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رسالة من احملرر

اخلطوة التالية

ينصــب تركيزنــا يف هــذا العــدد علــى الطريــق يف املرحلــة القادمــة بالنســبة لألســواق
الصاعــدة ،ذلــك املســمى الــذي كثيــرا مــا يُطلــق علــى االقتصــادات التــي حتتــل منطقــة وســطا —
فــا هــي متقدمــة وال هــي منخفضــة الدخــل .ونظــرا لتزايــد أهميــة هــذه اجملموعــة مــن البلــدان يف
النظــام املــايل ،فإنهــا تســاهم يف ترســيخ دعائــم االســتقرار العاملــي .ومــع ذلــك ،بينمــا نتعمــق
يف بحثنــا لتحديــد خصائــص هــذه البلــدان ،فإننــا جنــد جمموعــة بالغــة التنــوع من االقتصادات
ذات األحجــام ومعــدالت النمــو املتباينــة تواجــه آفاقــا وأولويــات وحتديــات خمتلفــة.
وقــد اســتطاع بعضهــا ،مثــل الصيــن ،النهــوض ســريعا مــن األزمــة الراهنــة .بينمــا قــد تعــاين
اقتصــادات أخــرى لســنوات طويلــة ملعاجلــة تداعيــات اجلائحــة.
ويف خضــم التعــايف االقتصــادي متعــدد الســرعات — بمــا يف ذلــك داخــل البلــدان وعبــر
القطاعــات ،والفئــات العُمريــة ،وبيــن اجلنســين ،ومســتويات املهــارات — يبحــث هــذا العــدد
مــن جملــة التمويــل والتنميــة يف عــدة موضوعــات متشــابكة تتعلــق باألســواق الصاعــدة.
ففــي مقــال روبــا دوتاغوبتــا وســيال بازارباســيوغلو ،مــن صنــدوق النقــد الــدويل ،نســتعرض
حصــرا لألوضــاع ،مــع التركيــز علــى الديــون ،ومفاضــات السياســات االقتصاديــة ،وأولويــات
حتقيــق نمــو أقــوى .ويتنــاول اثنــان مــن كبــار املســتثمرين ،همــا ريتشــارد هــاوس وديفيــد
لوبيــن ،مناقشــة كيــف كان أداء أصــول األســواق الصاعــدة أثنــاء اجلائحــة وملــاذا ال يرجــح
تعرضهــا ألزمــات نظاميــة كمــا حــدث يف الثمانينــات والتســعينات .ويف املقابــل ،تــرى س ــيبنيم
كاليمل ــي— أوزكان احتمــاالت زيــادة االضطرابــات مــع ارتفــاع أســعار الفائــدة يف الواليــات
املتحــدة .ويوضــح فرانسيســكو فيريــرا أن آثــار اجلائحــة علــى عــدم املســاواة تتضــح بطــرق
منافيــة للمنطــق ،حســب كيفيــة قياســها .وبعــد  20عامــا علــى صياغــة املصطلــح اخملتصــر
«( »BRICsبريكــس) ،يعيــد جيــم أونيــل النظــر فــي تباعــد المســارات المســتقبلية للبرازيــل
وروســيا والهنــد والصيــن.
وبينمــا ســتخلف هــذه األزمــة ندوبــا اقتصاديــة عميقــة ،فلــن يكــون مــن دقــة التحليــل أن
ننظــر فقــط إىل النواحــي الســلبية يف املرحلــة القادمــة .فاألســواق الصاعــدة لــن يكــون بوســعها
اســتعادة املكاســب التــي حققتهــا بشــق األنفــس فحســب ،بــل ســتتمكن حتــى مــن حتقيــق أداء
أفضــل مقارنــة بمــا قبــل اجلائحــة .وهــذا ســيتطلب سياســات واســتراتيجيات اقتصاديــة معايــرة
بدقــة لتحســين فــرص احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم ،ودعــم العمالــة املس ـرّحة
وإعــادة تدريبهــا ،وتعزيــز االســتثمار العــام يف املشــروعات اخلضــراء والبنيــة التحتيــة الرقميــة.
ويتمثــل الهــدف يف بنــاء اقتصــادات أكثــر احتــواء تعــود بالنفــع علــى اجلميــع ،مــع ضمــان
حتقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي.
وعلــى غــرار لعبــة الشــطرجن ،فــإن كل خطــوة يخطوهــا القــادة وصنــاع السياســات لهــا
إذا يف االجتــاه الصحيــح.
عواقبهــا .فلتكــن ً
غيتا بات ،رئيس التحرير
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على الغالف

يعــرض غــاف عــدد يونيــو  2021تصــور الرســام دانييــل غارســيا لصــراع األســواق
الصاعــدة مــع كوفيــد ،19-واضطرابــات األســواق ،وشــبح تصاعــد املديونيــة علــى
هيئــة لعبــة الشــطرجن .ومثلمــا يمكــن «ترقيــة» البيــادق يف لعبــة الشــطرجن باتبــاع
احلــركات الســليمة ،فــإن هــذه البلــدان بإمكانهــا التغلــب علــى التحديــات باتبــاع
السياســات الســليمة.
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دورﻳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
IMF ECONOMIC REVIEW

اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮاء ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻔﺘﻮح
وا�ﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ

• ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎرزة ﻟﻜﺒﺎر اﳋﺒﺮاء ﻣﺜﻞ ﺑﻮل ﻛﺮوﻏﻤﺎن ،وأوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺑﻼﻧﺸﺎر،
وﻓﻴﺮال أﺗﺸﺎرﻳﺎ ،وﻫﻴﻮن-ﺳﻮﻧﻎ ﺷﻴﻦ ،وﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﻴﺸﺮ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ رواد اﻟﺒﺤﺚ.
• ﻟﻬﺎ أﺛﺎر واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﱂ
• ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ
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إىل سياسات شبه طبيعية وإعادة بناء اقتصاداتها

روبا دوتاغوبتا وسيال بازارباسيوغلو
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سجل أداء اقتصادي جيد

ســاعد ســجل األداء االقتصــادي صنــاع السياســات يف
األســواق الصاعــدة علــى اتخــاذ تدابيــر جريئــة أثنــاء اجلائحــة
دون زعزعــة ثقــة األســواق .وتضمنــت التدابيــر االقتصاديــة
التخفيفيــة زيــادة اإلنفــاق احلكومــي ،ودعــم الســيولة يف
الشــركات والبنــوك ،واإلفــراج عــن رؤوس األمــوال الوقائيــة لدى
البنــوك لدعــم اإلقــراض ،وبرامــج شــراء األصــول التــي أطلقتهــا
البنــوك املركزيــة للحفــاظ علــى اســتقرار األســواق احملليــة.
كذلــك أتــاح انخفــاض معــدالت التضخــم احملليــة وتيســير
السياســات النقديــة يف االقتصــادات املتقدمــة الفرصــة للبنــوك
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مع

بدايــة العــام الثــاين جلائحــة كوفيــد ،19-تتزايــد
اخملــاوف بشــأن كفــاءة األداء يف األســواق
الصاعــدة التــي جنحــت حتــى اآلن يف االســتجابة
بشــكل ســريع للتداعيــات االقتصاديــة الناجمــة عــن اجلائحــة
مــن خــال تنفيــذ حــزم مــن إجــراءات اإلنقــاذ غيــر املســبوقة
التــي اســتهدفت القطاعــات واألســر األكثــر تضــررا .فعقــب فتــرة
قصيــرة مــن الضغــط املــايل يف مــارس  ،2020تمكنــت معظــم
األســواق الصاعــدة مــن العــودة إىل األســواق املاليــة العامليــة
وإصــدار ســندات ديــن جديــدة لتلبيــة احتياجاتهــا التمويليــة.
ولكــن يف ظــل تســارع وتيــرة التعــايف العاملــي يف بعــض
البلــدان مقارنــة بغيرهــا وعــدم اليقيــن الكبيــر بشــأن اجلائحــة،
ســتزداد التقلبــات الســوقية علــى األرجــح ،ممــا ســيفرض
ضغوطــا علــى قــدرة صنــاع السياســات يف األســواق الصاعــدة
علــى اجتيــاز هــذه التحــوالت وإدارة خمتلــف املفاضــات علــى
مســتوى السياســات وحتقيــق تعــاف دائــم.
ويتســم عــامل األســواق الصاعــدة بالتنــوع ،وتتفــاوت
األوضــاع والظــروف بيــن بلدانــه .ورغــم عــدم وجــود تعريــف
رســمي للســوق الصاعــدة ،فإنهــا تُعــرف عــادة ببعــض
اخلصائــص مثــل اســتمرارية النفــاذ إىل األســواق ،والتقــدم
نحــو بلــوغ مســتوى الدخــل املتوســط ،واألهميــة املتزايــدة يف
االقتصــاد العاملــي (راجــع اإلطــار) .وبالرغــم مــن ذلــك ،تختلــف
هــذه االقتصــادات عــن بعضهــا البعــض ،وال توجــد فــروق
واضحــة بينهــا وبيــن البلــدان الناميــة األخــرى.

وقــد أحــرزت األســواق الصاعــدة تقدمــا ملحوظــا يف تعزيــز
سياســاتها االقتصاديــة الكليــة منــذ بدايــة القــرن احلــايل،
ممــا ســاعدها يف زيــادة نصيــب الفــرد مــن الدخــل بأكثــر
مــن الضعــف يف املتوســط .وتطبــق  %65مــن البلــدان التــي
تعتبــر ضمــن جمموعــة األســواق الصاعــدة سياســات نقديــة
استشــرافية تقــوم علــى اســتهداف التضخــم ،فضــا عــن تراجــع
واســتقرار معــدالت التضخــم يف معظمهــا .ويديــر عــدد مــن هــذه
البلــدان مــوارده العامــة وفــق جمموعــة مــن القواعــد املاليــة.
ويف أعقــاب األزمــات املاليــة التــي شــهدتها التســعينات ،نفــذ
العديــد منهــا إصالحــات كبيــرة يف القطــاع املصــريف .وتراجــع
التقــدم احملــرز نتيجــة األزمــة املاليــة العامليــة خــال -2008
 2009دون أن ينحــرف عــن مســاره.
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املركزيــة يف األســواق الصاعــدة إلجــراء تخفيضــات كبيــرة يف
أســعار الفائدة األساســية احمللية .وازدادت مدخرات األســر يف
معظــم األســواق الصاعــدة عقــب بدايــة اجلائحــة .وتــم توجيــه
جــزء كبيــر مــن املدخــرات احملليــة نحــو تمويــل احلكومــة واحلــد
مــن احتياجــات االقتــراض األجنبــي ،ممــا ســاهم إىل جانــب
تراجــع االســتثمارات اخلاصــة يف الســيطرة علــى عجــز احلســاب
اجلــاري.
غيــر أن بعــض التدابيــر — كالتمويــل النقــدي املباشــر
لعجــز امليزانيــة أو التعليــق املؤقــت لســداد القــروض — تنشــأ
عنهــا خماطــر جديــدة .وقــد أيــد صنــاع السياســات تلــك التدابيــر
باعتبارهــا أدوات مؤقتــة للتخفيــف مــن الضغــوط الهائلــة
التــي أثــرت علــى االقتصــاد ككل .وأدى ارتفــاع العجــز املــايل
أيضــا إىل تفاقــم مســتويات الديــن الســيادي املرتفعــة بالفعــل
يف بعــض البلــدان .ويف بلــدان أخــرى ،تنشــأ عــن ارتفــاع ديــون
قطــاع الشــركات ،بمــا يف ذلــك الشــركات اململوكــة للدولــة،
وانكشــافات الشــركات غيــر املغطــاة بالعملــة األجنبيــة خماطــر
ماليــة حمتملــة يف حالــة تعثــر الشــركات .كذلــك تســاهم زيــادة
حيــازات الديــن احلكومــي لــدى البنــوك احملليــة يف تقوية الرابط
بيــن ســامة القطــاع احلكومــي وســامة اجلهــاز املصــريف.
واجلائحــة أبعــد مــا تكــون عــن االنتهــاء ،لذلــك ال يــزال مــن
املبكــر للغايــة حتديــد التدابيــر التــي أثبتــت فعاليتهــا .فقــد
شــهد النشــاط االقتصــادي انكماشــا حــادا يف معظــم األســواق
الصاعــدة خــال عــام  .2020غيــر أن التقديــرات الــواردة يف
عــدد إبريــل  2021مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر
عن صندوق النقد الدويل تشــير إىل أن انكماش إجمايل الناجت
احمللــي العاملــي كان مــن املمكــن أن يتجــاوز مســتواه بثالثــة
أضعــاف لــوال تدابيــر السياســات املتخــذة يف خمتلــف أنحــاء
العــامل — بمــا يف ذلــك يف االقتصــادات املتقدمــة واألســواق
الصاعــدة.

