سبعسنواتعجاف

االقتصاد العاملي يشهد تعافيا بطيئا من
ذروة البطالة بفضل استجابات احلكومات
بسياسات نشيطة
براكاش لونغاين

أدت

بداية الركود الكبير يف عام  2007إىل فقدان وظائف
يف خمتلف بلدان العامل على نحو غير مسبوق منذ
الكساد الكبير الذي شهده العامل يف ثالثينات القرن
العشرين .فبحلول عام  ،2010كان  30مليون شخص قد انضموا إىل
صفوف العاطلين عن العمل .وقد حدثت نحو ثالثة أرباع هذه الزيادة يف
االقتصادات مرتفعة الدخل.
أما بلدان األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ،التي حتملت
يف املاضي هول الصدمة يف فترات الركود العاملية ،فقد كانت أشد
صالبة هذه املرة .ففي األسواق الصاعدة ،مل يرتفع معدل البطالة إال
بصورة طفيفة للغاية — بمقدار  0.25نقطة مئوية فقط بحلول عام
 — 2010ويف االقتصادات منخفضة الدخل ،تراجع هذا املعدل فعليا.
ويشهد االقتصاد العاملي منذ عام  2010تعافيا بطيئا ومتفاوتا.
وعاد معدل البطالة العاملي اآلن إىل مستواه ما قبل الركود الكبير يف
عام  2007البالغ نحو  .%5.5ويف جمموعة البلدان مرتفعة الدخل —
البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
— ارتفع إىل  %8.5يف عام  2010وتراجع ببطء إىل ( %7.5راجع
الرسم البياين  ،1اللوحة اليسرى) .ورغم أن توظيف العمالة نما بوتيرة
سريعة يف الواليات املتحدة على مدى العام املاضي ،فقد ظل ثابتا
نسبيا يف منطقة اليورو ،وهي املنطقة املسؤولة بدرجة كبيرة عن هزال
التعايف يف توظيف العمالة على مستوى العامل (راجع الرسم البياين ،1
اللوحة اليمنى).

«توجد وظائف لدى الشركات ،ولكن ال جتد العمالة املناسبة لشغلها.
والعاملون يريدون أن يعملوا ولكن ال يجدون الوظائف املناسبة.
وهناك مصادر حمتملة كثيرة لالختالل — العامل اجلغرايف والعامل
الديموغرايف واملهارات — وكلها مؤثرة على األرجح .ولكن أيا كان
املصدر ،فمن الصعب أن نعرف كيف يمكن لالحتياطي الفيدرايل
أن يبذل جهدا كبيرا حلل هذه املشكلة  ...فاالحتياطي الفيدرايل ال
يملك وسيلة لتحويل عمال التشييد إىل عاملين يف جمال الصناعات
التحويلية».

من املنتصر؟

بعد مرور أربعة أعوام ،من املعسكر الذي تبين أنه على حق؟ تشير
أغلبية األدلة إىل أن التفسير الدوري كان على حق.
فقد عاد عدم االتساق على اختالف درجاته إىل مستوياته الطبيعية.
وعلى سبيل املثال ،يف الواليات املتحدة ،زاد عدم االتساق بين
الوظائف املعلن عنها والبطالة يف السنوات األوىل من الركود الكبير،
فيما دل على زيادة عدد الشواغر يف بعض قطاعات االقتصاد وزيادة
البطالة يف قطاعات أخرى ،إال أنه تراجع منذ ذلك احلين.
وثمة مقياس آخر لعدم االتساق هو تشتت معدل البطالة يف خمتلف
أيضا يف
الواليات داخل الواليات املتحدة .وقد زاد عدم االتساق هذا
ً
الفترة  ،2010-2009فيما يوحي بأن البطالة يف بعض الواليات
كانت أسوأ بكثير منها يف واليات أخرى .إال أن هذا التشتت تراجع منذ
Prakash,وال
البياين .)2
ذلك احلين إىل مستويات ما قبل األزمة (راجع الرسم
1/18/2015
يزال من غير املعروف ما إذا كانت مشاركة القوى العاملة ستتعافى
أم ال.
وبالنسبة لبلدان أخرى ،فإن األدلة على عدم االتساق أقل وضوحا،
إال أن اآلراء متوافقة على أن العوامل الدورية هي السبب الغالب الرتفاع
معدل البطالة.

