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رسالة من احملرر

منطقة تنطلق
نحو مستقبل مشرق

سرينيث هاك ،شابة كمبودية تبلغ من العمر  25عاما ،انتقلت إىل مدينة بنوم بن
منذ ثماين سنوات لتواصل دراستها من أجل احلصول على بكالوريوس "إدارة األعمال
اإلعالمية" .فقد أتاحت لها العاصمة الكمبودية فرصة تفوق كثيرا ما كان يمكنها احلصول
عليه يف بلدتها الصغيرة حيث ال يزال يقيم والداها وإخوتها .وعن هذا تقول" :بإمكاين اآلن
أن أرى جانبا أكبر من العامل ،وأن أحقق كل ما أريد".
وتعمل "هاك" حاليا مع ماليين من الشباب أمثالها على صياغة مستقبل منطقة جنوب
شرق آسيا ،واحدة من أسرع مناطق العامل نموا وموطن  643مليون نسمة .فمن دولة
املدينة "سنغافورة" إىل أرخبيل "إندونيسيا" الشاسع مترامي األطراف ،باتت البلدان العشرة
التي تتألف منها "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" تشكل جمتمعا حيويا ومتنوعا.
غير أن منطقة جنوب شرق آسيا عاشت وسط أزمات مالية طاحنة ،وصراعات مسلحة،
وكوارث طبيعية تفوق الوصف .لكنها ،رغم ذلك ،تمكنت من االستفادة من اإلمكانات التي
أتاحتها العوملة لكي تبني اقتصادات ذات قدرات تنافسية تسهم بدور حيوي يف سلسلة
العرض العاملية ،مما أدى النتشال املاليين من براثن الفقر.
وبينما يستعد الصندوق حاليا لعقد االجتماع السنوي لبلدانه األعضاء يف إندونيسيا،
قررنا القيام برحلة يف أعماق هذه املنطقة ،حيث نستعرض العديد مما تواجهه بلدان جمموعة
"آسيان" العشرة من حتديات ،بما يف ذلك التهديدات احلقيقية التي تفرضها عليها عوامل تغيُّر
املناخ ،وسرعة شيخوخة السكان يف جمتمعاتها ،واالجتار بالبشر ،والتحوالت اجلغرافية-
السياسية .ونتناول باملناقشة الفرص املبشرة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية ،وإدماج
املرأة يف القوى العاملة ،والتعاون الوثيق بين اقتصادات املنطقة.
ويف هذا الصدد ،كتب " َشنغ يونغ ري" ،مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ يف صندوق
النقد الدويل" :وباستخدام السياسات الصحيحة ،يمكن ملنطقة جنوب شرق آسيا مواجهة
هذه التحديات اعتمادا على إبداع شعوبها وصالبتها وديناميكيتها" .فاملستقبل إذن مشرق
بالنسبة للشباب مثل "هاك" ،التي تعلم رغم ذلك أن عليها املثابرة كي حتقق النجاح .ويف هذا
الشأن ،تقول " :أنا أتبع جدوال زمنيا خاصا بي ،وأرقب عقارب ساعتي اخلاصة؛ فأنا أود أن
أثبت للجميع أنني قادرة على النجاح ،وربما حتى على نحو أفضل من بعض الرجال".
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على الغالف

بينما يستعد صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لعقد اجتماعاتهما السنوية
هذا العام يف إندونيسيا ،نقدم لقرائنا عددا خاصا يركز على بلدان جنوب شرق
آسيا .ويعرض غالف عدد سبتمبر  2018من جملة التمويل والتنمية للرسام
مايكل واراكسا صورة خيالية إلندونيسيا وما وراءها من بالد.
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احلفـ ــاظ
على الزخم

	من التحول الديمغرايف إىل التغير املناخـي ،تواجه منطقة جنوب شرق آسيا
عددا كبيرا من التحديات ،سيتطلب التغلب عليها الصمود واملرونة
مانو باسكاران
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ن

نادرا ما تصاب منطقة جنوب شرق آسيا بخيبة أمل يف اجتاهات الشيخوخة

قدرتها على حتقيق مفاجآت تعزز الشعور باألمل .فقد
أثبت الناخبون املاليزيون مؤخرا خطأ اخلبراء وانتخبوا
حكومة إصالحية تتصدى بحماس للتحديات التي تواجه
هذا البلد .ومنذ عام  ،1998فعلت إندونيسيا نفس الشيء
بالنجاح يف إجراء واحدة من أكثر التحوالت الديمقراطية
إثارة لإلعجاب بين اقتصادات األسواق الصاعدة .وجاءت
شركات مثل شركة "طيران آسيا" منخفضة التكلفة على
ما يبدو من العدم لتصبح عمالقة يف جمالها ،يف حين
أن شركة "جراب" ،النسخة اجلنوب شرق آسيوية لشركات
النقل حسب الطلب ،هي جمرد واحدة من العديد من شركات
"اليونيكورن" ( )unicornالتي بدأت يف الظهور.
ومثل هذه األمثلة جتعلني متفائال نسبيا بشأن
اآلفاق املستقبلية ملنطقة جنوب شرق آسيا يف بيئة
عاملية مضطربة على نحو متزايد .وبالطبع ،ليس من
السهل التعميم على منطقة تضم  643مليون نسمة يف
 10دول تتسم بقدر التنوع الذي جنده يف جمهورية
الو الديمقراطية الشعبية ،وهي بلد زراعي يضم جبال
وغابات وعرة ،وسنغافورة ،وهي مدينة براقة بها أحد
أعلى مستويات املعيشة يف العامل .لكنني على ثقة من أن
املنطقة ستنجح يف التغلب على عدد كبير من التحديات
العاملية ،التي تتراوح من شيخوخة السكان وتغير املناخ
إىل أوجه التقدم يف جمال التكنولوجيا والتدفقات املتغيرة
للتجارة والتمويل الدوليين .وقد جنحت جنوب شرق آسيا
يف مواجهة الصدمات اخلطيرة يف املاضي ،وخاصة أزمة
 ،1998-1997وخرجت منها أقوى من ذي قبل .وسيعتمد
جناحها يف املستقبل على قدرتها على التكيف بمرونة
مع هذه القوى العاملية وعلى قدرتها على الصمود أمام
الصدمات والتوترات التي يخبرنا التاريخ بأنها حتمية.
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كيف ستتكيف منطقة جنوب شرق آسيا؟ لنبدأ بالعوامل
الديمغرافية نظرا ألن هناك أشياء كثيرة أخرى تتبعها.
فاملنطقة تشهد حتوال ديمغرافيا كبيرا .ولن يتباطأ النمو
السكاين فحسب ،بل ستصبح اجتاهات الشيخوخة أكثر
وضوحا .ورغم أن أعداد املسنين تزداد بسرعة يف سنغافورة
وتايلند ،فحتى البلدان ذات الشعوب الشابة نسبيا ،مثل
ماليزيا والفلبين ،سيتباطأ معدل نمو سكانها وقوتها
العاملة .وسينتهي عصر العمالة الوفيرة والرخيصة ،الذي
ساعد املنطقة على أن تصبح منطقة صناعية من خالل
الصناعة التحويلية القائمة على التصدير والعمالة املكثفة،
إىل حد كبير يف جميع أنحاء املنطقة.
ويف الوقت نفسه ،تتوقع األمم املتحدة أن يزداد تعداد
سكان احلضر من  %49من اجملموع احلايل للسكان إىل
حوايل  %56بحلول عام  .2030وهذا يعني  80مليون
ٍ
شخص آخر يتزاحمون يف بلدات ومدن ،ويتنافسون على
الوظائف واملرافق ،ولكنه ،على اجلانب اإليجابي ،يمثل
 80مليون عاملٍ لديهم فرصة أن يصبحوا أكثر إنتاجية
وأن يحصلوا على أجور أعلى يف بيئة حضرية ديناميكية.
ويشكل هؤالء العاملون سوقا مربحة للشركات التي تبيع
طائفة واسعة من السلع واخلدمات.
فهل يمكن للتطورات التكنولوجية أن تساعد املنطقة
على مواكبة هذه التحوالت الديمغرافية؟ إن التقدم احملرز
يف جمال الذكاء االصطناعي ،بما يف ذلك الروبوتات،
إىل جانب االبتكارات مثل الطباعة ثالثية األبعاد واملواد
املركبة اجلديدة ،سيحدث حتوال يف عمليات الصناعة
التحويلية ،مما يجعلها أقل كثافة يف استخدام العمالة مع
خلق فرص ملنتجات جديدة .ومن شأن ذلك أن يتيح طرقا
جديدة لصنع األشياء ويغير حمركات القدرة التنافسية.
وستكون هناك آثار غير مباشرة كذلك .فعلى سبيل املثال،
طورت شركات تصنيع الطائرات ،التي تستفيد من املواد
املركبة اجلديدة مثل ألياف الكربون ،فئة من الطائرات

جنوب شرق آسيا

للرحالت فائقة املدى التي يمكن أن جتلب املزيد من السياح
إىل جنوب شرق آسيا ،مع ظهور خيارات سفر رخيصة نسبيا
من نقطة إىل أخرى.
أمثلة أخرى:
•	التوسع يف استخدام تكنولوجيا "سماك" أو  SMACكما
ختصر باإلجنليزية (التكنولوجيا االجتماعية واملتنقلة
ُت َ
والتحليلية والسحابية) ينبغي أن يتيح للشركات العديد
من املسارات لتحسين الربحية والوصول إىل املستهلكين
الذين يمكن أن يستفيدوا من السلع واخلدمات التي تلبي
احتياجاتهم على نحو أكثر مباشرة.
ستستخدم على نطاق أوسع ،وخاصة
•	الطاقة املتجددة ُ
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ويمكن أن يؤدي ذلك
إىل تقليل اعتماد املنطقة على الوقود األحفوري املل ِّوث
للبيئة مع حتسين أمن الطاقة.
•	من شأن جمموعة من عالجات الطب احليوي اجلديدة،
التي يعتمد بعضها على علم اجلينوميات ،أن ُتدث حتوال
يف العالجات الطبية جملموعة من األمراض ومن املمكن
جدا أن تؤدي ليس إىل ارتفاع متوسط العمر املتوقع
وحسب ،وإنما أيضا إىل حتسين نوعية احلياة .ويمكن
أن تنشأ أنشطة جتارية جديدة عن هذه االبتكارات يف
منطقة شهدت ظهور بعض املراكز الطبية القادرة على
املنافسة عامليا ،مثل بانكوك.
ومع استيعاب املنطقة لهذه التكنولوجيات اجلديدة،
سيتعين عليها أيضا التعامل مع أشكال جديدة من العوملة
والتكامل اإلقليمي .ومع ذلك فإن التشاؤم احلايل بشأن
العوملة قد يكون مفرطا .وبالتأكيد كان هناك رد فعل سلبي
كبير يف االقتصادات املتقدمة ضد التجارة احلرة والهجرة،
ولكن هذه ليست نهاية اللعبة .فبمرور الوقت ،من املرجح
أن يؤدي رد الفعل السلبي هذا ،يف كل من االقتصادات
املتقدمة واقتصادات جنوب شرق آسيا ،إىل عقد اجتماعي
منقح وسياسات أكثر توازنا يمكن أن تعوض على نحو
أفضل اخلاسرين من العوملة من خالل تعزيز شبكات األمان
وبرامج إعادة التدريب.

أشكال التكامل

يف النهاية ،ينبغي أن تستفيد املنطقة من أوجه التآزر بين
العوملة وأشكال التكامل االقتصادي األخرى ،لكن يمكن أن
تتغير صيغة وشكل هذا التكامل .فعلى أحد املستويات ،ربما
تزداد صعوبة جناح املبادرات متعددة األطراف على مستوى
العامل بأسره .ومع ذلك ،من املرجح أن تتوسع جهود التكامل

صغير النطاق مثل الشراكات االقتصادية دون اإلقليمية أو
التجارة عبر احلدود .وتقوم بالفعل رابطة أمم جنوب شرق
آسيا (آسيان) املكونة من  10أعضاء بوضع خطط عملية
للتكامل ،مثل خطة اجلماعة االقتصادية لآلسيان .2025
ويضع هذا املنهج الفريد للتكامل يف جنوب شرق آسيا
أهدافا طويلة األجل ويتيح لكل بلد قدرا كبيرا من املرونة
لتحقيقها؛ بهدف حتسين تدفق السلع واخلدمات ورأس املال
والبيانات واألشخاص.
وقد استفادت املنطقة بالفعل من مزايا العديد من أشكال
التكامل األخرى .ومن األمثلة على ذلك ،منطقة ميكونغ
الفرعية الكبرى ،حيث عملت بلدان آسيان الشمالية معا
ألكثر من  20عاما على زيادة التكامل ،حيث حتسن النقل
إىل حد كبير كما زادت تدفقات التجارة والعمالة بشكل
سريع .وساعدت التجارة عبر احلدود بين تايلند وجيرانها
يف حت ُّول البلدات الصغيرة إىل مراكز مزدهرة .ومن املرجح
أن تكون جهود التكامل يف جنوب شرق آسيا بمثابة نماذج
ُتتذى القتصادات األسواق الصاعدة األخرى .وهو أمر مهم
ألن البلدان التي تختبر هذا التكامل غالبا ما يكون لديها
حوافز أكبر لإلصالح وحتسين قدرتها التنافسية — كما
حدث خالل العقدين املاضيين من العوملة.
ومن املرجح أيضا أن تظل جنوب شرق آسيا مندجمة
إىل حد كبير يف االقتصاد العاملي .وسوف يشكل االنكشاف
املستمر للتدفقات املالية العاملية حتديين .أوال ،تكون
األسواق املالية أكثر ُعرضة لنوبات التوتر ،والصدمات
العرضية ،واألزمات املباشرة .وتكمن جذور املشكلة يف
البنيان املايل الدويل ،وبينما ساعدت بعض اإلصالحات
التي أعقبت األزمة يف تعزيز النظام املايل العاملي ،ستظل
اقتصادات األسواق الصاعدة يف جنوب شرق آسيا وأماكن
أخرى ُعرضة لصدمات قوية بسبب تدفقات رؤوس األموال
الكبيرة واملتقلبة .ويف كثير من احلاالت ،قد يعني هذا
ببساطة أن التقلبات غير املتوقعة يف العمالت اإلقليمية
تع ِّقد عملية صنع السياسة النقدية وتسبب للشركات حالة
من عدم اليقين .ولكن يف أوقات أخرى ،يمكن أن تكون
تدفقات رأس املال أكثر زعزعة لالستقرار بكثير ،مما يخلق
حالة من الذعر يف أسواق العمالت واألسهم والسندات ،مع
عواقب وخيمة على النمو االقتصادي واالستقرار املايل.
ثانيا ،ستصبح الصين عنصرا أكثر فعالية بكثير يف
جمال التمويل العاملي مع حترير جمموعة ضخمة من
مدخراتها وتدفقها خارج النظام املغلق حاليا .وقد أطلقت
الصين أيضا عدة مبادرات ،مثل مبادرة "احلزام والطريق"،
وأنشأت مؤسسات مالية ،مثل بنك التنمية اجلديد والبنك
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ملواكبة هذه الفترة التي تشهد تغيرات مقلقة ،يجب
على جنوب شرق آسيا بناء قدرتها على الصمود.
اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية ،ستصبح جزءا
ال يتجزأ من البنيان املايل العاملي.

تغير املناخ

لن تكون التحديات البيئية ،بما يف ذلك تغير املناخ ،أقل
أهمية .فرغم صعوبة التنبؤ بالضرر االقتصادي الذي قد
ينجم عن ارتفاع مستويات سطح البحر وتزايد العواصف
العنيفة ،يتوقع بنك التنمية اآلسيوي أن تكون منطقة
جنوب شرق آسيا من أكثر املناطق تضررا يف العامل (راجع
املقالة ذات الصلة يف صفحة  .)22والدخان الناجت عن
حرائق الغابات التي حتيط بأجزاء من إندونيسيا وماليزيا
وسنغافورة كل عام يشير إىل أن الضرر يمكن أن يكون
بالغا ومؤملا.
وتمثل ندرة املياه ،رغم ضعف تسليط الضوء عليها،
مصدرا حمتمال آخر للنزاع واالضطرابات االقتصادية.
فهناك بالفعل عالمات على التوتر ،تتسبب يف جزء منها
سلسلة السدود املبنية على الروافد العليا لنهر ميكونغ
ثبت أن هذه السدود تتسبب يف تغيير تدفق
بالصين .وقد ُ
الرواسب الغنية باملواد الغذائية إىل جانب تدفق الفيضان
السنوي (التدفقات املتقلبة من النهر خالل الفصول
اخملتلفة) ،الذي يجب أن يكون يف اجتاه جمرى النهر
للحفاظ على صيد األسماك وغيره من األنشطة الضرورية
ملعيشة الناس يف احلوض السفلي لنهر ميكونغ .ولن يكون
من السهل إدارة موارد املياه يف جنوب شرق آسيا وضمان
املساواة يف توفير ما يكفي من املياه اآلمنة.

التكنولوجيات اجلديدة

فلنتعرف على ما تعنيه هذه االجتاهات العاملية للمنطقة،
بدءا من تأثير التطورات التكنولوجية .إن التنبؤات املتعلقة
وتعد
بنزوح العاملين باجلملة تبدو مفرطة يف التشاؤمُ .
بعض حاالت النزوح طبيعية يف اقتصاد السوق حيث تولد
صناعات جديدة وتتراجع صناعات أخرى :فأحيانا تتسارع
وتيرة هذه العملية؛ وتتباطأ يف أحيان أخرى .ويف العقود
القادمة ،من املرجح أن تتسارع وتيرة عمليات النزوح ،لكن
وتيرة خلق فرص العمل ستتسارع أيضا .فكم منا توقع أن
تؤدي اإلنترنت إىل ظهور صناعة األمن اإللكتروين التي
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توظف مئات اآلالف من العاملين يف جميع أنحاء العامل؟
الواليات املتحدة وحدها لديها قوى عاملة يف جمال األمن
ٍ
عامل ،وذلك وفقا لتقديرات رابطة
اإللكتروين تبلغ  768ألف
صناعة تكنولوجيا احلوسبة (Computing Technology
 ،)Industry Association, CompTIAوهي رابطة يف جمال
التكنولوجيا .وباملثل ،سيؤدي ظهور الذكاء االصطناعي
وحتليالت البيانات إىل خلق وظائف جديدة.
كيف ستواكب جنوب شرق آسيا التغيرات التكنولوجية
والتطورات األخرى التي َت ِعد بتحسين هيكل القدرة
التنافسية احلايل؟ من احملتمل جدا أن تكتسب إعادة
الصناعة التحويلية لالقتصادات املتقدمة مزيدا من الزخم.
وإىل جانب ذلك ،ينتج عن بعض التكنولوجيات تأثيرات
الشبكات التي تمنح االقتصادات األكبر أفضلية على
االقتصادات األصغر .وليس من قبيل املصادفة أن شركات
مثل علي بابا ،وألفابت ،وفيسبوك ،وتنسنت قد نشأت يف
الصين والواليات املتحدة.
ومن املرجح أيضا أن تواصل الصين االرتقاء بسلسلة
القيمة ،يف حين أنه من املرجح أن تعزز الهند من تواجدها
يف صناعات حتويلية أكثر تخصصا حيث تتحسن البنية
التحتية وبيئة األعمال وتزداد قدرة الشركات املصنعة على
استغالل وفورات احلجم .لكن كل هذا ال يعني أن نموذج
الصناعة التحويلية التي تقودها الصادرات لن تستفيد
منه البلدان حديثة العهد بالتنمية مثل إندونيسيا والفلبين،
وذلك لسببين.
أوال ،تغطي الصناعات القائمة طائفة من األنشطة،
ومن غير املرجح أن ُتدث التكنولوجيا حتوال يف كل
نشاط لدرجة ال يبقى معها اجملال متسعا لألنشطة كثيفة
االستخدام للعمالة .ففي صناعات مثل املنسوجات
واملالبس واألحذية ،على سبيل املثال ،هناك حدود ملستوى
األتمتة املمكن.
وثانيا ،يمكن للتكنولوجيات اجلديدة إنعاش االقتصادات
النامية يف جنوب شرق آسيا .ولننظر كيف ساعدت
التطورات يف جمال االتصاالت وأجهزة الكمبيوتر الفلبين
على إقامة صناعة جديدة تماما — وهي التعاقد اخلارجي
على أداء العمليات التجارية — من الصفر .ومن شأن تعدد
التكنولوجيات الناشئة أن يوفر املزيد من هذه الفرص.

جنوب شرق آسيا

بناء القدرة على الصمود

ملواكبة هذه الفترة التي تشهد تغيرات مقلقة ،يجب على
جنوب شرق آسيا بناء قدرتها على الصمود ،أو قدرتها على
التعايف من الصدمات والتوترات .ويف الوقت نفسه ،يجب
أن تظل مرنة لالستفادة من الفرص وتخفيف اخملاطر
التي تفرضها التحديات األطول أمدا مثل االضطرابات
التكنولوجية وتغير املناخ.
لقد حتسنت القدرة على الصمود منذ األزمة اإلقليمية
يف  .1998-1997فقد أصبحت االقتصادات أكثر تنوعا؛
واعتمدت احلكومات أنظمة سعر صرف أكثر مرونة؛
وأصبحت الهياكل املالية أقل ُعرضة لألزمات بكثير حيث
حتتفظ البنوك ،على سبيل املثال ،برؤوس أموال أكبر؛
وحتسنت ميزانيات الشركات ،واألسر ،واملؤسسات املالية،
واحلكومة .وإلثبات ذلك ،ما عليك سوى معرفة مدى جناح
املنطقة يف مواجهة الصدمات وحتركات السوق احلادة
يف السنوات األخيرة ،مثل األزمة املالية العاملية ،وأزمات
منطقة اليورو املتتالية ،وانهيار أسعار السلع األولية.
ولقياس مدى مرونة استجابة املنطقة للتحوالت
واالضطرابات التي من احملتمل أن تواجهها ،من املفيد معرفة
كل من التكيف التلقائي من أسفل إىل أعلى من جانب الشركات
واألفراد ،والتكيف القائم على السياسات .فقد اتخذت منطقة
جنوب شرق آسيا خطوات يف هذين اجملالين ربما مل تكن
جميعها مالئمة ،ولكنها تتحرك حاليا يف االجتاه الصحيح.
ويعد التكيف التلقائي من أسفل إىل أعلى يف وضع جيد
إىل حد كبير .فلدى الشركات يف املنطقة سجل أداء حافل
يف جمال التحول .ومن أمثال تلك الشركات طيران آسيا،
وهي شركة طيران منخفضة التكلفة نمت لتصبح أكبر شركة
طيران يف ماليزيا ولديها شركات تابعة يف جميع أنحاء
املنطقة .وزاد حجم شركات تايلندية مثل جمموعة تشاروين
بوكفاند وجمموعة سيام لألسمنت زيادة كبيرة يف السنوات
األخيرة لتعمل يف جميع أنحاء منطقة ميكونغ وخارجها.

التايلندية حاليا لتحويل هذه املنطقة إىل "ممر اقتصادي
شرقي" موسع .وتمتلك ماليزيا ممر "بينانغ-كوليم"
ومنطقة "إسكندر" اجلنوبية ،وهي أيضا جمموعات صناعية
ولوجستية قادرة على املنافسة عامليا.
ويتمثل العنصر الرئيسي لتحسين عمليات التكيف
القائمة على السياسات يف توفير السلع العامة مثل
البنية التحتية ،والتعليم والتدريب على املهارات ،والبحث
والتطوير ،وشبكات األمان االجتماعي .وهذا ما يحدث
اآلن — شاهد التحول الكبير يف االستثمار يف البنية التحتية
عبر املنطقة بعد عقود من التقدم البطيء.
وتعمل احلكومات كذلك على احلد من القيود التنظيمية
والتصدي للفساد .فقد حتسن ترتيب إندونيسيا بحسب
تقرير سهولة ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدويل،
وأجرت هيئة مكافحة الفساد بها حماكمة جريئة ملئات من
املسؤولين ،بما يف ذلك أحد رؤساء البرملان ،وحكام مناطق،
ومسؤولون كبار يف الوزارات .وقد قطع هذا شوطا طويال
نحو احلد من ثقافة اإلفالت من العقاب التي جتعل القضاء
على الفساد أمرا غاية يف الصعوبة .كذلك ُتظهر احلكومة
اجلديدة يف ماليزيا حماسة مثالية يف حماربة الفساد.
ويمكن أن يكون العقدان التاليان مبشرين ملنطقة جنوب
شرق آسيا من حيث الفرص التي تتيحها التكنولوجيا
صاخبين بسبب
والنمو العاملي ،لكن يمكن كذلك أن يكونا
َ
اخملاطر املستمرة ،مثل تلك التي يمكن أن تنجم عن بنيان
مايل دويل مل يتم إصالحه وغير مستقر .ومن الواضح أن
هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين القيام به .ورغم
أن صناع السياسات اتخذوا خطوات مل تكن جميعها مالئمة،
فهم يسيرون يف االجتاه الصحيح .وتشهد الشركات نموا من
حيث احلجم ودرجة التطور ،مما يساعد اقتصادات املنطقة
على التكيف بمرونة وفعالية مع التحديات اجلديدة .وقد
كان جلنوب شرق آسيا سجل أداء جيد يف مواجهة التحديات
بمرور الوقت .ولدينا كل األسباب التي تدعو للثقة يف أنها
ستواصل السير على هذا الدرب.

ويف جمال التكيف القائم على السياسات ،ظهرت جمموعات
من األنشطة القادرة على املنافسة عامليا يف جميع أنحاء
املنطقة ،وهي ما يمكن أن تكون نقطة بداية لالبتكار .وقد
استفاد العديد من هذه األنشطة من الدعم احلكومي يف شكل
خطط رئيسية صناعية وحوافز لتطوير املناطق الصناعية
وجذب املستثمرين األجانب .ومن األمثلة اجليدة يف هذا
الصدد الساحل الشرقي لتايلند الذي أصبح مركزا رئيسيا
لصناعة البتروكيماويات والسيارات .وتسعى احلكومة

درس مانو باسكاران االجتاهات االقتصادية والسياسية
يف جنوب شرق آسيا ألكثر من  30عاما .وهو الرئيس
التنفيذي لشركة “ ”Centennial Asia Advisorsيف سنغافورة،
وهي وحدة تابعة جملموعة سنتنيال ( ،)Centennial Groupوهي
شركة استشارات استراتيجية مقرها واشنطن العاصمة.
وعمل سابقا يف جهاز اخلدمة اإلدارية حلكومة سنغافورة
وتوىل منصب كبير االقتصاديين يف شركة إس جي لألوراق
املالية ( )SG Securitiesيف سنغافورة.

الدعم احلكومي
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كالم صريح
تشانغ يونغ ري ،مدير إدارة آسيا واحمليط
الهادئ بصندوق النقد الدويل.

الصورة :صندوق النقد الدويل

بلوغ املستوى التايل

يف جنوب شرق آسيا ،حتقيق مزيد
من التقدم يتطلب إصالحات جريئة
تشانغ يونغ ري

جنوب شرق آسيا قطعت خطوات استثنائية يف العقود
القليلة املاضية .فنصيب الفرد من الدخل القومي بات يسجل
معدالت نمو من بين أسرع املعدالت على مستوى العامل ،كما
كانت املنطقة يف العام املاضي رابع أكبر املساهمين يف النمو
العاملي بعد الصين والهند والواليات املتحدة .كذلك حدث حتسن
هائل يف مستويات املعيشة ،وهبوط حاد يف معدالت الفقر.
فما الذي يفسر هذا السجل من النجاح؟ جزء كبير
من اإلجابة يكمن يف االنفتاح على التجارة واالستثمار
اخلارجيين .فقد رسخت كل من ماليزيا وتايلند مكانتهما
كمركزين عامليين للصناعة التحويلية ،فأصبحت من كبار
منتجي السيارات واألجهزة اإللكترونية االستهالكية وشرائح
الكمبيوتر .وتعد إندونيسيا والفلبين يف مصاف األسواق
الصاعدة الكبيرة األسرع نموا على مستوى العامل بقيادة
الطلب احمللي ،بينما تمثل سنغافورة مركزا ماليا وجتاريا
رئيسيا .أما االقتصادات الواعدة ،مثل كمبوديا وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية وميانمار وفييت نام ،فقد بدأت تخرج
من عقود طبقت فيها التخطيط املركزي ،وذلك بعد انضمامها
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (اآلسيان) واندماجها يف سالسل
اإلمداد اإلقليمية ،وال سيما يف الصين.
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وقد كان لإلدارة االقتصادية السليمة دور بالغ األهمية
أيضا .فمن املؤكد أن جنوب شرق آسيا تعرضت لنكسة إبان
األزمة اآلسيوية لعام  ،1997لكنها سرعان ما تعافت منها
وخرجت أقوى مما كانت عليه قبلها .وقد أعيدت هيكلة البنوك
وتدعيم قواعد التنظيم املايل ،كما تم تعميق أسواق السندات
املق َّومة بالعملة احمللية لتقليل االعتماد على التدفقات
الرأسمالية املتقلبة .وت َّمت السيطرة على ارتفاع األسعار
والنمو االئتماين مع حترك بعض البلدان نحو اعتماد أهداف
للتضخم وتطبيق ما يسمى بسياسات السالمة االحترازية
الكلية ،وهي سياسات مصممة ملراقبة النظام املايل ومنع
اخملاطر التي يتعرض لها.
ونتيج ًة لذلك ،جتاوزت املنطقة األزمة املالية العاملية،
لكنها ستحتاج إىل تقوية اقتصاداتها بدرجة أكبر لكي تتمكن
من مواجهة التحديات قصيرة األجل ،مثل ارتفاع أسعار
الفائدة يف الواليات املتحدة وغيرها من االقتصادات املتقدمة،
وتصاعد التوترات التجارية ،وتباطؤ النمو يف الصين .وتؤدي
ُ
كل هذه العوامل إىل زيادة عدم اليقين واالضطرابات السوقية
بالنسبة لالقتصادات التي يزداد ارتباطها بأواصر االعتماد
املتبادل والتي راكمت مستويات أكبر من الديون.

قوى جوهرية

غير أن هناك قوى أكثر جوهرية من شأنها وضع قادة
"آسيان" وشعوبها حتت عدسة االختبار على املدى األطول.
فرغم ما حققته املنطقة من تقدم كبير يف تضييق الفجوة التي
تفصلها عن أغنى بلدان العامل ،ال يمكن اجلزم بحتمية حتقيقها
مزيدا من التقدم يف هذا الصدد .وال تملك املنطقة سعة الركون
إىل الراحة؛ إذ إن بلوغ املستوى التايل سيتطلب جمموعة من
اإلصالحات اجلريئة التي يعزز بعضها البعض اآلخر.

جنوب شرق آسيا

رواج األتمتة والروبوتات يخفض الطلب على العمالة
األقل مهارة.
ومن التحديات القادمة تغير األوضاع الديمغرافية الذي
يلوح بقوة يف األفق .ففي العقود األخيرة ،زاد عدد العمال
بسرعة أكبر من زيادة عدد املعالين ،مما أعطى زخما للنمو
االقتصادي .لكن هذا املردود الديمغرايف بدأ يتراجع يف
الوقت الراهن .فعدد السكان يف سن العمل يواصل النمو يف
إندونيسيا والفلبين ،لكنه من املتوقع أن ينكمش بمعدالت
سريعة يف بلدان أخرى ،بما فيها تايلند وفييت نام .وبعبارة
بسيطة ،أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا معرضة خملاطر
الوصول إىل الشيخوخة قبل الوصول إىل الثراء.
وملواجهة هذه اخملاطر ،سيكون على بلدان جنوب شرق
آسيا تعزيز أنظمة املعاشات التقاعدية وشبكات األمان
االجتماعي لرعاية األعداد املتزايدة من املواطنين املسنين.
ومن شأن إدخال املزيد من العمالة إىل سوق العمل ،وخاصة
النساء ،أن يساعد يف احلفاظ على استمرار دوران حمرك
النمو .وال تزال معدالت مشاركة النساء يف سوق العمل
منخفضة عبر بلدان جنوب شرق آسيا ،مع استثناءات
ملحوظة مثل فييت نام .ويمكن تشجيع املزيد من النساء على
االنضمام إىل القوى العاملة بتوفير خدمات رعاية الطفل
وإتاحة ترتيبات العمل املرنة.

