كالم صريح

نحو نمو
شامل للجميع

ينبغي أن تتقاسم األسواق الصاعدة ثمار نموها على نحو أكثر إنصافا

تاو زانغ

فاقت

تاو زانغ هو نائب املدير العام
يف صندوق النقد الدويل.
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معدالت النمو يف بلدان
األسواق الصاعدة مثيالتها
يف االقتصادات املتقدمة بدرجة كبيرة خالل
السنوات األخيرة .فانخفض الفقر؛ وحتسنت
مستويات املعيشة .ولكن مع هذا التوسع السريع
تأتي خماطر اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء
يف تلك البلدان .وتظهر االستطالعات البحثية التي
أجراها مركز بيو للبحوث أن معظم الناس يشعرون
بالتفاؤل بشأن املستقبل يف أسواق صاعدة مثل
الهند ونيجيريا وغيرها من البلدان التي بدأت
تتقدم نحو بلوغ وضع االقتصادات املتقدمة .بيد أن
علينا ضمان أن يظل النمو شامال للجميع يف هذه
االقتصادات حتى يكون لهذا التفاؤل ما يبرره.
وبمصطلح النمو الشامل للجميع ،أنا أقصد تقاسم
أكثر إنصافا للمنافع املتأتية من زيادة الرخاء،
ووظائف برواتب جمزية ،وتوفير فرص عمل وتعليم
متساوية ،وحتسين إمكانية احلصول على خدمات
الرعاية الصحية واخلدمات املالية وتوفيرها .ومقارنة
باالقتصادات املتقدمة ،تشهد االقتصادات الصاعدة
درجة أكبر من تفاوت الدخول وارتفاع مستوى الفقر
وتأخرا يف إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية
الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتمويل.
فنحن نحتاج إىل جعل النمو شامال للجميع ليس فقط
ألن ذلك هو الصواب من الناحية األخالقية ،بل أيضا
ألهميته احلاسمة يف حتقيق نمو قوي قابل لالستمرار.
وقد أوضحت البحوث التي أجريت داخل صندوق النقد
الدويل وخارجه أن ارتفاع مستوى عدم املساواة يميل
إىل خفض وتيرة النمو واستمراريته ،وأنه ينبغي أال
يخشى صانعو السياسات من اعتماد تدابير تكفل تقاسم
الرخاء ،بما يف ذلك تدابير إعادة توزيع الثروة.
ومن ثم ،سيكون من املهم أن يكفل صانعو
السياسات تقاسم منافع النمو على نحو منصف.
ومن شأن عدم القيام بذلك أن يؤدي إىل خماطر
تزايد عدم االستقرار السياسي واالجتماعي ،وكبح
االستثمار يف رأس املال البشري واملادي ،وتآكل
الدعم اخملصص لإلصالحات الهيكلية —وهو
ما من شأنه أن يعوق النمو املستمر الذي حتتاج
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األسواق الصاعدة إىل حتقيقه لتدخل يف شريحة
البلدان مرتفعة الدخل .وأصبح تناول هذه املسائل
اليوم بالغ األهمية يف ضوء التوقعات بأوضاع
اقتصادية عاملية أقل إيجابية.

هناك حاجة إىل حتقيق مزيد من التقدم

على مدار السنوات القليلة املاضية ،حققت األسواق
الصاعدة تقدما يف حفز النمو الشامل للجميع —
ويرجع الفضل يف ذلك جزئيا إىل الظروف العاملية
املواتية ،مثل انخفاض أسعار الفائدة وتعايف
التجارة الدولية .وبلغ متوسط النمو يف هذه البلدان
حوايل  %4سنويا منذ مطلع األلفينات ،وهو ما
يمثل أكثر من نصف النمو العاملي .وتراجع عدم
املساواة يف الدخل ،حيث انخفض معدل جيني —
وهو املؤشر األشهر لقياس عدم املساواة —إىل نحو
 0.40من ( .0.45يتراوح معامل جيني بين صفر،
عندما يحصل اجلميع على نفس الدخل ،و ،1عندما
يحصل فرد واحد على الدخل كله) .كما انخفض
الفقر ،وارتفعت العمالة ،وحتسنت إمكانية احلصول
على اخلدمات املالية وخدمات الرعاية الصحية.
ولكن قد يواجه احلفاظ على هذا التقدم بعض
التحديات .وكبداية علينا أال نشعر بالرضا مما
حققناه .فال يزال عدم املساواة يف الدخل مرتفعا
يف كثير من األسواق الصاعدة ،وال يزال كثير من
الناس يعيشون يف فقر مدقع .واألهم من ذلك ،تواجه
هذه البلدان مشهدا اقتصاديا عامليا جديدا تتزايد
فيه أوجه عدم اليقين .ومع سعي األسواق الصاعدة
إىل بلوغ نفس مستوى التنمية الذي وصلت إليه
االقتصادات املتقدمة —وهي عملية تستلزم مراكمة
رأس املال وزيادة اإلنتاجية —فمن املتوقع أن
تتفاقم هذه التحديات.
وأرى خمسة جماالت ذات أولوية يمكن التركيز
عليها يف سياق املشورة التي يقدمها الصندوق
بشأن السياسات لدعم سلطات البلدان املعنية يف
التغلب على هذه التحديات.
اإلنتاجية :يقول املثل «عندما يعلو املد ترتفع كل
السفن» .ومن شأن زيادة اإلنتاجية (الناجت لكل ساعة