تباعد مسارات االستجابة

تعكــس مســارات التعــايف املتباعــدة يف األســواق الصاعــدة
االختالفــات يف املراكــز االقتصاديــة واســتجابات السياســات
مــن بلــد آلخــر .فالبلــدان التــي تمكنــت مــن احتــواء الفيــروس
أو توفيــر اللقاحــات لســكانها (كالصيــن واإلمــارات العربيــة
املتحــدة) تتعافــى قبــل غيرهــا .ويف البلــدان التــي تتــاح لديهــا
هوامــش أمــان مــايل وفيــرة أو فرصــة النفــاذ إىل األســواق أو
كلتاهمــا ،أمكــن تقديــم دعــم أكبــر مــن خــال املاليــة العامــة
(كالفلبيــن وبولنــدا) .كذلــك تمكنــت بعــض البلــدان بفضــل
مصداقيــة بنوكهــا املركزيــة مــن إجــراء تخفيضــات غيــر
مســبوقة يف أســعار الفائدة األساســية وتطبيق سياســات نقدية
غيــر تقليديــة دون أن يــؤدي ذلــك إىل فــرض ضغــوط حــادة علــى
أســعار الصــرف (راجــع دراســة  .)Fratto and others 2021أمــا
األســواق الصاعــدة التــي تعــاين مــن اختــاالت اقتصاديــة كليــة
أو تفاقــم أعبــاء الديــون فــا تــزال تواجــه مفاضــات صعبــة
بيــن دعــم التعــايف واحلــد مــن االختــاالت (كاألرجنتيــن ومصــر
وتركيــا وغيرهــا).
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وقــد تــزداد الصعوبــات إىل حــد مــا خــال املرحلــة القادمــة.
ففــي ظــل التهديــدات الناجمــة عــن الســاالت اجلديــدة مــن
فيــروس كوفيــد ،19-ســيكون علــى البلــدان النظــر يف العديــد
مــن املفاضــات بيــن مواصلــة اجلهــود الهادفــة إىل احلــد مــن
انتشــار الفيــروس — وهــو مــا ســيتطلب علــى األرجــح اســتمرار
الدعــم االقتصــادي املوجــه إىل األســر والشــركات — وعــودة
السياســات إىل طبيعتهــا واســتعادة صالبــة االقتصــاد .ويعــد
توفيــر لقاحــات كافيــة جمــرد خطــوة أوىل علــى الطريــق.
ويتعيــن إدارة تقلبــات األســواق املاليــة بمهــارة يف ظــل ارتفــاع
أســعار الفائــدة األمريكيــة طويلــة األجــل ،ال ســيما يف البلــدان
التــي حتتــاج إىل تمويــل كبيــر مــن اخلــارج .ويتطلــب تنفيــذ
اإلصالحــات الهيكليــة تأييــدا سياســيا واجتماعيــا .ويتعيــن
اتخــاذ جمموعــة مــن اإلجــراءات علــى صعيــد السياســات يف
عــدد مــن اجملــاالت ،وإن كانــت األولويــات تختلــف مــن بلــد
آلخــر.
توجيــه الدعــم إىل قطــاع الشــركات :بمجــرد إحــكام
الســيطرة علــى األزمــة الصحيــة ،يتعيــن أن تبــدأ البلــدان يف
التحــول مــن تدابيــر الدعــم الطــارئ التــي تســتهدف القطــاع ككل
إىل تقديــم دعــم موجــه للشــركات التــي تتوافــر لهــا مقومــات
االســتمرار ،مــع إفســاح اجملــال للقطــاع اخلــاص لقيــادة النمــو
يف نهايــة املطــاف .وســتتوقف وتيــرة هــذا التحــول علــى الرابــط
بيــن النمــو والتوظيــف يف قطــاع الشــركات وقــدرة كل بلــد علــى
دعــم الشــركات التــي تتوافــر لهــا مقومــات االســتمرار لفتــرة
كافيــة للســماح لهــا بمعاجلــة التعثــر الناجــم عــن اجلائحــة.
ويعتمــد جنــاح هــذه املســاعي علــى قــوة مؤسســات ســوق العمــل
وشــبكات األمــان والرقابــة علــى اجلهــاز املصــريف وإجــراءات
اإلعســار لضمــان إعــادة توزيــع املــوارد بســهولة ويســر .ووفقــا
لعــدد إبريــل  2021مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي
الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،لــن يكــون مــن الســهل
التمييــز بيــن ســيولة الشــركات ومالءتهــا .فعندمــا بــدأت األزمــة،
كانــت بعــض شــركات األســواق الصاعــدة تعــاين بالفعــل مــن
زيــادة أعبــاء الديــن ،وينبغــي تقييــم انعكاســات تعثــر الشــركات
علــى االقتصــاد ككل علــى نحــو أكثــر دقــة.
وبينمــا تواجــه االقتصــادات املتقدمــة حتديــات مماثلــة،
ســتكون املفاضــات أكثــر صعوبــة بالنســبة لألســواق الصاعــدة
علــى األرجــح نظــرا ألنهــا عــادة مــا تواجــه قيــودا أشــد علــى
ميزانياتهــا .وعــادة مــا تكــون أطــر التعامــل مــع حــاالت إفــاس
الشــركات أقــل كفــاءة يف األســواق الصاعــدة أيضــا .لذلــك يتعيــن
تصميــم تدخــات السياســات علــى نحــو يحــد مــن خطــر حــاالت
التصفيــة العديــدة التــي تتســبب يف موجــة مــن حــاالت اإلفــاس
وخطــر ظهــور شــركات جوفــاء «زومبــي» حتتــاج إىل دعــم
ائتمــاين مفــرط ملواصلــة نشــاطها دون أن تكــون قــادرة علــى
االســتثمار يف أنشــطة جديــدة (راجــع دراســة Pazarbasioglu
 .)and Garcia Mora 2020وكمــا يتضــح مــن التجــارب الســابقة
(مثــل بولنــدا عــام  ،1992واملكســيك عــام  ،1994والعديــد
مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا خــال الفتــرة ،1998-1997
وتركيــا عــام  ،)2001تتضمــن االســتراتيجيات الناجحــة

األسواق الصاعدة

ما املقصود بالسوق الصاعدة؟

ال يوجــد تعريــف رســمي للســوق الصاعــدة .ويصنــف تقريــر آفــاق
االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل 39
اقتصــادا ضمــن جمموعــة «االقتصــادات املتقدمــة» بنــاء علــى
عوامــل مثــل ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الدخــل ،وتنــوع الصــادرات
الســلعية واخلدميــة ،وزيــادة االندمــاج يف النظــام املــايل العاملــي.
وتصنــف باقــي البلــدان ضمــن جمموعــة اقتصــادات «األســواق
الصاعــدة والناميــة» .ويعتبــر  40منهــا «أســواقا صاعــدة متوســطة
الدخــل» وفــق تقريــر الراصــد املــايل الصــادر عــن صنــدوق النقــد
الــدويل نظــرا الرتفــاع نصيــب الفــرد مــن الدخــل.
غيــر أن الدخــل ليــس هــو الســمة الوحيــدة لألســواق الصاعــدة.
فمعظمهــا اقتصــادات تنعــم بنمــو قــوي واســتقرار دائميــن،
ويمكنهــا إنتــاج ســلع ذات قيمــة مضافــة أعلــى مقارنــة بغيرهــا،
وهــي أقــرب يف طبيعتهــا إىل االقتصــادات املتقدمــة ،ليــس فقــط
مــن حيــث مســتوى الدخــل ،ولكــن مــن حيــث املشــاركة يف التجــارة
العامليــة واالندمــاج يف األســواق املاليــة أيضــا .وقــد اســتندنا إىل
العوامــل التاليــة يف حتديــد األســواق الصاعــدة:
·األهميــة النظاميــة :حجــم االقتصــاد القطــري (إجمــايل النــاجت
احمللــي االســمي) وعــدد الســكان ونصيــب الصــادرات مــن
التجــارة العامليــة
·النفــاذ إىل األســواق :الديــن اخلارجــي للبلــد كنســبة مــن الديــن
اخلارجــي العاملــي ،ومــا إذا كان مدرجــا علــى املؤشــرات
العامليــة التــي تســتخدمها كبــرى املؤسســات االســتثمارية
الدوليــة ،وتواتــر إصــدار الســندات الدوليــة وقيمتهــا
·مســتوى الدخــل :نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
بالقيمــة االســمية للــدوالر األمريكــي

وإذا كان البلــد ضمــن أكبــر  20اقتصــادا خــال الفتــرة
 ،2020-2010فإنــه يحصــل علــى واحــد ،وصفــر فيمــا عــدا
ذلــك .وحتســب الدرجــة النهائيــة كحاصــل جمــع مرجــح للدرجــات
الفرديــة .وفيمــا يلــي بلــدان جمموعــة األســواق الصاعــدة التــي
تــم حتديدهــا باســتخدام هــذا املنهــج مرتبــة حســب الترتيــب
األبجــدي :األرجنتيــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإندونيســيا
وإيــران والبرازيــل وبولنــدا وتايلنــد وتركيــا وجنــوب إفريقيــا
وروســيا وشــيلي والصيــن والفلبيــن وكولومبيــا وماليزيــا ومصــر
واملكســيك واململكــة العربيــة الســعودية وهنغاريــا والهنــد .وتــم
اســتبعاد بلديــن ،وهمــا نيجيريــا بســبب تصنيفهــا ضمــن البلــدان
منخفضــة الدخــل (املؤهلــة لالســتفادة مــن التمويــل املقــدم مــن
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر) خــال الفتــرة التــي
تغطيهــا العينــة ( )2020-2010وقطــر نظــرا ألن عــدد ســكانها
أقــل مــن  5مالييــن نســمة.
وتمثــل بلــدان األســواق الصاعــدة العشــرون املذكــورة %34
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي العاملــي بالــدوالر األمريكــي
و %46علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية ،وهــي مدرجــة أيضــا
علــى مؤشــرات األســواق الصاعــدة شــائعة االســتخدام ،مثــل
مؤشــر جــي بــي مورغــان ،ومؤشــر مورغــان ســتانلي كابيتــال
إنترناشــيونال ،ومؤشــر بلومبــرغ.

وحتســب درجــة لــكل اقتصــاد بخــاف االقتصــادات املتقدمــة
باســتخدام خمســة متغيــرات مرجحــة:

فرانسيسكو أريزاال اقتصادي ودي يانغ حملل بحثي بإدارة
االستراتيجيات والسياسات واملراجعة بصندوق النقد الدويل.

مراجعــة جــودة األصــول يف الوقــت املالئــم ،ومزيجــا مــن
اإلجــراءات يشــمل توفيــق أوضــاع الشــركات املتعثــرة وتخفيــف
أعبــاء ديونهــا والتصــرف يف األصــول املتعثــرة (راجــع دراســة
 Araujo and othersالتــي تصــدر قريبــا).
ونظــرا ألن التمويــل املصــريف أكثــر شــيوعا مقارنــة
بالتمويــل الســوقي يف األســواق الصاعــدة ،قــد يؤثــر تعثــر
الشــركات علــى االســتقرار املــايل إذا مــا اضطــرت البنــوك إىل
قيــد اخلســائر االئتمانيــة اإلضافيــة عقــب اجلائحــة .وقــد يلــزم
يف بعــض احلــاالت مراجعــة جــودة األصــول املصرفيــة مــن
أجــل مزيــد مــن الشــفافية — ال ســيما وأن التدابيــر التنظيميــة
قــد تــم إرخاؤهــا خــال األزمــة .كذلــك فــإن «تمويــل الظــل» أو
التمويــل غيــر املصــريف لقطاعــي الشــركات واألســر يف بعــض
األســواق الصاعــدة تنشــأ عنــه خماطــر أيضــا نظــرا ألن القطــاع
غيــر املصــريف ال يخضــع معظمــه ألي قواعــد تنظيميــة .لذلــك
تتمثــل إحــدى األولويــات علــى املــدى الطويــل يف تصميــم نظــم
أكثر كفاءة لتســوية الديون وإدارة حاالت اإلعســار وتطوير ما
يســمى بــاألدوات املاليــة الكليــة ملراقبــة مــا ينشــأ عــن القطــاع
املــايل غيــر املصــريف مــن خماطــر علــى االقتصــاد ككل.

· × 0,40إجمايل الناجت احمللي
االسمي+
· × 0,15عدد السكان+
· × 0,15نصيب الفرد من إجمايل
الناجت احمللي+
· × 0,15النصيب من التجارة العاملية+
· × 0,15النصيب من الدين اخلارجي العاملي

حتقيــق نمــو متــوازن ومســتدام وغنــي بالوظائــف:
بمجــرد حتقيــق التعــايف ،ينبغــي زيــادة اإلنتاجيــة واحلــد مــن
النــدوب الناجمــة عــن األزمــة التــي أثــرت علــى االســتثمار
والتوظيــف ورأس املــال البشــري (بســبب االنتكاســات التــي
أصابــت التعلــم) وقــوة النظــام املــايل ،وهــي خطــوات مهمــة
لضمــان ســامة االقتصــاد علــى املــدى الطويــل .وقــد تنشــأ عــن
اإلصالحــات الهيكليــة مكاســب كبيــرة يف مســتويات النمــو
علــى املــدى الطويــل إذا مــا تــم تصميمهــا بعنايــة وتنفيذهــا
علــى نحــو تدريجــي مالئــم (راجــع دراســة Duval and Furceri
 .)2019وفيمــا يلــي بعــض األولويــات:
·تنفيــذ إصالحــات ســوقية ،بمــا يف ذلــك علــى مســتوى
الشــركات اململوكــة للدولــة (علــى غــرار الصيــن والهنــد
واملكســيك)؛
·وتعزيــز شــبكات األمــان االجتماعــي (يف شــيلي والصيــن
علــى ســبيل املثــال)؛
·وســد فجــوات البنيــة التحتيــة (يف إندونيســيا والفلبيــن علــى
ســبيل املثــال)؛
·وإصــاح نظــم معاشــات التقاعــد وأســواق املنتجــات وأســواق
العمــل واحلوكمــة يف العديــد مــن البلــدان.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻓﺮوق اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻨﺪات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ دﻳﻮن اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
)ﺑﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎس(

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة )ﻧﺼﻒ اﳌﺪى اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ(
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة )اﻟﻮﺳﻴﻂ(
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ )اﻟﻮﺳﻴﻂ(
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اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ﺻﻔﺮ
٢٠١٨

٢٠١٩

Pazarbasioglu, 5/2

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ .Bloomberg Finance L.P.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺴــﺘﺒﻌﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ إﻳــﺮان وﺗﺎﻳﻠﻨــﺪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻧﻘــﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت .وﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺆﺷــﺮ ﺳــﻨﺪات
اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻺﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  .٢٠١٨وﻳُﻘﺼــﺪ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﱄ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ.
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ﺣﻴــﺎزة اﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺪﻳــﻦ اﶈﻠــﻲ ﲡﻌــﻞ اﻟﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ
ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
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اﳌﺼــﺪر :ورﻗــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺑﻌﻨــﻮان Arslanalp, S., and T. Tsuda. 2014. “Tracking Global Demand for Emerging
.Market Sovereign Debt.” IMF Working paper 14/29

ومــن الضــروري أيضــا اإلفصــاح بوضــوح عــن أهــداف
السياســات واتخــاذ التدابيــر الهادفــة إىل حمايــة الفئــات
الضعيفــة لكســب التأييــد االجتماعــي الــازم لتنفيــذ
اإلصالحــات الصعبــة.
وحــان الوقــت أيضــا لقيــام األســواق الصاعــدة ببنــاء
اقتصــادات أكثــر قــوة ممــا كانــت عليــه قبــل اجلائحــة — مــن
خــال اتخــاذ خطــوات نحــو حتســين فــرص احلصــول علــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم وزيــادة املســاواة يف
االســتفادة مــن هــذه اخلدمــات ،وتعزيــز البنيــة التحتيــة العامــة،
وإعــادة تدريــب العامليــن الذيــن تــم االســتغناء عنهــم بســبب
اجلائحــة .ومــن الضــروري أيضــا بنــاء الصالبــة يف مواجهــة
تغيــر املنــاخ وإدارة التحــول الرقمــي لصالــح النمــو الشــامل.
وقــد أدت جائحــة كوفيــد 19-إىل املزيــد مــن اخلســائر البشــرية