املهارات املطلوبة

ويمثل نمو اإلنتاجية املتراجع عقبة أخرى يف هذا الصدد.
فاقتصادات آسيان األكثر تقدما بدأت تفقد بعض ميزاتها
التنافسية يف ظل ارتفاع األجور .ويف الوقت نفسه ،يؤدي
رواج األتمتة والروبوتات إىل خفض الطلب على العمالة
األقل مهارة؛ وستشهد الصناعة التحويلية تراجعا يف العدد
الذي تتطلبه من العمالة ذات املستوى التعليمي األفضل.
وحتى تتجاوز املنطقة مرحلة الدخل املتوسط ،ينبغي أن
تمتنع عن االعتماد على نموذج النمو احلايل الذي يرتكز على
الصناعة التحويلية كثيفة العمالة املوجهة للتصدير.
وتخلق مظاهر التقدم يف الذكاء االصطناعي والتعلم
اآليل فرصا جديدة ،لكنها حتمل معها حتديات إضافية
أيضا .وستحتاج العمالة إىل التعليم والتدريب لالستعداد
لوظائف العصر الرقمي .كذلك ينبغي للحكومات حتسين
بيئة األعمال بزيادة االستثمارات املوجهة للبحوث
والتطوير والنهوض بالطرق واملوانئ والبنية التحتية
لشبكات اإلنترنت عريضة النطاق.
وبالطبع ،كل هذا يتطلب موارد مالية .فالضرائب التي
تبلغ حاليا  %13من إجمايل الناجت احمللي تقل عن املتوسط
العاملي الذي تزيد نسبته على  .%15وسيتعين تغيير هذا
الوضع إذا كان للمنطقة أن تمول االستثمارات الالزمة،

وإطالق نمو اإلنتاجية ،واالستعداد ملتطلبات شيخوخة
السكان .غير أن تدبير املزيد من األموال لن يكون كافيا:
فسيتطلب األمر سياسات ومؤسسات قوية تضمن احلكمة يف
إنفاق األموال الثمينة التي قدمها دافعو الضرائب.
وبينما تعيد أنماط التجارة والتكنولوجيا تشكيل املشهد
التنافسي ،سيكون على جنوب شرق آسيا أن تصبح أكثر
اعتمادا على الطلب احمللي ،وأقل اعتمادا على بيع السلع
خارج املنطقة .ولتحقيق هذه الغاية ،سيتعين زيادة التكامل
يف املنطقة .ولقد قامت بلدان "آسيان" بتخفيض ملحوظ يف
املصنَّعة ،وعليها
احلواجز اجلمركية أمام التجارة يف السلع ُ
تقليل تكلفة التجارة وفتح أسواقها بالكامل أمام التجارة يف
اخلدمات وحركة العمالة.
وستحقق املنطقة خطوة كبيرة بإتمام اتفاق آسيان
املستهدف بشأن التجارة يف اخلدمات مع حلول عام .2025
وحتى تتمكن من إحراز تقدم اكبر يف رفع مستويات املعيشة،
لن يكون بمقدورها االعتماد إىل األبد على وظائف اخلدمات
ضعيفة األجر واملهارات يف األكشاك واملطاعم؛ وسيكون
عليها تدريب املزيد من العلماء واملبرجمين ،فضال على
املهنيين من قبيل مقدمي املساعدة الصحية املنزلية لرعاية
املسنين .ومن شأن زيادة االستثمار يف مواردها البشرية
وفتح أسواقها أمام اخلبرات والتكنولوجيات اخلارجية أن
يحققا تقدما أكبر نحو هذا الهدف.
وبالطبع ،علينا أن نتذكر دوماً أن هدف النمو السريع
هو حتسين مستويات املعيشة لألكثرية وليس لألقلية.
وحتى تتحقق االستدامة للسياسات االقتصادية وحتظى
بتأييد جمتمعي واسع النطاق ،يجب أن تكفل حتقيق النمو
االحتوائي .ومن هنا ينبغي للحكومات أن تقوي شبكات
األمان االجتماعي ،وتشجع املنافسة ،وتقف يف مواجهة
املصالح اخلاصة عميقة اجلذور.
وقد قطعت املنطقة أشواطا واسعة منذ تأسيس رابطة
آسيان قبل أكثر من نصف قرن مضى ،لكن هناك حتديات
جسام ال تزال باقية .وحلسن احلظ ،أن استخدام السياسات
الصحيحة يمكن أن يتيح للبلدان مواجهة هذه التحديات
اعتماداً على إبداع شعوبها وصالبتها وديناميكيتها .وقد
كان صندوق النقد الدويل شريكا مهما يف تنمية املنطقة،
وهو على أهبة االستعداد ملواصلة تقديم خدماته يف
املستقبل ألعضائه من بلدان جنوب شرق آسيا.
تشانغ يونغ ري هو مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ
بصندوق النقد الدويل.
سبتمبر  | 2018التمويل والتنمية
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املرأة
اآلسيوية
يف خضم العمل
املرأة تتقدم صفوف القوة العاملة يف آسيا حاليا ،وفييت نام مثال بارز على ذلك
أنغانا بانيرجي ،ألبا جونباالج ،ساندل التشوايو ،آن فان يل
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ُت َع ُّد

املرأة يف فييت نام مثاال حيا لشخصية روزي
عاملة املسامير ) (Rosie the Riveterيف القرن
احلادي والعشرين.
فقد أصبحت هذه الشخصية اخليالية التي ظهرت على
امللصقات وأغلفة اجملالت رمزا للنساء الالتي انضممن إىل
القوة العاملة يف املصانع األمريكية أثناء احلرب العاملية
الثانية ،وشكلن الدفعة األوىل وراء زيادة مشاركة اإلناث
يف القوة العاملة يف الواليات املتحدة األمريكية يف فترة
ما بعد احلرب.
وكان للحرب يف فييت نام تأثير مماثل على هذه األمة،
حيث استطاعت جنالت وحفيدات روزي الفييتنامية أن يضعن
بلدهن يف مصاف البلدان الرائدة من حيث مستويات توظيف
النساء .وقد انضمت ثالثة أرباع اإلناث يف سن العمل يف
فييت نام إىل صفوف القوة العاملة منذ ما ال يقل عن عقدين،
وهو من أعلى املعدالت وأكثرها استدامة يف آسيا والعامل ككل.
وما أهمية ذلك؟ يؤدي ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث
يف القوة العاملة — أي نسبة النساء يف سن العمل الالتي
يمتلكن وظيفة أو يبحثن عن عمل — إىل تعزيز إمكانات
النمو االقتصادي من خالل زيادة جمموعة العاملين
املتاحة لألغراض اإلنتاجية .ومن شأن ذلك أن يوازن اآلثار
االقتصادية السلبية لشيخوخة السكان التي تؤدي إىل تراجع
حجم القوة العاملة وانخفاض اإلنتاج.
وتشهد آسيا زيادة سريعة يف أعداد املسنين ،وهي أكثر
القارات كثافة سكانية ،حيث يبلغ عدد سكانها  %60من
سكان العامل .لذلك فإن زيادة نسبة النساء يف القوة العاملة
أمر ضروري لتعزيز ديناميكيات االقتصاد يف آسيا وضمان
رخائها يف املستقبل ،وتعزيز االستقاللية والتطلعات
االقتصادية للنساء يف الوقت نفسه .ووفقا للتقديرات الواردة
يف تقرير صادر يف عام  2018عن معهد ماكينزي العاملي
بعنوان “The Power of Parity: Advancing Women’s
 ،”Equality in Asia Pacificفإن حتقيق املساواة للنساء من
شأنه زيادة إجمايل الناجت احمللي السنوي الكلي بنسبة ،%12
أي بما يعادل  4.5تريليون دوالر أمريكي ،بحلول عام .2025
وأثبت عدد من الباحثين أيضا أن زيادة مشاركة النساء
يف القوة العاملة وترقيتهن إىل مناصب بارزة من شأنهما
املساعدة يف زيادة املساواة يف الدخل ،وتنويع األنشطة
االقتصادية ،وتعزيز ربحية الشركات وكفاءتها.

اجتاه صعودي

تتزايد نسبة مشاركة اإلناث يف القوة العاملة عبر آسيا ،ويوشك
العديد من البلدان األخرى على اللحاق بركب فييت نام .فقد
ارتفعت نسب مشاركة اإلناث يف آسيا بحوايل  6نقاط مئوية
يف املتوسط منذ ( 1990انظر الرسم البياين  )1وال تقل كثيرا
عن املستويات التي تشهدها اقتصادات الغرب املتقدمة (راجع
 .)IMF 2018وننظر يف دراستنا التي تصدر قريبا يف تطور
نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة على مستوى آسيا.
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ويعكس حتسن الصورة الكلية تقاربا يف نسب مشاركة
اإلناث يف القوة العاملة بين آسيا والبلدان األفضل أداء يف
هذا الصدد على مستوى املنطقة والعامل ككل.
وكانت عدة بلدان قد شهدت نسب مشاركة منخفضة
قبل األزمة املالية اآلسيوية ،ولكنها جنحت يف رفع هذه
النسب بحوايل  12نقطة مئوية يف املتوسط خالل الفترة
 .2016-1996وقد سجلت أستراليا ومنطقة هونغ كونغ
اإلدارية اخلاصة وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة زيادة
كبيرة — تتجاوز  10نقاط مئوية — على مدار العقد
املاضي ،وذلك اتساقا مع التحسن الذي شهدته بلدان مثل
السويد التي تسجل أعلى نسب مشاركة لإلناث يف القوة
العاملة على مستوى االقتصادات املتقدمة .وسجلت اليابان
وكوريا اجلنوبية حتسنا طفيفا عن السنوات السابقة التي
شهدت ثباتا أو تراجعا يف نسب مشاركة اإلناث يف البلدين.
وأدت هذه املكاسب جميعها إىل زيادة متوسط نسبة مشاركة
اإلناث يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ يف السنوات األخيرة.
وبالرغم من ارتفاع نسب مشاركة اإلناث يف القوة
العاملة عموما ،زادت الفروق بين البلدان أيضا .إذ مل تستطع
بلدان عدة مواكبة التحسن الذي شهدته بلدان أخرى يف آسيا.
وتعكس الفروق املتزايدة بين نسب مشاركة اإلناث
يف القوة العاملة تراجع أو ثبات مستويات املشاركة يف
البلدان التي شهدت مستويات مشاركة أولية متدنية ،ال سيما
الهند وإندونيسيا والفلبين وسريالنكا .كذلك تراجعت نسب
املشاركة يف الصين وتايلند ،بالرغم من بلوغها مستويات
مرتفعة نسبيا يف السابق.
وجتدر اإلشارة حتديدا إىل أداء فييت نام التي تشهد نسب
مشاركة مرتفعة لإلناث يف القوة العاملة تتجاوز مثيالتها يف
أفضل اقتصادات الغرب املتقدمة أداء (انظر الرسم البياين .)2
وجنحت فييت نام أيضا يف احلفاظ على نسبة مشاركة اإلناث
يف القوة العاملة عند مستوى  %70ألكثر من عقدين — وهو
إجناز مل يسبقه إليها حتى االقتصادات املتقدمة.

دوافع مشاركة اإلناث يف القوة العاملة

لفهم األسباب وراء النتائج األفضل التي سجلتها آسيا ،من
املهم حتديد البلدان التي شهدت حتسنا أكبر من غيرها.
ومع تزايد أعداد املسنين ،عادة ما يؤدي ارتفاع نسبة
العاملين األكبر سنا إىل تراجع نسبة مشاركة الذكور
واإلناث يف القوة العاملة ،نظرا ألن العاملين األكبر سنا تقل
مشاركتهم عادة يف القوة العاملة .ولكن يف آسيا ،وبالرغم
من اآلثار السلبية الناجتة عن زيادة أعداد املسنين ،ارتفعت
نسب مشاركة اإلناث يف سن العمل األمثل — الفئة العمرية
من  25عاما إىل  54عاما — حتى مع زيادة معدل التحاق
صغار العاملين ،من الذكور واإلناث ،باملدرسة ومن ثم
تأخر انضمامهم إىل صفوف القوة العاملة (راجع دراسة
 Anh and othersالتي تصدر قريبا).
وهذه االجتاهات ثابتة عموما يف جميع البلدان اآلسيوية،
باستثناء عدد قليل من البلدان — ال سيما الصين والهند

جنوب شرق آسيا
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اﲡﺎه ﺻﻌﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ

ﺗﺘﺰاﻳــﺪ ﻧﺴــﺐ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ آﺳــﻴﺎ وﺗﻘﺘــﺮب ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻐﺮب اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان.
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(٪ ،

٨٠
٧٥

وﺳﻴﻂ اﻹﻧﺎث ) ١٦ﺑﻠﺪا آﺳﻴﻮﻳﺎ(
وﺳﻴﻂ اﻹﻧﺎث ) ٢١اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻋﺪا آﺳﻴﺎ(
وﺳﻴﻂ اﻟﺬﻛﻮر ) ١٦ﺑﻠﺪا آﺳﻴﻮﻳﺎ(

٧٠
٦٥
٦٠
٥٥
٥٠
٤٥

٤٠
١٩٩٠ ١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻧﻈــﺮا ﻟﻌــﺪم ﺗﻮاﻓــﺮ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﺎﻓﻴــﺔ ،ﻳﺴــﺘﺒﻌﺪ اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺒﻴــﺎﱐ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
ﻛﻤﺒﻮدﻳــﺎ ) ،(٢٠١٦-٢٠١٥ ،١٩٩١-١٩٩٠واﻟﺼﻴــﻦ ) ،(٢٠١٦-٢٠١١وﻓﻴﺠــﻲ ) ،(١٩٩٥-١٩٩٠واﻟﻬﻨــﺪ
) ،(٢٠١٦-٢٠١٣ ،١٩٩٠وﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم ) .(١٩٩٥-١٩٩٠وﺗﻌﺒﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻈﻠﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺪى اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم :ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز

ﺗﺸــﻬﺪ ﻓﻴﻴــﺖ ﻧــﺎم ﻧﺴــﺐ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻺﻧــﺎث ﰲ اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴــﺠﻠﺔ
ﰲ أﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻐﺮب اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أداء.
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮ(٪ ،
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ات
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ﺳ
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ﺘﻘﺪ
ﳌ
ا ﺰﻳﺎ
ﺎﻟﻴ
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ﻎﻛ
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ﺘﺮا
أﺳ
ﻠﻨﺪ
ﺗﺎ ﻳ
ﻮرة
ﻐﺎﻓ
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ﺼﻴﻦ
اﻟ
ا
ات
زﻳﻠﻨﺪ ﺎد
ﻧﻴﻮ ﻗﺘﺼ ﻳﺪ(
اﻻ ﺴﻮ
ﻀﻞ )اﻟ
أﻓ ﻣﺔ
ﻘﺪ
اﳌﺘ ﻧﺎم
ﻴﺖ
ﻓﻴ
ﻧﻜﺎ

نسيج الصورةISTOCK / SBAYRAM :

وتايلند — حيث أصبحت اإلناث يف سن العمل األمثل أقل
مشاركة يف القوة العاملة.
وتؤثر الدورة االقتصادية تأثيرا كبيرا على تطورات سوق
العمل .إذ يؤدي تراجع النمو أو الركود إىل زيادة البطالة،
مما قد يدفع العمالة إىل االنسحاب من سوق العمل نتيجة
شعورهم باإلحباط أو تراجع مهاراتهم .وقد يؤجل البعض
انضمامه إىل سوق العمل حلين تعايف االقتصاد.
وقد استفادت اقتصادات آسيا من قوة النمو يف السنوات
األخيرة ،مما أدى إىل زيادة نسبة مشاركة اإلناث يف القوة
العاملة ووازن آثار تزايد أعداد املسنين .ويف هذا الصدد،
تختلف جتربة آسيا عن جتربة اقتصادات الغرب املتقدمة
التي حتملت وطأة األزمة املالية العاملية وشهدت تراجعا
يف نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة نتيجة الهبوط
االقتصادي الذي تلى األزمة ،مما أدى إىل تفاقم الضغوط
الناجتة عن تزايد أعداد املسنين (راجع .)IMF 2018
غير أن النمو وتزايد أعداد املسنين ال يفسران بالكامل
تفاوت نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة بين بلدان
آسيا .فقد كان للتغيرات الهيكلية يف االقتصاد والسياسات
الداعمة لألسر دور أيضا يف هذا الصدد.
وتشير جمموعة متزايدة من الدراسات إىل أن نسب
مشاركة اإلناث يف سوق العمل كانت أيضا نتيجة جمموعة
من اخلصائص االجتماعية والهيكلية والسمات الشخصية
وسياسات سوق العمل واملؤسسات التي أثرت على نتائج
سوق العمل عموما وعلى النساء العامالت حتديدا.
وتؤثر هذه العوامل على قرار املواطنين باالنضمام إىل
صفوف القوة العاملة وقرار أرباب العمل بتوظيف عمالة
جديدة .وتتضمن الدوافع حتسن البنية التحتية ،وزيادة
املساواة يف حقوق العاملين ،وتدين معدالت اخلصوبة بين
البالغين ،وتوافر خدمات رعاية الطفل منخفضة التكلفة،
والتوجهات الثقافية التي تؤثر على مشاركة النساء يف
القوة العاملة.
وقد يختلف تأثير السياسات على حسب هيكل االقتصاد
ودرجة التطور االقتصادي واملؤسسي .ففي االقتصادات
األكثر تقدما على سبيل املثال ،عادة ما ترتبط درجة التوسع
احلضري ومستويات التعليم ما بعد املرحلة الثانوية بزيادة
نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة نظرا ألن النساء
العامالت عادة ما يشغلن الوظائف التي تتطلب مهارات
أكبر يف قطاع اخلدمات احلضرية .ويقل ارتباط هذه العوامل
بنسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة يف البلدان منخفضة
الدخل حيث يرتفع حجم العمالة غير الرسمية يف القطاع
(الزراعي) الريفي.
وتغطي البلدان التي تشملها الدراسة نطاقا واسعا
من حيث مرحلة التطور االقتصادي وموارد سوق العمل
والسياسات والبيئة املؤسسية .وقد تكون بعض العوامل —
يف املتوسط — أقل أهمية من الناحية اإلحصائية يف تفسير
التغيرات يف نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة ألنها
ببساطة ال تؤثر إال على جمموعة فرعية من البلدان.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻌﺒــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻋــﻦ ﻋــﺎم  .٢٠١٦آﺧــﺮ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻋــﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻳــﺎ واﻟﺼﻴــﻦ واﻟﻬﻨــﺪ ﻟﻌــﺎم ٢٠١٤
وﻋــﺎم  ٢٠١٠وﻋــﺎم  ٢٠١٢ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ .اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ =  ٢١اﻗﺘﺼــﺎدا ﻣﺘﻘﺪﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻋــﺪا آﺳــﻴﺎ .وﺗﺴــﺘﻨﺪ
اﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ إﱃ رﻣﻮز اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﻟﺪواﻓﻊ

ﻳﻤﺜــﻞ ارﺗﻔــﺎع ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ وزﻳــﺎدة ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻘﻄــﺎع اﳋﺪﻣــﺎت ﺑﻌــﺾ أﻫــﻢ اﻷﺳــﺒﺎب وراء
اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﺴﺎء إﱃ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ.
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(٪ ،

٤٫٥
٣٫٠
١٫٥
ﺻﻔﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻴﻜﻨﺔ
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺣﻘﻮق
اﳌﺘﺄﺧﺮ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻌﺮ
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اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺮغ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
) ٪ﻣﻦ
وﻣﺪة اﻹﺧﻄﺎر
اﶈﻠﻲ
ا�ﻤﻮع(
اﳌﺴﺒﻖ

ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﰲ
دراﺳﺔ
ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت
اﻹﻧﺎث

١٫٥-

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺸــﻴﺮ اﻷﻋﻤــﺪة إﱃ اﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮي ﰲ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻹﻧــﺎث ﰲ اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ )اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ
 ٢٥ﻋﺎﻣــﺎ إﱃ  ٥٤ﻋﺎﻣــﺎ( ﻋﻘــﺐ زﻳــﺎدة ﻣﻘﺪارﻫــﺎ وﺣــﺪة واﺣــﺪة ﰲ اﳌﺘﻐﻴــﺮ .وﺗﺸــﻴﺮ اﳋﻄــﻮط اﻟﺮأﺳــﻴﺔ إﱃ ﻓﺘــﺮة
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  .٪٩٠وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻧﺤﺪارات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ آﺛﺎرا ﻗﻄﺮﻳﺔ وزﻣﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
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فييت نام :حالة خاصة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳊﺮب ﰲ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم

أدت اﳊــﺮب إﱃ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻧﺴــﺒﻲ ﰲ ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن ﻣــﻦ اﻟﺬﻛــﻮر ،ﳑــﺎ ﻧﺘــﺞ ﻋﻨــﻪ ﻓﺠــﻮة ﰲ اﻟﻘــﻮة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳎﺪدا.
)إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻋﺎم ،٢٠١١
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(

اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺎث

)(٪

)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ١٥ﻋﺎﻣﺎ إﱃ  ٦٤ﻋﺎﻣﺎ(
١٠٠
٦٠٠
اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺎث
٩٩
)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ إﱃ  ٥٤ﻋﺎﻣﺎ(
٥٠٠
إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١١ﻋﻠﻰ
٩٨
أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
٩٧
٤٠٠
٩٦
٣٠٠
٩٥
٩٤
٢٠٠
٩٣
٩٢
١٠٠
٩١
ﺻﻔﺮ
٩٠
١٩٦٠ ١٩٦٥ ١٩٧٠ ١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
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وعلى مستوى اقتصادات آسيا ،يبدو أن زيادة حجم
قطاع اخلدمات (بما يف ذلك القطاع العام) مقارنة بالقطاع
الصناعي وارتفاع مستويات التعليم هما العامالن األكثر
ارتباطا بزيادة نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة (انظر
الرسم البياين  .)3أما االنفتاح االقتصادي (مقيسا بنصيب
التجارة يف إجمايل الناجت احمللي) ومعدل التوسع احلضري
(ال يظهر يف الرسم البياين) ،فلهما تأثير إيجابي ولكنه أقل
يف املتوسط بسبب تنوع االقتصادات اآلسيوية.
ويف حين تؤدي امليكنة إىل انخفاض نسبة مشاركة
اإلناث يف القوة العاملة يف بعض البلدان ،ال ينطبق ذلك على
جميع بلدان آسيا .والسبب يف ذلك انخفاض درجة التعرض
خملاطر امليكنة نسبيا (بسبب احلجم الكبير لقطاع الزراعة
على سبيل املثال) وارتفاع تكلفة امليكنة.
وثمة دور إيجابي أيضا للسياسات األسرية املصممة
خصيصا ملعاجلة معوقات حمددة تواجه املرأة العاملة —
مثل حماية حقوق األمومة وتوافر خدمات رعاية الطفل
والعمل على أساس عدم التفرغ .غير أن فجوات البيانات
واحلجم الكبير للقطاع غير الرسمي يف عدد من بلدان آسيا
يحدان من التأثير الكلي لهذه السياسات .كذلك يتوقف مدى
فعالية السياسات التي تستهدف األسر على قدرة املؤسسات
على إنفاذ القواعد امللزمة قانونا ،وهو أمر متفاوت من بلد
آلخر يف آسيا.
وأخيرا ،فإن جمود سوق العمل الذي يجعل من الصعب
على الشركات االستغناء عن العاملين قد يكون له تأثير
سلبي على قرار أرباب العمل بتوظيف اإلناث.

التمويل والتنمية | سبتمبر 2018

كيف حققت فييت نام نسب مشاركة مرتفعة لإلناث يف القوة
العاملة على مدار عدة عقود؟
يف حين تعد فييت نام حالة خاصة بسبب احلرب التي
شهدتها ،يمكن للبلدان اآلسيوية األخرى استخالص عدد من
الدروس من جتربة فييت نام يف زيادة نسب مشاركة اإلناث
يف القوة العاملة .فقد استمر االرتفاع األويل يف نسب مشاركة
اإلناث بمرور الوقت بسبب خيارات السياسات :اإلصالحات
االقتصادية ودفعة قوية نحو حتسين التعليم مع التركيز على
املساواة بين اجلنسين.
ووفقا لدراسات Claudia Goldin and Claudia Olivetti
الصادرة عن املكتب الوطني للبحوث االقتصادية ،فإن تأثير
احلرب يف فييت نام على االرتفاع األويل يف نسب مشاركة
اإلناث يف القوة العاملة مماثل لالرتفاع يف نسب مشاركة
اإلناث يف الواليات املتحدة عقب احلرب العاملية الثانية.
فقد أدت احلرب يف فييت نام إىل تراجع حاد يف عدد
السكان من الذكور كنسبة من عدد السكان من اإلناث،
ال سيما ضمن فئة السكان يف سن العمل األمثل (انظر الرسم
البياين  .)4ومع بدء النمو االقتصادي عقب إصالحات "دوي
موي" يف عام  ،1986كان عرض العمالة املتاح معظمه من

جنوب شرق آسيا
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اإلناث ،وكان من الطبيعي انضمام أعداد كبيرة من النساء
إىل صفوف القوة العاملة.
وكان الهدف من إصالحات "دوي موي" بناء "اقتصاد
سوقي ذي توجه اشتراكي" من خالل تشجيع الشركات اخلاصة
ورفع القيود املفروضة على األسعار وتصفية الشركات
احلكومية تدريجيا ،إىل جانب عدد من التغييرات األخرى .وأدت
هذه اإلصالحات إىل نمو اقتصادي سريع ،وانفتاح االقتصاد
على التجارة ،وتوسعات حضرية سريعة .ويف حين ظلت نسبة
كبيرة من النساء العامالت وال تزال متركزة يف قطاع الزراعة،
ازداد عدد النساء العامالت بأجر يف قطاعين كبيرين ،هما
قطاع اخلدمات وقطاع االستثمار األجنبي املباشر.
وتشير دراسات  Goldin and Olivettiإىل أن االرتفاع يف
نسب مشاركة اإلناث يف الواليات املتحدة ظل مستمرا بالنسبة
للنساء العامالت احلاصالت على تعليم عال ،ولكنه كان قصير
األجل يف حالة العامالت األقل مهارة .ويف فييت نام ،اقترنت
إصالحات "دوي موي" بدفعة كبيرة نحو حتسين التعليم —
التعليم من أجل اجلميع .وركزت خطة التعليم من أجل اجلميع
األوىل ( )2000-1993على املساواة بين اجلنسين يف جميع
مستويات التعليم .وحققت هذه اجلهود مكاسب كبيرة ،حيث
ضمنت استمرارية االرتفاع الذي شهدته فييت نام يف نسب
مشاركة اإلناث يف القوة العاملة عقب احلرب.
ويف فييت نام ،يتخرج الذكور واإلناث من مرحلة ما بعد
التعليم الثانوي بنفس املعدل تقريبا .وتعد فييت نام من
البلدان القليلة يف آسيا التي استطاعت حتقيق مساواة بين
اجلنسين يف نسب املشاركة يف القوة العاملة من خالل
املساواة بينهما على مستوى التحصيل الدراسي .كذلك فإن
النجاح النسبي يف توظيف النساء ذوات املهارات العالية يعد
دالة للقوانين األسرية التي تقدم مزايا سخية فيما يتصل
برعاية األطفال وحقوق األمومة يف فييت نام (انظر الرسم
البياين  .)5كذلك عزز البلد إطاره القانوين لضمان املساواة
وعدم التمييز بين اجلنسين.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥

دﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﻣﻮﻣﺔ

ﺳــﺎﻋﺪت اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ اﻷﺳــﺮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻤﻨــﺢ ﻣﺰاﻳــﺎ ﺳــﺨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻧﻀﻤــﺎم اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻨﻬــﻦ إﱃ ﺻﻔــﻮف
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم.
)ﻣﺆﺷﺮ دﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﻣﻮﻣﺔ(

٣

٢

١

٢٠١٤

٢٠١٦
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم

٢٠١٢
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٢٠١٠

ﺻﻔﺮ

آﺳﻴﺎ

اﳌﺼــﺎدر :ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻨﺴــﺎء واﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺘــﺮاوح ﻣﺆﺷــﺮ دﻋــﻢ ﺣﻘــﻮق اﻷﻣﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ  ١إﱃ  ،٣ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﺒــﺮ اﻟﺮﻗــﻢ  ١ﻋــﻦ ﺗــﺪﱐ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻋــﻢ اﳌﻘــﺪم.
وﻳﺴــﺎوي اﳌﺆﺷــﺮ ﳎﻤــﻮع ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﻜﻮﻧــﺎت (١) :ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﻣﻬــﺎت ﺗﻀﻤــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ وﻇﻴﻔــﺔ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻋﻘــﺐ
اﻧﺘﻬــﺎء إﺟــﺎزة رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ ) = ١ﻧﻌــﻢ ،ﺻﻔــﺮ = إﺟﺎﺑــﺔ أﺧــﺮى( ،و) (٢ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻳﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ اﳊــﻖ ﰲ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ إﺟــﺎزة رﻋﺎﻳــﺔ ﻃﻔــﻞ ) = ١ﻧﻌــﻢ ،ﺻﻔــﺮ = إﺟﺎﺑــﺔ أﺧــﺮى( ،و) (٣اﳉﻬــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻓــﻊ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﻨﺼﺮﻓــﺔ ﺧــﻼل
إﺟــﺎزة رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ ) ١إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﺪﻓــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺰاﻳــﺎ اﳌﻨﺼﺮﻓــﺔ ﺧــﻼل إﺟــﺎزة رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ أو ﺟــﺰءا ﻣﻨﻬــﺎ،
وﺻﻔــﺮ ﻷي إﺟﺎﺑــﺔ أﺧــﺮى( .وﺗﻐﻄــﻲ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ  ١٢اﻗﺘﺼــﺎدا ﻣﺘﻘﺪﻣــﺎ ﺑﺨــﻼف اﻻﻗﺘﺼــﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﰲ آﺳــﻴﺎ .وﺗﺸــﻤﻞ آﺳــﻴﺎ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻛﻤﺒﻮدﻳــﺎ واﻟﺼﻴــﻦ وﻓﻴﺠــﻲ وﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻫﻮﻧــﻎ ﻛﻮﻧــﻎ اﻹدارﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ واﻟﻬﻨــﺪ
وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ.

وتعد إمكانية احلصول على تعليم عايل اجلودة وفعالية
تنفيذ القوانين الداعمة لألسرة من العوامل احلاسمة يف
جميع البلدان على األرجح .وقد تساعد السياسات الهادفة إىل
استمرارية النمو االقتصادي القوي على دعم التحسن َّ
املطرد
يف نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة.

احلاجة إىل مزيد من العمل
بالرغم من حتسن نسب مشاركة اإلناث يف القوة العاملة يف أنغانا بانيرجي هي اقتصادي أول ،وساندل التشوايو
هي اقتصادي ،وألبا جونباالج وآن فان يل هما مساعدان
آسيا ،يوجد جمال كبير ملزيد من التحسن وتعميم السياسات

اجليدة يف جيمع أنحاء آسيا .وقد نتجت النجاحات األخيرة
يف جزء منها عن قوة األوضاع االقتصادية التي قد ال يكون
من شأنها دعم مشاركة اإلناث يف القوة العاملة يف ظل
تقلبات الدورة االقتصادية .كذلك فإن تسارع معدالت تزايد
أعداد املسنين والرقمنة قد يؤثر تأثيرا سلبيا أيضا على ما تم
حتقيقه من مكاسب مؤخرا.
وبالنظر إىل نسب املشاركة الكلية ،ثمة حاجة إىل زيادة
املساواة بين اجلنسين على جوانب أخرى ،مثل فروق األجر
وشغل املناصب العليا واحلصول على الوظائف املأجورة،
بما يف ذلك يف البلدان اآلسيوية األفضل أداء ،مثل فييت
نام .وقد تختلف السياسات املطبقة من بلد آلخر حسب درجة
تطوره وقدراته املؤسسية وأعرافه الثقافية واالجتماعية.