«الهيكليون مقابل الدوريون»
على مدار الفترة  ،2011-2009كانت هناك «عصابتان من
االقتصاديين تتحاربان حول أسباب ارتفاع البطالة» ،على حد ما ورد
يف مقال يف جملة  Slateيف ذلك الوقت.
«الدوريون»،
عليه
ويطلق
وكان أحد هذين املعسكرين،
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١
األوحد.
يكن
مل
إن
الغالب
السبب
يرى أن العوامل الدورية هي
اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻻﻧﻄﻼق
احلاصل
األمريكي
كروغمان،
بول
وكتب زعيم هذه العصابة،
ﺷﻬﺪت أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺘﻴﻦ.
النمو
ألن
مرتفعة؟
البطالة
تزال
ال
على جائزة نوبل« ،ملاذا
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(٪،
)ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ(١٠٠=٢٠٠٨ ،
١٠٠
ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
ضعيف .نقطة .القصة انتهت ».وبالنسبة لهذا املعسكر ،يكمن
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪاناﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
سبب ضعف النمو يف عدم كفاية الطلب ،وهو ما ينبغي أن
٩٨
تسعى احلكومة إىل حفزه من خالل تيسير السياسة النقدية
٩٦
والتنشيط املايل.
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
فيرى
«الهيكليون»،
عليه
ويطلق
اآلخر،
أما املعسكر
 ٩٤ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
يف املقابل أن ارتفاع البطالة ال يعزى إىل ضعف النمو
ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
٩٢
فحسب وإنما إىل جمموعة من املشكالت الهيكلية يف سوق
العمل ،تظهر يف زيادة عدد الوظائف غير املشغولة حتى مع
٩٠
٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤
ارتفاع معدل البطالة .وقد أشار إىل هذا االختالل نارايانا
اﳌﺼﺪر.IMF-EIU-OCP Policy Center, International Jobs Report, January 2015 :
كوتشيرالكوتا ،رئيس البنك االحتياطي الفيدرايل يف
مينيابوليس ،يف كلمة قال فيها:
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٩
٨
٧
٦
٥
٤
٢٠٠٠ ٢٠٠٢

وظائف
وتدحض األدلة أيضا التنبؤ الذي قال به معسكر «الهيكليون»
ومؤداه أن العودة إىل النمو وحدها لن تخفض البطالة .فقد ظلت الصلة
بين الوظائف والنمو ثابتة على مدى الركود الكبير ،ليس فقط يف
أيضا يف
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ولكن
ً
بلدان أخرى (راجع الرسم البياين  ،3اللوحة اليسرى) .ويوضح الرسم
البياين الصلة القوية بين توظيف العمالة والنمو يف أربع فئات من
االقتصادات ،التي ظلت دون تغيير باألساس خالل الركود الكبير.
وتؤكد جتربة فرادى البلدان هذه الصورة العامة .ففي إسبانيا على
سبيل املثال ،كان من املمكن التنبؤ بديناميكية البطالة التي أعقبت
الركود الكبير بالنظر إىل العالقة التاريخية بين البطالة والنمو (راجع
الرسم البياين   ،3اللوحة اليمنى).

