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العوامل الديمغرافية
والقدر احملتوم

عندما أزور موطني األصلي ،الهند ،يدهشني دائما سمة الشباب التي يتسم بها هذا البلد.
فمن املدن الكبرى إىل القرى الصغيرة للغاية ،ال يسع املرء إال أن يلمس آمال وتطلعات
شباب يف العشرينات من العمر ،يسعى كثير منهم للعثور على فرصة عمل .أما يف اليابان،
فإن االجتاهات الديمغرافية تتحرك يف االجتاه املعاكس .فالبيوت تقبع خاوية وقرى
بأكملها تتالشى نتيجة انخفاض معدالت اإلجناب .وملواجهة هذا الوضع ،يلجأ اليابانيون
إىل التكنولوجيا لسد هذه الفجوات باالستعانة باالبتكارات احلديثة ،مثل الروبوت الطاهي
واخلدمات الطبية اآللية.
والتغيرات يف حجم وهيكل السكان يف أي بلد تؤثر على طريقة مزاولتنا لعملنا وكيفية
تقدمنا يف العمر وأسلوب معيشتنا .ففي كثير من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق
الصاعدة ،سوف يتعين على جمموعة متناقصة من األشخاص يف سن العمل دعم عدد
متزايد من املتقاعدين .وسوف يتعين على بلدان أخرى ،يف إفريقيا وغيرها من املناطق،
إيجاد عدد هائل من الوظائف اجلديدة حتى تتمكن من جمرد مواكبة وتيرة دخول الشباب
إىل سوق العمل.
ولديناميكية الهيكل العمري املتغيرة انعكاسات عميقة على النمو واالستقرار
االجتماعي والقضايا اجلغرافية-السياسية .فهي تؤثر على سلوك السكان يف االدخار
واإلنفاق واالستثمار ،وما لذلك من عواقب على كل شيء من الزواج إىل التقاعد إىل الهجرة.
ويضم هذا العدد باقة من كبار املفكرين يف جماالت اختصاصهم يبحثون يف شتى
جوانب االجتاهات السكانية ويستعرضون انعكاساتها على مستقبلنا.
فديفيد بلوم يركز على احملركات الرئيسية للتحوالت الديمغرافية ،بما فيها العمر
املتوقع ،واخلصوبة ،والهجرة .ويستعرض فيتور غاسبار واملؤلفان املشاركان استمرارية
أوضاع املالية العامة يف تمويل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد .ويسلط مساهمون
آخرون الضوء على املناهج اجلديدة ،ودور احلوافز ،واحللول اجملربة واخملتبرة على
مستوى السياسات ،مثل االستعانة بالتكنولوجيا لزيادة اإلنتاجية ،ورفع سن التقاعد،
وفتح األبواب أمام الهجرة الوافدة ،وزيادة مشاركة املرأة والعمالة األكبر سنا يف قوى
العمل.
إن العوامل الديمغرافية يمكنها أن تصوغ أقدار البلدان .لكن االختيارات على صعيد
السياسات لها أهميتها ،بدءا من تشجيع االبتكار التكنولوجي واإلصالح املؤسسي إىل
االستثمار يف البشر ،شبابا كانوا أو كبارا .وباعتماد سياسات حكيمة سيتمتع املزيد منا
باحلياة املديدة السعيدة.
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دورﻳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

IMF ECONOMIC REVIEW

دورﻳــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ،اﻟﺪورﻳــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻫــﻲ دورﻳــﺔ راﺋــﺪة
ﰲ ﻣﻴــﺪان اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﺪوﱄ؛ وﻟﻬــﺎ آﺛــﺎر واﺿﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺪواﺋــﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ،وا�ﺘﻤــﻊ اﻟﺒﺤﺜــﻲ اﻷوﺳــﻊ ﻧﻄﺎﻗــﺎ،
وﺻﻨــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌــﺎﱂ .وﺗﺘﻴــﺢ ﻫــﺬه
اﻟﺪورﻳــﺔ ﻣﻨﺒــﺮا ﻟﻠﺘﺤﻠﻴــﻼت اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺑﻌــﺾ أﻫــﻢ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت زوروا اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ
www.palgrave.com/us/journal/41308

»ﻻ ﺗــﺰال دورﻳــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ﻫــﻲ وﺟﻬﺘــﻚ اﳌﺜﻠــﻰ ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ
ﲢﻠﻴﻼت دﻗﻴﻘﺔ ووﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
—ﺑﺎري أﻳﻜﻨﻐﺮﻳﻦ ،أﺳﺘﺎذ ﻛﺮﺳﻲ ﺟﻮرج ﺑﺎدري وﻫﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎدري ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﺑﻴﺮﻛﻠﻲ
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“الديمغرافيا

قدر حمتوم» هي مقولة
يستشهد بها غالبا لإلشارة
إىل أن عوامل مثل حجم
السكان يف بلد ما ومعدل نموهم وتركيبتهم هي ما يحدد
نسيجه االجتماعي واالقتصادي والسياسي على املدى
الطويل .وتسلط هذه املقولة الضوء على دور العوامل
الديمغرافية يف تشكيل الكثير من التحديات والفرص املعقدة
التي تواجهها اجملتمعات ،والتي يرتبط عدد منها بالنمو
االقتصادي والتنمية.
غير أنه من قبيل املبالغة القول بأن العوامل الديمغرافية
هي احملدد الوحيد؛ إذ يغفل ذلك حقيقة أن املسارات
الديمغرافية وانعكاساتها على التنمية تتأثر باحلوافز
االقتصادية ،وإصالحات السياسات واإلصالحات املؤسسية،
والتغيرات يف التكنولوجيا واألعراف الثقافية والسلوك.
ويشهد العامل يف الوقت احلايل اضطرابات ديمغرافية
كبرى ذات مكونات ثالثة رئيسية :النمو السكاين ،والتغيرات
يف معدالت اخلصوبة والوفيات ،وما يصاحب ذلك من
تغيرات يف التركيبة العمرية للسكان.

النمو السكاين

استغرق األمر أكثر من  50ألف عام ليصل عدد سكان العامل
إىل مليار شخص .ولكن منذ عام  ،1960يزداد تعدادنا عدة
مليارات كل عقد أو اثنين .فقد بلغ التعداد العاملي للسكان 3
مليارات نسمة يف عام  ،1960ووصل إىل  6مليارات نسمة
يف حدود عام  ،2000وتشير توقعات األمم املتحدة إىل
جتاوزه  9مليارات نسمة بحلول عام  .2037غير أن معدل
النمو السكاين السنوي تباطأ من ذروته يف أواخر الستينات
عندما وصل إىل أكثر من  %2متراجعا إىل حوايل  %1حاليا
لينخفض جمددا إىل نصف هذا املستوى بحلول عام .2050
وبالرغم من ازدياد نصيب الفرد من الدخل العاملي بأكثر
من الضعف ،وارتفاع العمر املتوقع بستة عشر عاما ،وتمكين
جميع األطفال تقريبا على مستوى العامل من االلتحاق بالتعليم
االبتدائي خالل الفترة  ،2000-1960يفرض النمو السكاين
السريع العديد من التحديات الصعبة على مستوى األفراد
واجملتمعات .وتتضمن هذه التحديات احلاجة إىل مزيد من
املأكل وامللبس واملسكن والتعليم والبنية التحتية ،واستيعاب
أعداد كبيرة يف صفوف القوة العاملة املنتجة ،وبذل املزيد من
اجلهود حلماية البيئة .وبالرغم من أن االنفجار السكاين العاملي
أصبح أقل حدة نسبيا ،ال تزال الزيادة من عقد آلخر كبيرة
وتنطلق من مستويات أولية متنامية أكثر من ذي قبل.
وتراجعت إىل حد ما حدة اخملاوف السابقة من حدوث
انفجار سكاين عاملي لتتحول إىل خماوف من نمو سكاين
سريع يف بلدان ومناطق معينة (راجع املقال بعنوان «التقدم
يف العمر» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .وحقيقة
األمر أن التراجع العام يف معدل النمو السكاين العاملي
يحجب حتوالت هائلة يف توزيع سكان العامل حسب الوضع
التنموي واملنطقة اجلغرافية.
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ففي عام  ،1950شكلت البلدان األقل تقدما حسب تصنيف
األمم املتحدة  %68من سكان العامل ،مقابل  %84حاليا.
وستستمر هذه النسبة يف االرتفاع نظرا ألن الزيادة الصافية
املتوقعة يف التعداد السكاين العاملي بمقدار ملياري نسمة
تقريبا على مدار العقود الثالثة القادمة ستتركز بالكامل
تقريبا يف املناطق األقل تقدما .ويعد ذلك شاغال كبيرا ،نظرا
ألن املناطق األقل تقدما غالبا ما تكون أكثر هشاشة —
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا — مقارنة باملناطق
األكثر تقدما.
ويبلغ التعداد السكاين احلايل يف الصين  1,44مليار
نسمة ،وهي بذلك البلد األكبر يف العامل من حيث الكثافة
السكانية ،وتليها الهند التي يبلغ عدد سكانها  1,38مليار
نسمة .ولكن بحلول نهاية هذا العقد ،ستصبح الهند هي البلد
األكبر من حيث الكثافة السكانية ،إذ يُتوقع بلوغ تعدادها
السكاين  1,50مليار نسمة ،ويف املقابل ،ستصل الذروة
السكانية يف الصين إىل  1,46مليار نسمة .وخالل الفترة
 ،2050-2020سيتقدم ترتيب نيجيريا (التي يُتوقع أن
حتل حمل الواليات املتحدة لتصبح ثالث أكبر بلد من حيث
الكثافة السكانية) وباكستان — وهما بالفعل ضمن البلدان
العشرة األعلى كثافة سكانية .وستظل آسيا موطنا لنسبة
كبيرة ولكن متناقصة من سكان العامل ( %60حاليا و%54
يف عام .)2050
وأخيرا ،وعلى الرغم من النمو السكاين املستمر على
مستوى العامل ،فخالل الفترة  ،2050-2020يُتوقع أن يكون
النمو السكاين سالبا يف  61بلدا وإقليما تضم حاليا  %29من
سكان العامل ،وتشير التوقعات إىل أن بلغاريا ستشهد التراجع
األكبر على اإلطالق (( )%23-راجع املقال بعنوان «الهجرة
اجلماعية من أوروبا الشرقية» يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية).

معدالت الوفيات واخلصوبة والهجرة

يعكس حجم السكان ومعدل نموهم عددا من القوى األساسية
املتمثلة يف معدالت الوفيات واخلصوبة والهجرة الدولية.
وتتفاوت هذه القوى تفاوتا كبيرا عبر البلدان ،ويمكن أن
تفسر عددا من أهم االختالفات يف النشاط االقتصادي
واألداء ،مثل رأس املال املادي والعمالة ومراكمة رأس
املال البشري ،والرفاهية االقتصادية والنمو ،والفقر وعدم
املساواة.
وعادة ما تتأثر هذه القوى بالصدمات االقتصادية،
وبالتطورات السياسية أيضا ،مثل اشتعال احلروب
وانتهائها وأزمات احلوكمة .وارتبط النمو السكاين يف العديد
من االقتصادات النامية بظاهرة يُطلق عليها «التحول
الديمغرايف» – أي التحول من معدالت وفيات مرتفعة إىل
معدالت وفيات منخفضة وما يليه من حتول مماثل يف
معدالت املواليد.
وعلى مدى اجلانب األكبر من تاريخ البشرية ،كان
الشخص العادي يعيش حوايل  30عاما .ولكن بين عامي

العوامل الديمغرافية

خالل العقود القادمة ،ستكون العوامل الديمغرافية مواتية بشكل أكبر لتحقيق
الرفاهية االقتصادية يف املناطق األقل تقدما عنها يف املناطق األكثر تقدما.
1950و ،2020ازداد العمر املتوقع من  46إىل  73عاما،
ومن املتوقع ازدياده بأربع سنوات إضافية بحلول عام
 .2050وباإلضافة إىل ذلك ،من املنتظر بحلول عام 2050
أن يتجاوز العمر املتوقع  80عاما فيما ال يقل عن  91بلدا
وإقليما ستشكل حينها  %39من سكان العامل .وتعد زيادة
عمر اإلنسان إجنازا بشريا كبيرا يعكس حتسن آفاق العيش
يف جميع مراحل دورة احلياة ،ال سيما مرحلتي حديثي
الوالدة واألطفال.
ويستمر التقارب بقوة بين األعمار املتوقعة عبر البلدان.
فعلى سبيل املثال ،بلغت فجوة العمر املتوقع بين إفريقيا
وأمريكا الشمالية  32عاما يف  1950و 24عاما يف ،2000
ووصلت إىل  16عاما يف الوقت احلايل .وتعكس االنخفاضات
التاريخية واملرتقبة يف الفجوة الصحية عبر البلدان حتسن
مستويات الدخل والتغذية بين البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل ،ونشر االبتكارات على مستوى التكنولوجيات
واملؤسسات الصحية ،وتوزيع املساعدات الدولية.
وخالل اخلمسينات والستينات ،كانت السيدة تلد خمسة
أطفال تقريبا يف املتوسط خالل السنوات اإلجنابية من
حياتها .أما يف الوقت احلايل ،فالسيدة العادية تنجب أقل من
 2,5طفل تقريبا .ومن املفترض أن يعكس ذلك ازدياد تكلفة
تنشئة األطفال (بما يف ذلك تكلفة الفرصة البديلة املتمثلة
أساسا يف أجور النساء) ،وزيادة توافر وسائل منح احلمل
الفعالة ،وربما أيضا تنامي الشعور بانعدام أمن الدخل.
وقد نتجت عن هذا التراجع يف معدل اخلصوبة انعكاسات
اجتماعية واقتصادية مهمة للغاية .فقد ساعد انخفاض
معدل اخلصوبة يف رفع أعباء احلمل وتنشئة األطفال عن
كاهل العديد من النساء ،إىل جانب مزايا أخرى .وساهم أيضا
يف تمكين املرأة داخل أسرتها وجمتمعها احمللي واجملتمع
عموما ،وسمح لها باملشاركة بفعالية أكبر يف سوق العمل
داعمة خليار
مدفوع األجر .وكانت هذه العوامل جمتمعة
ً
انخفاض معدل اخلصوبة.
وخالل الفترة ما بين  1970و ،2020انخفض معدل
اخلصوبة يف جميع بلدان العامل .وكان االنخفاض أكبر عادة
يف البلدان التي سجلت مستويات خصوبة أولية مرتفعة ،وهو
ما يمثل جانبا آخر من جوانب التقارب الديمغرايف .وفيما
بين املناطق اجلغرافية ،تسجل إفريقيا وأوروبا حاليا أعلى
( )4,3وأقل ( )1,6معدل خصوبة ،على الترتيب.
وإذا كان للمرأة يف العمر األمثل للحمل وزن كاف يف
الهيكل العمري للسكان ،فإن معدل اخلصوبة قدره 2,1
يمكن أن يؤدي زيادة معدل النمو السكاين على املدى القصير
واملدى املتوسط؛ نظرا ألن معدل خصوبة املرأة املنخفض

يوازنه بل ويتجاوزه عدد النساء الالتي يرزقن بأطفال.
وتعرف هذه السمة الديناميكية السكانية باسم الزخم
السكاين ،وهي تساعد (إىل جانب الهجرة) يف تفسير األسباب
وراء النمو السكاين يف  69بلدا وإقليما بالرغم من أن معدالت
اخلصوبة فيها تقل عن .2,1
كذلك تعد الهجرة بين البلدان من العوامل املؤثرة على
النمو السكاين .ولهذه اآلثار أهمية كبيرة يف بعض البلدان،
مثل غيانا وساموا وتونغا ،حيث ازدادت الهجرة الصافية إىل
اخلارج بدرجة كبيرة خالل الثالثين عاما املاضية .وسجلت
البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة أعلى معدالت
الهجرة الصافية إىل الداخل .ومن بين بلدان القوى العظمى
العشرة األكثر كثافة سكانية ،توجد النسبة األكبر نسبيا من
املهاجرين يف الواليات املتحدة ( %15يف عام  .)2019غير
أن الهجرة الدولية ليست من القوى الديمغرافية املؤثرة يف
معظم البلدان؛ وذلك ألن  %96من سكان العامل يعيشون
حاليا يف البلدان التي وُلدوا فيها (راجع املقال بعنوان
«الطيور املهاجرة» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية).

ديناميكية الهيكل العمري

يعكس الهيكل العمري للسكان يف األساس معدالت اخلصوبة
والوفيات التاريخية .ففي البلدان التي سجلت معدالت وفيات
مرتفعة ،عادة ما يكون التحسن يف معدالت البقاء أكبر بين
األطفال مقارنة بالفئات العمرية األخرى .ويؤدي ذلك بالفعل
إىل حدوث طفرة يف عدد املواليد .ويف نهاية املطاف ،تتوقف
هذه الطفرة نتيجة تراجع معدالت اخلصوبة بسبب التحسن
املتصور يف معدل بقاء األطفال على قيد احلياة ،وانخفاض
مستوى اخلصوبة املرغوب مع زيادة وتيرة التنمية
االقتصادية .ولكن مع انتقال جمموعة املواليد الكبيرة نسبيا
إىل مرحلة املراهقة والدخول يف سنوات البلوغ ،تزداد نسبة
السكان يف سن العمل واالدخار.
ويؤدي ذلك إىل تعزيز القدرة اإلنتاجية لالقتصاد
على أساس نصيب الفرد ،ويفتح اجملال أمام النمو السريع
يف مستويات الدخل واحلد من الفقر .ويتضح من أحداث
العقد املاضي ،بدءا من االنتفاضات العربية وحتى موجة
االحتجاجات الشعبية األخيرة يف شيلي والسودان ،أن البلدان
التي ال تستطيع توفير عدد كاف من الوظائف ألعداد الشباب
الكبيرة تصبح عرضة لعدم االستقرار االجتماعي والسياسي
واالقتصادي.
ويشير مصطلح «املكاسب الديمغرافية» إىل العملية
التي يمكن للهيكل العمري املتغير أن يساهم من خاللها
يف تعزيز النمو االقتصادي .ويتوقف ذلك بالطبع على عدد
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من العوامل املعقدة ،بما يف ذلك طبيعة التغير الديمغرايف
ووتيرته ،وآليات سوق العمل وسوق رأس املال ،وإدارة
االقتصاد الكلي والسياسات التجارية ،واحلوكمة ،ومراكمة
رأس املال البشري .غير أن نموذج املكاسب الديمغرافية
يمكن أن يعكس الكثير من التفاوت يف األداء االقتصادي يف
املاضي بين خمتلف البلدان واملناطق (مثل شرق آسيا مقابل
أمريكا الالتينية مقابل إفريقيا جنوب الصحراء) ويساعد يف
حتديد األوضاع األكثر واألقل مالءمة للنمو االقتصادي على
مستوى البلدان يف املستقبل .فعلى سبيل املثال ،يُتوقع خالل
الفترة من  2020إىل  2030أن حتقق نيبال واألردن وبوتان
وإسواتيني املكاسب األكبر على اإلطالق على مستوى العامل
املرتبطة بنسب السكان يف سن العمل والسكان يف غير سن
العمل.
وتقيس نسبة اإلعالة العمرية ،وهي النسبة العكسية ملن
هم يف سن العمل مقابل من هم يف غير سن العمل ،الضغوط
االقتصادية التي يواجهها املواطنون يف سن العمل إلعالة
املواطنين يف غير سن العمل ،إىل جانب إعالة أنفسهم .ويف
عام  ،1990انخفضت هذه النسبة بدرجة كبيرة يف املناطق
األكثر تقدما عنها يف املناطق األقل تقدما ( 0,68مقابل
.)1,04
ولكن بحلول عام  ،2020ونتيجة النخفاض معدل
اخلصوبة بأشكال خمتلفة وزيادة أعداد املسنين ،ارتفعت
نسبة اإلعالة العمرية إىل  0,70يف املناطق األكثر تقدما
وتراجعت إىل  0,75يف املناطق األقل تقدما .وبحلول عام
 ،2050يُتوقع أن تكون هذه النسبة أعلى يف املناطق األكثر
تقدما ( )0,89مقارنة باملناطق األقل تقدما ( .)0,77ويشير
هذا التحول إىل أن العوامل الديمغرافية ستكون مواتية بشكل
أكبر لتحقيق الرفاهية االقتصادية يف املناطق األقل تقدما
عنها يف املناطق األكثر تقدما .ويصح ذلك يف إفريقيا
حتديدا ،وهي املنطقة الوحيدة التي يُتوقع أن تنخفض فيها
نسبة اإلعالة العمرية بحلول عام .2050
ويف البلدان التي مل تشهد حتوال ديمغرافيا ملحوظا
بعد (مثل تشاد ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،والصومال،
وسيراليون) ،تم توجيه السياسات على النحو املالئم لدعم
هذه التحوالت .وتتضمن هذه السياسات االستثمارات التي
تعزز فرص بقاء املولودين حديثا واألطفال على قيد احلياة،
مثل توفير اللقاحات ألعداد أكبر من املواطنين وتوفير املزيد
من نظم الرعاية الصحية األساسية التي تمتلك األدوات
واملوارد الالزمة والعدد الكايف من العاملين.
وبالنسبة للبلدان التي شهد سكانها مكاسب على جانب
الصحة ومعدل البقاء على قيد احلياة ،فيمكنها االستفادة من
السياسات الرامية إىل خفض معدالت اخلصوبة ،مثل تشجيع
تعليم الفتيات وتوفير خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم
األسرة.
أما البلدان التي تتركز نسبة كبيرة من سكانها يف دورة
احلياة املثلى للعمل واالدخار ،فتحتاج إىل سياسات لتحقيق
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املكاسب احملتملة من العوامل الديمغرافية املواتية .وتتضمن
هذه السياسات دعم آليات املنافسة يف سوق العمل وسوق
رأس املال ،وتزويد العاملين باملهارات واملؤهالت الالزمة،
وبناء البنية التحتية ،واإلدارة السليمة لالقتصاد الكلي،
وسياسات جتارية حمكمة التصميم ،وسالمة نظم احلوكمة.
ودائما ما يكون تنفيذ هذه السياسات أمرا جيدا ،ولكن ارتفاع
نسبة السكان يف سن العمل يزيد من اخملاطر.
وقد يكون من الصعب يف بعض البلدان االستثمار يف
جمموعة السياسات اخملتلفة تلك ،نظرا ألن نصيب الفرد
من الدخل احلقيقي فيها أقل حاليا مما كان عليه يف بعض
من االقتصادات املتقدمة املعاصرة عندما كانت يف نفس
املرحلة الديمغرافية.

اتساع الرقعة الرمادية عامليا

تعد شيخوخة السكان هي االجتاه الديمغرايف املسيطر يف
القرن احلادي والعشرين — وهي انعكاس لزيادة األعمار
وانخفاض معدل اخلصوبة وانتقال أعداد كبيرة إىل املراحل
األكبر سنا .فلم يسبق أن ارتفعت أعداد السكان الذين تتجاوز
أعمارهم اخلامسة والستين (وهي سن الشيخوخة املتعارف
عليها) إىل هذا املستوى .ومن املتوقع أن يزداد عدد املسنين
بمليار مسن يف العقود الثالثة إىل األربعة التالية ،عالوة
على  700مليون مسن يعيشون اليوم .وبين السكان األكبر
سنا ،تنمو فئة السكان الذين تتجاوز أعمارهم  85عاما
بمعدل سريع للغاية ،ويُتوقع ارتفاع عددهم ليتجاوز نصف
املليار يف الثمانين عاما القادمة .وهو اجتاه مهم نظرا
ألن احتياجات وقدرات السكان يف الفئة العمرية التي تزيد
على  85عاما تختلف اختالفا كبيرا عن احتياجات وقدرات
السكان يف الفئة العمرية من  65عاما إىل  84عاما.
وبالرغم من أن جميع بلدان العامل ستشهد زيادة يف أعداد
املسنين ،ستكون هناك فروق شاسعة يف وتيرة هذه الظاهرة
بين البلدان .وتأتي اليابان يف املقدمة حاليا ،حيث تبلغ
نسبة السكان ممن هم يف سن اخلامسة والستين أو أكبر ،%28
أي أعلى من املتوسط العاملي بثالثة أضعاف .وبحلول عام
 ،2050سترتفع نسبة السكان املسنين يف  29بلدا وإقليما
عن مستواها احلايل يف اليابان .ويف واقع األمر ،ستتجاوز
نسبة املسنين يف جمهورية كوريا يف النهاية مثيلتها
يف اليابان لتصل إىل  ،% 38,1وهو مستوى غير مسبوق
تاريخيا .كذلك فإن وسيط األعمار يف اليابان ( )48,4هو
األعلى حاليا مقارنة بأي بلد آخر ،ويزيد عن وسيط األعمار
يف إفريقيا ( )19,7بأكثر من ضعفين .ولكن يف عام ،2050
يُتوقع أن تتقدم كوريا (متوسط أعمار  56,5يف عام )2050
على اليابان ( )54,7أيضا على ذلك املقياس.
ومنذ ثالثة عقود ،كانت نسبة السكان من املراهقين
والشباب ( 15إىل  24عاما) أعلى من نسبة السكان األكبر سنا
بأكثر من ثالثة أضعاف .وبعد ثالثة عقود من اآلن ،ستنتقل
جميع هذه اجملموعات العمرية تقريبا إىل مرحلة كبار السن.

العوامل الديمغرافية

بين السكان األكبر سنا ،تنمو فئة السكان الذين تتجاوز أعمارهم
 85عاما بمعدل سريع للغاية ،ويُتوقع ارتفاع عددهم ليتجاوز
نصف املليار يف الثمانين عاما القادمة.
وحسب جمموعات الدخل ،ستشهد البلدان املصنفة حاليا
ضمن جمموعة الدخل املتوسط أعلى نمو يف أعداد املسنين .وهو
أمر غير مستغرب نظرا ألن هذه البلدان تشكل  %74من سكان
العامل .ولكن األمر الذي قد يدعو إىل االستغراب هو أن نسبة
السكان األكبر سنا يف البلدان متوسطة الدخل تنمو بمعدل أسرع
مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل .عالوة على
ذلك ،ومقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل ،يُتوقع للبلدان املصنفة
حاليا يف اجملموعة متوسطة الدخل أن تسجل دخوال حقيقية
أعلى عندما ترتفع نسب السكان األكبر سنا إىل نفس املستوى.
ويتعارض ذلك مع االدعاء الشائع بأن االقتصادات النامية
ستصل إىل مرحلة الشيخوخة قبل أن تنضم إىل مصاف البلدان
الغنية.
وال يتمثل التحدي األساسي الذي تواجهه البلدان متوسطة
الدخل يف عدم كفاية الدخل املتاح لرعاية كبار السن ،ولكنه
يكمن يف مدى فعالية املؤسسات والسياسات يف تعزيز األمن
االقتصادي واالجتماعي بين كبار السن على نحو مستدام ماليا.
وتدق شيخوخة السكان ناقوس اخلطر يف جميع أنحاء
العامل .وأصبحت مسألة زيادة األعمار ،وما إذا كانت ستؤدي
إىل عيش الفرد لفترة أطول أم أقل يف حالة هشة وضعيفة ،من
أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات يف القطاعين العام
واخلاص يف جميع أنحاء العامل دون إيجاد حل لها حتى اآلن
(راجع املقال بعنوان «حياة مديدة سعيدة» يف هذا العدد من
جملة التمويل والتنمية).
وال يزال االقتصاديون يعربون عن خماوفهم إزاء الضغوط
اخلافضة للنمو االقتصادي نتيجة نقص العمالة ورأس املال
وتراجع أسعار األصول يف املستقبل نتيجة تزايد أعداد السكان
األكبر سنا الذين يقومون ببيع استثماراتهم إلعالة أنفسهم.
وهناك قضية أخرى مهمة تتعلق بالضغوط على املالية
العامة؛ فاخلزانة العامة ستتكبد أعباء بسبب تنامي التزامات
املعاشات ،وتكاليف الرعاية الصحية والرعاية طويلة األمد
املرتبطة بالزيادة املتوقعة يف معدل اإلصابة باألمراض
املزمنة وانتشارها ،كالسرطان وغيره .ومع ذلك ،سيكون من
املمكن موازنة هذه التحديات جزئيا من خالل القيمة املتزايدة،
التي عادة ما يتم إغفالها ،الناجتة عن مشاركة كبار السن يف
أنشطة إنتاجية غير سوقية ،مثل العمل التطوعي وخدمات تقديم
الرعاية.
ونظرا لعدم وجود دروس تاريخية سابقة عن كيفية التعامل
مع عامل يشهد مثل هذه الزيادة يف أعداد كبار السن ،يزداد عدم
اليقين بشأن املستقبل اجلماعي .غير أن التصدي للتحديات
الناجتة عن زيادة أعداد املسنين بنفس النهج املعتاد التعامل به
مع التحديات األخرى سيكون خيارا غير مسؤول.

ويوجد عدد من االستجابات التي يمكن االستعانة بها
للتخفيف من األعباء االقتصادية الناجتة عن شيخوخة السكان.
وتتضمن هذه االستجابات إصالح السياسات بغرض تعزيز
االستدامة املالية واملساواة بين األجيال يف تمويل خدمات
الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد .كذلك سيسهم يف التخفيف
من األعباء رفع السن القانونية للتقاعد التي ظلت ثابتة نسبيا
يف جميع بلدان العامل تقريبا خالل العقود القليلة املاضية (راجع
املقال بعنوان «تقدم يف السن وليس إغراقا يف الفقر» يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) .وتعد سياسة احلوافز الضريبية
الداعمة لزيادة اإلجناب من اخليارات املمكنة أيضا على املدى
الطويل ،ولكن تأثيرها على اخلصوبة مل يثبت حتى اآلن.
وتوجد نهج أخرى أيضا تتضمن العمل على زيادة تركيز نظم
الرعاية الصحية على االكتشاف املبكر لألمراض وعلى الوقاية
منها ،من خالل التوعية بمنافع النشاط البدين وتوفير الدعم
الالزم لهذه األنشطة على سبيل املثال .ويمكن املساعدة على
التصدي ملشكلة نقص العمالة من خالل إرخاء احلواجز املؤسسية
واالقتصادية املفروضة على الهجرة الدولية من املناطق التي
توجد بها نسبة كبيرة نسبيا من السكان يف سن العمل.
وأخيرا ،من شأن االبتكارات التكنولوجية على األرجح
حتسين اآلثار الناجتة عن شيخوخة السكان .ويعد استحداث
عقارات جديدة إلبطاء عملية الشيخوخة واحلفاظ على صحة
السكان لسنوات أطول ،وابتكار أجهزة مساعدة مثل الروبوتات،
مثالين من أمثلة عديدة على كيفية حتسين هذه اآلثار .ويمكن
النظر أيضا يف تطبيق ابتكارات مؤسسية ،كاستحداث نماذج
جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باملنازل ،ونظم نقل عام،
وتصميم مناطق حضرية ،وأدوات مالية.

اخلالصة

شهدت املؤشرات الديمغرافية على مستوى العامل واملناطق
والبلدان تغيرات هائلة منذ أوائل اخلمسينات ،ومن املتوقع
أن تطرأ عليها تغيرات مماثلة يف العقود التالية .وال تزال
ظاهرة شيخوخة السكان تشكل حمور االهتمام بين الظواهر
الديمغرافية العاملية بعد أن كان التركيز ينصب على النمو
السكاين .غير أن هاتين الظاهرتين وأسبابهما نتجت عنهما
تبعات عميقة على جمموعة من مؤشرات وحمددات الرفاهية
االقتصادية والتقدم ،وستستمر هذه التبعات يف املستقبل.
غير أن العوامل الديمغرافية لن تظل ثابتة ،وال كذلك
انعكاساتها على الرفاهية الفردية واجلماعية.
ديفيد بلوم أستاذ االقتصاد والديمغرافيا بكلية تشان
للصحة العامة بجامعة هارفارد.
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حياة مديدة
سعيدة

حياة أطول وأكثر إنتاجية تعني حتما تغيرات كبيرة يف القواعد القديمة بشأن الشيخوخة
أندرو سكوت
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شهدت

املائة واخلمسون سنة املاضية أحد
أعظم اإلجنازات البشرية .ففي عام
 ،1870بلغ متوسط العمر املتوقع على مستوى العامل 30
عاما تقريبا ،أما اليوم فيبلغ  73عاما ويف سبيله لالرتفاع
(دراسة  .)Deaton 2015كذلك فإن النسبة من العمر التي
يعيشها الفرد دون ضعف أو مرض مل تتغير تقريبا ،وبالتايل
فهو يقضي معظم هذه السنوات اإلضافية يف صحة جيدة.
ولهذا التطور انعكاسات مهمة على األفراد .ففي عام ،1960
على سبيل املثال ،مل تكن للطفل الصيني العادي املولود حديثا
فرصة يف العيش حتى سن اخلامسة والستين سوى بنسبة ،%27
بينما تبلغ هذه االحتمالية اليوم  %83ويف سبيلها لالرتفاع .ويف
املتوسط ،يمكن لسكان العامل يف الوقت احلايل توقع حياة أطول
وأكثر صحة مقارنة باألجيال السابقة.

الشيخوخة يف املستقبل

الزيادة العاملية الكبيرة يف أعداد من هم فوق ســن اخلامســة والســتين لها انعكاســات
كبيرة على جودة الشــيخوخة والسياســات العامة.

(توزيع سكان العامل والتوقعات السكانية حسب نوع اجلنس)2100-1950 ،
الهيكل العاملي لألعمار
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ماليين األشخاص
املصدر :شعبة السكان ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة.

بجامعة ستنافورد .فعندما تزيد األعمار ،تختلف سن الدراسة وسن
الزواج والسن التي يرزق فيها اإلنسان بأطفال ،ومدة العمل ،وكيفية
قضاء فترة الشيخوخة ،بل فترة الشباب ومنتصف العمر (دراسة
 .)Gratton and Scott 2016ومن هذا املنظور ،فإن السؤال املهم
هنا ليس «كيف نتحمل تكلفة زيادة أعداد املسنين يف اجملتمع؟»
بل هو «كيف نعيد هيكلة السلوك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من
امتداد األعمار؟»
وتنبع هذه التغيرات من حقيقة أن الشيخوخة أصبح
من املمكن اآلن التحكم فيها إىل حد ما .فالتغذية والتعليم
والسلوك والصحة العامة والبيئة والرعاية الطبية جميعها
عوامل من شأنها التأثير على وتيرة الشيخوخة .وعلى
مستوى جمموعة متنوعة من القياسات (انتشار األمراض
ومعدالت الوفيات والوظائف اإلدراكية والقوة اجلسدية)،
أصبح الناس يف الواقع ال يشيخون بمعدل أكبر ولكن بمعدل
أبطأ.
ويقوم مفهوم التحكم بوتيرة الشيخوخة على التمييز
بين العمر الزمني (أي عدد السنوات التي عاشها اإلنسان
منذ والدته) والعمر احليوي (مستوى اللياقة والصحة).
والدراسات حول اجملتمعات املسنَّة التي تعرِّف «العمر» من
منظور زمني تغفل ما إذا كان السكان يتقدمون يف العمر وهم
يف حال أفضل وما يطرأ من تغيرات هيكلية على مدار احلياة.
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وبينما يمثل ذلك خبرا سارا لألفراد ،توجد خماوف يف اجململ بشأن
اجملتمعات التي تشهد تزايدا يف أعداد املسنين .ففي عام ،1965
بلغ عدد األشخاص الذين جتاوزت أعمارهم  65عاما  129مليون
شخص على مستوى العامل ،بينما يبلغ عددهم اليوم قرابة 750
مليون شخص ،ويُتوقع ارتفاع هذا العدد إىل  2,5مليار شخص
بحلول عام  .2100كذلك يتواصل ارتفاع أعداد املئويين – من 20
ألف شخص يف عام  1965إىل حوايل  19مليون شخص حسب
التوقعات بحلول عام .2100
وتتمثل اخملاوف يف إمكانية تراجع النمو االقتصادي يف ظل
هذه الظاهرة وما يتبعها من تراجع أعداد املواطنين يف سن العمل،
وتفاقم أعباء املالية العامة التي تتحملها احلكومات جراء ارتفاع
تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الصحية.
ويعرض الرسم البياين التغيرات التي طرأت على حجم السكان
وتركيبتهم حول العامل .ويوضح احملور الرأسي عدد سكان العامل
مقسمين حسب أعمارهم ،بينما يعرض احملور األفقي عدد السكان
موزعين ما بين الرجال والنساء.
ويشير احملور األفقي بالرسم البياين إىل زيادة هائلة يف نسبة
السكان الذين تزيد أعمارهم عن  65عاما ،حيث يمثلون يف الوقت
احلايل  %9من السكان مقابل  %5يف عام  .1950ومن املتوقع أن
تزيد هذه النسبة إىل  %23بحلول عام  .2100وسيتطلب دعم هذا
التحول السكاين إجراء تغيرات عميقة يف السياسات واملؤسسات
واملمارسات.
أما احملور الرأسي فيعرض رؤية خمتلفة ال تتعلق بالشيخوخة
بل بطول العمر .ووفقا لهذا املنظور ،فإن األطفال الذين يولدون اليوم
سيعيشون عمرا أطول كثيرا مقارنة باألجيال السابقة .فقد ازدادت
احتمالية العيش ملراحل متقدمة من العمر ،وارتفعت كذلك قمة
الهرم ،لتتغير بذلك املرحلة العمرية التي تشكل «سن الشيخوخة».
ويُقصد بطول العمر امتداد الفترة التي يعيشها اإلنسان ،ويتطلب
ذلك «خريطة جديدة للحياة» كما وصفتها لورا كارستنسن ،األستاذة

العمر

11

ونتيجة لذلك ،فإنها ال تركز إال على سلبيات تلك اجملتمعات:
أي زيادة أعداد املسنين الذين يتطلبون الرعاية والدعم ،وهي
تتجاهل بذلك املكاسب احملتملة من خطة دعم امتداد األعمار
التي تهدف إىل حتقيق حياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية.