بحثيان ،وجميعهم يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ بصندوق
النقد الدويل.
املراجع:

Acemoglu D., D. Autor, and D. Lyle. 2004. “Women, War and Wages: The Effect of Female
Labor Supply on the Wage Structure at Midcentury.” Journal of Political Economy 112 (3).
Anh, J., Z. An, J. Bluedorn, G. Ciminelli, Z. Koczan, D. Malacrino, D. Muhaj, and P.
Neidlinger. Forthcoming. “Work in Progress: Youth Labor Markets in Emerging Market and
”Developing Economies.
Goldin, C., and C. Olivetti. 2012. “Shocking Labor Supply: A Reassessment of the Role of
World War II on U.S. Women’s Labor Supply.” NBER Working Paper 18676, National Bureau
of Economic Research, Cambridge, MA.
International Monetary Fund (IMF). 2018. “Labor Force Participation in Advanced
Economies: Drivers and Prospects.” World Economic Outlook, Washington DC, April.
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كارثة
خفية
الالجئون واملهجرون
من مواطني جنوب شرق آسيا
يقعون ضحية جمرمي االجتار بالبشر،
ولكن اجلريمة تظل عادة
يف طي الكتمان
ميلي كاباليرو-أنطوين
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مل

تعد التهديدات األمنية تقتصر على املواجهات
العسكرية والنزاعات اإلقليمية وانتشار األسلحة
النووية .فثمة تهديدات تنشأ أيضا عن خماطر
غير عسكرية ،مثل تغير املناخ والكوارث الطبيعية
واألمراض املعدية واجلرائم العابرة للحدود .ومن
بين هذه التهديدات األمنية غير املعتادة ،تلوح نذر جرائم
االجتار بالبشر يف اآلفاق ،ال سيما يف جنوب شرق آسيا
حيث تؤدي الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية إىل تهجير
املواطنين وجلوئهم إىل بلدن أخرى مما يجعلهم على وجه
اخلصوص عرضة لهذه اجلريمة املشينة.
ففي منطقة جنوب شرق آسيا وغيرها ،توجد سمتان
حمددتان للتهديدات األمنية غير املعتادة :أنها عابرة
للحدود ومعقدة .وتؤثر جرائم االجتار بالبشر ،التي
تسمى أحيانا "الرق احلديث" ،على حوايل  40مليون رجل
وامرأة وطفل يقعون جميعهم فريسة يف شبكة خميفة
من العمل القسري واالستغالل اجلنسي والزواج باإلكراه
(راجع  .)ILO and Walk Free Foundation 2017ووفقا
لبعض التقديرات ،يعد االجتار بالبشر من اجلرائم املنظمة
األكثر ربحية على مستوى العامل ،حيث يدر ما يزيد على
150مليار دوالر سنويا .وجند أن ثلثي ضحايا هذه
اجلرائم ،أو  25مليون شخص ،يتركزون يف منطقة شرق
آسيا واحمليط الهادئ ،وذلك وفق مؤشر الرق العاملي لعام
 2016الصادر عن مؤسسة .Walk Free Foundation
وهذه األرقام الصادمة ليست إال جمرد تقديرات؛ نظرا
لصعوبة احلصول على بيانات دقيقة ،وهو ما يعزى يف
جزء كبير منه إىل أن جرائم االجتار بالبشر ال يتم اإلبالغ
أو الكشف عنها بشكل كاف وبالتايل ال تتخذ إجراءات
قانونية كافية حيالها .ومعظم هذه اجلرائم ال تزال
خفية ،نظرا ألن ضحاياها يترددون يف طلب املساعدة
خوفا من التهديد واالنتقام .فالضحايا ،ال اجملرمون ،هم
من يتعرضون غالبا لإليذاء اجلسدي واملقاضاة بسبب
الهجرة غير الشرعية.

بلدان املقصد الرئيسية

نسيج الصورةISTOCK / PHONGPHAN5922; DESIFOTO :

سلطت االجتاهات املفزعة جلرائم االجتار بالبشر يف منطقة
شرق آسيا واحمليط الهادئ الضوء على ضرورة التعامل مع
هذه التهديدات .فأكثر من  %85من ضحايا االجتار بالبشر
أتوا من داخل املنطقة ،وذلك وفق التقرير العاملي عن االجتار
باألشخاص لعام  2016الصادر عن مكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلريمة .وتعد الصين واليابان وماليزيا
وتايلند من بلدان املقصد اجملاورة .وعلى مستوى منطقة

جنوب شرق آسيا ،تعد تايلند املقصد األساسي لالجتار
بالضحايا القادمين من كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية وميانمار ،وذلك وفق مؤشر الرق العاملي لعام
 2016الصادر عن مؤسسة  .Walk Free Foundationوتعد
ماليزيا مقصدا للضحايا القادمين من إندونيسيا والفلبين
وفييت نام .وشكلت النساء  %51من ضحايا جنوب آسيا،
بينما شكل األطفال الثلث تقريبا ،وفق تقرير مكتب األمم
املتحدة املعني باخملدرات واجلريمة.
وخالل الفترة  ،2014-2012تم االجتار بما يزيد على
 %60من الضحايا املكتشفين ،وعددهم  7800ضحية،
بغرض االستغالل اجلنسي .كذلك تقع اإلناث ضحية
االسترقاق املنزيل وغيره من أشكال العمل القسري .ويف
حاالت كثيرة ،تأتي النساء واألطفال من جمتمعات بعيدة
وفقيرة .ويشيع الزواج باإلكراه بين النساء والفتيات يف
منطقة ميكونغ بكمبوديا والصين وميانمار وفييت نام.
ويرتبط االرتفاع يف معدل االجتار باألطفال يف املنطقة
بالزيادة اخمليفة يف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية
على اإلنترنت ،بما يف ذلك بث مشاهد حية ألطفال يتعرضون
لالعتداء اجلنسي .ويعد ذلك من األنشطة التجارية املربحة،
حيث تقدر أرباحه بما يتراوح بين  3مليارات و  20مليار
دوالر أمريكي سنويا .وتم اعتبار ُبلدان مثل كمبوديا وتايلند
من أهم مصادر املواد اإلباحية.
ويهاجر الكثيرون من ضحايا جنوب شرق آسيا بحثا
عن وظائف مأجورة ،ولكن ينتهي األمر بإجبارهم على
العمل يف الصيد والزراعة والبناء واألعمال املنزلية،
وذلك وفقا للمنظمة الدولية للهجرة .ويكون معظم هؤالء
من الرجال الذين ال يستطيعون سداد الرسوم الباهظة
التي يفرضها السماسرة وموردو العمالة غير املصرح لهم
بمزاولة هذه املهنة ،ومن ثم يصبحون عرضة إلسار الدين
وغيره من أشكال االستغالل األخرى ،وذلك وفق تقرير
االجتار باألشخاص لعام Trafficking in Persons( 2018
 )Report 2018الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية.
ومنطقة آسيا واحمليط الهادئ هي أكثر مناطق العامل
حتقيقا لألرباح فيما يتعلق بالعمل القسري (انظر الرسم
البياين) .وقد تم اإلبالغ عن حاالت عديدة من العمل القسري
يف قطاع الصيد يف كمبوديا وإندونيسيا وتايلند .ويعمل
الضحايا لساعات طويلة تصل إىل  20ساعة يوميا مقابل
أجور زهيدة أو دون أجر على اإلطالق.

النزاعات والكوارث

يختار املتاجرون بالبشر ضحاياهم أيضا من بين
جمموعات كبيرة من األشخاص الذين هاجروا بسبب
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النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية والذين يكونون
يف أشد حاالت الضعف وسط حماوالتهم اليائسة للعثور
على األمان واحلماية .وقد ازدادت حدة وتواتر األعاصير
وغيرها من الكوارث الطبيعية يف جنوب شرق آسيا
بسبب تغير املناخ ،مما أدى إىل زيادة تدفقات الضحايا
احملتملين ،بما يف ذلك األطفال الذين يفقدون آباءهم أو
ينفصلون عن أسرهم .ووفق تقرير الهجرة الدولية لعام
 2018الصادر عن املنظمة الدولية للهجرة ،تم تهجير
 227.6مليون شخص منذ عام .2008
وعقب إعصار هايان ،وهو من أعنف العواصف املدارية
التي سجلت على اإلطالق ،الذي ضرب الفلبين يف عام
 ،2013تداولت أخبار عن إجبار الناجين على العمل يف
اخلدمة املنزلية والتسول والبغاء واألعمال اليدوية التي ال
تتطلب مهارات .وتم تهريب املهاجرين من املناطق التي
تعرضت للجفاف من كمبوديا إىل تايلند (راجع دراسة
 ،Calma 2017ودراسة  .)Tesfay 2015وعادة ما يسلك
هؤالء املهاجرون طرقا غير قانونية وخطيرة ،مما يجعلهم
فريسة سهلة للشبكات اإلجرامية .ولكن بالرغم من وجود
شواهد متزايدة على أن تغير املناخ يؤدي إىل زيادة الهجرة
القسرية ،فإن عالقته باالجتار بالبشر مل تتم دراستها
بصورة كافية نسبيا .وتشير املنظمة الدولية للهجرة إىل
أن املناقشات العاملية أو أطر السياسات الوطنية نادرا ما
مساهمة يف
كعوامل
تعتبر تغير املناخ والكوارث الطبيعية
Caballero,
corrected,
7/20/18
االجتار بالبشر.

ﲡﺎرة ﻣﺮﺑﺤﺔ

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ أن اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ أﺷﻜﺎل اﳉﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ رﺑﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺪر
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٨
٩
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ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﺳﻂ وﺟﻨﻮب ﺷﺮق أوروﺑﺎ
وﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .Profits and Poverty: The Economic of Forced Labor .٢٠١٥ ،ﺟﻨﻴﻒ.
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وتعد النزاعات يف ميانمار وجنوب الفلبين من أهم
املصادر األخرى لالجئين املعرضين للخطر ،وذلك حسب
تقرير االجتار باألشخاص لعام  2017الصادر عن
وزارة اخلارجية األمريكية .فأكثر من  5000من مواطني
الروهينغا من ميانمار تم االجتار بهم أو تهريبهم يف
مناطق خمتلفة يف بنغالديش ،وتمكنت الشرطة من إنقاذهم
وإعادتهم إىل خميمات الالجئين .وتوجد كذلك تقارير عن
قيام املتاجرين بالبشر باستغالل األقليات العرقية التي
تأثرت بالنزاعات الداخلية يف ميانمار .ويتم االجتار
بنساء قبائل كارين وشان وآخا والهو بغرض االستغالل
اجلنسي يف تايلند ،بينما تباع نساء قبيلة كاشن كعرائس
يف الصين .وتتسبب النزاعات املسلحة يف جعل األطفال
أكثر عرضة للخطر .ووفقا لتقارير األمم املتحدة ،تقوم
اجملموعات املسلحة يف الفلبين ،بما يف ذلك جمموعات
مورو املتمردة والشيوعيون ،بتجنيد األطفال ،بالقوة
أحيانا ،لالشتغال بأعمال عسكرية وغيرها.

البروتوكوالت الدولية

ما اإلجراءات التي يتم اتخاذها ملكافحة االجتار بالبشر؟
يعتبر االجتار بالبشر جريمة عابرة للحدود وفقا التفاقيتين
دوليتين :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة
عبر الوطنية ،وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار
باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،واملعروف
ببروتوكول باليرمو .ووفقا لبروتوكول باليرمو ،تتكون
اجلريمة من ثالثة مكونات" :الفعل" أي جتنيد األشخاص أو
نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم؛ و"الوسيلة" — أي
استعمال القوة أو غير ذلك من أشكال اإلكراه ،كاالختطاف
واخلداع؛ و"الغرض" كالبغاء والعمل القسري واالسترقاق
ونزع األعضاء.
وتعتمد نظم مكافحة االجتار يف األساس على حماية
احلدود من خالل احلد من تدفقات الهجرة غير الشرعية
فعلى سبيل املثال ،تنص املادة  11من بروتوكول باليرمو
على إلزام الدول بتعزيز الرقابة على حدودها ملنع جرائم
االجتار باألشخاص والكشف عنها ،وإصدار تشريعات ملنع
استخدام الناقالت التجارية يف االجتار .ومن شأن حماية
أمن الدول من جرائم االجتار بالبشر مساعدتها أيضا
على مكافحة اجلرائم املقترنة بها ،مثل التهريب والبغاء
واالجتار باألعضاء وغسل األموال.
وبخالف هذين النظامين القانونين الدوليين ،أقرت
جنوب شرق آسيا يف عام  2015اتفاقية آسيان ملكافحة
االجتار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال .وتعد هذه
الوثيقة أداة مكملة لإلطار الدويل ملكافحة االجتار .وعلى
املستوى دون اإلقليمي ،تتسق مبادرة ميكونغ الوزارية
املنسقة ملكافحة االجتار بالبشر مع إطار بروتوكول
باليرمو ،ونتجت عنها جمموعة من االتفاقيات ثنائية

جنوب شرق آسيا

يحتاج الضحايا إىل احلصول على حماية قانونية،
ورعاية صحية ،ومأوى مؤقت.
األطراف الهادفة إىل تعزيز التعاون بين الدول يف منطقة
ميكونغ الكبرى .وبخالف جنوب شرق آسيا ،تم إطالق
عملية بايل يف عام  2002بوصفها منصة للحوار بين
البلدان يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ .ويتمثل الهدف
منها يف زيادة الوعي وبناء القدرات ملكافحة تهريب
البشر واالجتار بهم واجلرائم العابرة للحدود الوطنية.
ونظرا ألن االجتار بالبشر يعتبر جريمة عابرة للحدود
الوطنية ،تشجع النظم الدولية واإلقليمية احلكومات على
تبادل املعلومات ،وتنسيق السياسات واجلهود بغرض
جتريم االجتار ،وتبادل املساعدة القانونية ،وحماية
الضحايا ،ومقاضاة اجلناة.

فساد املسؤولين

ال تزال توجد حتديات ضخمة ،ال سيما النقص الشديد يف
املعلومات الدقيقة واملوثوقة عن حجم جرائم االجتار
ونطاقها ،مما يصعب معه قياس فعالية سياسات
مكافحة االجتار .وتفضي كذلك الفجوة بين اإلطار
القانوين وإنفاذ القوانين على املستوى الوطني إىل
مشكالت أيضا .فبالرغم من وجود إرادة سياسية ،تفتقر
األجهزة املنوطة بإنفاذ القوانين إىل املهارات واملعرفة
واملوارد الالزمة لفهم التعقيدات املتزايدة التي تنطوي
عليها جرائم االجتار بالبشر والتصدي لها .ويمثل تآمر
املسؤولين احلكوميين الفاسدين مع الشبكات اإلجرامية
مشكلة كبيرة أخرى .فمن املعروف أن املتاجرين بالبشر
يستعينون باملسؤولين الفاسدين لتجنيد الضحايا ونقلهم
عبر احلدود .ويعد اكتشاف مقابر جماعية لضحايا االجتار
بالبشر على احلدود بين ماليزيا وتايلند يف عام 2015
دليال قبيحا على هذا التآمر ،حيث تم اتهام  62شخصا،
من بينهم جنرال وضباط شرطة تايلنديون ،باالجتار
بالبشر وجرائم أخرى متصلة بنفس القضية وذلك حسب
تقارير صحفية.
وأخيرا ،ال يحصل ضحايا االجتار على قدر كاف من
احلماية واملساعدة .وعادة ما تنتقد نظم مكافحة االجتار
ألن معظم اجلهود تركز على جتريم املتاجرين ومقاضاتهم،
بدال من منع اجلريمة وحماية الضحايا .ومن املمكن أن
يكون التركيز على التجريم واملقاضاة قد ساهم يف زيادة
الوعي ،ولكن ينبغي اتخاذ مزيد من اإلجراءات ملنع االجتار

من خالل اإلنفاذ الفعال للقوانين وبذل اجلهود الالزمة
لتوعية اجملموعات املستضعفة بمخاطره.
ويتعين باملثل بذل مزيد من اجلهود لتلبية احتياجات
الضحايا .فإىل جانب السالمة الشخصية واألمن ،يحتاج
الضحايا إىل احلصول على حماية قانونية ،ورعاية
صحية ،ومأوى مؤقت ،إىل جانب املساعدة يف العودة
إىل أوطانهم واالندماج فيها .ويؤكد مكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلريمة على احلاجة ملساعدة الضحايا
على التغلب على الصدمة والوصمة الناجتتين عن االجتار
وتعزيز ثقتهم يف إنفاذ القانون ،بحيث يمكن للضحايا طلب
املساعدة والتعاون يف مقاضاة املتاجرين.
وتتطلب مكافحة االجتار بالبشر تعزيز نظم العدالة
اجلنائية الوطنية بغرض إنفاذ قوانين مكافحة االجتار
بفعالية ،ويجب أن تكون هذه اجلهود جزءا من نهج
أوسع نطاقا ومتعدد اجلوانب يتالءم مع الديناميكيات
االجتماعية االقتصادية والسياسية جلرائم االجتار.
والطبيعة املعقدة لهذا التحدي تعني أنه ال يمكن مواجهته
من جانب طرف واحد ،كالدولة مثال ،أو من خالل التركيز
على جانب واحد من القضية ،كاالستغالل اجلنسي أو العمل
القسري .ولكي يكون النهج املتبع شامال وأكثر تركيزا على
اجلانب البشري ،يجب علينا أن نبحث بمزيد من العمق يف
الدوافع وراء االجتار بالبشر ،بما يف ذلك الفقر واالستغالل
احلاد والقمع السياسي .ويتطلب ذلك مشاركة نشطة وشراكة
بين احلكومة وجمموعات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
واملؤسسات الدولية.
ميلي كاباليرو-أنطوين أستاذ مساعد ومدير مركز
األمن غير التقليدي بكلية سان راجاراتنام للدراسات الدولية
بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا يف سنغافورة.
املراجع:
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Victims.” Quartz, May 2.
International Labour Organization (ILO) and Walk Free Foundation. 2017. Global
Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva.
Tesfay, Netsanet. 2015. Impact of Livelihood Recovery Initiatives on Reducing Vulnerability
to Human Trafficking and Illegal Recruitment: Lessons from Typhoon Haiyan. Geneva:
International Organization for Migration and International Labour Organization.
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نقطة
الغليان
واحدة من أكثر املناطق ُعرضة للتغير املناخي تشهد أكبر قفزة
يف انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل
أميت براكاش

بلو

دراغون ،مطعم صغير على ضفة النهر يف
هوي آن بفييت نام ،يقدم كميات ضئيلة من
طعام حملي بسيط للسائحين بجانب صحون
من اللفائف املقرمشة والشعرية الغضة بسعر دوالرين .وعلى
جدران املطعم املتأثرة بالرطوبة ،يضع صاحب املطعم،
وي دعى نام ،عالمة تشير إىل مستوى الفيضانات السنوية
ُ
التي تغمر هذه البلدة املدرجة على قائمة الت راث العاملي
لليونسكو واملشهورة بمبانيها ذات اللون األصفر الفاحت.
ويف نوفمبر املاضي ،قبل أيام من وصول الرؤساء
ورؤساء الوزارات إىل مدينة دا نانغ القريبة حلضور اجتماع
منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادئ،
ارتفع مستوى املياه عند مطعم بلو دراغون إىل  1.6مترا
( 5.25قدما) عندما تعرضت املدينة ألمطار ناجتة عن
إعصار .وقد هرع الزبائن بحثا عن األمان بينما كانت
األواين واملقايل تطفو بالقرب منهم.
ويقول نام ،البالغ من العمر  65سنة ،والذي يعرفه
اجلميع باسم واحد" :يف كل مرة نتعرض ألمطار غزيرة أو
أعاصير عاتية ،حتدث الفيضانات ويتوقف كل شيء عن
العمل ملدة ثالثة أو أربعة أيام .ويف العام املاضي ،اضطر
الناس إىل الهرب يف قوارب ألن املياه كانت مرتفعة للغاية".
وأصبحت األعاصير والفيضانات أكثر شدة وتواترا
حيث تتحمل فييت نام وبقية بلدان شرق آسيا العبء األكبر
للتغير املناخي .فالسواحل املمتدة واملناطق املنخفضة
ذات الكثافة السكانية العالية جتعل املنطقة التي يقطنها
أكثر من  640مليون نسمة واحدة من أكثر مناطق العامل
ُعرضة للظواهر اجلوية املتطرفة وارتفاع مستويات
سطح البحر نتيجة االحترار العاملي .وتتعرض احلكومات
إىل ضغوط للتحرك سريعا أو اجملازفة بالتخلي عن
التحسينات التي حتققت يف مستويات املعيشة عبر عقود
من النمو الذي حتركه الصادرات.

وتواجه منطقة جنوب شرق آسيا حتديا مزدوجا ،حيث
ال يجب عليها فقط أن تتكيف مع تغير املناخ الناجم أساسا
عن غازات الدفيئة املنبعثة عبر عقود من االقتصادات
املتقدمة — ومؤخرا من االقتصادات النامية مثل الصين
والهند — بل يجب عليها أيضا تغيير استراتيجيات التنمية
التي تسهم بشكل متزايد يف االحترار العاملي .ويؤدي
تزايد اعتماد املنطقة على الفحم والنفط ،إىل جانب إزالة
الغابات ،إىل تقويض تعهدات البلدان بخفض االنبعاثات
واستخدام مصادر أنظف للطاقة.

التأثير االقتصادي

ارتفع متوسط درجات احلرارة يف منطقة جنوب شرق
آسيا طيلة العقود املاضية منذ عام  .1960وتعد فييت
نام ،وميانمار ،والفلبين ،وتايلند من بين أكثر عشرة
بلدان يف العامل تضررا من تغير املناخ يف العشرين عاما
املاضية ،وذلك وفقا ملؤشر خماطر املناخ العاملي الذي
تعده جمموعة  ،Germanwatchإحدى اجملموعات البيئية.
ويعتبر البنك الدويل فييت نام من البلدان اخلمسة التي من
املرجح أن تتأثر بظاهرة االحتباس احلراري يف املستقبل.
وقد يكون التأثير االقتصادي مدمرا .فوفقا لتقديرات
بنك التنمية اآلسيوي ،قد تتكبد منطقة جنوب شرق آسيا
خسائر أكبر مقارنة بمعظم مناطق العامل .وإذا مل يتم
التحكم يف ظاهرة التغير املناخي ،فإنها قد تؤدي إىل
انخفاض إجمايل الناجت احمللي يف املنطقة بنسبة %11
بنهاية هذا القرن نظرا ألنها تؤثر سلبا على القطاعات
الرئيسية مثل الزراعة والسياحة وصيد األسماك — إىل
جانب صحة اإلنسان وإنتاجية العمالة — وفقا لتقديرات
بنك التنمية اآلسيوي يف تقرير صادر يف عام  ،2015وهي
تقديرات تفوق بكثير تقديراته يف عام  2009التي تشير
إىل انخفاض نسبته .%6.7
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فيضان "هوي آن" يف فييت نام.

ازدادت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بوتيرة أسرع يف
منطقة جنوب شرق آسيا مقارنة بأي مكان آخر.

مزيج الطاقة

اجلرافات تنظف
طريقا تمت إقامته
مؤخرا على امتداد
املناطق الداخلية
الشاسعة لغابة
كاليمانتان املركزية
بإندونيسيا.
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وتشير دراسة أجراها بنك التنمية اآلسيوي ومعهد بوتسدام
لبحوث التأثيرات املناخية يف عام  2017إىل أن املنطقة
يمكن أن تتحول إىل "نظام مناخي جديد" بنهاية هذا القرن،
عندما تصبح درجة حرارة أكثر شهور الصيف برودة أعلى
من درجة حرارة أكثر شهور الصيف سخونة يف الفترة من
 1951إىل  .1980ويف غياب االكتشافات التقنية ،يمكن أن
تنخفض غلة األرز يف إندونيسيا والفلبين وتايلند وفييت نام
بحوايل  %50بحلول عام  2100مقارنة بمستويات التسعينات
من القرن العشرين .كذلك يؤدي ارتفاع درجة حرارة اجلو إىل
انتقال األمراض االستوائية مثل املالريا وحمى الضنك نحو
الشمال إىل بلدان مثل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،حيث
كانت أقل انتشارا من قبل.
ورغم أن انبعاثات غازات الدفيئة يف املنطقة كانت
منخفضة مقارنة بمستوياتها يف االقتصادات املتقدمة من
حيث نصيب الفرد ،فقد بدأ ذلك يتغير اآلن؛ وهو ما يرجع
بدرجة كبيرة إىل اعتمادها املتزايد على الفحم وأنواع الوقود
األحفوري األخرى .وخالل الفترة بين عامي  1990و،2010

تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس
مقرا لها إىل أن الطلب على الطاقة سيرتفع بحوايل %66
بحلول عام  .2040وسيشكل الفحم وحده ما يقرب من %40
من الزيادة حيث يتجاوز حصة الغاز الطبيعي الذي يعد من
فئة احملروقات األنظف يف مزيج الطاقة .وهذا يشكل خطرا
على هدف اتفاق باريس بشأن املناخ وهو احلد من ارتفاع
متوسط درجات احلرارة العاملية بحيث ال يتجاوز مستويات
ما قبل الصناعة بأكثر من درجتين مئويتين .وقد وقع على
اتفاق باريس جميع البلدان العشرة التي تتكون منها رابطة
أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).
ويقول سرينيفاسان أنكا ،كبير اخملتصين بالتغير املناخي
يف بنك التنمية اآلسيوي" :باملعدالت احلالية ،يمكن أن
تتسبب منطقة جنوب شرق آسيا ،إىل جانب الهند والصين،
يف القضاء على املكاسب الناجتة عن كفاءة استخدام الطاقة
وتخفيض االنبعاثات يف أماكن أخرى من العامل".
ويعزى الطلب على الفحم جزئيا إىل الوفرة النسبية
ُ
للوقود وتكاليفه املنخفضة مقارنة بالنفط والغاز الطبيعي
والطاقة املتجددة .كذلك يعد تمويل حمطات توليد الطاقة
من الفحم أسهل مقارنة بمشروعات الطاقة املتجددة .و ُتظهر
بيانات وكالة الطاقة الدولية أن إندونيسيا هي خامس أكبر
منتج للفحم يف العامل وثاين أكبر مصدر صاف له ،يف حين
أن ماليزيا وتايلند هما ثامن وتاسع أكبر مستورد صاف.

جنوب شرق آسيا

ومن املتوقع أن يزداد االعتماد على الفحم :فوفقا لتقرير
صادر يف مارس  2018عن جمموعات بيئية ،منها نادي
سييرا و"غرين بيس"ُ ،تصنَّف فييت نام كثالث أكبر بلدان
العامل بعد الصين والهند من حيث قدرتها على توليد الطاقة
من الفحم كما تسعى جاهدة إىل تنمية قدرتها يف هذا الصدد.
وتأتي إندونيسيا والفلبين يف املرتبتين اخلامسة والعاشرة
على الترتيب.

اندثار الغابات

إزالة الغابات هي مصدر رئيسي آخر لالحتباس احلراري.
ففي إندونيسيا وماليزيا ،موطن أكبر الغابات يف العامل ،يتم
قطع األشجار إلفساح اجملال أمام املزارع الالزمة إلطعام
األعداد املتزايدة من السكان وأمام إنتاج لب الورق والورق
وزيت النخيل ،والتي تعد مصادر كبيرة إليرادات التصدير.
وتتسبب إزالة الغابات فيما يقرب من نصف انبعاثات
إندونيسيا — أي أكثر من الوقود األحفوري رغم اقترابه
بسرعة من هذا املستوى.
وتشكل إزالة الغابات يف األراضي اخلثية ومستنقعات
اخلث مشكالت إضافية .فتجفيف مستنقعات اخلث ُيطلق
آالف األطنان من ثاين أكسيد الكربون احملصور يف كل
هكتار من التربة .وتتفاقم املشكلة عندما يحرق املزارعون
اخلث اجلاف ،مما يؤدي إىل إطالق الغاز بسرعة أكبر .وقد
أدى الدخان الناجت عن هذه احلرائق إىل اختناق سنغافورة
وماليزيا اجملاورتين مرارا وتكرارا منذ عام 1997؛ ووفقا
لوكالة رويترز فقد جتاوزت االنبعاثات الناجتة عن آخر حريق
يف عام  2015تلك الناجتة عن االحتاد األوروبي بأكمله.
وتساهم سرعة النمو االقتصادي والتحضر يف التغير
املناخي وتضخيم تأثيره أيضا .فاملهاجرون من املناطق
الريفية يتدفقون إىل املدن ،مما يؤدي إىل انبعاث قدر أكبر
من احلرارة .وتؤدي اإلنشاءات اجلديدة يف السهول الفيضية
إىل سد املمرات املائية ،مما يجعل املدن أكثر ُعرضة
للفيضانات .وكلما ازداد نمو املدن ،تضخمت األضرار
الناجمة عن الفيضانات والعواصف التي تتكرر بشكل متزايد.
ويقول مارسيل مارشاند ،خبير إدارة خماطر الفيضانات
املقيم يف هانوي" :يجب فهم تأثير التغير املناخي ،املوجود
بالتأكيد ،والتنمية االقتصادية ،والنمو السكاين .فتأثير
الفيضان أو العاصفة اآلن أكبر بشكل عام من أي وقت مضى.
وال يرجع ذلك فقط إىل زيادة اخملاطر ،أو زيادة حدتها ،بل
أيضا إىل زيادة أعداد السكان ،وزيادة حجم املدن".
ويقدم مارشاند املشورة بشأن مشروع ممول دوليا بقيمة
 70مليون دوالر سيعطي إنذارا بالفيضانات يف وقت أنسب
للمقيمين يف هوي آن .وهو يعزو الفيضانات ،جزئيا ،إىل إنشاء
خزانات يف مناطق مستجمعات املياه عند املنبع ،مما أدى
إىل تغير تدفقات النهر .وأصبحت اخلزانات مغمورة نتيجة
ظواهر األمطار املتطرفة ،وأطلقت املياه الزائدة فيضانات يف
اجتاه جمرى النهر يف هوي آن وبالقرب من دا نانغ.
وقد شهدت املدينتان نموا سريعا حيث جتتذب الطفرة
السياحية املهاجرين الباحثين عن عمل .ومنذ عقد مضى،

كانت دا نانغ ،رابع أكبر مدينة يف فييت نام ،جمرد منتجع
فاخر .وهي اآلن تضم ما يقرب من  90فندقا من فئة أربع
وخمس جنوم ،ينتشر الكثير منها على الطريق الساحلي
املمتد بطول  30كيلومترا إىل هوي آن .ووفقا لتقديرات
البنك الدويل ،يؤدي تدفق العمال إىل تضخم عدد السكان يف
دا نانغ ،والذي من املتوقع أن يرتفع إىل  1.65مليون نسمة
بحلول عام  2020مقابل مليون نسمة اليوم.

كلما ازداد نمو املدن ،تضخمت األضرار
الناجمة عن الفيضانات والعواصف
التي تتكرر بشكل متزايد.
ويف حين أن السياحة تخلق فرص العمل ،فإن تطوير
البنية التحتية ذات الصلة يسهم أيضا بصورة غير مباشرة
يف تآكل السواحل الذي يجعل املنطقة أكثر ُعرضة لزيادة
حدة العواصف وارتفاع مستويات سطح البحر .ووفقا لتقرير
أعدته جلنة سكان مقاطعة كوانغ نام ،انحسر اخلط الساحلي
على طول شاطئ كوا داي الشهير يف هوي آن بمقدار
 150مترا يف السنوات من  2004إىل  .2012وقد أصبحت
جدران الفيضانات وأكياس الرمال مؤذية لعين الوافدين
لقضاء إجازاتهم.
ويقول فونغ تران ،خبير تقني يف املعهد الدويل للتحول
االجتماعي والبيئي الذي يعمل مع عدة مدن يف فييت نام
لتعزيز القدرة على حتمل تغير املناخ" :يف العقدين األخيرين
تغير نمط سقوط األمطار وزادت كمياتها بشكل ملحوظ".

