البورصة من الداخل يف مدينة سانتياغو ،شيلي ،واحدة من أوىل
البلدان التي اعتمدت أحد أشكال السياسات الليبرالية اجلديدة.

الليبرالية اجلديدة:

هل شابها اإلفراط؟

جوناثان أوستري وبراكاش لونغاين وديفيد فورسيري

أثنى

بدال من حتقيق
النمو ،أفضت
بعض السياسات
الليبرالية اجلديدة
إىل زيادة عدم
املساواة ،مما يهدد
بدوره استمرارية
التوسع

ميلتون فريدمان يف عام 1982
على شيلي قائال إنها «معجزة
اقتصادية ».وكانت شيلي آنذاك
قد حتولت منذ ما يقرب من عشر سنوات نحو انتهاج
سياسات احتذى بها كثيرون بعدها يف خمتلف أنحاء
العامل .ويقوم جدول أعمال الليبرالية اجلديدة— وهو
االسم الذي يستخدمه النقاد أكثر ممن يستخدمه
مصممو السياسات — على ركيزتين أساسيتين .األوىل
هي زيادة املنافسة—التي تتحقق من خالل إلغاء
القيود التنظيمية وفتح األسواق احمللية ،بما فيها
األسواق املالية ،أمام املنافسة األجنبية .والثانية هي
تقليص دور الدولة ،ويتحقق ذلك من خالل اخلصخصة
واحلد من قدرة احلكومات التي تساهم يف تسجيل
العجز يف املالية العامة وتراكم الديون.
ومنذ ثمانينات القران العشرين شهد العامل
اجتاها عاما قويا انتشر على نطاق واسع نحو
الليبرالية اجلديدة ،وفقا ملؤشر مركب يقيس
مدى انفتاح البلدان أمام املنافسة يف جماالت
النشاط االقتصادي اخملتلفة من أجل تعزيز النمو
االقتصادي .ومثلما يتبين من اللوحة اليُسرى يف
الرسم البياين  ،1بدأ االندفاع يف هذا االجتاه يف
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شيلي قبل عام  1982بعشر سنوات أو نحوها ،تلته
تغيرات على مستوى السياسات جعلتها أقرب إىل
الواليات املتحدة .كذلك طبقت بلدان أخرى سياسات
الليبرالية اجلديدة باطراد (راجع الرسم البياين ،1
اللوحة اليمنى).
وهناك كثير من األمور املثيرة لالبتهاج يف
جدول أعمال الليبرالية اجلديدة .فقد أنقذ توسع
التجارة العاملية ماليين السكان من الفقر املدقع.
وظل االستثمار األجنبي املباشر يف كثير من
األحيان وسيلة لنقل التكنولوجيا واملعرفة إىل
االقتصادات النامية .وأدت خصخصة املشروعات
اململوكة للدولة يف كثير من احلاالت إىل رفع
مستوى الكفاءة يف تقديم اخلدمات وتخفيف عبء
املالية العامة عن احلكومات.
غير أن بعض جوانب جدول أعمال الليبرالية
اجلديدة مل يحقق النتائج املتوقعة .ويقتصر تقييمنا
جلدول األعمال على اآلثار املترتبة على سياستين:
إلغاء القيود على حركة رأس املال عبر احلدود
القُطْرية (ما يُطلق عليه حترير احلساب الرأسمايل)،
وضبط أوضاع املالية العامة ،ويُطلق عليه يف بعض
األحيان «التقشف» ،وهو مصطلح خمتزل لسياسات

تخفيض معدالت العجز يف املالية العامة وخفض مستويات الدين.
ويخرج تقييم أُجري لهاتين السياستين احملددتين (وليس جلدول
أعمال الليبرالية اجلديدة الواسع) بثالثة استنتاجات مثيرة للقلق:
·يبدو من الصعب للغاية البرهنة على املنافع التي تتحقق من
ارتفاع النمو عند النظر يف جمموعة واسعة من البلدان.
·تترتب على زيادة عدم املساواة تكاليف طائلة .وتلخص هذه
التكاليف املفاضلة بين آثار النمو والعدالة التي تأتي من جوانب
حمددة يف جدول أعمال الليبرالية اجلديدة.
·تؤثر زيادة عدم املساواة بدورها سلبا على مستوى النمو
واستمراريته .وحتى إذا كان النمو هو الغرض الوحيد أو الرئيسي
من جدول أعمال الليبرالية اجلديدة ،ال يزال يتعين على املؤيدين لهذا
اجلدول إيالء االهتمام بآثاره على التوزيع.