8

التمويل والتنمية | يونيو 202١

يف البلــدان التــي تعــاين مــن ضعــف النظــم الصحيــة وشــبكات
األمــان االجتماعــي ،كمــا تســببت يف خســائر اقتصاديــة أكثــر
حــدة يف القطاعــات اخلدميــة وبيــن العامليــن مــن الشــباب
واإلنــاث وغيــر ذوي املهــارات .ولضمــان حتقيــق تعــاف مســتمر
شــامل للجميــع ،يتعيــن احتــواء مســتويات عــدم املســاواة والفقــر
املتزايــدة .وسيســمح تقليــص حجــم القطــاع غيــر الرســمي ،الــذي
يمثــل ربــع إىل ثلــث االقتصــاد يف معظــم األســواق الصاعــدة
(راجع دراســة  ،)Medina and Schneider 2019باســتفادة عدد
أكبــر مــن املواطنيــن مــن حتســن األجــور وتدابيــر إعــادة التوزيع.
وتغتنــم بعــض البلــدان الفــرص الراهنــة :ففــي آســيا ،تســهم
الرقمنــة يف إحــداث حتــول يف كفــاءة اإلنتــاج واالتصــاالت
وشــمول العمليــات احلكوميــة (راجــع دراســة Gaspar and Rhee
 .)2018وتواجــه إندونيســيا التهديــدات الناجمــة عــن إزالــة
الغابــات مــن خــال برنامــج يســتهدف االســتخدام املســتدام
لألراضــي .ويعكــف عــدد مــن األســواق الصاعــدة ،مثــل ماليزيــا،
علــى تعزيــز اإلطــار التنظيمــي املــايل لتحســين آليــات مراقبــة
وإدارة اخملاطــر الناجمــة عــن التحــول نحــو احلــد مــن البصمــة
الكربونيــة لالقتصــاد.
اســتعادة صالبــة االقتصــاد الكلــي :كانــت األزمــة
بمثابــة تذكــرة مؤملــة بأهميــة بنــاء ســامة االقتصــاد يف
أوقــات الرخــاء .وســتحتاج األســواق الصاعــدة عمــا قريــب إىل
البــدء يف إعــادة بنــاء هوامــش األمــان املاليــة واخلارجيــة
واملاليــة الكليــة اســتعدادا لألزمــة القادمــة .ويتطلــب ذلــك
إعــادة فــرض قواعــد املاليــة العامــة واملعاييــر التنظيميــة
املاليــة التــي تــم تعليــق العمــل بهــا خــال اجلائحــة ،وإعــادة
بنــاء االحتياطيــات اخلارجيــة يف حالــة تراجعهــا .وســتتفاوت
األولويــات مــن بلــد آلخــر ،وســيتعين تلبيتهــا دون التأثيــر علــى
توقعــات النمــو — مــن خــال تعزيــز الطاقــة الضريبيــة مــن
أجــل اإلنفــاق علــى اخلدمــات العامــة يف حالــة ضعــف شــبكات
األمــان ،واتخــاذ اخلطــوات الالزمــة لتخفيــض مســتويات الديــن
واحلــد مــن تراكــم الديــون (الضبــط املــايل) يف حالــة زيــادة
أعبــاء الديــن الســيادي ،وتشــديد قيــود السياســات االحترازيــة
الكليــة علــى املؤسســات املاليــة التــي تمثــل خطــرا كبيــرا علــى
االســتقرار املــايل.
وســيتعين علــى احلكومــات يف العديــد مــن األســواق
الصاعــدة املوازنــة بيــن أهــداف خمتلفــة ،كزيــادة اإلنفــاق علــى
االســتثمارات العامــة واألمــان االجتماعــي مــع اســتئناف جهود
الضبــط املــايل لضمــان اســتمرار تراجــع الديــن العــام بخطــى
ثابتــة .وقــد ارتفعــت مســتويات الديــن العــام والديــن اخلارجــي
ارتفاعــا ملحوظــا يف وســيط اقتصــادات األســواق الصاعــدة
لتبلــغ  %59و %44مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى الترتيــب
عــام  ،2020ويُتوقــع أن يتجــاوز إجمــايل االحتياجــات
التمويليــة  %10مــن إجمــايل النــاجت احمللــي خــال -2020
 .2021وبينمــا ســاهم تــدين أســعار الفائــدة العامليــة يف
إدارة تكلفــة خدمــة الديــن بســهولة ،ينبغــي أال يُتوقــع اســتمرار
انخفــاض تكلفــة االقتــراض اخلارجــي ألجــل غيــر مســمى.
فعــادة مــا توجــد تفرقــة بيــن ديــون األســواق الصاعــدة مــن
جانــب املســتثمرين (انظــر الرســم البيــاين  .)1وحتــى يف حالــة

األسواق الصاعدة

حتمــل الديــون بالعملــة احملليــة ،فــإن حيــازة األجانــب لنســبة
كبيــرة مــن الديــن احمللــي جتعــل الســوق املاليــة احملليــة عنصــرا
مهمــا يف انتقــال الصدمــات املاليــة اخلارجيــة (انظــر الرســم
البيــاين  .)2ومــع اســتمرار ارتفــاع الديــن وإجمــايل االحتياجات
التمويليــة ،ســتكون املفاضلــة بيــن السياســات أكثــر صعوبــة
علــى األرجــح وســتتأثر األســواق الصاعــدة باالنحرافــات
احلــادة يف مــزاج املســتثمرين جتــاه حتمــل اخملاطــر.
وكمــا يشــير عــدد إبريــل  2021مــن تقريــر الراصــد املــايل
الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل ،فــإن توليــد املزيــد مــن
اإليــرادات الضريبيــة ســيتيح لصنــاع السياســات حتســين جــودة
اخلدمــات العامــة دون زيــادة أعبــاء الديــن .وتقــل اإليــرادات
الضريبيــة يف األســواق الصاعــدة بالفعــل عــن مســتوى %20
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف املتوســط مقابــل أكثــر مــن
 %25مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف االقتصــادات املتقدمــة.
وعــادة مــا تنفــق حكومــات األســواق الصاعــدة نســبة أكبــر مــن
إيراداتهــا علــى ســداد مدفوعــات الفائــدة.
وقــد تقلــص احليــز املتــاح مــن خــال السياســات يف عــامل
مــا بعــد اجلائحــة .ويف ظــل ارتفــاع عجــز املاليــة العامــة
والديــون ،وزيــادة االحتياجــات التمويليــة ،وضيــق اجملــال
املتــاح لتخفيــض أســعار الفائــدة احملليــة ،يتعيــن أن تتكامــل
السياســات بشــكل أكبــر لتحقيــق أفضــل النتائــج املمكنــة
علــى جانــب النمــو واالســتقرار ،مــع احلفــاظ علــى اســتقاللية
الســلطات املاليــة والنقديــة والتنظيميــة .فحيثمــا تنحســر
الضغــوط التضخميــة علــى ســبيل املثــال ،يمكــن أن تواصــل
السياســة النقديــة دعــم الطلــب احمللــي حتــى مــع ســحب الدعــم
املتــاح مــن خــال املاليــة العامــة.
ويجــب كذلــك إدارة املفاضــات األخــرى علــى مســتوى
السياســات يف ظــل الضغــوط الســوقية الناجتــة عــن التعــايف
متعــدد الســرعات .ورغــم أن مرونــة ســعر الصــرف عــادة مــا
تكــون أحــد عوامــل امتصــاص الصدمــات اخلارجيــة ،قــد تنشــأ
عنهــا آثــار عكســية يف بعــض األحيــان .فعلــى ســبيل املثــال،
يمكــن أن يــؤدي انخفــاض قيمــة العملــة احملليــة إىل زيــادة
رصيــد اخلصــوم املقومــة بالعملــة األجنبيــة ،ومــن ثــم تفاقــم
الضغــوط الســوقية .وقــد تنشــأ عــن تأثيــر هــذا االنخفــاض
ضغــوط تضخميــة يف حالــة عــدم مصداقيــة السياســات
النقديــة بشــكل كاف .وتعــد كيفيــة إدارة التقلبــات املاليــة مــن
أهــم اخملــاوف التــي تشــغل بــال العديــد مــن صنــاع السياســات
يف األســواق الصاعــدة ،وتشــكل جــزءا كبيــرا مــن عمــل صنــدوق
النقــد الــدويل بشــأن «إطــار السياســات املتكامــل».

إعادة بناء الصالبة

يتضــح مــن األزمــات الســابقة أن صنــاع السياســات يف
األســواق الصاعــدة بمقدورهــم التغلــب علــى الصدمــات
املعاكســة وإعــادة بنــاء صالبــة اقتصاداتهــم .كذلــك تشــير
التوقعــات إىل أن النمــو ســيظل قويــا علــى املــدى املتوســط يف
معظــم األســواق الصاعــدة .غيــر أن حتقيــق إمكانــات النمــو يف
األســواق الصاعــدة وتوليــد الديناميكيــة الالزمــة يف األنشــطة

والتجــارة واالســتثمارات واملــوارد املاليــة علــى مســتوى العــامل
يتطلبــان جهــدا عامليــا مشــتركا.
أوال ،يجــب أن تســتعيد األســواق الصاعــدة قوتهــا
االقتصاديــة الكليــة التــي حققتهــا بشــق األنفــس ،كمــا فعلــت يف
أعقــاب األزمــات املاليــة التــي وقعــت خــال التســعينات وأوائــل
العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين واألزمــة املاليــة
العامليــة التــي بــدأت عــام  .2008ونظــرا لتبايــن وتيــرة التعــايف
مــن اجلائحــة عبــر البلــدان ،يتعيــن أيضــا أن تتعلــم األســواق
الصاعــدة مــن بعضهــا البعــض كيفيــة إدارة اخملاطــر واحلفــاظ
علــى الصالبــة علــى النحــو األمثــل .ولــن يقتصــر التأثيــر علــى
األســواق الصاعــدة فحســب .ففــي ظــل تزايــد أهميتهــا النظاميــة
يف االقتصــاد العاملــي ،سيســهم تعزيــز األســواق الصاعــدة يف
حتقيــق االســتقرار العاملــي أيضــا.
وثانيــا ،يجــب أن تقــوم االقتصــادات املتقدمــة الكبــرى
بدورهــا :فالتعــاون متعــدد األطــراف يف جمــاالت التجــارة
احلــرة وتوفيــر اللقاحــات والضرائــب ،وااللتــزام بتوفيــر ســيولة
بالــدوالر األمريكــي يف حالــة جتــدد الضغــوط املاليــة ،والعمــل
املشــترك ملواجهــة تغيــر املنــاخ جميعهــا تدابيــر ضروريــة ال
غنــى عنهــا .وســتحتاج بعــض األســواق الصاعــدة إىل دعــم
تمويلــي لالســتثمار يف إعــادة بنــاء اقتصــادات أكثــر قــوة دون
التســبب يف تصاعــد حــدة التغيــرات املناخيــة.
وثالثــا ،يتعيــن وجــود تكامــل بيــن جهــود املؤسســات
اإلنمائيــة واملاليــة العامليــة :وبالنســبة لصنــدوق النقــد
الــدويل ،يعنــي ذلــك القيــام بمهامــه ومســؤولياته األساســية
— احلــوار واملشــورة علــى مســتوى السياســات ،والدعــم املــايل،
بمــا يف ذلــك مــن خــال اخلطــوط الوقائيــة ،وبنــاء القــدرات —
وإتاحــة منصــة مشــتركة للتعلــم بيــن البلــدان ،واالســتفادة مــن
خبــرات املؤسســات الدوليــة األخــرى ملســاعدة بلدانــه األعضــاء
األكثــر ديناميكيــة علــى اســتعادة مركزهــا يف عــامل مــا بعــد
اجلائحــة.
روبا دوتاغوبتا رئيس قسم يإدارة االستراتيجيات
والسياسات واملراجعة يف صندوق النقد الدويل ،حيث تشغل
سيال بازارباسيوغلو منصب مساعد املدير.
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وجهة نظر

هل العامل الصاعد ال يزال يف صعود؟
مضى عقدان ،وال يزال األمل معقودا على «بريكس»
جيم أونيل

إعادة النظر يف «بريكس»

الصورة :مهداة من جيم أونيل

لــوال جائحــة كوفيــد 19-لــكان نمــو إجمــايل النــاجت
احمللــي يف العقــد املاضــي قــد بلــغ نحــو  — %3,6أي أقــل
قليــا مــن نســبة  %3,7التــي ســجلتها الفتــرة مــن –2000
 .2009وهــذه نتيجــة ال بــأس بهــا بالنظــر إىل كل التحديــات،
وعلــى عكــس املــزاج الــذي كان ســائدا قبــل اجلائحــة .وبالفعــل،
لقــد شــهد كل عقــد منهمــا نمــوا اقتصاديــا أقــوى ممــا ســجلته
ثمانينــات وتســعينات القــرن العشــرين ،إذ بلــغ يف كل منهمــا
 %3,3تقريبــا .وكانــت النتيجــة هــي خــروج مئــات املالييــن مــن
دائــرة الفقــر املطلــق ،ويرجــع أحــد أســباب ذلــك إىل معجــزة النمــو
بقيــادة مــا يُطلــق عليــه األســواق الصاعــدة ،ومنهــا جمموعــة
«بريكــس» العزيــزة التــي كانــت يف مقدمــة النمــو ومركــزه.
ويصــادف عــام  2021مــرور عشــرين عامــا علــى صياغتــي
للفــظ اخملتصــر «بريكــس» وهــو مــا يلخــص احتمــاالت تزايــد
األهميــة االقتصاديــة لــكل مــن البرازيــل وروســيا والهنــد
والصيــن وانعكاســات صعــود هــذه البلــدان علــى احلوكمــة
العامليــة .وبينمــا العــامل يتطلــع إىل الفتــرة املتبقيــة مــن عــام
 2021ومــا بعــده ،فمــا الــذي يمكــن أن نتوقعــه مــن األســواق
الصاعــدة؟
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لقــد كان هــديف األساســي يف بحثــي األول بعنــوان «حاجــة
العــامل إىل اقتصــادات أفضــل يف بلــدان بريكــس» هــو توضيــح
مبــررات تغييــر إطــار احلوكمــة االقتصاديــة العامليــة ،وليــس
بالضــرورة النمــو املســتقبلي احلتمــي لهــذه البلــدان.
ويف بحــث الحــق ،رســمت صــورة ملــا كان العــامل ســيبدو
عليــه ،إذا حتقــق االحتمــال البعيــد كل البُعــد واســتطاعت البلــدان
التــي تناولناهــا بالدراســة أن حتقــق االســتفادة الكاملــة مــن
إمكاناتهــا .وقــد عَرَّفنــا هــذا االحتمــال باســتخدام املنهجيــة
املعياريــة لعلــم االقتصــاد الكلــي ،والتــي يتحــدد النمــو
االقتصــادي احلقيقــي يف ظلهــا بنــاء علــى متغيريــن :حجــم
القــوى العاملــة يف هــذا البلــد وإنتاجيــة اقتصــاده .ونتيجــة
حلجــم ســكان هــذه البلــدان وحجــم القــوى العاملــة املقتــرن
بــه ،والنطــاق املتــاح للحــاق بمســتويات إنتاجيــة االقتصــادات
املتقدمــة ،أوضحنــا بــكل ســهولة أن معــدالت النمــو احملتمــل
يف اقتصــادات «بريكــس» كانــت أعلــى مــن معــدالت معظــم
االقتصــادات املتقدمــة .ومل يكــن الغــرض مــن حتليلنــا هــو بيــان
أن جميع هذه البلدان ســتحقق نموا مســتمرا بكامل إمكاناتها.
فبصراحــة ،هــذا األمــر ليــس واقعيــا ،وال هــو الرســالة التــي كنــا
نرغــب يف توصيلهــا.
ويف هــذا الســياق ،كان العقــد الثــاين مــن قرننــا هــذا علــى
النقيــض تمامــا مــن العقــد األول الــذي ثبــت أنــه كان أفضــل
يف البلــدان األربعــة مقارنــة بمــا ورد الســيناريوهات التــي
رســمتها يف عــام  .2001وبينمــا جــاءت النتائــج يف الهنــد
خميبــة لآلمــال بشــكل ملمــوس يف الســنوات األخيــرة ،فهــي اآلن
حتقــق نمــوا واســعا يتماشــى مــع املســار الــذي تصورنــاه .ومــع
هــذا ،ففــي كل مــن البرازيــل وروســيا ،كان األداء االقتصــادي
للفتــرة مــن  2020–2010خميبــا لآلمــال للغايــة ،ممــا دفعنــي
إىل املــزاح بيــن حيــن وآخــر قائــا إننــي ربمــا كان ينبغــي
يل أن أطلــق عليهــا «إيكــس» بــدال مــن «بريكــس» .فقــد عانــت
كل مــن البرازيــل وروســيا مــن لعنــة الســلع األوليــة املعروفــة
وهمــا ،كمــا تشــير األدلــة ،يعتمــدان يف تنميتهمــا املســتدامة إىل
حــد كبيــر للغايــة علــى دورة الســلع األوليــة العامليــة .وهنــاك
فــروق كبيــرة بيــن كال البلديــن ،ولكــن يتعيــن عليهمــا تنويــع
اقتصاديهمــا بعيــدا عــن الســلع األوليــة وتنميــة دور القطــاع
اخلــاص فيهمــا.
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،تشــير القــوة احلاليــة لالقتصــاد
الصينــي إىل أنهــا حتقــق االســتفادة الكاملــة مــن إمكاناتهــا.
فإجمــايل النــاجت احمللــي للصيــن ،الــذي جتــاوز  14تريليــون
دوالر (حســب الوضــع يف  ،)2019يزيــد علــى ضعــف إجمــايل

األسواق الصاعدة

نــاجت البلــدان األخــرى يف جمموعــة «بريكــس» جمتمعــة.
وحجــم بلــد كالصيــن يعنــي أن اقتصــادات «بريكــس» جمتمعــة
أصبحــت اآلن أكبــر مــن االحتــاد األوروبــي وتقتــرب مــن حجــم
الواليــات املتحــدة.