نوبات اجلفاف

يعرب فونغ عن قلقه من أن يؤدي ارتفاع مستويات
سطح البحر ،إىل جانب نوبات اجلفاف املمتدة ،إىل تسرب
امللوحة واإلضرار بالزراعة يف دلتا ميكونغ اخلصبة ،وهي
واحدة من أكثر املناطق كثافة سكانية يف العامل .فوفقا
لبنك التنمية اآلسيوي الذي يقع مقره يف مانيال ،تعد الدلتا
بمثابة وعاء الطعام يف فييت نام ،حيث تنتج أكثر من
نصف إنتاج البلد من األرز واملواد الغذائية األخرى وأكثر
من  %60من اجلمبري.
ويعيش حوايل  %70من سكان فييت نام على ساحلها
الذي يبلغ طوله  3200كيلومتر ويف الدلتا املنخفضة .وهناك
بلدان أخرى يف جنوب شرق آسيا ُعرضة خملاطر مماثلة.
فلدى إندونيسيا أحد أطول سواحل العامل إذ يبلغ طوله
 54700كيلومتر .ويف الفلبين ،التي يبلغ طول ساحلها
 36300كيلومتر ،يصل  20إعصارا يف املتوسط إىل
اليابسة سنويا بقدرة تدميرية متزايدة .كذلك تتأثر كمبوديا
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وتايلند بعواصف
وأمطار غزيرة ،فضال عن موجات احلر الشديد التي تؤثر
سلبا على الزراعة وصحة اإلنسان.
سبتمبر  | 2018التمويل والتنمية

25

وقد تعهدت حكومات بلدان جنوب شرق آسيا ،التي تدرك
تماما حجم التهديد ،بخفض االنبعاثات .كذلك تدرك ضرورة
التحرك نحو استراتيجيات تنموية منخفضة الكربون .ووافق
قادة اآلسيان على خطة تستهدف حصة قدرها  %23من
مصادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة يف املنطقة بحلول
عام  ،2025مقابل  %10يف عام  .2015كذلك فإن احلاجة
إىل احلد من إزالة الغابات تظهر بشكل بارز يف جداول أعمال
السياسات الوطنية واإلقليمية.
غير أن تخفيضات االنبعاثات املتعهد بها مشروطة جزئيا
أو كليا بالتمويل الدويل .فقد تعهدت إندونيسيا بخفض
االنبعاثات بنسبة  %29بحلول عام  2030وقالت إنها يمكنها
زيادة تلك النسبة إىل  %41بدعم خارجي .والهدفان املماثالن
اللذان وضعتهما فييت نام هما  %8و .%25أما الفلبين فلم
تقدم سوى تعهد مشروط بخفض االنبعاثات بنسبة .%70
وحتى هذه التعهدات املشروطة ستؤدي إىل زيادة االحترار
العاملي عما هو متصور يف إطار اتفاق باريس ،مما يبرز
احلاجة إىل املزيد من األهداف الطموحة.
ورغم أن املنطقة شهدت زيادات يف مصادر الطاقة
املتجددة ،وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،فإن قدرتها
احملدودة على التوليد من هذه املصادر تعني أن البلدان ال تزال
تعتمد على الوقود األحفوري .ويشهد استهالك الوقود بجميع

على الغابات ستكون تكلفته أقل مقارنة بخفض انبعاثات
الوقود األحفوري بشكل جذري وشراء رخصة الكربون.
ووفقا للمحللين يف معهد املوارد العاملية ،فإن جمرد
تطبيق احلظر الصادر عن إندونيسيا يف عام  ،2011والذي
يمنع إزالة بعض الغابات البكر واألراضي اخلثية ،يمكنه
القضاء على  188مليون طن من انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون كل عام ،أو حوايل  %60من الناجت الكلي يف فرنسا
يف عام  .2016وقد أشار املعهد يف ورقة عمل صادرة
عام 2017إىل أن زيادة اإلنتاجية الزراعية يمكن أن تنتفي
معها احلاجة إىل إزالة الغابات.

األطراف الفاعلة عامليا

ترى وكالة الطاقة الدولية أن ظهور التكنولوجيا منخفضة
الكربون ذات التكلفة املعقولة هو السبيل نحو زيادة كفاءة
استخدام الطاقة حيث يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح إىل زيادة االستثمار يف الصناعة
التحويلية احمللية .فعلى سبيل املثال ،أصبحت ماليزيا
وتايلند سريعا من األطراف الفاعلة عامليا يف تصنيع ألواح
الطاقة الشمسية ،بمساعدة مستثمرين صينيين يحاولون
االلتفاف على رسوم مكافحة اإلغراق التي يفرضها االحتاد
األوروبي والواليات املتحدة.

غالبا ما تتعارض األهداف الوطنية خلفض استخدام الوقود
األحفوري مع سياسات دعم تكلفة منتجات البترول.
أنواعه ارتفاعا بينما تسعى احلكومات إىل توفير إمكانية
احلصول على الكهرباء والوقود البترويل ألغراض الطهي
والنقل .وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إىل أن 65مليون
نسمة من سكان جنوب شرق آسيا يفتقرون إىل الكهرباء
و 250مليون يستخدمون الكتلة احليوية ،مثل احلطب والسماد
احليواين ،لوقود الطهي.

تعارض السياسات

غالبا ما تتعارض األهداف الوطنية خلفض استخدام
الوقود األحفوري مع سياسات دعم تكلفة منتجات البترول
والكهرباء لصالح قطاعات اجملتمع األشد فقرا .ووفقا
للدراسة التي أجراها بنك التنمية اآلسيوي ومعهد بوتسدام،
ال يؤدي هذا الدعم إىل زيادة الطلب على الوقود وجعل الوقود
األنظف والطاقة املتجددة أقل قدرة على املنافسة فحسب ،بل
تشير التقديرات أيضا إىل أنه يكلف احلكومات أكثر مما كانت
ستتكلفه لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وبالنظر إىل الصعوبات السياسية والعملية لتخفيض
الدعم والتشجيع على اعتماد تكنولوجيا منخفضة الكربون،
قد يكون منع إزالة الغابات هو أكثر الطرق فعالية خلفض
االنبعاثات .ومن املرجح أن تكسب إندونيسيا وماليزيا
مليارات الدوالرات من رخصة الكربون؛ كذلك فإن احلفاظ
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الب َل َدين البحث عن أسواق جديدة
وقد يتعين على َ
عقب إعالن الواليات املتحدة هذا العام عن خطط لفرض
تعريفات جديدة على واردات ألواح الطاقة الشمسية ،يف إطار
إجراءاتها الصارمة ضد ما تزعم أنه ممارسات جتارية غير
عادلة من جانب الشركات الصينية .لكن مع الزيادة الكبيرة
يف االستثمارات املوجهة لتوليد الطاقة املتجددة يف منطقة
جنوب شرق آسيا منذ بداية هذا القرن ،من احملتمل أن تكون
املنطقة سوقا ضخمة لهذه املنتجات .ومع ذلك ،ستكون
هناك حاجة إىل حوافز مثل اإلعفاءات الضريبية والواردات
املعفاة من الرسوم اجلمركية والقروض امليسرة ،إىل جانب
تيسير احلصول على التمويل ،لزيادة االستثمار يف مصادر
الطاقة املتجددة وتشجيع اعتماد املزيد من التكنولوجيا ذات
الكفاءة يف استخدام الطاقة.
ويقول فونغ ،من املعهد الدويل للتحول االجتماعي
والبيئي يف فييت نام" :السياسات والتوصيات وحدها
ال تكفي .فالشركات حتتاج إىل حوافز الستخدام الطاقة
املتجددة أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة ،إىل جانب تشجيع
إعادة التشجير".
أميت براكاش هو صحفي مقيم يف سنغافورة ومؤسس
شركة “ ،”FINAL WORDوهي شركة لتقديم االستشارات يف
جمال احملتوى واالتصاالت.

جنوب شرق آسيا

سرينيث هاك (إىل اليسار)
ووالدتها يف زيارة لقريتها.

تسليــم
الرايـ ـ ـ ــة

آفاق أكثر إشراقا من تلك التي شهدها
الشباب يف جنوب شرق آسيا تنتظرهم ٌ
آباؤهم ،ويعدون العدة ملواجهة العامل
جيريميا أوفرمان ،فينا ساالزار ،غيمبونغ نوسانتارا

أكثر

من نصف سكان جنوب شرق آسيا تقل أعمارهم عن  30عاما .وتشكل التكنولوجيا الطريقة التي يعيش
ويعمل بها شباب املنطقة ،حتى وإن كانوا يسعون إىل تكييفها لتتالءم مع ظروفهم الفريدة .وسوف يرث
هؤالء الشباب عاملا أفضل من عدة جوانب مقارنة بالعامل الذي عرفه آباؤهم ،حيث تتاح لهم إمكانية
احلصول على دخل أعلى وفرص أكثر للحصول على التعليم وإمكانات تكنولوجية ال حصر لها .ولكنهم يواجهون أيضا
قضايا خطيرة ،مثل مشكلة تغير املناخ وحتديات االنفتاح وحقوق اإلنسان .ونعرض فيما يلي بعض القصص الشخصية
القصيرة التي تتيح لنا نظرة سريعة على حياة ثالثة شباب من جنوب شرق آسيا يسعون إىل حتقيق أحالمهم املستقبلية.

أضواء المعة ومدينة كبيرة

الصورةISTOCK / JAMIELAWTON :

سرينيث هاك تختلف عن اآلخرين .فأصدقاؤها من القرية التي
نشأت بها وجدوا جميعهم تقريبا شركاء حلياتهم ،وبعضهم
تزوج زيجات مدبرة .تقول "أنا ال أصدر أحكاما عليهم ،ألنهم
سعداء" .ولكن ليس هذا ما تمثله احلياة بالنسبة لها.
وهاك ،التي تبلغ من العمر  25عاما ،انتقلت إىل بنوم بن
منذ ثمانية أعوام للحصول على درجة الكالوريوس يف إدارة
وسائل اإلعالم .وتقول هاك ،وهي حمررة ومنتجة أفالم
حرة" ،أحب أن أستمع لقصص البشر" .وقد أتاح لها العيش يف
عاصمة كمبوديا فرصا أكبر مقارنة باملدينة الصغيرة التي

ال يزال أبواها وإخوتها يعيشون بها .وتقول "يمكنني أن أرى
جانبا أكبر من العامل ،وأن أحقق ما أريد".
وقد حصلت هاك على تعليم جيد ميزها عن العديد من النساء
الكمبوديات يف صفوف القوة العاملة .ويف عام  ،2014بلغت نسبة
النساء العامالت يف سن  15عاما أو أكثر من احلاصالت على
تعليم ابتدائي أو أقل  %84مقابل  %76من العاملين من الذكور،
وذلك حسب تقري ر “�Promoting Women's Economic Empow
 ”erment in Cambodiaالصادر عن بنك التنمية اآلسيوي.
وتشتغل هاك بالعمل احلر ،لذلك فهي تكسب عيشها
بالكاد ،وتوفر جزءا من أموالها كل شهر خمافة أال يعرض
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أعلى :سرينيث هاك
وزمالؤها يعملون على
مشروع فيديو؛ على
اليمين :هاك تستمتع
بلحظة هدوء يف منزل
والديها الريفي.

الصورةSAM JAM :

عليها مشروعات مستقبلية للعمل بها .وتقول "يجب أن تكون
مرنا عند حتديد املبلغ الذي يتحتم عليك إنفاقه كل شهر".
ويتيح لها دخلها املتواضع بعض املتع البسيطة — كزيارة
املعارض وممارسة رياضة اليوجا وطلب العشاء من خالل
أحد التطبيقات اإللكترونية ،واالدخار للسفر.
وهاك ليست الوحيدة التي تسعى إىل حياة أفضل يف املدينة
الكبيرة .فحوايل  %60من املهاجرات الريفيات ينتقلن إىل بنوم
بن وفقا لبنك التنمية اآلسيوي .ولكن بالرغم من تدين معدالت
الفقر ،فإن الفتيات والنساء يف كمبوديا يصبحن أكثر عرضة
للخطر يف ظل املعايير االجتماعية السائدة وهن أقل قدرة على
احلصول على املوارد وفرص العمل مقارنة بالفتيان والرجال.
وبالرغم من أن هاك امرأة قوية ومستقلة ،فقد شعرت هي
األخرى بالضعف .ففي كمبوديا ،على حد قولها ،ال تتساوى
النساء والرجال حتى اآلن .وأحيانا عندما تعمل يف أحد مواقع
التصوير وتعود إىل منزلها يف ساعة متأخرة من الليل تتعرض
للتحرش من الرجال يف الشارع .وتقول إن أبويها يفضالن أن
تعمل يف وظيفة ثابتة بأجر وأن تعيش حياة تقليدية.
ولكن والدة هاك ،وهي معلمة ُقتل أبواها على يد اخلمير
احلمر ،تقبل اختيارها .وتعي تماما أن اآلفاق التي تنتظر
ابنتها واعدة بقدر أكبر من اآلفاق التي شهدتها هي نفسها
عندما كانت يف نفس عمرها ،وال تضغط عليها للعودة إىل
املنزل جمددا .وتسعد عندما تأتي ابنتها لزيارتها أحيانا يف
مسقط رأسها ،وهو أمر أكثر سهولة يف الوقت احلايل بعدما تم
حتسين الطرق.
وتتحلى هاك بالصبر ،فهي تتمتع بحياتها يف العاصمة
ولكنها ترغب يف النجاح يف حياتها املهنية يوما ما .وتقول
"أنا أتبع جدوال زمنيا خاصا بي ،وأرقب عقارب ساعتي
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اخلاصة؛ فأنا أود أن أثبت للجميع أنني قادرة على النجاح،
وربما حتى على نحو أفضل من بعض الرجال".
من إعداد جيريميا أوفرمان ،بنوم بن ،كمبوديا

املاصة البالستيكية األخيرة

بوكولو إسبينا ،الذي يبلغ من العمر  22عاما ،دائما ما كان
يعتقد أنه سيكبر ليصبح طبيبا أو حماميا .وبدال من ذلك،
صار هذا الشاب الذي يقيم يف مانيال هو املؤسس والرئيس
التنفيذي لشركة  ،Sip PHوهي شركة تعمل يف تصنيع وتوزيع
املاصات املصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ.
وبدأ األمر عندما كان إسبينا طالبا يف جامعة أتينيو دي
مانيال ،حيث اهتم بحركة منع النفايات التي تشجع على نمط
حياة يحد من حجم النفايات املرسلة إىل مكبات النفايات
من خالل احلث على إعادة استخدام املنتجات .وقد وجد
إسبينا صعوبة يف العثور على ماصة معدنية الستخدامه
اخلاص .لذلك اشترى جمموعة كبيرة منها وباع البقية،
ليكتشف وجود طلب كبير على هذا املنتج .وهكذا استثمر
إسبينا  40ألف بيزو من مدخراته ،وأنشأ شركة إلنتاج
املاصات املعدنية القابلة إلعادة االستخدام للمستهلكين
املهتمين بالبيئة.
وال تزال  Sipشركة صغيرة ،ولكن إسبينا بدأ بمجموعة
صغيرة من العمالء تكونت عن طريق التسويق الشفهي ويتلقى
اآلن آالف الطلبات من خالل وسائل التواصل االجتماعي
وحمال قليلة يف مانيال .وظهر يف بداية العام اجلاري يف
مقابلة بثتها قناة سي إن إن الفلبين.

جنوب شرق آسيا
بوكولو إسبينا يرغب يف تخليص بالده
من النفايات البالستيكية من خالل
القضاء على استخدام املاصات.

ويمارس إسبينا رياضة الغوص دون أن يرتدي الرداء
اخملصص لذلك ،ويرى ذلك بمثابة مهمة شخصية للحفاظ على
نظافة احمليطات واملمرات املائية يف بالده .ويقول عن الفلبين
إنها "تقع يف مركز التنوع البيولوجي البحري يف العامل".
إذ تضم الفلبين  7641جزيرة ،وتقع يف "املثلث املرجاين"،
وهو منطقة تعتبر املركز العاملي للتنوع البيولوجي البحري.
ويضم هذا املثلث أجزاء من مياه الفلبين وماليزيا وإندونسيا
وتيمور-ليشتي ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وجزر سليمان.
وال تقتصر احلياة البحرية يف املنطقة على الشعب
املرجانية فقط ،ولكنها تشمل أيضا منابت األعشاب البحرية،
وغابات أشجار املانغروف والغابات الشاطئية ،ومصائد
األسماك ،والالفقريات ،واألعشاب البحرية ،والثدييات
البحرية .ويقول إسبينا "بمجرد أن ترى هذا اجلمال بنفسك،
ستفهم أنه ثمة أسباب وجيهة حلمايته".

الصورةVINA SALAZAR :

يقول إسبينا إن التخلي
عن استخدام املاصات
البالستيكية جمرد
تضحية صغيرة يمكن
لألشخاص العاديين
القيام بها يوميا.

وحتظر الفلبين حرق القمامة ،وتنطوي عملية التخلص من
النفايات الصلبة على حتديات كبيرة( .وفقا للموقع اإللكتروين
لشركة  ،PHفإن الفلبين هي ثالث أكبر بلد على مستوى العامل من
حيث حجم النفايات البالستيكية امللقاة يف احمليط) .وجتتذب
مشكلة النفايات البالستيكية مزيدا من االهتمام العاملي — فقد
أعلنت سلسلة مقاهي ستارباكس ( )Starbucksالعاملية لتوها
عن خطة لالستغناء التدريجي عن املاصات البالستيكية التي
تصعب إعادة تدويرها ،وحتذو شركات أخرى حذوها.
واهتمام إسبينا بالبيئة أمر معتاد بين أبناء جيله .فوفقا
للمسح السنوي ملشكلي العامل لعام  2017الذي يصدر عن
املنتدى االقتصادي العاملي ،يرى حوايل نصف الشباب أن
تغير املناخ وتدمير البيئة من أهم املشكالت التي تؤثر على
العامل اليوم .وتوصل صندوق النقد الدويل إىل أنه إىل جانب
اآلثار السلبية لتغير املناخ على الصحة ،فإنه قد تنشأ عنه
أيضا تكلفة اقتصادية ضخمة.
وبدال من السعي ملعاجلة مشكلة النفايات البالستيكية ككل،
قرر إسبينا أن يركز على قضية أصغر يسهل التعامل معها.
ويقول إن التخلي عن استخدام املاصات البالستيكية جمرد
تضحية صغيرة يمكن لألشخاص العاديين القيام بها يوميا.
وعلى املدى الطويل ،يرغب إسبينا يف املشاركة بشكل
أكبر يف مناصرة قضايا البيئة .ولكنه يف الوقت احلايل يركز
على بيت القصيد" .غالبا ما يسأل الناس عما إذا كان اجلانب
االجتماعي يف الشركات االجتماعية هو األهم أم اجلانب
التجاري؟ وأنا أقول إن اجلانب التجاري هو األهم ،فلواله ما
كان سيوجد اجلانب االجتماعي".
من إعداد فينا ساالزار ،مانيال ،الفلبين
سبتمبر  | 2018التمويل والتنمية
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الصورةGEMBONG NUSANTARA :

شوفيان كايونو يظهر
يف الصورة أعاله
أثناء فترة راحته وهو
يتفحص رسائله.
وعلى اليمين ،يعرض
علينا بفخر حمصول
مزرعته من البروكويل.

مستقبل الزراعة

بينما يهجر العديد من الشباب اإلندونيسي املناطق الريفية من
أجل حياة املدينة ،قرر شوفيان أدي كايونو 22 ،عاما ،حتديث
مزرعة والده يف مرتفعات منطقة وسط جافا من خالل تطبيق
التكنولوجيا اجلديدة واألساليب الزراعية املتطورة.
وتشتغل عائلة كايونو بالزراعة منذ أجيال عديدة .وبالنسبة
لسكان جافا ممن يشتغلون بالزراعة ،تعد األرض إرثا مهما
يتم تناقله من جيل إىل جيل .يقول كايونو "التربة هنا خصبة
للغاية نظرا ألنها تربة بركانية" ممسكا يف يده فتات تربته.
ويضيف قائال "الزراعة من الوظائف املتواضعة ،ولكنني أسعى
إىل تغيير ذلك".
وقد عارض يف البداية الضغوط التي فرضت عليه للعمل
مع أسرته ،ولكن بعد دراسته التكنولوجيا الزراعية يف جامعة
ساتيا واكانا املسيحية ،انضم إىل أسرته يف العمل باملزرعة.
ويقول كايونو إنه يواجه حتديات مماثلة لتلك التي واجهها
اجليل السابق ،ولكن احللول اآلن أكثر كثيرا .فبمقدوره اآلن
هو وأسرته استخدام تكنولوجيا املعلومات يف بيع منتجاتهم
دون احلاجة إىل وسيط .ويمكنهم بذلك "فرض أسعار تنافسية
وحتقيق ربح أكبر" .وتبيع مزرعتهم حمصولها للمطاعم
واملقاهي والفنادق واملتاجر الكبرى.
ويف املاضي ،كان والده يزرع اخلضروات دون حساب
دقيق للتكلفة واألرباح .أما اليوم ،فيمكن لكايونو التواصل
مع موزعي احملاصيل يف جميع املدن الكبرى باستخدام
نظام للطلبات املسبقة يساعدهم يف عملية إدارة اإلنتاج.
ويقول كايونو "عندما يرغب املستهلكون يف شراء منتجاتنا،
فإنهم يبعثون برسالة لنا على تطبيق واتس آب .ثم نقوم
بجني الثمار ،وتغليفها ،وإرسالها ،لتظل طازجة حلين
وصولها إىل مقصدها".
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وقد بدأ املزارعون عبر آسيا من أمثال كايونو يف االستفادة
من مكاسب الكفاءة املستمدة من التكنولوجيا الرقمية
التي تتيح معلومات دقيقة وحديثة عن األسواق واخملزون
واحملاصيل .بل يستخدم البعض الطائرات بدون طيار اللتقاط
صور يمكن حتليلها للتنبؤ بحجم احملاصيل وكشف األمراض
التي تصيبها وتقييم االحتياجات من السماد.
ويف الوقت نفسه ،تشهد الزراعة العضوية رواجا كبيرا
نظرا ألن الطبقة املتوسطة الصاعدة يف آسيا أصبحت أكثر
وعيا باخملاطر الصحية الناجتة عن استخدام املبيدات.
ويقدم عدد متزايد من املقاهي واملطاعم يف إندونيسيا
فاكهة وخضروات عضوية على قوائمه ،مما يتيح فرصا
كبيرة ملزارعين مثل كايونو.
ويستمتع كايونو كذلك باإلبداع الذي يمثل جزءا ال يتجزأ
من زراعة خمتلف اخلضروات العضوية .ويقول "أصدقائي
يف املدينة يشعرون بامللل من الذهاب للعمل والعودة إىل
املنزل يوميا دون أن يمروا بشيء يتسم باإلبداع يف يومهم".
ويود كايونو الترويج لوسائل الزراعة املتطورة وتوعية
الشباب بشأنها .ويقول "أتبادل معلوماتي مع الناس
كي يعرف املزيد منهم أن القطاع الزراعي من القطاعات
الواعدة .وآمل أن يلهم ذلك مزيدا من الشباب للعمل
يف الزراعة".
من إعداد غيمبونغ نوسانتارا ،ميربابو ،وسط جافا،
إندونيسيا.

شاهد أفالم فيديو عن هؤالء الشباب على
املوقع WWW.IMF.ORG/FANDD

جنوب شرق آسيا

الثــــورة
الرقميــة يف آسيا

موجة جديدة من االبتكارات الرقمية تعيد تشكيل آسيا ،مما يعزز إمكانات النمو يف املنطقة

آسيا

حتسين سعدي صديق

الصورةISTOCK / THOMAS-SOELLNER :

تفتح أبوابها أمام الثورة الرقمية .فشركات
مثل علي بابا ( )Alibabaوتن سنت
( )Tencentوبايدو ( )Baiduتقدم جمموعة
كبيرة من اخلدمات بدءا من التجارة اإللكترونية وحتى خدمات
التكنولوجيا املالية ،كما تقدم خدمات احلوسبة السحابية
للعمالء يف الصين وغيرها .ويف إندونيسيا ،تقدم شركة
غو-جيك ( )GO-JEKخدمات النقل حسب الطلب واخلدمات
اللوجستية وخدمات املدفوعات الرقمية.
وتستغل هذه الشركات وغيرها من الشركات اآلسيوية
التطورات األخيرة يف الذكاء االصطناعي والروبوتات
والتشفير والبيانات الكبيرة التي تبشر بإعادة تشكيل
االقتصاد العاملي وإحداث حتول جذري يف الطريقة التي
نعيش ونعمل بها ،على غرار ما حققته احملركات البخارية
والكهرباء يف القرون املاضية .ويف آسيا وغيرها ،شملت
الثورة الرقمية خمتلف الصناعات ،بدءا من التجزئة
والصيرفة وحتى الصناعة التحويلية والنقل.
وسوف تواجه منطقة جنوب شرق آسيا حتديات واضحة يف
ظل ما حتدثه التكنولوجيات اجلديدة من اضطراب يف سالسل
القيمة العاملية — وهي شبكة املراحل اإلنتاجية املترابطة
لتصنيع السلع واخلدمات — وتقويض نموذج الصناعات
املوجهة نحو التصدير وكثيفة االستخدام للعمالة الذي دفع
املنطقة نحو النمو .ولكن التكنولوجيات اجلديدة ستتيح
أيضا فرصا جديدة للشركات الصغيرة وتوفر إمكانية زيادة
اإلنتاجية ،وهو األمر الذي ستحتاجه منطقة جنوب شرق

آسيا لتتجاوز مرحلة الدخل املتوسط .وبالنسبة لالقتصادات
الواعدة مثل كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
وميانمار ،فيمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية كأدوات
قوية جديدة يف كفاحها للقضاء على الفقر.

آسيا يف الطليعة

تتفوق البلدان اآلسيوية على بقية بلدان املنطقة يف جميع
جوانب الرقمنة تقريبا ،ولكن بعض االقتصادات تتخلف عن
الركب كثيرا .وحتتل االقتصادات اآلسيوية مستويات متفاوتة
عبر طيف الدخل ،وبالتايل تسجل املنطقة أعلى معدالت
التشتت من حيث تفاوت االقتصادات يف تطبيق التكنولوجيات
الرقمية ،وتتبوأ اليابان وكوريا ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية
اخلاصة وسنغافورة مركز الريادة يف هذا اجملال على مستوى
العامل .ولكن يف أي من مستويات الدخل ،جند أن اقتصادات
آسيا تتفوق نسبيا على نظرائها على مستوى العامل .حتى
بالنسبة لالقتصادات اآلسيوية الفقيرة نسبيا ،مثل كمبوديا
ونيبال ،تتسارع معدالت تطبيق الرقمنة.
وتعد التجارة اإللكترونية والتكنولوجيا املالية من
اجملاالت األخرى التي تتفوق فيها آسيا .فعلى سبيل املثال،
ساهمت الصين بأقل من  %1من قيمة معامالت التجزئة
التجارية اإللكترونية يف العامل منذ عقد مضى ،ولكن نصيبها
يتجاوز اآلن  .%40ويف الوقت احلايل ،يبلغ حجم تغلغل التجارة
اإللكترونية ،كنسبة مئوية من جمموع مبيعات التجزئة%15 ،
يف الصين ،مقابل  %10يف الواليات املتحدة .وتسجل نسبة
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التجارة اإللكترونية ليس من شأنها دعم النمو فحسب،
بل جعله أكثر استمرارية أيضا.
تغلغل التجارة اإللكترونية مستويات أقل يف بقية آسيا،
ولكنها تنمو سريعا ،ال سيما يف الهند وإندونيسيا وفييت
نام .ويف إندونيسيا ،تتنافس منصات التجارة اإللكترونية
مثل بوكاالباك ( )Bukalapakوالزادا ( )Lazadaوتوكوبيديا
( )Tokopediaعلى أكبر أسواق التجارة اإللكترونية يف جنوب
شرق آسيا.
ويف جمال التكولوجيا املالية أيضا ،أحرزت االقتصادات
اآلسيوية تقدما ملحوظا ،بل حققت يف العديد من األحيان
قفزات كبيرة يف جماالت تكنولوجية جديدة .ففي عام 2016
على سبيل املثال ،وصل جمموع املبالغ التي دفعها أفراد
عبر الهواتف احملمولة مقابل شراء سلع وخدمات  790مليار
دوالر أمريكي يف الصين ،أي ما يتجاوز حجم مدفوعات
الهاتف احملمول يف الواليات املتحدة بمقدار  11ضعفا.
ومن شأن التقدم التكنولوجي حتقيق منافع كثيرة من خالل
زيادة اإلنتاجية والنمو وخلق فرص عمل جديدة .ويف معظم
بلدان آسيا ،ارتفع نصيب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف إجمايل الناجت احمللي بمعدل أسرع كثيرا مقارنة بالنمو
االقتصادي .فخالل الفترة  ،2015-2005بلغ متوسط نمو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  %15.9يف الهند و%13.7
يف الصين و %7.1يف تايلند ،وهي معدالت تتجاوز كثيرا
معدالت النمو االقتصادي لهذه البلدان التي بلغت %7.7
و %9.7و .%3.5ويف اليابان ،بلغ نمو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أربعة أضعاف نمو إجمايل الناجت احمللي تقريبا.
وتستأثر الرقمنة حاليا بنصيب متزايد من إجمايل الناجت
احمللي يف العديد من االقتصادات اآلسيوية .فمن بين أكبر
عشرة اقتصادات على مستوى العامل من حيث نسبة نمو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل نمو إجمايل الناجت
احمللي ،تقع سبعة اقتصادات يف آسيا ،بما فيها ماليزيا
وتايلند وسنغافورة .ومن شأن الرقمنة أيضا زيادة اإلنتاجية
يف القطاعات األخرى .وتبين حتليالتنا التجريبية أن زيادة
رقمنة االقتصاد الصيني بمقدار نقطة مئوية واحدة يترتب
عليها نمو إجمايل الناجت احمللي بمقدار  0.3نقطة مئوية.
وجتدر اإلشارة إىل أن االبتكار يف آسيا يتركز يف القطاع
الرقمي :فإذا ما تم تصنيف البلدان حسب نصيب تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف جمموع براءات االختراع ،سنجد أن
االقتصادات اآلسيوية ستحتل املراتب اخلمس األوىل — مما
يؤكد بدرجة أكبر على قدرة الرقمنة على تعزيز النمو املستقبلي.
والتجارة اإللكترونية ليس من شأنها دعم النمو فحسب،
بل جعله أكثر استمرارية أيضا .فبالنسبة للمستهلكين ،قد
تساعد التجارة اإللكترونية على إتاحة جمموعة أكبر من
املنتجات واخلدمات بأسعار أقل ،مما يزيد االستهالك يف
نهاية املطاف .وتشير دراسة صادرة عن شركة ماكينزي
وشركاه إىل أنه يف حين أن  %60من اإلنفاق عبر شبكة
اإلنترنت يف الصين ينشأ عن خدمات التجزئة التقليدية،
يمثل االستهالك اجلديد حوايل .%40
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وبالنسبة للشركات ،تتيح التجارة اإللكترونية فرصا
لالنخراط يف أنشطة جتارية جديدة ودخول أسواق أكبر ،مما
يدعم االستثمار بالتايل .وتبين حتليالتنا أنه على مستوى
الشركات يف آسيا فإن املشاركة يف التجارة عبر اإلنترنت
تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بما يزيد
على  ،%30وتمثل هذه النسبة اجلزء من اإلنتاج الذي
ال يمكن تفسيره بمدخالت العمل ورأس املال املستخدمة
يف اإلنتاج التي يمكن قياسها بالوسائل التقليدية .ويبدو أن
االبتكار ،ورأس املال البشري ،وإىل حد ما ،توافر التمويل،
جميعها عوامل تدعم حتسين األداء يف الشركات التي تعمل
عبر اإلنترنت .وأخيرا ،توصلنا إىل أن الشركات العاملة يف
جمال التجارة اإللكترونية يتجاوز حجم صادراتها صادرات
الشركات األخرى بنسبة .%50
ويمكن للتكنولوجيات املالية أيضا دعم النمو املمكن
واحلد من الفقر من خالل تعزيز التطور املايل واالحتواء
املايل والكفاءة .ومن شأن التكنولوجيا املالية مساعدة
ماليين األشخاص والشركات الصغيرة واملتوسطة على
احلصول على اخلدمات املالية بتكلفة منخفضة ،ال سيما
يف البلدان الفقيرة .وقد تنشأ عن هذه التكنولوجيات أيضا
مكاسب كبيرة على جانب الكفاءة يف القطاع املايل .فقد
تتيح على سبيل املثال إمكانية الدفع عبر احلدود ،مما يقلل
من اخملاطر والتكلفة بالنسبة للمشاركين .وتشير حتليالتنا
إىل أنه يف حالة صعود جميع االقتصادات اآلسيوية التي
تقل فيها درجة االحتواء املايل إىل مستوى تايلند التي تقع
على حدود اقتصادات آسيا الصاعدة ،سيمكن لعشرين مليون
شخص التحرر من براثن الفقر.
وأخيرا ،تتيح الرقمنة فرصا لتحسين املالية العامة .فمن
شأن تطبيق الرقمنة على مستوى احلكومات حتسين آليات
إبالغ املعامالت ومن ثم زيادة اإليرادات املتأتية من ضريبة
القيمة املضافة والتعريفة اجلمركية واملصادر األخرى .وتشير
التحليالت إىل أنه يف حالة صعود االقتصادات اآلسيوية
بحيث تكون يف منتصف املسافة من احلدود العاملية ،قد
ترتفع إيرادات ضريبة القيمة املضافة بنسبة  %0.6من إجمايل
الناجت احمللي .وبالنسبة لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا،
تقدر املكاسب بحوايل  %1.2من إجمايل الناجت احمللي ،و%2.5
تقريبا من إجمايل الناجت احمللي بالنسبة للدول اآلسيوية
الصغرى التي عادة ما تكون أبعد عن احلدود العاملية.
وتسهم هذه التكنولوجيات اجلديدة يف أتمتة األنشطة
متزايدة التعقيد التي كان أداؤها يعتمد يف السابق على العنصر
البشري فقط .وتلوح يف األفق حتوالت كبيرة قد تكون بنفس
أهمية التحوالت التاريخية التي ساهمت يف انتقال البشرية
من حياة الزراعة والصناعة ،مما يفرض حتديات جديدة على
صناع السياسات .وهذه املوجة اجلديدة من التدمير اخلالق
ستسهم يف إحداث حتول على جانب الوظائف واملهارات ،حيث
ستختفي الوظائف والشركات القديمة وتظهر وظائف وشركات