األساطير

توجد قوتان إذن :زيادة أعداد املسنين التي تعكس هيكال
ديمغرافيا آخذا يف التغير ،وأثر امتداد األعمار الذي يقوده حتسن
نمط الشيخوخة .لذلك فإن النظر إىل هذا التغير الديمغرايف من
منظور خماطر الزيادة يف أعداد املسنين فقط يغفل الصورة
األكبر.
األسطورة األوىل :من األفضل قياس التقدم يف العمر حسب
التعريف الزمني
تمحورت مفاهيمنا عن العمر يف القرن العشرين حول املقاييس
الزمنية يف ظل ازدياد موثوقية سجالت املواليد والوفيات
احلكومية التي شكلت األساس لعدد متزايد من القواعد التنظيمية.
وكان املثال األهم على القياس الزمني هو تعريف سن الشيخوخة
بأنه يبدأ يف اخلامسة والستين ،وهو األساس الذي يقوم عليه
مفهوم «نسبة اإلعالة» .ويف املقابل ،يقوم مفهوم التحكم يف
وتيرة الشيخوخة على التمييز بين املقياس الزمني واملقياس
احليوي للعمر الذي يشير إىل ارتفاع أقل كثيرا يف أعداد املسنين
(دراسة .)Sanderson and Scherbov 2019
األسطورة الثانية :جميع البلدان تمر بمرحلة الشيخوخة حاليا
خالل العقدين املاضيين ،ارتفع وسيط األعمار يف فرنسا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،بينما تراجع متوسط معدل
الوفيات (مقيسا بعدد الوفيات يف األلف) .وكلما تراجع متوسط
معدل الوفيات ،ازداد العمر املتوقع للمواطن العادي .وإذا ما تم
قياس سن الشيخوخة بعدد السنوات منذ الوالدة ،يكون مواطنو
هذه البلدان قد تقدموا يف العمر ،أما إذا اعتبرنا أن سن الشيخوخة
هو اقتراب األجل ،فيمكن النظر إىل هذه البلدان اآلن على أنها أكثر
شبابا وتمتلك مستقبال أكبر .وال يبدو من املالئم وصفها بالطبع
بأنها جمتمعات مسنة.
األسطورة الثالثة :اليابان تتقدم ركب اجملتمعات املسنة
تتصدر اليابان قائمة بلدان العامل من حيث أعلى عمر متوقع
للمواطن ،وغالبا ما ينظر إليها باعتبارها يف طليعة اجملتمعات
املسنة .وقد أدى التحول الديمغرايف يف اليابان إىل زيادة العمر
املتوقع إىل أعلى مستوياته وتراجع معدل اخلصوبة إىل أدنى
مستوياته مقارنة ببلدان جمموعة السبعة منذ عام .1950
ونتيجة لذلك؛ فإن تأثير الشيخوخة أكثر وضوحا يف اليابان
مقارنة بأقرانها يف جمموعة السبعة .ويتفاوت التوازن بين
جمتمع تزداد فيه أعداد املسنين مقابل فوائد امتداد األعمار
عبر البلدان ،كذلك سيتفاوت التأثير على النمو االقتصادي
والسياسات الالزمة.
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األسطورة الرابعة :الشيخوخة مشكلة تخص البلدان الغنية
نظرا لصغر متوسط أعمار السكان يف العديد من البلدان
منخفضة الدخل ،غالبا ما يُفترض أن الشيخوخة من
مشكالت البلدان الغنية .غير أن السكان الشباب سيصلون
إىل مرحلة الشيخوخة يف السنوات الالحقة .ويتعين على
البلدان دعم من هم يف اخلامسة عشرة من العمر اآلن لضمان
أن يبلغوا مرحلة الشيخوخة يف عمر اخلامسة والستين ،أي
يف عام  ،2070وهم يف أفضل حال .والشيخوخة ال تبدأ يف
عمر اخلامسة والستين ،وينبغي للحكومات أن تدرك ذلك من
خالل وضع السياسات املالئمة ملساعدة كبار السن مستقبال
وحاليا.

سياسات دعم العمر الطويل

تهدف هذه السياسات إىل دعم املواطنين طوال فترة حياتهم
ومساعدتهم على استغالل الفرص الناجتة عن امتداد
أعمارهم .وتغطي هذه السياسات جميع جوانب احلياة ،لكن
جماالت التركيز احملورية هي التوظيف والتعليم والصحة،
والتي يتعين أن تضطلع احلكومات بدور رئيسي فيها.
دعم العاملين األكبر سنا؛ من األهمية بمكان البحث
عن وسائل ملساعدة العاملين األكبر سنا على أن يظلوا
منتجين .وال يقتصر هذا املوضوع على سن التقاعد ،وذلك
ألن اخلروج من صفوف القوة العاملة يبدأ يف سن اخلمسين
وغالبا ما يكون بشكل غير طوعي.
وتتضح أهمية هذا املوضوع من إحصاءات التوظيف.
فخالل الفترة بين عامي  2008و ،2018شكل العاملون فوق
سن اخلامسة واخلمسين  %79من نمو مستويات التوظيف
عبر البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي و %103يف بلدان جمموعة السبعة .عالوة على
ذلك ،فإن العامل األهم وراء التفاوتات القطرية يف مستويات
توظيف العمالة األكبر سنا ال يكمن يف التغيرات يف حجم
السكان األكبر سنا ،بل التغيرات يف احتمالية عملهم.
وتستند سياسات تشجيع العاملين األكبر سنا على
زيادة حجم مشاركتهم يف القوة العاملة إىل سخاء خطط
التقاعد وتوافرها ،وخدمات الرعاية الصحية والدعم املقدمة
للعاملين ،والهيكل القطاعي ،ونوع الوظائف املتاحة .كذلك
ينبغي أن يساعد استخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي يف
دعم توظيف هذه الفئة .وغالبا ما يفضل العاملون األكبر سنا
ترتيبات العمل املرنة بدوام غير كامل رغم تقاضيهم أجورا
أقل – وهو األمر الذي استفادت منه اليابان وسنغافورة.
ويتطلب دعم العاملين األكبر سنا أيضا التعامل مع
مشكلة التمييز احلاد على أساس السن يف قطاع الشركات،
والتي جتعل من الصعب عليهم العثور على وظائف جديدة
وتزيد من احتماالت فصلهم من وظائفهم .وينبغي أن يكون
للحكومات دور استباقي يف توفير حقوق ذوي اإلعاقة وسن
التشريعات التي حتترم التنوع والتعددية لدعم العاملين
األكبر سنا وحمايتهم.

العوامل الديمغرافية

دعم حياة إنتاجية أطول؛ يف ظل امتداد األعمار،
سيصبح من الالزم التركيز بشكل أكبر على مفهوم التعلم
مدى احلياة .ويف الوقت احلايل ،يتركز التعليم يف سنوات
احلياة األوىل يف نموذج حياة مكون من ثالث مراحل «التعلم
والكسب والتقاعد» .ولكن امتداد األعمار والتغير التكنولوجي
ستزداد معهما احلاجة إىل برامج تعليم الكبار ،مما يتطلب
إحداث تغيرات مهمة يف نظم التعليم.
وعندما تطول املسيرة املهنية ،سيتعين توفير قدر
أكبر من املرونة للعاملين من جميع األعمار .فسيكون من
الضروري يف نموذج احلياة متعدد املراحل تمكين الفرد
من استقطاع وقت إلعادة التدريب ،ورعاية األسرة (األبناء
واألبوان املسنان) ،وتعديل املسار الوظيفي ،واالستجمام،
والبحث عن أهداف جديدة إىل جانب أعباء العمل التي تزداد
وتقل من مرحلة ألخرى.
كل شيء بخير ما دمنا نكبر بخير؛ مع تقدم السكان
يف العمر ،يتحول عبء املرض إىل األمراض غير املعدية،
كأمراض القلب والسرطان والسكري وتدهور الوظائف
العقلية .ويف عام  ،2016تسببت هذه األمراض يف %71
من الوفيات عامليا ،ووقعت  %78من حاالت الوفاة تلك
يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .غير أن التعامل مع
األمراض غير املعدية مكلف وغير فعال ،لذلك فإن احلد من
تأثيرها يتطلب من مقدمي خدمات الرعاية الصحية النظر
يف إحداث حتول كبير يف جمال الرعاية الصحية الوقائية.
وعلى غرار التطورات السابقة يف قطاع الصحة ،سيتطلب هذا
التحول برامج للتوعية العامة بهدف تغيير سلوك املواطنين
جتاه األنشطة البدنية واحلمية واملشاركة واإلرادة .وستكون
هناك حاجة أيضا إىل استخدام تكنولوجيات املراقبة والتنبؤ
احلديثة ،مثل الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة.
والتقدم يف العمر هو يف حد ذاته السبب الرئيسي وراء
العديد من األمراض غير املعدية .ويشير ذلك إىل ضرورة أن
يكون للجهود املبذولة إلبطاء وتيرة الشيخوخة دور أكبر يف
منظومة العالج بدال من استهداف أمراض بعينها ،كالسرطان
(دراسة  .)Ellison, Sinclair, and Scott 2020ويركز برنامج
بحثي يغطي جمموعة متزايدة من اجملاالت على فهم أسباب
الشيخوخة واستحداث العالجات التي قد تؤدي حال جناحها
إىل تغير هائل يف القدرة على التحكم يف وتيرة الشيخوخة
(دراسة .)Sinclair 2019
دعم التنوع والتعددية؛ يعني مفهوم القدرة على التحكم
يف الشيخوخة وجود تنوع كبير يف الكيفية التي يتقدم
بها الناس يف العمر .ويف ظل ارتفاع أعداد الذين يعيشون
بعد اخلامسة والستين باملاليين ،سيصبح هذا التنوع أكثر
وضوحا ،مما سيسبب مشكالت بالنسبة للسياسات التي تعتمد
تماما على التعريف الزمني للسن ،مثل رفع السن القانونية
للتقاعد .ويتعين على احلكومات تنفيذ سياسات لتقديم
الدعم لغير القادرين على مواصلة العمل ،ويف الوقت نفسه
توفير احلوافز الالزمة لتشجيع القادرين على العمل .وعلى
غرار ما يحدث مع الفئات العمرية األخرى ،ينبغي أن يدرك
صناع السياسات أن التعريف الزمني للعمر مؤشر ضعيف

الحتياجات املواطنين وقدراتهم ،وأن يضعوا سياسات أكثر
مراعاة للفروق تتضمن خيارات خمتلفة حسب الظروف.
استهداف حياة طويلة صحية؛ يدور جدل متزايد
حول البحث عن بدائل بخالف إجمايل الناجت احمللي لقياس
الرفاهية .ويعد مؤشر احلياة الصحية املتوقعة أحد البدائل
احملتملة .ونظرا ألن حتسن مؤشر احلياة الصحية املتوقعة ال
يتوقف على الدخل واألمان الوظيفي فقط ،ولكن على جمموعة
أكبر من املقاصد االجتماعية – وعلى اجلودة البيئية وعدم
املساواة أيضا – يرتبط حتقيق احلياة الطويلة الصحية
بمجموعة كبيرة من اخلطط والسياسات .وستساعد جمالس
دعم كبار السن (مثل جملس تخطيط احلياة املئوية يف

الدراسات حول اجملتمعات املسنَّة التي
تعرِّف «العمر» من منظور زمني تغفل ما
إذا كان السكان يتقدمون يف العمر وهم
يف حال أفضل أم ال.
اليابان) يف مراقبة التقدم احملرز نحو حتقيق هذه األهداف
وحتسين التنسيق عبر الوزارات احلكومية.
وقد اختلف نمط الشيخوخة يف الوقت احلايل ،مما يفند
ما قاله الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت الذي عاش يف
القرن التاسع عشر عن أن «الديمغرافيا قدر حمتوم» .فالفرد
يعيش حاليا حياة أطول وأكثر صحة – وهو أمر جيد للفرد
واالقتصاد .لذلك فإن الهدف هو تصميم سياسات لزيادة
عدد املواطنين من خمتلف األعمار الذين يستفيدون من األثر
اإليجابي المتداد األعمار ،وإيجاد السبل لتعزيز إنتاجية
األفراد على مدار حياة أطول.
أندرو سكوت أستاذ االقتصاد بكلية لندن إلدارة األعمال،
واملؤسس املشارك ملنتدى ،The Longevity Forum
ومؤلف كتاب The 100-Year Life: Living and Working
( in an Age of Longevityوشاركته التأليف ليندا غراتون).
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عكس اجتاه االنخفاض
الديمغرايف
جتربة سنغافورة يف حماولة رفع معدل
اخلصوبة تقدم دروسا للبلدان األخرى
بوو لين تان

اخلصوبة

آخذة يف االنخفاض على الصعيد
العاملي .ورغم أن معدل اخلصوبة
الكلي دون معدل اإلحالل البالغ
 2.1يمثل القاعدة العامة اآلن يف االقتصادات املتقدمة ،فإن أدنى
املعدالت حاليا مسجلة يف اليابان ،وجمهورية كوريا ،وسنغافورة،
ومقاطعة تايوان الصينية ،واملدن الصينية ذات الدخل املرتفع ،بما
يف ذلك شنغهاي ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة .ونتيجة
لذلك ،ويف غياب الهجرة الوافدة ،من املقرر أن تشهد هذه املنطقة
أسرع معدالت شيخوخة السكان وانخفاض عددهم.
ويف حالة سنغافورة ،سعت احلكومة جاهدة ملكافحة
االجتاه الهبوطي املستمر ملعدل اخلصوبة منذ ثمانينات
القرن املاضي .وبعد أن فشلت حملة عامة وجمموعة
حمدودة من البرامج يف حتقيق نتائج ،أُطلقت يف عام 2001
جمموعة من احلوافز التي تشجع اإلنسال وتم تعزيزها على
مر السنين .وتتضمن هذه اجملموعة يف الوقت احلايل إجازة
أمومة مدفوعة األجر ،وإعانات لرعاية األطفال ،وإعفاءات
وخصومات ضريبية ،ومزايا نقدية ملرة واحدة ،ومِنح
للشركات التي تطبق ترتيبات عمل مرنة .وبالرغم من هذه
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اجلهود ،تراجع معدل اخلصوبة من  1.41طفل لكل امرأة يف
عام  2001إىل معدل ضعيف قدره  1.16يف عام .2018
فماذا الذي يمكن أن نتعلمه من جتربة سنغافورة؟
الدرس األول :معاجلة ارتفاع متوسط العمر عند اإلجناب .ارتفع
متوسط سن اإلجناب بمقدار عام تقريبا يف كل عقد بين بلدان
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وفقا حلسابات
ميليندا ميلز وزمالئها بجامعة أكسفورد (دراس ة �Mills and oth
 .)ers 2011ويف سنغافورة ،كانت التغيرات يف التكوين العمري
للنساء يف سن اإلجناب مثيرة للغاية .ففي الوقت احلايل ،أصبحت
احتماالت إجناب النساء يف الفئة العمرية من  24- 20سنة مماثلة
الحتماالت إجناب النساء يف الفئة العمرية من  44-40سنة وأقل
بكثير من احتماالت إجناب النساء يف الفئة العمرية من 39-35
سنة .وباإلضافة إىل ذلك ،على خالف عدد من البلدان األوروبية،
فإن االنخفاض احلاد يف اخلصوبة بين النساء يف العشرينات من
العمر مل يعوضه ارتفاع معدالت املواليد بين النساء يف الثالثينات
من العمر .وبدال من جمرد تأجيل اإلجناب ،ضاعت فرصة إجناب
هؤالء األطفال إىل األبد.

منحوتة «الكوكب» ( )2008للفنان
التشكيلي مارك كوين ،عند غروب
الشمس يف «حدائق اخلليج» يف
سنغافورة ،ويظهر يف اخللفية
مشهد األفق يف سنغافورة.

الدرس الثاين :التكنولوجيات املساعدة على اإلجناب ليست
حال سحريا .فأحد أسباب تقادم سن اإلجناب يف االقتصادات
املتقدمة يتمثل يف ثقة اجلمهور ،التي تكون يف غير حملها ،يف
فعالية التكنولوجيات املساعدة على اإلجناب .ووفقا جلوديث
دانيلوك وزمالئها يف جامعة كولومبيا البريطانية ،تتضمن
الروايات الشائعة عن اخلصوبة االعتقاد بأن الصحة اجليدة
واإلخصاب عن طريق األنابيب يمكن أن يعوضا تأثيرات العقم
املرتبط بالعمر (دراسة Daniluk, Koert, and Cheung
 .)2012ويدرك عدد قليل من الناس أن اإلخصاب عن طريق
األنابيب يشكل خماطر صحية على النساء أو أن تأخر اإلجناب
يمكن أن يؤدي إىل مضاعفات أكبر أثناء احلمل أو الوالدة
وإىل مزيد من العيوب اخللقية عند الوالدة .ولذا ،يميل الرجال
والنساء إىل تقدير اخملاطر املرتبطة بتأخير الزواج واإلجناب
بأقل من حجمها احلقيقي.

مارس  | ٢٠٢٠التمويل والتنمية

الصورةDREAMSTIME.COM / ANDREI IANCU :

ويعتبر ارتفاع متوسط العمر عند اإلجناب أسهل مشكلة
من منظور السياسات .فمن األسهل كثيرا مساعدة املتزوجين
بالفعل الذين يرغبون يف إجناب طفلين على األقل على حتقيق
أهدافهم املتعلقة باخلصوبة مقارنة بمحاولة التوفيق بين
العزاب يف سوق الزواج أو إقناع األزواج الذين ال يريدون
إجناب املزيد من األطفال بتغيير فكرهم .وبالرغم من أن
فكرة األسرة املثلى التي تتكون من طفلين ال تزال هي الفكرة
السائدة يف سنغافورة ،فإن ظاهرة زيادة أعمار األبوين تؤدي
إىل تقليل احتمال حتقيق ذلك ،إما بسبب التغيرات غير املتوقعة
يف الظروف ،مثل الطالق أو احلالة الصحية أو صدمات الدخل،
وإما بسبب انخفاض القدرة على احلمل وإتمامه.
ويهدف نهج السياسات يف سنغافورة إىل تهيئة بيئة أكثر
مالءمة للزواج واخلصوبة جلميع الفئات – خاصة ملساعدة
النساء املتزوجات على التوفيق بين املشاركة يف سوق العمل
واألمومة .غير أن عددا قليال من األدوات ،إن وُجد ،مصمم
خصيصا بطريقة تتيح للنساء أن يصبحن أمهات يف ذروة
عمرهن اإلجنابي ،إما لوقف االنخفاض فيما بين النساء
الالتي يف العشرينات من العمر أو لتشجيع ارتفاع معدالت

اخلصوبة بين النساء الالتي يف أوائل الثالثينات من العمر.
ونتيجة لذلك ،يمثل عدم مراعاة مسألة العمر فرصة ضائعة
لدعم اجملموعة األكثر تقبال من اآلباء املرتقبين.
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ويف إطار حزمة احلوافز املشجعة لإلنسال ،تدعم حكومة سنغافورة
ما يصل إىل  %75من تكاليف العالج بالتكنولوجيا املساعدة على
اإلجناب لتأهيل املتزوجين ،وتسمح لهم باالستفادة من حساباتهم
الطبية يف إطار برنامج االدخار الوطني لدفع تكاليف اإلجراءات
الطبية .وتشير جتربة اخلصوبة يف سنغافورة إىل أن احلصول على
اإلخصاب عن طريق األنابيب ،وغيرها من تكنولوجيات املساعدة على
اإلجناب ،ال يكفي لضمان أن يكون لدى النساء األكبر سنا العدد الكايف
من األطفال الذي يعوض عن انخفاض اخلصوبة بين النساء األصغر
سنا .وتعد اليابان مثاال ممتازا آخر ،إذ لديها أعلى نسبة يف العامل من
األطفال املولودين باإلخصاب عن طريق األنابيب (حوايل  ،)%5وأحد
أدنى معدالت اخلصوبة أيضا.
الدرس الثالث :ال يمكن أن يعتمد إنتاج األسر على املصادر
اخلارجية بشكل كامل .فانخفاض اخلصوبة يف سنغافورة يبرهن
أيضا على أوجه قصور القطاع الرسمي يف توفير خدمات رعاية
األطفال واألعمال املنزلية .ويرى بيتر ماكدونالد الباحث باجلامعة
الوطنية األسترالية أنه على الرغم من أن النساء يحظين بفرص تعليمية
وفرص يف سوق العمل أكثر من أي وقت مضى ،فإن انعدام املساواة بين
اجلنسين يف املنزل ،الذي يحمّل النساء عبء رعاية األطفال واألعمال
املنزلية ،يؤدي إىل ارتفاع كبير جدا يف تكلفة الفرصة البديلة لإلجناب
وبالتايل انخفاض شديد يف اخلصوبة (دراسة .)McDonald 2006
وتوفر سنغافورة رؤى لهذه املسألة بسبب جمموعة اخليارات
بالغة القوة التي يوفرها قطاعها الرسمي .فاحلكومة تشارك بقوة
يف تقديم خدمات رعاية األطفال منخفضة التكاليف وعالية اجلودة.
وحتصل األمهات العامالت على إعانات لرعاية األطفال قدرها
 300دوالر سنغافوري يف الشهر لرعاية األطفال يف اإلطار الرسمي؛
وحتصل األسر منخفضة الدخل على أكثر من ذلك .وباإلضافة إىل ذلك،
وبخالف ما يحدث يف معظم االقتصادات املتقدمة األخرى ،يمكن
لألسر (ويقوم العديد من األسر بذلك بالفعل) أن توظف عامالت منازل
بتكلفة منخفضة من الدول اجملاورة يف منطقة جنوب شرق آسيا ،مثل
إندونيسيا والفلبين .وبالتايل ،من السهل نسبيا على النساء االستعانة
بمصادر خارجية لرعاية األطفال واألعمال املنزلية يف سنغافورة.
ويشير انخفاض معدالت اخلصوبة يف سنغافورة إىل أن اخلدمات
التي يوفرها القطاع الرسمي ال يمكن أن حتل حمل قضاء الوالدين لوقت
ممتع مع أطفالهم .فبالرغم من أن االستفادة من خيارات رعاية األطفال
املمتازة والعامالت يف املنازل يمكن أن تساعد يف هذا األمر ،فهناك
حاجة إىل دعم مؤسسي أيضا  -مثل اإلجازة األبوية وترتيبات العمل
املرنة التي تتيح ألفراد األسر قضاء وقت أكبر مع بعضهم البعض.
الدرس الرابع :االعتراف بالتكلفة احلقيقية لرأس املال البشري.
ليس من قبيل الصدفة أن تميل اليابان وسنغافورة والبلدان األخرى
منخفضة اخلصوبة إىل حتقيق نتائج جيدة جدا يف تصنيفات رأس
املال البشري ،بدءا من اختبارات برنامج التقييم الدويل للطالب
ووصوال إىل مؤشر رأس املال البشري اجلديد الصادر عن البنك الدويل.
وقد الحظ االقتصاديون منذ فترة طويلة مفاضلة بين كمية و»نوعية»
األطفال (من حيث املوارد اخملصصة لكل طفل) .ونرى ،أنا ومؤلفا هذه
الدراسة (دراسة  )Tan, Morgan, and Zagheni 2016أن التركيز
املؤسسي يف شرق آسيا على اإلجنازات يف مراحل احلياة املبكرة يزيد
عائدات االستثمار يف رأس املال البشري لألطفال ،مما يعني املزيد من
األطفال واملزيد من النفقات.
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ويتمثل الوجه اآلخر للعملة يف العواقب اخلطيرة ألن يكون
الوالدان وأطفالهم أقل جناحا من اآلخرين .فاملسوح احمللية تشير
إىل أن نسبة كبيرة من العزاب ترغب يف الزواج يف يوم من األيام،
إال أنهم يختارون السعي إىل حتقيق النجاح التعليمي أو املهني على
حساب املواعدة .وأغلبية املتزوجين لديهم أطفال ،ولكن يكتفي
معظمهم بطفل واحد أو طفلين نتيجة ارتفاع النفقات املرتبطة
بالتعليم والرغبة يف استثمار املزيد يف كل طفل .ويعبر األزواج
الذين قد يرغبون على خالف ذلك يف إجناب أطفال عن خماوفهم
إزاء اجلوانب األخالقية املتعلقة بالطفولة والتربية اجملهدتين أو عن
القلق من أنهم قد ال يمتلكون الطاقة أو القدرة الالزمتين ملساعدة
أطفالهم على املنافسة بفعالية.
وبالتايل ،جاءت قصة جناح رأس املال البشري يف سنغافورة،
والتي دفعتها إىل قمة التصنيف العاملي ،على حساب استعداد شعبها
وقدرته على تكوين األسر .وبالتايل ،ال يعتبر عدم القدرة على رفع
معدل اخلصوبة شهادة على عدم فعالية السياسات املشجعة لإلنسال
بقدر ما هو شهادة على النجاح الساحق لنظام اقتصادي واجتماعي
يكافئ بشدة اإلجناز ويعاقب على عدم الطموح .ولذلك ،فإن تناول
مسألة معدل اخلصوبة قد يتطلب مواجهة بعض مواطن الضعف
يف النظام األساسي ،مما ال يعني التصدي للتحديات الديمغرافية
فحسب ،ولكن أيضا إمكانية املساعدة على بناء التماسك االجتماعي
أو املواقف الثقافية السليمة جتاه اإلقبال على اخملاطرة.
ويف نهاية املؤتمر العاملي للمديرين التنفيذيين للشركات املدرجة
على قائمة فوربس لهذا العام ،أشار السيد يل هسين لوونغ ،رئيس
وزراء سنغافورة ،إىل أنه بمساعدة من الهجرة ،يمكن أن يكون معدل
اخلصوبة الذي يتراوح بين  1.3و 1.4كافيا لتلبية احتياجات البلد
(دراسة  .)Yong 2019وما دامت حالة التوتر قائمة بين رأس املال
البشري واخلصوبة ،فإن رفع معدالت املواليد يف سنغافورة إىل
معدالت اإلحالل سيحتاج إىل أكثر من جمرد حتديثات وإصالحات
للسياسات .ومع ذلك ،قد يؤدي مزيج من السياسات املراعية للعمر
والتحسينات يف احلوافز املشجعة لإلنسال إىل دفع معدل اخلصوبة
إىل مستوى مستهدف أكثر اعتداال قدره  .1.4وال تمتلك سنغافورة وقتا
لتضيعه :فمع تقدم السكان يف العمر ،سيكون عدد أقل فأقل من األزواج
يف سن اإلجناب ،وسيؤدي ارتفاع معدل اخلصوبة إىل حتقيق قيمة أقل
مقابل املال .العمل إذن واجب اآلن قبل فوات األوان.
بوو لين تان أستاذ مساعد بكلية يل كوان يو للسياسة العامة بجامعة
سنغافورة الوطنية.
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قبول واقع
الركود املزمن

هناك حاجة إىل نُهُج جديدة للتعامل مع تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة وغياب
التضخم
لورانس سامرز

وانخفاض التضخم دون املستوى املستهدف طوال عقد من
التعايف ،أو استمرارية املستويات العالية من الدين احلكومي
بأسعار فائدة حقيقية منخفضة جدا.
وفهم هذه التطورات وصوغ سياسات تستجيب لها
بفعالية سيتطلبان على األرجح أن يصمم االقتصاديون
ما يمكن أن يطلق عليه «االقتصاد الكينزي القديم يف ثوبه
اجلديد» استنادا إىل فكرة ألفين هانسن عن الركود املزمن
يف حقبة ما بعد الكساد الكبير .ويلخص هذا املقال األساس
الذي يدعو إىل تبني نُهُج جديدة إزاء االقتصاديات الكلية
عن طريق تسليط الضوء على التغيرات الهيكلية الكبيرة يف
اقتصاد العامل الصناعي ،ويوضح منظور الركود املزمن،
ويستخلص بعض االنعكاسات بالنسبة للسياسات.

شُح االستثمارات

الصورةRALPH ALSWANG :

أحد الفروق األساسية بين نظريات العلوم الطبيعية
ونظريات العلوم االجتماعية يتمثل يف أن نظريات العلوم
الطبيعية ،إن ثبتت صحتها ،تظل صاحلة لكل زمان ومكان.
وعلى النقيض ،تعتمد صحة النظريات االقتصادية على
السياق .فقد كانت نظرية مالتوس عن توفُّر الغذاء صاحلة
لأللفيات التي سبقت صوغه للنظرية ،ولكنها مل تكن صاحلة
حلقبة ما بعد الثورة الصناعية .وكانت أفكار كينز صاحلة
خالل فترة الكساد الكبير أكثر مما كانت عليه خالل الفترة
التضخمية التي شهدتها سبعينات القرن املاضي.
وتتزايد قناعتي بأن النظريات االقتصادية الكلية احلالية،
التي تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن حتدد
معدل التضخم ،قد ال تكون مناسبة للواقع االقتصادي احلايل
وبالتايل تقدم وصفات تضليلية على مستوى السياسات.
فقد فشلت يف توقع التباطؤ االنكماشي يف اليابان الذي بدأ
يف عام  ،1990أو األزمة املالية العاملية وتباطؤ التعايف

ما مل يحدث تغير يف االجتاهات السائدة احلالية ،سيشهد عدد
السكان الذين هم يف سن العمل انخفاضا يف بلدان العامل
الصناعي خالل اجليل التايل ،كما سينخفض عدد السكان الذين
هم يف سن العمل يف الصين أيضا .ويف الوقت نفسه ،أفضت
االجتاهات السائدة نحو زيادة مشاركة املرأة يف القوة العاملة،
على سبيل املثال ،إىل زيادة عدد النساء العامالت يف الواليات
املتحدة يف الوقت احلايل مقارنة بالرجال.
وتؤدي هذه التطورات الديمغرافية إىل زوال الطلب على السلع
الرأسمالية اجلديدة لتسليح قوة العمل املتنامية واستيعابها.
ومما يعزز هذا االجتاه مالحظة حدوث انخفاض حاد يف املبلغ
املدخر املطلوب لشراء كمية معينة من السلع الرأسمالية ،نتيجة
االنخفاض احلاد يف األسعار النسبية للمعدات ،وال سيما يف
جمال تكنولوجيا املعلومات .فاليوم ،أصبح لدى هاتف اآليفون
الذي يبلغ ثمنه  500دوالر قدرة حاسوبية أكبر مما كانت لدى
احلاسوب الفائق الذي أنتجته شركة كراي منذ جيل مضى.
وباإلضافة إىل انخفاض أسعار السلع الرأسمالية ،يُشجع
االجتاه الهبوطي يف أسعارها إىل تأجيل االستثمار.
وباإلضافة إىل ذلك ،ارتبطت الثورة التكنولوجية بتجزؤ
أوسع لالقتصاد .فقد أدت التجارة اإللكترونية إىل انخفاض
الطلب على متاجر التسوق ،وأدت احلوسبة السحابية إىل
انخفاض الطلب على احليز املكتبي عن طريق إزالة احلاجة إىل
خزائن حفظ امللفات ،مما سمح بإضفاء طابع شخصي على
املكاتب بضغطة زر ،وينطبق ذلك حتى على الصور العائلية
املعلقة على اجلدران.
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تتزايد قناعتي بأن النظريات االقتصادية الكلية احلالية ،التي
تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن حتدد معدل
التضخم ،قد ال تكون مناسبة للواقع االقتصادي احلايل.
ويتطلب أسلوب التكسير الهيدروليكي الستخراج النفط
والغاز الطبيعي رأس مال أقل بكثير من تقنيات احلفر
التقليدية ،وتيسر تكنولوجيا املعلومات استهداف أماكن
التنقيب ،مما يزيد من انخفاض الطلب على االستثمار.
وتتيح التكنولوجيا اآلن تقاسم كل شيء من الشقق
) (Airbnbإىل الطائرات ) (NetJetsواملالبس (Rent the
) Runwayوالسيارات ) (Uberبطرق مل نكن نتخيلها منذ
عقد مضى .وأصبحت األجيال الصاعدة تتطلع إىل السكن يف
شقق قليلة األثاث وليس يف منازل كبيرة.
ويذهب كثيرون إىل تزايد القوة االحتكارية  -على األقل
يف الواليات املتحدة – مما أدى إىل تثبيط االستثمارات
اجلديدة .وأدى تزايد امتالك حق النقض بدون ضوابط إىل
تباطؤ االستثمار العام يف البنية التحتية ،الذي وصل مستواه
ف يف الواليات املتحدة إىل أقل من نصف
على أساس صا ٍ
مستوياته السابقة.
وتتمثل حصيلة هذه التطورات يف انخفاض الطلب على
االستثمار انخفاضا كبيرا ،بصرف النظر عن مستويات أسعار
الفائدة.