انفتاح وانغالق؟

هذه الدورات .وإضافة إىل زيادة احتماالت حدوث اصطدام ،فإن االنفتاح
املايل له آثار على التوزيع ،ويؤدي إىل زيادة عدم املساواة بشكل ملحوظ
(راجع دراسة  ،Furceri and Loungani, 2015لالطالع على مناقشة حول
القنوات التي يعمل من خاللها) .عالوة على ذلك ،فإن تأثير االنفتاح على عدم
املساواة يصبح أكبر بكثير عندما يفضي إىل حدوث اصطدام (الرسم البياين
 ،2اللوحة اليمنى).
وهناك أدلة متزايدة على ارتفاع نسبة التكلفة إىل العائد يف ظل
انفتاح احلساب الرأسمايل ،وخاصة مع التدفقات قصيرة املدى ،مما دعا
ستانلي فيشر النائب األول ملدير عام صندوق النقد الدويل سابقا ،وهو
اآلن نائب رئيس جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي ،إىل أن يهتف
مؤخرا« :ما هو الغرض املفيد الذي حتققه التدفقات الرأسمالية الدولية
قصيرة األجل؟» وعلى مستوى صناع السياسات ،هناك اليوم قبول
التيOstry,
corrected
يرون
04/11/20106األجل
واسع النطاق لضوابط احلد من تدفقات الديون قصيرة
أنها تؤدي على األرجح إىل وقوع أزمة مالية—أو إىل تعقيدها .وبينما
الضوابط على رأس املال مل تكن هي األداة الوحيدة املتاحة— فسياسات
الصرف والسياسات املالية يمكن أن تسهم بدور كذلك— فهي أحد
اخليارات القابلة للتطبيق عندما يكون االقتراض املباشر من اخلارج هو
مصدر طفرة االئتمان غير القابلة لالستمرار ،وتكون يف بعض األحيان
هي اخليار الوحيد (دراسة .)Ostry and others, 2012