جنوب شرق آسيا

جديدة .ويف السابق ،كان من الصعب التكيف مع التغيير ،ومل
تكن املكاسب موزعة على نحو متكافئ .ومن احملتمل أيضا
أن تؤدي موجة األتمتة اجلديدة إىل زيادة البطالة الهيكلية،
ال سيما بالنسبة للعمالة األكبر سنا وغير املاهرة ،وذلك إذا مل
يكن من املمكن إتاحة فرص بديلة جديدة للعاملين الذين يتم
إحاللهم ،مما يمكن معه زيادة عدم املساواة.
وتمثل األتمتة من خالل الروبوتات الصناعية أحد اجملاالت
التي تتفوق فيها آسيا بوضوح ،حيث يتركز ثلثا الروبوتات
الصناعية على مستوى العامل يف املنطقة .ونحلل يف دراستنا
أثر استخدام الروبوتات على معدالت التوظيف يف عينة كبيرة
من البلدان يف آسيا وأوروبا واألمريكتين .وعلى عكس خماوف
البعض ،توصلنا إىل أن املكاسب على جانب اإلنتاجية (وعلى
جانب خلق فرص العمل بالتايل) من املمكن أن تكون قد وازنت
اآلثار السلبية الناجتة عن زوال الوظائف القديمة.
ولكن إذا ركزنا على آسيا دون غيرها ،سنجد أثرا سلبيا
طفيفا على مستوى توظيف العمالة الكلي ،ال سيما يف
القطاعات التي أصبحت كثيفة االعتماد على األتمتة ،مثل
قطاعي اإللكترونيات والسيارات .وعلى غرار الدراسات
األخرى ،توصلنا إىل أن العاملين ذوي التعليم املتوسط
يكونون أكثر عرضة لإلحالل مقارنة بالعاملين ذوي
التعليم املنخفض أو العايل ،نظرا ألن الوظائف األكثر
قابلية لألتمتة تنطوي عادة على مهام روتينية يؤديها
عمال متوسطو املهارات .ويف ظل تناقص القوة العاملة يف
اليابان ،تؤدي زيادة كثافة استخدام الروبوتات يف عمليات
التصنيع إىل زيادة اإلنتاجية وحتقيق مكاسب حملية على
جانب مستويات توظيف العمالة واألجور (راجع "أرض
مشرق الروبوت" يف عدد يونيو  2018من جملة التمويل
والتنمية) .وتشير جتربة اليابان إىل أن البلدان مثل الصين
وكوريا وتايلند التي ستشهد اجتاهات ديمغرافية مماثلة يف
املستقبل قد تستفيد هي األخرى من األتمتة.
وخالل الفترة املقبلة ،سيمكن لبعض التكنولوجيات
الرقمية احلديثة إعادة تشكيل سالسل القيمة العاملية التي
تضطلع االقتصادات اآلسيوية بأدوار أساسية فيها .وعادة
ما كانت الصناعة التحويلية يف آسيا تعتمد على العمالة
منخفضة التكلفة وقليلة املهارات نسبيا .ولكن الذكاء
االصطناعي واستخدام الروبوتات والطباعة ثالثية األبعاد
جميعها عناصر يتوقع أن حتد من املنافسة على أساس
األجور ،مما سيحدث حتوال يف طبيعة الصناعة التحويلية
وربما سيؤدي إىل عودة اإلنتاج إىل االقتصادات املتقدمة.
وتشير الشواهد الواقعية إىل أن اإلنتاج يف طريقه بالفعل إىل
العودة إىل االقتصادات املتقدمة ،وقد تواجه االقتصادات
التي تتركز فيها جمموعات كبيرة من العمالة منخفضة
املهارات ضغوطا لتطبيق نماذج نمو جديدة تماما.
كذلك تثير التكنولوجيا املالية خماطر أمام القطاع املايل
إذا ما أثرت سلبا على املنافسة ،والسياسة النقدية ،واالستقرار
املايل والنزاهة املالية ،وحماية املستهلكين واملستثمرين .وقد
تؤدي هذه التكنولوجيات إىل إحداث اضطرابات يف نماذج
العمل املطبقة يف املؤسسات املالية الكبرى ،مما قد يؤدي إىل
انتقال األنشطة إىل خارج القطاع اخلاضع للتنظيم .وجند أن
البلدان التي يزداد فيها امليل إىل القفزات التكنولوجية عادة ما

شهدت أيضا تراجعا يف حجم البنية التحتية املالية التقليدية،
ال سيما فروع البنوك .وقد أصبحت الشركات التكنولوجية
الكبرى يف آسيا ،ال سيما يف الصين ،وعلى عكس نظرائها يف
الواليات املتحدة ،من أهم مقدمي اخلدمات املالية ،مما فرض
ضغوطا تنافسية على املؤسسات املالية التقليدية .كذلك فإن
األصول املشفرة ،وهي جمال حتتل فيه آسيا مركز الريادة ،قد
تنشأ عنها خماطر مرتبطة بغسل األموال والتهرب الضريبي
والتحايل على الضوابط الرأسمالية وغير ذلك من أشكال
األنشطة غير القانونية.
ويف حين أن املنصات الرقمية قد تؤدي إىل تعظيم
منافع التجارة اإللكترونية ،فإنها تنطوي على مشكالت
متصلة باملنافسة .فوفورات احلجم قد تؤدي إىل استحواذ
الطرف األقوى على جميع املزايا ،مما قد يؤثر سلبا على
املنافسة ،ال سيما عندما يتسع نطاق منصات التجارة
اإللكترونية .كذلك فإن اآلثار الشبكية جتعل من الصعب
على شركات التجزئة والبيع استخدام منصات أخرى،
مما يزيد من القوة السوقية لهذه املنصات .وقد تنطوي
املنصات الرقمية أيضا على خطر تآكل الوعاء الضريبي.
فعلى سبيل املثال ،جند أن منصات اخلدمات بين النظراء
مثل  Airbnbو( Uberأو الشركات اآلسيوية املنافسة مثل
 Go-Jekو Grabو )Tujiaتتيح ملنفذي املعامالت التي
عادة ما يتم إجراؤها يف قطاعات منظمة تخضع لضرائب
مرتفعة ،مثل خدمات التاكسي أو الفنادق ،التحايل على
دفع الضريبة أو التهرب منها.

حتقيق التوازن

يف حين أن الثورة الرقمية واقعة ال حمالة ،تتوقف نتائجها —
سواء كانت جيدة أم سيئة — على السياسات .إذ ينبغي أن
توازن السياسات بين تمكين التقدم الرقمي ومواجهة اخملاطر.
وتتضمن السياسات الهادفة إىل االستفادة من املكاسب
الرقمية :تطوير التعليم لتلبية الطلب على جمموعات املهارات
األكثر مرونة والتعلم املستمر ،وتوفير برامج تدريبية جديدة،
ال سيما للعاملين الذين يقع عليهم التأثير السلبي األكبر؛
واحلد من عدم االتساق بين مهارات العاملين واملهارات
التي تتطلبها الوظائف؛ واالستثمار يف البنية التحتية املادية
والتنظيمية التي من شأنها دعم املنافسة واالبتكار؛ ومواجهة
التحديات املرتبطة بسوق العمل والتحديات االجتماعية ،بما
يف ذلك إعادة توزيع الدخل وشبكات األمان.
ونظرا ألن هذه التكنولوجيات ذات انتشار عاملي بطبيعتها،
سيكون من الضروري التعاون إقليميا ودوليا لوضع سياسات
فعالة ملواجهة تبعات هذه التكنولوجيات .وكلما زاد استعداد
اجملتمع لدعم املتخلفين عن الركب ،زادت سرعة معدالت
االبتكار ،وأمكن ضمان استفادة اجلميع من هذه املنافع .ومع
تطبيق السياسات املالئمة ،يمكن أن تكون الثورة الرقمية
بمثابة حمرك جديد للنمو والرخاء يف آسيا والعامل أجمع.
حتسين سعدي صديق اقتصادي أول يف إدارة آسيا
واحمليط الهادئ بصندوق النقد الدويل.
يستند هذا املقال إىل أحد فصول تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي :آسيا
واحمليط الهادئ الذي يصدر قريبا.
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على املشارف

بلدان "آسيان" مهيأة لتكون ضمن اقتصادات "احملتوى الرقمي أوال" ،لكنها ما زالت تواجه
حتديات جوهرية
تطبيقات املشاركة يف الركوب وأنظمة النقل الذكية
وأساليب البناء احلديثة والنظم اآللية إلدارة استهالك الطاقة
املصممة على املستوى الوطني تسهم جميعها يف دفع
موجة االبتكارات التي تسود منطقة "رابطة أمم جنوب شرق
آسيا" (آسيان).
ففي إندونيسيا ،على سبيل املثال ،هناك منظومة رقمية مليئة
باحليوية تضم أكثر من  1700مشروع ناشئ — هي من أكبر
جتمعات الشركات اجلديدة يف العامل .ومن هذه املشروعات خدمة
” “Go-Jekالتي حولت نفسها من تطبيق للمشاركة يف الركوب إىل
منصة للدفع عبر الهاتف احملمول وللخدمات الرقمية األخرى.
ويف سنغافورة ،بدأت شركة ” ،“Seaوهي أعلى املشروعات الناشئة
قيمة يف املنطقة — بقيمة تبلغ عدة مليارات من الدوالرات —
كشركة أللعاب الكمبيوتر عبر اإلنترنت ثم توسعت لتضم خدمات
حتويل األموال والتسوق عبر الهواتف احملمولة.
وتتميز منطقة آسيان بأنها منطقة شابة (أكثر من نصف
سكانها البالغ عددهم  643مليون نسمة دون الثالثين من
العمر) وتبلغ قيمة اقتصادها  2.8تريليون دوالر .وتمضي
حاليا بلدانها األعضاء البالغ عددها  10بلدان نحو االندماج
االقتصادي األوسع نطاقا .وينبغي لهذه املنطقة أن تشغل موقع
الريادة يف اجملال الرقمي .ولكن األمر ليس بهذه البساطة.
ففي الوقت الذي تصل فيه خدمة اإلنترنت إىل معظم سكان
بروين دار السالم وماليزيا وسنغافورة ال يزال أكثر من  %70من

سكان كمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
وميانمار معزولين عنها وال يسعهم املشاركة يف االقتصاد
الرقمي .أما خدمات اإلنترنت ذات النطاق الترددي العريض
والسرعة الفائقة فهي أكثر ندرة .وتمضي منطقة آسيان بخطى
متثاقلة للحاق بركب الصين واليابان وكوريا ،وهو ما يعزى حلد
كبير إىل ارتفاع التكاليف .وسنغافورة هي االستثناء الوحيد.
ويتوقف نمو االقتصاد الرقمي على خمس أولويات رئيسية،
هي )1( :إتاحة النفاذ إىل خدمات اإلنترنت للجميع وبأسعار
يف املتناول؛ و( )2توفير مناخ األعمال املشجع على التنافس،
مما يحفز االبتكار؛ و( )3توخي النظم التعليمية حتقيق التوافق
بين مهارات العمالة واملتطلبات اجلديدة للمستقبل الرقمي؛
و( )4توفير شبكات أمان أقوى حلماية املس َّرحين من العمل
بسبب األتمتة؛ و( )5ضرورة سعي أمم آسيان لتعزيز الشمول
املايل من خالل التكنولوجيا وحتقيق التوافق بين أطرها
التنظيمية إلدارة اخملاطر املصاحبة للتكنولوجيا املالية.
وتمثل منطقة آسيان ،بوصفها كتلة إقليمية ،خامس أكبر
اقتصاد يف العامل ،ومع شغف مئات املاليين من شبابها لالنضمام
إىل الثورة الرقمية فإن هذا هو أفضل وقت ممكن لسد الفجوة
الرقمية .ومستقبل هذه املنطقة يتوقف على حتقيق ذلك.
إعداد جيا فينغ ،مسؤول شؤون التواصل ،يف إدارة التواصل
بصندوق النقد الدويل

اإلمكانات الرقمية

منطقة آسيان تتمتع بإمكانات هائلة للتحول إىل الرقمية ،بفضل اقتصاداتها الضخمة ومكاسب خصائصها الديمغرافية والتكامل اإلقليمي املستمر بين بلدانها

االقتصاد

لو أن منطقة آسيان كانت اقتصادا واحدا لكان إجمايل الناجت
احمللي فيها هو خامس أكبر إجمايل ناجت حملي يف العامل.
(تريليون دوالر أمريكي)
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منطقة آسيان تضم ثالث أكبر عدد من السكان يف العامل.
وأكثر من  %50من سكانها دون سن الثالثين.
الصين
الهند

آسيان

الواليات املتحدة
البرازيل

(مليون نسمة)

1390
1317

643

326
208
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الفجوة الرقمية

تعاين منطقة آسيان من فجوة رقمية كبيرة يف مستوى تغلغل خدمات اإلنترنت والنطاق الترددي العريض .وتتسم خدمة النطاق العريض الثابت
بارتفاع تكلفتها يف كثير من البلدان لدرجة حتول دون احلصول عليها
)أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ ٪ ،ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ(

١٥

٢٠

١٠

٥

)ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
 ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(

)اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺷﺨﺺ(

٤٠

ﺻﻔﺮ

٢٠

٣٠

١٠

٨٠

ﺻﻔﺮ

٦٠

٤٠

٢٠

ﺻﻔﺮ

ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﺼﻴﻦ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺑﺮوﱐ دار اﻟﺴﻼم
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻو
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

املصدر" :تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام  ،" 2017االحتاد الدويل لالتصاالت.

اﳌﺼﺪر" :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﺎس ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم  ،"٢٠١٧اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت.

كيف يمكن ملنطقة آسيان اغتنام الفرصة؟
إتاحة خدمات اإلنترنت
للجميع وبأسعار يف
املتناول

توفير مناخ أعمال يتمتع
باحليوية لتشجيع التنافس

توفير نظم تعليمية جديدة
لتحقيق التوافق بين مهارات
العمالة واملتطلبات اجلديدة

توفير شبكات أمان قوية
حلماية املس َّرحين من العمل
بسبب األتمتة

إطار تنظيم مايل إلدارة
اخملاطر الناجتة عن
التكنولوجيا املالية

تسريع عجلة التكامل االقتصادي

التكامل االقتصادي يوفر نقطة انطالق لالقتصاد الرقمي يف منطقة آسيان للتوسع وحتقيق املزيد من وفورات احلجم
أهم مصادر تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
إىل منطقة آسيان ،حسب النسبة2017 ،

أهم شركاء آسيان التجاريين يف جتارة السلع،
حسب النسبة2017 ،
%23

%19.4

%17

فيما بين
آسيان

الصين

%10

%9

%9

االحتاد
األوروبي

الواليات
املتحدة

اليابان

املصدر :قسم اإلحصاءات يف األمانة العامة ملنطقة آسيان.

فيما بين
آسيان

%18.6

االحتاد
األوروبي

%9.6

%8.2

%7.8

اليابان

الصين

هولندا
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كريس ويليز يعطي حملة عن حياة راج شيتي ،الذي يعيد صياغة
دراسة احلراك االجتماعي باستخدام البيانات الكبيرة
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هبطت

على أرخميدس ،عامل الرياضيات اليوناين
القديم ،حلظة "وجدتها" بعد أن دخل إىل
حوض االستحمام .أما راج شيتي فقد
جاءته تلك اللحظة بينما كان يستحم.
يتذكر شيتي ،أستاذ االقتصاد ،خالل مقابلة يف مكتبه
بجامعة ستانفورد" :تخيلت هذه اخلريطة ،وكنت أعتقد أنه
سيكون من املثير لالهتمام حقا أن نرسم هذه اخلريطة حول
الشكل الذي ستكون عليه فرص االرتقاء االجتماعي استنادا
إىل املكان الذي ننشأ فيه".
واستندت اخلريطة امللونة التي ظهرت يف نهاية املطاف
إىل سجالت الدخل التي تخص  40مليون طفلٍ وآباءهم.
و ُتظهر اخلريطة ،من خالل ظالل باللونين األحمر واألصفر،
تفاوتات جغرافية كبيرة يف احلراك االجتماعي يف جميع
أنحاء البلد .فإذا نشأت يف شارلوت بوالية نورث كارولينا
اخلمس األدنى من توزيع الدخل ،ستكون
ألبوين يف ُ
اخلمس األعلى  %4.4فقط .أما يف
فرص وصولك إىل ُ
سان خوسيه بكاليفورنيا ،تصبح االحتماالت أكبر بنحو
ثالثة أضعاف.
وقد أوضحت اخلريطة تقريرا صدر يف عام 2014
بعنوان "أين أرض الفرص؟ جغرافيا احلراك االجتماعي بين
األجيال يف الواليات املتحدة" .وكانت هذه هي نقطة البداية
لسلسلة من الدراسات التي شكلت النقاش العام حول عدم
املساواة ،والفرص ،والعرق .وقد أوضح شيتي ومن شاركوه
التأليف يف إحدى الدراسات أن االنتقال إىل حي أقل فقرا
يف الطفولة يؤدي إىل زيادة الدخل ومعدالت االلتحاق
باجلامعات يف مرحلة البلوغ إىل حد كبير .وأوضحوا كذلك
يف دراسة أخرى أسباب استمرار التفاوت يف الدخل بين
السود والبيض على مدى أجيال .ويف دراسة ُيستشهد بها
على نطاق واسع تلقي بظالل من الشك على احللم األمريكي،
توصلوا إىل أن معدالت االرتقاء االجتماعي قد انخفضت
بشكل كبير منذ عام .1940

يف الصدارة

يف بعض احلاالت ،تذهب دراسات شيتي يف اجتاهات جديدة
وغير متوقعة .ويف حاالت أخرى ،تكون تأكيدا لدراسات
سابقة أعدها علماء اجتماع أو متخصصون يف التعليم
يف مرحلة الطفولة املبكرة .ويف احلالتين فإن ما يعطي
دراساته هذا التأثير هو استخدامه املبتكر جملموعات هائلة
من البيانات ،وهو ما يضعه يف صدارة اجتاه ُيحدث حتوال
يف هذا اجملال.
ويقول إيمانويل سايز ،أحد معاونيه املألوفين ،ويعمل
بالتدريس يف جامعة كاليفورنيا ببيركلي" :لقد أحدثت
البيانات الكبيرة ثورة يف االقتصاد اجلزئي التطبيقي .وكان
راج يف طليعة هذه احلركة".
وبالنسبة لشيتي فإن البيانات الكبيرة َت ِعد بجعل علم
االقتصاد أقرب إىل حقائق العلوم الطبيعية .واألمل هو أن
يكون لالقتصاديين تأثير أكبر على السياسة العامة من

جنوب شرق آسيا

خالل تقديم أدلة مقنعة بما يكفي لسد الفجوة األيديولوجية،
وخاصة على مستوى احلكومة احمللية ،حيث تقل حدة
الضغائن احلزبية.
ويقول ديفيد غروسكي ،أستاذ علم االجتماع بجامعة
ستانفورد الذي عمل مع شيتي" :إنه يحرص على احلفاظ
على موقفه احملايد أيديولوجيا .وهو يريد من البيانات أن
تتحدث ،وأن جتعل األمور حتدث أيا كانت العواقب".
ويصف غروسكي شيتي بأنه حمقق مثابر يتفحص
العديد من الدراسات ذات الصلة ،بغض النظر عن موضوعها،
ويختبر كل الفرضيات التي يمكن تصورها ألن هدفه هو
التوصل إىل نتيجة ،فيقول "وإذا جاءه سؤال من اجلمهور
يستلزم حتليال مل يجره بالفعل فإنه يعتبر ذلك فشال ذريعا".
وكثيرا ما يتحدث شيتي إىل اجلمهور ،داخل احلرم
اجلامعي وخارجه ،وهو يمارس دوره كمبشر للبيانات
الضخمة .وإىل جانب ذلك فإنه يقيم اتصاالت مع
الصحفيين وينشر مقاالته عبر اإلنترنت ،ومعها ملخصات
سهلة الفهم ،وهو ما ساعد على تغطية دراساته على نطاق
واسع يف عدة جمالت ،منها األتالنتيك ،واإليكونوميست،
ونيويورك تايمز.
ويعلق شيتي قائال" :إذا كان ما نفعله مهما للعامل،
فينبغي أن جنعله مفهوما للعامل".

نشر البشارة

إن حتليل جمموعات البيانات الضخمة هو من املهام
كثيفة العمالة وباهظة التكلفة .لذلك فقد قام شيتي،
باالشتراك مع اثنين من معاونيه ،هما ناثانييل هندرن
من جامعة هارفارد وجون فريدمان من جامعة براون،
بإقامة مشروع تكافؤ الفرص ،وهو فريق بحثي صغير
يجمع األموال املمنوحة ويوظف أكثر من اثني عشر خريجا
من اجلامعات كمساعدي أبحاث .ويقضي أولئك املقبلون
على حمل درجة الدكتوراه ،كما يطلق عليهم ،عامين يف
العمل بدوام كامل قبل االنتقال لدراسة برامج الدكتوراه
يف أماكن مثل بيركلي وهارفارد ،حيث يعملون على نشر
بشارة شيتي.
ومن بين هؤالء سارة ميرشانت ،خريجة جامعة ييل
التي عملت على دراسة يف عام  2018حول تأثير العرق
على الفرص االقتصادية ،استنادا إىل السجالت الضريبية
التي تغطي جميع سكان الواليات املتحدة تقريبا من عام
 1989إىل عام  .2015وبينت الدراسة أن فجوة الدخل
بين السود والبيض كبيرة وتستمر على مدى أجيال ،وأنها
تعزى بالكامل إىل االختالفات يف األجور والوظائف
بين السود والبيض من الرجال ،وليس النساء .وتوصلت
الدراسة إىل أن الفجوة بين السود والبيض أصغر بكثير
بالنسبة لألوالد السود الذين نشأوا يف أحياء تكون فيها
معدالت الفقر أقل ،ومستويات التحيز العنصري بين البيض
منخفضة ،ومعدالت وجود األب بين السود ذوي الدخل
املنخفض مرتفعة.
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“كان واضحا لي أثناء نشأتي مدى اختالف
فرصنا وخبراتنا ،لمجرد الصدفة البحتة”.
وتقول ميرشانت ،التي قضت شهرا يف فحص مؤلفات علم
االجتماع الضخمة حول هذا املوضوع" :شكلت التفاوتات
العرقية جانبا كبيرا من النقاش األمريكي الدائر منذ األزل.
لكننا مل نحصل على تفسير تثبت صحته هذه اجملموعة
الكبيرة من البيانات .وقد كان ذلك مثيرا حقا".

أبناء العمومة أقل حظا
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االختالفات املنهجية

لقد كانت مصدرا غنيا بالبيانات ،وأدت إىل إصدار التقرير
املعني بجغرافيا احلراك االجتماعي بين األجيال ،الذي
اشترك شيتي يف كتابته مع هندرن ،وسايز ،وباتريك كالين
من جامعة بيركلي ،وهو التقرير الذي أظهر اختالفا ملحوظا
يف معدالت االرتقاء االجتماعي يف جميع أنحاء البلد .وكانت
اخلطوة التالية هي معرفة السبب.
وكام أحد االحتماالت يتمثل يف وجود اختالفات منهجية،
على سبيل املثال يف العرق أو الدخل ،بين أنواع األشخاص
الذين يعيشون يف شارلوت مقارنة بأولئك الذي يعيشون
يف سان خوسيه .لكن كانت هناك فرضية أخرى أكثر إثارة
للفضول وهي وجود شيء مميز يف سان خوسيه يسبب ارتقاء

الصورةISTOCK/REPUBLICA :

يتمتع شيتي ،وهو يف التاسعة والثالثين من العمر ،بمظهر
طفويل وسلوك جاد ال يكشفان اإلجنازات التي حققها،
ومنها زمالة مؤسسة ماك آرثر (املعروفة أيضا باسم
"منحة العباقرة") ووسام جون بيتس كالرك الذي تمنحه
كل عام الرابطة االقتصادية األمريكية لالقتصادي دون سن
األربعين الذي قدم أكبر مساهمة يف جمال االقتصاد.
ويرجع اهتمامه باحلراك االجتماعي إىل البلد الذي ُولد
فيه ،الهند ،حيث ال تستطيع العائالت الفقيرة وإن كانت
طموحة أن تتحمل إرسال أكثر من ابن واحد إىل اجلامعة.
حمظوظ ْين :فقد أصبح والده اقتصاد ًّيا
وقد كان والداه
َ
يحمل درجة الدكتوراه ،وأصبحت أمه طبيبة .والتحق
راج بإحدى مدارس النخبة اخلاصة .ومل يكن أبناء عمه
حمظوظين مثله.
ويقول شيتي" :لقد كان واضحا يل أثناء نشأتي مدى
اختالف فرصنا وخبراتنا ،جملرد الصدفة البحتة".
وكانت عائلة شيتي قد غادرت الهند إىل الواليات املتحدة
عندما كان يف التاسعة من عمره ،وقد أدهشه التناقض
الصارخ يف مستوى املعيشة بين البلدين .ويف سن السابعة
عشرة ،كان هو الطالب احلاصل على املرتبة األوىل يف دفعة
تخرجه من مدرسة ميلووكي.
ورغم اجنذابه يف البداية للعلوم — حيث إن أختيه
باحثتان يف الطب احليوي — مل يستطع تخيل احلياة يف
معمل ،لذلك اختار االقتصاد .ويقول" :كنت دائما أحب
الرياضيات واإلحصاء .وأردت أن أفعل شيئا يكون له تأثير
على العامل".
وتم قبوله يف جامعة هارفارد وعمل — على غير العادة
بالنسبة لطالب جامعي — كمساعد باحث ملارتن فيلدشتاين،
وهو أيضا حائز على وسام جون بيتس كالرك .وتخرج شيتي
بعد ثالث سنوات فقط وحصل على درجة الدكتوراه بعد ثالث
سنوات أخرى.
وبعد فترة من التدريس يف جامعة كاليفورنيا ببيركلي،
عاد إىل جامعة هارفارد ،حيث أصبح ،يف سن التاسعة

والعشرين ،أحد أساتذة االقتصاد األصغر سنا على اإلطالق.
وانتقل إىل ستانفورد يف عام  .2015ولديه ابنة صغيرة
من زوجته سونداري ،العاملة املتخصصة يف بيولوجيا
اخلاليا اجلذعية.
وتنطبع صورة شيتي يف ذاكرة فريدمان ،زميله يف
جامعة هارفارد واآلن أحد معاونيه ،باعتباره "شخصا
ينصب تركيزه على األسئلة الكبيرة املهمة".
لكن شيتي كان يشعر باإلحباط بسبب قلة البيانات
املتاحة للعمل التجريبي ،مقارنة بالعمل النظري .وكان
يرى أن اجملموعات الصغيرة من البيانات يمكن أن تخضع
إىل حد كبير للتفسيرات اخملتلفة ،وذلك حسب االفتراضات
املستخدمة واملنهجية املتبعة .ويقول" :األمر كله بدا هشا إىل
حد ما".
ويواصل" :كانت لدي رغبة يف عرض املعلومات بيانيا".
فبهذه الطريقة "أنت ال تفترض وجود عالقة خطية أو عالقة
تربيعية .وما عليك إال القول ،دعنا نعرض البيانات من خالل
رسم بياين لنرى ما يمكن أن نحصل عليه".
وللقيام بذلك ،كان شيتي يف حاجة إىل الكثير من
البيانات .ومل يكن يف حاجة إىل اآلالف من املشاهدات،
بل إىل املاليين .ومل تكن جمموعات بيانات احلكومة
األمريكية الكبيرة احلجم متاحة لفريقه ،ولكنه وجدها يف
النمسا والدانمرك ،وكتب سلسلة من التقارير التي يعتبرها
أكثر إقناعا مقارنة بدراساته السابقة .ثم وافقت مصلحة
الضرائب األمريكية يف عام  2009على منحه حق االطالع
على البيانات الضريبية بعد إزالة املعلومات التي تكشف عن
هوية األفراد.
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اجتماعيا ،بحيث يؤدي االنتقال إليها يف مرحلة الطفولة إىل
حتسين فرص النجاح يف مرحلة البلوغ.
وكان السبيل إىل التحقق من ذلك هو معرفة ما يحدث
عندما ينتقل األطفال من مكان إىل آخر .لكن شيتي وهندرن مل
يتمكنا من إجراء جتربة عشوائية مع أطفال حقيقيين .وبدال من
ذلك ،قاموا بإنشاء ما يطلق عليه االقتصاديون "شبه جتربة".
وتوصلوا من خالل فرز ماليين السجالت الضريبية بالطريقة
الصحيحة إىل األشخاص الذين انتقلوا بين نفس املكانين يف
أعمار خمتلفة وقارنوا النتائج التي توصلوا إليها.
وكان هذا يعني فحص السجالت الضريبية خلمسة
ماليين طفل انتقلت عائالتهم عبر املقاطعات بين عامي
 1996و .2012وكانت النتائج التي توصلوا إليها كالتايل:
كل عام يقضيه الطفل يف بيئة أفضل — مقيسا بدخول
األطفال الذين يعيشون هناك بالفعل — يؤدي إىل حتقيق
دخل أفضل عند البلوغ.
ويقول شيتي" :يظهر تأثير هذه اجملموعات الكبيرة من
البيانات يف إمكانية عثورك على التجارب عندما تتوافر
لديك بيانات كافية بشرط أن تكون مبدعا".
ورغم أن جتميع البيانات مهمة ثقيلة بما يكفي ،فإن
حتليلها يمثل حتديا إضافيا .ويقول هندرن" :يتعين أيضا

جنوب شرق آسيا

معرفة كيفية العثور على البيانات املنافية للواقع لعزل
األثر السببي" .ويتابع "هذا املزيج من البيانات الضخمة
ومعرفة كيفية تقسيمها بدقة كافية للعثور على أنماط سببية
مقنعة — هو مصدر القوة الكبيرة التي يتمتع بها راج".

االقتصادي راج شيتي
مع خريطته التي
توضح جغرافية
احلراك االجتماعي.