وفرة االدخارات

يف الوقت الذي انخفض فيه الطلب على االستثمار ،اجتمع
عدد من العوامل التي أدت إىل زيادة االدخار .فاجلزء األكبر
من الدخل يذهب إىل فئات السكان األعلى دخال ،وهي الفئات
التي لديها نزعة أكبر لالدخار .وزيادة ربحية الشركات
مقترنة بانخفاض أسعار الفائدة تعني زيادة األرباح
احملتجزة لدى الشركات.
ويؤدي تزايد عدم اليقين املرتبط بتنامي الشكوك حول
قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باملعاشات
التقاعدية وارتفاع خماطر حدوث زيادات ضريبية يف
املستقبل إىل زيادة االدخار .وباملثل ،يؤدي انخفاض نمو
الدخل املتوقع يف املستقبل إىل زيادة احلاجة إىل االدخار
للمستقبل.
وتشديد القيود التنظيمية املالية والقيود املوروثة يعني
أن تواجه األسر املعيشية صعوبة أكبر يف االقتراض واإلنفاق،
مما يؤدي إىل زيادة االدخار اإلجمايل .ويمكن أن يحدث ذلك
إما حلماية املستهلك  -كما يحدث مثال عندما تؤدي زيادة
الدفعات املقدمة اإللزامية إىل انخفاض القروض العقارية -
أو بسبب األعباء التنظيمية على الوسطاء املاليين عن طريق
زيادة رأس املال اإللزامي ،على سبيل املثال.
وبالتايل ،أدت التغيرات الهيكلية يف االقتصاد إىل زيادة
االدخار وخفض االستثمارات على السواء.
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الركود املزمن

استنادا إىل جمموعة خمتلفة إىل حد ما من العوامل ،وصف
ألفين هانسن ،أستاذ االقتصاد بجامعة هارفارد ،عجز
االستثمارات اخلاصة عن االستيعاب الكامل للمدخرات
اخلاصة باسم «الركود املزمن» بسبب اخلوف من أن ذلك
سيعني عدم كفاية الطلب.
وهناك عدد من األشياء التي نتوقع رؤيتها إن كان
الركود املزمن قد بدأ بالفعل يف السنوات األخيرة .أوال ،زيادة
املعروض من املدخرات وانخفاض مستوى الطلب سيعنيان
انخفاض أسعار الفائدة .وبالفعل ،سلكت أسعار الفائدة
احلقيقية اجتاها نزوليا وفقا جلميع املقاييس تقريبا خالل
السنوات العشرين املاضية ،حتى مع زيادة عجز امليزانيات.
وهذا ما رأيناه يف القيم السالبة ألسعار الفائدة احلقيقية يف
بلدان العامل الصناعي على الرغم من الزيادات الكبيرة يف
الدين احلكومي.
وثانيا ،يمكن أن نتوقع أن تؤدي الصعوبات يف استيعاب
املدخرات إىل انخفاض النمو وصعوبة يف حتقيق التضخم
املستهدف .وهذا ما الحظناه .ففي الوقت احلايل ،ال تتوقع
األسواق أن يحقق أي بلد من بلدان العامل الصناعي نسبة
التضخم املستهدفة البالغة  .%2وعلى الرغم من انخفاض
أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق ووصول العجز إىل أعلى
مستوياته على اإلطالق بعد أكثر من عقد من التعايف ،فإن
النمو ال يزال ضعيفا .وجدير بالذكر أن البنوك املركزية رأت
أنه من الصعب رفع أسعار الفائدة وال تزال تعتمد على زخم
التعايف  -على خالف آراء الذين فسروا انخفاض أسعار
الفائدة بعد الركود باإلشارة إىل «التأثيرات املعاكسة».
وثالثا ،تزامن النمو اخمليب لآلمال مع استمرار انخفاض
التضخم دون املستوى املتوقع مرة تلو األخرى بما يثير
الدهشة .ويُعلّم أساتذة االقتصاد طالبهم املبتدئين أن
انخفاض الكمية وتراجع األسعار يشيران إىل انخفاض
الطلب .ولو كان السبب الرئيسي لهذا الركود ،على النحو
الذي يراه الكثيرون ،هو أداء اإلنتاجية اخمليب لآلمال ،لكان
املتوقع أن نرى األسعار ترتفع ال تنخفض .ومع عدم تطبيق
سياسات استثنائية ،قد يكون االنكماش جاريا.
ورابعا ،فإن الفترات التي شهدت انكماشا وتباطؤا يف
النمو شهدت أيضا تضخما يف أسعار األصول .فقد ارتفعت
أسواق األوراق املالية األمريكية أربعة أضعاف منذ األزمة،
وعادت األسعار احلقيقية للمنازل إىل مستويات الذروة
السابقة تقريبا .وهذا ما نتوقعه يف ظل الركود املزمن ،حيث
تتجه املدخرات الوفيرة إىل األصول القائمة؛ مما يؤدي مثال

العوامل الديمغرافية

إىل زيادة نسب أسعار األسهم إىل أرباحها ونسب أسعار
العقارات إىل ريعها وتناقص عالوات االستثمار على الديون
طويلة األجل.
ومبلغ علمي أنه ال توجد أي نظرية أخرى يمكن أن تفسر
تباطؤ النمو أمام السياسات التوسعية املفرطة والتسارع
الكبير يف نمو ائتمان القطاع اخلاص .فضعف نمو اإلنتاجية
يُتوقع أن يؤدي إىل زيادة تضخم أسعار الناجت وتراجع
تضخم أسعار األصول .وغالبا ما تؤدي زيادة اخملاطر
وعدم اليقين إىل انخفاض مضاعفات أسعار األصول وليس
زيادتها .ومن شأن أي انعكاسات مؤقتة لألزمة املالية أن
تتسبب يف تراجع التوسع االئتماين وانحدار منحنى العائد
على عكس ما الحظناه.

ما الذي ينبغي فعله؟

الديمغرافيا يمكن أن تكون مصيرا حمتوما .وهناك عناصر
أخرى كثيرة تتحرك مع الديمغرافيا لتهيئة بيئة تتسم بوفرة
املدخرات التي تصاحبها مشكلة استيعابها .وهذه هي
الصورة العاكسة للمشاكل االقتصادية الكلية التي تعاملنا
معها على مدى عقود.

فعلى البنوك املركزية ،التزاما باملهام املنوطة بها ،أن
ترفع معدالت التضخم ال أن تخفضها .ويمثل ضمان حتقيق
االقتصادات لكامل إمكاناتها حتديا يأتي منطقيا قبل زيادة
تلك اإلمكانات .فاالستقرار املايل معرض خملاطر انخفاض
األسعار بنفس قدر تعرضه خملاطر ارتفاعها .وتتمثل املشكلة
على املدى املتوسط يف االستيعاب الكامل للمدخرات وليس
مزاحمة االستثمار.
ويف الوقت نفسه ،من غير املرجح أن يكون لدى البنوك
املركزية  -يف ظل أسعار فائدة سالبة بالفعل يف اليابان
وأوروبا ودون  %2يف الواليات املتحدة  -حيز كبير،
باملعايير التاريخية على األقل ،ملواجهة الصدمات املعاكسة.
ودرجت بلدان العامل الصناعي على أن تواجه نوبات الكساد
بخفض أسعار الفائدة بمقدار  5نقاط مئوية.
إن بداية التصدي ألي حتديات جديدة هو االعتراف
بها .وهذا يعني قبول واقع الركود املزمن وتركيز حوارات
السياسات على التحديات التي يفرضها.
لورانس سامرز األستاذ بجامعة هارفارد احلائز على
لقب أستاذية تشارلز إليوت اجلامعية.

ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﻨﺪوق
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ
ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻔﺢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
و ﺳﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ،

وﺧﺼﺎﺋﺺ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

ELIBRARY.IMF.ORG
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
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االنكماش
اقتصاديات
دروس من اليابان
التغير الديمغرايف تأثيرا جوهريا على
االقتصاد العاملي  -ولكن ليس بالطريقة
التي كنا نعتقدها يف يوم من األيام.
فمنذ خمسة عقود فقط ،كان بعض املراقبين يتوقعون
أن يكون عدد السكان كبيرا جدا وأن يجرد العامل من املوارد
بعد وقت قريب ،مما يؤدي إىل جماعة جماعية وانهيار
االقتصاد العاملي وجمموعة من االضطرابات األخرى.
ولكن مل يتحقق سيناريو الهالك الناجم عن االكتظاظ
السكاين .وعلى عكس ذلك ،من املتوقع ،ألول مرة يف
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التاريخ احلديث ،أن يتوقف تزايد عدد سكان العامل تقريبا
بنهاية هذا القرن ،ويعزى ذلك إىل حد كبير إىل انخفاض
معدالت اخلصوبة العاملية.
والتاريخ الفريد لليابان من حيث السكان واخلصوبة
والهجرة يجعلها نموذجا رائدا لهذا االجتاه .فأثر شيخوخة
السكان وتقلص عددهم يبدو واضحا بالفعل يف كل شيء
بداية من األداء االقتصادي واملايل إىل شكل املدن وأولويات
السياسات العامة (مثل املالءة على املدى الطويل لنظم
التقاعد العامة ،والرعاية الصحية ،والرعاية طويلة األجل).

ALAMY STOCK PHOTO / DAVID CHEREPUSCHAK; ART: ISTOCK / EBLIS

يؤثر

جي هي هونغ وتود شنايدر

الصورة:

اليابان هي خمتبر العامل الستخالص الدروس يف جمال السياسات بشأن شيخوخة السكان وتناقص عددهم

ونظرا ملا للعوامل الديمغرافية من أثر واضح ومتسارع،
فإن اليابان هي حقل التجارب عن «اقتصاديات االنكماش»
— أي اخملتبر الذي بدأت بلدان أخرى تستخلص منه الدروس.
وقد ركز عمل صندوق النقد الدويل املتعلق باالقتصاد
الياباين تركيزا شديدا على العوامل الديمغرافية يف السنوات
األخيرة — بما يعكس اجلدل احلاد الدائر داخل اليابان
بشأن أفضل طريقة لالستجابة للضغوط الناجمة عن سرعة
شيخوخة السكان وتقلص عددهم .ورغم أن جتربة كل بلد
ستكون خمتلفة — وتستلزم حلوال خمتلفة — فمن املمكن
التعرف على جانب من أهم االنعكاسات االقتصادية الكلية
واملالية من جتربة اليابان يف الفترة األخيرة.

اختفاء العمالة

أوال ،قد تؤثر شيخوخة السكان وتناقص عددهم تأثيرا مباشرا
على القوة العاملة وأسواق العمل يف أي بلد — ال سيما من
حيث حجم السكان يف سن العمل .وقد ظل التغير الديمغرايف
بمثابة إحدى القوى احملركة لسوق العمل يف اليابان منذ
عقود عديدة .ويف الفترة بين عامي  1991و 1993وصلت
القوة العاملة احملتملة يف اليابان — األشخاص الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و 64عاما كنسبة من إجمايل عدد
السكان — إىل ذروتها بنسبة أقل قليال من  .%70غير أنها
سرعان ما انخفضت لتصل إىل أعلى قليال من  ،%59وهو
أدنى مستوى بين بلدان جمموعة السبعة وأقل بكثير من
املستويات املشاهدة يف منتصف خمسينات القرن املاضي.
ويف ضوء انخفاض معديل اخلصوبة والوفيات يف الوقت
الراهن ،من املتوقع استمرار تراجع هذه النسبة على املدى
املتوسط .ومع ضعف تدفق العمالة األجنبية ،فإن هذا يعني
عدم كفاية العمالة الالزمة للحفاظ على مستويات النشاط
االقتصادي احلالية .غير أن مثل هذه النظرة اخلطية للمستقبل
تعبر عن وضع أسوأ حاال مما يتضح من جتربة اليابان.
فاستمرار الطلب على العمالة يف اليابان حفّز عددا أكبر من
النساء وكبار السن (ممن هم خارج الفئة العمرية التقليدية
من  15إىل  64عاما) على االنضمام إىل القوة العاملة.
وستكون األتمتة والذكاء االصطناعي والروبوتات (بما يف
ذلك تكنولوجيا زيادة إنتاجية العامل) عوامل بالغة األهمية
أيضا يف استجابة اليابان ملظاهر «اقتصاديات االنكماش».
ولتقدم السكان يف العمر وانخفاض عددهم أيضا
انعكاسات على اإلنتاجية والنمو االقتصادي طويل األجل،
وتشير بحوث الصندوق إىل أن اليابان مثال جيد يف هذا
الشأن (دراسة  .)Westelius and Liu 2016أوال ،العمالة
األكبر سنا قادرة على حتقيق مستويات إنتاجية أعلى بسبب
تراكم اخلبرة العملية لديهم ،بينما يتمتع العمال األصغر سنا
بصحة أفضل ،وسرعة معاجلة التغيرات التكنولوجية السريعة
والقدرة على التكيف معها ،وقدرا أكبر من ريادة األعمال،
مما يؤدي إىل مزيد من االبتكار .وتشير هاتان القوتان
املتضادتان إىل وجود عالقة على شكل حرف» «Uمعكوسة

ما الذي يجعل اليابان خمتلفة؟
من ناحية ،اليابان ليست وحدها التي تشهد هذه االجتاهات
الديمغرافية العامة .فباستعراض بيانات منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،جند أن العديد من البلدان
تشهد انخفاضا يف عدد السكان ،ومن املرجح ازديادها
يف املستقبل .واليابان ليست وحدها كذلك — يف املنطقة
أو مقارنة باالقتصادات املتقدمة األخرى — فيما يتعلق
بانخفاض معدل اخلصوبة ،فهو أمر شائع عبر معظم بلدان
جمموعة السبعة .وتشهد اليابان أيضا ،شأنها شأن بلدان
أخرى ،حتسنا يف الصحة ومتوسط العمر املتوقع .وهذا
االجتاه شائع عبر معظم االقتصادات املتقدمة ،وإن كان
وضع اليابان بالتأكيد أفضل من املتوسط.
ولكن هذه ليست القصة كلها .فاخلصائص الفريدة لليابان
تبرز االجتاهات الديمغرافية (وانعكاساتها االقتصادية
الكلية واملالية) أكثر منها يف البلدان األخرى:
·فترة طفرة املواليد بعد احلرب يف اليابان كانت
قصيرة؛ إذ استمرت حوايل ثالث سنوات فقط ،مقارنة
بغيرها من البلدان األعضاء يف جمموعة السبعة ،حيث
امتدت هذه الفترات من تسعة أعوام إىل عشرين عاما.
وهذا يعني أن البنية الديمغرافية لليابان ستتحول حتوال
كبيرا يف غضون سنوات قليلة فقط  -خاصة عندما يصل
املواليد إىل سن التقاعد ويصبحون مؤهلين للحصول على
املعاشات التقاعدية العامة ومزايا الرعاية الصحية.
·اليابان تتصدر العامل من حيث متوسط العمر
املتوقع؛ إذ جتاوزت جميع اقتصادات جمموعة العشرين
منذ عام  .1978فامتداد متوسط  العمر املتوقع ،مقترنا
بانخفاض اخلصوبة ،يقوي الشعور بالتغير الديمغرايف يف
اليابان ويتجلى يف حدوث زيادة مطردة يف نسبة اإلعالة
(عدد املتقاعدين مقارنة بالسكان يف سن العمل).
·تدفقات الهجرة أصغر من أن تُدِث أي أثر على
الشيخوخة وتقلص عدد السكان .فاليابان ،مقارنة
باقتصادات جمموعة السبعة األخرى ،تعتبر استثناء
واضحا من حيث حجم استعانتها احملدود للغاية بالعمالة
املستوردة .فالعمالة األجنبية يف اليابان مل تمثل سوى
 %2.2تقريبا من القوة العاملة الكلية يف عام ،2018
مقارنة بنحو  %17.4يف الواليات املتحدة و %17يف
اململكة املتحدة.

بين السن واإلنتاجية ،حيث تكون اإلنتاجية عند أدنى
مستوياتها يف مرحلتي بداية ونهاية احلياة املهنية .ثانيا،
من املرجح أن تؤدي الشيخوخة إىل زيادة الطلب النسبي على
اخلدمات (كالرعاية الصحية) ،مما يتسبب يف حدوث حتول
قطاعي نحو قطاع اخلدمات — األكثر كثافة يف استخدام
العمالة  -واألقل إنتاجية .ثالثا ،يمكن أن يؤثر حجم السكان
أو كثافتهم أيضا على اإلنتاجية (أي ازدياد اإلنتاجية مع
زيادة حجم وكثافة السكان يف سن العمل).
وتشير زيادة عدد املسنين وانخفاض عدد السكان
— وهو ما يعني عددا أكبر نسبيا من املتقاعدين ،وقوة
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استمرار الطلب على العمالة حفز عددا أكبر من النساء وكبار
السن على االنضمام إىل القوة العاملة.
عاملة أصغر ،وانكماش قاعدة ضريبة دخل العمل — إىل
صعوبة تمويل نظم الضمان االجتماعي .ومع تقدم السكان
يف السن ،يزيد بطبيعة احلال اإلنفاق العام على الرعاية
الصحية والرعاية طويلة األجل واملعاشات التقاعدية.
ولكن يف سياق اقتصاديات االنكماش ،حيث تتراجع القوة
العاملة النشطة التي تدفع الضرائب ،قد يكون من الصعب
تمويل هذه الزيادة يف اإلنفاق العام .والتحديات جسيمة
بالنسبة لليابان على وجه اخلصوص؛ فالسكان من جيل
طفرة املواليد سيتجاوزون سن اخلامسة والسبعين يف
غضون ثالث سنوات (بدءا من عام  2022وانتهاء يف عام
 ،)2025والدين العام كنسبة من إجمايل الناجت احمللي بلغ
بالفعل أعلى مستوى يف العامل.
ويعد الوفاء بااللتزامات املتعلقة بالضمان االجتماعي
مع احلفاظ على وضع مايل قابل لالستمرار وحتقيق العدالة
بين األجيال مهمة شائكة بالنسبة للسلطات اليابانية،
وسيتطلب على األرجح إجراء تعديالت كبيرة يف إطار
املنافع االجتماعية وهيكل تمويله .وقد بحثت دراسات
الصندوق املتعلقة باليابان اخليارات املمكنة على مستوى
السياسات.
ومن اخليارات املتعلقة بالتمويل ،جند أن إجراء تعديالت
مستمرة وتدريجية على ضريبة االستهالك يأتي على قمة
التدابير احملتملة األخرى لتمويل تكلفة الشيخوخة ،بما
يف ذلك زيادة اشتراكات الضمان االجتماعي ،وتأجيل
الضبط املايل (مع ما ينطوي عليه ضمنا طول فترة التمويل
بالديون) ،وزيادة نصيب املؤمَّن يف تكاليف الرعاية
الصحية .ومقارنة بهذه اخليارات ،فإن زيادات ضريبة
االستهالك  -التي تسري على جميع الفئات العمرية  -لها
آثار سلبية أقل على إجمايل الناجت احمللي والرفاهية على
املدى الطويل ،وفقا إلحدى دراسات الصندوق (دراس ة �Mc
 .)Grattan, Miyachi, and Peralta-Alva 2018وتشير
هذه الدراسة أيضا إىل أن تأجيل التعديل من خالل التمويل
بالديون يؤدي إىل مزاحمة كبيرة الستثمار القطاع اخلاص
— بنسبة تصل إىل  — %8مع ما لذلك من انعكاسات ضارة
على إجمايل الناجت احمللي والرفاهية على املدى الطويل.
وأخيرا ،فإن الزيادة املوحّدة يف نصيب املؤمَّن يف تكاليف
الرعاية الصحية بالنسبة لكبار السن — التي قد تنطوي
على حتويل جزء من تكاليف الشيخوخة إىل األجيال احلالية
— ستكون لها انعكاسات تراجعية.
وقد تؤدي االجتاهات الديمغرافية أيضا إىل تفاقم عدم
املساواة يف الدخل بين األجيال .ويُعد تزايد عدم املساواة
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يف الدخل بين الشباب والكبار مصدر قلق يف اليابان،
خاصة مع تزايد انخفاض نسبة السكان املطالبة بتحمل
تكاليف تمويل حتويالت الضمان االجتماعي املتزايدة.
وتعد األجيال األكبر سنا التي تستفيد أكثر من غيرها
من إعادة التوزيع املايل (عن طريق الضرائب والتحويالت)
أغنى بكثير من األجيال الشابة .ويالحظ أن معدل فقر الثروة
منخفض كثيرا يف األجيال األكبر سنا ،كما أن نسبة ثروة
الفئة األكبر سنا إىل الفئة األصغر سنا مرتفعة نسبيا يف
اليابان مقارنة بأملانيا وإيطاليا ،وإن كانت أقل من النسبة
املسجلة يف الواليات املتحدة .وبالتايل ،تشير األدلة إىل
عدم املساواة الكبير يف الثروة بين األجيال.
والثروة النسبية لألجيال األكبر سنا يف اليابان تبعث
على الشك يف آلية إعادة التوزيع املايل املعمول بها والتي
تهدف إىل خفض عدم املساواة يف الدخل بالنسبة للمسنين
عن طريق معاشات التقاعد بشكل رئيسي .وتتناول حاليا
دوائر السياسات االقتصادية يف طوكيو مناقشة هذه
اجلوانب وغيرها من جوانب الضمان االجتماعي العام.

فعالية السياسة النقدية

قد يفرض التغير الديمغرايف ضغوطا على احليز املتاح
للسياسة النقدية يف بلد ما بخفض سعر الفائدة الطبيعي،
أي سعر الفائدة الذي يدعم اقتصاد البلد يف حالة العمالة
الكاملة واحلد األقصى من الناجت مع احلفاظ على
تضخم ثابت .ويمثل هذا األثر اخلافض مشكلة على وجه
اخلصوص للسياسة النقدية يف البلدان التي تعاين بالفعل
من «االنخفاض املطول» يف أسعار الفائدة وديناميكيات
التضخم ،وقد ينعكس على فعالية السياسة النقدية.
ومرة أخرى تعد اليابان مثاال جيدا على ذلك .فقد خلصت
دراسات الصندوق يف هذا اجملال إىل أن التغير الديمغرايف
يف اليابان كان له أثر سلبي كبير على سعر الفائدة الطبيعي
يف السنوات األخيرة (على سبيل املثال ،دراسة .)Han 2019
وتشير نتائج هذه الدراسات أيضا إىل أن سعر الفائدة الطبيعي
يف اليابان انخفض بالفعل ووصل إىل أرقام سالبة ،مما يبرز
احلاجة إىل املضي قدما باإلصالحات الهيكلية لتعزيز النمو
املمكن ورفع سعر الفائدة الطبيعي .وبينما يتوقع زيادة التراجع
يف نمو السكان يف سن العمل بحلول عام  ،2040من املرجح
أن يزيد األثر الديمغرايف السلبي على سعر الفائدة الطبيعي يف
اليابان ،مما قد يحد أكثر من دور السياسة النقدية يف إنعاش
االقتصاد .وتبرز هذه النتائج أهمية تعزيز النمو املمكن عن
طريق ،مثال ،تعجيل إصالحات سوق العمل واإلصالحات

DEMOGRAPHICS

الهيكلية األخرى — بما يف ذلك سياسات الهجرة األكثر فعالية
— لتعويض األثر الديمغرايف السلبي املتزايد على سعر الفائدة
الطبيعي.
وترتبط املعضلة التي تشكلها اقتصاديات االنكماش يف
السياسة النقدية ارتباطا وثيقا بأثر شيخوخة السكان وتقلص
عددهم على القطاع املايل ،وحتديدا بكيفية تأثير هذه القوى
على دور الوساطة املالية الذي تمارسه البنوك .ونظرا ألنه من
املرجح أن تؤثر االجتاهات الديمغرافية على سلوك االدخار
واالستثمار ،فقد يكون لها انعكاسات كبيرة على العرض والطلب
على األموال القابلة لإلقراض.
وتشكل االجتاهات الديمغرافية املعاكسة يف اليابان حتديا
جلميع املؤسسات املالية اليابانية ،ال سيما الشركات املالية
اإلقليمية .ونظرا العتماد البنوك اإلقليمية اليابانية على أنشطة
تلقي الودائع واإلقراض احمللية فإنها تتسم باحلساسية إزاء
التغيرات يف البيئة احمللية .وربما يكون تقلص عدد السكان
والشيخوخة على مستوى احملافظات أكبر حتديين يف هذا
الصدد ،وال سيما بالنسبة للبنوك اإلقليمية يف احملافظات
الريفية .وحتى احملافظات احلضرية يتوقع أن تشهد تراجعا يف
عدد السكان وزيادة يف الشيخوخة بدرجة كبيرة ومفاجئة .وأهم
من ذلك أنه يف حين جاءت التحوالت يف التوزيع العمري والنمو
السكاين يف السابق لتوازن أثر بعضها البعض ،فمن املرجح أن
يتغير هذا الوضع على مدى العقد املقبل ،مما قد ينشئ منحدرا
ديمغرافيا.
وما مل جتد البنوك اإلقليمية يف اليابان مصادر واستخدامات
بديلة لألموال ،فإن تقلص عدد السكان سيؤدي بالضرورة إىل
تقليص امليزانيات العمومية وانخفاض نسب القروض إىل
الودائع .وسيستمر هذا بدوره يف وضع ضغوط خافضة على
مستويات الربحية املنخفضة بالفعل .وباإلضافة إىل ذلك ،من
املرجح أن يتسارع اجتاه البنوك اإلقليمية يف املستقبل القريب
نحو التحول إىل نموذج مصريف أكثر توجها نحو األوراق املالية
وقائم على الرسوم.

خمتبر السياسات يف العامل

ومن شأن الفروق بين البلدان من حيث األوضاع املبدئية
وهيكل التحوالت الديمغرافية أن تؤثر على حجم وسرعة
التكيف الضروريين لكي تتمكن البلدان من احلفاظ على النتائج
االقتصادية اإليجابية يف مواجهة شيخوخة السكان وتقلص
عددهم .ويف هذا الشأن ،فإن اليابان  -التي يذهب البعض إىل
أنها األطول باعا بين بلدان جمموعة العشرين يف مواجهتها
ملظاهر اقتصاديات االنكماش — هي بالفعل خمتبر العامل على
صعيد السياسات .وقد تكون احللول على مستوى السياسات التي
تم التوصل إليها هناك قابلة للتطبيق على نطاق أوسع ،خاصة
وأن البلدان املتقدمة األخرى واملؤثرة على النظام املايل تواجه
نفس االجتاهات الديمغرافية .ورغم أن الدواء األمثل ال بد أن
يكون مالئما تماما للمريض ،فإن بعض التوصيات املشتركة
على مستوى السياسات تصلح (دراستا  IMF 2020aو :)2020b

·ضرورة وضع رؤية طويلة األجل بشأن املوارد العامة
تراعي أثر وتكلفة شيخوخة السكان وتقلص القوة العاملة
بصورة تامة .وإجراء التعديالت مبكرا ،ال سيما يف
اجملاالت احلساسة مثل معاشات التقاعد العامة والرعاية
الصحية والرعاية طويلة األجل ،هو مطلب بالغ األهمية.
·األثر السلبي احملتمل القتصاديات االنكماش على اإلنتاجية
والنمو يبرز احلاجة إىل اإلصالح الهيكلي واالبتكار .وتعد
مرونة سوق العمل واستراتيجيات ضمان نمو اإلنتاجية
املرتفع (بما يف ذلك استخدام األتمتة والروبوتات والذكاء
االصطناعي) مطلبا أساسيا ،إىل جانب وضع رؤية أكثر
مرونة فيما يتعلق بالشيخوخة والتقاعد (دراسة Colacelli
.)and FernandezCorugedo 2018
·قد تتزايد صعوبة احلفاظ على العدالة بين األجيال يف ظل
اتباع منهج «املسار املعتاد» — وما لذلك من انعكاسات
كبيرة على برامج الضمان االجتماعي والتحويالت
العامة.
·قد يلحق الضعف بالسياسة النقدية نتيجة تأثير
العوامل الديمغرافية – مما يحد من دورها احملتمل يف
تيسير سالسة التكيف مع تقلبات الدورة االقتصادية أو
االستجابة للصدمات — األمر الذي يلقي بجانب أكبر من
العبء على سياسة املالية العامة واإلصالح الهيكلي.
·ضرورة دمج احتماالت وجود جيوب من عدم االستقرار يف
القطاع املايل ضمن عمليات اإلشراف والرقابة نظرا ألن
االجتاهات الديمغرافية تفرض تغيرات كبيرة على بيئة األعمال
فيما يتعلق بالبنوك واملؤسسات املالية األخرى.
جي هي هونغ اقتصادية ،وتود شنايدر رئيس شعبة
بإدارة آسيا واحمليط الهادئ يف صندوق النقد الدويل.
يستند هذا املقال إىل كتاب سيصدر قريبا عن الصندوق بعنوان Economic
 ، Policies for Japan’s Aging and Shrinking Populationقام بتحريره بول كاشين وتود

شنايدر.
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الهجرة اجلماعية
من أوروبا الشرقية

النزوح من الدول األوروبية اجلديدة يؤدي إىل تفاقم مشكلة شيخوخة السكان
ماريا بيتراكيس

عانت

أسرة كريس توبالوف من األوضاع
املتقلبة التي شهدتها اقتصادات أوروبا
املتعثرة لعدة عقود من الزمن .فقد ترك
والداه موطنهما يف بلغاريا هروبا من االضطراب املايل يف
عام 1997؛ إال أن االضطراب تبعهما إىل اليونان حيث ولِد
كريس .ويف عام  ،2016انتقلت األسرة إىل الواليات املتحدة
بحثا عن آفاق أفضل.
وقد دفعت هذه امللحمة كريس إىل دراسة علم االقتصاد
حملاولة فهم املتاعب التي تواجه أوروبا وهو يف سبيله
لاللتحاق باجلامعة هذا العام .وعلى الرغم من شعوره بأنه
بلغاري األصل ،فإنه غير متأكد مما إذا كان سيعود إليها أبدا.
وهذه املشكلة تواجهها بلغاريا وبلدان أخرى ،معظمها
من البلدان االشتراكية السابقة يف أوروبا الوسطى والشرقية
واجلنوبية الشرقية .ووفقا لتوقعات األمم املتحدة ،تقع
تسعة من البلدان العشرة األكثر تقلصا يف العامل يف أوروبا
الشرقية ،مع ما يترتب على ذلك من عواقب على النمو
االقتصادي وفرصة لتحقيق االزدهار األوروبي الذي بشر به
انهيار الشيوعية.
وقد زاد العمر املتوقع عند الوالدة إىل  74عاما من 67
عاما يف عام  ،1995وزاد إجمايل الناجت احمللي بأكثر
من الضعف .ولكن العمر األكثر طوال واألسر األصغر حجما
وسهولة الهجرة اجتمعت لتفرض ضغوطا ديمغرافية ستؤثر
بشكل متزايد على النمو االقتصادي وتقوض املكاسب التي
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حتققت منذ سقوط جدار برلين .وقد حذر السيد تاو زانغ،
نائب املدير العام لصندوق النقد الدويل ،من أن بلدان
املنطقة تواجه خماطر الوصول إىل سن الشيخوخة قبل أن
تصبح غنية.
وبالتايل فليس من املستغرب أن كثيرا من مواطني بلدان
أوروبا الشرقية يسعون للحصول على فرص يف أماكن
أخرى .وقد يسرت عضوية االحتاد األوروبي حتفيز التجارة
واالستثمار األجنبي وجلبت معها وتيرة استثنائية لتقارب
دخل الفرد مع مثيله يف بلدان أوروبا الغربية .ولكنها أبقت
الضغوط الدافعة إىل هجرة شباب املهنيين أصحاب املهارات،
وهو االجتاه الذي بدأ منذ سقوط الشيوعية يف عام .1989
وقد فقدت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية واجلنوبية
الشرقية حوايل  %7من قوتها العاملة بين عامي 1995
و ،2017ومعظمهم من العمال الشباب املتعلمين ،مثل والدي
توبالوف .وتشير توقعات األمم املتحدة إىل أن عدد سكان
منطقة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية واجلنوبية الشرقية
سينخفض بنسبة  %12بحلول عام  2050نتيجة للشيخوخة
والهجرة إىل اخلارج .وستنخفض القوى العاملة بمقدار الربع
خالل الفترة نفسها.
ويقول السيد أليسدير سكوت اخلبير االقتصادي
بالصندوق الذي شارك يف إجراء دراسة يف الفترة األخيرة
عن األوضاع الديمغرافية يف أوروبا الوسطى والشرقية إن
«شيخوخة السكان ال تتعلق باملعاشات التقاعدية العامة

العوامل الديمغرافية

واملفتاح ،يف نهاية املطاف ،هو
التعليم — وليس قبل بلوغ سن الرشد
فقط ،ولكن طوال احلياة العملية.

الصورة:

وقد قيل الكثير عن األتمتة .فمن حيث املبدأ ،يمكن أن
حترر العمال ألداء أنشطة ذات قيمة أكبر ،مثل قضاء وقت
أطول يف التعليم بدال من أداء العمل اإلداري .ولكنها يمكن أن
تؤدي أيضا إىل استبعاد العمال ذوي املستويات املنخفضة
من املهارات .واملفتاح ،يف نهاية املطاف ،هو التعليم -
وليس قبل بلوغ سن الرشد فقط ،ولكن طوال احلياة العملية.
ويف بلغاريا  ،اع ُتبِرَت منظمة  Rails Girls Sofiaمثاال
لكيفية بناء جمموعات املهارات للمستقبل .فقد قامت
املنظمة بتدريب حوايل ألف امرأة على برجمة اإلنترنت منذ
عام .2013
وتوافق ماريا توبالوفا على أن بلغاريا تغيرت كثيرا عن
البلد الذي غادرته حين كان على وشك االنهيار االقتصادي،
يف ظل مؤسسات غير مستقرة ،وهو ما دفعها إىل اتخاذ قرار
مغادرة البالد .وهناك حتسن يف مؤسسات بلغاريا اآلن ،وهو
أمر تشير بحوث الصندوق إىل أنه يمكن أن يجذب املهاجرين
املهرة مرة أخرى إىل البلد ويوقف هجرة العقول .غير أنه
يتعين القيام باملزيد إلقناع جيل جديد بعدم الرحيل.
وتقول« :أصبحت بلغاريا اآلن عضوا يف االحتاد
األوروبي ومنظمة حلف شمال األطلسي ،ولديها اقتصاد
مستقر ،ومؤشرات االقتصاد الكلي اخلاصة بها ممتازة ،وهي
تتمتع بديمقراطية فعلية» .ولكن «إذا كنت تريد الطيران يف
الفضاء أو إيجاد عالج للسرطان ،فعليك أن تنتقل إىل بلدان
وجدت بالفعل طرقا لتمويل هذه البحوث».
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فقط ،بل إن لها آثارا خطيرة على الرعاية الصحية واخلدمات
االجتماعية وآثارا عميقة على النمو عموما وتطلعات هذه
البلدان لتحقيق التقارب بين دخولها ودخول بلدان أوروبا
الغربية».
ويشير البحث إىل أن تقلص العرض من العمالة
وانخفاض إنتاجية العمال كبار السن ،إىل جانب الضغوط
الكبيرة الواقعة على األموال العامة لتغطية احتياجات
الرعاية الصحية واملعاشات التقاعدية ،يمكن أن تكلف هذه
البلدان  %1من إجمايل الناجت احمللي يف السنة على مدار
الثالثين عاما القادمة .وسيؤدي ذلك إىل كبح ارتفاع الدخول
ووصولها إىل مستويات بلدان أوروبا الغربية :سيبقى نصيب
الفرد من إجمايل الناجت احمللي يف هذه البلدان  %60فقط من
مستويات بلدان أوروبا الغربية يف عام  .2050وعلى الرغم
من أن هذه النسبة تشكل زيادة من نسبة  %52يف الوقت
احلايل ،فقد كان من املمكن أن تكون  %74يف حالة عدم
وجود املشاكل الديمغرافية.
وتلجأ بعض حكومات املنطقة إىل احلوافز املالية لرفع
معدالت املواليد .ففي هنغاريا التي أعربت فيها احلكومة عن
معارضتها للهجرة إىل اخلارج ،أُعفيت النساء اللواتي لديهن
أكثر من أربعة أطفال من ضريبة الدخل ،والزوجان اللذان
يحتاجان إىل عالج للخصوبة يحصالن عليه باجملان.
ولكن معدالت اخلصوبة ليست املشكلة الرئيسية كما
يقول سكوت .فالذي يجعل األوضاع الديمغرافية يف هذه
املنطقة تتسم بالصعوبة هو مدى الفرق يف معدالت الهجرة
والوفيات ،التي تزيد كثيرا عن مثيالتها يف أوروبا الغربية.
ويقول «ال يبدو أن احلوافز املالية يف البلدان األخرى كان
لها تأثير كبير على معدالت املواليد .ولكن حتى لو كان لها
تأثير فوري ،سيستغرق األمر عقدين من الزمن قبل أن يُرى
اختالف بين السكان الذين هم يف سن العمل  -يف حين أن
الضغوط الديمغرافية موجودة وقائمة اآلن».
وحتتاج املنطقة إىل اتخاذ خطوات سريعة .فيتعين
إدخال املزيد من النساء يف القوى العاملة ،وإقناع العمال
املسنين بمواصلة العمل والتدريب حتى يتمكنوا من القيام
بذلك .وحتتاج بلدان أوروبا الوسطى والشرقية واجلنوبية
الشرقية إىل إقناع الناس بعدم مغادرة البلد .ويستلزم ذلك
تعزيز املؤسسات وحتسين البيئة االقتصادية الكلية ومناخ
االستثمار.
وتقول الصحفية ماريا توبالوفا ،والدة كريس «إن العامل
مكان تنافسي للغاية» وإذا كانت بلدان مثل بلغاريا «ترغب
يف احلفاظ على الشباب اجملتهد والذكي ،فعليها أن تقدم
أشياء يف املقابل».
وعلى الصعيد العاملي ،فإن  %54من الشركات تقول إنها
تعاين من أجل إيجاد األشخاص املؤهلين مللء الوظائف
الشاغرة ،وهو أعلى معدل مسجل خالل عقد من الزمن ،وفقا
للمسح الذي أجرته شركة  Manpower Groupبشأن نقص
املواهب لعام  .2019ويف مقر شركة داتشيا ببوخارست،
وهي السيارة األيقونية التي أنتجت خالل فترة الشيوعية

وتمتلكها اآلن جمموعة رينو ،يحصل املوظفون على جلسات
تدليك ويستخدمون صاالت األلعاب الرياضية ويمكنهم
العمل عن بُعد ملدة يومين يف األسبوع كجزء من حملة
الشركة جلذب األشخاص املؤهلين ،حسبما جاء على لسان
املدير التنفيذي السيد كريستوف دريدي .وقال السيد دريدي
يف أحد املؤتمرات التي عقدت خالل العام املاضي «نحن
بحاجة إىل تقديم تلك املزايا إلقناعهم بالبقاء معنا».
وبخالف ذلك ،ستحتاج البلدان إىل النظر إىل مسألة الهجرة
الداخلية .فقد استعان عمالق الوجبات السريعة ماكدونالدز
بثالثين عامال من سري النكا لسد نقص العمالة يف ثالثة
من حمالته يف بوخارست ،كجزء من مشروع جتريبي ممتد
لسنتين .وتقدم الشركة خدمات إىل  230ألف شخص يف
اليوم من خالل  84مطعما يف رومانيا .وقد افتتحت الشركة
أربعة منافذ بيع جديدة يف عام  2019وتعتزم فتح ثمانية
منافذ أخرى هذا العام.

