ،مثل �أجهزة الرقابة
امل�ستقلة وقوانني امل�س�ؤولية املالية ،بالإ�ضافة �إىل و�صف تف�صيلي
للقواعد املطبقة يف فرادى البلدان .وميكن االطالع على البيانات من
خالل �أداة �سهلة اال�ستخدام للتمثيل املرئي للبيانات ـ تت�ضمن مقارنات
قطرية ب�سيطة ـ ومن خالل ملفات �إك�سل وملفات التحليل الإح�صائي
( )Stataالتي تي�رس على الباحثني القيام بعملهم .وميكن االطالع على
جمموعة البيانات ،التي �سيتم حتديثها �سنويا ،والدرا�سة نف�سها من خالل
الرابط التايلwww.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/:
.map/map.htm
من �إعداد نينا بودينا ،من الإدارة الأوروبية ،و�أندريا �شيخرت من �إدارة
�ش�ؤون املالية العامة يف �صندوق النقد الدويل.
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برنامج الندوات
تحديات عالمية
وحلول على م�ستوى العالم
� 13-10أكتوبر  - 2012طوكيو ،اليابان

ي�ضم برنامج الندوات لعام  2012القادة الماليين و�صناع ال�سيا�سات وكبار المفكرين الذين اجتمعوا لمناق�شة التحديات التي
تواجه العالم اليوم على الم�ستويين االقت�صادي والإنمائي – مع التركيز ب�صفة خا�صة على االقت�صاد العالمي ،والوظائف والقدرة
التناف�سية ،ومنطقة اليورو ،والنمو في �آ�سيا ،وال�صحة العالمية ،وق�ضايا البلدان منخف�ضة الدخل ،والنمو ال�شامل للجميع والقابل
لال�ستمرار ،والمخاطر ال�سيادية.

وت�ضم مجموعة الم�شاركين في الندوات ني�شا �أغراوال ،وجون �أزومي ،و�شاران بارو ،وغونيال كارل�سن،
وميغيل كا�ستيال ،ومارغريت �شان ،وبول كولير ،وكوابينا دوفور ،وكويت�شيرو غيمبا ،ويو�شيهيرو �إينو،
و�إلين جون�سون�-سيرليف ،و�شاندا كو�شار ،وكري�ستين الغارد ،وداوكوي لي ،وديفيد ليبتون ،وكري�ستيان
نوير ،وبيتر �أورزاغ ،ولي كي ،ونعمت �شفيق ،وناويوكي �شينوهارا ،وما�ساكي �شيراكاوا ،وكلير �شورت،
و�أدما�سو تادي�سي ،و�أكيهيكو تاناكا ،وجاو �شيكينغ ،وجانيت يلين ،ومِ ن زو.
لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى الرجوع �إلى الموقع الإلكتروني .www.worldbank.org/pos
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