االنتقال إىل الفرص

تعارض استنتاجهم — بأن هناك أماكن تتيح الفرص —
مع دراسة مؤثرة أجرتها وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية
األمريكية يف تسعينات القرن العشرين ،تعرف باسم جتربة
"االنتقال إىل الفرص".
إن الدراسة التي شملت  4600عائلة تعيش يف
مشروعات املساكن العامة ذات مستويات الفقر املرتفعة
يف خمس مدن كبرى كانت جتربة عشوائية واسعة النطاق
تضم أشخاصا حقيقيين — وهو أمر نادر يف العلوم
االجتماعية .وقد تم اختيار ثلث العائالت عشوائيا وحصل
على قسائم لالنتقال إىل مناطق أقل فقرا؛ وحصل ثلث آخر
على قسائم لالنتقال إىل أي منطقة يختارونها؛ بينما ظلت
بقية العائالت ،اجملموعة املرجعية ،يف املساكن العامة.
وقد كانت النتيجة خميبة لآلمال :فمن بين العائالت التي
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انتقلت إىل مناطق أقل فقرا ،مل تتحسن دخول ووظائف
األطفال األكبر سنا والبالغين.
وقام شيتي ،باالشتراك مع هندرن ولورنس كاتز من
جامعة هارفارد ،بإعادة النظر يف الدراسة لكن مع التركيز
على األطفال الذين تقل أعمارهم عن  13سنة .وبعد ربط
البيانات ببيانات الضرائب الفيدرالية ،أكدوا نتيجة شبه
التجربة السابقة .فاألطفال الذين انتقلوا إىل مناطق أقل
فقرا انتهى بهم املطاف وقد ارتفعت دخولهم بنسبة %31
عن دخول أولئك الذين مل ينتقلوا .وفوق ذلك ،زاد احتمال
التحاقهم باجلامعة والعيش يف أحياء أفضل يف حين قل
احتمال أن يصبحوا الوالد الوحيد.
وقد أدهشت الدراسة جريج روس الذي كان حينها رئيسا
لهيئة كامبريدج لإلسكان بوالية ماساتشوستس .ويقول
روس" :كان األمر أشبه بكونك يف غرفة مظلمة مع قليل من
الضوء ،ثم يقوم شخص ما بإضاءة كل املصابيح".
وحتى ذلك احلين ،مل يكن لدى املسؤولين عن إدارات
اإلسكان مثل روس أي دليل قاطع على أن منح العائالت
قسائم لالنتقال إىل مناطق أقل فقرا قد غير النتائج
االقتصادية .فمعظم القسائم كان يجري استخدامها جملرد
االنتقال من منطقة ذات مستوى مرتفع من الفقر إىل أخرى.
وقد ذهب روس لرؤية شيتي يف مكتبه يف هارفارد ،يحمل
نسخة من املقال ،مشروحا باستفاضة باحلبر األحمر .وأدى
اجتماعهما إىل إنشاء "االنتقال إىل الفرص" ،وهو حتالف بين
هيئات اإلسكان على مستوى البلد يعطي شيتي وزمالءه حق
االطالع على بياناتها وبالتايل استخدام أبحاثها الختبار
برامج القسائم النموذجية.

قبول واسع النطاق

الدراسة هي مثال على مدى قبول توصيات السياسة التي
وضعها شيتي عبر خمتلف األيديولوجيات .وهو يقول" :إن
منح العائالت قسائم لالنتقال إىل "مناطق الفرص" سيحقق
عوائد إيجابية لدافعي الضرائب على املدى الطويل ،ألن
األطفال الذين يكبرون ويحصلون على مزيد من الدخول
سيدفعون مزيدا من الضرائب.
ويقول شيتي" :من منظور اجتماعي ،هناك وجبة غداء
جمانية على الطاولة ربما حتاول استغاللها .ونحن ننفق
الكثير من األموال يف احلكومة الفيدرالية 45 ،مليار دوالر
سنويا ،على اإلسكان ميسور التكلفة .لكن تلك األموال يتم
استخدامها بطرق ليست فعالة بقدر اإلمكان من حيث حتقيق
نتائج جيدة لألطفال".
وقد حدد فريق شيتي أحياء يف سياتل يطلق عليها
اسم "صفقات الفرص" — وهي أماكن حتقق نتائج جيدة
لألطفال بأسعار يمكن أن تتحملها العائالت منخفضة
الدخل .وهم يعملون اآلن على حتديد هذه املناطق يف جميع
أنحاء البلد.
وهذا يمثل جناحا كبيرا بالنسبة لروس ،الذي يرأس
حاليا هيئة اإلسكان العامة يف مينيابوليس .فهو يقول:
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"نحن نوزع القسائم منذ عام  .1976لكننا مل نسلمهم أبدا
خريطة تقول" :مرحبا ،أتعرف؟ إذا جعلتهم ينتقلون إىل
مكان على بعد ميلين فقط ،فإنك ربما تكسر دورة الفقر
املمتدة عبر األجيال".
إن تركيز شيتي على تكافؤ الفرص يحظى أيضا بقبول
واسع النطاق — بخالف سياسات إعادة التوزيع التي تهدف
إىل التعويض عن عدم تكافؤ النتائج ،مثل ضرائب الثروة
التي يقترحها بعض االقتصاديين.
وهو يقول" :أشياء مثل الفرص جتمع الناس معا" .ويضيف
أنه على الرغم من أن عدم املساواة تعد قضية مهمة ،فإنها
يمكن أن تؤدي إىل انقسامات" .لكن اجلميع ،بشكل عام ،يؤيد
زيادة تكافؤ الفرص لألطفال".

قضية كاليفورنيا

غير أن شيتي مل يتجنب اجلدل .ففي عام  2014شهد
بصفته خبيرا لدعم دعوى قضائية رفعتها جمموعة من
طالب األقليات ضد الوالية .ويف قضية فيرغارا ضد والية
كاليفورنيا ،قال الطالب إن تعليمهم تأثر سلبا ألن قوانين
الوالية جعلت من الصعب فصل املعلمين غير األكفاء،
وقد كان من املرجح أن ُيس َند تدريس طالب األقليات
لهؤالء املعلمين.
وشهد شيتي ،مستندا إىل دراسة أجراها مع اثنين من
زمالئه االقتصاديين شملت  2.5مليون طالب يف مدينة
يحسن
نيويورك ،بأن فصل املعلمين األقل فعالية يمكن أن
ِّ
بشكل كبير من دخول الطالب يف مرحلة البلوغ .وقد ساق
احلجج املؤيدة الستخدام وسيلة لتقييم املعلمين ُتعرف
باسم "القيمة املضافة" ،وتقيس تأثيرهم على درجات
اختبار الطالب.
وقد أثار نظام القياس معارضة شرسة من نقابات
املعلمين التي أشارت إىل أن الدرجات تتأثر بمجموعة
من العوامل غير األكاديمية ،مثل البيئة املنزلية والقدرات
الفطرية .وقال شيتي إنه يمكن استبعاد تأثير تلك العوامل.
وكان جيسي روتشتاين ،عامل االقتصاد ببيركلي الذي شهد
لصالح الوالية ،قد عارض منهجية شيتي .وقد أصدر القاضي
حكمه لصالح املدعين ،ولكن تم إبطال احلكم يف االستئناف.
ورغم استمرار اخلالف ،يقول روتشتاين" :أظن قطعا أنه كان
نقاشا مثمرا".
ويف هذه األيام ،يواصل شيتي تركيزه على دراسة كيفية
حتسين الفرص لألطفال .ويتساءل" :نحن نعلم أن البيئة
مهمة ،لكن ما هي حتديدا الصيغة التي توضح لنا كيفية
حتقيق نتائج أفضل؟ وإذا استطعنا معرفة تلك الصيغة،
فسيكون لها قيمة اجتماعية هائلة".
كريس ويليز ضمن فريق العاملين يف جملة التمويل
والتنمية.
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يف خندق العمل

التمويل والتنمية :أي اجملاالت احلكومية أكثر تأثرا
بالفساد؟
لورا ألونسو :بالنسبة ملا يمكن أن أسميه "الفساد الكبير"،
تتركز أعلى املستويات التي شهدتها األرجنتين على مر
التاريخ — مناطق اخلطر — يف اجملاالت املعتادة :مشروعات
البنية التحتية الكبيرة ،والصناعات االستخراجية ،واجلمارك.
لذلك نستهدف الفساد يف هذه اجملاالت من خالل جمموعة
خمتلفة من التدابير سعيا منا للحد من اخملاطر ،وزيادة
الرقابة والشفافية يف إطار عمليات الشراء والتعاقد ،ومراقبة
سلوكيات وممتلكات موظفي القطاع العام ،وتعزيز نظام
التدقيق الداخلي يف كل من هذه اجملاالت.

صورة :بموافقة مكتب مكافحة الفساد يف األرجنتين.

ِ
أشرت إىل أن حكومة األرجنتين ترى
التمويل والتنمية:
حماربة الفساد جزءا من حماربة الفقر ،فما العالقة بينهما؟
لورا ألونسو :املواطنون الذين يعيشون يف الفقر هم ضحايا
الفساد ،نظرا ألنه يؤدي ،بجانب انعدام الكفاءة وضعف إدارة
الدولة ،إىل تدين جودة اخلدمات العامة واستثمارات البنية
التحتية ،مما يؤثر تأثيرا مباشرا على جودة معيشة هؤالء
املواطنين .ودائما ما يكون املواطنون األكثر احتياجا هم
أول ضحايا الفساد .وهؤالء حمرومون أيضا من فرص العمل
اجلديدة ،ألننا نعلم جميعا أن الفساد من العوامل التي تؤثر
لألسف على جودة االستثمار اخلاص.

ثنائية الفقر
والفساد

لورا ألونسو تشرح األسباب الداعية لضرورة مكافحة
الفساد على العديد من اجلبهات
ديفيد بيدروزا

ع َّين الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري السيدة لورا
ألونسو رئيسا ملكتب مكافحة الفساد يف عام  2015بعدما
عملت يف جملس النواب وشغلت منصب املدير التنفيذي لفرع
منظمة الشفافية الدولية يف األرجنتين .وقد تخرجت يف جامعة
بوينس آيرس ،وحصلت على درجة املاجستير يف اإلدارة العامة
والسياسة العامة من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
ويف هذه املقابلة التي أجراها معها ديفيد بيدروزا جمللة التمويل
والتنمية يف  22يونيو ،تشرح ألونسو مدى أهمية مكافحة
الفساد يف النضال ضد الفقر ،والدور الذي يجب أن يضطلع به
خمتلف األطراف الفاعلة من القطاعين العام واخلاص يف هذا
الصدد ،وكيف يمكن استخدام التكنولوجيا يف زيادة الشفافية.
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التمويل والتنمية :ما الدور الذي ينبغي أن يضطلع به
القطاع اخلاص؟
لورا ألونسو :من الضروري إشراك القطاع اخلاص يف
ردع الفساد من خالل ممارسات العمل السليمة وتشجيع
الشركات على اإلبالغ عن أي خمالفات حال وقوعها يف
إطار عمليات الشراء أو مفاوضات العقود يف القطاع العام.
وبالنسبة للتحالفات بين القطاعين العام واخلاص ،أطلق
مكتب مكافحة الفساد آلية إبالغ رفيعة املستوى استنادا
إىل املشورة الفنية املقدمة من منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ومعهد بازل للحوكمة .وخالل املشروع
األول لإلدارة الوطنية للطرق حتت مظلة الشراكة بين
القطاعين العام واخلاص ،تم توقيع ثمانية عقود بالفعل،
ومل يتم اإلبالغ عن أي فساد يف هذه العملية ،مما يشير إىل
أن تصميم العمليات وإدراج شروط لضمان النزاهة — وآلية
اإلبالغ رفيعة املستوى تلك — جميعها عوامل ساهمت يف
خلق الثقة لدى املستثمرين الذين جاؤوا بأعداد كبيرة لتقديم
عروضهم ،بما يف ذلك مستثمرون أجانب مل يسبق لهم
االستثمار يف األرجنتين.
التمويل والتنمية :كيف استفادت احلكومة من التكنولوجيا
يف مكافحة الفساد؟

يف خندق العمل

التمويل والتنمية :يبدو يل ذلك جهدا متعدد اجلوانب.
لورا ألونسو :إن رغبة الرئاسة يف املضي قدما على جميع
اجلبهات — اإلدارية والتشغيلية والتنفيذية والتشريعية —
هي التي تضمن استمرارية هذه اإلصالحات الصغيرة
والكبيرة التي ساهمت يف حتسين العملية اإلدارية بمعدالت
سريعة للغاية .ومل تكن اإلصالحات تدريجية .فبعض
التغييرات جاءت كصدمة حقيقية ،مثل بدء استخدام امللفات
اإللكترونية الذي تطلب تدريب عشرات اآلالف من موظفي
اإلدارة العامة الذين اعتادوا على استخدام امللفات الورقية.
ويعمل اجمللس الوطني للتحديث على تعميم استخدام امللفات
اإللكترونية على مستوى اإلدارات احمللية أيضا ،وتبذل جهود
كبيرة يف الوقت احلايل لتطبيق نظام امللفات اإللكترونية
على مستوى السلطات القضائية أيضا .وعندما بدأت عملي
يف مكتب مكافحة الفساد ،مل يكن يحق له االطالع على أي
قواعد بيانات حكومية .أما اآلن فيحق لنا االطالع على أكثر
من  15قاعدة بيانات .ويف العام األخير إلدارتنا ،سيتم
إجراء مراجعات مكثفة لقواعد البيانات بمقارنتها ببعضها
البعض ،مما سيتيح لنا التحقق من الذمم املالية ملوظفي
القطاع العام وممتلكاتهم وخلفياتهم الثقافية واالجتماعية.
التمويل والتنمية :ما اإلجراءات التي تم اتخاذها إلتاحة
مزيد من البيانات للجمهور؟
لورا ألونسو :جميع قواعد البيانات متاحة على املوقع
اإللكتروين ” .”www.datos.gob.arوتنشر على املوقع أيضا
البيانات اخلاصة بإقرارات  45ألف موظف يف الذراع التنفيذية
للخدمة املدنية الذين يفصحون عن ممتلكاتهم وذممهم

سؤال وجواب

لورا ألونسو :تخلفت اإلدارة يف األرجنتين عن ركب
التكنولوجيا .ولكن منذ نشأة وزارة التحديث ،أحرز تقدم
كبير يف جمال التحديث اإلداري ،بدءا باستخدام امللفات
اإللكترونية التي أتاحت إدارة معظم اإلجراءات اإلدارية
الداخلية إلكترونيا ،مما ساهم يف زيادة شفافية خمتلفة
اإلجراءات وإحكام الرقابة عليها .وتضمن ذلك أيضا
استحداث جمموعة من اإلجراءات التي يمكن إتمامها عن بعد
والتي ساهمت يف تسريع عملية التخليص اجلمركي وحتسين
اآلليات الرقابية .ووقع الرئيس ماكري قرارا بإصالح امللفات
اإللكترونية ،وتنفيذ سياسة مهمة واسعة النطاق قائمة على
مفهومي البيانات املفتوحة واحلكومة املفتوحة .ونعمل
جاهدين يف الوقت احلايل على تعزيز قابلية التشغيل البيني
لقواعد البيانات احلكومية ،مما ساعد — يف حالة مكتب
مكافحة الفساد — بجانب استخدام امللفات اإللكترونية،
على تعزيز الرقابة وأتاح مراجعة شاملة خملتلف العمليات
املهمة على مستوى اإلدارة كل على حدة ،ومكننا من إعداد
إحصاءات وبيانات قابلة للمقارنة.

املالية ملكتب مكافحة الفساد .ونحن البلد الوحيد الذي يقوم
بنشر جزء كبير من هذه املعلومات بشفافية وحتديثها سنويا.
وتوجد كذلك معلومات عن التعدين ،واستغالل الغاز والبترول
يف األرجنتين ،وبيانات عن السكان والتعليم ،وبيانات
مرتبطة بالصحة العامة واالقتصاد .وقد استعادت امليزانية
األرجنتينية شفافيتها السابقة ،بل أصبحت أكثر شفافية،
وكانت شفافية امليزانية قد تراجعت لألسف خالل السنوات
املاضية .واستعاد أيضا نظام اإلحصاءات العامة األرجنتيني
جودته ،وهذه البيانات ليست غير ذات أهمية عندما يتعلق
األمر بإبالغ الوكاالت الدولية.
التمويل والتنمية :ما اخلطوة املهمة التالية؟
لورا ألونسو :ستشهد الشهور التالية إعداد خطة وطنية
ملكافحة الفساد على مدار السنوات اخلمس القادمة ،ولن
تستند اخلطة إىل مسؤوليات مكتب مكافحة الفساد وحده،
بل ستشارك فيها جميع الدوائر احلكومية والوزارات،
بحيث تسهم كل جهة بسياسات قطاعية حمددة يف نطاق
اختصاصها ،بما يف ذلك الوكاالت الرئيسية الالمركزية،
مثل إدارة الضمان االجتماعي ،أو مصلحة الضرائب ،أو
مصلحة اجلمارك ،أو على سبيل املثال الوكالة املسؤولة عن
تنظيم جودة الغذاء والدواء يف األرجنتين.

التمويل والتنمية :كيف تقيسين النجاح؟
لورا ألونسو :ال يمكن ألي بلد يف العامل التعايف من املرض
املسمى بالفساد؛ ألن تلك البلدان التي ترتفع فيها مستويات
الشفافية والرقابة الداخلية عادة ما تكون ممارساتها
باخلارج ضعيفة .لذلك يبدو يل أن العمل متعدد األطراف
أمر ضروري ملنع الفساد ومكافحته .وتشارك األرجنتين يف
جمموعة مسؤويل النزاهة العامة املنبثقة عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،كما تترأس جمموعة العمل
املعنية بمكافحة الفساد املنبثقة عن جمموعة العشرين.
وبالرغم من أنه ال يمكن ألي بلد التخلص من الفساد تماما،
فإن ما يميز بلدا عن اآلخر هو كيفية تعامل املؤسسات مع
هذا املرض .ويف حالة األرجنتين ،أرى أنه يمكن قياس
الفساد من خالل اإلصالحات ،الكبيرة والصغيرة ،التي تتسم
باالستمرارية واالستدامة ،والتي ال يقتصر تنفيذها على
املستويات الفيدرالية أو اإلدارية ،بل تشمل أيضا السلطة
القضائية واملقاطعات والبلديات .وإذا ما استمر تنفيذ هذه
اإلصالحات الكبيرة والصغيرة على مدار السنوات العشر
القادمة ،سيكون ذلك هو مقياس جناح هذه املرحلة.

ديفيد بيدروزا مسؤول شؤون التواصل يف إدارة التواصل
بصندوق النقد الدويل.
تم تنقيح هذه املقابلة ملراعاة الطول والوضوح.
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بيروت ،لبنان.

هل هناك مصيدة
تصنعها حتويالت
العاملين؟
املستويات العالية من حتويالت العاملين يمكن أن تنشئ حلقة مفرغة يتعاقب
فيها الركود واالعتماد االقتصاديين

رالف شامي ،إيكيهارد إرنست ،كونيل فولينكامب ،آن أوكنغ

حتويالت
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الصورةISTOCK/ RAMZIHACHICHO :

العاملين يف اخلارج — وهي األموال
التي يرسلها املغتربون ألسرهم
يف الوطن — حتظى باهتمام بالغ
من اخلبراء االقتصاديين وصناع السياسات نظرا لقدرتها
على حتسين حياة املاليين من الناس .وقد وصل حجم
هذه التحويالت إىل  400مليار دوالر يف عام  ،2017مما
يجعلها حتتل مرتب ًة وسطا بين حجم املساعدات اإلنمائية
الرسمية واالستثمار األجنبي املباشر .ولهذه التدفقات
املالية الهائلة آثار مهمة على االقتصادات املتلقية،
وخاصة يف الوقت الذي يتلقى فيه كثير من البلدان تدفقات
كبيرة مقارنة بحجم صادراتها أو حتى اقتصادها.
ويذهب كثيرون إىل أن حتويالت العاملين تساعد
االقتصادات من ناحيتين .األوىل ،أن هذه املبالغ احملولة
من اخلارج تساعد األقارب يف البلد األم على حتمل تكلفة
ضرورات احلياة ألنها تأتي من شخص إىل آخر مدفوعة
بالروابط األسرية .غير أنها يمكن أن تؤدي أيضا إىل تغذية
النمو االقتصادي ،من خالل تمويل االستثمار يف رأس

املال البشري أو املادي أو من خالل تمويل مشروعات
جديدة.
وقد عمل خبراء االقتصاد على قياس هذين األثرين.
وتؤكد دراسات كثيرة أن حتويالت العاملين ضرورية يف
املعركة ضد الفقر ،إذ أنها تنتشل ماليين األسر من احلرمان أو
عيش الكفاف .ويف نفس الوقت ،جند أن األبحاث االقتصادية
مل تتمكن من إثبات مساهمة الدخل من التحويالت بدرجة
ملموسة فيما حتققه البلدان من نمو اقتصادي (انظر الرسم
البياين .)1
وهذه النتيجة تبعث على احليرة ،وخاصة يف ظل ما تبين
من أن دخل التحويالت يساعد األسر على زيادة االستهالك.
فاإلنفاق االستهالكي هو أحد حمركات النمو االقتصادي
قصير األجل ،وهو ما ينبغي أن يؤدي بدوره إىل نمو أطول
أجال مع توسع الصناعات ملواكبة زيادة الطلب .لكن األبحاث
التي تتعمق يف دراسة الرابطة بين حتويالت العاملين والنمو
تدث تغيرا يف
تشير بصورة متزايدة إىل أن هذه التحويالت ُ ْ
االقتصادات على نحو يخفض النمو ويزيد االعتماد على

تلك األموال القادمة من اخلارج .وبمعنى آخر ،هناك أدلة
متزايدة على وجود مصيدة تصنعها التحويالت وتتسبب يف
بقاء االقتصادات حمصورة بين شقي رحى النمو املتراجع
والهجرة املتزايدة.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ راﺑﻂ واﺿﺢ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻀﻴﻒ ﻛﺜﻴﺮا إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ أي ﺑﻠﺪ.

)ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،٪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺘﻠﻘﺎة(
٣

أهي حمرك أم عامل امتصاص للصدمات
أم أداة كابحة؟

ولننظر إىل حالة لبنان .لسنوات عديدة ،ظل هذا البلد من
البلدان املتلقية ألكبر التحويالت ،سواء بالقيمة املطلقة أو
النسبية .فخالل العقد املاضي ،بلغ متوسط التدفقات الداخلة
إليه أكثر من  6مليارات دوالر سنويا ،وهو ما يعادل %16
من إجمايل الناجت احمللي .وقد تلقى لبنان  1500دوالر لكل
شخص يف عام  ،2016أي أكثر من أي بلد آخر طبقا لبيانات
صندوق النقد الدويل.
ونظرا حلجم هذه التدفقات ،فليس من املستغرب أن
يكون لتحويالت العاملين دور رئيسي أن مل يكن قياديا يف
االقتصاد اللبناين .فنجد أنها تشكل جزءا أساسيا من شبكة
األمان االجتماعي ،حيث تساهم يف دخل األسر املتلقية
بنسبة تتجاوز  %40يف املتوسط .وال شك أنها قامت بدور
حيوي يف استقرار هذا البلد الذي حتمل حربا أهلية وعمليات
غزو وأزمة الجئين لعدة عقود ماضية .وباإلضافة إىل ذلك،
تمثل التحويالت مصدرا ق ِّيما للنقد األجنبي ،إذ أنها تفوق
الصادرات السلعية بنسبة  .%50وقد ساعد ذلك لبنان على
احلفاظ على سعر صرف مستقر رغم الدين احلكومي املرتفع.
ورغم أن حتويالت العاملين ساعدت االقتصاد اللبناين
على امتصاص الصدمات ،فال توجد أدلة على أنها كانت
حمركاً للنمو .ففي الفترة بين عامي  1995و  ،2015سجل
نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي نموا سنويا
بمتوسط  %0.32فقط .وحتى يف الفترة  ،2015-2005كان
متوسط نموه السنوي  %0.79فقط.
ولبنان ليس مثاال منعزال .فمن بين البلدان العشرة التي
تتلقى أكبر كم من حتويالت العاملين كنسبة من إجمايل
ناجتها احمللي — مثل هندوراس وجامايكا وجمهورية
قيرغيزستان ونيبال وتونغا — مل يتفوق أي منها على نظرائه
اإلقليميين فيما يتعلق بنمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت
احمللي .وبالنسبة لغالبية هذه البلدان ،جند أن معدالت النمو
أدنى بكثير من املعدالت التي يسجلها النظراء .ومن املهم
أن ندرك أن لكل من هذه البلدان قضايا أخرى يتعامل معها
ويمكن أن تشكل عقبة أمام النمو .ولكن يبدو أن حتويالت
العاملين تشكل حم ِّددا إضافيا وليست جمرد نتيجة للنمو
البطيء .بل إنها قد تتسبب يف تضخيم مشكالت أخرى تشكل
قيداً على النمو والتنمية.

تأثير خانق

وبالعودة إىل حالة لبنان ،جند أن سكانه الذين يتميزون
بمستوى تعليمي جيد يمكن أن يكونوا مؤشرا لقوة النمو.

٢

١

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
<٪١٠

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪١٠-٦

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪٥-٣

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪٢-١

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت؛ وﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺒﻴــﻦ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﰲ اﻟﻔﺘــﺮة
 ٢٠١٧-١٩٩٠ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

فاألسر اللبنانية ،بما فيها املتلقية للتحويالت ،تنفق الكثير
من دخلها على تعليم شبابها ،الذين يحققون يف االختبارات
القياسية للرياضيات درجات أعلى بكثير من نظرائهم يف
املنطقة .ولبنان موطن لثالث من أفضل  20جامعة يف
الشرق األوسط ،وينتج الباحثون يف هذه اجلامعات أبحاثا
أكثر من نظرائهم يف املنطقة .ويمكن للتدفقات الوفيرة التي
يتلقاها لبنان من حتويالت العاملين يف اخلارج أن تشكل
ركيزة من رأس املال األويل لتمويل مشروعات أعمال بادئة
يقودها مواطنوه املتعلمون.
غير أن اإلحصاءات تبين أن نشاط ريادة األعمال يف
لبنان أقل كثيرا مما ينبغي ،وخاصة يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتقدمة .فحجم هذا القطاع أقل
من  %1من إجمايل الناجت احمللي ،ويحتل لبنان مرتبة
منخفضة للغاية باملقاييس الدولية لتطور هذا القطاع.
وتظهر الدراسات التي أجريت عن عادات اإلنفاق الكلي لألسر
ُ
املتلقية للتحويالت يف لبنان أن أقل من  %2من التدفقات
الداخلة توجه إىل مشروعات األعمال البادئة ،بينما جرت
العادة على إنفاق النسبة الباقية على السلع غير التجارية
مثل وجبات وخدمات املطاعم ،وعلى الواردات.
وبدال من بدء مشروعات أعمال جديدة — أو حتى العمل
يف القائم منها — يختار كثير من الشباب اللبناين الهجرة
إىل اخلارج .واإلحصاءات صارخة يف هذا الصدد؛ فعدد من
يغادرون البالد يصل إىل ثلثي الذكور وحوايل نصف اإلناث
من خريجي اجلامعات .ويشكو أصحاب األعمال من نزيف
العقول بسبب الهجرة ،وهو ما تسبب يف نقص العمالة عالية
سبتمبر  | 2018التمويل والتنمية

45

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻇﻬﻮر اﻟﺪاء اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي

ﺗﺘﺴــﺒﺐ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﰲ ارﺗﻔــﺎع ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف ﻣــﻊ ﻣــﺮور اﻟﻮﻗــﺖ،
ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪ أﻗﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
)ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،٪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺘﻠﻘﺎة(

٠٫٨
٠٫٦
٠٫٤
٠٫٢

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
<٪١٠

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪١٠-٦

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪٥-٣

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪٢-١

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت؛ وﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،اﻹﺣﺼــﺎءات اﳌﺎﻟﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺒﻴــﻦ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف اﻟﻔﻌﻠــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﰲ اﻟﻔﺘــﺮة  ٢٠١٧-١٩٩٠ﻟﻠﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻠﻘــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﺪراﺳــﺎت أن اﻋﺘﻤــﺎد اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻋﻠــﻰ ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻳﺠﻌــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺎت أﻗــﻞ
اﺳﺘﺠﺎﺑ ًﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
)ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ ) ٢٫٥-ﺳﻴﺊ( و) ٢٫٥ﺟﻴﺪ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ،٢٠١٦-٢٠٠٠ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺘﻠﻘﺎة(

ﺻﻔﺮ

٠٫٢-

٠٫٤-

٠٫٦-

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت/إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
٪٢-١
٪٥-٣
٪١٠-٦
<٪١٠
اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،إﺣﺼــﺎءات ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت؛ واﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ،ﻣﺆﺷــﺮات اﳊﻮﻛﻤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.

املهارات .وقد تم حتديد هذا النقص بوصفه عقبة رئيسية أمام
تنويع االقتصاد بعيدا عن السياحة والتشييد والعقارات ،وهي
املصادر التقليدية للنمو يف لبنان .ومن جانبهم ،يشير الشباب
الذين يفضلون السعي وراء حظوظهم يف أماكن أخرى إىل أن
سبب الهجرة هو نقص فرص التوظيف اجلاذبة يف الوطن.
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وهكذا يبدو أن جزءا من املصيدة التي تصنعها حتويالت
العاملين هو استخدام مصدر الدخل هذا إلعداد الشباب
للهجرة بدال من استثماره يف أنشطة أعمال يف الداخل.
وبمعنى آخر ،قد تتحول البلدان املتلقية للتحويالت إىل
االعتماد على تصدير العمالة بدال من اعتمادها على
السلع التي تنتجها هذه العمالة .بل إن األمر قد بلغ ببعض
احلكومات إىل تشجيع إقامة مؤسسات تتخصص يف إنتاج
العمالة املاهرة من أجل التصدير.
ولكن ،ما الذي يؤدي إىل تطور هذا الوضع واستمراره؟
تأتي اإلجابة يف األبحاث التي تدرس آثار التحويالت على
املتلقين ،سواء على مستوى األسر أو االقتصاد ككل .فقد
تمت دراسة األثر على فرادى البلدان التي تتلقى حتويالت
كبيرة — مثل مصر واملكسيك وباكستان — كما أجريت
حتليالت مقارنة بين جمموعات من البلدان املتنوعة التي
تتلقى مبالغ خمتلفة من حتويالت العاملين (والتي ترسل
التحويالت وال تتلقاها) .ويمكن مزج الرؤى املستخلصة من
هذه الدراسات األكاديمية واخلروج بتفسير متسق لكيفية
وصول االقتصادات املتلقية للتحويالت الكبيرة إىل حالة من
اجلمود عند مستويات نمو منخفضة وأسباب حدوث ذلك.
بادئ ذي بدءُ ،تن َفق معظم التحويالت على استهالك األسر،
ويتزايد الطلب على كل املنتجات (غير التجارية والتجارية)
مع نمو التحويالت التي يتلقاها االقتصاد .ويفرض هذا
ضغوطا رافعة لألسعار .ويؤدي تدفق النقد األجنبي ،مع
ارتفاع األسعار ،إىل إضعاف تنافسية الصادرات ،مما يتسبب
يف تراجع إنتاجها .وقد وصف البعض هذه الظاهرة بأنها
"الداء الهولندي" (انظر الرسم البياين .)2

حلقة مفرغة

وتتفاقم املشكلة بسبب تأثير حتويالت العاملين على
حوافز العمل ،ألنها ترفع ما يسمى "أجر القبول" — أي
أدنى أجر يمكن أن يقبله العامل نظير القيام بوظيفة
ما .ومع زيادة التحويالت ،يتسرب العاملون من القوى
العاملة وتؤدي زيادة األجور الناجتة عن ذلك إىل مزيد من
الضغوط الرافعة لألسعار ،مما يدفع إىل مزيد من التراجع
يف تنافسية الصادرات.
وعندئذ تتحول املوارد عن الصناعات املنتجة للسلع
التجارية التي تواجه منافسة دولية ،وتتجه إىل الصناعات
التي تخدم السوق احمللية .والنتيجة هي انخفاض عدد
الوظائف اجملزية التي تتطلب مهارات عالية ،وهي الوظائف
املعهودة يف قطاع السلع التجارية ،وزيادة الوظائف يف
قطاع السلع غير التجارية ذات األجور املنخفضة التي تتطلب
مهارات حمدودة.
وهذا التحول يف سوق العمل يشجع العمالة ذات املهارات
العالية على السعي للهجرة بحثا عن وظائف أفضل أجرا.
ويف الوقت نفسه ،ترتفع تكلفة املعيشة بالنسبة ملعظم
تراجع التنافسية
األسر تمشي ًا مع األسعار احمللية ،ويتسبب ُ
يف ضرورة استيراد املزيد من املنتجات ،مما يضر بالنمو

االقتصادي .ويؤدي هذا بدوره إىل تعزيز حافز الهجرة لدى
أفراد األسرة حتى يتسنى لهم إرسال األموال إىل بالدهم
ملساعدة أقاربهم على حتمل أعباء تكلفة املعيشة املرتفعة.
ومما يزيد األمور سوءا أن حتويالت العاملين عادة
ما ُتن َفق على العقارات ،مما يتسبب يف ارتفاع أسعار
املساكن ،ويؤدي يف بعض احلاالت إىل إذكاء فقاعات
األسعار العقارية .ويوفر هذا دافعا للهجرة لدى الشباب
الساعين لكسب ما يكفيهم لشراء مسكن .ونتيجة لكل هذا،
تنشأ حلقة مفرغة تتعاقب فيها الهجرة ،والركود االقتصادي،
وارتفاع تكلفة املعيشة ،ثم املزيد من الهجرة.