ماريا بيتراكيس صحفية حرة مقرها أثينا ،اليونان.
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الطيور
املهاجرة

بمقدور الهجرة أن حتل األزمة الديمغرافية – ولكن
ليس بدون سياسات سليمة
جيوفاين بيري

غالبا

ما تركز املناقشات حول الهجرة على
الثقافة والهوية واالقتصاد .ويف بلدان مثل
أستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية
حيث يندمج العديد من املهاجرين يف القوة العاملة سريعا
— ال سيما الذين رحلوا عن بلدانهم ألسباب اقتصادية —
تستند احلجج املؤيدة لزيادة الهجرة إىل منافعها االقتصادية
احملتملة .فالبحوث تشير إىل أن الهجرة ال حتد من الكثافة
الرأسمالية لالقتصاد ،بل تسمح بتوسع الشركات وتصحيح
مسار االستثمارات ،كما تشجع االبتكار والنمو – ال سيما عند
دخول املهاجرين من أصحاب املهارات .كذلك ال توجد سوى
شواهد قليلة على أن الهجرة تؤدي إىل خسارة الوظائف أو
تراجع األجور يف البلدان املستقبلة (راجع على سبيل املثال
دراسة  Lewis and Peri 2015ودراسة .)PERI 2016
غير أن املناقشات حول الهجرة غالبا ما ال تويل
اهتماما كافيا بنقطة الضعف يف شمال العامل ،أال
وهي العوامل الديمغرافية .ففي هذه البلدان ،يبلغ معدل
اخلصوبة يف الوقت احلايل  ،1,7وتراجع هذا املعدل دون
مستوى اإلحالل — أي مستوى اإلحالل السكاين الكامل
من جيل آلخر — يف عام  1980تقريبا .وبالتايل ،ستؤدي
الفروق بين عدد املواليد والوفيات إىل تراجع عدد السكان
وزيادة متوسط األعمار يف الشمال بدرجة كبيرة ،وهما
عامالن من شأنهما إحداث اضطرابات يف أسواق العمل،
وتهديد االستدامة املالية لنظم معاشات التقاعد ،وإبطاء
وتيرة النمو االقتصادي ،ما مل يوازن صايف جمموع أعداد
املهاجرين هذه االنخفاضات.
وتنتج عن هذه االجتاهات التاريخية املستمرة عواقب
حتمية على التركيبة السكانية .فبين عامي  1950و،2010
ارتفعت أعداد السكان يف املناطق الغنية يف الشمال من خالل
الزيادة الصافية يف مستويات الهجرة ،وأصبحت الهجرة
املصدر األول للنمو السكاين يف الشمال منذ عام .1990
ويف أوروبا ،شكلت الهجرة  %80من النمو السكاين بين عامي

 2000و ،2018بينما شكلت  %32من النمو السكاين يف
أمريكا الشمالية خالل الفترة نفسها.
ونخلص من ذلك إىل أن الهجرة الصافية هي السبيل الوحيد
لضمان استقرار مستويات السكان أو نموها يف االقتصادات
املتقدمة يف الشمال التي تشهد زيادة يف أعداد املسنين – وهو
ما لن يحدث إال يف حالة تشجيع سياسات الهجرة االستشرافية
التي تسمح بزيادة أعداد املهاجرين وتدرك تأثيرهم على املدى
الطويل ،بدال من التركيز فقط على حساب تكلفتهم (وهي تكلفة
سياسية يف معظمها) على املدى القصير.

هل يحل املهاجرون حمل املواطنين
األصليين؟

بينما تشير هذه االجتاهات العامة إىل الدور املهم للهجرة
الدولية يف احلد من الفروق الديمغرافية ،قد يتساءل البعض
عما إذا كانت تسهم بشكل منهجي يف إبطاء وتيرة التراجع
السكاين يف الشمال .وبعبارة أخرى ،هل يحل املهاجرون
حمل أعداد املواطنين األصليين املتناقصة عبر البلدان؟ إذا
ما ألقينا نظرة أقرب على األوضاع ،ربما تكون اإلجابة ال.
فحتى يمكن ملستويات الهجرة الدولية التصدي للضغوط
السكانية والتحول إىل أداة تلقائية لضبط األوضاع
الديمغرافية ،يتعين انتقال األشخاص من البلدان الشابة
سريعة النمو السكاين إىل البلدان بطيئة النمو السكاين التي
تشهد تزايدا يف أعداد املسنين .ويوضح الرسم البياين 1
االرتباط بين معدل اخلصوبة يف عام  2000ومعدالت
الهجرة الصافية الالحقة خالل الفترة من  2000إىل 2019
(صايف تدفقات املهاجرين الوافدين أجنبيي املولد مقسوما
على عدد السكان يف عام  )2000عبر جمموعة من البلدان
املتوافر عنها بيانات ،وعددها  191بلدا .ويتناسب حجم
الفقاعة التي تمثل البلد مع تعداده السكاين يف عام .2000
وحتى تتحول الهجرة إىل أداة ضبط ديمغرايف عبر البلدان،
يتعين وجود ارتباط سلبي بين هذين املتغيرين عبر البلدان.
غير أن الرسم البياين ال يوضح وجود أي ارتباط على
اإلطالق ،مما يعني أن البلدان التي انخفضت فيها معدالت
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الرسم البياين 1

اخلصوبة والهجرة

البلدان التي سجلت معدالت خصوبة منخفضة يف عام  2000مل تشهد معدالت
هجرة أعلى يف العشرين سنة التالية.
(صايف الهجرة الوافدة ،2019-2000 ،مقابل معدل اخلصوبة يف عام )2000
صايف الهجرة الوافدة ،مقسوما على
عدد السكان يف عام 2000
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املنافع االقتصادية

الرسم البياين 2

أضواء على أوروبا

بعض البلدان التي سجلت أدنى معدالت اخلصوبة شهدت معدالت هجرة منخفضة
بين عامي  2000و.2019
(صايف الهجرة ،2019-2000 ،مقابل معدل اخلصوبة ،أوروبا)
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اخلصوبة يف عام  2000مل تشهد ارتفاعا يف معدل الهجرة
يف العشرين سنة التالية .لذلك مل يكن للهجرة أي دور يف
موازنة النمو السكاين عبر بلدان العامل.
ويركز الرسم البياين  2على بلدان أوروبا التي تتضمن بعض
بلدان العامل األكثر ثراء واألقل من حيث معدالت اخلصوبة.
وحتى يف هذه احلالة ،جند أن العالقة بين اخلصوبة والهجرة
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إيجابية ،إن وجدت .فبمراجعة الرسم البياين يتضح أن بعض
البلدان ذات معدالت اخلصوبة األدنى على اإلطالق (ومعظمها
يف أوروبا الشرقية واجلنوبية) شهدت معدالت هجرة منخفضة.
كذلك فإن بعض هذه البلدان ،مثل هنغاريا وبولندا ،انتخبت
مؤخرا حكومات تضمر عداء واضحا للمهاجرين .ومن الواضح
للغاية أن انخفاض معدالت اخلصوبة يف بلدان الشمال الثرية
ال يساعد يف حد ذاته على تسهيل زيادة معدالت الهجرة .ويف
إفريقيا ،وهي املنطقة األعلى من حيث معدالت اخلصوبة ،ال
يوجد ارتباط أيضا بين معدالت اخلصوبة والهجرة.
لذلك ال يبدو أن الهجرة الدولية على مستوى البلدان تشكل
عامال لتحقيق االستقرار السكاين .والسبب يف ذلك أنه يف غياب
السياسات االستشرافية ،ال تكون هناك قناة واضحة يمكن من
خاللها جذب مزيد من املهاجرين إىل اجملتمعات التي تتزايد
فيها أعداد املسنين – والتي باتت يف حالة ركود اقتصاديا،
كما باتت أقل ابتكارا ،ومن املرجح أن مواطنيها يشعرون
باخلوف من التغيرات املصاحبة لركب الهجرة الدولية .ويعني
ذلك أن الهجرة ليست حال تلقائيا لألزمة الديمغرافية يف
شمال العامل ،بل سيتعين أن تضطلع السياسات بدور فعال إذا
أُريد للهجرة أن تؤدي الدور املنتظر منها.
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ال تقتصر املنفعة املتحققة من تدفقات املهاجرين إىل البلدان التي
تشهد تراجعا سكانيا على جتنب هذا التراجع ،ولكن تأثير الهجرة
اإليجابي يمتد إىل هيكل األعمار يف هذه البلدان .فعادة ما يكون
املهاجرون أصغر سنا من املواطنين يف البلدان املستقبلة .ومقارنة
عددا.
بالسكان األصليين ،جند أن املهاجرين يف سن العمل أكثر ً
وبالتايل يساهم املهاجرون اجلدد يف زيادة حجم القوة العاملة
يف مواجهة تراجعها الطبيعي يف اقتصادات الشمال املتقدمة حيث
تتزايد أعداد املسنين الذين يخرجون من صفوف القوة العاملة
بمعدل أسرع مقارنة بمعدل انضمام الشباب إليها.
وباملثل ،فإن ارتفاع نسبة املهاجرين يف سن العمل قد يساهم
يف احلد من نسبة اإلعالة (أي عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم
 65عاما مقسوما على عدد السكان يف املرحلة العمرية من 15
عاما إىل  64عاما) التي ترتفع سريعا يف االقتصادات املتقدمة.
ففي الواليات املتحدة األمريكية ،ارتفعت هذه النسبة من  0.126يف
عام  1950إىل  0.223يف عام  .2018ويف اليابان ،ارتفعت النسبة
من  0.09يف عام  1960إىل  0.46يف عام .2018
كذلك تزداد صعوبة استمرار نظم معاشات التقاعد غير املمولة
يف هذه البلدان التي تشهد زيادة سريعة يف أعداد املسنين ،حيث
أصبحت نسبة العاملين إىل املتقاعدين  3أو  4إىل  1بعد أن كانت
 10إىل  1منذ عقود قليلة .وستساعد زيادة الهجرة ،ال سيما يف
البلدان التي تزداد فيها أعداد املسنين سريعا ،يف إبطاء نمو نسبة
اإلعالة .وبالرغم من أن املهاجرين سيبلغون سن الشيخوخة يف
نهاية املطاف ،فإن تدفق أعداد كبيرة من املهاجرين الشباب يف

العوامل الديمغرافية

سن العمل خالل السنوات التي تشهد االنخفاض األكبر يف أعداد
املواطنين األصليين سيسمح بتحول تدريجي يسهل على البلدان
إدارته.
والناس يهاجرون وهم يف سن الشباب ،وهي حقيقة
يعزى إليها أيضا ما توصلت إليه عدة دراسات من أن
املهاجرين يساهمون مساهمة إيجابية يف املالية العامة
على مدار حياتهم (راجع دراسة  .)Orrenius 2017وبالطبع
فإن التأثير اإليجابي الصايف للمهاجرين على املالية العامة
يتوقف على قدرتهم على االندماج يف سوق العمل وامتالكهم
املهارات املطلوبة .غير أن قدرة املهاجرين على حتسين
رصيد املالية العامة يف البلد املستقبِل تمثل واقعا فعليا.
ففي الواليات املتحدة األمريكية ،على سبيل املثال ،حيث
ترتفع معدالت توظيف املهاجرين ،ومعظمهم من احلاصلين
على تعليم عال ،فإن املهاجر الذي وصل إىل البالد يف
السنوات العشر األخيرة يبلغ متوسط مساهمته يف املالية
العامة  173ألف دوالر أمريكي على مدار حياته.
كذلك يدعم املهاجرون اخلصائص الديمغرافية يف
االقتصادات املتقدمة بسبب ارتفاع معدالت اخلصوبة بينهم
مقارنة بالسكان األصليين .ففي الواليات املتحدة األمريكية،
بلغ جمموع معدل اخلصوبة للمواطنين  1.76طفل للسيدة
الواحدة يف عام  ،2017مقابل  2.18يف حالة املهاجرين.
وبالتايل يساعد وجود املهاجرين على استقرار معدالت
اخلصوبة يف الواليات املتحدة عند مستويات أقرب إىل معدل
اإلحالل السكاين.
ومن منظور بلدان اجلنوب ،تساعد السياسات التي تسمح
بزيادة الهجرة إىل الشمال يف احلد من الضغوط الديمغرافية
يف البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة .وبالرغم من أن
هجرة أصحاب املؤهالت الدراسية العالية (وهو ما يطلق عليه
هجرة الكفاءات) قد تكون لها آثار سلبية على البلدان املرسلة،
تشير عدة دراسات إىل أن حتويالت العاملين باخلارج،
واملهاجرين العائدين ،و»استقطاب العقول» جميعها قنوات
آلثار إيجابية حمتملة .وتشير البحوث إىل أن معدالت الهجرة
إىل اخلارج أعلى ما تكون يف البلدان ذات الدخل املتوسط
وليس يف البلدان األكثر فقرا .فعندما ينحصر الناس يف حياة
الكفاف ،ال تكون لديهم السيولة األساسية الالزمة لالستثمار
يف الهجرة أو استكشاف الفرص اخلارجية .لذلك فإن زيادة
الهجرة إىل الشمال قد تستفيد منها البلدان متوسطة الدخل
التي يرجح أن يغتنم مواطنوها هذه الفرص.

عيش كريم يف الشيخوخة

ومن ثم ،فمن منظور ديمغرايف ،يبدو أن زيادة تدفقات
املهاجرين ،ال سيما الشباب ،إىل اقتصادات الشمال املتقدمة
أمر مُحبذ .فمن شأن ذلك أن يسهم يف احلد من التراجع السكاين
ومنع تقلص القوة العاملة وحتسين نسب اإلعالة وحتقيق
مكاسب مالية إيجابية .ومن منظور السياسات ،يعني ذلك

زيادة عدد املهاجرين املسموح به ،واحلد من القيود األخرى
املفروضة ،والتخطيط للتدفقات املستقبلية من الوافدين.
ومع ذلك ،شددت أوروبا والواليات املتحدة سياسات
الهجرة يف السنوات األخيرة ،وتصاعدت فيهما نبرة التشكك
جتاه املهاجرين .ومن الالفت للنظر أن أحد أسباب معارضة
الهجرة قد يكون نابعا من العوامل الديمغرافية يف حد ذاتها.
ففي اجملتمعات التي تشهد ارتفاعا يف أعداد املسنين ،توجد
شواهد متزايدة على نمو املعارضة للسياسات املؤيدة للهجرة،
وينتهج املواطنون األكبر سنا توجهات أكثر سلبية جتاه املهاجرين
مقارنة بالشباب (راجع دراسة .)Schotte and Winkler 2014
وينطوي ذلك على مفارقة واضحة ،إذ إن املواطنين األكبر سنا هم
الفئة األكثر استفادة من الهجرة :فنظام معاشات التقاعد سيكون
أكثر استدامة ،كما أن املهاجرين العاملين ال يشكلون تهديدا
لوظائفهم ،وغالبا ما يعمل املهاجرون يف خدمات موجهة لهذه
الفئة ،مثل خدمات الرعاية.
ولكن اخلبر السار هو أن هذه التوجهات السلبية تنشأ
يف األغلب عن الفروق بين األجيال ،وليست جمرد نتيجة
«لشيخوخة السكان» .فربما تكون هذه التوجهات ناجتة
عن أن األجيال املسنة احلالية يف أوروبا والواليات املتحدة
تفتقر نسبيا إىل التعامل مع ظاهرة الهجرة .ففي أوروبا على
سبيل املثال ،تشير املسوح إىل أن أبناء جيل األلفية وجيل
ما بعد األلفية لديهم قناعات أكثر إيجابية عن الهجرة
مقارنة باألجيال األكبر سنا .ويف ظل تعرض األجيال
احلالية األصغر سنا لظاهرة الهجرة بشكل أكبر ،فإنها قد
تستطيع تأييد السياسات األكثر دعما حلرية الهجرة إذا ما
استقرت لديها هذه القناعات مع تقدمها يف السن وزيادة
قوتها التصويتية .وعندئذ قد يكون من املمكن حتقيق كافة
املكاسب الديمغرافية اإليجابية الناجتة عن الهجرة.
جيوفاين بيري أستاذ االقتصاد ومدير مركز الهجرة
العاملية يف جامعة كاليفورنيا بمدينة دافيس.
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تقدم يف
السن
وليس
إغراقا يف الفقر
مع تقدم اجملتمعات يف العمر على مستوى العامل ،يصير التكيف واجبا يف معاشات
التقاعد والسياسات العامة

ما

ديفيد أماغلوبيلي ،إيرا دابال-نوريس ،فيتور غاسبار

مل تكن مقيما يف فرنسا ،قد تتصور أنه أنك غير ذي صلة باإلضرابات اجلماعية التي
اجتاحتها مؤخرا ضد اإلصالحات املقترحة يف نظام معاشات التقاعد .ولكنه تصور
يجانبه الصواب ،إذا ما نظرنا إىل سرعة تغير اخلصائص الديمغرافية يف خمتلف أنحاء
العامل .فإذا كنت تعيش يف أوروبا ويوشك والداك على التقاعد يف سن اخلامسة والستين (وهو سن
التقاعد القانوين يف العديد من البلدان) ،ينبغي أن تعلم أن كل متقاعد يف هذه السن فأكبر يدعمه ،يف
املتوسط 3,4 ،من األشخاص يف سن العمل .وبحلول عام  ،2050وهو العام الذي ربما تتقاعد فيه أنت،
من املتوقع أن يتضاءل هذا العدد إىل شخصين فقط.
وتوشك اليابان على الوصول إىل هذه املرحلة بالفعل .وبحلول عام  ،2050سينضم إىل اليابان
أكثر من  35بلدا آخر (نحو %7من سكان العامل) ،وهو ما ينطوي على زيادة كبيرة يف العبء الذي
يتحمله العاملون لدعم املتقاعدين .وسيكون لهذا التغير اجلذري انعكاسات اقتصادية واجتماعية
مهمة ال يمكن أن تتجاهلها احلكومات أو األفراد.
وال تقتصر هذه الظاهرة على أوروبا أو االقتصادات املتقدمة بشكل أعم .فالشيخوخة تؤثر على
جميع أنحاء العامل ولكن بدرجات متفاوتة .ويسهم عامالن رئيسيان يف حتول التركيبة العمرية
للسكان على النحو املذكور :فالناس يعيشون ملدة أطول وينجبون عددا أقل من األطفال .وكثير من
البلدان يف نصف الكرة الشمايل ،وال سيما اليابان ،جتد نفسها يف مرحلة أكثر تقدما من هذا التحول
الديمغرايف .وهناك بلدان أخرى ،معظمها يف إفريقيا ،ال تزال يف مرحلة مبكرة منه.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻗﻤﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻدﺧﺎر
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)اﳌﺪﺧﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
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اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.

وتواجه البلدان التي تمر بمراحل متقدمة من التحول
عددا أقل
الديمغرايف انكماشا يف قوة العمل ،مما يعني أن
ً
من الناس يسددون اشتراكات نظم التقاعد ،يف الوقت الذي
ال تزال فيه هذه البلدان بحاجة لضمان مستويات معيشية
كريمة للمتقاعدين .ومن ناحية أخرى ،حتتاج البلدان التي ال
تزال يف مرحلة مبكرة من التحول الديمغرايف إىل خلق عدد
كبير من فرص العمل اجلديدة كل عام الستيعاب السكان يف
سن العمل الذين تتزايد أعدادهم بسرعة .وبحلول عام ،2050
ستكون املفارقة صارخة بين مناطق مثل أوروبا وإفريقيا
جنوب الصحراء (انظر الرسم البياين .)1

التأثير على املدخرات

تعني الشيخوخة املتزايدة حاليا يف أجزاء كبيرة من العامل
أن هناك تراجعا يف االدخار ،مع افتراض تساوي كل العوامل
األخرى .فالسلوك االدخاري يتبع نمط دورة احلياة بوجه
عام :إذ يميل الناس إىل االقتراض يف سنوات العمل األوىل؛
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ويدخرون يف عنفوان سن العمل؛ ثم ينفقون بعض ما ادخروه
بمجرد خروجهم من قوة العمل .وقد يكون هذا النمط أقل
بروزا يف البلدان منخفضة الدخل ،لكنه يعني أن اجملتمعات
األكثر تقدما يف مراحل الشيخوخة غالبا ما تكون مدخراتها
اإلجمالية أقل.
ومصداقا لذلك ،يشير بحث أجراه الصندوق مؤخرا
) (Amaglobeli and others 2019إىل أنه من املتوقع
انخفاض املدخرات اخلاصة والعامة (أي رصيد املالية
العامة احلكومية ،عمليا) يف االقتصادات املتقدمة تأثرا
بزيادة اإلنفاق على املعاشات التقاعدية خالل السنوات
الثالثين القادمة (مع افتراض تساوي كل العوامل األخرى).
وسيتعين تغيير هذا الوضع إذا كان لشباب هذه البلدان أن
يحصلوا على استحقاقات تقاعدية تماثل ما يحصل عليه
متقاعدو اليوم .ذلك أن مدة احلياة األطول ستتطلب منهم
ادخارا أكبر بكثير كما تتطلب تأجيل التقاعد لعدد من
السنوات.

العوامل الديمغرافية

مدة احلياة األطول ستتطلب من الشباب ادخارا أكبر بكثير كما
تتطلب تأجيل التقاعد لعدد من السنوات.
ويف املقابل ،سيزداد االدخار اخلاص يف اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات البلدان النامية نظرا
لالرتفاع النسبي يف أعداد الشباب (راجع الرسم البياين .)2
وستكون هذه الزيادة أكبر من التراجع املتوقع يف املدخرات
العامة نتيجة الرتفاع اإلنفاق العام على املعاشات التقاعدية
عن مستوياتها احلالية يف هذه البلدان.
غير أن هذه اجملاميع الكلية حتجب وراءها تباينا
كبيرا بين البلدان .وينطبق هذا حتى على البلدان التي تمر
بنفس مرحلة التحول الديمغرايف ،نظرا لتأثير املواصفات
التي يتسم بها تصميم كل نظام من أنظمة التقاعد .وثمة
خاصيتان مهمتان تؤثران على اجتاهات االدخار يف
املستقبل ،أال وهما سخاء نظام التقاعد احلكومي ووجود
أو غياب نظام للتقاعد يتيح حسابات ادخار خمصصة
للمعاشات التقاعدية .وتُعرف هذه احلسابات باألنظمة ذات
االشتراكات احملددة ،يف مقابل األنظمة ذات املزايا احملددة
التي تعد بمبلغ معين ملعاش التقاعد الذي يحصل عليه كل
شخص بناء على معادلة حمددة.
فمعاشات التقاعد العامة املفرطة يف السخاء تخفِّض
املدخرات العامة واخلاصة على حد سواء ،إذا تساوت كل
العوامل األخرى .والبلدان التي توفر معاشات تقاعد عامة
أكثر سخاء نسبيا (من حيث متوسط اإلنفاق على معاش
التقاعد لكل مسن) سينتهي بها األمر إىل ارتفاع اإلنفاق
احلكومي نسبيا مع تزايد عدد املتقاعدين ،مما يعني انخفاض
املدخرات العامة ،ما مل تتمكن هذه البلدان من إجراء تعديالت
على اإلنفاق على بنود أخرى (كأن تخفض اإلنفاق على أجور
املوظفين احلكوميين أو املشتريات احلكومية) .كذلك فإن
التعهد بمعاش تقاعدي حكومي سخي يؤثر أيضا على سلوك
األفراد ،فيصبحون أقل ميال إىل االدخار بأنفسهم .وعلى
العكس من ذلك ،فإن معاشات التقاعد احلكومية األقل سخاء
يمكن أن ترفع االدخار اخلاص ألنها تدفع الناس إىل زيادة
االدخار لتقاعدهم الذي يعتمد يف األساس على التمويل
الذاتي.
ويف املتوسط ،يُتوقع أن تزداد املدخرات اخلاصة يف
مقارنة
البلدان التي تعتمد أنظمة ذات اشتراكات حمددة
ً
بالبلدان التي ال تطبق هذه األنظمة .فعلى سبيل املثال ،جند
أن حسابات التقاعد الفردية يف الواليات املتحدة جتعل من
األسهل االدخار لسن التقاعد من خالل حسابات خمصصة
الدخار املعاشات التقاعدية .وبالتايل ،فإنها تساعد على
زيادة االدخار اخلاص.

نماذج جديدة

تساهم السياسات العامة بدور مهم يف تدعيم اجلهود
ف يف سن التقاعد مع ضمان
الرامية إىل توفير دخل كا ٍ
استمرارية أنظمة التقاعد .ويمكن تقسيم هذه السياسات
إىل نظام املعاش التقاعدي ،والسياسات املالية،
وسياسات سوق العمل .وسنستعرض كل جمال من هذه
اجملاالت على حدة.
أجرى كثير من البلدان إصالحات كبيرة يف نظام التقاعد
خالل السنوات األخيرة إدراكا منها للتحديات الناجمة
عن التحول الديمغرايف اجلاري .وتهدف هذه اإلصالحات
إىل احتواء الزيادة يف عدد أصحاب املعاشات التقاعدية.
ويتحقق ذلك يف العادة عن طريق تغيير املعايير الرئيسية
لنظام املعاشات التقاعدية ،مثل رفع سن التقاعد القانوين
وتشديد قواعد األهلية .فعلى سبيل املثال ،يهدف اقتراح
اإلصالح األخير يف فرنسا إىل رفع سن التقاعد بمعاش
تقاعدي كامل إىل  64عاما؛ ويف البرازيل ،يرفع اإلصالح
الذي تم اعتماده يف أكتوبر  2019سن التقاعد من  56عاما
للرجال و 53عاما للنساء إىل  65عاما و 62عاما على
الترتيب .ويف بعض البلدان ،مثل قبرص والدانمرك وهولندا
والبرتغال ،تنص التشريعات على رفع سن التقاعد القانوين
بما يتماشى مع ارتفاع متوسط العمر املتوقع.
وحاولت اإلصالحات أيضا استهداف حجم استحقاقات
املعاشات التقاعدية بجعلها أقل سخاء .ويمكن حتقيق ذلك
بتعديل املعادالت املستخدمة يف حساب االستحقاقات،
كتعديل مكوِّن الربط بمؤشر التضخم؛ وإعادة صياغة قواعد
إلعادة تقييم املعاش التقاعدي (وهو التعديل الذي يطبق
على الدخل التقاعدي السابق ملراعاة التغيرات احلاصلة
يف مستويات املعيشة بين تاريخ اكتساب احلق فيه وتاريخ
املطالبة به)؛ وتغيير معدل تراكمه (معدل زيادة االستحقاقات
مع انتهاء خدمة العامل يف ظل نظام حمدد املزايا).
وبينما يؤدي التقليل من سخاء املعاشات التقاعدية
العامة واحلد من تدفق املتقاعدين اجلدد إىل تقليص مواطن
الضعف املايل طويلة األجل وتخفيف حدة انخفاض االدخار
الكلي ،فإن هذه اإلصالحات تؤثر على توزيع الدخل أيضا،
ولذلك يتعين حتديدها بناء على عملية معايرة دقيقة .فعلى
سبيل املثال ،جند أن ربط أي رفع لسن التقاعد القانوين
بارتفاع مدة احلياة من شأنه املساهمة يف إبطاء تدفق
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اإلملام باألمور املالية يمكن أن يعزز ثقافة االدخار ويساعد
الناس على التخطيط للتقاعد بشكل أفضل.
املتقاعدين اجلدد وتشجيع العاملين األكبر سنا على البقاء
يف قوة العمل .وسيكون من األهمية بمكان أيضا النص على
أحكام فعالة لتجنب فقر املسنين.
ويف البلدان التي ال تطبق أنظمة تقاعدية مناسبة ،ثمة
حاجة إىل توفير معاشات تقاعدية أكثر سخاء باإلضافة إىل
توسيع نطاق تغطيتها .والصين وجمهورية كوريا مثاالن
للبلدان التي تتسم بمعدالت ادخار مرتفعة ونظم ضمان
اجتماعي تتسم بضيق التغطية وقلة السخاء .ولهذا ينبغي
لصانعي السياسات يف هذه البلدان أن يعملوا على إعادة
توجيه املوارد للحد من الفقر بين كبار السن بتوسيع تغطية
نظم الضمان االجتماعي ،وزيادة املعاشات االجتماعية (أي
التحويالت النقدية اخلالصة املوجهة لكبار السن) ،وتعزيز
حتويالت املساعدة االجتماعية املوجهة .ومن شأن هذه
اإلجراءات أن تقلل احتياج األسر إىل االدخار الوقائي وأن
تعمل يف الوقت نفسه على تخفيف عدم املساواة والفقر بين
املسنين.
وإىل جانب اإلصالحات على غرار ما ناقشناه يف هذا
املقال ،ينبغي أن تعيد البلدان النظر يف هيكل نظام املعاشات
التقاعدية ككل .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن تنظر يف وضع
برامج حكومية باشتراكات حمددة  -من النوع الذي يشجع
الناس على االدخار لسن التقاعد من خالل نظم تقاعد فردية
خمصصة لهذا الغرض – مع افتراض أن هناك شروطا مسبقة
يتعين استيفاؤها (.)Rudolph and Rocha 2009
ومن السبل املهمة األخرى حتفيز االدخار الطوعي لسن
التقاعد من خالل تطوير أدوات القطاع املايل .فينبغي للبلدان
التي تطبق نظما مالية أقل تطورا أن تركز جهودها يف البداية
على تعزيز الشمول املايل .ذلك أن  %31من البالغين على مستوى
العامل ال يملكون حسابات مصرفية حتى اآلن ،علما بأن غالبية
السكان غير املتعاملين مع البنوك يعيشون يف إفريقيا جنوب
الصحراء ).(Demirgüç-Kunt and others 2018
واإلملام باألمور املالية يمكن أن يعزز ثقافة االدخار
ويساعد الناس على التخطيط للتقاعد بشكل أفضل .وبوسع
البلدان ذات القطاعات املالية األكثر تطورا أن تضع سياسات
تدعم االدخار اخلاص الطوعي لسن التقاعد .فعلى سبيل
املثال ،توفر الواليات املتحدة حسابات ادخار مصرفية لسن
التقاعد تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية ،مثل نظم التقاعد
) .401(kويمكن النظر أيضا يف حسابات االدخار العامة
أو حسابات االدخار العامة أو التعليمية التي تُمنَح معاملة
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ضريبية تفضيلية .وستكون مشاركة األسر متوسطة الدخل
ضرورية حتى حتقق هذه اخلطط ادخارا إضافيا بدال من
جمرد نقل املدخرات املوجودة إىل مكان آخر.
وبوسع البلدان أن تعتمد سياسات تتصدى للتراجع
املتوقع يف قوة العمل .فعلى سبيل املثال ،ينبغي أن تركز
اإلصالحات على سد الفجوات بين اجلنسين فيما يخص
املشاركة يف قوة العمل ،كما فعلت كل من إيطاليا وإسبانيا.
واإلمكانات هنا كبيرة إذ إن  %50فقط من النساء يشاركن
يف قوة العمل على مستوى العامل ،مقارنة بنسبة مشاركة
تبلغ  %80يف حالة الرجال (Dabla-Norris and Kochhar
) .2019ويمكن املساهمة يف زيادة عدد األمهات الشابات
يف سوق العمل من خالل تعزيز فرص احلصول على خدمات
رعاية الطفل بمستوى عايل اجلودة وتكلفة يف املتناول .وملا
كانت معدالت املشاركة يف قوة العمل غالبا ما تنخفض يف
الفئات العمرية األقرب إىل التقاعد ،يمكن أن تعتمد البلدان
سياسات تشجع العاملين األكبر سنا على مواصلة العمل،
ال سيما بالنظر إىل زيادة طول العمر .ويمكن للحكومات
أن تُسهل هذا األمر من خالل إعادة النظر يف الضرائب
واالستحقاقات التي تعطي أفضلية للتقاعد املبكر.
ويمكن لهذه السياسات جمتمعة أن حتد من االنخفاضات
املتوقعة يف االدخار الوطني ،مع تعزيز استمرارية نظم
املعاشات التقاعدية وضمان احلفاظ على مستويات معيشية
كريمة يف سن التقاعد.
ديفيد أماغلوبيلي يعمل مساعدا ملدير إدارة شؤون
املالية العامة بالصندوق وفيتور غاسبار هو مدير اإلدارة.
إيرا دابال-نوريس هي رئيـس قسـم يف إدارة آسيا
واحمليط الهادئ بالصنـدوق.
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عــدد الســكان يف ســن العمــل بســرعة
أكبــر مــن أي شــريحة أخــرى يف
اجملتمــع يف معظــم أنحــاء إفريقيــا
ويف أجــزاء مــن آســيا وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي .ففــي
الهنــد ،جنــد أن أعمــار نصــف الســكان البالــغ عددهــم  1.3مليــار
نســمة تقــل عــن  27ســنة ،ويصــل  1.3مليــون شــاب إىل ســن
العمــل كل شــهر.
ومــن املمكــن أن تكــون شــريحة الســكان الشــابة الكبيــرة
أهــم أصــل يمتلكــه بلــد مــن البلــدان ،حيــث إنهــا تفتــح البــاب
أمــام زيــادة الدخــول واحلــد مــن الفقــر — أو مــا يطلــق عليــه
املكاســب الديمغرافيــة .ولكنهــا يمكــن أن تشــكل أيضــا حتديــات
ملحــة .فالبلــدان التــي تفشــل يف توفيــر فــرص عمــل كافيــة لعــدد
كبيــر مــن الشــباب تكــون عرضــة لعــدم االســتقرار االجتماعــي
والسياســي واالقتصــادي.
ويواجــه الشــباب يف الكثيــر مــن البلــدان التــي تشــهد زيــادة
ســكانية كبيــرة ســوق عمــل شــاقة .ووفقــا لبحــوث صنــدوق النقد
الــدويل ،فــإن حــوايل  %20مــن الشــباب يف متوســط اقتصــادات
األســواق الصاعــدة والناميــة غيــر ملتحقيــن بالدراســة وال
يعملــون .وغالبــا مــا يكــون عمــل الشــباب يف وظائــف بــدوام
جزئــي وذات أجــور منخفضــة وال توفــر أي حمايــة قانونيــة.
ولكــن مــا الــذي يمكــن القيــام بــه؟ لقد حققــت البلدان النامية
تقدمــا هائــا يف معــدالت االلتحــاق باملــدارس يف الســنوات
األخيــرة .ويتمثــل التحــدي اآلن يف كيفيــة حتســين التوافــق بيــن
التعليــم واملهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل اليــوم.
وتعطــي التكنولوجيــا أمــا أيضــا .ففــي حيــن أنهــا ســتحل
علــى األرجــح حمــل بعــض الوظائــف ،يمكــن لهــا أيضــا أن تعــزز

الترابــط وتتيــح إمكانــات لالبتــكار ،ممــا يولــد وظائــف جديــدة
تمنــح ميــزة للشــباب.
ويمكــن للحكومــات أن تبــذل املزيــد لتيســير دخــول الشــباب
إىل ســوق العمــل .فالشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل يجــدون
صعوبــة يف بــدء حياتهــم املهنيــة .وتميــل السياســات التــي
تقيــد املرونــة وإمكانيــة التنقــل بيــن القطاعــات — مثــل
قوانيــن حمايــة العمالــة مفرطــة اجلمــود أو احلــد األدنــى لألجــور
املرتفــع بشــكل مبالــغ فيــه — إىل إحلــاق الضــرر بالشــباب
أكثــر مــن العمــال األكبــر ســنا.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الكثيــر مــن أفــراد اجليــل التــايل
يف طريقهــم نحــو االزدهــار .وتعــرض الصفحــات التاليــة نظــرة
ثاقبــة علــى ثالثــة مــن الشــباب الــذي يخوضــون الصعوبــات
اليوميــة التــي تواجههــم وهــم يكســبون عيشــهم بدرجــات
متفاوتــة مــن النجــاح.
دارا شــاه ،تبلــغ مــن العمــر  27عامــا ،شــاركت يف تأســيس
ســتوديو لتصميــم املعلومــات يف نيودلهــي بالهنــد ،وهــو بلــد
تواجــه فيــه رائــدات األعمــال عقبــات ثقافيــة خطيــرة .وعبــد
اإللــه صَفّــي البالــغ مــن العمــر  21عامــا ،فنــان اســتعراضي
طمــوح مــن مدينــة فــاس باملغــرب ،والــذي اشــتغل يف أعمــال
البنــاء وبيــع املنتجــات الفخاريــة قبــل التحاقــه بمركــز للتدريــب
املهنــي علــى أمــل احلصــول علــى عمــل الئــق .وفيــث أويكــو التــي
تبلــغ مــن العمــر  26عامــا ،وهــي رائــدة أعمــال يف أوغنــدا هربــت
مــن األحيــاء الفقيــرة يف كمبــاال لتبــدأ عمــا جتاريــا يحــول
النفايــات البالســتيكية إىل حقائــب يدويــة عصريــة.
ويتســم هــؤالء الشــباب بالطمــوح واإلدراك االجتماعــي
وهــم منفتحــون أمــام التغييــر ومل يجلســوا منتظريــن أن تأتــي
الفرصــة إليهــم .وفيمــا يلــي نســتعرض قصصهــم.