النمو
عمل) أن تساعد يف زيادة الدخل والثروة على نطاق واسع بما يلزم للحد من
عدم املساواة والفقر .ولن يكون من السهل حتقيق هذا الهدف .وسيكون على
البلدان أن تشجع املنافسة يف أسواق املنتجات والتجارة ،وتشجع االستثمار
األجنبي املباشر ،وتمول مشروعات البنية التحتية ،وحتسن بيئات مزاولة
األعمال .وتأتي هذه اإلصالحات ضمن أهم بنود جدول أعمال صانعي
السياسات يف بلدان مثل البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا.
التعليم والرعاية الصحية :من شأن حتسين جودة التعليم والرعاية
الصحية أن يعزز إمكانية توظيف العاملين ويساعد يف كسر احللقة املفرغة
من الفقر ونقص التعليم .ويف بعض احلاالت ،ستكون هناك حاجة إىل زيادة
اإلنفاق —فكر يف برامج مثل برنامج «حقيبة األسرة» )(Bolsa Familia
يف البرازيل ،الذي يوفر حتويالت نقدية لألسر منخفضة الدخل لتشجيع
االلتحاق بالتعليم االبتدائي ،أو برنامج «الفرص» ) (Opportunidadesيف
املكسيك ،الذي يوفر إعانات لتحسين أداء املدارس وحتقيق مواءمة أفضل
بين املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.
احلصول على فرص العمل :من شأن ضمان تساوي الفرص بين
النساء والرجال أن يساعد يف حفز النمو واحلد من عدم املساواة .ففي كثير
من البلدان ،تواجه النساء صعوبة أكبر يف احلصول على فرصة عمل .وعلى
سبيل املثال ،ال يتجاوز عدد النساء العامالت يف كل من مصر واألردن
واملغرب ربع أعدادهن تقريبا .وتشمل األسباب قواعد العمل التنظيمية
اجلامدة والتباين الشديد يف مستويات التحصيل التعليمي .وبالتايل ،فمن
األهمية بمكان أن تخفض احلكومات احلواجز التي تعوق التعيين وأن توفر
لهم احلماية يف الوقت ذاته ،وأن ترفع القيود املفروضة على حركة العمالة،
وتلغي األحكام الضريبية التي تميز ضد أصحاب الدخل الثانوي يف األسرة.
الشمول املايل :من شأن زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات املالية
أن تساعد يف حتسين سبل كسب العيش واحلد من الفقر وتعزيز النمو .ويمكن
أن يتحقق ذلك ،مثال ،عن طريق تيسير الوصول إىل ماكينات الصرف اآليل
وتشجيع احلصول على اخلدمات املالية ،ال سيما يف صفوف األسر املعيشية
منخفضة الدخل ،وتطبيق برامج لإلملام باألمور املالية ،وتعزيز الصيرفة
املتنقلة (راجع مقال «نحو تغطية أوسع» يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية) .وتُستخدم هذه التدابير على نحو واسع يف كل من الهند وبيرو .إال
أن جهود الشمول املايل ينبغي أن تكون مصحوبة بتعزيز لعمليتي اإلشراف
والتنظيم من أجل جتنب عدم االستقرار املايل الذي قد ينجم عن توسع
االئتمان.
شبكات األمان وسياسات إعادة التوزيع :يؤدي النمو السريع
وحتسّن اإلنتاجية حتما إىل ظهور أطراف رابحة وأخرى خاسرة ،وستتوقف
الشركات األقل قدرة على املنافسة عن مزاول نشاطها وسيفقد العاملون
وظائفهم .وسيكون من املهم أن تطبق احلكومات تدابير لتيسير هذا
االنتقال ،بما يف ذلك االرتقاء باملهارات ،وتنظيم برامج تدريبية ،وإنشاء
شبكات أمان اجتماعي جيدة االستهداف .وبوجه أعم ،من شأن تطبيق
سياسات أفضل إلعادة التوزيع أن يعزز اإلنصاف دون تقويض الكفاءة.
وتشمل األمثلة على هذه السياسات إحالل الدعم العام لألسعار بتحويالت
نقدية للفقراء ،واحلد من الثغرات الضريبية التي تفيد األغنياء ،وإقامة نظم
ضريبية ذات طابع تصاعدي (بما يف ذلك توسيع الوعاء الضريبي للدخل
الشخصي يف بعض احلاالت) ،ومكافحة التهرب الضريبي.