حافز ضئيل للتغيير

وربما تستطيع احلكومات تخفيف وطأة هذه احللقة املفرغة
أو اخلروج منها باتخاذ خطوات للحفاظ على تنافسية
الصناعات احمللية .لكن السياسات التي تستطيع إجناز هذه
املهمة ،مثل حتسين نظام التعليم والبنية التحتية املادية،
تنطوي على تكلفة عالية ويستغرق تنفيذها سنوات ،إضافة
إىل أن جناحها يتطلب إرادة سياسية قوية.
ورغم ذلك ،وكما تبين األبحاث ذات الصلة ،فإن حتويالت
العاملين لها آثار جانبية مهمة تتعلق باالقتصاد السياسي
(انظر الرسم البياين  .)3وعلى وجه اخلصوص ،تسمح
التدفقات الداخلة الكبيرة للحكومات بأن تكون أقل استجاب ًة
الحتياجات اجملتمع .والسبب يف ذلك بسيط :فاألسر التي
تتلقى التحويالت حمصن ٌة أكثر من غيرها ضد الصدمات
االقتصادية ،ولديها دافع أقل ملطالبة حكوماتها بالتغيير؛
واحلكومات بدورها تشعر بأن عليها التزام أقل بالوقوف
موقف املساءلة أمام املواطنين.
ويرحب كثير من الساسة بما يصاحب حتويالت العاملين
تراجع يف املراقبة الشعبية وانخفاض يف الضغط
من
ُ
السياسي .غير أن السياسة لديهم أسباب أخرى لتشجيع
هذه التدفقات .فبقدر ما تفرض احلكومة ضرائب على
ال —
االستهالك — من خالل ضرائب القيمة املضافة مث ً
تؤدي حتويالت العاملين إىل توسيع القاعدة الضريبية.
ويتيح هذا للحكومات مواصلة اإلنفاق على أشياء حتقق
لها التأييد الشعبي ،وهو ما يساعد الساسة بدوره على الفوز
باالنتخابات من جديد.
ونظرا لهذه املزايا ،فال عجب أن حكومات كثيرة تنشط
يف حث مواطنيها على الهجرة وإرسال األموال إىل الوطن،
وحتى إنشاء مكاتب أو هيئات رسمية لتشجيع الهجرة
يف بعض احلاالت .والتحويالت جتعل مهمة الساسة أكثر
سهول ًة ،بما حتققه من حتسن يف األحوال االقتصادية
لألسر املعنية ومن ثم تقليل احتماالت شكواها من احلكومة
أو تدقيقها يف أنشطتها .ومن هنا فإن التشجيع الرسمي
للهجرة وحتويالت العاملين يجعل الفكاك من مصيدة
التحويالت أكثر صعوبة.
ويعتبر عدم وجود دليل واضح يربط حتويالت العاملين
بارتفاع النمو االقتصادي — واالفتقار إىل أمثلة لبلدان

حققت نموا بقيادة هذه التحويالت — بمثابة إشارة إىل أن
التحويالت تعرقل النمو االقتصادي بالفعل .وباإلضافة إىل
ذلك ،يقدم نموذج لبنان مثاال ملموسا يوضح كيفية عمل
هذه املصيدة التي تصنعها التحويالت.
وإذا كانت هناك بالفعل مصيدة تصنعها حتويالت
العاملين ،فما العمل إذاً؟ ال شك أن أهمية هذه التحويالت
يف حتقيق الرفاهية ملاليين األسر جتعل عدم تشجيعها أمر ًا
غير وارد .فهل يعني هذا أن مصيدة التحويالت ما هي إال
تكلفة يتعين على اجملتمعات حتملها مقابل تخفيض الفقر؟
ليس بالضرورة.
إن احليلولة دون وقوع التأثيرين السلبيين لتحويالت
العاملين — وهما الداء الهولندي وضعف احلوكمة — يمكن
أن تساعد البلدان على جتنب مصيدة التحويالت أو الفكاك
منها .والوصفة العامة لتخفيف الداء الهولندي هي حتسين
تنافسية الصناعات التي تواجه منافسة خارجية .وتتضمن
اإلجراءات احملددة يف هذا الصدد النهوض بالبنية التحتية
املادية للبلد املعني ،وحتسين نظام التعليم ،وخفض

أهمية التحويالت يف حتقيق الرفاهية
ملاليين األسر جتعل عدم تشجيعها أمراً
غير وارد.
تكلفة ممارسة أنشطة األعمال .كذلك تستطيع احلكومات
القيام بدور أنشط يف تشجيع إقامة أعمال جديدة ،بما يف
ذلك تقديم التمويل األويل أو أي مساعدات مالية أخرى
للمشروعات البادئة .ويف الوقت نفسه ،يتعين على البلدان
املتلقية للتحويالت أن تسعى إليجاد مؤسسات أقوى
وحتقيق حوكمة أفضل.
وبالفعل ،يعتبر تعزيز التنافسية االقتصادية وتدعيم
احلوكمة واملؤسسات االجتماعية أمرا ضروريا جلدول
أعمال النمو االحتوائي .غير أن مصيدة التحويالت جتعل
حتقيق هذه األهداف مطلباً ملحًّا .ذلك أن جتنب هذا املزلق
الذي يحمل خطورة حمتملة قد يكون بالفعل مفتاحا إلطالق
إمكاناتها اإلنمائية عن طريق إزالة عقبة مل ُيل َت َفت إليها من
قبل على طريق التنمية االحتوائية.
رالف شامي هو مدير مساعد يف معهد تنمية القدرات
بصندوق النقد الدويل ،وإيكيهارد إرنست هو رئيس وحدة
سياسات االقتصاد الكلي والوظائف بمنظمة العمل الدولية،
وكونيل فولينكامب هو أستاذ ممارسات علم االقتصاد
بجامعة ديوك ،وآن أوكنغ تعمل اقتصادية يف إدارة آسيا
واحمليط الهادئ بصندوق النقد الدويل.
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أفريقيا
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بينما

تهيمن تهديدات احلروب التجارية
على احملادثات الدولية اجلارية بشأن
التجارة ،تتحرك القارة اإلفريقية
يف االجتاه املعاكس .فبعد عامين من املفاوضات،
قام ممثلو عدد كبير من البلدان اإلفريقية اجملتمعة يف
كيغايل بتوقيع اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية
اإلفريقية يف  21مارس  ،2018وذلك أثناء قمة استثنائية
عقدها االحتاد اإلفريقي .فهل هذه االتفاقية حماولة
ملعاجلة التكامل االقتصادي الذي أصبح ضرورة ملحة
جزء من تكامل إقليمي
وال يزال حتقيقه معلقا؟ أم أنها
ٌ
سريع ومطرد؟
بالنظر إىل جمموعة كبيرة من الروابط املتنامية عبر
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ،وباالستناد إىل إحصاءات

الصورةISTOCK/PEETERV :

إفريقيا جنوب الصحراء تزداد تكامال فيما بينها —
وهو ما سيدعم النمو ،لكنه ال يخلو من اخملاطر

سوق يف قلب مدينة
الغوس ،نيجيريا
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

التجارة الثنائية الصادرة عن صندوق النقد الدويل ،تشير
أعمالنا البحثية األخيرة إىل اخليار الثاين .فهي تقدم أسانيد
تثبت أن شبه القارة أصبحت أكثر تكامال اليوم مما كانت
عليه يف املاضي .وقد يعتبر هذا مفاجأة للبعض ،لكن
مستوى التكامل يف إفريقيا جنوب الصحراء يمكن مقارنته
فعليا بنظيره يف االقتصادات النامية واألسواق الصاعدة
األخرى على مستوى العامل (انظر الرسم البياين .)1
ويعتبر توثيق العالقات االقتصادية بين البلدان بادرة
للتنمية تستحق الترحيب ودافعا واعدا للنمو املستقبلي،
لكنه يستحضر أيضا حتديات يتعين مواجهتها .ذلك أن
زيادة الروابط املتبادلة يمكن أن جتعل كل بلد معرضا
للظروف التي تصادف البلدان األخرى ،إيجابية كانت
أم سلبية.
فعلى اجلانب اإليجابي ،يؤدي توثيق الروابط
االقتصادية بين البلدان إىل نتائج تتعلق بالنمو حين
تقوم االقتصادات الكبرى سريعة النمو بجذب االقتصادات
األخرى إىل مسار النمو السريع .وعلى اجلانب السلبي،
يمكن أن تؤدي زيادة الترابط إىل تعريض االقتصادات
الصغيرة ملا يمر به شركاؤها من ركود .وقد ثبتت صحة
هذه االستنتاجات بالوقائع :فبعد قرابة عقدين من النشاط
االقتصادي القوي ،تعرضت إفريقيا جنوب الصحراء يف
عام  2015لألثر السلبي املترتب على التكامل .ففي ذلك
العام ،تباطأ النمو يف إفريقيا جنوب الصحراء على نحو
مل يشهده منذ أكثر من  20عاما ،تأثراً بانهيار أسعار السلع
األولية وتباطؤ النشاط االقتصادي يف نيجيريا وجنوب
إفريقيا ،أكبر اقتصادين يف املنطقة.
غير أن الظروف تتغير ،وقد بدأ النمو يتعافى منذ عام
 ،2017مستفيدا من البيئة اخلارجية األكثر إيجابية .ورغم
ذلك ،فإن التعايف متفاوت ،وليس من الواضح مدى استمرار
تأثر بقية البلدان يف إفريقيا جنوب الصحراء ببطء التعايف

ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء ﻳﻤﺎﺛــﻞ ﻧﻈﻴــﺮه ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ.

)اﻟﺼﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات(

٤٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮع
اﻟﺼﺎدرات )ﻣﺮﺟﺤﺔ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات إﱃ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات
)ﺑﺴﻴﻄﺔ(

٣٠
٢٠
١٠

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت إﺣﺼــﺎءات وﺟﻬــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة ،ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ؛ وﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ،
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

الصاعدة واالقتصادات النامية يف العامل ،يليها الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،وآسيا الصاعدة والنامية.
ويعزى هذا التكامل املتزايد يف العقود األخيرة إىل
ارتفاع النمو االقتصادي يف املنطقة مقارنة بالنمو يف
العامل ،وما أجرته املنطقة من خفض للرسوم اجلمركية،
وتقوية للمؤسسات والسياسات .وعلى الرغم من أن االجتاه
العام كان مواتيا عبر الفترات الزمنية ،فإن التجارة البينية
اإلقليمية ال تزال منخفضة نسبيا مقارن ًة باالقتصادات
املتقدمة ،وال تزال بيئة األعمال حافلة بالتحديات.
وقد ساعد النمو إفريقيا جنوب الصحراء يف سعيها لزيادة
التكامل ،ولكن التكامل ذاته أثمر تداعيات مهمة على صعيد
النمو .فأبحاثنا تخلص إىل أن زيادة معدل النمو املرجح
بالصادرات لدى البلدان الشريكة داخل املنطقة بمقدار

زيادة الروابط املتبادلة يمكن أن جتعل كل بلد معرضا للظروف
التي تصادف البلدان األخرى ،إيجابية كانت أم سلبية.
يف االقتصادات األكبر .وبغض النظر عن التعايف احلايل،
فبإمكان بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أن تبني على منافع
الروابط اإلقليمية مع تقليص اخملاطر املصاحبة لها.

دور التجارة

كانت التجارة أبرز قنوات التكامل بين بلدان إفريقيا جنوب
الصحراء ،حيث سجلت كثافة متزايدة بمرور الوقت .فمنذ
الثمانينات ،زاد نصيب الصادرات اإلقليمية من الصادرات
الكلية بأكثر من ثالثة أضعاف (انظر الرسم البياين .)2
وحتظى إفريقيا جنوب الصحراء حاليا بالنصيب األكبر
من التكامل التجاري البيني اإلقليمي على مستوى األسواق

 5نقاط مئوية يرتبط بزيادة متوسطة قدرها  %0.5يف نمو
أي بلد اعتيادي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .ومن
املثير لالهتمام ،واتساقاً مع احلصص املماثلة التي حتظى
بها املنطقة من التجارة البينية اإلقليمية ،جند أن التداعيات
التي تنتقل عبر قناة التجارة تبدو مشابهة لنظيراتها يف
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى.
ورغم ذلك ،توجد حماذير مهمة تشوب أجواء التفاؤل بشأن
تكامل إفريقيا جنوب الصحراء — أغلبها يشير إىل أن القارة
ال يزال أمامها طريق طويل حتى تصل إىل التكامل التام.
ويف هذا الصدد ،نالحظ أن اجلانب األكبر من التجارة
ُّ
التركز .فعشرة
البينية يف املنطقة يتسم بدرجة عالية من
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﲡﺎه ﺻﺎﻋﺪ

زاد ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﺼــﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع ﺻــﺎدرات إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة.
)اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺘﺠﺎرة(

٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

٨٠
١٩
٨٢
١٩
٨٤
١٩
٨٦
١٩
٨٨
١٩
٩٠
١٩
٩٢
١٩
٩٤
١٩
٩٦
١٩
٩٨
٢٠
٠٠
٢٠
٠٢
٢٠
٠٤
٢٠
٠٦
٢٠
٠٨
٢٠
١٠
٢٠
١٢
٢٠
١٤
٢٠
١٦

١٩

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت إﺣﺼــﺎءات وﺟﻬــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة؛ وﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳــﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
Arizala, revised 7/24/18
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳌﺮﺟﺤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﻟﺘﺠﺎرة دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺠــﺎرة داﺧــﻞ اﻟﺘﻜﺘــﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ وا�ﻤﻮﻋــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺼﻴــﺐ اﻷﺳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﺠﺎرة داﺧﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء.

)اﻟﺼﺎدرات دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ٪ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺒﻠﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء(
اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻮاردات

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

اﻻﲢﺎد
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﻨﻘﺪي ﻟﻐﺮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳉﻤﺎﻋﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺷﺮق
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻻﲢﺎد اﳉﻤﺮﻛﻲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺪول ﺟﻨﻮب ﻟﻠﺠﻨﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎءات وﺟﻬﺔ اﻟﺘﺠﺎرة؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تمثل  %65من إجمايل
الطلب اإلقليمي على الصادرات البينية اإلقليمية ،وبإمكانها
توليد أكبر التداعيات اإلقليمية بوصفها أسواق املقصد ملعظم
التجارة البينية اإلقليمية .ويشمل ذلك اقتصادات كبرى
مثل جنوب إفريقيا والبلدان اجملاورة لها ،وكوت ديفوار،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،لكن املفاجأة أنه يستثني
بلدانا أخرى ،مثل أنغوال ونيجيريا ،اللتين تستوردان غالبا
من بقية أنحاء العامل.
ويف أرجاء القارة ،هناك جيوب صغيرة من التكامل
البيني اإلقليمي املكثف ،رغم أن حصص االستيراد صغيرة
نسبيا مقارن ًة بحصص الالعبين الكبار وبمجموع الصادرات
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البينية يف إفريقيا جنوب الصحراء .وغالبا ما تكون البلدان
ذات التكامل البيني اإلقليمي املكثف بلدانا أصغر وتستورد
نسبا كبيرة من إجمايل الناجت احمللي جليرانها ،ومن ثم
يمكن أن تكون مصدرا كبيرا للتداعيات على املستوى دون
اإلقليمي .ويصدق هذا على وجه اخلصوص يف حالة بلدان
غرب إفريقيا ،مثل بوركينا فاسو وغانا ومايل ،وهي أسواق
مقصد كبيرة لصادرات تبلغ قيمتها  %1من إجمايل الناجت
احمللي لبعض شركائها التجاريين.
وتكشف نظرة فاحصة إىل التوزيع اجلغرايف للتجارة
يف إفريقيا جنوب الصحراء عن وجود ُّ
تركز دون إقليمي
ملحوظ .فالتجارة داخل االحتاد اجلمركي لدول جنوب
إفريقيا ) (SACUتمثل وحدها نصف إجمايل التجارة
البينية اإلقليمية إلفريقيا جنوب الصحراء .وعالوة على
ذلك ،تمثل التجارة داخل اجلماعة اإلنمائية للجنوب
اإلفريقي )(SADCوجماعة شرق إفريقيا ) (EACواالحتاد
اجلمركي لدول جنوب إفريقيا ) (SACUأكثر من  %70من
التجارة البينية اإلقليمية لبلدانها األعضاء .ويف منطقتي
اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا )،(CEMAC
واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا )،(WAEMU
تمثل التجارة داخل كل منهما نحو  %50من جتارتها
البينية اإلقليمية (انظر الرسم البياين  .)3وبالقيمة املطلقة،
تشكل اجلماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي )(SADC
واالحتاد اجلمركي لدول جنوب إفريقيا ) (SACUأكثر من
 %70و  ،%50على الترتيب ،من إجمايل جتارة إفريقيا
جنوب الصحراء (انظر الرسم البياين .)4
املالحظ أن انتشار التجارة بين البلدان
ومن
َ
املتجاورة يف إفريقيا جنوب الصحراء تفسره حقيقة أن
التجارة الثنائية تعوقها املسافة والتباينات الثقافية
واالجتماعية — أي أن التجارة تزداد صعوبة كلما بعدت
املسافة عن املنطقة دون اإلقليمية للبلد املعني .بل إن هذه
احلواجز أكثر انتشارا يف إفريقيا جنوب الصحراء منها يف
بقية أنحاء العامل ،رغم أنها ظاهرة عاملية .وال غرابة إذن
يف أن زيادة التجارة بين بلدان اجلوار كانت حمركا قويا
لنمو التجارة يف املنطقة .فحوايل نصف النمو الذي شهدته
التجارة اإلقليمية يف الفترة  2016-1980ينبع من هذا
النوع من التكامل التجاري — وهي نتيجة قوية على وجه
اخلصوص يف جماعة شرق إفريقيا ) (EACواجلماعة
اإلنمائية للجنوب اإلفريقي ).(SADC
وال يشكل النمط العام للتكامل انعكاسا للقرب اجلغرايف
فحسب ،بل هو انعكاس أيضا لقيود البنية التحتية وأثر
اتفاقيات التجارة اإلقليمية وانخفاض احلواجز غير
اجلمركية داخل املناطق دون اإلقليمية .ونظرا ألنها غير
متطورة ،فإن التجارة بين املناطق دون اإلقليمية حتمل
أعظم اإلمكانات ملزيد من التكامل .ويف هذا الصدد ،فإن
اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية التي وقعتها
بلدان من أنحاء القارة يمكن أن تكون االنطالقة األوىل ملوجة
جديدة من التكامل األعمق.

Arizala, revised 7/24/18

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﺠﺎورة

اﻟ ُﻘــﺮب اﳌــﻜﺎﱐ وأوﺟــﻪ اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻳﻔﺴــﺮان اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

وهناك سبب قوي آخر للتكامل البيني اإلقليمي يف
إفريقيا جنوب الصحراء ،وهو ثروة املوارد الطبيعية .فقد
تبين أن أنماط التجارة يف أي بلد تتأثر كثيرا بوزن املوارد
الطبيعية الناضبة يف االقتصاد.
أما البلدان غير كثيفة املوارد فمعرضة بقوة للطلب
اإلقليمي :إذ تشكل الصادرات البينية اإلقليمية  %7من
إجمايل الناجت احمللي ،أو  %30من إجمايل الصادرات ،يف
املتوسط .وهناك أنماط مشابهة ُتبديها البلدان غير كثيفة
املوارد النفطية ،وإن كان بدرجة أقل بقليل.
وعلى اجلانب اآلخر ،جند أن الوضع خمتلف يف البلدان
املصدرة للنفط .واالختالف صارخ — فمتوسط الصادرات
من البلدان املصدرة للنفط إىل بقية العامل يبلغ  %25من
إجمايل الناجت احمللي ،بينما تمثل الصادرات البينية
اإلقليمية  %1.5فقط .وهكذا فإن تلك البلدان حمصنة من
التداعيات اإلقليمية لكنها أكثر عرضة للتداعيات العاملية.

عوامل معقدة تمارس تأثيرها

والتكامل التجاري ال ينشأ يف فراغ .فالعوامل احملركة
كالتي تدعم وتعزز التجارة البينية اإلقليمية تعمل أيضا
على توثيق الروابط املالية البينية اإلقليمية .وقد واصلت
البنوك العاملة يف إفريقيا جنوب الصحراء توثيق روابطها
املالية اإلقليمية منذ عام  ،2007يف الوقت الذي غادرت
فيه البنوك األوروبية واألمريكية املنطقة يف أعقاب األزمة
املالية العاملية .كذلك يعني التطوير املايل والتكنولوجي
اجلاري أن إرسال حتويالت العاملين عبر أرجاء املنطقة
يصبح أقل تكلفة ،وهو ما أدى إىل تزايد التدفقات اإلقليمية
من هذه التحويالت .ويمكن أن يشكل هذا نسبة كبيرة من
إجمايل الناجت احمللي يف بعض البلدان.
ويمكن أن تكون لقرارات سياسة املالية العامة آثار
عابرة للحدود على األسعار واالستثمار يف البلدان التي تطبق
التجارة احلرة أو يف احلاالت التي تكون فيها احلدود قابلة
لالختراق .ومن املالحظ أن قنوات التداعيات اإلضافية هذه
تزداد عمقاً ،تماما كالتجارة ،لكنها التزال مؤثرة وخاصة
على املستوى دون اإلقليمي.
وعلى املدى املتوسط ،تعني زيادة التكامل عبر هذه
القطاعات اخملتلفة إتاحة سوق أكبر لألعمال التجارية،
واملص ِّدرين لبناء عالقات جديدة
واملؤسسات املالية،
ُ َ
بالعمالء عبر احلدود .وهي تعني أيضا إتاحة فرص أكبر
للمؤسسات املالية كي تقدم خدماتها ملن يعانون قصورا يف
اخلدمات املالية ومن ال يحصلون على أي من هذه اخلدمات،
وتمكين العاملين يف اخلارج من إعالة أقاربهم يف الوطن من
خالل التحويالت املالية.
إن إفريقيا جنوب الصحراء التزال قارة تتمتع بإمكانات
هائلة .وألن جانبا كبيرا من تكاملها ال يزال مركزا يف املستوى
دون اإلقليمي ،فأمامها الفرصة لتحقيق تكامل أعمق .ومن
املتوقع أن يتسارع التقدم يف هذا االجتاه إذا ُنفِّذت االتفاقية
املوقعة مؤخرا ملنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية.

)اﻟﺼﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء(

٢٫٢

٩٫٦

٨٫٧
٥١٫٣

اﻻﲢﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي
ﻟﻐﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﲢﺎد اﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪول ﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻮﺳﻂ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت إﺣﺼــﺎءات وﺟﻬــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة؛ وﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳــﺮ
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية
يمكن أن تكون االنطالقة األوىل ملوجة جديدة
من التكامل األعمق.
غير أن إمكانية حدوث صدمات اقتصادية ينبغي أن
حتفز صانعي السياسات على مضاعفة اجلهود ملواجهة
خماطر التداعيات .وثمة حاجة الستراتيجيات حتقق التحول
الهيكلي لتعزيز التنوع وتوفير احلماية من التداعيات
الناجمة عن االعتماد املفرط على عدد قليل جدا من
املنتجات والشركاء .وتعد شبكات التجارة األعمق ،على
النحو الذي تتوخاه اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية
اإلفريقية ،تطورا مشجعا يف هذا الصدد ،إذ بإمكانها مساعدة
البلدان على التجارة يف عدد أكبر من املنتجات مع شركاء
أكثر تنوعا .وينبغي للحكومات أن تبني هوامش وقائية
وأن تراقب وتنظم الروابط العابرة للحدود — يف القطاع
املصريف واملايل ،على سبيل املثال — لتهيئة املناخ للنمو
واالستقرار.
فرانسيسكو أريزاال اقتصادي يف اإلدارة اإلفريقية بصندوق
النقد الدويل ،وماثيو بيلون اقتصادي يف إدارة شؤون
املالية العامة بصندوق النقد الدويل ،وومارغو ماكدونالد
اقتصادية يف إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
يستند املقال إىل املذكرة التالية الصادرة عن صندوق النقد الدويل بشأن
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الصورةISTOCK/WANGANQI :

شركة صينية ببناء قرية تضم  10منازل
باستخدام طابعة ثالثية األبعاد يف أقل
من يوم واحد يف عام  .2014ويف العام
املاضي ،تم افتتاح امتداد طريق سريع يعمل بالطاقة
الشمسية يحول ضوء الشمس إىل كهرباء وينقلها مباشرة
إىل شبكة الكهرباء يف جينان ،شرقي الصين .وقبل عدد
قليل من السنوات ،قامت كوريا بتشغيل طريق يعيد شحن
املركبات الكهربائية السلكيا عبر اإلنترنت أثناء سيرها
عليه .وهذه جمرد أمثلة قليلة للتقدم التكنولوجي املبهر
الذي حققته بلدان مثل كوريا — ومؤخرا الصين — يف
العقود األخيرة.

وحتى وقت قريب ،كان إنتاج رصيد املعرفة والتكنولوجيا
العاملي يتركز يف عدد قليل من االقتصادات الصناعية
الكبرى .وخالل الفترة من عام  1995إىل عام ،2014
أنتجت البلدان الرائدة يف جمال التكنولوجيا يف جمموعة
اخلمسة — وهي الواليات املتحدة واليابان وأملانيا وفرنسا
واململكة املتحدة — ثالثة أرباع االبتكارات املسجلة كبراءات
اختراع على مستوى العامل .لكن مع وجود العوملة والتقدم
يف تكنولوجيا املعلومات ،زادت إمكانات نقل املعرفة بسرعة
أكبر وإىل مسافة أبعد زيادة حادة ،مما يتيح فرصا أكبر أمام
اقتصادات األسواق الصاعدة للتعلم من بلدان أخرى متقدمة
تكنولوج ًّيا وبناء قدراتها االبتكارية.

ويف بحثنا ،الذي يعتمد على دراسة Giovanni Peri
) ،(2005نتناول مدى قوة انتشار التكنولوجيا وتطورها على

مدى العقدين املاضيين وتداعيات هذه التطورات على بيئة
االبتكار .ويعد الفهم الدقيق لكيفية حدوث هذا االنتشار أمرا
غاية يف األهمية :فنقل التكنولوجيا هو العنصر األساسي
لنشر املعرفة وحتسين الدخل ومستويات املعيشة يف جميع
أنحاء العامل.

ظهور مبتكرين جدد

عند قيام املبتكرين بتقديم طلبات تسجيل براءات االختراع
حلماية ملكيتهم الفكرية ،يجب عليهم اإلشارة إىل املعرفة
املسبقة ذات الصلة التي ُيبنى عليها ابتكارهم ،مثل براءات
اختراع مبتكرين آخرين .وبالتايل فإن عدد اإلشارات
املرجعية بين براءات االختراع اخملتلفة هو مقياس مباشر
لتدفقات املعرفة .وقد تناول بحثنا اإلشارات املرجعية
التي تم احلصول عليها من قاعدة بيانات البراءات العاملية
) (PATSTATالتي تغطي أكثر من  100مليون وثيقة من
وثائق براءات االختراع .وال يخلو هذا املقياس من العيوب
كما ال يرصد جميع تدفقات املعرفة — فهو ،على سبيل
املثال ،ال يغطي تدفقات املعرفة غير الرسمية وانتهاكات
براءات االختراع التي يصعب قياسها .غير أنه يعد نقطة
بداية جيدة لقياس مدى انتشار الدراية العملية عبر
البلدان ،حيث يمكن قياسها وتسجيلها بشكل منهجي (انظر
الرسم البياين .)1
ويف عام  ،1995كانت الواليات املتحدة وأوروبا واليابان
هي أكثر بلدان العامل حظوة باإلشارات املرجعية لبراءات
اختراعاتها املسجلة ،ولكن يف السنوات األخيرة ،استخدمت
كوريا والصين رصيد املعرفة العاملية بكثافة متزايدة قياسا
على ما ورد من إشارات للبراءات اخلاصة بهما.
وهناك حتليل أكثر منهجية لهذه اإلشارات املرجعية بين
براءات االختراع اخملتلفة — لتقدير كثافة انتشار املعرفة —
يبين أيضا أن حصة املعرفة التي تنتشر من البلدان الرائدة
يف جمال التكنواوجيا يف جمموعة اخلمسة إىل اقتصادات
األسواق الصاعدة (بخالف الصين ،وسابقا كوريا) قد زادت
خالل العقدين املاضيين .ويف املقابل ،كانت حصة املعرفة
التي تنتقل من جمموعة اخلمسة إىل االقتصادات املتقدمة
األخرى ثابتة بشكل عام — بل انخفضت إىل حد ما منذ
األزمة املالية العاملية.
وقد تمكنت اقتصادات األسواق الصاعدة من االستفادة
من زيادة سهولة احلصول على املعرفة العاملية لتحسين
قدراتها االبتكارية وإنتاجيتها .وثبت أن التدفقات املعرفية
ُ
من جمموعة اخلمسة قد أعطت دفعة كبيرة لالبتكار احمللي
(قياسا على عدد براءات االختراع املسجلة) واإلنتاجية
يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة.
فعلى سبيل املثال ،تؤدي زيادة التدفقات املعرفية من
جمموعة اخلمسة بنسبة  %1إىل زيادة نشاط تسجيل
براءات االختراع يف البلد-القطاع املتلقي بحوايل %3/1

يف املتوسط إذا تم تثبيت حجم أنشطة البحث والتطوير.
وقد زادت قوة هذا التأثير مع الوقت ،وخاصة بالنسبة
القتصادات األسواق الصاعدة.