١

دارا ﺷﺎه ،اﻟﻬﻨﺪ

ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊــﺎﱄ ،ﺗُﺪﻳــﺮ اﻟﻨﺴــﺎء  ٪١٤ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ
اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﰲ اﻟﻬﻨــﺪ .وﻳﻤﺜــﻞ ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ — اﻟــﺬي ﻳﻌــﺰزه اﻟﺘﺤﻴــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ
— ﻋﻘﺒــﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ أﻣــﺎم راﺋــﺪات اﻷﻋﻤــﺎل .ﻏﻴــﺮ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌــﺎب ،ﲢُﻄــﻢ ﺑﻌــﺾ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﻘﻮاﻟــﺐ
اﻟﻨﻤﻄﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻣﻬــﻦ ﰲ ﳎــﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت.
وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻟﻨﺴــﺎء دارا ﺷــﺎه ،اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ
 ٢٧ﻋﺎﻣــﺎ ،واﻟﺘــﻲ اﺷــﺘﺮﻛﺖ ﰲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ Pykih
وﺗﻘــﻮم ﺑــﺪور اﻟﺸــﺮﻳﻚ اﳌﺴــﺆول ﻋــﻦ اﻹدارة ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴــﻢ وﺑﻨــﺎء واﺟﻬــﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻟﻠﻤﺤﺘــﻮى
واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت .وﻫــﻲ ﺗﻘــﻮم ﺑﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻷدوار ﰲ ﻳﻮﻣﻬــﺎ
اﻟﻌــﺎدي ،أدوار ﺗﺘــﺮاوح ﻣــﻦ دورﻫــﺎ ﻛﺄم ﻟﺮﺿﻴــﻊ إﱃ دور
رﺋﻴﺴــﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﻌﻨﻴــﺔ ﺑﻌــﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت وﺗﺼﻤﻴــﻢ
اﻟﺒﺮﳎﻴــﺎت.
وﰲ ﻣﻌــﺮض اﻧﺘﻘﺎﻟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻷﺳــﺮة وأﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ،ﺗﺸــﻌﺮ ﺷــﺎه ﺑﺎﻟﻘﻠــﻖ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ﻣــﻦ
أن ﻳﺮاﻫــﺎ اﻟﻨــﺎس إﻣــﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬــﺎ أﻣــﺎ ﺳــﻴﺌﺔ أو ﺳــﻴﺪة ﻏﻴــﺮ
ﻣﻠﺘﺰﻣــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﻜﺎﰲ .ﻓﻬــﻲ ﺗﻘــﻮل إﻧــﻪ
ﻳﺘﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﻬﻨﺪﻳــﺎت ﺗﻜﻮﻳــﻦ أﺳــﺮ وﻟﻴــﺲ ﺷــﺮﻛﺎت
— وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ.
وﻗــﺪ ﺗﻌﻠﻤــﺖ اﻟﻜﺜﻴــﺮ .وﺗﻘــﻮل »ﺗﻐﻴــﺮت آﻓﺎﻗــﻲ ﺑﻌــﺪ أن
أﺻﺒﺤــﺖ أﻣــﺎ ،ﻓﻘــﺪ أﺻﺒﺤــﺖ اﻧﻈــﺮ اﻵن إﱃ اﻷﺷــﻴﺎء ﻣــﻦ
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ﺣــﻮﱄ وأﺳــﺄل ﻧﻔﺴــﻲ ،ﻫــﻞ أرﻳــﺪ أن ﺗﻤــﺮ اﺑﻨﺘــﻲ ﺑﻨﻔــﺲ
اﶈــﻦ اﻟﺘــﻲ أواﺟﻬﻬــﺎ؟ وإن ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻷﻣــﺮ ﻛﺬﻟــﻚ ،ﻓﻤــﺎ
اﻟــﺬي ﻳﻤﻜــﻦ أن أﻓﻌﻠــﻪ اﻵن ﻷﺑــﺪأ ﰲ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻷﻣــﻮر؟«
وﺷــﺎه ﻋﻀــﻮ ﰲ ﻣﺒــﺎدرة  Global Shapersاﻟﺘــﻲ
ﻳﺪﻋﻤﻬــﺎ اﳌﻨﺘــﺪى اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،وﺗــﺮى أن
ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ اﻻﺣﺘﻔــﺎء ﺑﺎﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴــﺔ �ــﺎﱄ اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴــﻪ واﻟﺒــﺪء ﰲ
اﻻﺣﺘﻔــﺎء ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺨﻠﻘــﻮن ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ
وﻳﺤﻘﻘــﻮن اﺧﺘﻼﻓــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺎ ﻛﺒﻴــﺮا.
وﺗﺴــﻌﻰ ﺷــﺎه ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﺮﻛﺔ  Pykihإﱃ ﻧﻘــﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻷدﻟــﺔ واﻟﺒﺤــﻮث ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻔﻜــﺮ
واﻷوﺳــﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ وإﺗﺎﺣﺘﻬــﺎ ﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻨــﺎس —
وﻫــﻮ ﻫــﺪف ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﺣﻴــﻮي ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ اﻟــﺬي
ﻳﺸــﻬﺪ اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺴــﺎﺋﺪة.
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دﻟﻬﻲ ،اﻟﻬﻨﺪ
 -١دارا ﺷﺎه
 -٢ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ Pykih
 -٣اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺠﻮار ﺳﻮق ﻣﻴﺪان ﻧﻬﺮو
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عبد اإلله صَفّي ،املغرب
منــذ أن تــرك املدرســة قبــل ثــاث ســنوات ،ظــل
عبــد اإللــه صَفّــي يبحــث عــن هــدف يف احليــاة .وكانــت
خياراتــه حمــدودة نظــرا لعــدم حصولــه علــى شــهادة .وقــد
حــاول ابــن مدينــة فــاس العمــل يف جمــاالت خمتلفــة،
فعمــل يف جمــال البنــاء وبيــع املنتجــات الفخاريــة ويف
أعمــال أخــرى مؤقتــة.
وبنــاء علــى اقتــراح مــن أحــد املدرســين ،ســجل
اســمه لاللتحــاق بالدراســة يف مدرســة مــوالي علــي
الشــريف ،وهــي مركــز يف فــاس يوفــر مهــارات التأهيــل
املهنــي مــع تركيــز خــاص علــى الفنــون االســتعراضية.
وتقــوم املدرســة بتعليــم املهــارات التقنيــة ،مثــل برجمــة
احلاســوب وتصميــم عــروض الصــوت والضــوء ،إىل
جانــب التمثيــل والرقــص احلديــث.
واجنــذب صَفّــي فــورا لــدورات الفنــون االســتعراضية
التــي يقدمهــا املركــز .ويقــول «لقــد وجــدت لهــا صــدى
يف نفســي» .ومصــدر إلهامــه هــو رشــيد وحمــان ،أحــد
مدربيــه باملركــز وهــو أيضــا مــن كبــار مقدمــي العــروض
الشــباب يف املغــرب.
وأحيانــا مــا يفكــر صَفّــي يف الســفر إىل اخلــارج،
شــأنه يف ذلــك شــأن إخوتــه األربعــة العاطليــن .فالبطالــة
بيــن الشــباب يف املغــرب تبلــغ أكثــر مــن  ،%25ويتســاءل

38

التمويل والتنمية |مارس ٢٠٢٠

مــن هــم علــى أعتــاب مرحلــة البلــوغ ،منطقيــا ،عمــا إذا
كانــت اآلفــاق أفضــل يف أماكــن أخــرى.
ومــن املشــاكل التــي كثيــرا مــا يشــار إليهــا بشــأن
النظــام التعليمــي يف املغــرب هــي عــدم التوافــق بيــن مــا
يدرِّســه مــن مهــارات وبيــن تلــك التــي حتتــاج إليهــا ســوق
العمــل .وللحــد مــن أوجــه عــدم التوافــق هــذه ،اعتمــد البلــد
بشــكل متزايــد علــى تمديــد نظــام التدريــب املهنــي ،ممــا
أدى إىل انتشــار مراكــز مثــل املركــز الــذي التحــق بــه عبــد
اإللــه .ويزيــد عــدد املتدربيــن املهنييــن يف املغــرب عــن
متوســط بلــدان املنطقــة.
وبالنســبة لصَفّــي شــخصيا ،فقــد ثبــت أن هــذا املركــز
منق ـذٌ للحيــاة .فهــو يــرى أن مركــز التأهيــل املهنــي
يوفــر توجيهــات أكثــر قيمــة بشــأن املهــارات الالزمــة
للمســتقبل مقارنــة باملــدارس التقليديــة .ويقــول «إننــي
أجــد شــغفي ومهنتــي علــى الســواء».

2

صورة وتقرير من إعداد عمر شنايف ،فاس ،املغرب
 -1صَفّي وهو يؤدي دور البطولة يف عمل درامي
 -2أثناء عمله غير املتفرغ يف بيع املنتجات الفخارية
 -3مستمتعا بوجبة الكسكس التقليدية يف يوم اجلمعة باملركز
 -4أثناء تعلم البرجمة

3
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1

فيث أويكو ،أوغندا
نشــأت فيــث أويكــو البالغــة مــن العمــر  26عامــا
يف حــي فقيــر يف كمبــاال ،وكان عليهــا أن تتعامــل
مــع الفيضانــات الروتينيــة الناجمــة عــن القمامــة
البالســتيكية التــي جرفتهــا األمطــار يف قنــوات امليــاه
واخلنــادق علــى جوانــب الطريــق .وغرســت هــذه التجربــة
فيهــا نفــورا عميقــا مــن التلــوث ،ممــا مهــد الطريــق
لدعوتهــا يف املســتقبل.
ويف عــام  ،2016بعــد أن تركــت اجلامعــة يف عامهــا
الثالــث ،كانــت أويكــو بحاجــة إىل إيجــاد طريقــة إلعالــة
نفســها .ويشــكل األشــخاص الذين تقل أعمارهم عن 30
عامــا  %75مــن ســكان أوغنــدا ،والكثيــر منهــم عاطلــون
عــن العمــل .والوضــع يف هــذا اجملتمــع الذكــوري أشــد
وطــأة علــى النســاء ،حيــث تزيــد صعوبــة حصولهــن علــى
عمــل قابــل لالســتمرار بمقــدار ثالثــة أضعــاف مقارنــة
بالرجــال.
ورفضــت أويكــو أن تظــل رقمــا إحصائيــا ،فقــررت
االنضمــام إىل أكاديميــة االبتــكار االجتماعــي ،وهــي
منظمــة تعمــل مــع األيتــام الســابقين والالجئيــن
والشــباب احملروميــن اآلخريــن إلنشــاء مشــروعات
اجتماعيــة .والتقــت هنــاك بآخريــن يحلمــون نفــس
حلمهــا بالتغلــب علــى مشــكلة النفايــات البالســتيكية يف
أوغنــدا.
وقامــت باالشــتراك مــع ميمــا راشــيل ،وهــي الجئــة
مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،ونالوييما شــاميم،
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بتأســيس شــركة  ،Reform Africaوهــي جمموعــة
إلعــادة تدويــر البالســتيك تعمــل علــى جمــع النفايــات
البالســتيكية وحتويلهــا إىل حقائــب جميلــة.
وهــن يجلبــن النفايــات البالســتيكية مباشــرة مــن
مدافــن النفايــات ونقــاط التجميــع احمليطــة بكمبــاال.
ويقــوم العاملــون بتســليم هــذه املــواد إىل نقطــة التجميــع
الرئيســية حيــث يتــم فــرز األكيــاس البالســتيكية
وتنظيفهــا وتعليقهــا علــى حبــال الغســيل حتــى جتــف.
وتُرسَــل هــذه املــواد بعــد ذلــك إىل اخلياطيــن الذيــن
يعاجلونهــا بالضغــط احلــراري لتكويــن املــادة املتينــة
التــي يتــم تصميمهــا يف شــكل حقائــب يــد وحقائــب ظهــر
ملو نــة.
يقولــون إنــه ال يمكنــك أن تصنــع شــيئا جيــدا مــن
أشــياء رديئــة؛ لكــن أويكــو جنحــت أن تفعــل مــا هــو
أفضــل.

2

صورة وتقرير من إعداد جومبا مارتن يف كمباال،
أوغندا
 -1فيث أويكو
 -2هارييت أتيمانغو تُعلق البالستيك املغسول لتجفيفه
 -3مقلــب النفايــات يف كاتوكــي ،حيــث تُلقــى النفايــات بشــكل غيــر
قانــوين
 -4حقيبة  MEMAاملقاومة للمياه
 -5كيسيتو دانييل يقوم بحياكة حقيبة
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شخصيات اقتصادية

خبيرة سلوكيات
التقاعد

بيتر ووكر يقدم حملة عن أوليفيا ميتشيل من كلية وارتون ،مؤسِّسة بحوث التقاعد احلديثة.
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شخصيات اقتصادية

مع

الصورة/CORY HANCOCK :صندوق النقد الدويل

احتــدام الســباق الرئاســي يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،توجــه أوليفيــا ميتشــيل ،خبيــرة
شــؤون التقاعــد البــارزة ،حتذيــرا للمرشــحين.
تقــول خبيــرة االقتصــاد ذات الســتة والســتين عامــا «إن
بعــض املرشــحين ملنصــب رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة
حتدثــوا عــن زيــادة مزايــا الضمــان االجتماعــي ،ولكنــه رأي
خاطــئ للغايــة» .وتشــير إىل أن جمــرد احلفــاظ علــى مــاءة
النظــام احلــايل ســيتطلب زيــادات هائلــة يف ضريبــة األجــور أو
تخفيــض املزايــا.
وتشــير البحــوث التــي أجرتهــا ميتشــيل إىل أن األمريكييــن
ســيكونون أفضــل حــاال إذا مــا تــم رفــع الســن القانونيــة للتقاعــد،
وزيــادة الوعــي املــايل ،وتقديــم مزايــا اقتصاديــة تشــجع علــى
االدخــار والتخطيــط واالســتثمار الذكــي .ودعــت إىل تنظيــم
حــوار وطنــي إلصــاح نظــم االســتحقاقات قبــل نفــاد التمويــل
اخملصــص للمزايــا .وحســب رؤيتهــا الباعثــة علــى التفكيــر،
يجــب علــى املواطــن «العمــل لفتــرة أطــول ،وزيــادة مدخراتــه،
وتوقــع القليــل».
وميتشــيل هــي أحــد مؤسســي بحــوث التقاعــد األكاديميــة
احلديثــة .ولهــا أكثــر مــن  250كتابــا ومقــاال منشــورا ،كمــا
عملــت مستشــارا لعــدد مــن احلكومــات حــول العــامل ،وحصــدت
مــا يزيــد علــى  60تكريمــا وجائــزة عــن مســيرتها املهنيــة.
وعندمــا بــدأت ميتشــيل االنخــراط يف هــذا املوضــوع منــذ
 40عامــا ،كان هــذا اجملــال مقصــورا بدرجــة كبيــرة علــى
التحليــات االكتواريــة (أي احلســابات الرياضيــة واإلحصائيــة
حلجــم اخملاطــر) .وقــد كرســت مســيرتها املهنيــة لدمــج
االعتبــارات االقتصاديــة ،ال ســيما املرتبطــة باالقتصــاد
الســلوكي ،يف نظــام معاشــات التقاعــد .وخــال حديثهــا مــن
مكتبهــا بكليــة وارتــون يف جامعــة بنســلفانيا ،تصــف ميتشــيل
نظــام معاشــات التقاعــد بأنــه «عــامل صغيــر يغطــي جميــع
اجملــاالت :الديمغرافيــا واملــوارد البشــرية والضرائــب واملاليــة
وعلــم النفــس واالقتصــاد وغيرهــا».
ويقــول جيفــري غاريــت ،عميــد كليــة وارتــون ،إن «اخلبــرة
الواســعة العميقــة التــي تتمتــع بهــا أوليفيــا يف جمــال معاشــات
التقاعــد أمــر الفــت للنظــر .وآراؤهــا تشــمل جميــع اجملــاالت التــي
تؤثــر علــى اقتصاديــات التقاعــد — بمــا يف ذلــك أزمــات
التمويــل يف نظــم معاشــات التقاعــد اخلاصــة والعامــة ،وتراجــع
املعاشــات املمولــة مــن أربــاب األعمــال ،والعوامــل الديمغرافيــة
املتغيــرة ،واألوضــاع املاليــة لألســر ،ومراكمــة الثــروات،
واحلاجــة إىل التوعيــة املاليــة .وتعكــس أعمالهــا الفتــرة التــي
شــهدت تغيــرات هائلــة يف نظــم معاشــات التقاعــد ،وتتنــاول
قضايــا أخــرى خــارج حــدود الواليــات املتحــدة األمريكيــة».
بيــن عامــي  2006و ،2016ارتفــع عــدد الســكان
األمريكييــن يف ســن اخلامســة والســتين أو أكثــر مــن  37مليــون
نســمة إىل  49مليــون نســمة ،وســيتضاعف العــدد تقريبــا
بحلــول عــام  — 2060ليصــل إىل  90مليــون نســمة .ويعــد
نظــام الضمــان االجتماعــي الــذي يبلــغ رصيــده تريليــون دوالر
أمريكي املصدر األساسي لدخل التقاعد يف الواليات املتحدة
األمريكيــة ،ولكــن مــن املتوقــع أن تتجــاوز تكلفتــه اإلجماليــة
جممــوع دخلــه اعتبــارا مــن عــام  .2020وبحلــول عــام ،2035
ســتنضب احتياطيــات النظــام ولــن يكــون يف اإلمــكان ســوى
ســداد ثالثــة أربــاع املزايــا املقــررة .وتتكــرر القصــة يف جميــع

أنحــاء العــامل .وتتيــح أبحــاث ميتشــيل خارطــة طريــق لصنــاع
السياســات ملســاعدتهم يف التصــدي لهــذه األزمــة الشــائعة.

البدايات

ولــدت ميتشــيل يف لينكولــن بواليــة نبراســكا حيــث عمــل والدهــا
مدرســا لالقتصــاد الزراعــي يف جامعــة نبراســكا .والتقــى
والداهــا أثنــاء عملهمــا لــدى احلكومــة األمريكيــة يف جمهوريــة
كوريــا ،ودرســا بعدهــا االقتصــاد يف جامعــة هارفــارد .ومل
تكــن دراســة النســاء لالقتصــاد أمــرا شــائعا يف هــذا الوقــت ،وتــم
قبــول والدتهــا يف البرنامــج بشــرط أن تتــوىل طباعــة دراســات
املُشــرف.
وخــال اجلــزء األكبــر مــن طفولــة ميتشــيل ،عمــل والدهــا
لــدى منظمــة األمم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة حيــث تــم تكليفــه
بالعمــل يف البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا وغواتيمــاال وإيطاليــا
واملكســيك وباكســتان وبيــرو .وأكســبت هــذه التجربــة ميتشــيل
ولعــا بالثقافــات األجنبيــة واللغــات والطعــام والســفر الزمهــا
طيلــة حياتهــا .وكان علــم االقتصــاد يكتنــف كل مناحــي
طفولتهــا.
تقــول ميتشــيل «كان االقتصــاد عنصــرا أساســيا يف
نشــأتي .فقــد كانــت تزيــن اجلــدار أعلــى طاولــة املطبــخ ســاعة
حائــط كتــب عليهــا «الوقــت مــن ذهــب» أضعهــا اآلن علــى طاولــة
املطبــخ» .وتقــول إن أباهــا اســتخدم مفهومــا اقتصاديــا بديهيــا
إلقناعهــا بجــز احلشــائش يف حديقــة منزلهــم .تقــول «عندمــا
كنــت يف اخلامســة مــن عمــري ،كانــت لدينــا أرض مزروعــة
باخلضــروات ،وأخبــرين والــدي أن وقتــه أثمــن مــن وقتــي ،لذلــك
وجــب علــي جــز احلشــائش .وبــدا األمــر منطقيــا للغايــة حتــى
إننــي قــررت أن أجعــل لوقتــي قيمــة أكبــر .وقــد فعلــت!»
وحــذت ميتشــيل حــذو والديهــا ،فحصلــت علــى درجــة
البكالوريــوس يف علــوم االقتصــاد مــن جامعــة هارفــارد عــام
 1974حيــث اضطــرت هــي األخــرى للتعامــل مــع بيئــة يســيطر
عليهــا الذكــور .واعتــاد أحــد األســاتذة كبــار الســن علــى حتيتهــا
يف قاعــة احملاضــرات بقولــه «صبــاح اخليــر أيهــا الســيدة
والســادة».
تقــول ميتشــيل «كان الوقــوف والتحــدث أمــام نظــرات 99
ذكــرا أمــرا خميفــا للغايــة يف البدايــة ،ولكننــي تغلبــت علــى
األمــر» .وقــد أثــرت عليهــا هــذه التجربــة ،ودفعتهــا إىل البحــث
عــن بيئــة أكثــر دعمــا للنســاء خــال مســيرتها املهنيــة الحقــا.
فــكان ذلــك أحــد األســباب الرئيســية وراء قرارهــا عــام 1993
بالعمــل يف كليــة وارتــون التــي كانــت تعــرف علــى مــدار التاريــخ
بارتفــاع نســبة النســاء بيــن صفــوف أســاتذتها .واضطلعــت
بــدور نشــط كمرشــدة وداعمــة يف اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة
املهنــي يف جمــال االقتصــاد.
ويف عــام  ،1978كانــت ميتشــيل يف ســن اخلامســة
والعشــرين حيــن أتمــت دراســة الدكتــوراه يف جامعــة
ويسكونســن ،وكانــت أطروحتهــا عــن تأثيــر ارتفــاع معــدل
البطالــة احملليــة علــى مشــاركة النســاء املتزوجــات يف القــوة
العاملة.والتحقــت بوظيفتهــا األوىل يف جامعــة كورنيــل
حيــث عهــد إليهــا بتدريــس مــادة عــن معاشــات التقاعــد.
وتقــول ميتشــيل عــن هــذه احلقبــة «كان الكتــاب الــذي طلــب
منــي االعتمــاد عليــه يف تدريــس املــادة أكثــر ملــا ممــا يمكــن
تصــوره» ،وعق ـدَت العــزم علــى أنــه «بمقدورهــا الكتابــة عــن
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هــذا املوضــوع بشــكل أكثــر إمتاعــا والتطــرق إىل القضايــا
االقتصاديــة بجانــب املســائل االكتواريــة» .عــاوة علــى ذلــك،
حذرتهــا والدتهــا مــن كارثــة وشــيكة يف نظــام معاشــات
التقاعــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وشــجعتها علــى
تقصــي حقيقتهــا.
وأثناء عملها بجامعة كورنيل ،تزوجت ميتشــيل «جارها»
يف البنايــة التــي كانــت تســكنها يف مدينــة إثــاكا .وكان جيــن
دايكــس يف طريقــه ليصبــح عــامل كمبيوتــر .وقــد تقاعــد اآلن،
وحقــق رقمــا قياســيا يف املاراثــون غيــر الرســمي للفئــة العمريــة
مــن  70إىل  74عامــا ،بالرغــم مــن أنــه مل يأخــذ رياضــة العــدو
علــى حممــل اجلــد إال يف الســتينات مــن عمــره.
ويف األســبوع الــذي تــم فيــه تثبيــت ميتشــيل يف وظيفتهــا
اجلامعيــة ،أجنبــت أوىل ابنتيهــا .وأعــدت الحقــا «بنــك األم»،
وهــو عبــارة عــن جــدول كانــت تســجل بــه مصــروف ابنتيهــا
وأي أمــوال إضافيــة حتصــان عليهــا مقابــل قيامهمــا بمهــام
منزليــة .وتقــول «عندمــا كانتــا ترغبــان يف شــراء أي شــيء
بخــاف اللــوازم املدرســية ،كان عليهمــا التحقــق مــن أن لديهمــا
املــال الــكايف لذلــك».
ويف ســياق عملهــا األكاديمــي ،كان أهــم أعمالهــا األوىل
يف جمــال التأليــف االشــتراك مــع غــاري فيلــدز ،عــامل االقتصــاد
بجامعــة كورنيــل ،يف كتابــة بحثهــا الطويــل األول بعنــوان
التقاعــد واملعاشــات والضمــان االجتماعــي الــذي ناقــش
العوامــل املؤثــرة علــى ســلوكيات التقاعــد لــدى املواطنيــن.
وتضيــف قائلــة إن دراســة معاشــات التقاعــد باعتبارهــا
مؤسســة اقتصاديــة تؤثــر علــى الســلوكيات أصبحــت مــن أهــم
جمــاالت البحــث الحقــا.
ويقــول فيلــدز ،وهــو مــن أبــرز خبــراء اقتصــاد العمــل حــول
العــامل« ،كانــت أوليفيــا مثــاال للــذكاء واالجتهــاد ،والتنظيــم
والتركيــز ،والطيبــة واللياقــة .وكان مــن الواضــح أنــه مــن املقــدر
لهــا حتقيــق إجنــازات عظيمــة».

حتديث نظم التقاعد

توســعت ميتشــيل الحقــا يف عملهــا البحثــي ،واجتهــت إىل
تصميــم خطــط التقاعــد ،بمــا يف ذلــك الضمــان االجتماعــي،
مــن أجــل التشــجيع علــى رفــع ســن التقاعــد .ويف الوقــت احلــايل،
يطالــب أكثــر مــن  %40مــن املســتفيدين باحلصــول علــى مزايــا
الضمــان االجتماعــي يف ســن الثانيــة والســتين علــى األقــل،
بينمــا يمكــن ملــن ينتظــرون ثمانيــة أعــوام حليــن التأهــل
للحصــول علــى املزايــا القصــوى يف ســن الســبعين زيــادة
دخولهــم الشــهرية بنســبة  ،%75وفقــا حلســابات ميتشــيل .لذلــك
فــإن املطالبــة املبكــرة باملزايــا عــادة مــا حتــول دون احلصــول
علــى املزايــا القصــوى.
وقــد توصلــت ميتشــيل إىل أن أحــد األســباب التــي تدفــع
املواطنيــن إىل احلصــول علــى مزاياهــم يف ســن مبكــرة للغايــة
يتعلــق بكيفيــة شــرح أو «صياغــة» املستشــارين املالييــن لهــذا
القــرار املهــم .وحتديــدا ،يســتخدم املستشــارون نهجــا يقــوم علــى
مفهــوم «نقطــة التعــادل» ويصــور القــرار ضمنــا بأنــه رهــان
غيــر مضمــون علــى الفتــرة التــي سيعيشــها املســتفيد .لذلــك؛ فقــد
يخبــرك املستشــار املــايل بقيمــة املزايــا التــي ســتحصل عليهــا
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يف حالــة صرفهــا مبكــرا يف ســن الثانيــة والســتين ،ثــم يخبــرك
أن عليــك أن تكــون متأكــدا مــن أنــك ســتعيش  14ســنة إضافيــة
علــى األقــل الســترداد األمــوال التــي تنازلــت عنهــا عندمــا
أرجــأت قــرار املطالبــة باملزايــا لســنوات قليلــة .وقــد يتضــح مــن
هــذا التحليــل ،علــى ســبيل املثــال ،أن إرجــاء املطالبــة إىل ســن
الســبعين ســيتطلب منــك أن تعيــش حتــى ســن الرابعــة والثمانيــن
للوصــول إىل نقطــة التعــادل والبــدء يف احلصــول علــى مكاســب
صافيــة.
وعندمــا يتــم عــرض األمــر بهــذه الشــروط ،يشــعر الشــخص
بالقلــق ممــا إذا كان ســيعيش بالفعــل حليــن بلــوغ هــذه الســن
أم ال .ولســوء احلــظ ،تغفــل هــذه الشــروط عــادة حقيقــة أن
نصــف الســكان يعيشــون لفتــرة أطــول مــن أعمارهــم املتوقعــة.
وبالتــايل ،إذا كان املواطــن يشــعر بالقلــق مــن احتماليــة نفــاد
أصولــه وهــو ال يــزال علــى قيــد احليــاة ،يكــون مــن األصــوب
إرجــاء املطالبــة باملزايــا وبالتــايل جتنــب نفــاد األمــوال يف
ســن كبيــرة .واســتنادا إىل البحــوث التــي أجرتهــا ميتشــيل،
توقفــت إدارة الضمــان االجتماعــي عــن اســتخدام التحليــل
القائــم علــى مفهــوم نقطــة التعــادل وتســتخدم حاليــا حتليــا
أكثــر حياديــة يتضمــن تقديــم حوافــز للتشــجيع علــى إرجــاء
املطالبــة باملزايــا.
ومــن الوســائل األخــرى لتشــجيع املواطنيــن علــى التقاعــد
يف ســن متأخــرة تقديــم حوافــز يف صــورة مبلــغ إجمــايل
للتشــجيع علــى إرجــاء املطالبــة .وحتــدد ميتشــيل يف بحوثهــا
كيفيــة حســاب هــذه املبالــغ اإلجماليــة كــي ال تــؤدي إىل تغييــر
التكلفــة الكليــة للبرنامــج ،وأن تغــري يف الوقــت نفســه املدينيــن
مــن كبــار الســن باحلصــول عليهــا .وقــد توصلــت ميتشــيل
يف دراســة متصلــة إىل ارتفــاع احتماليــة االســتدانة بيــن
املتقاعديــن يف الوقــت احلــايل بســبب زيــادة حجــم القــروض
العقاريــة وديــون بطاقــات االئتمــان ونمــو حجــم قــروض
الطــاب وســلف العامليــن.
وقــد يكــون التقاعــد خيــارا أصعــب علــى أبنــاء جيــل األلفيــة
املولوديــن بيــن عامــي  1980و .2000فنظــرا لتراجــع عائــدات
أســواق رأس املــال ،تشــير ميتشــيل إىل أن أبنــاء األلفيــة
الراغبيــن يف التقاعــد يف ســن اخلامســة والســتين يتعيــن
عليهــم ادخــار  %40مــن راتبهــم ،مقابــل متوســط حــايل يبلــغ
 %6فقــط .وبالطبــع فــإن املصروفــات الناجتــة عــن قــروض
الطــاب وارتفــاع تكلفــة املســاكن جتعــل هــدف ادخــار %40
أمــرا مســتحيال عمليــا .لذلــك؛ تــرى ميتشــيل أنــه يتعيــن أن
يضــع الشــخص يف خطتــه أن يعمــل لفتــرة أطــول ،وإعــادة
تعريــف مفهــوم التقاعــد ليشــمل العمــل بــدوام جزئــي ،واإليمــان
بضــرورة التعلــم مــدى احليــاة.
وحتديــدا ،يعــد الوعــي املــايل مــن أهــم ركائــز التعلــم
مــدى احليــاة .فمنــذ  12عامــا ،بــدأت ميتشــيل بدافــع مــن
اهتمامهــا بســلوكيات التقاعــد — الــذي اقتــرن بالتحــول
مــن نظــم التقاعــد ذات املزايــا احملــددة إىل نظــم التقاعــد ذات
املســاهمات احملــددة التــي تترتــب عليهــا مســؤولية فرديــة
أكبــر — يف استكشــاف مــا يعرفــه املواطــن عــن املفاهيــم
املاليــة األساســية .وصممــت ميتشــيل وآنــا ماريــا لوســاردي
مــن جامعــة جــورج واشــنطن ثالثــة أســئلة يف دراســة مطولــة

شخصيات اقتصادية

حــول نظــم الصحــة والتقاعــد أجرتهــا جامعــة ميتشــيغان علــى
املواطنيــن األمريكييــن فــوق ســن اخلمســين .وذهلــت الباحثتــان
الكتشــافهما التــدين امللحــوظ يف مســتوى املعرفــة املاليــة
لــدى املواطنيــن األكبــر ســنا .وتــم امتــداح األســئلة «الثالثــة
الكبيــرة» بوصفهــا أســئلة شــاملة ووجيــزة يف الوقــت نفســه،
وتــم اســتخدامها يف مســوح عديــدة أخــرى يف أكثــر مــن 20
بلــدا ،وعكســت اإلجابــات تــدين الوعــي املــايل بيــن الشــباب
وكبــار الســن والنســاء واجملموعــات منخفضــة الدخــل (راجــع
جملــة التمويــل والتنميــة عبــر اإلنترنــت).
وتوصلــت بحــوث الحقــة إىل أهميــة الوعــي املــايل كعنصــر
أساســي يف عمليــة صنــع القــرار .فاملواطنــون الذيــن يكونــون
علــى درجــة مــن الوعــي املــايل يســتطيعون علــى األرجــح
التخطيــط واالدخــار ملرحلــة التقاعــد ،واالســتثمار بشــكل
أفضــل ،وجتنــب الضغــوط املاليــة بدرجــة أكبــر .وتوصلــت
إحــدى الدراســات إىل أن املوظفيــن األكثــر وعيــا باألمــور
املاليــة يف إحــدى الشــركات حصلــوا علــى عائــدات أعلــى ســنويا
مــن خطــط تقاعدهــم بمقــدار  130نقطــة أســاس أو  1.3نقطــة
مئويــة مقارنــة باملوظــف العــادي.
كذلــك درســت ميتشــيل ولوســاردي االنعكاســات األوســع
نطاقــا للمعرفــة املاليــة ،وتوصلتــا إىل أن الوعــي املــايل
قــد يكــون الســبب وراء  %30إىل  %40مــن عــدم املســاواة
يف توزيــع الثــروات .وتوصلــت هــذه الدراســة أيضــا إىل
نتيجــة مثيــرة لالســتغراب ،حيــث وجــدت أن مزايــا الضمــان
االجتماعــي قــد تثنــي يف الواقــع عــن اكتســاب املعرفــة املاليــة
وتســهم بالتــايل يف عــدم املســاواة يف توزيــع الثــروات .وتقــول
ميتشــيل «طرحنــا الســؤال اآلتــي :مــاذا لــو تــم تخفيــض مزايــا
الضمــان االجتماعــي بنســبة  %20يف ظــل العجــز املســتقبلي
املتوقــع؟ وتوصلنــا إىل أن ذلــك ســيؤدي إىل زيــادة احلافــز
لــدى العامليــن منخفضــي األجــر علــى االدخــار واالســتثمار يف
حتســين وعيهــم املــايل ،ممــا يــؤدي بــدوره إىل احلــد مــن عــدم
املســاواة يف توزيــع الثــروات» .وكشــفت توقعاتهمــا عــن ارتفــاع
وســيط األصــول بنســبة  %32بيــن غيــر احلاصليــن علــى تعليــم
جامعــي ،وبنســبة  %19بيــن احلاصليــن علــى تعليــم جامعــي.
وتضيــف ميتشــيل قائلــة «مل نتوقــع هــذه النتيجــة».
وتقــول لوســاردي التــي كثيــرا مــا شــاركت ميتشــيل يف
أبحاثهــا «تشــرفت بالعمــل مــع باحثــة جمتهــدة مثــل ميتشــيل.
وتمكنــا مــن خــال عملنــا معــا مــن الكشــف عــن تــدين مســتوى
املعرفــة املاليــة ،وأهميــة هــذا النــوع مــن املعرفــة ،ال ســيما
بالنســبة للمجموعــات التــي تعــاين مــن ضعــف أوضاعهــا
بالفعــل».