اختالف املاضي واختالف املستقبل

برغــم تباطــؤ معــدل نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي
للصيــن بــدءا مــن  2021نظــرا للتحــدي الديمغــرايف املتزايــد
أمامهــا ،فــإن ذلــك لــن يمنعهــا مــن تخطــي الواليــات املتحــدة
لتصبــح أكبــر اقتصــادات العــامل .ولكــي ينمــو العــامل ككل
بوتيــرة أســرع ،يجــب علــى البلــدان التــي تتمتــع بخصائــص
ديمغرافيــة مواتيــة أن تزيــد إنتاجيتهــا.
وســيواجه العــامل مصاعــب بالغــة يف حتقيــق معــدل نمــو
إجمــايل نــاجت حملــي حقيقــي يبلــغ  ،%4بــل إن حتــى بلــوغ نســبة
 %3,7التــي حققهــا يف العقديــن املاضييــن يمكــن أن يكــون
صعبــا كذلــك .وهنــاك أربعــة عوامــل حتــدد مــا إذا كنــا نحقــق
النمــو الــذي نحتاجــه :اإلنتاجيــة يف االقتصــادات املتقدمــة،
ومــدى ســرعة تباطــؤ االجتــاه العــام للنمــو يف الصيــن ،وجنــاح
الهنــد ،واألهــم مــن ذلــك ،مــا إذا كانــت اقتصــادات األســواق
الصاعــدة األخــرى ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ســتتجه
صعــودا هــي األخــرى .فهــل يف مقــدور بلــدان مثــل إندونيســيا
واملكســيك ونيجيريــا وفييــت نــام وغيرهــا أن تقتــرب مــن
االســتفادة مــن إمكاناتهــا الكاملــة علــى املــدى الطويــل؟ إن
فعلــت ،فإنهــا ســتتيح فرصــة أفضــل أمــام نمــو إجمــايل النــاجت
احمللــي احلقيقــي يف العــامل لكــي يضاهــي النمــو يف العقــد
املا ضــي.
ـرة بعــد كوفيــد19-
ـ
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يــكاد يعتمــد علــى عامــل واحــد هــو تطويــر اللقاحات والعالجات
وتوزيعهــا للقضــاء علــى اجلائحــة .ويف رأيــي أن مُضاعِــف
املنافــع مــن املبالــغ التــي يلــزم أن يوفرهــا املانحــون ،وتتــراوح
بيــن  20مليــار و 30مليــار دوالر ،ســتمثل بــدون تفكيــر أكبــر
حافــز اقتصــادي اســتطاع أي جيــل أن يتفــق بشــأنه ،ممــا يجعــل
املنافــع احملتملــة للفتــرة  2009-2008تبــدو أصغــر بكثيــر.
وصنــدوق النقــد الــدويل يجــب أن يضطلــع بــدور فعــال يف
التشــجيع علــى توفيــر هــذا احلافــز — إضافــة إىل موضــع
تركيــزه اجلديــد وهــو تغيــر املنــاخ — ويجــب أن يدخــل جمــال
النظــم الصحيــة ويدمــج حتليــل اإلنفــاق علــى الصحــة ضمــن
عملــه الرقابــي .واالتســاق مــع وزراء املاليــة لدعــم مبــادرة
تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد — 19-انعكاســا
للتعــاون بيــن املنظمــات العامليــة الرائــدة املعنيــة بالصحــة
— يشــكل بدايــة صغيــرة ولكــن يتعيــن العمــل علــى توســيعها.
ومــن واقــع قيادتــي لعمليــة «مراجعــة مقاومــة مضــادات
امليكروبــات» املســتقلة التــي أجرتهــا حكومــة اململكــة املتحــدة،
فأنــا أعلــم أن هنــاك تهديــدات صحيــة أخــرى يف األفــق تســاوي
كوفيــد .19-ومــن شــأن «مقاومــة مضــادات امليكروبــات» أن
تســبب مــا يصــل إىل عشــرة مالييــن حالــة وفــاة ســنويا بحلــول
عــام  ،2050وســينتج عــن ذلــك ضيــاع فرصــة اقتصاديــة

بقيمــة  100تريليــون دوالر .ويجــد بعــض املراقبيــن صعوبــة
يف تصديــق هــذه األرقــام ،ولكــن نتيجــة للجائحــة ،نحــن نعلــم
اآلن أن هــذه األشــياء أصبحــت حقيقــة بــكل أســف .وينبغــي أن
تكــون حمــاوالت تعزيــز الروابــط بيــن علــم االقتصــاد والتمويــل
والصحــة يف صلــب أفكارنــا املســتجدة.

سياسات أجرأ وأذكى

يف أعقاب جائحة كوفيد ،19-يجب على اقتصادات األسواق
الصاعــدة ،وخاصــة أكبرهــا ،أن تعتمــد سياســات ماليــة ذكيــة
— سياســات تمنــح األولويــة لالســتثمارات العامــة .ونحــن يف
حاجــة إىل أســاس خمتلــف لتقييــم اإلطــار االقتصــادي احلقيقي
وظــروف سياســة املاليــة العامــة .وحتديــدا ،لقــد حــان الوقــت
للتمييز حقا بين النفقات االستثمارية والنفقات االستهالكية
احلكوميــة ،فيُرجــح أن يترتــب علــى األوىل أثــر مضاعِــف
إيجابــي وينبغــي عــدم معاجلتــه مــن نفــس املنظــور احملاســبي
للنفقــات احلكوميــة علــى االســتهالك .أمــا معاجلــة تغيــر املنــاخ
والتهديــدات الصحيــة املســتقبلية فتقتضــي اإلنفــاق علــى هــذه
االســتثمارات .ويتوقــف حتقيــق اقتصــادات األســواق الصاعــدة
للنمــو بكامــل إمكاناتهــا علــى هــذه االســتثمارات التــي يمكــن
القــول بــأن دورهــا أهــم للنمــو االقتصــادي واألوضــاع املاليــة.
أمــا وضــع إطــار لسياســة ماليــة أذكــى فــا بــد وأنــه
ســيقتضي تقويــة النظــم املاليــة احملليــة كضــرورة حتميــة.
ويــزداد األمــر صعوبــة مــع اســتمرار االعتمــاد علــى نظــام نقــدي
يســتند إىل الــدوالر األمريكــي .وبرغــم التراجــع املمهــد نســبيا
وإن كان بطيئــا حاليــا يف حصــة االقتصــاد األمريكــي علــى
مســتوى العــامل مقارنــة بغيــره ،ال يــزال النظــام النقــدي القائــم
علــى الــدوالر مهيمنــا ،بوجــه عــام ،تمامــا كمــا كان عندمــا بدأت
العمــل يف اجملــال املــايل عــام  .1982ويعنــي ذلــك أنــه يجــب
علــى العــامل أن يتعايــش مــع التقلبــات العاتيــة يف السياســة
النقديــة لالحتياطــي الفيــدرايل ،وعواقبهــا علــى الواليــات
املتحــدة ،واألوضــاع املاليــة العامليــة التــي تعقبهــا .فعندمــا
يشــدد االحتياطــي الفيــدرايل سياســته ،تتشــدد األوضــاع
املاليــة إىل حــد كبيــر يف األســواق الصاعــدة — بشــكل
فوضــوي يف كثيــر مــن األحيــان .وعندمــا ييســر االحتياطــي
الفيــدرايل سياســته ،يحــدث العكــس.
وال بــد أن هنــاك خمرجــا ،وهــذا التغييــر آت يومــا مــا .إن
النظــام النقــدي يف حاجــة إىل التطــور ليمثــل انعكاســا أفضــل
لديناميكيــات العــامل املتغيــرة ،وإىل أن يتحقــق ذلــك ،ســتظل
قــدرة بلــدان األســواق الصاعــدة علــى االســتفادة الكاملــة مــن
إمكانــات نموهــا تواجــه مصاعــب ،وإن مل تكــن بنفــس قــدر
املصاعــب يف املبــادرات احملليــة األخــرى كنظــم الصحــة
والتعليــم.
ويحتــاج كثيــر مــن بلــدان األســواق الصاعــدة إىل التحلــي
بمزيــد مــن اجلــرأة والــذكاء يف التعامــل مــع هــذه املســائل،
وبطبيعــة احلــال ،صنــدوق النقــد الــدويل ســيكون موجــودا
ملســاعدتها.

جيم أونيل هو رئيس «تشاتام هاوس» وكان يف السابق
رئيس «غولدمان ساكس إلدارة األصول».
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دورة عمالقة وشيكة ألسعار النفط يرجح أن تكون األخيرة
رابح أرزقي وبير ماغنوس نيسفين

عادت

أســعار النفــط لالرتفــاع بعــد
جائحــة وحــرب أســعار تســببتا
يف انخفاضهــا يف عــام .2020
ويبــدو أن هنــاك دورة عمالقــة جديــدة ألســعار النفــط
— وهــي فتــرة ممتــدة تتجــاوز خاللهــا األســعار اجتاههــا
العــام طويــل األجــل — يف طــور التكويــن ،مدفوعــة
بانتشــار نقــص اإلمــدادات بســبب نقــص االســتثمار
الــذي اســتمر منــذ انهيــار أســعار النفــط يف عــام ،2014
ومؤخــرا ،انخفــاض االســتثمار يف إنتــاج النفــط الصخــري؛
ونمــو الطلــب النــاجت عــن التعــايف القــوي يف بلــدان مثــل
الصيــن ،وحزمــة التحفيــز الكبيــرة يف الواليــات املتحــدة،
والتفــاؤل العاملــي بشــأن اللقاحــات.
ولبعــض هــذه العوامــل مكونــات دائمــة ومــن املرجــح
أن يفــوق تأثيرهــا الضغــوط اخلافضــة لالســتهالك
التــي أصبحــت جــزءا مــن الوضــع املعتــاد اجلديــد بعــد
كوفيــد.19 -
ومــع ذلــك ،قــد تكــون هــذه هــي آخــر دورة عمالقــة
ألســعار النفــط ألن االقتصــادات الكبــرى تبــدو ملتزمــة
باســتبدال الوقــود األحفــوري ،كمــا اســتجاب عــدد كبيــر
مــن شــركات صناعــة الســيارات مــن خــال االلتــزام
بإحــال املركبــات الكهربائيــة حمــل املركبــات التــي
تعمــل بمحــركات االحتــراق الداخلــي علــى املــدى املتوســط.
وســيؤدي هــذا التحــول إىل حتويــل ســوق النفــط إىل ســوق
متســقة مــع األهــداف املناخيــة ،ولكنــه يشــكل خطــر
التكيــف غيــر املنظــم يف االقتصــادات املعتمــدة علــى
النفــط ،إىل جانــب آثــاره واســعة النطــاق التــي يمكــن أن
تنتقــل يف بعــض احلــاالت عبــر حــدود هــذه االقتصــادات.
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حتــى مــع انخفــاض أســعار النفــط نســبيا ،حققــت شــركات
االســتخراج والتنقيــب أرباحــا كبيــرة .ويف الوقــت نفســه ،قامــت
هــذه الشــركات بتخفيــض اســتثماراتها ربمــا إدراكا منهــا
بــأن املســتقبل أقــل ازدهــارا .ويشــهد اإلنتــاج يف حقــول النفــط
وكذلــك عــدد اآلبــار انخفاضــا يف الوقــت احلــايل ،كمــا يشــهد
االحتياطــي نضوبــا ســريعا .وقــد اســتمر انخفــاض اإلنفــاق
الرأســمايل واســتبدال االحتياطيــات النفطيــة منــذ عــام .2014
وقــد أدت جائحــة كوفيــد 19-إىل تفاقــم انخفــاض
االســتثمار .فعلــى ســبيل املثــال ،يشــهد إنتــاج النفــط الصخــري
— الــذي تكــون دورة إنتاجــه أقصــر وبالتــايل يكــون أكثــر
حساســية جتــاه التغيــرات يف االســتثمار — ارتفاعــا يف
الوقــت احلــايل بمقــدار نصــف مليــون برميــل ســنويا ،مقابــل
مليــوين برميــل ســنويا قبــل بدايــة اجلائحــة .ورغــم أن احلظــر
الــذي أعلنتــه إدارة الرئيــس بايــدن علــى التنقيــب يف األراضــي
الفيدراليــة يف الواليــات املتحــدة لــن يكــون لــه تأثيــر مباشــر
يُذكــر علــى إنتــاج النفــط الصخــري ،فإنــه يشــير إىل حتــول يف
مــزاج احلكومــة الفيدراليــة ضــد صناعــة النفــط.
واعتمــد منتجــو النفــط الصخــري موقفــا اســتثماريا أكثــر
حــذرا بشــكل ملحــوظ .ونتيجــة لذلــك ،ســيعملون بتدفقــات
نقديــة موجبــة — حيــث كانــت التدفقــات النقديــة موجهــة مــن

حتول الصناعة

تقــوم شــركات صناعــة الســيارات التقليديــة بشــكل متزايــد بإحــال املركبــات الكهربائيــة حمــل
املركبــات التــي تعمــل بمحــركات االحتــراق الداخلــي.
مستويات اإلنتاج
املستهدفة

شركات صناعة
السيارات

جمموعة فولكس فاجن
نيسان
رينو

 %30من إجمايل املبيعات العاملية ستكون سيارات كهربائية
ستمثل السيارات الكهربائية  %100من املبيعات يف األسواق الرئيسية
 %30مــن إجمــايل املبيعــات ســتكون مركبــات كهربائيــة تعمــل بالبطاريــات،
و %35ســتكون مركبــات هجينــة
 5,5مليــون مركبــة مــن املبيعــات العامليــة ســتكون مركبــات كهربائيــة ،منهــا
علــى األقــل مليــون مركبــة كهربائيــة تعمــل بالبطاريــات والباقــي أنــواع أخــرى
مــن املركبــات الكهربائيــة ،بمــا يف ذلــك املركبــات الهجينــة
 %100من املبيعات العاملية ستكون مركبات عديمة االنبعاثات
املبيعــات التراكميــة مــن املركبــات الكهربائيــة التــي تعمــل بالبطاريــات ســتصل
إىل مليــون وحــدة
ستمثل املركبات الكهربائية  %40من املبيعات العاملية
 %100مــن مبيعــات املركبــات يف أوروبــا ســتكون مركبــات كهربائيــة تعمــل
بالبطاريــات
ستشكل السيارات الكهربائية ثلثي مبيعات املركبات العاملية
ستشكل السيارات الكهربائية  %50على األقل من إجمايل مبيعات السيارات
ستشــكل الســيارات الكهربائيــة  %30مــن نمــو املبيعــات علــى أســاس ســنوي
مقــارن

فولفو
مازدا

 %100من مبيعات املركبات اجلديدة ستكون مركبات كهربائية بالكامل
 %5مــن إجمــايل املبيعــات ســتكون ســيارات كهربائيــة بالكامــل وســتحتوي
جميــع املركبــات اجلديــدة علــى مكــون كهربائــي
 %100من املركبات ستكون مركبات كهربائية

تويوتا
جنرال موتورز
جمموعة هيونداي-
كيا
كيا
فورد
هوندا
جمموعة ديملر
بي إم دبليو

جمموعة بي إس إيه
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السنة
املستهدفة
2030
2030
2025
2030
2035
2025
2030
2030
2030
2030
–2020
2030
2030
2030
2025

قبــل نحــو اإلنفــاق االســتثماري .وســيؤدي هــذا االنخفــاض
يف االســتثمار إىل تقليــص دور النفــط الصخــري يف تقلبــات
اإلنتــاج وغــرس بــذور الــدورة العمالقــة لألســعار .ومــن الناحيــة
األخــرى ،مــن املرجــح أن تقــوم منظمــة البلــدان املصــدرة
للنفــط (أوبــك) بزيــادة اإلنتــاج ملواجهــة هــذه الضغــوط الرافعــة
لألســعار.