مثلما أشارت دراسة موريس أوبستفيلد )،Maurice Obstfeld (1998
«النظرية االقتصادية ال تترك جماال للشك يف املزايا احملتملة» من حترير
احلساب الرأسمايل ،والذي يُطلق عليه أحيانا كذلك االنفتاح املايل .فيمكن
أن تسمح ألسواق رأس املال الدولية بتوجيه املدخرات العاملية نحو أكثر
االستخدامات إنتاجا يف جميع أنحاء العامل .وتستطيع االقتصادات النامية
ذات الرأسمال الضئيل أن تقترض لتمويل االستثمار ،ومن
ثم تعزيز نموها االقتصادي دون أن يقتضي األمر زيادة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١
مدخراتها بصورة حادة .ولكن أشار أوبستفيلد كذلك إىل
اﻟﺪﻓﻊ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
«األخطار احلقيقية» من االنفتاح أمام التدفقات املالية
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ أﻣﺎم رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ.
األجنبية وخلُص إىل أنه «ال مناص من هذه االزدواجية
)ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ(
يف املنافع واخملاطر يف عامل الواقع».
١٫٠
١٫٠
تربط
التي
فالعالقة
ويتبين بالفعل أن األمر كذلك.
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
٠٫٨
٠٫٨
بين االنفتاح املايل والنمو االقتصادي هي عالقة معقدة.
٠٫٦
٠٫٦
فبعض التدفقات الرأسمالية الداخلة تدفع النمو على
ﺷﻴﻠﻲ
اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
٠٫٤
٠٫٤
املدى الطويل ،كاالستثمار األجنبي املباشر — الذي
٠٫٢
٠٫٢
ربما تضمن نقل التكنولوجيا أو رأس املال البشري.
Ostry, revised 05/5/2016
اﻟﻬﻨﺪ
ولكن يبدو أن تأثير التدفقات األخرى—مثل استثمار
٠٫٠
٠٫٠
١٩٦٢ ١٩٧٢ ١٩٨٢ ١٩٩٢ ٢٠٠٢ ١٩٦٢ ١٩٧٢ ١٩٨٢ ١٩٩٢ ٢٠٠٢
احملفظة واألعمال املصرفية وخاصة تدفقات الديون
اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Ostry, Prati, and Spilimbergo (2009
الداخلة اجلوالة أو بغرض املضاربة— ال يدفع النمو وال
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻟﺮﺳــﻢ ﻳﺒﻴــﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻘﻴــﻢ ﰲ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﺮﻛــﺐ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬــﺎ اﻟﺒﻠــﺪان ﺑﻬــﺪف زﻳــﺎدة
يسمح للبلد املعني باقتسام اخملاطر بصورة أفضل مع
اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ .وا�ــﺎﻻت ﻫــﻲ اﻧﻔﺘــﺎح اﳊﺴــﺎب اﻟﺮأﺳــﻤﺎﱄ؛ واﻧﻔﺘــﺎح اﳊﺴــﺎب اﳉــﺎري؛ وﲢﺮﻳــﺮ اﻟﺰراﻋــﺔ وﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﺸــﺒﻜﺎت؛
واﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﳌــﺎﱄ اﶈﻠــﻲ؛ وﺗﺨﻔﻴــﺾ ﻣﻘــﺪار اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﺑﻴــﻦ اﻷﺟــﻮر واﻷﺟــﺮ اﻟﺼــﺎﰲ .وﻗﻴﻤــﺔ ﺻﻔــﺮ ﰲ اﳌﺆﺷــﺮ ﺗﻌﻨــﻲ
شركائه التجاريين (دراسة Dell’Ariccia and others,
اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ  ١ﺗﻌﻨﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮد.
2008؛ ودراسة .)Ostry, Prati, and Spilimbergo, 2009
ويشير ذلك إىل أن منافع النمو واقتسام خماطر التدفقات
الرأسمالية تعتمد على نوع التدفقات حمل النظر؛ وقد
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
تعتمد كذلك على طبيعة املؤسسات والسياسات الداعمة.
اﻻﻧﻔﺘﺎح أﻣﺎم اﳌﺸﻜﻼت
تبدو
وبالرغم من عدم اليقين بشأن منافع النمو،
أدت ﻃﻔﺮات دﺧﻮل ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ إﱃ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،
واضحة
تبعات زيادة التقلب االقتصادي وتواتر األزمات
وﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﻋﻨﺪ وﻗﻮع أزﻣﺔ.
من
موجة
بقدر أكبر .فمنذ عام  1980ظهرت نحو 150
)زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع أزﻣﺔ(
)زﻳﺎدة ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة(٪ ،
٤
٢٠
على
يزيد
طفرات التدفقات الرأسمالية الداخلة يف ما
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أزﻣﺔ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
وكما
الصاعدة؛
خمسين اقتصادا من اقتصادات األسواق
أزﻣﺔ
١٦
٣
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻔﺮة
تنتهي
،2
البياين
يتضح من اللوحة اليُسرى يف الرسم
١٢
٢
مالية،
أزمة
بوقوع
هذه املوجات يف نحو  %20من الوقت
٨
كبير
بشكل
الناجت
تراجع
ويصاحب كثير من هذه األزمات
١
٤
(دراسة .)Ghosh, Ostry, and Qureshi, 2016
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ
ويضفي انتشار فترات االنتعاش والكساد مصداقية
أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ )أزﻣﺔ
أزﻣﺎت ﺗﻮأم )أزﻣﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ٢
اﻟﺴﻨﺔ ٥
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وأزﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ( ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أو أزﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ(
على ما يقوله داين رودريك اخلبير االقتصادي يف جامعة
اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ ) ،Ghosh, Ostry, and Qureshi (2016اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟُﻴﺴﺮى؛ ودراﺳﺔ ) ، Furceri and Loungani (2015اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ.
هارفارد إنها «بالكاد تمثل أثرا جانبيا أو عيبا صغيرا يف
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻴﺴــﺮى زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻮع أزﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻃﻔﺮة دﺧﻮل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ  ١٦٥ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ
التدفقات الرأسمالية الدولية؛ وهي القضية الرئيسية ».ويف
اﻟﻴﻤﻨــﻰ ﺑﻴــﻦ اﻻرﺗﻔــﺎع ﰲ ﻣﻘﻴــﺎس
دﺧــﻮل اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت ﰲ  ٥٣ﻣــﻦ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة ﺑﻴــﻦ  ١٩٨٠و .٢٠١٤وﺗﻘــﺎرن اﻟﻠﻮﺣــﺔ ُ
ﺟﻴﻨــﻲ ﻟﻌــﺪم اﳌﺴــﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧــﻞ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﲢﺮﻳــﺮ اﳊﺴــﺎب اﻟﺮأﺳــﻤﺎﱄ ﻣﺘﺒﻮﻋــﺎ ﺑﺄزﻣــﺔ ،وﰲ اﻟﻔﺘــﺮات اﻟﺘــﻲ ﱂ ﺗﻌﻘﺒﻬــﺎ أزﻣــﺔ .وﻳﺴــﺘﻨﺪ
حين أن هناك كثيرا من الدوافع ،فإن زيادة انفتاح احلساب
إﱃ  ٢٢٤ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت ﲢﺮﻳﺮ اﳊﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ ﰲ  ١٤٩ﺑﻠﺪا ﺑﻴﻦ  ١٩٧٠و.٢٠١٠
الرأسمايل هي دائما أحد العوامل التي تسبب خماطر يف
التمويل والتنمية
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حجم الدولة