دهاليز السلطة

وعلــى مــدار مســيرتها املهنيــة ،قدمــت ميتشــيل كذلــك الكثيــر
مــن الدعــم كخبيــرة لــدى الهيئــات العامــة املعنيــة بمعاشــات
التقاعــد .ففــي عــام  ،2001عملــت يف اللجنــة الرئاســية املعنيــة
بتعزيــز الضمــان االجتماعــي ،وهــي جلنــة مشــتركة بيــن
احلزبيــن اجلمهــوري والديمقراطــي تــم تشــكيلها خــال فتــرة
تــويل الرئيــس جــورج بــوش االبــن .وكانــت مــن أهــم توصيــات
اجملموعــة الســماح للمواطنيــن بإيــداع جــزء مــن مســاهمات

الضمــان االجتماعــي اخلاصــة بهــم يف حســابات شــخصية
طوعيــة .ولكــن مل يتــم تنفيــذ املقتــرح ،وهــو مــا يرجــع يف
األســاس إىل املعارضــة السياســية وبــدء انهيــار أســواق رأس
املــال يف عــام  .2001وتــرى ميتشــيل أن مقترحــات اللجنــة
ال تــزال مهمــة يف الوقــت احلــايل بســبب العجــز الــذي ســيواجهه
النظــام خــال االثنــي عشــر عامــا التاليــة.
ويتمثــل أحــد النهــج األخــرى التــي درســتها ميتشــيل لضمــان
حصــول عــدد أكبــر مــن املواطنيــن األمريكييــن علــى معاشــات
تقاعــد ممولــة بالقــدر الــكايف يف الدخــل الســنوي للمعمريــن.
ففــي ديســمبر  ،2019تــم اعتمــاد قانــون فيــدرايل ينــص علــى
تشــجيع أربــاب األعمــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى
تضميــن دخــل ســنوي يف خطــط معاشــات التقاعــد يبــدأ صرفــه
عنــد ســن اخلامســة والثمانيــن علــى األقــل .وتشــير البحــوث التــي
أجرتهــا ميتشــيل إىل أنــه يف حالــة اســتخدام  %10فقــط مــن
املدخــرات التقاعديــة لشــراء الدخــل الســنوي للمعمريــن ،سيســهم
ذلــك يف حتســين الرفاهيــة يف ســن اخلامســة والثمانيــن
بنســبة  %6إىل  .%14ويف ظــل امتــداد أعمــار الكثيريــن حتــى
ســن متأخــرة ،وارتفــاع تكاليــف الرعايــة الصحيــة ،أصبــح
مــن الــازم شــراء هــذا الدخــل لضمــان توافــر مــوارد إضافيــة
لإلنفــاق خــال مرحلــة التقاعــد.
وتراقــب ميتشــيل كذلــك األوضــاع يف البلــدان التــي أقامــت
بهــا يف الســابق ،ال ســيما شــيلي .فقــد بــدأت االنتفاضــات
يف شــوارع ســانتياغو يف أواخــر عــام  2019بســبب زيــادة
تســعيرات متــرو األنفــاق ،ولكنهــا ســرعان مــا أدت إىل حركــة
أوســع نطاقــا تشــمل عــددا مــن الشــواغل العامــة .ويتمثــل أحــد
هــذه الشــواغل يف الغضــب إزاء تــدين معاشــات الفئــات األكثــر
فقــرا وارتفــاع أربــاح مديــري صناديــق معاشــات التقاعــد
اخلا صــة.
وعملــت ميتشــيل منــذ خمــس ســنوات يف جلنــة معاشــات
التقاعــد أثنــاء فتــرة تــويل الرئيســة الســابقة ميشــيل باشــليت،
حيــث أوصــت بإجــراء عــدد مــن اإلصالحــات يف نظــام معاشــات
التقاعــد يف شــيلي .واقتــرح أعضــاء اللجنــة ســبال لضمــان
توســيع نطــاق تغطيــة خطــط معاشــات التقاعــد لتشــمل قطاعــا
أكبــر مــن الســكان ،وزيــادة مزايــا الركيــزة التضامنيــة لدعــم
الفقــراء ،ورفــع املســاهمات .وتقــول ميتشــيل إن احلكومــة تعمــل
حاليــا علــى تنفيــذ عــدد مــن هــذه التوصيــات ،بمــا يف ذلــك
زيــادة مزايــا التضامــن وتخفيــض الرســوم والعمــوالت التــي
تتقاضاهــا صناديــق معاشــات التقاعــد اخلاصــة.
وتعمــل ميتشــيل يف الوقــت احلــايل علــى دراســة حمــددات
وتبعــات الديــن بيــن كبــار الســن ،وتأثيــر ضمانــات معاشــات
التقاعــد ،وكذلــك تأثيــر الهيــاكل الضريبيــة البديلــة علــى أنمــاط
العمــل واالدخــار واالســتثمار واالســتهالك والتقاعــد.
ومــاذا عــن تقاعدهــا شــخصيا ،الــذي ال بــد وأنهــا خططــت
لــه جيــدا نظــرا خلبرتهــا يف هــذا الشــأن؟ تقــول ميتشــيل
«يف ضــوء دراســتي املتعمقــة للمخاطــر العديــدة املقترنــة
بالشــيخوخة ،فإنــه مــا مل تتدهــور صحتــي للغايــة ،أعتــزم أال
أتقاعــد مطلقــا!
بيتر ووكر يعمل ضمن فريق جملة التمويل والتنمية.
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تأمل معي

التقدم يف العمر

بحلــول عــام  ،2050ســيتغير الهيــكل الســكاين حــول العــامل يف ظــل االنخفــاض املســتمر
يف معــدالت املواليــد وطــول عمــر الســكان
خــال ثالثيــن عامــا فقــط ،ســيبدو العــامل يف صــورة
خمتلفــة تمامــا .فقــد زاد تعــداد ســكان العــامل منــذ عــام 1950
مــن  2.5مليــار نســمة إىل أكثــر مــن  7.7مليــار نســمة .غيــر أن
هــذا العــدد يتوقــع أن يصــل إىل  9.7مليــار نســمة فقــط بحلــول
عــام  .2050ويُعــزى ذلــك إىل تباطــؤ النمــو الســكاين -مــن
حــوايل مــا بيــن  %2-1إىل  %0.5ســنويا  -وهــو مــا يرجــع
إىل حــد كبيــر لالنخفــاض املســتمر يف معــدالت املواليــد،
وشــيخوخة الســكان ،وفــق حتليــل «مركــز بيــو للبحــوث» لتقريــر
األمم املتحــدة بشــأن «التوقعــات الســكانية يف العــامل» لعــام
.2019
ويخلُــص هــذا التقريــر إىل تراجــع معــدل اخلصوبــة العاملــي
بحلــول عــام  2050ليصــل إىل  2.2مولــود لــكل امــرأة مقارنــة
باملعــدل احلــايل وهــو  2.5مولــود .ويقتــرب هــذا املعــدل كثيــرا
مــن معــدل اإلحــال الســكاين البالــغ  - 2.1أي عــدد املواليــد
لــكل امــرأة الــازم للحفــاظ علــى حجــم الســكان.
ويف الوقــت نفســه ،يتوقــع أن يبلــغ متوســط العمــر يف العــامل
 36ســنة بحلــول عــام  ،2050صعــودا مــن متوســط العمــر
احلــايل البالــغ  31ســنة ،كمــا يُتوقــع أن تســجل أوروبــا أعلــى
متوســط عمــر ،وهــو  47ســنة ،يف عــام  .2050ولكــن مــا يثيــر
الدهشــة هــو أن منطقــة أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،املعروفــة

منــذ فتــرة طويلــة بصغــر ســن ســكانها ،يتوقــع أن تشــهد حتــوال
كبيــرا ،حيــث ينتظــر أن يرتفــع متوســط العمــر احلــايل مــن 31
ســنة إىل  41ســنة.
ومــن املتوقــع أن يشــهد العديــد مــن بلــدان العــامل انكماشــا
ســكانيا .ويف حالــة أوروبــا ،فــإن هــذا التحــدي قــد يصبــح واقعــا
وشــيكا .فمــن املتوقــع أن تســجل املنطقــة بحلــول عــام 2050
أعلــى نســبة إعالــة عمريــة  -عــدد الســكان ممــن يف غيــر ســن
العمــل (فــوق ســن  )65مقارنــة بالســكان يف ســن العمــل .وهــذه
النســبة ،عنــد مســتوى  ،%75أعلــى منهــا يف أي منطقــة أخــرى.
ويف املقابــل ،مــن املتوقــع أن تســجل آســيا وأمريــكا
الالتينيــة والكاريبــي أقــل نســبة إعالــة عمريــة ،%56 ،يف عــام
 .2050ومــع ذلــك ،فليــس كل اجملتمعــات الســكانية عرضــة
لالنكمــاش أو الشــيخوخة .ففــي إفريقيــا ،وهــي املنطقــة
الوحيــدة يف العــامل التــي يتوقــع أن ينمــو ســكانها بأكثــر مــن
1/28/2020ـو  25سـ
 %1ســنويا ،ســوف تســجل أصغــر متوســط عمــر ،وهـ
ـنةPT,،
baby,
بحلــول عــام .2050
أعده نيل رويز ولوي نو-بوستامنتي ،من مركز
بيو للبحـوث؛ ونادية صابر ،من صندوق النقد الدويل،
استنادا إىل حتليل «مركز بيو للبحوث» لتقرير األمم املتحدة
بشأن «التوقعات السكانية يف العامل» لعام .2019

PT, revised 2/5/2020

مع تقدم العامل يف العمر واستمرار
تراجع معدالت املواليد ...

أوالدنا

يتوقع انخفاض معدالت اخلصوبة العاملية يف .2050

(عدد املواليد األحياء لكل امرأة ،معدل اخلصوبة الكلي)
٦٫٥٧

األصغر واألكبر سنا

٣٫٠٧

يتوقــع بلــوغ متوســط العمــر يف العــامل  36ســنة بحلــول عــام  .2050ويتوقــع أن تكــون
أوروبــا املنطقــة األكبــر ســنا ( 47ســنة) وإفريقيــا األصغــر ســنا ( 25ســنة).
)اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات(

٥٫٨٣

١٫٧٥

٤٠

٣٫٨٩
٢٫٠٨

٣٠

١٩٥٠
٢٠٥٠

٢٠
١٠
أوروﺑﺎ
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اﻟﻌﺎﱂ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٫٨٨

٥٫٨٣

٥٠

ﺻﻔﺮ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٣٫٣٤
١٫٧٨
٢٫٦٦

٨

١٫٧٢

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
ﻋﺪد اﳌﻮاﻟﻴﺪ اﻷﺣﻴﺎء ﻟﻜﻞ اﻣﺮأة ،ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻮﺑﺔ اﻟﻜﻠﻲ

آﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أوروﺑﺎ
ﺻﻔﺮ

تأمل معي

 ...سيواجه العديد من البلدان تراجعا يف النمو السكاين.
تراجع النمو السكاين

يتوقع تراجع السكان يف أوروبا أكثر من سواها بحلول
عام  ،2050بينما يتوقع أن تسجل إفريقيا أقوى
معدالت النمو السكاين مقارنة باملناطق األخرى.

(متوسط التغير يف معدل السكان سنويا)% ،

1955–1950
2050–2045

٠٫٩٧

١٫٦٥

١٫٩٥

–٠٫٢٦

٠٫٣٤

أوروﺑﺎ

٠٫١٤

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

آﺳﻴﺎ

٢٫٦٥

١٫٧٤

٠٫٢٢
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٢٫٠٨

٢٫٠٧
٠٫٨٠
0.8
revised
2/11/2020

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اإلعالة للجميع

عنــد مســتوى  ،%75مــن املتوقــع أن تســجل أوروبــا أعلــى نســبة إعالــة بيــن مناطــق
العــامل بحلــول عــام .2050

فتصبح لدى األجيال
القادمة قوة عمل أصغر يقع
على عاتقها عبء شيخوخة
السكان.

(نسبة اإلعالة العمرية)

١٠٠
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺎت
٧٥

الرسم التوضيحيISTOCK / MICRONE; :

٦٤
٦٢
٦١
٥٩
٥٦

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

٨٠

اﻟﻌﺎﱂ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٦٠

أوروﺑﺎ
٤٠ ١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

ملحوظة :نسبة اإلعالة العمرية هي نسبة السكان يف سن  14سنة أو أقل و 65سنة أو
أكثر لكل  100شخص تتراوح أعمارهم بين  64-15سنة.
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وباإلضافــة إىل دوره كموظــف عــام ،يُعــرف بايلــه بموهبته
كفنــان ومؤلــف أغــان .ويف هــذه املقابلــة مــع بــروس إدواردز
مــن جملــة التمويــل والتنميــة ،يقــول بايلــه إن التعبيــر الثقــايف
كان قــوة لتوحيــد اجملتمــع يف تاريــخ الصومــال املنقســم
ويــؤدي دورا مهمــا يف تنميتــه.

الصورة :صندوق النقد الدويلEUGENE SALAZAR/

التمويــل والتنميــة :هــل يمكــن أن ترســم لنــا صــورة
لوضــع الصومــال احلــايل؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :مل يكــن لــدى الصومــال
حكومــة معتــرف بهــا ملــدة  20عامــا .وكان هنــاك غيــاب
كامــل للمؤسســات ،وتعليــق كامــل للقانــون والنظــام .وقــد
عــاد اجلميــع إىل جذورهــم ،وعــادوا إىل عشــائرهم حيــث يتــوىل
الشــيوخ املســؤولية عــن اجملتمعــات احملليــة الصغيــرة .فــإذا مل
يكــن لديــك حكومــة مركزيــة معتــرف بهــا أو مــدارس أو أي شــيء
يربــط هــذه اجملتمعــات احملليــة مــن العشــائر والعشــائر الفرعيــة
الصغيــرة ،فإنــك ستشــعر فجــأة بأنــه مل يعــد لــك أي وجــود.
وقــد أنقذتنــا نســاؤنا وشــيوخنا حيــث ســاعدونا يف تخفيــف
التوتــرات بيــن اجملتمعــات احملليــة .ولكننــا اســتيقظنا عندمــا
رأينــا أن البلــد ينزلــق بعيــدا .وأدركنــا أن النــاس يرحلــون ،وال
يمكــن لبلــد أن يبقــى يف فــراغ.

إعادة بناء الصومال

التمويل والتنمية :ما هي نقطة التحول؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :نقطــة التحــول كانــت عــام
 ،2012عندمــا انتُخبــت أول حكومــة بطريقــة مماثلــة لألوضــاع
الطبيعيــة ،وأقــر اجملتمــع الــدويل بذلــك .ونحــن نتســلق منــذ ذلــك
احليــن جبــا شــديد االنحــدار ،ونتجــه إىل القمــة.

وزيــر املاليــة الســيد عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه يــرى يف
التمويــل والتنميــة :إن انعــدام األمــن يمثــل مشــكلة
التنميــة االقتصاديــة أمــا لبــاده
مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه الــدول الهشــة هــو
التمســك باألصــل األعلــى قيمــة لديهــا ،أال وهــو النــاس .وقــد فــر
أكثــر مــن مليــون صومــايل مــن بلدهــم يف الســنوات األخيــرة،
واختــار العديــد منهــم خميمــات الالجئيــن املتهالكــة يف البلــدان
اجملــاورة بســبب اســتمرار عــدم االســتقرار والنــزاع يف وطنهــم.
ولكــن بالنســبة للســيد عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه ،وزيــر املاليــة
الصومــايل ،فقــد ســاعدت الســنوات التــي قضاهــا يف اخلــارج
علــى إعــداده لشــغل منصــب رئيســي يف بلــد مل يكــن لديــه بالفعــل
مؤسســات عامــة عاملــة ألكثــر مــن  20عامــا.
وبعــد احلصــول علــى ثــاث درجــات علميــة مــن جامعــة
ويسكونسن-ماديســون والعمــل لفتــرة طويلــة لــدى بنــك
التنميــة اإلفريقــي ،عــاد بايلــه إىل الصومــال يف عــام 2014
ملســاعدة البــاد علــى الوقــوف علــى قدميــه مــن جديــد .وقــد
شــغل منصــب وزيــر اخلارجيــة أوال قبــل تعيينــه وزيــرا للماليــة
يف عــام  .2017وكانــت عقــود مــن النــزاع املدمــر قــد تركــت
الصومــال أمــام احتياجــات هائلــة ،وركــز بايلــه علــى اســتعادة
الثقــة يف احلكومــة الصوماليــة لتأميــن املــوارد الالزمــة إلعــادة
البنــاء.
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طويلــة األمــد.
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :دائمــا مــا يمثــل األمــن
مشــكلة .ولكــن عندمــا نقــارن الوضــع اآلن بالوضــع الــذي كنــا
عليــه ،أعتقــد أنــه مــن الرائــع أننــا اســتطعنا الوصــول إىل هــذا
املســتوى.
وال تــزال هنــاك بعــض املشــاكل األمنيــة ،وبعــض العناصــر
اإلرهابيــة يف الصومــال .ولكــن لدينــا عمومــا قواعــد توجــه
اقتصادنــا يف جميــع أنحــاء البلــد .وأعتقــد أننــا توصلنــا إىل
جــدول األعمــال املشــترك ،املتمثــل يف أمــة واحــدة ،واقتصــاد
واحــد ،وميزانيــة واحــدة .ولكننــا مل نصــل إىل تلــك املرحلــة
حتــى اآلن ،ولكــن بمســاعدة اجملتمــع الــدويل ،ســنصل إليهــا
قريبــا.
التمويــل والتنميــة :مــن بيــن أولوياتكــم الكثيــرة ،أي
منهــا األكثــر إحلاحــا؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :املشــكلة األكثــر إحلاحــا
هــي التعامــل مــع مــا علينــا مــن ديــون للمجتمــع الــدويل .ففــي
الســنوات األخيــرة ،مل يتمكــن الصومــال مــن احلصــول علــى
املــوارد املاليــة التــي يتيحهــا اجملتمــع الــدويل بخــاف األمــوال
املوجهــة لبنــاء القــدرات واملســاعدة اإلنســانية.

يف خندق العمل

سؤال وجواب

من املستحيل تخيل كيف يكون فقدان كل شيء ،مثل فقدان
املؤسسات والسجالت وحتى تاريخ احلوكمة يف البلد
التمويــل والتنميــة :مــا هــو حجــم ديــن الصومــال،
وملــاذا مل تكــن لديكــم يف املاضــي إمكانيــة احلصــول
علــى املــوارد املاليــة التــي يتيحهــا اجملتمــع الــدويل؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :قُــدر إجمــايل الديــن بحــوايل
 5.3مليــار دوالر .وال يمكــن ألي بلــد أن يحصــل علــى مــوارد
مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة أو املــوارد األخــرى املقدمــة
بشــروط تيســيرية أو املنــح مــا دام عليــه متأخــرات .وبالتــايل،
كانــت االســتراتيجية الواضحــة للحكومــة الصوماليــة هــي بــذل
كل جهــد ممكــن لســداد مــا عليهــا مــن متأخــرات مــن خــال
مبــادرة البلــدان الفقيــرة املثقلــة بالديــون .وبمجــرد تخفيــف
عــبء الديــن ،ســيكون بوســعنا االســتفادة مــن مــوارد املنــح التــي
يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل وبنــك التنميــة
اإلفريقــي واملؤسســات األخــرى .وستُســتخدم هــذه املــوارد يف
إعــادة بنــاء البلــد ،والتــي ســتخلق بدورهــا املزيــد مــن فــرص
العمــل .وبلــدي بلــد يتســم بالشــبابية ،إذ يشــكل الشــباب %70
مــن الســكان .وهنــاك حاليــا عــدد قليــل جــدا مــن الوظائــف لهــم.
ولــذا يمثــل خلــق املزيــد مــن فــرص العمــل أولويــة قصــوى أيضــا.
التمويــل والتنميــة :بعــد ســنوات عديــدة بــدون
حكومــة عاملــة ،كيــف يمكنكــم اســتعادة ثقــة النــاس يف
املؤسســات احلكوميــة؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :بالنســبة لشــخص عــادي
يعمــل يف بلــد عــادي ،مــن املســتحيل تخيــل كيــف يكــون فقــدان
كل شــيء ،مثــل فقــدان املؤسســات والســجالت وحتــى تاريــخ
احلوكمــة يف البلــد .إنــه ببســاطة أمــر ال يمكــن تخيلــه.
وقــد عشــنا هــذا الوضــع ،وهــو ليــس باألمــر الســهل .ففــي مرحلــة
مــا ،مل يكــن لــدى بعــض الــوزراء مكاتــب وال موظفــون .ولكــن
أصبــح لدينــا اآلن حكومــة عاملــة .وقــد اســتطعنا االتفــاق علــى
جميــع مشــاريع القوانيــن التــي ســتنظم مالياتنــا وضرائبنــا
وجماركنــا .وقــد تــم تنســيق بعضهــا بالفعــل ،ونعمــل علــى
تنســيق غيرهــا بمســاعدة مــن صنــدوق النقــد الــدويل وباقــي
اجملتمــع الــدويل.
التمويــل والتنميــة :هنــاك اآلن شــتات صومــايل عاملي
كبيــر جــدا .مــا مــدى ارتبــاط هــذا اجملتمــع اخلارجــي
باجملتمــع الداخلــي يف الصومــال؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :لقــد كان الشــتات نعمــة
بالنســبة للصومــال؛ فهــم يســاهمون مســاهمة كبيــرة يف
اقتصادنــا ،ويعــودون بأعمالهــم ومهاراتهــم إىل مقديشــو،
ناهيــك عــن حتويالتهــم املاليــة .وأســتطيع أن أقــول إن مــن
 %80إىل  %90مــن األســر الصوماليــة كانــت حتصــل علــى

طعامهــا خــال الفتــرة الصعبــة التــي شــهدناها بفضــل جمتمــع
الشــتات .وبالتــايل ،ال يســعني إال التأكيــد بشــدة علــى قيمتــه
لبالد نــا.

التمويــل والتنميــة :أيــن تريــد أن يكــون الصومــال بعــد
خمــس ســنوات مــن اآلن مثــا؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :إذا اســتمر املســار احلــايل،
يمكــن أن نكــون مــن البلــدان متوســطة الدخــل .ويبــدو هــذا
الهــدف مبالغــا فيــه ،ولكــن إذا كنــا نعــرف الشــعب الصومــايل
وفطنتــه وقدرتــه علــى الصمــود ،وصفاتــه األخــرى ،فإننــا
نعــرف أنــه ســيحقق هدفــه .فــإذا كنــت تســتطيع التغلــب علــى
كل هــذه التحديــات ،وإذا كنــت تســتطيع بنــاء مراكــز جتاريــة
وشــركات يف أماكــن مثــل مينيابوليــس ولنــدن وكولومبــوس
ونيروبــي ،فيمكنــك إذن القيــام بذلــك يف الصومــال.
وبعــد مــرور خمــس ســنوات ،يجــب أن نكــون بلــدا لديــه حكومــة
مكتفيــة ذاتيــا .وينبغــي أال نطلــب إحســانا .ويف غضــون خمــس
ســنوات ،يجــب أن تكــون ميزانيــة احلكومــة ممولــة بمــوارد
داخليــة .وســنظل بحاجــة إىل االســتثمار يف الصومــال ،ألن
بنيتــه التحتيــة دُمــرت بالكامــل.
التمويــل والتنميــة :أنــت معــروف ،ليــس كموظــف عــام
نشــط فحســب ،ولكــن أيضــا كفنــان ومؤلــف أغــان مرمــوق.
هــل تــرى أن الفــن والثقافــة يمكــن أن يؤديــا دورا يف تنميــة
البلد؟
عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه :نعــم ،عندمــا فقدنــا كل
شــيء آخــر ،بقيــت الثقافــة واآلداب .ومــن ســمات الثقافــة
الصوماليــة التعبيــر عــن كل شــيء مــن خــال فــن الشــعر وكتابــة
األغــاين .وبالتــايل ،أنــا واحــد مــن بيــن كثيريــن .وال أعتقــد أننــي
أســتطيع أن أقــول إننــي فنــان عظيــم ،كل مــا هنالــك أنــه حيــن
تصــل مشــاعري إىل مســتوى معيــن ،فــإن تلــك املشــاعر جتــد
تعبيــرا عنهــا يف أغنيــة.
وســأقدم لــك مثــاال علــى ذلــك .عندمــا عملــت لــدى بنــك
التنميــة اإلفريقــي ،كنــت أذهــب إىل البلــدان اإلفريقيــة وأشــارك
يف اجتماعــات يتجمــع فيهــا األفارقــة ،ومل يكــن الصومــال
حاضــرا .كان املقعــد حاضــرا ،والعلــم حاضــرا ،ولكــن مل يكــن
هنــاك ممثــل للصومــال .وحينهــا كنــت أتذكــر مــدى مــا كانــت
عليــه قــوة الصومــال وأنــا يف طــور النضــوج .وكنــت بحاجــة إىل
التعبيــر عــن املشــاعر التــي اعتملــت بداخلــي ،وهــذا مــا فعلتــه
مــن خــال أغنيــة.
أجريــت تعديــات حتريريــة علــى نــص هــذه املقابلــة ملراعــاة
الطــول املناســب والوضــوح.
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عودة إىل األسس

كيف يمكن أن تكون أسعار الفائدة سالبة؟

البنوك املركزية تبدأ يف جتربة أسعار الفائدة السالبة لتحفيز اقتصادات بلدانها
فيكرام هكسار وإيمانويل كوب

الرسم التوضيحي:

50

التمويل والتنمية |مارس ٢٠٢٠

ISTOCK / RASTUDIO

يتــداول النــاس األمــوال منــذ فتــرة طويلــة .وكنــا دائمــا مــا
ندفــع ثمنــا مقابــل اســتخدام أمــوال أو مدخــرات الغيــر .وتُعــرف
تكلفــة القيــام بذلــك بعــدة كلمــات خمتلفــة ،تتــراوح مــن املقابــل
( )prayogيف اللغــة السنســكريتية القديمــة إىل الفائــدة يف اللغــة
اإلجنليزيــة احلديثــة .وأقــدم مثــال معــروف علــى أســعار الفائــدة
القانونيــة ذات الطابــع املؤسســي يرجــع إىل قوانيــن إشــنونة،
وهــي نصــوص بابليــة قديمــة يرجــع تاريخهــا إىل حــوايل عــام
 2000قبــل امليــاد.
وملعظــم الوقــت علــى مــر التاريــخ ،كانــت أســعار الفائــدة
االســمية  -األســعار املعلنــة التــي يدفعهــا املقترضــون علــى
القــرض  -موجبــة ،أي أكبــر مــن الصفــر .ولكــن فكــر فيمــا
يحــدث عندمــا يتجــاوز معــدل التضخــم العائــد علــى املدخــرات
أو القــروض .فعندمــا يبلــغ التضخــم  ،%3وســعر الفائــدة علــى
القــروض  ،%2فــإن العائــد الــذي يحققــه املُقِــرض بعــد مراعــاة
التضخــم ســيكون أقــل مــن الصفــر .ويف مثــل هــذه احلالــة ،نقــول
إن ســعر الفائــدة احلقيقــي — ســعر الفائــدة االســمي ناقــص
معــدل التضخــم  -ســالب.
ويف األوقــات املعاصــرة ،طبقــت البنــوك املركزيــة ســعر
فائــدة اســميا موجبــا عنــد إقــراض األمــوال ملــدة قصيــرة مــن

أجــل تنظيــم الــدورة االقتصاديــة .غيــر أن عــددا كبيــرا مــن
البنــوك املركزيــة جلــأ يف الســنوات األخيــرة إىل تطبيــق ســعر
فائــدة أساســي منخفــض .وبــدأ العديــد مــن البنــوك املركزيــة
ومنهــا البنــك املركــزي األوروبــي والبنــوك املركزيــة للدانمــرك
واليابــان والســويد وسويســرا يف جتربــة أســعار الفائــدة
الســالبة — باألســاس مطالبــة البنــوك بالدفــع مقابــل
تخزيــن النقــد الزائــد لديهــا يف البنــك املركــزي .ويتمثــل الهــدف
مــن ذلــك يف تشــجيع البنــوك علــى إقــراض تلــك األمــوال بــدال
مــن ذلــك ،وبالتــايل التصــدي لضعــف النمــو الــذي اســتمر بعــد
األزمــة املاليــة العامليــة لعــام  .2008وأنقلــب العــامل بالنســبة
للكثيريــن :هــل ســيحصل املدخــرون اآلن علــى عائــد ســالب
بينمــا ســيحصل املقترضــون علــى مقابــل القتــراض األمــوال؟
ولكــن املســألة ليســت بهــذه البســاطة.
وبعبــارات بســيطة ،فــإن الفائــدة هــي تكلفــة االئتمــان أو
تكلفــة األمــوال .وهــي املبلــغ الــذي يوافــق املقتــرض علــى دفعــه
لتعويــض املُقِــرض عــن اســتخدام أموالــه وحتمــل اخملاطــر
املرتبطــة بهــا .وتختلــف النظريــات االقتصاديــة التــي تســتند
إليهــا أســعار الفائــدة ،حيــث يشــير بعضهــا إىل التفاعــات
بيــن العــرض مــن املدخــرات والطلــب علــى االســتثمار ،وتشــير
نظريــات أخــرى إىل التــوازن بيــن العــرض مــن األمــوال والطلــب
عليهــا .ووفقــا لهــذه النظريــات ،يجــب أن تكــون أســعار الفائــدة
موجبــة لتحفيــز االدخــار ،ويطالــب املســتثمرون بأســعار فائــدة
ترتفــع تدريجيــا كلمــا زادت مــدة اقتــراض األمــوال لتعويضهــم
عــن اخملاطــر املتزايــدة التــي ينطــوي عليهــا ربــط أموالهــم لفتــرة
أطــول .وبالتــايل ،يف ظــل الظــروف العاديــة ،ســتكون أســعار
الفائــدة موجبــة ،وكلمــا طالــت مدتهــا ،ارتفــع ســعر الفائــدة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ملعرفــة العائــد الــذي يحققــه االســتثمار
فعليــا أو تكلفــة القــرض ،مــن املهــم مراعــاة التضخــم ،وهــو
املعــدل الــذي تفقــد بــه األمــوال قيمتهــا .ولذلــك تمثــل توقعــات
التضخــم حمــركا رئيســيا ألســعار الفائــدة طويلــة األجــل.
وبينمــا هنــاك أســعار فائــدة خمتلفــة كثيــرة يف األســواق
املاليــة ،فــإن ســعر الفائــدة األساســي الــذي يحــدده البنــك
املركــزي للبلــد يوفــر مرجعــا رئيســيا لتكلفــة االقتــراض يف
اقتصــاد البلــد .وتُغيّــر البنــوك املركزيــة ســعر الفائــدة األساســي
اســتجابة للتغيــرات يف الــدورة االقتصاديــة ولتوجيــه اقتصــاد
البلــد عــن طريــق التأثيــر علــى أســعار الفائــدة اخملتلفــة الكثيــرة

عودة إىل األسس

(قصيــرة األجــل بصــورة رئيســية) .وتوفــر أســعار الفائــدة
األساســية األعلــى حافــزا لالدخــار ،يف حيــن أن أســعار الفائــدة
األساســية املنخفضة حتفز االســتهالك وتقلل تكلفة االســتثمار
التجــاري .ومــن العوامــل التــي توجــه البنــوك املركزيــة عنــد
حتديــد ســعر الفائــدة األساســي هــو مفهــوم ســعر الفائــدة
احملايــد :ســعر الفائــدة طويــل األجــل الــذي يتســق مــع تضخــم
مســتقر .وســعر الفائــدة احملايــد ال يحفــز النمــو االقتصــادي وال
يقيــده .وعندمــا تكــون أســعار الفائــدة أقــل مــن ســعر الفائــدة
احملايــد ،تكــون السياســة النقديــة توســعية ،وعندمــا تكــون
أعلــى ،تكــون السياســة النقديــة انكماشــية.
وأصبــح هنــاك اآلن اتفــاق واســع يف كثيــر مــن البلــدان علــى
أن ســعر الفائــدة احملايــد هــذا ســلك اجتاهــا هبوطيــا واضحــا
لعقــود مــن الزمــن وربمــا يكــون أقــل ممــا كان متوقعــا يف
املاضــي .ولكــن العوامــل احملركــة لهــذا االنخفــاض ليســت
مفهومــة جيــدا .فقــد شــدد البعــض علــى دور عوامــل مثــل
االجتاهــات الديمغرافيــة طويلــة األجــل (وخاصــة اجملتمعــات
التي تعاين تزايد املســنين يف االقتصادات املتقدمة) ،وضعف
نمــو اإلنتاجيــة ،ونقــص األصــول اآلمنــة .وبشــكل منفصل ،يبدو
أن انخفــاض التضخــم املســتمر يف االقتصــادات املتقدمــة،
الــذي غالبــا مــا كان أقــل بكثيــر مــن أهدافــه أو متوســطاته
طويلــة األجــل ،قــد أدى إىل انخفــاض توقعــات األســواق بشــأن
التضخــم .ومــن احملتمــل أن يفســر مزيــج هــذه العوامــل الوضــع
املثيــر الســائد يف أســواق الســندات اليــوم :مل تنخفــض أســعار
الفائــدة طويلــة األجــل فحســب ،بــل أصبحــت ســالبة يف كثيــر
مــن البلــدان.
وعــودة إىل السياســة النقديــة ،خفضــت البنــوك املركزيــة
أســعار الفائــدة االســمية بقــوة يف أعقــاب األزمــة املاليــة
العامليــة ،ويف كثيــر مــن احلــاالت إىل الصفــر أو مــا يقــرب
مــن الصفــر .ونســمي هــذا احلــد األدنــى الصفــري ،وهــي نقطــة
رأى البعــض أن أســعار الفائــدة ال يمكــن أن تقــل عنهــا .ولكــن
السياســة النقديــة تؤثــر كذلــك علــى االقتصــاد مــن خــال آليــات
مماثلــة فــوق وحتــت احلــد األدنــى الصفــري .ويف الواقــع،
تعطــي أســعار الفائــدة الســالبة أيضــا املســتهلكين والشــركات
حافــزا علــى إنفــاق األمــوال أو اســتثمارها بــدال مــن تركهــا يف
حســاباتهم املصرفيــة ،حيــث تتــآكل قيمتهــا بســبب التضخــم.
وبشــكل عــام ،ربمــا ســاعدت أســعار الفائــدة املنخفضــة هــذه إىل
حــد مــا ،حيثمــا نُفــذت ،يف حتفيــز النشــاط االقتصــادي ،رغــم
أنــه ال تــزال هنــاك أوجــه عــدم يقيــن بشــأن اآلثــار اجلانبيــة
واخملاطــر.
والشــاغل األول إزاء أســعار الفائــدة الســالبة هــي أثرهــا
احملتمــل علــى ربحيــة البنــوك .فالبنــوك تــؤدي وظيفــة أساســية
مــن خــال حتقيــق التوافــق بيــن املدخرات واملشــروعات املفيدة
التــي حتقــق عائــدا مرتفعــا .وحتقــق البنــوك بدورهــا مكســبا مــن