اجلدل الدائر حول ذروة الطلب

يــرى العديــد مــن املعلقيــن واملؤسســات الكبــرى يف ســوق النفط،
بمــا يف ذلــك «بريتيــش بتروليــوم» و«شِــل» ،أن الطلــب العاملــي
علــى النفــط وصــل إىل ذروتــه يف عــام  2019عنــد مســتوى
 100مليــون برميــل يوميــا تقريبــا وأنــه لــن يصــل أبــدا إىل هــذا
املســتوى مــرة أخــرى بســبب التغيــرات الهيكليــة الناجمــة عــن
اجلائحــة .ويبــدو أن هــذا الــرأي يدعمــه االنخفــاض احلــاد يف
اســتهالك النفــط ألغــراض النقــل ،بمــا يف ذلــك وقــود الطائــرات.
فبعــد أن بــدأ املســافرون يف إلغــاء خطــط الطيــران يف مــارس
 ،2020انهــار اســتهالك وقــود الطائــرات ومل يبــدأ يف االرتفــاع
التدريجــي إال مــع بــدء تخفيــف القيــود املفروضــة علــى الســفر.
وأولئــك الذيــن يعتقــدون أن االســتهالك قــد بلــغ ذروتــه ال
يزالــون يتوقعــون ارتفــاع اســتهالك البنزيــن يف منتصــف عــام
 ،2021رغــم ارتفــاع األســعار نتيجــة فتــرة التأخيــر احلتميــة
بيــن أي زيــادة يف إنتــاج النفــط اخلــام ناجتــة عــن الطلــب
والزيــادة يف املنتجــات املكــررة لتلبيــة الطلــب .ومــع تطويــر
اللقاحــات املضــادة للفيــروس والتفــاؤل الناشــئ عــن قــرب
إعــادة فتــح االقتصــاد العاملــي ،مــن املتوقــع أن يســتمر تعــايف
اســتهالك النفــط ،ولكــن إىل مســتوى أقــل مــن املســتوى الــذي
كان ســائدا قبــل اجلائحــة — أي ذروة اســتهالك النفــط فعليــا.
ومــع ذلــك فــإن مؤيــدي الــرأي القائــل بــأن الطلــب علــى النفــط
قــد بلــغ ذروتــه يتغاضــون عــن الزيــادة الهيكليــة يف االســتهالك
التــي ســتعوض يف نهايــة املطــاف أي حتــول هبوطــي ناجــم
عــن جائحــة كوفيــد .19-وســيؤدي ارتفــاع مســتويات املعيشــة
وتنامــي الطبقــة املتوســطة يف الصيــن والهنــد إىل زيــادة الطلــب
علــى الســيارات اخلاصــة والســفر اجلــوي .لذلــك ،حتــى إذا تباطــأ
النمــو االقتصــادي ،فــإن األعــداد الكبيــرة مــن األفــراد الذيــن
تتجــاوز دخولهــم احلــد الــذي يمكِّنهــم مــن حتمــل تكلفــة شــراء
ســيارة ســتدعم الطلب على الســفر .ويف األســواق الصاعدة مثل
الصيــن والهنــد ،مــن املرجــح أن يكــون أي حتــول نحــو الســيارات
الكهربائيــة أبطــأ ممــا هــو عليــه يف االقتصــادات املتقدمــة
نظــرا للمخــاوف بشــأن توافــر حمطــات الشــحن .وســيكون معــدل
اعتمــاد املركبــات الكهربائيــة ،بشــكل عــام ،احملــرك الرئيســي
للطلــب املســتقبلي علــى النفــط ألن وقــود الســيارات يمثــل نصــف
الطلــب العاملــي علــى النفــط.
ومــن املرجــح أن تــؤدي الزيــادة الهيكليــة يف الطلــب علــى
النفــط ،إىل جانــب االنخفــاض املســتمر يف اإلنتــاج نتيجــة عــدم
كفايــة االســتثمار ،إىل تعجيــل حــدوث دورة عمالقــة ألســعار
النفــط واإلبقــاء عليهــا لبعــض الوقــت .ولكــن هــل ســيؤدي

األسواق الصاعدة

ارتفاع أســعار النفط إىل زيادة االســتثمار وإىل كســاد األســعار
مــرة أخــرى كمــا حــدث يف املاضــي؟

التكنولوجيا وتبعاتها

قــد يُحـدِث االبتــكار التكنولوجــي فرقــا هــذه املــرة .فمــن املرجــح
أن يتــم تثبيــط االســتثمارات الكبيــرة بســبب التكنولوجيــا
اجلديــدة التــي تمثــل بــؤرة االهتمــام يف خطــط شــركات صناعــة
الســيارات إلحــال الســيارات التــي تعمــل بالكهربــاء حمــل تلــك
التــي تعمــل بمحــركات االحتــراق الداخلــي .ويشــير رأس املــال
الســوقي لشــركة صناعــة الســيارات الكهربائيــة «تســا» إىل
التحــول الوشــيك يف ســوق الســيارات .فــرأس املــال الســوقي
لشــركة «تســا» قــد يبــدو ضئيــا أمــام رأس املــال الســوقي
لشــركات صناعــة الســيارات التقليديــة — رغــم أن هــذه
الشــركات تنتــج عــدد ســيارات أكبــر بكثيــر ممــا تنتجــه «تســا».
وقــد دفــع هــذا التفــاوت شــركات صناعــة الســيارات التقليديــة
إىل االلتــزام بإحــال الســيارات التــي تعمــل بالكهربــاء حمــل
تلــك التــي تعمــل بمحــركات االحتــراق الداخلــي ،وأســفر هــذا
بــدوره عــن قــدر هائــل مــن أنشــطة البحــث والتطويــر اخلاصــة
باملركبــات الكهربائيــة مــن جانــب شــركات صناعــة الســيارات
التــي تســعى إىل االســتحواذ علــى حصــص يف الســوق اجلديــدة
(انظــر اجلــدول).
ومــع ذلــك فــإن الزيــادة احملمومــة يف إنتــاج الســيارات
الكهربائيــة ال تخلــو مــن اخملاطــر .فقــد تــؤدي إىل جتــاوز
العــرض للطلــب — ممــا قــد يــؤدي إىل تدفقــات نقديــة ســالبة،
ونقــص الســيولة ،وإفــاس شــركات صناعــة الســيارات .إن
رهــان شــركات صناعــة الســيارات يُعــزى إىل التــزام احلكومــات
بالوصول بصايف انبعاثات الكربون إىل الصفر وإىل االعتقاد
بــأن املســتهلكين ســيرغبون يف اعتمــاد أنمــاط اســتهالك أنظــف
— حيــث يســاهم النقــل بحــوايل ربــع انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون املرتبطــة بالطاقــة علــى مســتوى العــامل .لكــن مــن
غيــر الواضــح مــا إذا كان املســتهلكون ســيكتفون بتأييــد فكــرة
االســتهالك األنظــف بالقــول أم ســيغيرون ســلوكهم بالفعــل.
وهــل ســيصبح ارتفــاع أســعار الكربــون أقــل أهميــة للمســتهلكين
مــن القلــق بشــأن عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة لشــحن بطاريــات
الســيارات؟
ومــع ذلــك فــإن التصنيــع بكميــات ضخمــة ســيجعل أســعار
الســيارات الكهربائيــة جذابــة يف نهايــة املطــاف ،وســيؤدي
ارتفــاع أســعار النفــط إىل تســريع وتيــرة التحــول إىل الســيارات
الكهربائيــة .وســتكون هــذه الــدورة العمالقــة األخيــرة ألســعار
النفــط متســقة مــع األهــداف املناخيــة ومرتبطــة بالتزامــات
االقتصــادات الكبــرى بالوصــول بصــايف انبعاثــات الكربــون
إىل الصفــر علــى املــدى املتوســط .لكــن رغــم أن هــذا التطــور
ســيكون مالئمــا للمنــاخ العاملــي ،فإنــه يشــكل خطــرا يتمثــل
يف تراجــع قيمــة احتياطيــات النفــط التــي يع ـوِّل عليهــا العديــد
مــن االقتصــادات املعتمــدة علــى النفــط — وخاصــة بالنســبة
لالحتياطيــات التــي تكــون تكاليــف اســتخراجها مرتفعــة.
وتصبــح االحتياطيــات ومــا يرتبــط بهــا مــن اســتثمارات أصــوال

جانحــة يف واقــع األمــر .وقــد يــؤدي ذلــك
إىل مشــكالت اقتصاديــة حــادة ،بمــا يف
ذلــك حــاالت اإلفــاس واألزمــات ،ممــا يــؤدي
بــدوره إىل موجــات هجــرة جماعيــة ،وخاصــة مــن
االقتصــادات املكتظــة بالســكان املعتمــدة علــى
النفــط ،والتــي يقــع العديــد منهــا يف إفريقيــا .كذلــك
تعــد االقتصــادات األخــرى األكبــر حجمــا التــي تعتمــد
علــى النفــط يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى وأمريــكا
الالتينيــة مصــدرا مهمــا لتحويــات العامليــن ،والتوظيــف،
والطلــب اخلارجــي علــى الســلع واخلدمــات التــي تعــود بالنفــع
علــى العديــد مــن البلــدان اجملــاورة .إذن ،قــد ال تــؤدي نهايــة
النفــط إىل تدميــر االقتصــادات املعتمــدة علــى النفــط فحســب،
لكنهــا قــد تثقــل كاهــل جيرانهــا أيضــا .وليســت كل األخبــار
ســيئة بالنســبة للبلــدان التــي لديهــا الرواســب املعدنيــة
املهمــة إلحــداث التحــول يف الطاقــة .فالطلــب علــى الكوبالــت،
الضــروري لبطاريــات الســيارات ،ســوف يرتفــع إىل حــد كبيــر.
وقــد يكــون اليورانيــوم قيِّمــا كمــا ســيتحول توليــد الكهربــاء
بعيــدا عــن الوقــود األحفــوري وتصبــح الطاقــة النوويــة أكثــر
جاذبيــة.
وبالتــايل فــإن نهايــة النفــط جتعــل التحــول االقتصــادي
أمــرا حتميــا .ويجــب علــى البلــدان الغنيــة بالنفــط تنويــع
اقتصاداتهــا لتصبــح قــادرة علــى الصمــود أمــام التغيــرات
يف أســواق الطاقــة .ولطاملــا كان وجــود إطــار حوكمــة مالئــم
مهمــا لتعزيــز
إلدارة إيــرادات النفــط يف أوقــات اليســر والعســر ً
التنــوع االقتصــادي .ولكــن مــع وجــود خماطــر جديــدة ناشــئة
عــن األصــول اجلانحــة ،هنــاك حاجــة ملحــة إلجــراء حتــوالت
جذريــة يف احلوكمــة يف االقتصــادات املعتمــدة علــى النفــط.
وعلــى ســبيل املثــال ،عمــدت دبــي إىل التحــول إىل مركــز عاملــي
للتجــارة ملواجهــة نضــوب احتياطياتهــا النفطيــة .ويجــب علــى
البلــدان ومؤسســات األعمــال التــي تعتمــد علــى هــذه األســواق
أن تصــوغ سياســات ملواجهــة هــذا التحــول ،بمــا يف ذلــك
تطويــر الطاقــة املتجــددة .وللتخلــي عــن اقتصاداتهــا التقليديــة،
التــي أدت إىل انخفــاض اإلنتاجيــة وإهــدار املــوارد ،ينبغــي
لالقتصــادات الغنيــة بالنفــط االلتــزام باإلصالحــات التــي
حتــد مــن العقبــات أمــام االبتــكار وريــادة األعمــال .ومــن شــأن
إصــاح احلوكمــة والنظــم القانونيــة ،وتشــجيع األســواق التــي
تخلــو مــن حواجــز الدخــول واخلــروج ،وإنهــاء احملســوبية يف
الشــركات اململوكــة للدولــة والشــركات اخلاصــة ذات الصــات
السياســية أن يســاعد يف جذب االســتثمار وتغيير املواقف إزاء
االبتــكار (راجــع دراســة .)Arezki 2020
رابح أرزقي ،كبير االقتصاديين يف البنك اإلفريقي للتنمية
وزميل أول يف كلية كينيدي للدراسات احلكومية بجامعة
هارفارد .بير ماغنوس نيسفين ،شريك أول ورئيس
قسم التحليل يف مؤسسة «.»Rystad Energy

املراجع:
Arezki, Rabah. 2020. “The Economics of Sustainability: Causes and Consequences of
Energy Market Transformation.” Economics of Energy & Environmental Policy 9 (2).
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سطوة عاملية

وهشا شــة حمليــة

جناح الصين على املدى الطويل
مرهون يف األساس بالتصدي
للتحديات الداخلية

ديفيد دوالر ويبينغ هوانغ ويانغ ياو

يف

عــام  ،2012وضعــت احلكومــة
الصينيــة هدفــا طويــل املــدى ،أال
وهــو بنــاء صيــن متقدمــة تنعــم
بالرخــاء بحلــول عــام ،2049
أي عقــب مــرور  100عــام علــى تأســيس
اجلمهوريــة الشــعبية .ويف ضــوء النجــاح
الــذي حققتــه الصيــن منــذ بدايــة اإلصــاح
االقتصــادي عــام  ،1978فــإن هــذا النــوع
مــن التحــول ممكــن بالطبــع ،ولكنــه أمــر
صعــب وغيــر مضمــون.
وتواجــه الصيــن حتديــات حمليــة
جســيمة ،كزيــادة أعــداد املســنين ،والفجــوة
بيــن املناطــق الريفيــة واحلضريــة ،ونظــام
مــايل غيــر متطــور ،وعــدم كفايــة االبتــكارات،
واالعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة القائمــة
علــى الكربــون .كذلــك شــابت النزاعــات
العالقــات االقتصاديــة اخلارجيــة للصيــن
مــع عــدد مــن البلــدان الشــريكة الكبــرى،
ممــا أدى إىل تنامــي احلواجــز التجاريــة
واالســتثمارية يف االجتاهيــن .ويتضمــن
كتابنــا بعنــوان  China 2049حتليــا
للسياســات التــي مــن شــأنها مســاعدة البلــد
علــى حتقيــق هــذا الهــدف الطمــوح.