هل ساعدت احلكومات؟

قامت معظم البلدان ،يف خطوة حتسب لها ،بتطبيق سياسات قوية
استجابة لألزمة يف الفترة  2009-2008يف حماولة للحد من تأثير
األزمة على البطالة .ففي بادئ األمر ،سارعت احلكومات إىل استخدام
السياسة النقدية حلفز الطلب على املنتجات واخلدمات — وبالتايل
العاملين — بخفض أسعار الفائدة الرسمية («األساسية») وبالقيام يف
حاالت كثيرة بإنقاذ املؤسسات املالية .وقدمت احلكومات أيضا دفعات
تنشيطية مالية ،نُسق بعضها من خالل بلدان جمموعة العشرين.
وحاولت أيضا بعض البلدان ،مثل أملانيا ،توزيع األمل الناشئ عن
انخفاض الطلب من خالل تقاسم العمل بدال من فصل العاملين .وقامت
الواليات املتحدة وعدد من البلدان األخرى بتمديد فترات إعانة البطالة.
وقد أدى ذلك إىل خفض التكاليف االجتماعية للبطالة ،دون أن يؤدي ذلك
فيما يبدو إىل تثبيط العاطلين عن العمل عن البحث عن وظائف.
ومع ارتفاع معدل البطالة ،يعتقد املنتمون إىل معسكر الدوريون
أن هذه اخلطوات حالت دون حصول اآلثار االقتصادية التي عانى
منها االقتصاد العاملي خالل فترة الكساد الكبير يف ثالثينات القرن
العشرين .ومن السهل تبديد تلك اخملاوف بالقول بأنها مبالغ فيها،
بالنظر إىل ما نعرفه اليوم ،لكن األمر مل يكن كذلك آنذاك .وتستحق
احلكومات أن يحسب لها الفضل يف هذه االستجابة األولية السريعة
والنشيطة بالسياسات املناسبة.

وقد أدت هذه الدفعة إىل ما يطلق عليه «قاعدة إيفانز» ،وهي التزام
صريح يف عام  2012يتعهد بموجبه االحتياطي الفيدرايل بإبقاء
أسعار الفائدة األساسية عند مستوى صفر باألساس «ما دام معدل
البطالة ال يزال أعلى من   »%6.5وما دامت النسب املستهدف للتضخم
حمققة .ويف ذلك العام أيضا ،تعهد ماريو دراغي ،رئيس البنك املركزي
األوروبي ،بالقيام «بما يلزم» إلنقاذ اليورو.

ماذا بعد؟

ال يزال معدل البطالة مرتفعا يف عدد كبير من بلدان أوروبا —
وبصورة خميفة يف اليونان وإسبانيا — وال تتوقع التنبؤات لعام
 2015حدوث حتسن كبير (راجع الرسم البياين  ،4اللوحة اليسرى).
وال تزال البطالة طويلة األجل مرتفعة — حتى يف اململكة املتحدة
والواليات املتحدة ،حيث تراجع معدل البطالة بوجه عام — وال تزال
بطالة الشباب مرتفعة يف اليونان وإيطاليا وإسبانيا (راجع الرسم
البياين  ،4اللوحة اليمنى).
Prakash, 2015/18/1
وتشير أدلة وردت يف دراسة لصندوق النقد الدويل إىل أن  50إىل
 %70من الزيادة يف بطالة الشباب تعزى إىل ضعف النمو .وتوصي
الدراسة بالتايل بأن تكون «أولوية السياسة هي إعطاء دفعة للطلب
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻔﺎوت

اﻧﺤﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ.

)اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة(

٢٫٠
١٫٥
١٫٠

٢٠٠٨ ٢٠١٢

٢٠٠٠ ٢٠٠٤

١٩٨٨ ١٩٩٢ ١٩٩٦

Prakash,
2015/18/1
٠٫٥
١٩٧٦
١٩٨٠ ١٩٨٤

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻜﺘﺐ إﺣﺼﺎءات اﻟﻌﻤﻞ.