الفــرق بيــن ســعر الفائــدة الــذي تدفعــه للمدخريــن (املودعيــن)
وبيــن ســعر الفائــدة الــذي تفرضــه علــى القــروض التــي تقدمهــا.
وعندمــا تُخفــض البنــوك املركزيــة أســعار الفائــدة األساســية،
فــإن االجتــاه العــام لهــذا الفــرق بيــن الســعرين ينخفــض،
حيــث تميــل أســعار الفائــدة اإلجماليــة علــى اإلقــراض وأســعار
الفائــدة طويلــة األجــل إىل االنخفــاض .وعندمــا تنخفــض
أســعار الفائــدة عــن الصفــر ،قــد تتــردد البنــوك يف تمريــر أســعار
الفائــدة الســالبة إىل املودعيــن مــن خــال فــرض رســوم علــى
مدخراتهــم خوفــا مــن ســحبهم لودائعهــم .وإذا امتنعــت البنــوك
عــن فــرض أســعار فائــدة ســالبة علــى الودائــع ،يمكــن أن يــؤدي
ذلــك بــدوره إىل حتــول فــرق أســعار الفائــدة علــى اإلقــراض إىل
ســالب ،ألن العائــد علــى القــرض لــن يغطــي تكلفــة االحتفــاظ
بالودائــع .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك بــدوره إىل تقليــل ربحيــة
البنــوك وتقويــض اســتقرار النظــام املــايل.
والشــاغل الثــاين الــذي يتعلــق بأســعار الفائــدة الســالبة علــى
الودائــع املصرفيــة هــو أنهــا ســتوفر للمدخريــن حافــزا للتحــول
عــن الودائــع واالحتفــاظ باألمــوال النقديــة .ففــي النهايــة ،ال
يمكــن أن تنخفــض القيمــة االســمية للنقــد (علــى الرغــم مــن أن
البعــض اقتــرح التخلــص مــن النقــد تمامــا ليصبــح مــن املمكــن
تطبيــق أســعار فائــدة ســالبة للغايــة عنــد احلاجــة) .وبالتــايل،
كان هنــاك قلــق مــن أن تصــل أســعار الفائــدة الســالبة إىل
نقطــة يتــرك بعدهــا املدخــرون البنــوك ويخزنــون أموالهــم نقــدا
خــارج النظــام املصــريف .ونحــن ال نعــرف علــى وجــه اليقيــن
مــا هــو احلــد األدنــى الفعلــي ألســعار الفائــدة .ويف بعــض
الســيناريوهات ،قــد يــؤدي تطبيــق أســعار فائــدة أقــل مــن هــذا
احلــد األدنــى إىل تقويــض ســيولة النظــام املــايل واســتقراره.
ويف املمارســة العمليــة ،يمكــن أن تفــرض البنــوك رســوما
أخــرى لتعويــض التكاليــف ،ومل تصــل أســعار الفائــدة الســالبة
إىل احلــد الــذي يجعــل البنــوك حتــاول أن تمــرر أســعار الفائــدة
الســالبة إىل صغــار املودعيــن (قبِــل كبــار املودعيــن بعــض
أســعار الفائــدة الســالبة للســهولة املرتبطــة باالحتفــاظ
باألمــوال يف البنــوك) .ولكــن يظــل القلــق إزاء حــدود أســعار
الفائــدة األساســية الســالبة مــا بقــي النقــد بديــا قائمــا.
وإجمــاال ،يشــير ســعر الفائــدة احملايــد املنخفــض إىل أن
أســعار الفائــدة قصيــرة األجــل يمكــن أن تصــل يف كثيــر مــن
األحيــان إىل احلــد األدنــى الصفــري وأن تظــل عنــده لفتــرات
طويلــة مــن الزمــن .ومــع حــدوث ذلــك ،قــد حتتــاج البنــوك
املركزيــة بشــكل متزايــد إىل اللجــوء إىل مــا كان يُــرى يف
املاضــي علــى أنــه سياســات غيــر تقليديــة ،بمــا يف ذلــك أســعار
الفائــدة األساســية الســالبة.
فيكرام هاكسار مدير مساعد وإيمانويل كوب كبير
االقتصاديين يف إدارة االستراتيجية والسياسات واملراجعة
بصندوق النقد الدويل.
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وجهة نظر

ملاذا ال تُقْدِم النساء على اغتنام
فرص التمويل؟

النساء يخترن االبتعاد عن سوق االئتمان اإلفريقية.
حنان مرسي

الصورة :مهداة من بنك التنمية اإلفريقي

حيــن كنــت فتــاة صغيــرة ،تعلمــت أن اإلرادة الشــخصية
تتفــوق علــى أي حتيــزات اجتماعيــة .وقيــل يل إن إيمــاين
بنفســي ســيجعلني قــادرة علــى حتقيــق أي هــدف أطمــح إليــه،
وإن التمييــز بيــن اجلنســين ليــس عائقــا يســتحيل جتــاوزه.
واكتشــفت فيمــا بعــد حيــن أصبحــت امــرأة راشــدة أن نصيحــة
وال ـدَي كانــت عيــن احلكمــة .ففــي إفريقيــا ،هنــاك فجــوة بيــن
اجلنســين يف احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة تنبــع مــن نظــرة
رائــدات األعمــال ألنفســهن .وتضــع هــذه النظــرة الذاتيــة العديــد
مــن النســاء علــى هامــش القطــاع املــايل يف إفريقيــا — غيــر
قــادرات علــى االدخــار أو االقتــراض أو بنــاء رأس املــال.
وعلــى مســتوى العــامل ،يتســم حصــول النســاء علــى التمويــل
باالنخفــاض علــى نحــو غيــر متناســب .فبالرغــم مــن التقــدم
الكبيــر الــذي حتقــق بوجــه عــام  -إذ زاد عــدد مالكــي احلســابات
املصرفيــة بحــوايل  1,2مليــار شــخص يف عــام  2017مقارنــة
بعــام  ،2011وفقــا للبنــك الــدويل — ال تــزال هنــاك فجــوة
قدرهــا  %9بيــن النســاء والرجــال يف احلصــول علــى اخلدمــات
املاليــة .ويف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،تمتلــك  %37مــن
النســاء فقــط حســابات مصرفيــة ،مقابــل  %48مــن الرجــال،
وهــي فجــوة مل تتســع إال يف الســنوات القليلــة املاضيــة .بــل
إن األرقــام أســوأ مــن ذلــك يف شــمال إفريقيــا ،حيــث ال يــزال
ثلثــا الســكان البالغيــن تقريبــا ال يمتلكــون حســابات مصرفيــة،
وتبلــغ فجــوة احلصــول علــى التمويــل بيــن اجلنســين  ،%18وهــي
األكبــر علــى اإلطــاق يف العــامل.
وتثيــر هــذه األرقــام الالفتــة للنظــر تســاؤالت ملحــة بالنســبة
لصنــاع القــرار يف إفريقيــا .فمــا الــذي يدفــع اســتمرار الفــروق
بيــن اجلنســين يف احلصــول علــى التمويــل عبــر بلــدان القــارة؟
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ومــا ســبب اتســاع هــذه الفجــوة اآلن مقارنــة بمــا كانــت عليــه
منــذ عشــر ســنوات رغــم كل اجلهــود املبذولــة؟
إن الرؤيــة الســائدة بيــن االقتصادييــن هــي أن القيــود
علــى جانــب العــرض ،مثــل أســعار الفائــدة املرتفعــة وشــروط
الضمــان ،لهــا دور كبيــر يف إقصــاء النســاء مــن ســوق االئتمــان
الرســمية .فتقييــد االئتمــان مــن خــال أســعار الفائــدة املرتفعــة
يثنــي رائــدات األعمــال عــن طلــب القــروض مقارنــة بالرجــال،
بينمــا يمكــن أن يــؤدي افتقارهــن للضمانــات إىل تقليــل
فرصهــن يف احلصــول علــى القــروض مقارنــة بأقرانهــن مــن
الذكــور (دراســة  .)Morsy and Youssef 2017وحتــى عندمــا
تتــاح للنســاء فرصــة احلصــول علــى االئتمــان ،عــادة مــا
يواجهــن ترتيبــات إقــراض أكثــر تشــددا مقارنــة بالرجــال.
ولكــن فــرط تركيــز األكاديمييــن وصنــاع السياســات
واخملتصيــن علــى جانــب العــرض يف ســوق االئتمــان يعنــي أن
عوامــل الطلــب وآثارهــا علــى فجــوة احلصــول علــى التمويــل بيــن
اجلنســين تــم إغفالهــا إىل حــد كبيــر ،ال ســيما يف إفريقيــا .لكــن
ســلوك النســاء يف اتخــاذ القــرار لــه دور كبيــر أيضــا يف هــذه
الفجــوة بيــن اجلنســين.
ففــي ســوق االئتمــان ،تفشــل رائــدات األعمــال حتــى يف
تقديــم طلبــات احلصــول علــى االئتمــان بســبب عوامــل مثــل
ضعــف اإلملــام باألمــور املاليــة ،والعــزوف عــن اخملاطــر،
واخلــوف مــن الفشــل .ومــن البديهــي أن نتوقــع للنســاء الالتــي
يختــرن مســار ريــادة األعمــال أن يكــن علــى األقــل يف نفــس
مســتوى رواد األعمــال مــن حيــث القــدرة التنافســية .ملــاذا إذن
تبتعــد النســاء بإرادتهــن عــن ســوق االئتمــان؟

تصورات مشوهة

تشــير أدلــة جديــدة مســتمدة مــن أســواق االئتمــان يف  47بلــدا
إفريقيــا إىل أن رائــدات األعمــال يف إفريقيــا عمومــا ويف
شــمال إفريقيــا خصوصــا مــن املرجــح أن يقصيــن أنفســهن عــن
ســوق االئتمــان بســبب انخفــاض جدارتهــن االئتمانيــة حســب
تصورهــن .فهــؤالء النســاء مل يتقدمــن بطلبــات للحصــول علــى
قــروض أو خطــوط ائتمــان بنــاء علــى تصورهــن الشــخصي
بــأن طلباتهــن ســتقابل بالرفــض .وتخلــص دراســتنا إىل
أنــه مــن األرجــح حــدوث اإلقصــاء الذاتــي عــن ســوق االئتمــان
بيــن مديــرات الشــركات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مقارنــة
بأقرانهــن مــن الرجــال.
وعــاوة علــى هــذه النتيجــة املهمــة ،الحظنــا ثــاث ظواهــر
مذهلــة تعــزز فرضيتنــا عــن تأثيــر «جانــب الطلــب» .أوال ،وجدنــا

وجهة نظر

أن إجــراءات طلــب االئتمــان املعقــدة والشــروط غيــر املواتيــة
للحصــول علــى القــروض واالئتمــان مل تثــن رائــدات األعمــال
عــن طلــب االئتمــان .وثانيــا ،مل جنــد ارتباطــا بيــن اإلقصــاء
الذاتــي لرائــدات األعمــال واجلــدارة االئتمانيــة املالحظــة
لشــركاتهن .وأخيــرا ،اســتمر إقصــاء النســاء ألنفســهن حتــى يف
غيــاب أي ممارســات تمييزيــة يف عمليــات اإلقــراض ،ممــا يشــير
إىل أن هــذا الســلوك ليــس جمــرد رد فعــل للتمييــز الــذي تمارســه
املؤسســات املاليــة.
وتتيــح هــذه الشــواهد فرصــة لســد الفجــوة املســتمرة بيــن
اجلنســين يف احلصــول علــى التمويــل يف إفريقيــا ،واملفتــرض
وجودهــا أيضــا يف مناطــق ناميــة أخــرى .ويجــدر بصنــاع
القــرار يف إفريقيــا ،وهــم يســتطيعون ،بــل يجــب عليهــم ،بــذل
مزيــد مــن اجلهــود ملعاجلــة العوامــل املتعلقــة بالعــرض ،بمــا يف
ذلــك مــن خــال التوعيــة املاليــة للنســاء والفتيــات .وهــذا األمــر
ال غنــى عنــه يف ظــل األوضــاع املعقــدة وســريعة التغيــر حاليــا
يف ســوق االئتمــان.
وحتــى يف بلــد مثــل كينيــا التــي تمتلــك نظامــا ماليــا ســليما
ولديهــا برامــج خمصصــة للمــرأة ،ال تــزال رائــدات األعمــال
تواجهــن حتديــات عديــدة علــى جانــب الطلــب حتــول دون
حصولهــن علــى التمويــل .ورواد األعمــال ذوو الدرايــة باألمــور
املاليــة يتخــذون قــرارات ماليــة أكثــر وعيــا عمومــا ويُقَيِّمــون
جدارتهــم االئتمانيــة بدرجــة أكبــر مــن املوضوعيــة .ومــن ثــم
ســيؤدي تســليح رائــدات األعمــال باملعرفــة واملهــارات املاليــة
املالئمــة إىل تعزيــز مشــاركتهن الفعالــة يف ســوق االئتمــان.
ومــن النمــاذج الرائــدة يف هــذا الصــدد برنامــج تمويــل
رائــدات األعمــال يف ماليزيــا الــذي يــزود النســاء باملعرفــة
واملهــارات الالزمــة لتعزيــز قدراتهــن التجاريــة االســتراتيجية
يف اجملــاالت الوظيفيــة األساســية ،مثــل اإلدارة املاليــة
والتســويق والقيــادة والتكنولوجيــا .وقــد ســاعد البرنامــج يف
ســد فجــوة االقتــراض بيــن اجلنســين يف ماليزيــا.

سلوكيات مالية متباينة

وباإلضافــة إىل املعرفــة املاليــة ،تمتــد الفــروق بيــن اجلنســين
لتشــمل الســلوكيات املاليــة .فعلــى ســبيل املثــال ،جنــد أن
النســاء أكثــر ميــا مــن الرجــال إىل االدخــار يف القطــاع غيــر
الرســمي .لذلــك فــإن إحــدى الوســائل لتشــجيع النســاء علــى طلــب
اخلدمــات املاليــة هــي توفيــر منتجــات ماليــة تهــدف إىل تلبيــة
احتياجــات املقترضيــن الذيــن عــادة مــا يســتخدمون نظــم
التمويــل غيــر الرســمية — كالقــروض بضمــان أصــول منقولــة
أصغــر حجمــا والوســائل التقليديــة لتخزيــن الثــروة كاملاشــية
والذهــب .ويمكــن للحكومــات املســاعدة يف اســتحداث هــذه
املنتجــات اجلديــدة — مــن خــال وضــع اإلطــار القانــوين
والتنظيمــي الــازم ،علــى ســبيل املثــال .ففــي الضفــة الغربيــة
وغــزة ،تقــدم اآلن بعــض البنــوك احملليــة قروضــا للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة بضمــان املنقــوالت ،إىل جانــب جمموعــة
كبيــرة مــن املنتجــات املبتكــرة للنســاء ،بمــا يف ذلــك القــروض

بــا ضمــان أو بضمــان الذهــب .وتقتــرن هــذه القــروض ببرامــج
توعيــة ماليــة ،وجمموعــة مــن األدوات لدعــم النشــاط عبــر
اإلنترنــت ،وخدمــات استشــارية ملســاعدة املشــروعات األصغــر
حجمــا ورائــدات األعمــال يف إدارة مشــروعاتهم التجاريــة
وتنميتهــا.
وتشــير أبحاثنــا إىل أن عوامــل الطلــب هــي الســبب األساســي
الــذي يعــوق حصــول رائــدات األعمــال اإلفريقيــات علــى
التمويــل ،ال ســيما يف شــمال إفريقيــا .فقــد اســتبعدنا تأثيــر
االختالفــات بيــن رواد ورائــدات األعمــال مــن حيــث املهــارات
وخصائــص الشــركات ،كمــا اســتبعدنا املعاملــة التمييزيــة يف
عــرض االئتمــان أو احلواجــز املؤسســية كدافــع لســلوك اإلقصــاء
الذاتــي املالحــظ .واخلالصــة التــي توصلنــا إليهــا هــي أن هنــاك
اختالفــات يف الســلوك بيــن الرجــال والنســاء ،وهــي نابعــة
مــن اختــاف التفضيــات املتعلقــة باخملاطــر واألوضــاع
االجتماعيــة والقــدرة التنافســية.
إن فجــوة احلصــول علــى التمويــل بيــن اجلنســين يف إفريقيــا
يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر بالــغ علــى التقــدم االجتماعــي
واالقتصــادي .فالنســاء اليــوم يمثلــن النســبة األكبــر مــن
العامليــن يف قطــاع الزراعــة يف إفريقيــا ،وهــو أهــم قطــاع يف
القــارة .وعندمــا ال تتوافــر للمزارعــات فرصــة احلصــول علــى
اخلدمــات املاليــة ،تصبــح قدرتهــن حمــدودة علــى االســتثمار
يف التكنولوجيــات احلديثــة لزيــادة إنتاجيتهــن ،كمــا أنهــن ال
يســتطعن تنويــع حماصيلهــن الزراعيــة ،أو زراعــة حماصيــل
عاليــة القيمــة واالســتثمار يف أصــول مثــل الثــروة احليوانيــة.
وال يســتطعن أيضــا االســتثمار يف حتســين تغذيــة أبنائهــن.
وتمثــل النســاء أيضــا النســبة األكبــر مــن العامليــن يف
صناعــة األزيــاء يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،وتمثــل
شــركاتهن الصغيــرة حلقــة وصــل بيــن صناعــات القطــن
والنســيج واملالبــس النشــطة التــي حتقــق إنتاجــا ســنويا ضخمــا
بقيمــة  31مليــار دوالر أمريكــي .ودون احلصــول علــى التمويل،
ســتواجه املشــروعات اململوكــة للنســاء ورائــدات األعمــال
صعوبــة يف دخــول جمــاالت أعلــى قيمــة يف صناعــة املالبــس.
ومــع إتاحــة مزيــد مــن الفــرص لتمويــل رأس املــال العامــل،
ســتزدهر شــركات الكثيــر مــن رائــدات األعمــال اإلفريقيــات ،ممــا
يمهــد الســبيل نحــو مســتقبل أفضــل للجميــع.
حنان مرسي مدير قطاع األبحاث والسياسات
االقتصادية يف جمموعة بنك التنمية اإلفريقي.

يســتند هــذا املقــال إىل ورقــة عمــل صــادرة عــن بنــك التنميــة اإلفريقــي بعنــوان

«Working Paper 317, “Women Self-Selection out of the Credit Market in
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تسطع
الــشمس
حيث

مصادر الطاقة املتجددة ،وال سيما الطاقة الشمسية ،تشكّل حال مثاليا لتلبية
احتياجات إفريقيا من الطاقة الكهربائية

نحو

غريغور شويرهوف وحممدو سي

نصــف ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء ال
يحصلــون يف الوقــت احلــايل علــى الكهربــاء.
والذيــن يحصلــون عليهــا يدفعــون يف
املتوســط حــوايل ضعــف مــا يدفعــه املســتهلكون يف األماكــن
األخــرى مــن العــامل .ويكلــف نقــص إمــدادت الكهربــاء القــارة
حــوايل مــن  %2إىل  %4مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ســنويا.
وســتتزايد االحتياجــات الكبيــرة مــن الكهربــاء ال حمالــة يف
املســتقبل املنظــور .ونظــرا ألنــه مــن املتوقــع أن يــزداد تعــداد
ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن مليــار نســمة يف عــام
 2018إىل أكثــر مــن مليــاري نســمة يف عــام  ،2050فمــن
املتوقــع أن يــزداد الطلــب علــى الكهربــاء بمقــدار  %3ســنويا.
ويراعــي ذلــك حــدوث زيــادة مطــردة يف احلصــول علــى الكهربــاء
فضــا عــن زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة.
ومــن شــأن اســتخدام مصــادر الطاقــة احلاليــة لتلبيــة هــذا
الطلــب أن يســفر عــن عواقــب وخيمــة علــى الصحــة والبيئــة.
ويســتند مزيــج الطاقــة احلــايل يف إفريقيــا أساســا إىل حــرق
الفحــم والنفــط والكتلــة احليويــة التقليديــة (احلطــب والفحــم
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والوقــود املشــتق مــن الــروث اجلــاف) .ويعكــس ذلــك مــوارد
الطاقــة املتوفــرة يف القــارة ،ولكنــه يعكــس أيضــا اســتخدام
تكنولوجيــات املاضــي .ورغــم أن هــذا املزيــج رخيــص التكلفــة
مقارنــة بغيــره ،فهــو ال يكفــي لتلبيــة االحتياجــات احلاليــة،
كمــا أن آثــاره الســلبية علــى البيئــة ال يتــم التصــدي لهــا.
وســيتعين تغييــر مصــادر الطاقــة يف القــارة ،وخاصــة إذا كانت
احلكومــات اإلفريقيــة تهــدف إىل تهيئــة بيئــة صحيــة ملواطنيها
وااللتــزام بحــدود انبعاثــات غــازات الدفيئــة املقــررة بموجــب
اتفــاق باريــس.

تصميم مزيج الطاقة الصحيح

حلســن احلــظ ،وبفضــل التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة ،ال
حتتــاج إفريقيــا إىل االعتمــاد علــى كميــات كبيــرة مــن الوقــود
األحفــوري ،كمــا كان احلــال مــع االقتصــادات املتقدمــة عندمــا
كانــت يف نفــس مرحلــة التنميــة التــي تمــر بهــا إفريقيــا حاليــا.
ومــن اخليــارات املتاحــة تصميــم مزيــج للطاقــة يقــوم أساســا
علــى املصــادر املتجــددة ،ويدعــم حتقيــق نمــو قــوي واحلــد

انخفاض التكلفة

انخفضــت أســعار الطاقــة املتجــددة انخفاضــا كبيــرا خــال
الســنوات القليلــة املاضيــة ،وال ســيما الطاقــة الشمســية ،التــي
انخفضــت تكلفتهــا بنســبة  %77يف الفتــرة بيــن عامــي 2010
و 2018وفقــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة (انظــر الرســم
البيــاين  .)2وتتميــز الكتلــة احليويــة والطاقــة احلراريــة اجلوفيــة
والطاقــة الكهرمائيــة بكونهــا أقــل مصــادر الطاقــة تكلفــة ،إال أن
إمكاناتهــا حمــدودة.
وعلــى النحــو املوضــح يف الرســم البيــاين  ،1يمكــن أن حتقــق
الطاقــة احلراريــة اجلوفيــة والطاقــة الكهرمائيــة ســعة أكبــر
بعــدة مــرات مــن ســعة التوليــد احلاليــة .غيــر أن االحتياجــات
مــن الطاقــة تتجــاوز هــذه الســعة بكثيــر .وعلــى الرغــم مــن أن
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مــن االنبعاثــات .ومــن شــأن االســتثمار يف الطاقــة املتجــددة
أن يخلــق فــرص عمــل جديــدة أيضــا ،باإلضافــة إىل ضمــان
اعتمــاد نهــج قابــل لالســتمرار إيكولوجيــا إزاء التنميــة( ،دراســة
.)IMF 2019
وســيتيح تصميــم مزيــج الطاقــة الصحيــح إلفريقيــا أن
تتطــور بوتيــرة ســريعة مــع االلتــزام بمســتويات االنبعاثــات
احملــددة بموجــب اتفــاق باريــس لعــام  ،2015والــذي تعهــدت
فيــه احلكومــات بــأال يتجــاوز االحتــرار العاملــي املســتويات
الســائدة قبــل الثــورة الصناعيــة بأكثــر مــن درجتيــن مئويتيــن.
ويظهــر الرســم البيــاين  1أحــد هــذه التوقعــات الــذي يعتمــد فيــه
مزيــج الطاقــة علــى جمموعــة متنوعــة مــن التكنولوجيــات.
ويشــير الرســم البيــاين ،القائــم علــى أســاس توقعــات صــادرة
يف عام  ،2013إىل اســتخدام الكتلة احليوية احلديثة ،وزراعة
نباتــات كثيفــة الطاقــة واســتخدام بقايــا احملاصيــل إلنتــاج
الوقــود التركيبــي ،إىل جانــب احتجــاز الكربــون وتخزينــه ،وهــو
مــا ينطــوي علــى تخزيــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون حتــت
األرض .وطــرح باحثــون آخــرون مقترحــات خمتلفــة ملزيــج
الطاقــة تعتمــد جميعهــا علــى اســتخدام هــذه التكنولوجيــات
(دراسة  .)Schwerhoff and Sy 2019غير أن هذه التكنولوجيات
تنطــوي علــى خماطــر؛ إذ يتنافــس إنتــاج الكتلــة احليويــة مــع
زراعــة األغذيــة وحفــظ الطبيعــة .ومل تُختبــر تكنولوجيــات

احتجــاز الكربــون وتخزينــه علــى نطــاق صناعــي حتــى اآلن.
ويمكــن أن تواجــه التكنولوجيتــان مقاومــة مــن الســكان
احمللييــن .ولتجنــب االعتمــاد الواســع علــى التكنولوجيــا غيــر
القابلــة لالســتمرار ،ســتحتاج إفريقيــا إىل املضــي نحــو مزيــج
مــن الطاقــة يتســم بالســامة االقتصاديــة والبيئيــة .وســيقتضي
ذلــك التصــدي للتحديــات املاليــة املتعلقــة بتركيــب منشــآت
الطاقــة املتجــددة واغتنــام الفــرص التــي يتيحهــا انخفــاض
األســعار والتقــدم التكنولوجــي.
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الطاقــة احلراريــة اجلوفيــة يمكــن أن تكــون ذات كفــاءة عاليــة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١
(كمــا رأينــا يف حالــة كينيــا) ،فهــي ال تتوفــر إال يف مواقــع
اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
معينــة .وتتطلــب الطاقــة الكهرمائيــة إقامــة تــوازن دقيــق بيــن
ﻣﺰﻳــﺞ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻣﻌﻈﻤــﻪ اﻟﻴــﻮم ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣــﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ
األهــداف البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .ومــن الصعــب
ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة.
جــدا اســتغالل كامــل اإلمكانــات التقنيــة للطاقــة الكهرمائيــة:
)اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﻛﺴﺎﺟﻮل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ(
إذ يتطلــب ذلــك إغــراق مســاحات شاســعة مــن األراضــي ،ممــا
٢٠٠
يهــدد النظــم اإليكولوجيــة احملليــة وغالبــا مــا ينطــوي علــى
١٨٠
إعــادة توطيــن ســكان تلــك املناطــق .وتتســبب نوبــات اجلفــاف
وﻗﻮد أﺣﻔﻮري ﺑﺪون اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن
وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ١٦٠
وﻗﻮد أﺣﻔﻮري ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
املســتمرة حاليــا يف اجلنــوب اإلفريقــي يف عرقلــة مشــروعات
ﻛﺘﻠﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺪون اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
١٤٠
ﻛﺘﻠﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ
الطاقــة الكهرمائيــة ،وتعطلــت عمليــات توليــد الطاقــة ذات
ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﺟﻮﻓﻴﺔ
١٢٠
الصلــة يف كل مــن زامبيــا وزمبابــوي بســبب انخفــاض
ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﻣﺎﺋﻴﺔ
١٠٠
ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ
منســوب ميــاه الســدود إىل مســتويات خطيــرة .وعلــى العكــس،
ﻃﺎﻗﺔ رﻳﺎح
٨٠
توجــد مشــروعات كبــرى جاريــة أو قيــد التطويــر يف جمــال
ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻮوﻳﺔ
٦٠
الطاقــة الكهرمائيــة يف غــرب إفريقيــا ،وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة ،وإثيوبيــا.
٤٠
وحتمــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فرصــا واعــدة
٢٠
أكبــر لتوليــد الطاقــة املتجــددة علــى نطــاق واســع ،وأصبحــت
ﺻﻔﺮ
٢٠٢٠
٢٠٥٠
٢١٠٠
أســعارهما اآلن يف نفــس نطــاق أســعار الوقــود األحفــوري.
Schwerhoff, revised 01/21/2020
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الظــروف الالزمــة إلنتــاج الطاقــة
اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔَﻴْﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت .LIMITS
الشمســية ممتــازة يف إفريقيــا التــي ال تتميــز بوفــرة أشــعة
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ» :اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري« ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
الشــمس وحســب ،بــل بإمكانيــة االعتمــاد علــى ســطوعها أكثــر
مــن أي مــكان آخــر يف العــامل .وبــدأ االســتثمار يف مصــادر
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
الطاقــة املتجــددة يتزايــد زخمــه بالفعــل يف إفريقيــا .فقــد عقــدت
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﺨﻔﺾ
كل مــن جنــوب أفريقيــا وأوغنــدا وزامبيــا مــزادات بشــأن الطاقــة
اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺼــﺎدر اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة اﻧﺨﻔﺎﺿــﺎ
املتجــددة حققــت أســعارا تنافســية واســتقطبت مســتثمرين مــن
ﺣــﺎدا ﰲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ  ٢٠١٠إﱃ  ٢٠١٨وأﺻﺒﺤــﺖ اﻵن ﰲ ﻧﻔــﺲ ﻧﻄــﺎق ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ
القطــاع اخلــاص .ويوجــد بالفعــل عــدد مــن حمطــات توليــد
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ) ٠٫٠٥إﱃ  ٠٫١٧دوﻻر ﻟﻠﻜﻴﻠﻮوات ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ(.
الكهربــاء الشمســية يف جنــوب أفريقيــا بســعة إنتاجيــة تتجــاوز
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮوات ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻋﺎم (٢٠١٨
 100ميغــاوات .ويعــد مشــروع بحيــرة توركانــا لطاقــة الريــاح
٠٫٤٠
يف كينيــا قصــة جنــاح أخــرى.
٠٫٣٥
وعلــى الرغــم مــن األمثلــة الناجحــة يف كثيــر مــن البلــدان،
شــكلت الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح  %3فقــط مــن الكهربــاء
٠٫٣٠
املولــدة يف إفريقيــا يف عــام  2018مقارنــة بنســبة  %7يف
٠٫٢٥
مناطــق أخــرى مــن العــامل .ويهيمــن الوقــود األحفــوري علــى
إمــدادات الكهربــاء يف إفريقيــا وتأتــي بعــده الطاقــة الكهرمائيــة
٠٫٢٠
بدرجــة أقــل ( %79و ،%16علــى التــوايل).
٠٫١٥
ودائمــا مــا كانــت مشــكلة الطاقــة املتجــددة تكمــن يف تقلــب
٠٫١٠
إمداداتهــا ،وهــو مــا يفــرض حتديــا إزاء االعتمــاد علــى الطاقــة
املتجــددة كمصــدر للطاقــة الكهربائيــة .وتســاعد التطــورات
٠٫٠٥
التكنولوجيــة التــي حتقــق اســتقرار اإلمــدادات مــن الكهربــاء
ﺻﻔﺮ
علــى زيــادة حصــة الطاقــة املتجــددة مــن إمــدادات الطاقــة.
٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠ ٢٠١٨ ٢٠١٠
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
وتشــمل هــذه التطــورات اســتخدام الطاقــة الكهرمائيــة كمصــدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮﻳﺎح
اﳊﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻬﺮﻣﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮارﻳﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﳉﻮﻓﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰة اﻟﻔﻮﻟﻄﺎﺿﻮﺋﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
احتياطــي للطاقــة خــال فتــرات ذروة الطلــب ،وجتميــع اإلنتــاج
اﳌﺼﺪر :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ).(٢٠١٩
الكهربائــي مــن مناطــق جغرافيــة خمتلفــة بواســطة شــبكة
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :أﺷــﺎرت ﺗﻘﺪﻳــﺮات اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة إﱃ أن ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
كهربــاء ذات ربــط جيــد ،وتعديــل الطلــب علــى الكهرباء بناء على
ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻟﺒﻠﺪان ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  ٢٠١٠و ٢٠١٧ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ  ٠٫٠٥و
 ٠٫١٧دوﻻر ﻟﻠﻜﻴﻠــﻮوات ﰲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ .وﻧﻔﺘــﺮض ﻧﻔــﺲ ﻧﻄــﺎق اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺣــﺮق
اإلمــدادات منهــا ،وتخزيــن الطاقــة باســتخدام بطاريــات التدفــق
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٨
والتحليــل الكهربائــي بالهيدروجيــن .ويف الوقــت احلــايل ،فــإن
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نســبة الطاقــة املتجــددة املتغيــرة مــن إجمــايل إنتــاج الطاقــة
منخفضــة للغايــة حتــى أن هــذا التغيــر ال يمثــل شــاغال كبيــرا.
ومــع زيــادة هــذه النســبة ،يمكــن نشــر هــذه اخليــارات بوتيــرة
معقولــة .ومــع هــذه التطــورات التكنولوجيــة ،تُظهــر حتديثــات
الرســم البيــاين  1أن إفريقيــا يمكــن أن تعتمــد بنســبة %100
علــى الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام  2050دون إبطــاء مســيرة
التنميــة.

التغلب على التحديات املالية

أصبــح التمويــل يمثــل أكبــر حتــد اآلن .ويعتبــر إنشــاء حمطــات
الوقــود األحفــوري رخيصــا نســبيا ولكــن تكلفــة تشــغيلها
كبيــرة ،حيــث تتطلــب شــراء الوقــود بشــكل مســتمر .ويف
املقابــل ،ال يتكلــف تشــغيل حمطــات املصــادر املتجــددة
الكثيــر ولكــن تكاليــف تركيبهــا عاليــة ،ويتعيــن تمويلهــا مــن
البدايــة .وبالتــايل ،يتطلــب وضــع أســاس للطاقــة عاليــة اجلــودة
ألغــراض التنميــة يف إفريقيــا نهجــا شــامال إزاء التمويــل
(دراســة  .)Schwerhoff and Sy 2017وإذا كان إلفريقيــا أن
تتخــذ نهجــا جديــدا منخفــض الكربــون إزاء التنميــة ،فعلــى
البلــدان اإلفريقيــة أن تقــوم بتعبئــة التمويــل مــن جهــات مانحــة
عامــة وخاصــة ومتعــددة األطــراف وثنائيــة األطــراف جلمــع
األمــوال الالزمــة ملشــروعات الطاقــة املتجــددة.
فعلــى جانــب القطــاع العــام ،يمكــن أن حتقــق احلكومــات
اإلفريقيــة إيــرادات كبيــرة عــن طريــق احلــد مــن أوجــه عــدم
الكفاءة الناجمة عن دعم الوقود األحفوري ،الذي يستفيد منه
قطاعــا الفحــم والنفــط أساســا .ويقــدر هــذا الدعــم بنســبة %5.6
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي إلفريقيــا جنــوب الصحــراء (دراســة
 .)Coady and others 2019ومن شــأن رفع الدعم تدريجيا —
مــع حمايــة الفئــات الضعيفــة — أن يســهم يف جمــع التمويــل
الــازم ملشــروعات الطاقــة املتجــددة .وباإلضافــة إىل ذلــك،
يمكــن أن تعبــئ احلكومــات اإلفريقيــة مزيــدا مــن مواردهــا
احملليــة لتغطيــة التكاليــف الرأســمالية األوليــة املرتبطــة
بالطاقة املتجددة .فعلى ســبيل املثال ،بالنظر إىل أن متوســط
نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــدان إفريقيــا
جنــوب الصحــراء كان قدرهــا  %14تقريبــا يف عــام ،2017
فــإن لديهــا حيــزا كبيــرا لزيــادة إيراداتهــا الضريبيــة .ويمكــن
أن يســهم اســتخدام ضرائــب الكربــون يف زيــادة اإليــرادات
الضريبيــة وخفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون الناجمــة
مــن الوقــود األحفــوري (دراســة .)IMF 2019
وعلــى جانــب القطــاع اخلــاص ،علــى البلــدان اإلفريقيــة أن
تبــذل جهــودا كبيــرة الجتــذاب االســتثمار اخلــاص إىل قطــاع
الطاقــة املتجــددة .فقــد أشــارت املســوح إىل أن اخملاطــر
املرتبطــة باحلوكمــة — البيروقراطيــة املعقــدة وتغيــر
القواعــد التنظيميــة — هــي أكبــر تهديــد يواجــه اســتثمار
القطــاع اخلــاص يف مشــروعات الطاقــة املتجــددة يف إفريقيــا.
وسيســتلزم اجتــذاب التمويــل اخلــاص إدخــال حتســينات يف

جمــال احلوكمــة للحــد مــن اخملاطــر السياســية .ومــن شــأن
إصــاح القطــاع املــايل لتعزيــز ســوق الســندات اخلضــراء
الوليــدة واحلــد مــن اخملاطــر املاليــة عــن طريــق نقــل جــزء منهــا
إىل جهــات عامــة أن يســاعد أيضــا يف اجتــذاب االســتثمار
ا خلــاص.
وعلــى الصعيــد الــدويل ،تضطلــع املؤسســات املاليــة
املتعــددة األطــراف بــدور مهــم يف تيســير التمويــل طويــل األجــل
لدعــم االســتثمار يف تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ .وباإلضافــة
إىل حتديــد مصــادر بديلــة للتمويــل ،تقــدم هــذه املؤسســات
مشــورة خمصصــة بشــأن االســتخدام الفعــال لتمويــل املنــاخ.