زيادة أعداد املسنين

كانــت جائحــة كوفيــد 19-بمثابــة تذكــرة
بــأن الفتــرة مــن اآلن وحتــى عــام 2049
ســتذخر بالعديــد مــن األحــداث غيــر املتوقعــة.
ولكن األمر املؤكد أن الصين ستشــهد زيادة
ســريعة يف أعــداد املســنين .فقــد تراجــع
إجمــايل معــدل اخلصوبــة إىل  1,7طفــل
للمــرأة الواحــدة ،وهــو مــا يقــل كثيــرا عــن
معــدل اإلحــال البالــغ  .2,1وربمــا نتــج هــذا
التراجــع عــن سياســة الطفــل الواحــد ،ولكــن
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Dollara, 3/30

الفجوة بين املناطق احلضرية والريفية

شــهدت الصيــن  40عامــا مــن اإلصالحــات والنمــو بالتزامــن
مــع مســيرة مطــردة مــن التحــول احلضــري .وازداد عــدد ســكان

اﳌﺴﻨﻮن ﺳﻴﺼﻴﺮون ﺷﻴﻮﺧﺎ

ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺼﻴﻦ ﻃﻔﺮة ﰲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻮق ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
)ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ(
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.Center, Beijing
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China Population Prospects 2018, China Population and Development Research

املناطــق احلضريــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة ســنويا مــن
 %20يف بدايــة اإلصالحــات إىل  %60حاليــا .ويتضمــن
هــذا العــدد أكثــر مــن  200مليــون عامــل مهاجــر إىل املناطــق
احلضريــة ال يزالــون مســجلين كمقيميــن يف املناطــق الريفيــة
يف ســجل األســر ( .)hukouوكانــت هــذه الهجــرة مصــدرا مهمــا
للديناميكية ونمو اإلنتاجية يف االقتصاد .غير أن املهاجرين
يواجهــون قيــودا متنوعــة .فــإذا مــا تــم تســريحهم خــال فتــرات
الركــود ،يُتوقــع منهــم العــودة إىل القــرى الريفيــة التــي جــاؤوا
منهــا .ومــن الصعــب قــدوم األطفــال أو اآلبــاء عندمــا ينتقــل
املهاجــرون إىل مــدن ال توفــر لهــم مزايــا اجتماعيــة كاملــة
(التعليــم والرعايــة الصحيــة ومعاشــات التقاعــد) .والنتيجــة
أســر مفككــة ،حيــث يعمــل اآلبــاء يف املــدن ويرعــى اجلــدود
املــزارع األســرية واألبنــاء الذيــن تركهــم آباؤهــم وراءهــم.
وبــدأت القيــود علــى التســجيل يف املناطــق احلضريــة
تتالشــى تدريجيــا ،ال ســيما علــى مســتوى املــدن األصغــر
حجمــا .وألغــت مقاطعــة جيانغشــي هــذه القيــود تمامــا .لكــن
الضوابــط ال تــزال مشــددة يف املراكــز الكبــرى األكثــر إنتاجيــة،
مثــل غوانــزو وشــنغهاي .ورغــم الهجــرة ،ارتفعــت نســبة الدخــل
يف املناطــق احلضريــة إىل الدخــل يف املناطــق الريفيــة بصــورة
مطــردة .ففــي عــام  ،2007بلــغ أجــر العامــل يف املناطــق
احلضريــة  3,14ضعــف أجــر العامــل يف املناطــق الريفيــة —
فيمــا يمثــل أحــد أعلــى مســتويات عــدم املســاواة بيــن املناطــق
الريفية واحلضرية يف العامل (انظر الرسم البياين  .)2والصين
يعيــش بهــا حــوايل خمــس ســكان العــامل ،وتمتلــك  %7فقــط مــن
املســاحات الصاحلــة للزراعــة ،ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى
 500مليــون شــخص االعتمــاد يف معيشــتهم علــى االقتصــاد
الريفــي .وحتــى مــع إدراج املهاجريــن الريفييــن ،يظــل معــدل
التحــول احلضــري منخفضــا مقارنــة بنصيــب الفــرد مــن الدخــل
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الرسم التوضيحيISTOCK / VIKTORIA_YAMS; KONGJONGPHOTOSTOCK; NIKADA :

إرخــاء السياســة مل يســاعد يف زيــادة عــدد املواليــد .وعلــى غــرار
العديــد مــن بلــدان آســيا األخــرى ذات الكثافــة الســكانية الكبيرة،
ترتفــع تكلفــة اإلســكان والتعليــم يف الصيــن ،ويختــار عــدد كبيــر
مــن األزواج والزوجــات إجنــاب طفــل واحــد ،أو عــدم اإلجنــاب
علــى اإلطــاق .وحتــى وإن ارتفــع معــدل اخلصوبــة إىل حــد مــا،
فإنــه لــن يؤثــر علــى حجــم القــوة العاملــة علــى مــدار العشــرين
عامــا القادمــة.
وربمــا تكــون الصيــن قــد وصلــت إىل ذروتهــا الســكانية
بالفعــل .واألهــم مــن ذلــك أن عــدد الســكان يف ســن العمــل قــد
بــدأ يف التراجــع .ويُتوقــع ارتفــاع أعــداد املســنين ارتفاعــا
كبيــرا خــال العقــود القليلــة القادمــة (انظــر الرســم البيــاين .)1
فبحلــول عــام  ،2049ســتزداد جمموعــة الســكان الذيــن تتجــاوز
أعمارهــم  65عامــا بأكثــر مــن الضعــف لتصــل إىل  400مليــون
نســمة .ومــن املثيــر للدهشــة خصوصــا أن «الشــيوخ» الذيــن
تصــل أعمارهــم إىل  85عامــا وأكثــر ســيزداد عددهــم بأكثــر مــن
ثالثــة أضعــاف إىل  150مليــون نســمة تقريبــا ،ويتجــاوز هــذا
الرقــم مثيلــه يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا جمتمعيــن .وتعــد
الفئــة العمريــة مــن  55عامــا إىل  64عامــا اجملموعــة الوحيــدة
يف ســن العمــل التــي ستشــهد زيــادة يف عــدد ســكانها.
وتمثــل الزيــادة يف أعــداد املســنين قضيــة اجتماعيــة
واقتصاديــة .فرعايــة املســنين ســتتطلب تخصيــص املزيــد مــن
املــوارد خلدمــات الرعايــة الصحيــة والرعايــة طويلــة األجــل
وغيرهــا مــن اخلدمــات التــي تســتهدف مســاعدة املســنين يف
معيشــتهم اليوميــة .وعــادة مــا يعيــش كبــار الســن يف رعايــة
أبنائهــم .ولكــن يف األســر الصغيــرة ،قــد ينتهــي املطــاف
بالعديــد مــن املســنين إىل العيــش بمفردهــم دون أشــخاص
يمكنهــم االعتمــاد عليهــم .ومــن املنطقــي إنســانيا واقتصاديــا
حتميــل اجملتمــع بالتكلفــة التــي كان يتحملهــا أشــخاص يف
الســابق.
وقد كشفت جائحة كوفيد 19-عن مواطن القوة والضعف
يف نظــام الرعايــة الصحيــة الصينــي .فقــد أمكــن الســيطرة علــى
اجلائحــة مــن خــال جهــود التعبئــة الضخمــة التــي ســاهمت
يف توجيــه املــوارد الشــحيحة إىل حيــث تمــس احلاجــة إليهــا.
ولكــن العديــد مــن الصينييــن يشــعرون حاليــا بضــرورة تعزيــز
نظــام الرعايــة الصحيــة ودعمــه بمــوارد كافيــة .وينطبــق ذلــك
خصوصــا علــى املناطــق الريفيــة حيــث يعيــش العديــد مــن كبــار
الســن.
ورغــم التحديــات الناجتــة عــن تراجــع أعــداد الســكان يف
ســن العمــل ،فإنــه ال ينــذر بالضــرورة بانخفــاض حــاد يف
مســتويات القــوة العاملــة ،حيــث يتوقــف ذلــك علــى التداعيــات
علــى نســب املشــاركة .وحتديــدا ،يتعيــن تعديــل ســن التقاعــد
ورفعهــا تدريجيــا :فموظفــو اخلدمــة املدنيــة مــن الذكــور يمكنهــم
التقاعــد يف ســن  60عامــا واإلنــاث يف ســن  55عامــا .ويختــار
العديــد مــن املواطنيــن الذيــن تتجــاوز أعمارهــم  65عامــا
االســتمرار يف العمــل حــال تمتعهــم بصحــة جيــدة .ومــن شــأن
السياســات الداعمــة لألســر حتســين نســب مشــاركة اإلنــاث يف
القــوة العاملــة.
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والكثافــة الســكانية .ويف االقتصــادات اآلســيوية متســارعة
النمــو ،مثــل كوريــا اجلنوبيــة ،اقتــرب معــدل التحــول احلضــري
مــن  %80يف هــذه املرحلــة مــن مســيرة التنميــة .ومــن املشــجع
تراجــع الفجــوة خــال العقــد املاضــي ،وإن كانــت التــزال كبيــرة،
حيــث أصبــح أجــر العامــل يف املناطــق احلضريــة أكبــر بمقــدار
 2,71مــرة.
وستســتفيد الصيــن مــن اإللغــاء الكامــل للقيــود املفروضــة
علــى الهجــرة الداخليــة .فعلــى اجلانــب االجتماعــي ،يتكــون
ســكان الريــف يف معظمهــم مــن األطفــال واملســنين .واملــدارس
أفضــل كثيــرا يف املــدن ،ممــا ســيتيح للعمالــة املســتقبلية
احلصــول علــى تعليــم أعلــى جــودة .وبينمــا ســيفضل بعــض
كبــار الســن البقــاء يف املناطــق الريفيــة ،ربمــا قــد يرغــب
آخــرون يف االنتقــال إىل املــدن بالقــرب مــن أبنائهــم وخدمــات
الرعايــة الصحيــة عاليــة اجلــودة .ومــن الناحيــة االقتصاديــة،
ال يــزال يوجــد عــرض فائــض مــن العمالــة يف املناطــق الريفيــة،
وسيســاعد إرخــاء سياســات الهجــرة يف احلفــاظ علــى حجــم
العمالــة يف املناطــق احلضريــة.

املزيد من االبتكارات والقليل من األصول
التقليدية

مــن املفارقــات املهمــة وراء جنــاح الصيــن نموهــا الســريع
Dollara, 3/30
رغــم عــدم تطــور نظامهــا املــايل .ويشــير أحــد مؤشــرات
«القمــع املــايل» — الــذي يقــاس بملكيــة البنــوك وتنظيــم
أســعار الفائــدة والتدخــل يف توزيــع االئتمــان والرقابــة علــى
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻓﺠﻮة اﻟﺪﺧﻞ
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اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺣﺠــﻢ اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ دﺧــﻮل واﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊﻀﺮﻳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
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التدفقــات الرأســمالية عبــر احلــدود — إىل أن الصيــن مــن أكثــر
االقتصــادات قمعــا بيــن االقتصــادات الكبــرى ،علــى غــرار الهنــد.
فالصيــن تأتــي يف مرتبــة متقدمــة قليــا علــى مؤشــر القمــع
املــايل مقارنــة بروســيا وجنــوب إفريقيــا ،وتعــد أقــل حتــررا
بكثيــر مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة .وكان النظــام املــايل
موجهــا بالكامــل تقريبــا حتــى الثمانينــات ،وأحــرزت الصيــن
تقدمــا ملحوظــا جتــاه حتريــر النظــام حتــى عــام  2000تقريبــا،
ولكنهــا توقفــت منــذ ذلــك احليــن.
ويمكننــا تفســير ذلــك بــأن اخلطــوات األوليــة يف مســيرة
التحريــر كانــت كافيــة إلتمــام مهمــة بســيطة تتمثــل يف ضــخ
املدخــرات الوطنيــة الضخمــة يف قطــاع الصناعــات التحويليــة
التصديريــة وقطــاع اإلســكان .وقــد يســاعد قــدر مــن القمــع
املــايل يف هــذه املرحلــة مــن مســيرة التنميــة علــى ضمــان
اســتمرار تــدين تكلفــة رأس املــال نســبيا .ويعتمــد اإلقــراض يف
هذيــن القطاعيــن علــى الضمانــات املاديــة (املمتلكات واملباين
واملاكينــات) ،وليــس مــن الصعــب تمويلهمــا بالتــايل .وتأتــي
معظــم الصــادرات الصينيــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص
وليــس مــن الشــركات اململوكــة للدولــة .وتتركــز عمليــات
التطويــر العقــاري وملكيــة املســاكن يف القطــاع اخلــاص أيضــا.
لذلك فإن سياســة تشــجيع الصادرات والعقارات كانت بمثابة
سياســة غيــر مباشــرة لضــخ املــوارد يف القطــاع اخلــاص.
وكانــت الفتــرة بيــن االنضمــام إىل منظمــة التجــارة
العامليــة عــام  2001واألزمــة املاليــة العامليــة عــام 2008
بمثابــة العصــر الذهبــي لنمــو الصيــن .فقــد كان النمــو االئتمــاين
ســريعا ،مــع وجــود نمــو كاف يف مســتويات إجمــايل النــاجت
احمللــي للحفــاظ علــى اســتقرار بعــض املقاييــس مثــل نســبة
ديــون الشــركات غيــر املاليــة إىل إجمــايل النــاجت احمللــي.
وتغيــرت هــذه الصــورة بالكامــل عــام  .2008فللحفــاظ علــى
مســتويات الطلــب يف أعقــاب الصدمــة العامليــة ،ضخــت الصيــن
اســتثمارات ضخمــة يف قطــاع البنيــة التحتيــة مــن خــال
إقــراض احلكومــات احملليــة وقطاعــات التوريــد ،مثــل قطــاع
الصلــب ،التــي تخضــع لســيطرة الدولــة عــادة.
ويف الوقــت نفســه ،قــررت احلكومــة املركزيــة ضــخ املزيــد
مــن املــوارد يف كبــرى الشــركات اململوكــة للدولــة أمــا يف
مســاعدتها علــى التفــوق عامليــا .وأدى االرتفــاع احلــاد يف
اإلقــراض املوجــه إىل احلكومــات احملليــة والشــركات اململوكــة
للدولــة إىل نمــو املديونيــة الكليــة لالقتصــاد بمعــدالت مقلقــة،
وكان ذلــك بمثابــة إشــارة علــى ضعــف أداء القطــاع املــايل
يف البيئــة اجلديــدة .فلــو كان لالســتثمارات املمولــة تأثيــر
قــوي علــى النمــو ،لظلــت نســبة الديــن إىل إجمــايل النــاجت
احمللــي ثابتــة أو ربمــا ارتفعــت بوتيــرة أكثــر تباطــؤا .ويعــد
االرتفــاع الســريع يف نســب الرفــع املــايل بــادرة علــى ضعــف
االســتثمارات املمولــة.
وخــال الســنوات األخيــرة ،تأكــد ضعــف آليــات توزيــع رأس
املــال مــن خــال تعطــل اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج التــي