يتضمن جدول أعمال الليبرالية اجلديدة جانبا آخر يتعلق باحلد من
حجم الدولة .ويتمثل أحد وسائل حتقيق هذا الهدف يف خصخصة
بعض الوظائف التي تؤديها احلكومة .ومن الوسائل األخرى تقييد
اإلنفاق احلكومي بوضع حدود ملستوى العجز يف املالية العامة وقدرة
احلكومة على تراكم الديون .ويمدنا التاريخ االقتصادي يف العقود
األخيرة بكثير من األمثلة على هذه القيود ،مثل احلد املقرر وهو %60
من إجمايل الناجت احمللي إذا رغبت البلدان يف االنضمام إىل منطقة
اليورو (معيار واحد مما يُطلق عليه معايير ماستريخت).
وال تقدم النظرية االقتصادية إرشادات تُذكر حول املستوى املثايل
املستهدف للدين العام .فتبرر بعض النظريات ارتفاع مستويات
الدين (حيث يسبب فرض الضرائب تشوهات) وتشير نظريات أخرى
إىل مستويات منخفضة— أو حتى سلبية (ألن الصدمات املعاكسة
تدعو إىل االدخار الوقائي) .ويف بعض األحيان ،حينما كان صندوق
النقد الدويل يقدم مشورة بشأن سياسة املالية العامة ،كان اهتمامه
ينصب يف األساس على وتيرة تخفيض احلكومات للعجز ومستويات
الدين بعد تراكم الديون يف االقتصادات املتقدمة بسبب األزمة املالية
العاملية :فالبطء الشديد يمكن أن يفقد األسواق الثقة؛ والسرعة البالغة
يمكن أن تعرقل التعايف .لكن الصندوق كان ينصح كذلك بسداد الديون
وتخفيض نسبها على املدى املتوسط يف جمموعة خمتلطة من البلدان
املتقدمة وبلدان األسواق الصاعدة ،وذلك بصفة أساسية للتأمين ضد
أي صدمات يف املستقبل.
ولكن هل توجد يف احلقيقة حالة قُطْرية يمكن الدفاع عنها مثل
أملانيا أو اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة لدعم سداد الدين العام؟
عادة ما تُطرح حُجتان لدعم سداد الدين يف البلدان التي لديها حيز
مايل كبير— أي البلدان التي تتضاءل فيها احتماالت وقوع أزمة
مالية .وتذهب احلجة األوىل إىل أنه برغم ندرة حدوث صدمات معاكسة
كبيرة مثل الكساد الكبير يف ثالثينات القرن العشرين أو األزمة املالية
العاملية خالل العقد املاضي ،سيكون من املفيد االستفادة من أوقات
الهدوء لسداد الدين حال حدوثها .وتقوم احلجة الثانية على الرأي
القائل إن ارتفاع الدين له تأثير سيء على النمو— ومن الضروري
بالتايل وضع أساس راسخ للنمو ،وسداد الدين.
وبالطبع ال يوجد أمام كثير من البلدان (كتلك الواقعة يف جنوب
أوروبا) سوى خيار حمدود هو العمل على ضبط أوضاع املالية العامة،
ألن األسواق لن تسمح لها بمواصلة االقتراض .ولكن احلاجة إىل
ضبط األوضاع يف بعض البلدان ال تعني كل البلدان— على األقل يف
هذه احلالة ،ويبدو أن هناك من األسباب ما يبرر تماما توخي احلذر
حيال قول «حل واحد يناسب اجلميع ».وترى األسواق عموما أن هناك
احتماالت ضئيلة للغاية بوقوع أزمة دين يف البلدان التي لديها سجل
أداء إيجابي من املسؤولية املالية (دراسة Mendoza and Ostry,
 .)2007ويتيح لها هذا السجل اإليجابي حرية اتخاذ قرار بعدم زيادة
الضرائب أو تخفيض اإلنفاق على األنشطة اإلنتاجية عندما يكون
مستوى الدين مرتفعا (دراسة Ostry and others, 2010؛ ودراسة
 .)Ghosh and others, 2013وبالنسبة للبلدان التي لديها سجل أداء
قوي ،يتضح أن املنفعة التي تتحقق من تخفيض الدين ،من حيث
التأمين ضد األزمات املالية يف املستقبل ،هي منفعة ضئيلة للغاية،
حتى عندما يبلغ الدين مستويات شديدة االرتفاع كنسبة من إجمايل
الناجت احمللي .وعلى سبيل املثال ،فإن تخفيض نسبة الدين من %120
إىل  %100من إجمايل الناجت احمللي على مدى سنوات قليلة يحقق
نتائج ضعيفة يف تخفيض خماطر مواجهة أزمات يف البلد املعني
(دراسة .)Baldacci and others, 2011
ولكن حتى إذا كانت منفعة التأمين ضعيفة ،فربما ال يزال األمر
ف .غير أن التكلفة
يستحق حتمل التكلفة إذا كانت منخفضة بقدر كا ٍ
قد تكون مرتفعة — أي أكبر بكثير من املنفعة .والسبب يف ذلك هو
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أن تخفيض مستوى الدين يتطلب إجراء زيادة مؤقتة يف الضرائب
التي تشوه السلوك االقتصادي أو قد يتعين تخفيض اإلنفاق على
األنشطة اإلنتاجية — أو كليهما .وربما كانت تكاليف زيادة الضرائب
أو تخفيض النفقات ،بغرض تخفيض الدين ،أكبر بكثير من تراجع
خماطر وقوع األزمات بفضل انخفاض مستوى الدين (دراسة Ostry،
 .)Ghosh، and Espinoza, 2015وليس الهدف من ذلك هو إنكار األثر
السيء الرتفاع الدين على النمو والرخاء .فحقيقة األمر كذلك .ولكن
النقطة الرئيسية هي أن الرخاء يتكبد بالفعل تكاليف من ارتفاع الدين