مشكلة الطاقة املتجددة تكمن يف
تقلب إمداداتها ،مما يفرض تـحديا
أمام االعتماد عليها.
يســتند اتفــاق باريــس لعــام  2015إىل التــزام االقتصــادات
املتقدمــة بتعبئــة مــا يعــادل  %0.12مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي العاملــي ســنويا حتــى عــام  2025لتلبيــة احتياجــات
االقتصــادات الناميــة .ومــن شــأن الوفــاء بهــذا االلتــزام أن
يمهــد الطريــق النتقــال إفريقيــا إىل اقتصــاد قائــم علــى طاقــة
منخفضــة الكربــون — علمــا بأنهــا أقــل القــارات إســهاما يف
االحتــرار العاملــي .فلــم يصــدر عــن القــارة إال حــوايل  %4فقــط
مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون املرتبطــة بالطاقــة علــى
مســتوى العــامل يف عــام ( 2018دراســة  ،)IEA 2019ومــع ذلــك
فــإن إفريقيــا هــي املنطقــة األكثــر تضــررا مــن تغيــر املنــاخ.
وبالتــايل ،فــإن تبــدل املصيــر هــذا يبــرر بالتأكيــد توفيــر املزيــد
مــن الدعــم الــدويل للقــارة.
غريغور شويرهوف خبير اقتصادي يف قطاع االقتصاد
الكلي والتجارة واالستثمار بالبنك الدويل .حممدو سي

خبير اقتصادي يف إدارة شؤون املالية العامة بصندوق النقد
الدويل.
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«إذا كان عل ـيّ أن أحــدد موضوعــا يف بدايــة العقــد اجلديــد،
فإنــه ســيكون تزايــد عــدم اليقيــن» .كريســتالينا غورغييفــا،
مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل ،معهــد بيترســون لالقتصــاد
الــدويل 17 ،ينايــر .2020

من

املعــروف جيــدا أن عــدم اليقيــن يقلــل
اســتعداد الشــركات للتوظيــف واالســتثمار،
واســتعداد املســتهلكين لإلنفــاق .ومــع ذلــك،
فهــو مفهــوم غامــض ألنــه يعكــس عــدم
اليقيــن يف عقــول املســتهلكين ،واملديريــن وصنــاع السياســات
بشــأن األحــداث املســتقبلية (التــي قــد حتــدث أو قــد ال) .وهــو
أيضــا مفهــوم واســع نظــرا الرتباطــه بظواهــر كليــة مثــل نمــو
إجمــايل النــاجت احمللــي ،وظواهــر جزئيــة مثــل معــدل نمــو
الشــركات — باإلضافــة إىل أحــداث أخــرى مثــل االنتخابــات
واحلــروب وتغيــر املنــاخ.

وعند النظر إىل السنوات الستين املاضية ،فإننا نرى عددا
قـليال من الفترات كان فيها عدم اليقين عند مستويات
قريبة من تلك التي لوحظت يف العقد املاضي.
ونظــرا لــكل هــذه التحديــات ،ليــس مــن الغريــب أن يعتمــد
الباحثــون علــى طــرق خمتلفــة لقيــاس عــدم اليقيــن .ويســتند
أحــد املناهــج إىل تقلــب املتغيــرات االقتصاديــة واملاليــة
الرئيســية (دراســات Leahy and Whited 1996؛ وBloom
2009؛ و ،Ludvigson, Ma, and Ngقيــد اإلصــدار) .وهنــاك
طريقــة أخــرى تســتند إىل بحــث النصــوص يف حمفوظــات
الصحــف ،مثــل مؤشــر بيكــر وبلــوم وديفيــس ( )2016لعــدم
اليقيــن بشــأن االقتصــاد والسياســات .غيــر أن هــذه املناهــج
تعــاين مــن قيــد مشــترك مهــم :فهــي تقتصــر عــادة علــى جمموعــة
معظمهــا مــن االقتصــادات املتقدمــة ،وال تتوافــر بيانــات لكثيــر
مــن هــذه البلــدان إال بعــد أوائــل تســعينات القــرن املاضــي.

مقياس جديد لعدم اليقين

الرسم التوضيحي:
ISTOCK / DNY59

مــن أجــل التغلــب علــى هــذا القيــد ،قمنــا بإعــداد مقيــاس فصلــي
جديــد لعــدم اليقيــن — وهــو املؤشــر العاملــي لعــدم اليقيــن.
ويغطــي هــذا املؤشــر  143بلــدا — جميــع بلــدان العــامل
التــي يبلــغ عــدد ســكانها مليــونَ نســمة علــى األقــل .ويعــود
هــذا املؤشــر بالزمــان إىل الــوراء ،إذ يقــدم بيانــات للســنوات
الســتين املاضيــة .ويســتخدم املؤشــر مصــدرا واحــدا جلميــع
البلــدان ،ممــا يســمح لنــا بمقارنــة مســتوى عــدم اليقيــن عبــر
البلــدان .ويرصــد هــذا املؤشــر عــدم اليقيــن املتعلــق باألحــداث
االقتصاديــة والسياســية ،بالنســبة للشــواغل قريبــة املــدى
(مثــل عــدم اليقيــن الــذي خلقــه تصويــت اململكــة املتحــدة
لصالــح خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي) وبعيــدة
املــدى (مثــل عــدم اليقيــن الناشــئ عــن قــرب انســحاب القــوات
الدوليــة مــن أفغانســتان ،أو التوتــرات بيــن جمهوريــة كوريــا
الشــعبية الديمقراطيــة وجمهوريــة كوريــا).
ويُبنــى املؤشــر العاملــي لعــدم اليقيــن عــن طريــق بحــث
نصــوص التقاريــر القطريــة الــواردة مــن وحــدة االســتخبارات
االقتصاديــة يف جملــة اإليكونوميســت ،وهــي شــركة معنيــة
باســتخبارات األعمــال وتقــدم تقاريــر قطريــة علــى أســاس
ربــع ســنوي .وتغطــي هــذه التقاريــر قضايــا االقتصــاد
والسياســات والسياســة لــكل بلــد .ونتبــع ثــاث خطــوات لبنــاء
املؤشــر .أوال ،نقــوم بتجميــع التقاريــر احملــددة لــكل بلــد علــى
أســاس ربــع ســنوي مــن وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة مــن
منتصــف خمســينات القــرن املاضــي فصاعــدا لعــدد  143بلــدا.
وثانيــا ،نحســب عــدد املــرات التــي ذكــرت فيهــا كلمــة «عــدم
يقيــن» (وأشــكالها اخملتلفــة) يف هــذه التقاريــر .وثالثــا ،نقــوم

باســتعدال العــدد اإلجمــايل لكلمــة «عــدم يقيــن» تبعــا للعــدد
الكلــي للكلمــات يف كل تقريــر.
وملعاجلــة الشــواغل احملتملــة فيمــا يتعلــق بالدقــة
واملوثوقيــة واالتســاق يف جمموعــة بياناتنــا ،نقيِّــم املؤشــر
بعــدة طــرق .أوال ،نفحــص القضيــة املرتبطــة بأكبــر ارتفاعــات
عامليــة حــادة .ثانيــا ،نوضــح أن املؤشــر مرتبــط بزيــادة عــدم
اليقيــن بشــأن السياســات االقتصاديــة ،وتقلــب البورصــة،
واخملاطــر ،وانخفــاض نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي ،وغالبــا مــا
يرتفــع بالقــرب مــن فتــرات االنتخابــات السياســية.

النتائج الرئيسية

تتيــح لنــا جمموعــة البيانــات اجلديــدة هــذه ،وألول مــرة ،دراســة
التطــور التاريخــي لعــدم اليقيــن حــول العــامل .وتَظهــر عــدة
حقائــق مبســطة مثيــرة لالهتمــام:
أوال ،زاد عــدم اليقيــن العاملــي بشــكل كبيــر منــذ عــام
 .2012وتوضــح أحــدث البيانــات اخلاصــة بالربــع األخيــر مــن
عــام  2019أنــه بعــد انخفــاض املؤشــر اإلجمــايل يف الربــع
الثالــث مــن عــام  ،2019فإنــه وصــل إىل أعلــى مســتوى لــه
علــى اإلطــاق — بنــاء علــى متوســط مرجــح إلجمــايل النــاجت
احمللــي جلميــع البلــدان البالــغ عددهــا  143بلــدا.
وتعتبــر مســتويات عــدم اليقيــن العاملــي يف الفتــرة األخيــرة
اســتثنائية يف الســياق التاريخــي .وعنــد النظــر إىل الســنوات
الســتين املاضيــة ،فإننــا نــرى عــددا قليــا مــن الفتــرات كان
فيهــا عــدم اليقيــن عنــد مســتويات قريبــة مــن تلــك التــي لوحظــت
يف العقــد املاضــي .وتتضمــن نوبــات عــدم اليقيــن التاريخيــة
البــارزة األخــرى الفتــرة احمليطــة باغتيــال الرئيــس األمريكــي
جــون كينيــدي وحــرب فييــت نــام وأزمــة الذهــب يف أواخــر
ســتينات القــرن املاضــي وأزمــات النفــط يف ســبعينات القــرن
املاضــي.
غيــر أن هــذه النوبــات العامليــة ال تعنــي أن مســتويات عــدم
اليقيــن اخلاصــة بــكل بلــد كانــت مرتفعــة يف املاضــي جلميــع
بلــدان العــامل .فهــي تعكــس إىل حــد كبيــر الــدور املتزايــد للعوامــل
العامليــة يف دفــع عــدم اليقيــن يف جميــع أنحــاء العــامل .فعلــى
سبيل املثال ،جند أن املستوى احلايل لعدم اليقين يف الصين
أقــل بكثيــر مــن املســتوى املســجل خــال الثــورة الثقافيــة يف
أواخــر ســتينات القــرن املاضــي ،وهــي فتــرة كانــت فيهــا الصيــن
أقــل ارتباطــا بباقــي العــامل.
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أوﻗﺎت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ.

)اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﻴﻦ :اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٥٩إﱃ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،٢٠١٩اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻟﺮﻛﻮد ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٩٠٠
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﳌﻨﺤﺪر اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ،
اﳌﺘﺤﺪة وأزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻻﲢﺎد
وﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
٨٠٠
أوروﺑﺎ
ﰲ
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷوروﺑﻲ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺿﻌﻒ آﻓﺎق
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻧﻀﻤﺎم اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
٧٠٠
اﻟﺪﻳﻮن
أزﻣﺔ
واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻌﺮاق
ﺣﺮب
إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﳌﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺎدة واﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ
اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
أوروﺑﺎ
اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ )ﺳﺎرس(
٦٠٠
ﺟﻮن ﻛﻴﻨﻴﺪي
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
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وثانيــا ،تتزامــن الزيــادات احلــادة يف ع ــدم اليقيــن يف
االقتصادات املتقدمة بشكل أكبر من تزامنها يف اقتصادات
األســواق الصاع ــدة واالقت صــادات منخفضــة الدخــل .ويخل ــص
حتليلنــا إىل أن ع ــدم اليق ي ــن يف االقت صــادات الصاع ــدة
ومنخفضــة الدخــل غال بــا م ــا يت بــع املتوس ــط العامل ــي .ويرجــع
ذلــك إىل ع ــدم تزام ــن الصدم ــات القطريــة الفرديــة ،وبالتــايل
يضع ــف أثرهــا يف املتوس ــط .ويف املقاب ــل ،يرتفــع ع ــدم اليق ي ــن
يف االقت صــادات املتقدم ــة ارتفاعــا حــادا ألن هــذه الب لــدان
تم ي ــل إىل التح ــرك م عــا .وفي م ــا ب ي ــن االقت صــادات املتقدم ــة،
يك ــون تزام ــن ع ــدم اليق ي ــن أعل ــى ب ي ــن ب لــدان منطقــة ال ي ــورو.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،نخل ــص إىل أن هنــاك رواب ــط جتاريــة
ومال يــة أق ــوى ب ي ــن الب لــدان تــؤدي إىل تزام ــن أق ــوى لع ــدم
اليق ي ــن.
وثالثــا ،فــإن متوســط م ســتوى ع ــدم اليقيــن يف اقت صــادات
األســواق الصاع ــدة واالقت صــادات منخفضــة الدخــل أعل ــى مــن
مثي لــه يف االقت صــادات الصاع ــدة واملتقدمــة .وم ــن األس ــباب
احملتم لــة لذلــك ه ــو أن الب لــدان النام يــة ،في م ــا يب ــدو ،تشــهد
ع ــددا أكب ــر م ــن الصدم ــات السياس ــية الداخل يــة كاالنقالبــات
والث ــورات واحل ــروب؛ وتك ــون أكث ــر عرضــة للك ــوارث الطبيع يــة
م ثــل األوب ئــة والفيضانــات؛ وتك ــون اقتصاداتهــا أكث ــر تقل بــا
إذ إنهــا تتع ــرض للصدم ــات اخلارج يــة بم ع ــدل توات ــر أكب ــر
ولدي هــا قــدرة حم ــدودة عل ــى التعام ــل م ــع هــذه الصدم ــات.
ورابعــا ،هنــاك عالقــة معكوســة عل ــى شــكل  Uبيــن
ع ــدم اليقيــن والديمق راطيــة .ف م ــع انتقــال الب لــدان م ــن نظــام
اس ــتبدادي وأنوق راط ــي إىل الديمق راط يــة ،ي ــزداد ع ــدم اليق ي ــن.
أم ــا م ــع انتقــال الب لــدان م ــن درجــة معي نــة م ــن الديمق راط يــة
إىل الديمق راط يــة الكام لــة ،فينخفــض ع ــدم اليق ي ــن.
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وأخي ـرا ،تُنــذر الزيــادات يف املؤش ــر العامل ــي لع ــدم اليقيــن
بانخفــاض كبي ــر يف النــاجت ،ويكــون التأثي ــر أكب ــر يف الب لــدان
الت ــي لديهــا مؤس ســات ضعي فــة.

االستخدامات البحثية

يم كــن أن تك ــون جمموعــة البيانــات هــذه بالغــة القي م ــة
للباحث ي ــن .فعل ــى س ــبيل املثــال ،تش ــير حقي قــة أن االرتفاعــات
احلــادة للمؤش ــر العامل ــي لع ــدم اليق ي ــن تُنــذر بانخفاضــات يف
الناجت إىل أنه يمكن اس ــتخدام املؤش ــر كمقياس بديل للنشــاط
االقت صــادي يف حالــة ع ــدم تواف ــر املقايي ــس الت ــي ت س ــتخدم يف
العــادة (م ثــل إج م ــايل النــاجت احملل ــي ربــع ال س ــنوي للعدي ــد
م ــن الب لــدان) .ويم كــن اس ــتخدام جمموعــة البيانــات أي ضــا
الس ــتقصاء ع ــدد م ــن امل ســائل املتعلقــة بالسياســات ،ومنهــا
أث ــر االختالفــات يف م س ــتوى ع ــدم اليق ي ــن عب ــر الب لــدان ب شــأن
النتائ ــج االقتصاديــة الكل يــة الرئي س ــية.
هاييتس آهير من كبار الباحثين يف إدارة البحوث
بالصندوق ،ونيكوالس بلووم أستاذ يف علم االقتصاد
بجامعة ستانفورد ،وديفيد فورسيري نائب رئيس شعبة
يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ بالصندوق.
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استعراض الكتب

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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2019, 403 pp., $25.98

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
العاملي والتنمية ،معهد بروكينغز.
مارس  | ٢٠٢٠التمويل والتنمية
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أهي نهاية التاريخ؟

الرأســمالية ،بمفردهــا كتــاب يتضمــن فحصــا طموحــا
ومثيــرا حلاضــر الرأســمالية ومســتقبلها .فهــو إضافــة قيّمــة
وغنيــة بالبيانــات ومثيــرة فكريــا للعديــد مــن الكتــب احلديثــة
التــي تفحــص التحديــات التــي تواجــه هــذا النظــام االقتصــادي.
والفرضيــة هــي أن الرأســمالية تغلبــت علــى جميــع النظــم
البديلــة .ويســتعرض الكتــاب التحــوالت التاريخيــة التــي
أدت إىل هــذا االنتصــار الداروينــي .فــأول مــرة ،هنــاك نظــام
اقتصــادي واحــد يحكــم العــامل« .إن هيمنــة الرأســمالية كأفضــل
طريقــة ،أو باألحــرى الطريقــة الوحيــدة ،لتنظيــم اإلنتــاج
والتوزيــع ،تبــدو مطلقــة».
غيــر أن هــذا ال يترتــب عليــه «نهايــة التاريــخ» .فانتصــار
الرأســمالية الليبراليــة مل يحقــق الرؤيــة التــي ســيطرت علــى

برانكو ميالنوفيتش

الرأسمالية ،بمفردها:
مســتقبل النظــام الــذي يحكــم
العامل
Branko Milanovic

Capitalism, Alone:
The Future of the System
That Rules the World
Harvard University/Belknap Press,
Cambridge, MA, 2019, 304 pp., $29.95

الكثيريــن يف تســعينات القــرن املاضــي .ويفحــص برانكــو
ميالنوفيتــش الضغــوط الداخليــة التــي يواجههــا النظــام:
زيــادة عــدم املســاواة يف الدخــل والثــروة داخــل االقتصــادات،
وانخفــاض احلــراك بيــن األجيــال ،وتزايــد االســتقطاب
االقتصــادي واالجتماعــي ،وزيــادة نفــوذ الثــروة يف جمــال
السياســة ممــا أدى إىل تركيــز القــوة االقتصاديــة والسياســية
يف أيــدي النخبــة وإىل ضعــف الكيــان الديمقراطــي .ويمكــن
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أن تــؤدي التغيــرات الكبيــرة يف التكنولوجيــا إىل تفاقــم
هــذه القيــود ،التــي تنعكــس يف تزايــد التمــرد الشــعبي عبــر
الديمقراطيــات الرأســمالية الغربيــة.
ومل يعــد للرأســمالية نفســها منافســون؛ فاملنافســة اآلن
صــارت بيــن أنــواع خمتلفــة مــن الرأســمالية ،أهمهــا «رأســمالية
اجلــدارة الليبراليــة» يف الغــرب (مــن األمثلــة النموذجيــة عليهــا
الواليــات املتحــدة) و»الرأســمالية السياســية» (مــن األمثلــة
النموذجيــة عليهــا الصيــن) .ويواجــه النظــام األخيــر حتديــا
متزايــدا ،علــى إثــر النهــوض االقتصــادي للصيــن .ويعــاين
هــذا النظــام مــن مشــاكله الداخليــة :استشــراء الفســاد ،وضعــف
ســيادة القانــون ،والســيطرة االســتبدادية مــن قبــل نخبــة
سياســية تعتمــد ســلطتها علــى حتقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع
بشــكل مســتمر ،وتزايــد عــدم املســاواة.
ولكــن مــا الــذي يحملــه املســتقبل؟ يقــول ميالنوفيتــش
إنــه بينمــا ال يمكــن االســتعاضة عــن الرأســمالية  -علــى
األقــل يف املســتقبل القريــب  -فإنــه يمكــن حتســينها .ويحــدد
ميالنوفيتــش جمــاالت إلصــاح اخللــل االقتصــادي والسياســي
للرأســمالية الليبراليــة .وتشــمل قائمتــه احلــد مــن تركيــز
ملكيــة رأس املــال والثــروة مــن خــال مزايــا ضريبيــة تمنــح
الطبقــة الوســطى حصــة أكبــر مــن رأس املــال وزيــادة مقابلــة
يف الضرائــب املفروضــة علــى األغنيــاء ،إىل جانــب زيــادة
الضرائــب علــى امليــراث .ويدعــو ميالنوفيتــش أيضــا إىل زيــادة
كبيــرة يف االســتثمارات العامــة لتوســيع نطــاق الوصــول إىل
التعليــم عــايل اجلــودة وتعزيــز تكافــؤ الفــرص .ويقــول إن
التمويــل العــام احملــدود بشــكل صــارم واحلصــري للحمــات
السياســية مــن أجــل احلــد مــن قــدرة األغنيــاء علــى الســيطرة علــى
العمليــة السياســية يمثــل إصالحــا ضروريــا آخــر.
وتواجــه مثــل هــذه اإلصالحــات الرئيســية صعوبــات
بالغــة يف نظــام تتمتــع فيــه نخــب األثريــاء بنفــوذ سياســي
قــوي وســتقاوم فيــه التغييــر .وقــد يكــون مــن الصعــب زيــادة
الضرائــب املفروضــة علــى رأس املــال والثــروة يف األســواق
الرأســمالية املعوملــة بــدون تنســيق دويل كبيــر .ويف ظــل
غيــاب اإلصــاح ،يمكــن أن تتجــه الرأســمالية الليبراليــة أكثــر
نحــو حكــم األثريــاء ،حيــث تطغــى الهيــاكل التكنوقراطيــة علــى
الهيــاكل الديمقراطيــة مــع تزايــد االســتياء مــن احلكومــات
املنتخبــة .وتواجــه الرأســمالية السياســية ،مــن الناحيــة
األخــرى ،خماطــر وجوديــة بســبب التباطــؤ احلتمــي للنمــو الــذي
يصاحــب نضــج االقتصــادات.
ولــذا ،قــد ال يكــون تطــور النظــام االجتماعــي واالقتصــادي
للبشــرية قــد وصــل إىل نهايتــه .وستســتمر مســيرة التاريــخ.
ضياء قرشي ،هو زميل زائر ببرنامج االقتصاد العاملي
والتنمية ،مؤسسة بروكينغز.
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حان وقت القصص

«احلقائــق ال تبــايل باملشــاعر» عبــارة شــهيرة علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومــن املفارقــات أن أكثــر مــن
يســتخدمها هــم ممــن لديهــم يف أحســن األحــوال إملــام حمــدود
بالتاريــخ .وتتثمــل مهمــة روبــرت شــيلر يف هــذا الكتــاب
يف إقناعنــا بعكــس ذلــك — وهــو أن احلقائــق االقتصاديــة
حتركهــا بالفعــل مشــاعرنا .وهــذه املشــاعر بدورهــا يحركهــا
مــا يصفــه بالروايــات االقتصاديــة  -قص ـصٌ تنتقــل آثارهــا
كالعــدوى ولهــا القــدرة علــى تغييــر كيفيــة اتخــاذ النــاس
للقــرارات االقتصاديــة.
ويف اآلونــة األخيــرة ،بحثــت دراســات اقتصاديــة كثيــرة
كيــف يمكــن للتصــورات أن حتــرك النتائــج والعكــس بالعكــس.
غيــر أن شــيلر يزعــم أن قــوة الروايــات أوســع وأعمــق ممــا
يمكــن أن يكــون االقتصــاد املعاصــر علــى اســتعداد لقبولــه.
فإننــا ال يمكــن أن نفهــم اآلن ،أو نتوقــع مســتقبال ،حلقــات مثــل
الكســاد الكبيــر -أو التحــرك يف ثمانينــات القــرن املاضــي نحــو
خفــض الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي  -دون فهــم الروايــات
التــي تقــوم عليهــا .ويمكــن النظــر إىل أطروحتــه ،مــن بعــض
النواحــي ،كدفعــة إىل اخللــف للحاصليــن علــى جائــزة نوبــل يف
الفتــرة األخيــرة .فهــؤالء «العشــوائيون» يزعمــون (لإلفــراط يف
التبســيط ،وبمــا يفتقــر للعــدل دون شــك) أن تخصــص العلــوم
يمكــن أن يزيــل احلاجــة إىل «ســرد القصــص» ويحــدد بوضــوح
األثــر الســببي اخملتصــر لتدخــات سياســات معينــة ،دون
خــوف بشــأن التوقعــات أو املعتقــدات.
ولكــن القضيــة األساســية هــي أن منهــج شــيلر إزاء الســببية
هــو الــذي يُســقطه .فوصفــه للمذهــب االقتصــادي خــال الكســاد
الكبيــر وكيــف أدى إىل االجتــاه اجلماعــي الرتــداء البنطلــون

قوة الروايات أوسع وأعمق
مما يمكن أن يكون االقتصاد
املعاصر على استعداد
لقبوله
اجلينــز األزرق واللعــب بألعــاب األحجيــة ( )puzzlesيعــد مــن
األمــور املســلية .ولكــن ادعــاء أن «الطابــع اجملنــون للظواهــر ...
يســاعد علــى تفســير طــول فتــرة الكســاد وشــدته» فيــه مبالغــة،
علــى أقــل تقديــر .وهنــاك أمثلــة مشــابهة يف جميــع أقســام
الكتــاب .ومــن بينهــا أن منديــل آرت الفيــر ونــكات رونالــد
ريغــان (ناهيــك عــن قصــة قصيــرة ألســتريد ليندغــرن) «أثــارت
مطالبــة عامــة بخفــض الضرائــب»؛ وأن روايــة جــورج بــوش

روبرت شيلر

االقتصاد السردي:
كيف تنتشر القصص
وحترك األحداث
االقتصادية الرئيسية

Robert J. Shiller

Narrative Economics:
How Stories Go Viral
& Drive Major
Economic Events

Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2019, 377 pp., $27.95

يف أعقــاب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر أنهــت ركــود عــام
.2001
ولكــن ملــاذا ينبغــي أن نصــدق أن هــذه القصــص تســببت
فعــا يف األحــداث االقتصاديــة املرتبطــة بهــا بــدال مــن أن
تكــون نتاجــا لهــا ،أو ربمــا تكــون موضِّحــة لهــا بطريقــة مفيــدة
ومثيــرة؟ وهنــاك بالــكاد إشــارة إىل األدلــة التجريبيــة ،وال
توجــد أي إشــارة إىل الدراســات احلديثــة املتعلقــة بعــدم اليقيــن
السياســي ،علــى ســبيل املثــال.
وبــدال مــن ذلــك ،يبــدو أن آراء شــيلر بشــأن أهميــة الســرد
تســتند هي نفســها إىل تصديقه لقصة معينة عن الطريقة التي
يتخــذ بهــا النــاس القــرارات االقتصاديــة والســبب الــذي يدعوهــم
إىل اتخاذهــا .و»يف نهايــة املطــاف ،فــإن جمموعــة األشــخاص
الذيــن تتســبب قراراتهــم يف تقلبــات اقتصاديــة ليســوا علــى قــدر
مــن املعرفــة اجليــدة  ...ومــع ذلــك ،فــإن قراراتهــم حتــرك النشــاط
االقتصــادي اإلجمــايل .وبالتــايل يجــب أن تكــون الروايــات
التــي جتــذب االنتبــاه هــي التــي حتــرك تلــك القــرارات».
وكلمــة «يجــب» تفيــد تأكيــد األمــر وليــس التحليــل .ومــن غيــر
املثيــر للدهشــة ،أن الكتــاب ال يبــذل الكثيــر لوضــع خطــة مقنعــة
للبحــوث يف ضــوء هــذا النقــص يف التحليــل .أمــا النــداء املوجــه
إىل االقتصادييــن لالســتفادة مــن تخصصــات العلــوم األخــرى،
ليــس علــم األوبئــة فحســب ولكــن البحــوث االجتماعيــة النوعيــة،
مــن بيــن أمــور أخــرى ،فيحظــى بالترحيــب .ولكننــي أجــد صعوبــة
يف معرفــة كيــف يمكــن حتويــل أطروحــة شــيلر إىل فرضيــات
قابلــة لالختبــار وخاصــة ،كمــا يأمــل هــو ،إىل آليــات للتنبــؤ
بحــاالت التراجــع أو األزمــات االقتصاديــة أو جتنبهــا.
جوناثون بورتيس ،هو أستاذ االقتصاد والسياسات
العامة بكلية «كينغز كوليدج» يف لندن.
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أوراق العملة

كنوز طبيعية

ساموا حتتفي بتراثها البيئي بعمالت ملونة
ميليندا وير

مــن الســهل فهــم قيمــة العمــات الورقيــة املصممــة لتكــون غيــر
قابلــة للتزييــف .ولكــن مــن الصعــب يف بعــض األحيــان أن نــرى
قيمــة املناظــر الطبيعيــة لبلــد مــا يواجــه تهديــدات منهــا تغيــر
املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة واملطــورون مفرطــو احلمــاس —
ربمــا حتــى يكــون قــد فــات األوان.
ويف ســاموا ،التــي يقــل عــدد ســكانها قليــا عــن  200ألــف
نســمة ،هنــاك تاريــخ مــن االحتفــاء باجلمــال الطبيعــي الرقيــق
لبيئتهــا احمليطــة علــى عملــة البلــد ،التــاال الســاموية.
وتصــور العمــات الورقيــة لســاموا — التــي تصــدر بجميــع
ألــوان قــوس قــزح — أشــخاصا مؤثريــن ومؤسســات مؤثــرة،
ولكنهــا تصــور أيضــا البيئــة الطبيعيــة الفريــدة التــي ال يمكــن
تعويضهــا لبلــد مــن بلــدان جنــوب احمليــط الهــادئ :شــاالت
متتاليــة (شــاالت ســوبواجا)؛ وزهــرة ســاموا الوطنيــة،
التيويــا ،املعروفــة أيضــا باســم زهــرة الزجنبيــل األحمــر؛
والطائــر الوطنــي (احلمــام ذو املنقــار املســنن ،وهــو مــن األنــواع
املهددة باالنقراض وال يتواجد إال يف ســاموا)؛ وشــاطئ رملي
أبيــض بكــر.

وحصلــت عملــة ســاموا ،التــي كان آخــر إصــدار منهــا يف
عــام  ،2008بدورهــا علــى جوائــز جلمــال تصميمهــا؛ وأشــارت
شــركة  Banknote Worldإىل العملــة الورقيــة مــن فئــة  20تــاال،
والتــي تظهــر عليهــا شــاالت ســوبواجا واحلمــام ذو املنقــار
املســنن ،بوصفهــا واحــدة مــن «أجمــل» العمــات الورقيــة.

حمايدة كربونيا وإيجابية مناخيا

يف اآلونــة األخيــرة ،كانــت العملــة الورقيــة التذكاريــة مــن فئــة
 10تــاال الصــادرة احتفــاء ببطولــة األلعــاب الرياضيــة ملنطقــة
احمليــط الهــادئ لعــام  2019التــي اســتضافتها ســاموا،
مرشــحة جلائــزة العملــة الورقيــة للعــام الصــادرة عــن جمعيــة
.International Bank Note Society
وحتتفــل النســخة حمــدودة اإلصــدار مــن العملــة الورقيــة
بموضوعــي الرياضــة والشــباب ،وتعــرض أطفــاال يمارســون
رياضــة الرغبــي ورياضييــن بالغيــن يتنافســون يف رياضــة
التجديــف ونســاء يمارســن رياضــة رفــع األثقــال.
ويُعتقــد أيضــا أن العملــة الورقيــة املصنعــة مــن أوراق
البوليمــر املطبوعــة باللــون األزرق الزاهــي هــي أول عملــة
ورقيــة حمايــدة مــن حيــث الكربــون يف العــامل ،وفقــا ملــا ذكرتــه
ليــا كولينــز مديــرة اخلدمــات املصرفيــة والعمــات بالبنــك
املركــزي يف ســاموا .وتــم تعويــض االنبعاثــات الناجتــة
عــن إنتــاج العمــات الورقيــة عــن طريــق حتقيــق وفــورات يف
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون يف أماكــن أخــرى ،وفقــا للبنــك
املركــزي وشــركة تصميــم العمــات «دي ال رو».
وتقــول ليــا كولينــز جمللــة التمويــل والتنميــة إن وقــت إصدار
العملــة كان مناســبا للغايــة؛ إذ كان مرتبطــا بــأول بطولــة
«خضــراء» لأللعــاب الرياضيــة يف منطقــة احمليــط الهــادئ،
وأتاحــت للدولــة املضيفــة ســاموا فرصــة القيــام بحملــة
ضــد املــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد وتشــجيع
تعويضــات الكربــون بيــن البلــدان املشــاركة.

احلاجة إىل العمل العاجل

الصور :بنك ساموا املركزي

تــم االحتفــاء بعملــة ســاموا الورقيــة مــن فئــة  20تــاال بســبب تصميمهــا .وتعــرض الطائــر
الوطنــي (احلمــام ذو املنقــار املســنن) والزهــرة الوطنيــة (التيويــا) وشــاالت ســوبواجا.
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صــدرت العملــة الورقيــة احملايــدة مــن حيــث الكربــون علــى
خلفيــة القلــق املتزايــد إزاء تغيــر املنــاخ يف ســاموا وعلــى
الصعيــد الــدويل.
فقــد اعتــاد ســكان ســاموا ،الذيــن يعيشــون يف دولــة صغيــرة
تتكــون مــن جزيرتيــن رئيســيتين ،بشــكل متزايــد علــى األضــرار
الناجمة عن الظواهر اجلوية احلادة ،باإلضافة إىل التهديدات
الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والكــوارث الطبيعيــة
املتعلقــة باملنــاخ ،مثــل إعصــار غيتــا يف عــام .2018
وأعــرب الســيد تويليبــا ســايليلي ماليلجــاوي رئيــس وزراء
ســاموا عــن دعمــه التخــاذ اجملتمــع الــدويل إجــراءات عاجلــة
ملكافحــة تغيــر املنــاخ الــذي وصفــه بأنــه «تهديــد وجــودي ...
ألســرة احمليــط الهــادئ بأكملهــا» .ويف كلمــة لــه أمــام األمم

املتحــدة يف عــام  ،2019قــال إن األزمــة ال تقتصــر علــى الــدول
اجلزريــة الصغيــرة أو الــدول الناميــة .واســتطرد قائــا «إن تغيــر
املنــاخ يعبــر احلــدود بــدون دعــوة وال يميــز علــى أســاس احلجــم
أو الوضــع االقتصــادي».

السياحة وعمالت التاال

بــدأ تــداول العملــة الورقيــة مــن فئــة  10تــاال ،وهــي أول عملــة
رأســية علــى اإلطــاق يف ســاموا ،يف عــام  ،2019وانضمــت
إىل العمــات املســتخدمة بالفعــل مــن نفــس الفئــة ،والتــي تبــرز
صــورا مــن جمــايل التعليــم والرياضــة وهــي أكثــر عملــة ورقيــة
تــداوال يف البلــد ،وفقــا للبنــك املركــزي.
وتركــز كل عملــة مــن العمــات الورقيــة متعــددة األلــوان
األخــرى يف ســاموا والتــي صــدرت آلخــر مــرة يف عــام 2008
علــى موضــوع خمتلــف:
·فالعملــة الورقيــة مــن الفئــة  5تــاال امللونــة باللونيــن األحمــر
والبرتقــايل تركــز علــى «الســياحة» ويظهــر عليهــا شــاطئ
ماتاريفــا علــى أحــد وجهيهــا وتظهــر علــى الوجــه اآلخــر فيــا
فاليمــا ،وهــي مســكن الروائــي االســكتلندي وكاتــب أدب
الرحــات روبــرت لويــس ستيفنســون .وقــد قــام ستيفنســون
بتأليــف كتابيــن مشــهورين عامليــا عنوانهمــا جزيــرة الكنــز
( )Treasure Islandوقضيــة الدكتــور جيكيــل والســيد هايــد
الغريبــة ( ،)Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hydeوقــد
أُطلــق عليــه لقــب «راوي احلكايــات» يف ســاموا التــي عــاش
فيهــا أربــع ســنوات قبــل وفاتــه يف عــام .1894
·وتمثــل العملــة الورقيــة الصفــراء والبرتقاليــة مــن فئــة 20
تــاال «البيئــة» (تبــرز الطائــر الوطنــي ،والزهــرة الوطنيــة،
وأحــد الشــاالت اخلالبــة)؛ وتركــز العملــة األرجوانيــة مــن

أصــدرت ســاموا عملــة ورقيــة تذكاريــة مــن فئــة  10تــاال يف عــام  2019لالحتفــال باأللعــاب
الرياضيــة ملنطقــة احمليــط الهــادئ التــي اســتضافها البلــد .ويُعتقــد أنهــا أول عملــة ورقيــة حمايــدة
كربونيــا يف العــامل.

فئــة  50تــاال علــى «االســتقرار السياســي واالقتصــادي»
(تعــرض جممــع احلكومــة يف ماتاجيااللــوا والبنــك
املركــزي)؛ أمــا الزمــردة اخلضــراء مــن فئــة  100تــاال
فتعــرض صــورا لرئيــس دولــة ســاموا مــن عــام  1962إىل
 ،2007الســيد ماليتــوا تانومافيلــي الثــاين ،والكاتدرائيــة
الكاثوليكيــة التاريخيــة «موليفــاي».
وال تــزال العملــة املطبوعــة مهمــة يف ســاموا ومــن املرجــح
أن تظــل هكــذا لبعــض الوقــت .وتقــول كولينــز إن البنــك ينظــر
يف إعــادة تصميــم عمالتــه الورقيــة ،وعلــى الرغــم مــن أن
ســاموا تــدرس اجتاهــات العمــات الرقميــة« ،فإننــا نفضــل مــن
الناحيــة الثقافيــة اســتخدام النقــد علــى الدفــع اإللكتــروين».
ميليندا وير تعمل ضمن فريق جملة التمويل والتنمية.
مارس  | ٢٠٢٠التمويل والتنمية
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