األسواق الصاعدة

تقيــس نمــو اإلنتاجيــة غيــر النــاجت عــن زيــادة العمالــة أو رأس
املــال .ويف أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين،
وعقــب موجــة ضخمــة مــن االســتثمارات املباشــرة ســاعدت يف
بنــاء قطــاع الصناعــة التحويليــة اخلــاص احمللــي ،بلــغ نمــو
اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج  %2,6ســنويا ،وتســارعت
الوتيــرة بقــوة إىل  %3,9يف أواخــر العقــد املاضــي .ومنــذ وقــوع
االضطرابــات الناجمــة عــن األزمــة املاليــة العامليــة ،مل تتعــاف
مســتويات اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج مطلقــا ،وبلــغ
معــدل نموهــا  %0,2ســنويا فقــط خــال الفتــرة .2019-2015
ويــدل تعطــل اإلنتاجيــة علــى أن الصيــن يف حاجــة إىل
املزيــد مــن االبتــكارات املدعومــة بنظــام مــايل متنــوع .وتتمتــع
الصيــن بالعديــد مــن مقومــات االبتــكار —ســوق حمليــة
كبيــرة ،ومســتويات مرتفعــة مــن اإلنفــاق ( %2,4مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي) علــى البحــوث والتطويــر ،ومالييــن العلمــاء
واملهندســين ومطــوري البرامــج الــذي يتخرجــون كل عــام،
والتحســن التدريجــي يف آليــات حمايــة امللكيــة الفكريــة .غيــر
أن النــاجت مــن االبتــكار ال يــزال غيــر متــوازن .فهنــاك تطــور
تقنــي ملحــوظ يف عــدد مــن اجملــاالت ،مثــل التكنولوجيــا
املاليــة والــذكاء االصطناعــي ،ولكــن نمــو اإلنتاجيــة ال يــزال
ضعيفــا علــى مســتوى االقتصــاد ككل .وال تــزال الدولــة تضــخ
العديــد مــن املــوارد يف الشــركات اململوكــة لهــا ،بينمــا تصــدر
معظــم بــراءات االختــراع عــن شــركات القطــاع اخلــاص.
ويعــد أداء القطــاع املــايل يف تمويــل الشــركات املالكــة
لألصــول التقليديــة (كاملبــاين واملاكينــات) أفضــل مقارنــة
بالشــركات املبتدئــة الديناميكيــة القائمــة علــى امللكيــة
الفكريــة .ويف ســياق تعديــل اخلطــة اخلمســية التاليــة ،ينبغــي
أن تركــز الصيــن علــى تعزيــز أوضــاع االبتــكار ،بمــا يف ذلــك
التمويــل ،بــدال مــن دعــم قطاعــات وتكنولوجيــات بعينهــا.
واالبتــكار هــو احلــل األمثــل لتحقيــق األهــداف البيئيــة للبلــد ،ال
ســيما تخفيــض صــايف انبعاثــات الكربــون إىل الصفــر بحلــول
عــام .2060

املزيد من التجارة واالستثمارات

يتوقــف جنــاح الصيــن يف بلــوغ مســتويات نصيــب الفــرد
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف االقتصــادات املتقدمــة علــى
مواصلــة االندمــاج يف األنشــطة التجاريــة واالســتثمارية
العامليــة .وقــد حتولــت الصيــن مــن مرحلــة الكفــاف تقريبــا إىل
الدولــة التجاريــة األكبــر علــى اإلطــاق علــى مســتوى العــامل
وأكبــر متلــق لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يف العــام
املاضــي .غيــر أن البيئــة الدوليــة احلاليــة تتســم بالصعوبــة.
فقــد نشــأت ديناميكيــة ســلبية جعلــت مــن خطــة الصيــن لقيــادة
قطاعــات تكنولوجيــة حمــددة مصــدر قلــق لشــركائها ،ممــا
أدى إىل فــرض قيــود جتاريــة واســتثمارية علــى الشــركات

التكنولوجيــة الصينيــة .ومــن احملتمــل أن تتجــه الصيــن إىل
االنغــاق عقــب إطــاق برنامــج «التــداول املــزدوج» الــذي يؤكــد
علــى أهميــة الطلــب احمللــي واالبتــكارات الوطنيــة .وهــذا التفــكك
التكنولوجــي لــن يضــر الصيــن وحدهــا ،ولكــن ســتمتد تداعياتــه
إىل نمــو اإلنتاجيــة العامليــة أيضــا بوجــه أعــم.
وملوازنــة هــذا االجتــاه ،انضمــت الصيــن مؤخــرا إىل عــدد من
االتفاقيــات االقتصاديــة الكبــرى ،مثــل الشــراكة االقتصاديــة
اإلقليميــة الشــاملة مــع جمموعــة مــن بلــدان منطقــة آســيا
واحمليــط الهــادئ واالتفاقيــة الشــاملة لالســتثمار مــع االحتــاد
األوروبــي .وقامــت الصيــن أيضــا بفتــح قنــوات للحــوار
مــع أعضــاء الشــراكة عبــر احمليــط الهــادئ حــول األعضــاء
املســتقبليين ،ممــا سيســتلزم تنفيــذ إصالحــات كبيــرة ،كفــرض
قيــود علــى الشــركات اململوكــة للدولــة وإعانــات الدعــم وفتــح
قطاعــات جديــدة أمــام االســتثمارات األجنبيــة .كذلــك قدمــت

جناح أو فشل هذه املساعي سيعتمد
أساسا على تصدي الصين للتحديات
احمللية.
الصيــن مقترحــات إلدارة بايــدن بشــأن تخفيــض احلواجــز
التجاريــة واالســتثمارية بيــن االقتصاديــن.
وأخيــرا ،تقــف الصيــن حاليــا عنــد نقطــة فاصلــة يف
عالقاتهــا االقتصاديــة اخلارجيــة .ومــن املنطقــي أن يواصــل
البلــد فتــح اقتصــاده والتفــاوض حــول اتفاقيــات جتاريــة
واســتثمارية يف كافــة االجتاهــات .ولكــن جنــاح أو فشــل هــذه
املســاعي ســيعتمد أساســا علــى التصــدي للتحديــات احملليــة.
ويوجــد ارتبــاط بيــن تزايــد أعــداد املســنين والفجــوة الريفيــة-
احلضريــة :فمــن شــأن املزيــد مــن التكامــل املســاعدة يف تلبيــة
احتياجــات األعــداد املتزايــدة مــن كبــار الســن واحليلولــة دون
تراجــع حــاد دون داع يف حجــم القــوة العاملــة يف املناطــق
احلضريــة .كذلــك يرتبــط اإلصــاح املــايل بسياســة االبتــكار.
فالتحــول مــن السياســات الصناعيــة املوجهــة إىل دعــم
االبتــكار بوجــه أعــم يتطلــب نظامــا ماليــا متنوعــا وتنافســيا
دون تفضيــل للشــركات اململوكــة للدولــة .واالبتــكار هــو مفتــاح
القضــاء علــى االنبعاثــات الكربونيــة دون املســاس باإلنتاجيــة
أو مســتوى املعيشــة.
ديفيد دوالر زميل أقدم يف مركز جون ثورنتون الصين
بمؤسسة بروكينغز ،ويبينغ هوانغ أستاذ كرسي جينغوان
لالقتصاد واملالية بالكلية الوطنية للتنمية يف جامعة بكين،
ويانغ ياو باحث ببرنامج تشينغ كونغ وأستاذ كرسي
الفنون احلرة بمركز الصين للبحوث االقتصادية والكلية
الوطنية للتنمية بجامعة بكين.
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صبي يتلقى التعليم من املنزل يف والية غيريرو
املكسيكية أثناء جائحة كوفيد١٩-

عدم املساواة

يف زمن
كوفيد19-

املقاييس املستخدمة يف تقييم اآلثار غير املتكافئة للجائحة تعكس نتائج خمتلفة
فرانسيسكو فيريرا

تعكس

األرقــام بوضــوح التداعيــات احلــادة
جلائحــة كوفيــد :19-وفــاة أكثــر
مــن  3,1مليــون شــخص والعــدد يف
تزايــد ،وســقوط  120مليــون شــخص يف براثــن الفقــر املدقــع،
وركــود عاملــي حــاد .ومــع تفاقــم حجــم املعانــاة والفقــر ،تشــير
بعــض البيانــات إىل زيــادة علــى الطــرف النقيــض :ثــروة
أصحــاب املليــارات.
ويف ظــل تزايــد الفقــر املدقــع وثــروة أصحــاب املليــارات علــى
حــد ســواء ،قــد يبــدو جليــا تأثيــر اجلائحــة علــى مســتويات
عــدم املســاواة .غيــر أن الواقــع ليــس بهــذه البســاطة التــي قــد
يعتقدهــا البعــض.
فمــن املعــروف أن عــدم املســاواة مــن املفاهيــم التــي
يصعــب توصيفهــا بشــكل حاســم .عــدم املســاواة يف أي شــيء؟
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دخــل األســر أم نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي؟ أم
حتــى يف معــدالت الوفــاة نفســها عبــر خمتلــف اجملموعــات؟
وعــدم املســاواة بيــن مــن :هــل ينبغــي قياســه علــى مســتوى
األفــراد؟ أم األســر؟ أم البلــدان؟ وحتــى عنــد اســتخدام تعريــف
دقيــق للتوزيــع — كــي نكــون واضحيــن بشــأن مــا الــذي يتــم
توزيعــه وبيــن مــن — فــإن أي اســتنتاجات حاســمة بشــأن
اجتــاه التغيــر يف عــدم املســاواة ســتتوقف عمومــا علــى
اجلــزء مــن التوزيــع الــذي يقــاس علــى أساســه عــدم املســاواة.
فاملقاييــس اخملتلفــة لعــدم املســاواة — مثــل معامــل جينــي،
ومؤشــر ثيــل ،ونصيــب فئــات اجملتمــع األكثــر ثــراء مــن الدخــل
— ترتبــط بأجــزاء خمتلفــة مــن التوزيــع وقــد تســجل مســتويات
خمتلفــة لعــدم املســاواة قبــل اجلائحــة وبعدهــا .وحتديــد نــوع

األسواق الصاعدة

عــدم املســاواة املطلــوب قياســه أمــر مهــم للغايــة لتقييــم اآلثــار
غيــر املتكافئــة للجائحــة.
فلننظــر بدايــة يف التوزيــع العاملــي ملعــدل الوفيــات
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد .19-وباســتخدام مفهــوم عــدد
الســنوات الضائعــة بســبب املــرض — الــذي يتــم تقديــره علــى
أســاس العمــر الفعلــي والعمــر املتبقــي املتوقــع وقــت الوفــاة —
توصلنــا إىل وجــود ارتبــاط موجــب بيــن عــدد الوفيــات الناجمــة
عــن اجلائحــة ونصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي بالرغــم مــن
تفــوق نظــم الصحــة والوقايــة العامــة يف البلــدان الغنيــة (راجــع
دراســة  .)Ferreira and others 2021ويعــرض الرســم البيــاين
عــدد ســنوات العمــر الضائعــة بســبب اجلائحــة لــكل 100
ألــف مواطــن مقابــل نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف  145بلــدا
باســتخدام مقاييــس لوغاريتميــة علــى احملوريــن (انظــر الرســم
البيــاين ،الصفحــة التاليــة).
ورغــم وجــود تفاوتــات ضخمــة يف مســتوى الدخــل الواحــد
— فأعــداد الوفيــات يف البرازيــل (معدلــة حســب عــدد الســكان)
أكبــر ألــف مــرة مقارنــة بتايلنــد علــى ســبيل املثــال — يوجــد
ارتبــاط موجــب واضــح للغايــة .فقــد جتــاوز نصيــب الفــرد مــن
عــدد الســنوات الضائعــة يف البلــدان األكثــر ثــراء مســتواه يف
البلــدان األكثــر فقــرا .ويرجــح وجــود أخطــاء قيــاس كبيــرة ،نظــرا
ألن عــدد الوفيــات املعلنــة أقــل كثيــرا مــن الواقــع يف عــدد مــن
البلــدان الفقيــرة ،مثــل بورونــدي وتنزانيــا ،وإن كان االرتبــاط
أقــوى كثيــرا مــن أن يكــون جمــرد ارتبــاط وهمــي .ويعكــس ذلــك
أمــورا مــن بينهــا ارتفــاع أعــداد املســنين يف هيــكل األعمــار
بالبلــدان األكثــر ثــراء ومــرض تتركــز وفياتــه يف فئــات عمريــة
حمــددة .وربمــا كان هنــاك دور أيضــا لعوامــل مثــل ارتفــاع
العمــر املتوقــع واتســاع دائــرة التحــول احلضــري وانتشــار
اجلائحــة عبــر املســارات التجاريــة الكبــرى.

حتليل عدم املساواة يف الدخل

من املعروف أن عدم املساواة من
املفاهيم التي يصعب توصيفها بشكل
حاسم
وعنــد ترجيــح الفــروق يف نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي بعــدد الســكان ،يتضــح زيــادة عــدم املســاواة بيــن
البلــدان خــال  — 2020وهــو مــا قــد يعــزى إىل اجلائحــة كمــا
يشــير ديتــون .وحتديــدا ،يمكــن عــزو هــذه الزيــادة إىل االنكمــاش
االقتصــادي احلــاد يف الهنــد التــي عانــت بشــدة مــن حيــث أعــداد
الوفيــات واألداء االقتصــادي — حتــى قبــل ظهــور املوجــة
الثانيــة العاصفــة عــام  .2021وبينمــا يســاعد النمــو املوجــب
(وعــدد الوفيــات األقــل كثيــرا) يف الصيــن علــى موازنــة التراجــع
الــذي تشــهده الهنــد ،أصبحــت الصيــن اآلن علــى وشــك بلــوغ
متوســط الدخــل العاملــي لتعــوض بذلــك اخلســائر االقتصاديــة
يف الهنــد تمامــا .وعنــد اســتبعاد الهنــد مــن احلســاب ،تواصــل
مســتويات عــدم املســاواة حســب املفهــوم الثــاين تراجعهــا
كمــا كان احلــال منــذ التســعينات .ومــن خــال الهنــد ،ســاهمت
اجلائحــة بالفعــل يف انعــكاس مســار االجتــاه الهبوطــي الســابق
يف مســتويات عــدم املســاواة املرجحــة بيــن البلــدان.
واملواطنــون يف أي بلــد أبعــد مــا يكونــون بالطبــع عــن
حتقيــق نفــس الدخــل .ويشــير املفهــوم الثالــث لعــدم املســاواة
يف العــامل إىل درجــة عــدم املســاواة بيــن جميــع األفــراد حــول
العــامل مرجحــة حســب دخــل كل منهــم .وهــو ربمــا يكــون
املفهــوم األهــم علــى اإلطــاق بيــن املفاهيــم الثالثــة لعــدم
املســاواة يف العــامل التــي وضعهــا ميالنوفيتــش ،والوحيــد
الــذي يتنــاول عــدم املســاواة داخــل البلــدان .ووفقــا للعديــد مــن
مقاييــس عــدم املســاواة «اجليــدة» ،يقــاس عــدم املســاواة حســب
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ولكــن مــاذا عــن توزيــع الدخــل بــدال مــن عــدد الوفيــات؟ كيــف
تغيرت أنماط عدم املساواة يف الدخل عامليا خالل اجلائحة؟
توجــد ثالثــة أوجــه علــى األقــل لعــدم املســاواة يف الدخــل علــى
مســتوى العــامل :أوال ،مــا هــي التغيــرات التــي طــرأت علــى
توزيــع نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي بيــن البلــدان
خــال جائحــة كوفيــد19-؟ وذلــك هــو «املفهــوم األول» لعــدم
املســاواة يف العــامل كمــا أســماه برانكــو ميالنوفيتــش .ويف
دراســة صــدرت مؤخــرا ،يوضــح أنغــوس ديتــون الفائــز بجائــزة
نوبــل أن البلــدان األكثــر ثــراء شــهدت انكماشــات اقتصاديــة
أكثــر حــدة يف املتوســط مقارنــة بالبلــدان األكثــر فقــرا خــال
عــام ( 2020راجــع  .)Deaton 2021ورغــم أن هــذه النتيجــة يف
حــد ذاتهــا ال تشــير بالضــرورة إىل تراجــع عــدم املســاواة بيــن
البلــدان ،يتضــح أن النمــط الفعلــي النخفــاض الدخــل أدى إىل
تراجــع مســتويات عــدم املســاواة (غيــر املرجحــة) بيــن البلــدان
خــال  ،2020ســواء مقيســة بمعامــل جينــي أو مؤشــر ثيــل أو

معامــل االختــاف .ويمثــل ذلــك اســتمرارا لالجتــاه الــذي بــدأ
يف مطلــع األلفيــة اجلديــدة عندمــا تهــاوى املفهــوم األول لعــدم
املســاواة يف العــامل بســبب صعــود الصيــن والهنــد يف املقــام
األول .ويشــير ديتون إىل أن اجلائحة ســاهمت فقط يف تســريع
وتيــرة هــذا التراجــع.
وتســتخدم هــذه العمليــة احلســابية البلــدان كوحــدة
للقيــاس ،وبالتــايل تُعــزي للكســمبرغ والصيــن نفــس الــوزن.
ولكــن البعــض قــد يتســاءل عــن التغيــرات التــي طــرأت خــال
اجلائحــة علــى توزيــع نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
بيــن البلــدان عنــد ترجيحهــا بعــدد ســكانها .وهــو منهــج مماثــل
لقيــاس عــدم املســاواة يف ســياق توزيــع تخيلــي بيــن جميــع
األفــراد حــول العــامل ،حيــث يعــزى لــكل فــرد منهــم وزن مرجــح
علــى أســاس نصيبــه مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــده
— «املفهــوم الثــاين» لعــدم املســاواة يف العــامل كمــا وضعــه
ميالنوفيتــش.
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علــى أن الداخليــن إىل ســوق العمــل خــال فتــرات الركــود احلــاد
يتقاضــون أجــورا أقــل مقارنــة باجملموعــات التــي تســبقهم
وتليهــم مباشــرة — وتســتمر هــذه الفــروق لســنوات عديــدة.
وقــد أدت جائحــة كوفيــد 19-إىل ركــود عاملــي واســع ،ونشــأت
عنهــا بالطبــع أوجــه عــدم مســاواة جديــدة بيــن جمموعــات
الشــباب.