احلكومات التي لديها حيز مايل
كبير من األفضل أن تتعايش مع
الدين.
(ما يُطلق عليه عبء املديونية) وال يمكن استردادها؛ إنها تكاليف
غارقة .وعندما يتعين أن تختار احلكومات بين العيش بمستوى دين
أعلى— السماح بانخفاض نسبة الدين بطريقة طبيعية من خالل النمو
— أو تسجيل فوائض متعمدة يف املوازنة لتخفيض الدين ،فإن أداء
احلكومات التي لديها حيز مايل كبير يكون أفضل بالتعايش مع الدين.
وال يقتصر تأثير السياسات التقشفية على توليد تكاليف كبيرة
يتكبدها الرخاء بسبب القنوات على جانب العرض ،وإنما هي أيضا
تضر بالطلب— وتؤدي بالتايل إىل تفاقم أوضاع توظيف العمالة
والبطالة .ويظن البعض أن عمليات ضبط أوضاع املالية العامة
يمكن أن تكون توسعية (أي ترفع الناجت وتزيد فرص العمل) ،وذلك
يف جانب منها عن طريق زيادة ثقة القطاع اخلاص واالستثمارات،
وكان من بين املدافعين عن هذه الفكرة يف العامل األكاديمي ألبرتو
أليزينا ،وهو اقتصادي يف جامعة هارفارد ،ويف جمال السياسات
جون-كلود تريشيه ،رئيس البنك املركزي األوروبي السابق .غير أنه
يف الواقع العملي ،كان الهبوط وليس التوسع يف الناجت هو الذي يتبع
موجات ضبط أوضاع املالية العامة ،يف متوسط احلاالت .وكان ضبط
األوضاع بنسبة  %1من إجمايل الناجت احمللي يؤدي يف املتوسط إىل
ارتفاع البطالة طويلة األجل بمقدار  0.6نقطة مئوية ويرفع مقياس
جيني لعدم املساواة يف الدخل بمقدار  %1.5خالل خمس سنوات
(دراسة .)Ball and others, 2013
وخالصة القول ،يبدو أنه كان هناك نوع من املغاالة يف تصور
منافع بعض السياسات التي تمثل جزءا مهما من جدول أعمال
الليبرالية اجلديدة .ففي حالة االنفتاح املايل ،يبدو أن بعض التدفقات
الرأسمالية حتقق املنافع املتوخاة ،مثل االستثمار األجنبي املباشر.
ولكن يف حاالت أخرى ،وخاصة التدفقات الرأسمالية قصيرة األجل،
يصعب جني املنافع التي تعود على النمو ،بينما تلوح خماطر يف األفق
من زيادة التقلب وتزايد احتماالت وقوع أزمة.
ويف حالة ضبط أوضاع املالية العامة ،كان هناك تقليل حلجم
التكاليف قصيرة األجل من انخفاض الناجت وتراجع الرخاء وارتفاع
البطالة ،وال يوجد تقدير مناسب لرغبة البلدان التي لديها حيز مايل
كبير يف التعايش ببساطة مع الديون املرتفعة والسماح بتراجع نسب
الدين بطريقة طبيعية من خالل النمو.