نقطة حتول

بدأت بعض احلكومات يف حوايل منتصف عام  2010تشعر
بالقلق إزاء تزايد الدين العام — الذي يعزى جزء كبير منه
إىل تراجع اإليرادات الضريبية بسبب الركود وإنقاذ القطاع
املايل — وبدأت تبدل مسارها يف سياسة املالية العامة
(راجع اإلطار).
ويف حين شددت البلدان سياسة املالية العامة ،فقد
واصلت تيسير السياسة النقدية .ويف الواليات املتحدة ،قدم
تشارلز إيفانز ،رئيس بنك االحتياطي الفيدرايل يف شيكاغو،
مبررات قوية يف أيلول/سبتمبر  2011ملواصلة تيسير
السياسة النقدية ،حين قال:
«تخيل أن التضخم وصل إىل  %5مقابل نسبة  %2التي
نستهدفها له ...يف تلك احلالة سيتصرف أي حمافظ للبنك
املركزي لديه احلد األدنى من املهنية وكأن نارا اشتعلت يف
شعره .وباملثل ،ينبغي أن نتصرف بنفس الشعور لتحسين
األوضاع يف سوق العمل  ...فإذا كان وصول التضخم إىل %5
يجعلنا نشعر وكأن النار اشتعلت يف شعرنا ،فباملثل ينبغي
أن يكون ذلك شعورنا عندما تصل البطالة إىل ».%9

٢٫٥

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي

ﱂ ﺗﺘﻀﺮر اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ :ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ
ﻳﺰداد ،ﻛﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ.

)ﻧﻤﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(٪ ،

٦
٤

)ﺗﻌﺰى اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ
اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(
ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ٢٠٠٧-١٩٨٠ ،
ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ٢٠١٣-١٩٨٠ ،