زيادة املشاركة

لقد كثفنا جهودنا يف اآلونة األخيرة يف كثير من هذه اجملاالت
—وهو ما يرجع يف جانب كبير منه إىل أهمية ذلك لتحقيق رسالة
الصندوق املتمثلة يف تعزيز االستقرار االقتصادي .وفيما يلي بعض
األمثلة على ذلك:
·بالنسبة إىل اإلنتاجية ،فإننا نخصص موارد أكثر لفهم
مصادر اإلنتاجية والنمو طويل األجل وندمج حتليل اإلصالحات

الهيكلية يف حوارنا مع البلدان األعضاء (راجع مقال «عالقُ يف شرك
التباطؤ» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .وهذا يعني عدم
فهم اإلصالحات التي تسهم يف تعزيز النمو فحسب ،بل أيضا معرفة
التكاليف االقتصادية واالجتماعية قصيرة األجل لتلك اإلصالحات.
·أما بالنسبة إىل عدم املساواة ،فهناك العديد من األمثلة.
ففي بوليفيا ،نحن نعمل مع احلكومة ملعرفة أفضل طريقة ملواجهة
زيادة عدم املساواة الذي سينجم على األرجح عن انهيار أسعار السلع
األولية .ويف بلدان مثل كولومبيا ،فإننا نسعي إىل معاجلة ما يطلق
عليه االقتصاديون «ازدواجية» سوق العمل —أي وضع يكون فيه
لبعض العمال وظائف جمزية تتمتع باحلماية بينما يعمل آخرون يف
وظائف غير جمزية ال تتمتع باحلماية وقليلة املزايا.

من شأن تطبيق سياسات أفضل إلعادة
التوزيع أن يعزز اإلنصاف دون تقويض
الكفاءة
·وبالنسبة إىل تعزيز املساواة يف احلصول على فرص العمل،
فقد أشركنا السلطات اليابانية وسلطات اململكة العربية السعودية يف
مناقشات صريحة بشأن مشاركة املرأة يف القوى العاملة .وعلى وجه
التحديد ،أبرز حتليلنا ألوجه التفاوت يف سوق العمل باململكة العربية
السعودية التدابير التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازن بين اجلنسين من
خالل تطبيق ممارسات للعمل عن بُعد على نطاق واسع وتشجيع توظيف
النساء يف أعمال التجزئة التي تستهدف زبائن من النساء.
·وبالنسبة إىل الشمول املايل ،يمثل مسح إمكانية احلصول على
اخلدمات املالية ،الذي أطلقناه يف  ،2009مصدرا رئيسيا للبيانات
املتعلقة باحلصول على اخلدمات املالية حول العامل .وقد ساعدنا ذلك
على معرفة ،مثال ،أن حسابات اإليداع يف البنوك التجارية بالهند شهدت
نموا بمقدار نصف مليار على مدار السنوات اخلمس املاضية ،وذلك بفضل
جهود احلكومة الرامية إىل منح أولوية ملسألة الشمول املايل.
·وبالنسبة إىل شبكات األمان وسياسات إعادة التوزيع ،فإننا
نواصل حماية اإلنفاق االجتماعي عند تصميم البرامج التي يدعمها
الصندوق ،إذ عادة ما يشعر الفقراء بآثار األزمات االقتصادية واملالية
على نحو أكثر حدة .فعلى سبيل املثال ،على مدار البرنامج االقتصادي
لباكستان يف إطار تسهيل الصندوق املمدد —الذي يقدم مساعدة إىل
البلدان التي تواجه مشكالت خطيرة يف ميزان املدفوعات — أُضيف أكثر
من مليون ونصف مستفيد إىل «برنامج بنازير لدعم الدخل» ،وهو برنامج
راسخ للتحويالت النقدية ،ورفعت مبالغ اإلعاشة بأكثر من  .%50كما
نساعد البلدان على تطبيق نظم ضريبية تعمل على حتسين التوازن بين
اإلنصاف والكفاءة.
وباإلضافة إىل ذلك ،نحن نعمل جاهدين لتعزيز شبكة األمان املايل
العاملية ،التي يمكن أن تتيح للبلدان توجيه مواردها احملدودة نحو حتقيق
نتائج اقتصادية واجتماعية أفضل  .
وبوضع جميع هذه العناصر سويا ،أود أن أقول إن الوقت قد حان
ألن جتعل األسواق الصاعدة النمو الشامل للجميع ركيزة أساسية من
استراتيجياتها اإلنمائية .فمن شأن ذلك أال يساعد فقط يف حتقيق النمو
القوي القابل لالستمرار الذي حتتاج إليه هذه البلدان لرفع مستويات
املعيشة ،بل أنه سيساعد أيضا على تقوية دعائم االقتصاد العاملي.
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