حلقة من اآلثار املرتدة

عالوة على ذلك ،ونظرا الرتباط االنفتاح والتقشف على حد سواء بزيادة
عدم املساواة يف الدخل ،يفضي هذا التأثير على التوزيع إىل توليد حلقة
من اآلثار السلبية املرتدة .وربما أدت زيادة عدم املساواة الناجتة عن

االنفتاح املايل والتقشف يف حد ذاتها إىل تخفيض النمو ،بينما يهدف
جدول أعمال الليبرالية اجلديدة يف صميمه إىل رفع معدالت النمو.
وتوجد يف الوقت احلاضر أدلة قوية على أن عدم املساواة يمكن أن
يفضي إىل حدوث انخفاض كبير يف مستوى النمو واستمراريته على
حد سواء (دراسة .)Ostry, Berg, and Tsangarides, 2014
غير أن األدلة على أن عدم املساواة يحدث أضرارا اقتصادية،
تشير إىل أنه ينبغي لصناع السياسات أن يكونوا أكثر استعدادا إلعادة
التوزيع مما هم عليه اآلن .وبطبيعة احلال ،فإىل جانب إعادة التوزيع،
يمكن تصميم سياسات تخفف بعض اآلثار مقدما— وذلك مثال بزيادة
اإلنفاق على التعليم والتدريب ،فيرفع تكافؤ الفرص (وهو ما يُطلق
عليه سياسات إعادة التوزيع) .ويمكن تصميم استراتيجيات ضبط
أوضاع املالية العامة—عندما تنشأ احلاجة إليها— بحيث تخفض
التأثير السلبي على الفئات منخفضة الدخل إىل أدنى حد .ولكن يف
بعض احلاالت يتعين معاجلة العواقب غير املواتية على التوزيع بعد
حدوثها باستخدام الضرائب واإلنفاق احلكومي إلعادة توزيع الدخل.
وحلسن احلظ ،فال أساس للمخاوف من أن تؤدي هذه السياسات يف حد
ذاتها إىل اإلضرار بالنمو (دراسة .)Ostry, 2014