٢

٠٫٤

ﺻﻔﺮ

–٢

٦

٤

٢

٠٫٢

–٤

٢٠٠٧–١٩٧٩
٢٠١٤–٢٠٠٨

٠٫٦

–٦
ﺻﻔﺮ

–٢

–٤

)ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(٪ ،

–٨

أﺧﺮى

ﺣﺪودﻳﺔ

ﺻﺎﻋﺪة

ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

٠٫٠

اﳌﺼﺎدر :راﺟﻊ دراﺳﺔ ) ،Ball and others (2013ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ ُﻘﻄﺮﻳﺔ
واﻟﺰﻣﻨﻴﺔ؛ ودراﺳﺔ ). Furceri and Loungani (2014
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺪواﺋﺮ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻴﺴﺮى اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻔﺘﺮة  ١٩٨٠إﱃ  ٢٠٠٧وﺗﻈﻬﺮ اﻷﻋﻤﺪة أن اﻟﺼﻠﺔ ﻇﻠﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ.
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الكلي يف منطقة اليورو ،ال سيما من خالل موقف تيسيري
قوي للسياسة النقدية يكمل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية
أﺧﺒﺎر ﺳﻴﺌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
الالزمة( ».راجع مقال «البطالة يف أوروبا» يف هذا العدد من
ﻻ ﺗﺰال اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ،وﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﳐﻴﻔﺔ.
جملة التمويل والتنمية).
)ﺗﻨﺒﺆات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﺎم (٪ ،٢٠١٥
)ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(٢٠١٣ ،٪ ،
٢٥
٨٠
ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ومما يبعث على التشجيع أن البنك املركزي األوروبي
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
٢٠
٦٠
يبذل جهدا كبيرا لدعم الطلب؛ ففي يناير  ،2015أعلن عن
١٥
مواصلة تيسير السياسة النقدية بدرجة كبيرة .وفيما يتعلق
٤٠
١٠
بسياسة املالية العامة ،اتخذت خطوات لدعم النمو من خالل
٢٠
٥
مشاريع البنية التحتية العامة — االستثمار عبر احلدود يف
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
النقل واالتصاالت وشبكات الطاقة.
وبصورة متزايدة ،تصاحب هذه التدابير الرامية إىل
زيادة الطلب إصالحات هيكلية ملعاجلة مواطن الضعف يف
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠١٥
وإضافة إىل اخلطوات
االقتصادات التي سبقت الركود الكبير.
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻌ ﱠﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪوم ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ.
التي اتخذت صوب إقامة احتاد مصريف لتعزيز تدفق
االئتمان ،تشمل اإلصالحات املتخذة على املستوى القطري
فتح أسواق للمنتجات واخلدمات من قبيل أسواق الطاقة،
عن العمل لفترة طويلة .وتوصي دراسة ) Katz and others (2014بأن
وتبسيط األعباء التنظيمية ،وتعميق األسواق الرأسمالية.
تركز احلكومات على توفير إعانات بطالة وتدريبا للعاطلين عن العمل
وحتاول البلدان أيضا أن تعالج مشكلة االزدواجية يف أسواق
لفترة طويلة يف أعماق هبوط النشاط االقتصادي على أن تتحرك صوب
العمالة ،حيث يعمل بعض العاملين بعقود دائمة توفر لهم حماية
استخدام أكثر جرأة لسياسات سوق العمل النشطة مثل املساعدة على
وظيفية كبيرة يف حين يعيَّن آخرون ،غالبا من الشباب ،بعقود مؤقتة
البحث عن وظائف مع اشتداد سوق العمل عند حدوث التعايف .وقد يجد
وال يتلقون قدرا كافيا من احلماية أو التدريب .وعلى سبيل املثال ،أقرت
العاطلون عن العمل لفترة طويلة صعوبة يف االحتفاظ بوظيفة عندما
إيطاليا قانونا يجيز نوعا جديدا من عقود العمل يوفر حماية وظيفية
يعثرون عليها ،وهناك أدلة تشير إىل أن احلوافر املالية قد  تساعدهم
تتزايد تدريجيا مع طول مدة شغل الوظيفية ،وهو ما ينبغي أن يوفر
على ذلك.
دافعا ألرباب العمل لتجريب الفرصة مع العاملين الشبان.
إن للبطالة تكاليف مرتفعة .ويتعرض كثير من األشخاص الذين
وتشير أدلة مأخوذة من اقتصادات البلدان األعضاء يف منظمة
يخسرون وظائفهم خلسارة مستمرة يف الدخل — حتى بعد عثورهم
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أن استجابة البطالة طويلة
يف نهاية املطاف على عمل — وملشكالت صحية ،وتتعرض أسرهم
األجل للنمو خافتة بدرجة أكبر بكثير من استجابة البطالة بوجه عام.
