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حقائق من أجل التغيير

بــدأ أبهيجييــت بانيرجــي وإســتر دوفلــو ،وهمــا اثنــان
مــن الفائزيــن بجائــزة نوبــل يف االقتصــاد لعــام ،2019
كتابهمــا الرائــع باإلشــارة إىل أن معتقــدات النــاس األساســية
«هــي عوامــل للتنبــؤ بآرائهــم بشــأن السياســات تفضُــل دخلهــم
وفئتهــم الديمغرافيــة وحمــل إقامتهــم» .وتميــل الهويــات
الذاتيــة غيــر املوضوعيــة بشــكل متزايــد إىل أن تفــوق عوامــل
التنبــؤ األكثــر موضوعيــة وأن تعكــس االســتقطاب املتنامــي.
ففــي الواليــات املتحــدة ،علــى ســبيل املثــال« ،أفــاد زهــاء %5
مــن اجلمهورييــن والديمقراطييــن يف ســتينات القــرن املاضــي
بشــعورهم باالســتياء إذا تــزوج أحــد أبنائهــم مــن شــخص
ينتمــي حلــزب آخــر .ويف عــام  ،2010أفــاد نحــو  %50مــن
اجلمهورييــن و %30مــن الديمقراطييــن بنفــس هــذا الشــعور».
ويبــدأ املؤلفــان باســتخدام مــا يمكــن أن يقولــه
االقتصاديــون بشــيء مــن اليقيــن إليجــاد أرضيــة مشــتركة
يف النقاشــات املثيــرة الدائــرة يف عصرنــا ،مثــل تلــك املتعلقــة
بالهجــرة والتجــارة والنمــو االقتصــادي واملنــاخ والسياســات
االجتماعيــة .وهمــا يســتخدمان صيغــة بســيطة لتوضيــح
كيــف يمكــن اســتغالل الفكــر االقتصــادي الصــارم املصحــوب
بالعمــل التجريبــي الدقيــق لتنــاول عــدد ال يحصــى مــن مشــاكل
السياســات امللموســة .واملؤلفــان معروفــان جيــدا بعملهمــا
الســابق الــذي يــروج الســتخدام التجــارب املراقَبــة العشــوائية
يف الدراســات االقتصاديــة التجريبيــة ذات الصلــة بالتنميــة،
ويســتخدمان هــذه الطريقــة إللقــاء الضــوء علــى الكثيــر مــن
مواطــن اخلــاف التــي غالبــا مــا حتظــى بدعــم واقعــي ضعيــف،
بــل األســوأ مــن ذلــك ،بدعــم واقعــي مضلــل .ويف جميــع
أقســام الكتــاب ،يستكشــف املؤلفــان الكثيــر مــن األمثلــة علــى
اجملموعــات املماثلــة التــي مل تختلــف عــن غيرهــا إال مــن
حيــث تعرضهــا ألحــداث خارجيــة أو سياســات خمتلفــة .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك التأشــيرات املمنوحــة عــن طريــق اليانصيــب
يف نيوزيلنــدا التــي كان املتقدمــون للحصــول عليهــا مــن نفــس
جزيــرة تونغــا يف احمليــط الهــادئ؛ إذ تشــير التقاريــر إىل أن
دخــل الفائزيــن قــد زاد بمقــدار ثالثــة أضعــاف خــال عــام واحــد
مــن احلصــول علــى التأشــيرة ،وهــو مــا يدعــم االســتنتاج الــذي
يفيــد بــأن االختالفــات يف األجــور «ناجتــة عــن االختــاف يف
املوقــع ،وليــس عــن شــيء آخــر».
غيــر أن املناقشــات املتعلقــة بالتجــارب املراقبــة
العشــوائية وضعــت يف ســياق أوســع .فالفصــل املتعلــق
بالتجــارة يبــدأ بنظريــة أساســية قائمــة علــى امليــزة النســبية
لريــكاردو ثــم يتنــاول نظريــة ستولبر-صامويلســون بشــأن
انعكاســات التجــارة علــى دخــل عوامــل اإلنتــاج .ويأخذنــا
الفصــل املتعلــق بالنمــو مــن نمــوذج ســولو بشــأن العائــدات
املتناقصــة إىل آراء رومــر عــن آثــار انتشــار االبتــكار ،والتــي
يمكــن أن تتجــاوز العائــدات املتناقصــة لالقتصــاد ككل.
وفيمــا يخــص التجــارة ،بمجــرد االعتــراف بــأن رأس املــال
أو العمالــة ال يعــاد تخصيصهمــا بالســهولة املفترضــة يف
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كثيــر مــن األحيــان ،فــإن املنافــع املتوقعــة تضعــف .أمــا فيمــا
يخــص النمــو ،يخلــص املؤلفــان إىل أنــه «علــى الرغــم مــن توفــر
قصــارى جهــود أجيــال مــن االقتصادييــن ،فــإن اآلليــة العميقــة
للنمــو االقتصــادي املســتمر ال تــزال بعيــدة املنــال» ،ويوصيــان
بالتركيــز علــى احلــد مــن الفقــر باســتخدام الــرؤى املســتمدة مــن
التجــارب املراقبــة العشــوائية.
ويزعــم املؤلفــان يف الفصــل املتعلــق باملنــاخ أن االحتــرار
ســيكبد البلــدان الفقيــرة األقــرب مــن خــط االســتواء تكاليــف
باهظــة ،ولكنهمــا يقــوالن بمــا يثيــر الدهشــة إنــه «إذا زادت
درجــة حــرارة العــامل بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة أو درجتيــن،
سيشــعر املقيمــون يف واليــة داكوتــا الشــمالية بســعادة تامــة

تميل الهويات الذاتية غير
املوضوعية بشكل متزايد إىل أن
تفوق عوامل التنبؤ األكثر موضوعية
لذلــك» — يف حالــة جتاهــل التأثيــرات األخــرى لتغيــر املنــاخ،
مثــل الظواهــر اجلويــة احلــادة.
إن الطمــوح والتواضــع الواقعــي همــا ســمة هــذا الكتــاب.
واملؤلفــان يحدوهمــا األمــل يف أن فحصهمــا الناقــد للروايــات
التــي تعتبــر «ســهلة» جــدا سيســاعد يف احلــد مــن االســتقطاب،
ويتيــح حتســين تصميــم سياســات حمــددة تســتند إىل أدلــة
ســليمة وحتليــل دقيــق.
كيمال ديرفس ،هو كبير الزمالء ببرنامج االقتصاد
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