حتقيق التوزان

تشير هذه النتائج املستخلصة على احلاجة إىل تبني رؤية خمتلفة
اختالفا بسيطا عند تصور النتائج التي يُرجح أن يحققها جدول أعمال
الليبرالية احلديثة .وكان صندوق النقد الدويل ،الذي يشرف على النظام
النقدي الدويل ،أول من أعاد النظر يف هذه املسألة.
وعلى سبيل املثال ،قال رئيس االقتصاديين السابق يف الصندوق،
أوليفييه بالنشار ،يف عام « 2010يحتاج كثير من االقتصادات
املتقدمة إىل مصداقية ضبط أوضاع املالية العامة على املدى
املتوسط ،وليس إىل اخلناق املايل اليوم ».وبعد ثالثة أعوام ،قالت
السيدة كريستين الغارد ،مدير عام الصندوق ،إن املؤسسة تعتقد أن
الكونغرس األمريكي كان على حق عندما رفع احلد األقصى للديون
يف الواليات املتحدة «ألن املسألة ال تتعلق بتقليص االقتصاد عن
طريق خفض اإلنفاق بقسوة يف الوقت احلاضر بينما التعايف آخذ يف
التحسن ».ويف عام  2015قدم صندوق النقد الدويل مشورة مفادها
أن بلدان منطقة اليورو «التي لديها حيز مايل ينبغي أن تستخدمه يف
دعم االستثمار».
وكذلك تغيرت رؤية الصندوق لتحرير احلساب الرأسمايل— من
النظر إىل الضوابط على رأس املال على أنها تأتي يف الغالب بنتائج
عكسية ،إىل درجة أكبر من قبول الضوابط للتعامل مع تقلب التدفقات
الرأسمالية .كذلك يقر الصندوق بأن التحرير الكامل للتدفقات
الرأسمالية ليس غاية مناسبة يف كل احلاالت ،وأن زيادة التحرير
حتقق منفعة أكبر وتنطوي على خماطر أقل إذا بلغت القطاعات املالية
واملؤسسات يف البلدان املعنية مستويات حدية معينة من التطور.
والقت جتربة شيلي الرائدة يف جمال الليبرالية اجلديدة ثناء
كبيرا من فريدمان ،احلاصل على جائزة نوبل ،ولكن العديد من خبراء
االقتصاد يتبنى رأيا أكثر دقة أعرب عنه جوزيف ستيغليتز األستاذ
يف جامعة كولومبيا (وهو أيضا حاصل على جائزة نوبل) ويذهب إىل
أن شيلي «مثال على النجاح يف اجلمع بين األسواق والتنظيم املالئم»
( .)2002وذكر ستيغليتز أن يف مطلع سنوات التحول إىل الليبرالية
اجلديدة ،فرضت شيلي «ضوابط على التدفقات الرأسمالية الداخلة،
بحيث ال تغمرها »،كما حدث ،على سبيل املثال ،يف أوىل بلدان األزمة
اآلسيوية ،تايلند ،بعد مضي عقد ونصف .وتشير جتربة شيلي (وهي
اآلن تتجنب فرض ضوابط على رأس املال) ،وجتارب بلدان أخرى ،إىل
أنه ال يوجد جدول أعمال ثابت يحقق نتائج جيدة جلميع البلدان ويف

جميع األزمان .فيجب أال يسترشد صناع السياسات ،واملؤسسات التي
تقدم لهم املشورة مثل صندوق النقد الدويل ،باملعتقدات ،وإنما عليهم
االسترشاد باألدلة على ما حتقق من جناح.

■

جوناثان أوستري ،نائب مدير ،وبراكاش لونغاين ،رئيس قسم ،وديفيد
فورسيري ،اقتصادي ،وجميعهم من إدارة البحوث يف صندوق النقد الدويل.
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