للمعاناة ،وتنفصم عرى النسيج االجتماعي .وخالل الركود الكبير ،كان
ولذلك قد يتعين وضع سياسات موجهة بشكل أدق ملساعدة العاطلين
من املمكن أن تبلغ معدالت البطالة — وما صاحبها من تكاليف —
مستويات أسوأ بكثير لوال أن سارعات احلكومات بالتدخل بسياسات
نقدية ومالية الحتواء ارتفاع البطالة .ويدعو خفض البطالة املرتفعة
صندوق النقد الدولي وضبط أوضاع المالية العامة
يف منطقة اليورو إىل استمرار الدعم املقدم من السياسة النقدية وسياسة
املالية العامة بشرط أال يكون هذا الدعم ضارا بالنمو بقدر اإلمكان.
رحب صندوق النقد الدولي بالتحول في مسار سياسة المالية
العامة في عام  ،2010عندما قرر صناع السياسات كبح مستويات
اإلنفاق المرتبط باألزمة ،وإن لم يكن ذلك نابعا من قناعة الصندوق
براكاش لونغاين مستشار يف إدار البحوث بصندوق النقد الدويل
بفكرة «التقشف التوسعي» ،التي تعتبر ضبط أوضاع المالية العامة
ورئيس مشروع الوظائف والنمو بالصندوق.
مفيدا للنمو في بعض الظروف .بل إن العكس صحيح ،فقد بينت
البحوث التي أجراها الصندوق ما يلي:
املراجع:
• أن ضبط أوضاع المالية العامة من شأنه أن يكون انكماشيا
Ball, Laurence, Davide Furceri, Daniel Leigh, and Prakash Loungani,
وإضافة إلى ذلك ،بحث
— أي يخفض الناتج ويرفع معدل البطالة؛
ً
”2013, “Does One Law Fit All? Cross-Country Evidence on Okun’s Law,
»
العامة
المالية
مضاعفات
الصندوق ما إذا كان خبراؤه يستخدمون «
New School talk, September 10.
أوضاع
لضبط
االنكماشي
الصحيحة (أي ما إذا كان هذا التأثير
Draghi, Mario, 2012, speech delivered at the Global Investment
المالية العامة يقاس بطريقة صائبة)؛
Conference, London, July 26.
• أن ضبط أوضاع المالية العامة أدى في الماضي إلى زيادة
Evans, Charles, 2011, “The Fed’s Dual Mandate: Responsibilities and
عدم المساواة في كل من االقتصادات المتقدمة واقتصادات األسواق
Challenges Facing U.S. Monetary Policy,” speech delivered at the European
الصاعدة (راجع مقال «الدواء المر» في عدد سبتمبر  2011من مجلة
Economics and Financial Centre, London, United Kingdom, September 7.
التمويل والتنمية)؛
Furceri, Davide, and Prakash Loungani, 2014, “Growth: An Essential
• أن سياسة المالية العامة والسياسة النقدية دفعتا في نفس االتجاه
Part of the Cure for Unemployment,” iMFdirect blog, November 19.
أثناء فترات التعافي العالمي السابقة من أجل دعم التعافي.
Katz, Lawrence F., Kory Kroft, Fabian Lange, and Matthew
وعلى ضوء هذه النتائج ،حذر الصندوق من وقف التنشيط المالي
Notowidigo, 2014, “Addressing Long-Term Unemployment in the
قبل األوان ،لما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاطر إخراج التعافي
Aftermath of the Great Recession,” Vox, December 3.
الوليد عن مساره ،وأوصى بسحب الدفعات التنشيطية بصورة معتدلة
Kocerlakota, Narayana, 2010, “Inside the FOMC,” speech delivered in
ومحسوبة إال إذا كانت هناك قيود تمويلية حادة .وقد راعت برامج
Marquette, Michigan, August 17.
الصندوق عند تصميمها كيف سيؤثر ضبط أوضاع المالية العامة
على الفقراء ،ودافعت مديرة عام الصندوق كريستين الغارد عن القرار
Krugman, Paul, 2011, “The Fatalist Temptation,” New York Times
المتعلق بالتحرك نحو ضبط أوضاع المالية العامة بطريقة محسوبة
blog, July 9.
على أساس أنه « هو التصرف السليم» نظرا لتنبؤات النمو المتاحة في
Ledbetter, James, 2010, “Strucs vs. Cycs,” Slate, August 24.Ledbetter,
عام .2010
James, 2010, “Strucs vs. Cycs,” Slate, August 24.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

ت
ﻻﻳﺎ ﺪة
ﻟﻮ ﺘﺤ
ا اﳌ

ﺎن
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ﻄﺎ
إﻳ
ﺎل
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ا
ﻧﻴﺎ
ﺳﺒﺎ
إ
ﻤﻠﻜﺔ ﺪة
ﳌ ﺘﺤ
ا اﳌ

ﻤﻠﻜﺔ ﺪة
ﳌ ﺘﺤ
ا اﳌ

ﻻﻳﺎ ﺪة
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ﻮﻧ
اﻟﻴ
ﻧﻴﺎ
ﺳﺒﺎ
إ
ﺎل
ﺗﻐ
ﻟﺒﺮ
ا
ﻟﻴﺎ
ﻄﺎ
إﻳ ت
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