دور البحث والتطوير

نتيجة لهذا السعي احلثيث للحاق بالركب ،ظهر مبتكرون
عامليون جدد .ورغم أن النتائج التي توصلنا إليها تنطبق
بشكل عام على اقتصادات األسواق الصاعدة ،هناك ما يميز
كوريا — وهي اقتصاد متقدم منذ عام  — 1997والصين،
ويرجع ذلك جزئيا إىل كونهما اقتصادين كبيرين .فقد انضم
كالهما إىل البلدان اخلمسة األوائل يف جمال االبتكار ،سواء
قياسا على عدد براءات االختراع املسجلة أو حجم اإلنفاق
على أنشطة البحث والتطوير (راجع الرسم البياين .)2
ويرجع هذا النجاح جزئيا إىل التعلم من خالل نقل
املعرفة والتكنولوجيا ،ولكن أمكن حتقيقه أيضا عن طريق
االستثمارات الكبيرة يف أنشطة البحث والتطوير احمللية
وبصورة أعم عن طريق التعليم الذي عزز من قدرة األفراد
على فهم وتطبيق تلك التكنولوجيا.
وتخدم أنشطة البحث والتطوير احمللية غرضا مزدوجا —
فهي يمكن أن تشجع على استحداث تكنولوجيات جديدة
وتساعد البلدان أيضا على استيعاب التكنولوجيات األجنبية
القائمة .ووفقا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي — املصدر الرئيسي لهذه البيانات — زادت
الصين من إنفاقها على أنشطة البحث والتطوير تسع مرات
منذ أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين ليصل
إىل  375مليار دوالر سنويا (بالقيمة الثابتة واملعدلة
حسب تعادل القوى الشرائية) .وحاليا يأتي إنفاقها على
أنشطة البحث والتطوير يف املرتبة الثانية بعد الواليات
املتحدة ( 460مليار دوالر) كما يفوق بكثير إنفاق اليابان
( 150مليار دوالر) .ويقترب إنفاق كوريا ،البالغ  70مليار
دوالر سنويا ،من متوسط إنفاق البلدان األوروبية الكبرى
مثل فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة.
وهناك مقياس آخر لصعود جنم كوريا والصين وهو
نمو نشاط تسجيل براءات االختراع يف كل منهما .فدراسة
جمموعات براءات االختراع الدولية — باستخدام مقياس
لعدد البراءات ال يتضمن سوى الطلبات املقدمة إىل مكتبين
خمتلفين على األقل لتسجيل البراءات ،من أجل استبعاد
البراءات منخفضة القيمة — تبين أن الصين وكوريا تسجل
كل منهما حوايل  20ألف براءة اختراع سنويا .ورغم أن هذا
العدد ال يزال أقل بكثير من عدد براءات االختراع املسجلة يف
اليابان والواليات املتحدة (حوايل  60ألف يف كل منهما)،
فإن نشاط تسجيل براءات االختراع يف الصين وكوريا يعادل
املستوى املتوسط يف فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة .ويبين
بحث أعمق حول أنواع البراءات حسب القطاع االقتصادي
أن زيادة نشاط تسجيل براءات االختراع يف الصين وكوريا
واضحة بشكل خاص يف قطاعي املعدات الكهربائية
والبصرية ،ويف كوريا يف قطاع اآلالت واملعدات أيضا.
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اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ).(ISO

املنافسة :جيدة أم سيئة؟

كمبتكرين عامل َّيين تطورا
يعد ظهور كوريا ،ومؤخرا الصين،
َ
الفتا للنظر َي ِعد برفع مستويات املعيشة لنسبة كبيرة من
سكان العامل .ولكن هل تثبط هذه التطورات االبتكار لدى
رواد التكنولوجيا التقليديين ،وهل يمكن أن يكون ذلك
قد أسهم يف تباطؤ اإلنتاجية العاملية؟ ال يتناول بحثنا
هذا السؤال مباشرة ،لكننا ال نعتقد أن ذلك قد حدث .وفيما
يلي األسباب.
أوال ،يستفيد رواد التكنولوجيا بشكل مباشر وغير
مباشر من تصدير التكنولوجيا واملعرفة .فهم يستفيدون
بشكل مباشر من خالل بيع تكنولوجياتهم (سواء كانت
متمثلة يف اآلالت أو من خالل ترخيص براءات االختراع)
إىل بلدان أخرى .وبطبيعة احلال ،يفترض هذا أن حقوق
امللكية الفكرية حتظى باالحترام حتى يدفع من يحصل
على هذه التكنولوجيا سعرا عادال مقابلها .لكن يمكن لرواد
التكنولوجيا االستفادة أيضا بشكل غير مباشر :فزيادة
اإلنتاجية يف االقتصادات األخرى تعني زيادة الدخول،
مما يعزز الطلب على الصادرات بشكل أعم ،بما يف ذلك من
رواد التكنولوجيا التقليديين.
ثانيا ،وبصورة أدق ،هناك سمة مهمة تميز املعرفة —
خالفا ملعظم السلع — هي أنها سلعة "غير تنافسية".
فمعرفة شخص ما ملعلومات واستخدامه لها ال يمنع
اآلخرين من معرفتها وإدخال حتسينات عليها .وبالتايل،
من املتوقع أن تؤدي املعرفة املكتسبة من اجلهود البحثية
السابقة — سواء احمللية أو األجنبية — إىل زيادة إنتاجية
اجلهود البحثية املستقبلية (راجع Grossman and
 .)Helpman 1991ونظرا ألن املبتكرين يف الصين وكوريا
يستحدثون أفكارا جديدة ويضيفونها إىل رصيد املعرفة
العاملي ،فإن املبتكرين لدى رواد التكنولوجيا التقليديين
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(وبالطبع ،العامل بشكل أعم) يمكنهم أيضا االستفادة من
تلك املعرفة اجلديدة.
وتشير البيانات املتعلقة باإلشارات املرجعية بين
براءات االختراع اخملتلفة إىل أن هذا التراكم السريع
للمعرفة ربما أصبح يحدث بالفعل :فعلى سبيل املثال،
تتزايد إشارة بلدان جمموعة اخلمسة لبراءات االختراع
الصينية .ويقترب حجم هذه اإلشارات اليوم من
حجم إشارات بلدان جمموعة اخلمسة لبراءات اختراع
االقتصادات املتقدمة األخرى .ويخلص حتليلنا إىل أن
املعرفة ال تتدفق يف اجتاه واحد فقط من رواد التكنولوجيا
إىل البلدان األخرى .فرواد التكنولوجيا التقليديون يستفيد
كل منهم من ابتكارات اآلخر ويحصلون على مزايا أكبر
مقارنة بالبلدان (غير الرائدة) األخرى (راجع Chen and
.)Dauchy 2018
ثالثا ،كانت املنافسة املتزايدة من الصين واقتصادات
األسواق الصاعدة األخرى يف األسواق العاملية بمثابة قوة
حمفزة لنشر االبتكار والتكنولوجيا .ورغم أن العالقة بين
املنافسة واالبتكار معقدة ،فإن حتليلنا يبين ،بالنسبة ملعظم
البلدان والقطاعات ،أن زيادة املنافسة — قياسا على تغلغل
الواردات من الصين أو انخفاض تركز املبيعات العاملية
نتيجة صعود جنم شركات األسواق الصاعدة — شجعت
على االبتكار واعتماد التكنولوجيات األجنبية .وتستند هذه
األدلة إىل جتربة االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق
الصاعدة خارج جمموعة اخلمسة ،غير أنها تشير إىل أن
املنافسة كان لها أثر إيجابي على االبتكار.

املنافسة العادلة

إن إلقاء نظرة على االجتاهات العامة لالبتكار يف
الواليات املتحدة يبين أن اإلنفاق اإلجمايل على أنشطة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻧﻀﻢ ﻟﻠﻨﺎدي
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اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
)ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ(
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البحث والتطوير قد واصل ارتفاعه القوي .ومع ذلك تظهر
بوادر االستقرار على نشاط تسجيل براءات االختراع
واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج .لكن من املرجح
أن يعكس هذا االنخفاض يف نمو اإلنتاجية تباطؤا
مؤقتا يف االبتكار خالل االنتقال بين موجتي ابتكار
رئيسيتين — ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
منتصف تسعينات القرن العشرين ،وثورة األتمتة والذكاء
االصطناعي التي طال انتظارها (راجع Brynjolfsson,
 .)Rock, and Syverson 2017ومن احملتمل أيضا أن
تكون هناك عوامل هيكلية ودورية أخرى ساهمت يف ذلك
(راجع .)Adler and others 2017
واخلالصة ،ربما ال يؤدي انتشار التكنولوجيا وظهور
مبتكرين عامليين جدد إىل اإلضرار بالبلدان املبتكرة
التقليدية؛ فقد ظلت املنافسة لفترة طويلة حمركا رئيسيا
لإلبداع واالبتكار .لكن وجود منافسة عادلة ومتكافئة
أمر ضروري :حيث يجب تصميم وإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية على نحو مالئم .ويدور العديد من خماوف بلدان
جمموعة اخلمسة — خاصة فيما يتعلق بالصين — حول
النقل القسري للتكنولوجيا بشروط غير سوقية وغير
مواتية مقابل الوصول إىل واحدة من أكبر أسواق العامل
وأسرعها نموا.
ويف نهاية املطاف ،يعد احترام حقوق امللكية الفكرية
أفضل سبيل خلدمة االبتكار ونشر التكنولوجيا .وبدون
ذلك ،يمكن للعامل أن يشهد تراجعا يف االبتكارات عندما
ال يتمكن املبتكرون من استرداد ما يتحملونه من تكاليف.
ولن تكون حماية حقوق امللكية الفكرية أقل أهمية بالنسبة
القتصادات األسواق الصاعدة إذا ما أرادت االستفادة
من نقل تكنولوجيا الشركات متعددة اجلنسيات وبراعة
مبتكريها .إن الزيادة الهائلة يف عدد البراءات الصينية
ربما تكون عالمة مشجعة على أن الصين — مع قيامها

باستحداث ابتكارات عالية القيمة خاصة بها — ستعترف
بقيمة حماية حقوق امللكية الفكرية.

ِّ
يوهانس أوغستر ،وجيانغ هو ،وروبرتو بياتسا،
اقتصاديون ،وفلورنس جوموت نائب رئيس قسم ،وجميعهم
يف إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
يستند هذا املقال إىل الفصل الرابع يف عدد إبريل  2018من تقرير "آفاق

االقتصاد العاملي" بعنوان“ Is Productivity Growth Shared in a Globalized Economy?" :

املراجع:
Adler, G., R. Duval, D. Furceri, S. Kilic Celik, K. Koloskova, and M. Poplawski-Ribeiro.
2017. “Gone with the Headwinds: Global Productivity.” IMF Staff Discussion Note 17/04,
International Monetary Fund, Washington, DC.
Brynjolfsson, E., D. Rock, and C. Syverson. 2017. “Artificial Intelligence and the Modern
Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics.” In Economics of Artificial
Intelligence. Chicago: University of Chicago Press.
Chen, Sophia, and Estelle Dauchy. 2018. “International Technology Sourcing and
Knowledge Spillovers: Evidence from OECD Countries.” IMF Working Paper 18/51,
International Monetary Fund, Washington, DC.
Grossman G., and E. Helpman. 1991. Innovation in the World Economy. Cambridge, MA:
MIT Press.
Peri, G. 2005. “Determinants of Knowledge Flows and Their Effect on Innovation.” Review
of Economics and Statistics 87 (2): 308–22.

تخليدا لذكرى :جيانغ هو

توفيت السيدة جيانغ هو بصورة مفاجئة بينما كانت
جملة التمويل والتنمية على وشك الطباعة .وكانت
السيدة هو ،وهي فييتنامية اجلنسية ،قد انضمت إىل
صندوق النقد الدويل يف عام  .2011وكانت خبيرة
اقتصادية موهوبة تتمتع بعقلية حتليلية فذة ال يضاهيها
سوى طبيعتها البراغماتية واملنضبطة .سنفتقد فطنتها
وابتسامتها بشدة .ويود فريق التمويل والتنمية أن يعرب
عن خالص تعازيه ألسرتها وأصدقائها.
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عودة إىل األسس

إعانات الدعم :بعضها يجدي،
والبعض اآلخر ال يجدي

بعض إعانات الدعم احلكومي منطقية ،لكنها تنطوي غالبا على آثار سلبية
بنيديكت كليمنتس وإيان باري

األثر على عدم املساواة

غير أن هناك آثارا سلبية .فلننظر إىل دعم الطاقة ،الذي يهدف
غالبا إىل مساعدة األسر منخفضة الدخل؛ فهذا الدعم من
شأنه أن يستنزف موارد احلكومة إذا كان متاحا للجميع بما
يف ذلك ميسورو احلال نسبيا .أما تكلفة التحويالت النقدية
املوجهة إىل األسر الفقيرة فتقل عن ذلك بكثير .وقد يتسبب
هذا الدعم كذلك يف تفاقم أوضاع عدم املساواة إذا كان يعود
بالنفع أكثر على الفئات األكثر إنتاجا أو األكثر استهالكا.
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فعلى سبيل املثال ،جند أن أغنى  %20من األسر يف خمتلف
بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط
تستأثر يف املتوسط بسبعة أضعاف مزايا دعم الطاقة التي
يحصل عليها أفقر  %20من األسر (دراسة Coady, Flamini,
.)and Sears 2015
وهناك أثر سلبي آخر :فالدعم الذي ال يعالج أوجه قصور
السوق يمكن أن يتسبب يف تشويه األسعار ،مما يؤدي إىل
سوء توزيع العمالة ورؤوس األموال النادرة وبالتايل يضعف
النمو .فدعم أسعار املنتجات البترولية ،مثال ،يمكن أن
يحافظ صوريا على سالمة أوضاع الشركات يف القطاعات
كثيفة استخدام الطاقة ويضعف االستثمار يف مصادر
الطاقة البديلة .وجند كذلك أن دعم املنتجين الزراعيين ،الذي
يزيد األسعار التي يتسلمها املزارعون على أسعار املنتجات
الغذائية املستوردة ،من شأنه أيضا تقليل احلوافز الدافعة
لتحسين مستويات الكفاءة .ويف االحتاد األوروبي ،بلغ
متوسط دعم املنتجين الزراعيين حوايل  %20من إجمايل
إيرادات املزارع يف الفترة من  2016-2014وفقا لتقرير
صادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
يف عام .2017
وبعض أشكال الدعم قد تكون ضارة ،مثل دعم أسعار
الوقود األحفوري .فاألمر ال يقتصر على ارتفاع تكلفته وإنما

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / MASSUPA KAEWGAHYA :

النرويج تعفي أصحاب السيارات الكهربائية من دفع
رسوم املرور على الطرق السريعة .ويف أستراليا ،تدفع
احلكومة جانبا من أجور العمالة يف منشآت األعمال التي
تعين الشباب أو سكان أستراليا األصليين أو العمال األكبر
سنا .وتقدم سنغافورة تخفيفات ضريبية للشركات التي
تنشئ مقارها العاملية أو اإلقليمية داخل البالد .وكل
هذه النماذج هي أمثلة على إعانات الدعم — أي أدوات
املالية العامة التي تستخدمها احلكومات لتشجيع التنمية
االقتصادية ،أو مساعدة الفئات احملرومة ،أو إحراز التقدم
نحو حتقيق أهداف وطنية أخرى.
وللدعم أشكال كثيرة .ففي بعض األحيان حتافظ
احلكومات على ارتفاع مصطنع لألسعار ،كما يف حالة الدعم
الذي يهدف إىل زيادة دخول املزارعين .وقد تقدم خدمات
بأقل من التكلفة ،مثل التعليم اجلامعي أو أجرة ركوب املترو.
وقد تدفع بعض الفوائد املستحقة على القروض املستخدمة
يف تمويل بناء الطرق أو حمطات الكهرباء .وقد تمنح
احلكومات كذلك تخفيضا للضرائب على منتجات أو وسائل
تكنولوجية معينة.
متى يكون الدعم منطقيا؟ من املمكن أن يكون الدعم
أداة جيدة لتنفيذ السياسات عند استخدامه لتصحيح ما
يعرف بأوجه قصور السوق؛ أي عندما يتعذر على أسواق
القطاع اخلاص التنافسية حتقيق النتائج املرغوبة اجتماعيا.
فالدعم على سبيل املثال يمكن أن يشجع منشآت األعمال على
االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير التي ال يقتصر نفعها على
شركاتها فحسب بل على الصناعة بأكملها أو اجملتمع بأسره.
كذلك يمكن أن يساعد الدعم الشركات املبتدئة على حتمل فترة
أولية من اخلسائر حلين نموها بالقدر الكايف لتحقيق األرباح
(رغم أن احلكومات بحاجة لقدر ٍ
كاف من املعلومات لكي تقرر
ما إذا كانت هذه الشركات ستحقق النجاح عندما تنمو).

عودة إىل األسس

يتعارض أيضا مع األهداف البيئية ،مثل تخفيض الوفيات
الناجمة عن تلوث الهواء حمليا أو الوفاء بااللتزامات
املنصوص عليها يف "اتفاقية باريس للمناخ  "2015التي
تقضي بتخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وغيرها من
غازات االحتباس احلراري.
وباملفهوم الواسع ،يمكن اعتبار الطاقة مدعمة عندما
ال تكون أسعارها معبرة بشكل كامل عن جمرد تكاليف
اإلنتاج وحسب ،بل عن جميع التكاليف البيئية أيضا.
وباستخدام هذا املقياس األكثر توسعا ،يق َّدر دعم الطاقة
عامليا يف عام  2015بمبلغ هائل قدره  5.3تريليون دوالر
أو  %6.5من إجمايل الناجت احمللي العاملي (دراسة Coady
 — )and others 2017وهو أكثر مما تنفقه احلكومات حول
العامل على الرعاية الصحية .ويشيع تطبيق هذا النوع من
الدعم يف االقتصادات املتقدمة والنامية على حد سواء.
وكانت أعلى مستويات الدعم يف الصين بمبلغ قدره
 2.3تريليون دوالر تليها الواليات املتحدة بمبلغ قدره
 700مليار دوالر ،ثم روسيا والهند بمبلغ قدره  300مليار
دوالر تقريبا لكل منهما.

استراتيجيات اإلصالح

قد يتعذر توفير التأييد الشعبي إلصالح نظم الدعم ألنه
ينطوي غالبا على رفع أسعار السلع ،كالبنزين أو املواد
الغذائية ،األمر الذي يؤثر فورا على قدرة املستهلكين
املالية .وهناك حماوالت عديدة خلفض بعض أشكال الدعم
الضارة تم التراجع عنها نتيجة ضغوط جماعات املصالح
أو اجلماهير.
وبالتايل فإن احلكومات بحاجة لوضع استراتيجية
شاملة وتفصيلية تنص على أهداف واضحة طويلة
األجل ملسارات األسعار واستخدام اإليرادات يف املستقبل
(دراسة  .)Clements and others, 2013ويلزم كذلك

رفع األسعار على املستوى احمللي خالل السنوات األخيرة،
ومن هذه البلدان أنغوال ومصر والهند واملكسيك واململكة
العربية السعودية .غير أنه ينبغي قطع شوط أكبر يف مسيرة
اإلصالحات ،ال سيما على مستوى انعكاس التكاليف البيئية
يف أسعار الوقود ،األمر الذي ينبغي أن يشكل عنصرا أساسيا
يف استراتيجيات البلدان لتنفيذ تعهداتها بتخفيض انبعاثات
الكربون بموجب اتفاقية باريس للمناخ يف .2015
بنيديكت كليمنتس هو رئيس قسم يف اإلدارة اإلفريقية
بصندوق النقد الدويل ،وإيان باري هو كبير خبراء السياسة
البيئية يف إدارة شؤون املالية العامة بصندوق النقد الدويل.
املراجع:
Clements, Benedict J., David Coady, Stefania Fabrizio, Sanjeev Gupta, Trevor Alleyne, and
Carlo A. Sdralevich. 2013. Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications, Washington:
International Monetary Fund.
Coady, David, Valentina Flamini, and Louis Sears. 2015. “The Unequal Benefits of Fuel
Subsidies Revisited: Evidence for Developing Countries.” In Inequality and Fiscal Policy, edited
by Benedict Clements, Ruud de Mooij, Sanjeev Gupta, and Michael Keen. Washington, DC:
International Monetary Fund.
Coady, David, Ian Parry, Louis Sears, and Baoping Shang. 2017. “How Large Are Global
Fossil Fuel Subsidies?” World Development 91:11–27.
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MONETARY FUND

PODCASTS

الدعم الذي ال يعالج أوجه
قصور السوق يمكن أن يتسبب
يف تشويه األسعار.
وضع استراتيجية للتواصل بعيدة املدى بحيث توضح
كيف تزاحم إعانات الدعم نفقات عامة أخرى أعلى
كفاءة وأكثر عدالة .وقد يكون من املفيد يف هذا الشأن
اتباع منهج تدريجي لإلصالح ،مما يتيح للمستهلكين
والشركات بعض الوقت للتواؤم .وللتغلب على املعارضة،
من الضروري يف أغلب األحيان اتخاذ تدابير كالتحويالت
النقدية حلماية األسرة حمدودة الدخل وإعادة تدريب
العمالة املس َّرحة.
ورغم أن إصالح نظم الدعم ليس باألمر اليسير ،فقد
جنحت بلدان كثيرة (معظمها من البلدان املنتجة للطاقة) يف
سبتمبر  | 2018التمويل والتنمية
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استعراض الكتب

من فيينا إىل منظمة
التجارة العاملية

الليبرالية اجلديدة هي اآلن االسم الذي يطلق على كل
األمور التي باءت بالفشل يف أواخر القرن العشرين واأللفية
اجلديدة .وهذا املسمى الذي غالبا ما يساء استخدامه هو
مرادف غير حمبذ للتعبير عن االعتقاد املادي واملصطنع
بهيمنة السوق املتأصلة .وكان أول مؤيدي هذا املسمى هما
مارغريت تاتشر ،رئيسة الوزراء البريطانية ،ورونالد ريغان،
رئيس الواليات املتحدة.
واليوم يعترف كثير من الشخصيات البارزة بخطئهم يف
هذا الشأن ،مثل تشارلز مور (الكاتب الرسمي لسيرة مارغريت
تاتشر) ،وأوليفر ليتوين (املفكر البريطاين احملافظ) ،والكاتب
ديفيد فروم ،منتقدين مبدأ "تيسير امتالك املساكن" بتسببه
يف زيادة الديون أكثر من زيادة الشعور باألمان ،وأن مرونة
أسواق العمل تهدد باخلطر أكثر مما توفر الفرص املواتية.
ويهدف "كوين سلوبوديان" يف كتابه األخير إىل متابعة
التاريخ الفكري بدءا من إمبراطورية هابسبورغ وحضارة
فيينا الفكرية البراقة وصوال إىل منظمة التجارة العاملية.
ويعتقد أن رؤية النظام االقتصادي التي سادت يف نهاية
املطاف كانت أقل اهتماما بمبدأ احلرية والعمل بال قيود
والتراث الفكري للفيلسوف آدم سميث مقارنة باهتمامها
بحماية حقوق امللكية من املطالب السياسية الراديكالية
التي ظهرت بعد ذلك من جانب االشتراكية والقومية الوطنية
على حد سواء.
وال يويل هذا الكتاب اهتماما بالهيكل املايل الذي
فرضته العوملة قدر اهتمامه بكيفية قيام نظام التجارة يف
العصر احلايل .ويتضمن بعض الرؤى املثيرة التي توضح
حجم اآلراء احلديثة بشأن العوملة التي كان منشؤها فيينا —
وتهددها احلواجز اجلمركية ،املعرضة خملاطر دوامة تراجع
التجارة .فقد قام كاليف موريسون-بل ،من غرفة التجارة
يف فيينا ،ببناء نموذج جمسد ألوروبا مزود بحواجز جمركية
مصنوعة من اخلشب؛ وقام أوسكار مورغنستيرن ،من معهد
فيينا لبحوث دورة األعمال ،بإعداد رسم بياين يعبر عن
انكماش التجارة العاملية يف فترة "الكساد الكبير".
ويضع سلوبوديان سلسلة أبحاثه يف مكانة أعلى
من أبحاث جامعة فيرجينيا (نظرية اخليار العام)
وجامعة شيكاغو (نظرية السيطرة النقدية وإلغاء القواعد
التنظيمية) .وجاءت ردود فعل أهم األطراف املشاركة يف
القصة اجلديدة — فريدريك هايك ويليم ربكه — إزاء ثالث
صدمات :احلرب العاملية األوىل ،والكساد الكبير ،وإنهاء
االستعمار .واستجابة لهذه األوضاع ،جلأ املفكران الرائدان
إىل املؤسسات الدولية لتوفر نظاما يضمن حقوق امللكية

كوين سلوبوديان

أنصار العوملة:
نهاية إمبراطورية
وميالد الليبرالية اجلديدة

مطبعة جامعة هارفارد،
كمبريدج ،ماساتشوستس،2018 ،
 381صفحة 35 ،دوالراً

Quinn Slobodian

Globalists: The End of
Empire and the Birth of
Neoliberalism
Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2018, 381 pp., $35

والتقسيم الدويل للعمالة على أساس حتقيق االستقرار .وكان
املرشح األصلي ليكون الضامن فوق القومي غير اإلقليمي
هو "غرفة التجارة الدولية" ،ومن بعدها "عصبة األمم".
ورأى أنصار الليبرالية اجلديدة يف كتاب سلوبوديان أن
هذا النظام يحقق التوازن الالزم يف العمل السياسي املتعلق
بالتحول إىل الديمقراطية .فبدون فرض قيود ،يمكن أن تقدم
الديمقراطية الكثير من الوعود (التي يتعذر الوفاء بها).
ورغم أن النظام الدستوري الداخلي يمكن أن يشكل قيدا فإن
ارتكازه على إطار قانوين دويل سيجعله حمكما.
وجاء كتاب "سلوبوديان" متعمقا ومثيرا لالهتمام،
لكن ربما مل يكن متعمقا بالقدر الكايف ،وهو يرى أن أبطال
كتابه ال يدافعون عن حقوق امللكية إال لإلبقاء على الوضع
الراهن .ولكن هذا التفسير غير ُمق ِنع :فقد جاءت استجابة
مؤسسي الليبرالية اجلديدة يف فترة ما بين احلربين نتيجة
انتشار مصادرة املمتلكات على أساس استنسابي — غالبا
على أساس الهوية القومية أو العنصرية أو الدينية — حول
العامل خالل ثالثينات القرن املاضي وكانت تشكل جزءا
متأصال من سياسات التهميش ونزع الطابع اإلنساين عن
فئات معينة وتدميرها يف نهاية األمر .وال يمكن استخدام
مثل هذه التحليالت لالعتراض على نظام الضرائب ،حتى
وإن كانت ضرائب مرتفعة وتصاعدية ،ما دام ُيطبق على
نحو يتسم باملساواة وعدم التحيز .فالدفاع عن حقوق
امللكية كان جزءا من اهتمام متعمق بحماية الكرامة
اإلنسانية ونابعا عنه.
هارولد جيمس ،مؤرخ ،جامعة برينستون وصندوق
النقد الدويل
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أوراق العملة

عمالت املناسبات اخلاصة

مواد تذكارية تسلط األضواء على اجتماعات سنوية عاملية
ساشا جومينا

إصدار العمالت املعدنية التذكارية احتفاال
باملناسبات أو األحداث اخلاصة هو من األنشطة املعمول بها
منذ مئات السنين .ففي روما القديمة كان يتم سك العمالت
املعدنية التذكارية لالحتفال باحلمالت العسكرية املكللة
بالنصر .واليوم ،يتم إصدار مثل هذه العمالت املعدنية احتفاال
بالتعاون الدويل والتنوع الثقايف.
ومنذ نشأة صندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل يف
عام  1944ظلت قيادات املؤسستين وبلدانهما األعضاء يجتمعون
يف فصل اخلريف من كل عام ملعاجلة القضايا احليوية التي
تواجه االقتصاد العاملي .وبمناسبة انعقاد االجتماع االفتتاحي
جمللسي حمافظي املؤسستين ،يف مدينة سافانا األمريكية
بوالية جورجيا ،يف مارس  ،1946تم تصميم ميدالية مصنوعة
من سبائك النحاس تظهر على أحد وجهيها صورة الرئيس
األمريكي آنذاك فرانكلين ديالنو روزفلت وعلى الوجه
اآلخر رسم تقريبي حلدود والية جورجيا.
وقد ُو ِضعت هذه امليدالية التذكارية إىل
جانب طبق العشاء اخملصص لكل
فرد من الوفود املشاركة.
وتعقد هذه االجتماعات
ُ
السنوية عادة يف العاصمة
قادة
ولكن
واشنطن،
املؤسستين يجتمعون كل سنة
ثالثة باخلارج يف أحد البلدان

الصورة :صندوق النقد الدويل
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األعضاء يف املؤسستين والبالغ عددها  189بلدا .واحتفاال
وترويجا لهذا االجتماع العاملي ،تغتنم البلدان املضيفة هذه
فرصة األضواء املسلطة على هذا احلدث فتقوم بإصدار عمالت
معدنية وطوابع بريدية وعمالت ورقية وميداليات خاصة وغيرها
من املواد التذكارية ،بحيث جتذب االنتباه غالبا حلضارات هذه
البلدان ومدى تقدمها االقتصادي وابتكاراتها التكنولوجية.

ترمز كل جمموعة من هذه العمالت
املعدنية التذكارية إىل التقدم الذي
حترزه البلدان املضيفة وما تتمتع
به من روائع.
وتعد العمالت النقدية املعدنية والورقية مالئمة بصفة
خاصة لهذه املناسبة نظرا لطبيعة تركيز اجتماعات املؤسستين
الذي ينصب من بين جملة أمور على حماية النظام املايل العاملي.
ويف معظم احلاالت ال يمكن استخدام العمالت النقدية التذكارية
يف التسوق ،ولكن لها قيمة خاصة ويسعى هواة جمع العمالت
للحصول عليها .وعلى سبيل املثال ،فإن العملة الذهبية من فئة
 1500بيزو — وهي األوىل من نوعها يف إحياء هذه الذكرى —
التي أصدرتها الفلبين بمناسبة استضافتها االجتماعات
السنوية يف عام  1976يمكن أن تتجاوز قيمتها  1500دوالر
يف مزادات العملة .علما بأن قيمتها الظاهرية حاليا هي
 28دوالرا .وتوالت البلدان التي حذت نفس احلذو فقامت كل من
تايلند وإسبانيا واجلمهورية التشيكية واإلمارات العربية املتحدة
وسنغافورة وتركيا واليابان بإصدار عمالتها املعدنية الفريدة.
غير أن تايلند أخذت خطوة إضافية يف عام 1991
بإصدار ملف تذكاري خاص يتضمن عمالت ورقية من فئات
 10و 20و 50و 100و 500بات تايلندي بحيث تظهر عبارة
"االجتماعات السنوية املشتركة بين جمموعة البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل لعام  "1991باللغتين التايلندية
واإلجنليزية مطبوعة على الطرف السفلي من كل ورقة نقدية،
وعبارة "عينة" على امتداد اخلط القطري املائل.
وترمز كل جمموعة من هذه العمالت املعدنية التذكارية إىل
التقدم الذي حترزه البلدان املضيفة وما تتمتع به من روائع،
ويستخدم يف إنتاجها أحدث الوسائل التكنولوجية لسك العملة.
ويف اجتماعات دبي يف  ،2003أصبحت اإلمارات العربية
املتحدة أول بلد يستخدم األلوان يف تصميم عملة معدنية
بمناسبة االجتماعات السنوية .ويف عام  ،2006عندما قامت

سنغافورة بدور البلد املضيف ،صدرت عمالت نقدية وظهر عليها
صورة أفق املدينة املفعم بالنشاط مع خريطة للعامل ،بحيث
يعبران عن وضع البلد كمركز مايل عاملي .ويف عام ،2012
استخدمت اليابان تكنولوجيا خاصة للتقزح اللوين وخاصية
التصنيع الدقيق من أجل إعطاء بريق شبيه بألوان الطيف لعملتها
املعدنية التذكارية التي تظهر عليها صورة جبل فوجي.
ويف عام  ،2015صممت بيرو ميدالية جميلة من الفضة
بدال من تصميم عملة معدنية ،ألن القانون البيرويف يقضي بأن
يكون الشعار الوطني للدولة على أحد وجهي أي عملة معدنية،
بما يف ذلك العمالت املعدنية التذكارية — مما ي ِ
قصر فرصة
ُ
التصميم التاريخي للمناسبة على وجه واحد للعملة .وأتاح
اختيار امليدالية مساحة أكبر سمحت بوضع صورة "كاتدرائية
ليما" ،وهي ُد َّرة أحد مواقع التراث العاملي على قائمة اليونسكو،
على أحد وجهي امليدالية ،والشعار اجلديد لالجتماعات السنوية
على هيئة عجلة من أعالم البلدان على الوجه اآلخر.
ويف العام احلايلُ ،تعقد االجتماعات السنوية يف مدينة
بايل ،وسوف تقوم إندونيسيا بوصفها البلد املضيف بإصدار
طوابع بريدية تذكارية .وإذا كنت تنوي حضور هذه االجتماعات،
ربما كان من املالئم أن حتصل على أكثر من طابع بريدي
واحد ،فمن املمكن أن تصبح ذات قيمة عالية يوما ما.
ساشا جومينا ،هي منسق شؤون البرامج ملنطقة آسيا الوسطى
يف البنك الدويل وهي من هواة جمع الطوابع البريدية والعمالت
املعدنية منذ أكثر من  40عاما .والعمالت املعدنية وامليداليات
التي تظهر هنا هي من اجملموعة اخلاصة ملؤلفة املقال.
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ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ ا ﻟــﺪوﱄ | ﳎﻤﻮ ﻋــﺔ اﻟﺒﻨــﻚ ا ﻟــﺪوﱄ

ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوات

 ١٤-٨أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٨

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮﺳﺎ دوا ﺑﺠﺰﻳﺮة ﺑﺎﱄ،
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ

#IMFMeetings
#WBGMeetings

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ:

www.imf.org/fallseminars2018

أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻌﺮض ﻟﻠﻨﻘﺎش
اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ُﺗ َ
ﰲ ﻧﺪوات ﻋﺎﳌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.

ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ اﻟﻨﻘﺎش!

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٨