املفهــوم الثالــث كحاصــل جمــع عــدم املســاواة (املرجــح) داخــل
البلــدان وعــدم املســاواة بيــن البلــدان حســب املفهــوم الثــاين.
ونظــرا ألن مســتويات عــدم املســاواة حســب املفهــوم الثــاين
قــد ازدادت علــى مــا يبــدو خــال عــام  ،2020يكفــي أن تــزداد
مســتويات عــدم املســاواة بمفهومهــا «املعتــاد» داخــل البلــدان
كــي نخلــص إىل نمــو مســتويات عــدم املســاواة بيــن ســكان
العــامل أيضــا خــال اجلائحــة ،وهــو مــا يتفــق مــع االعتقــاد
الســائد .ولكــن لســوء احلــظ ،ال يــزال الوقــت مبكــرا للغايــة لتأكيــد
ذلــك :فمســوح األســر واملصــادر اإلداريــة التــي تســتمد منهــا
بيانــات دخــول األفــراد لعــام  2020مل تصــدر بعــد .وبالنســبة
ملعظــم البلــدان ،لــن تتــاح بيانــات عــدم املســاواة يف الدخــل
بيــن ســكانها قبــل مــرور عــام علــى األقــل أو أكثــر عــادة.
ولكــن يبــدو مــن املؤكــد يف الوقــت احلــايل أن مســتويات
عــدم املســاواة ربمــا تتزايــد داخــل العديــد مــن البلــدان يف ضــوء
الشــواهد الدالــة علــى نمــو مســتويات الفقــر وزيــادة دخــول
أصحــاب املليــارات .وهنــاك مــن األســباب املنطقيــة مــا يجعلنــا
نتوقــع أن تكــون اجلائحــة قــد نشــأت عنهــا أوجــه عــدم مســاواة
جديــدة وأدت إىل تفاقــم فجــوات الدخــل املوجــودة بالفعــل
داخــل البلــدان .وتوجــد شــواهد ثابتــة يف العديــد مــن البلــدان

أوضاع مسبقة

أدت اجلائحــة أيضــا إىل تفاقــم أوجــه عــدم املســاواة املوجــودة
ســلفا يف ســوق العمــل ،وهــو مــا يرجــع أساســا إىل أن القــدرة
علــى العمــل مــن بعــد ترتبــط ارتباطــا كبيــرا بمســتوى التعليــم
وبمســتوى الدخــل قبــل اجلائحــة بالتــايل .ورغــم كل مــا قيــل
عــن «العمالــة األساســية» وعــن أننــا جميعــا «يف قــارب واحــد»،
تشــير احلقائــق اجملــردة إىل أن خســائر الوظائــف والدخــل
تتركــز علــى األرجــح ضمــن جمموعــات العامليــن األقــل مهــارة
الذيــن مل ينالــوا حظهــم مــن التعليــم .وهــو مــا تؤكــده علــى مــا
يبــدو شــواهد ســابقة مســتمدة مــن مصــادر البيانــات الكبيــرة
العامــة واخلاصــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة —رغــم

الثروة والصحة

بالرغــم مــن املزايــا التــي تنعــم بهــا البلــدان األكثــر ثــراء ،فقــد ســجلت ســنوات عمــر ضائعــة أكبــر بســبب اجلائحــة مقارنــة
بالعديــد مــن البلــدان األكثــر فقــرا.

(عدد سنوات العمر الضائعة لكل  100ألف مواطن)
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األسواق الصاعدة

وجود فروق مهمة ال يتســع اجملال لذكرها .ويف االقتصادات
الناميــة ،يســاهم القطــاع غيــر الرســمي يف مفاقمــة هــذه القــوى
الســوقية :فعندمــا تتركــز العمالــة األقــل مهــارة يف القطــاع غيــر
الرســمي ،ال يمكنهــا االســتفادة حينهــا مــن برامــج التســريح
املؤقــت أو تأميــن البطالــة .وخــال العــام اجلــاري ،واجــه مئــات
املالييــن مــن هــؤالء العامليــن يوميــا مفاضــات صعبــة للغايــة
مــا بيــن البقــاء آمنيــن يف منازلهــم أو التعــرض خلطــر اإلصابــة
مــن أجــل توفيــر الغــذاء ألســرهم.
ونظــرا للفــروق الوظيفيــة القائمــة بالفعــل علــى أســاس العــرق
والنــوع ،فــإن تفاقــم أوجــه عــدم املســاواة تلــك يف ســوق العمــل
ربمــا أدى أيضــا إىل املزيــد مــن التفاوتــات علــى أســاس العــرق
والنــوع يف بلــدان عديــدة .فضــا عــن ذلــك ،يقــع علــى النســاء
اجلــزء األكبــر مــن العــبء الناجــم عــن تخصيــص وقــت إضــايف
لرعايــة األطفــال واألعمــال املنزليــة ،ممــا أدى علــى األرجــح إىل
زيــادة عــدم املســاواة يف الدخــل علــى أســاس النــوع.
كذلــك كان ألســواق رأس املــال دور مهــم علــى األرجــح
يف زيــادة عــدم املســاواة خــال اجلائحــة ،ال ســيما يف
االقتصــادات الكبــرى .فقــد واصلــت البنــوك املركزيــة الكبــرى
حــول العــامل تيســير سياســاتها النقديــة اســتجابة لالنهيــار
االقتصــادي واســع النطــاق يف شــهري مــارس وإبريــل 2020
مــن خــال ضــخ ســيولة ضخمــة يف األســواق املاليــة .ورغــم أن
هــذه الســيولة اإلضافيــة مل تــؤد بعــد إىل تضخــم أســعار الســلع،
فقــد ســاعدت بالطبــع يف احلفــاظ علــى ارتفــاع أســعار األصــول.
وهــو الســبب الرئيســي وراء انتعــاش أســواق األســهم يف الوقــت
الــذي شــهدت فيــه االقتصــادات الداعمــة لهــذه األســواق حالــة
مــن الكســاد .ورغــم أن تدخــات السياســة النقديــة كانــت حســنة
النوايــا ،وســاعدت علــى األرجــح يف احليلولــة دون إفــاس
الشــركات واحلفــاظ علــى الوظائــف ،فقــد أدت بالفعــل إىل
تضخــم قيمــة األصــول اململوكــة يف معظمهــا ألثريــاء ،وكان
لهــا دور كبيــر يف نمــو دخــول أصحــاب املليــارات عمومــا.
وهكــذا مل يكــن امتــاك األســهم يف شــركتي أمــازون أو زوم هــو
الســبيل الوحيــد لكســب الثــروة خــال هــذه الفتــرة.

التحويالت االجتماعية

ولكــن رغــم هــذه األســباب العديــدة التــي يُتوقــع معهــا أن تكــون
اجلائحــة قــد أدت إىل زيــادة عــدم املســاواة يف الدخــل داخــل
البلــدان ،ال يســعنا التأكــد بعــد ممــا إذا كانــت تلــك الزيــادة تمثــل
ظاهــرة عامــة يف جميــع البلــدان .فهنــاك شــواهد جديــدة مــن
أماكــن غيــر متوقعــة (فيمــا يبــدو) علــى أن اســتجابة سياســات
احلمايــة االجتماعيــة — كتحويــات الدخــل املوجهــة إىل
الفقــراء والعمالــة املعرضــة للخطــر — حققــت جناحــا كبيــرا.
فوفقــا لدراســات ســابقة صــادرة عــن مركــز األبحــاث املرمــوق
 IPEAيف البرازيــل ،ســاعدت حتويــات «الدعــم الطــارئ»
الســخية يف احلــد مــن مســتويات الفقــر وعــدم املســاواة يف
البرازيــل خــال الفتــرة مــن مايــو إىل ســبتمبر  ،2020بالرغــم

مــن اســتجابة البلــد الكارثيــة حلالــة الطــوارئ الصحيــة.
وهنــاك تأكيــدات مماثلــة حــول خمســة بلــدان أوروبيــة :فرنســا
وأملانيــا وإيطاليــا وإســبانيا والســويد (راجــع دراســة Clark,
.)D’Ambrosio, and Lepinteur 2020
واخلالصــة أننــا لــن يمكننــا التأكــد مــن تأثيــر اجلائحــة
علــى عــدم املســاواة يف الدخــل داخــل البلــدان إال عنــد توافــر
بيانــات موثوقــة مــن خــال املصــادر اإلداريــة ومســوح األســر.
ويف الوقــت نفســه ،فــإن البيانــات اإليجابيــة غيــر املؤكــدة
بشــأن فعاليــة حتويــات الدخــل علــى املــدى القصيــر علــى
األقــل ينبغــي أن تشــجع البلــدان األخــرى علــى العمــل يف هــذا
االجتــاه .غيــر أنــه يتعيــن القيــام باملزيــد :فقــد أدت اجلائحــة
إىل وجــه خفــي جديــد مــن عــدم املســاواة بيــن األطفــال الذيــن
اســتطاعوا مواصلــة دراســتهم خــال العــام املاضــي — ســواء
داخــل املــدارس أو عبــر اإلنترنــت — وغيرهــم ممــن مل تتــح
لهــم هــذه الفرصــة بســبب عــدم كفــاءة اإلنترنــت أو ضعــف
املنظومــة املدرســية وفقرهــا .وغالبــا مــا يواجــه الطــاب يف
الفئــة األخيــرة خطــرا كبيــرا بســبب احتماليــة تخلفهــم الشــديد
عــن ركــب التعلــم أو حتــى التســرب مــن نظــام التعليــم تمامــا.
وتنشــأ عــن هــذه الفــروق أوجــه عــدم مســاواة صارخــة يف
التعلــم وااللتحــاق باملــدارس يف العديــد مــن البلــدان ستســتمر
تداعياتهــا علــى األرجــح لعقــود قادمــة عندمــا ينضــم هــؤالء
األطفــال للقــوة العاملــة.
ويف ضــوء هــذه االعتبــارات ،تشــير الصــورة العامــة احلاليــة
يف املتوســط إىل تراجــع فجــوات الدخــل بيــن البلــدان (يف حالــة
عــدم ترجيحهــا بعــدد الســكان) وزيــادة الفجــوات داخــل البلــدان
(وهــي نتيجــة مبدئيــة غيــر مؤكــدة) .ويف ظــل ديناميكيــات
التعليــم وســوق العمــل املشــار إليهــا آنفــا ،قــد تســتمر الفجــوات
داخــل البلــدان ألكثــر مــن جيــل .بــل األكثــر من ذلك أن مســتويات
عــدم املســاواة غيــر املرجحــة بيــن البلــدان يبــدو أنهــا قــد ترتفــع
كثيــرا خــال عــام  2021إذا مــا أتــاح التوزيــع غيــر املتكافــئ
للقاحات التعايف بوتيرة أســرع كثيرا يف بلدان مثل الواليات
املتحــدة واململكــة املتحــدة وأجــزاء مــن آســيا املتقدمــة مقارنــة
بالهنــد وأمريــكا الالتينيــة والعديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة.
فرانسيسكو فيريرا أستاذ كرسي أمارتيا سن يف
دراسات عدم املساواة ومدير املعهد الدويل لعدم املساواة
بكلية لندن لالقتصاد.
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أهي نوبة اضطرابات
نتيجة كوفيد19-؟
موقــف االحتياطــي الفيــدرايل عقــب انتهــاء اجلائحــة سيكشــف النقــاب عــن مواطن الضعف
يف األســواق الصاعــدة املثقلــة بديــون خارجية خاصة.

سـيبنيم كاليملـي-أوزكان

مل

تــؤد اجلائحــة بعــد إىل أزمــة ديــن مكتملــة األركان يف
األســواق الصاعــدة ،وإن يظــل هنــاك قــدر كبيــر مــن
اخملاطــر.
قــد يكــون الوضــع احلــايل جمــرد حالــة مــن االســتقرار «الوهمي»
النــاجت أساســا عــن األثــر التخفيفــي للسياســة النقديــة األمريكيــة
على األوضاع التمويلية اخلارجية يف األسواق الصاعدة .فقد
ســاهمت السياســة النقديــة األمريكيــة يف اســتمرار تدفــق رأس
املــال إىل هــذه االقتصــادات مــن خــال تخفيــض قيمــة الــدوالر،
وتوفيــر خطــوط لتبــادل النقــد األجنبــي ،واحلــد مــن تكلفــة
التمويــل اخلارجــي بالــدوالر األمريكــي بالنســبة لالقتصــادات
الصاعــدة .ودائمــا مــا كانــت السياســة النقديــة األمريكيــة هــي
احملــدد األهــم علــى اإلطــاق للتدفقــات الرأســمالية الوافــدة
واخلارجــة يف األســواق الصاعــدة بســبب تأثيرهــا علــى
تصــورات املســتثمرين للمخاطــر يف خمتلــف أنحــاء العــامل.
فهــل ســتواجه األســواق الصاعــدة أزمــة عندمــا تبــدأ أســعار
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الفائــدة األمريكيــة يف االرتفــاع يف نهايــة املطــاف؟ ســيعتمد
ذلــك علــى ثــاث قضايــا أساســية:
·تأثيــر السياســة النقديــة األمريكيــة علــى التدفقــات
الرأســمالية يف األســواق الصاعــدة ،وهــو تأثيــر متفــاوت عبــر
األســواق الصاعــدة حســب خماطــر كل بلــد.
·العمــات والقطاعــات املكونــة للديــن اخلارجــي لهــذه
االقتصــادات يف بدايــة اجلائحــة — وهــذا الديــن يف معظمــه
عبــارة عــن قــروض مقومــة بالــدوالر األمريكــي حصــل عليهــا
القطــاع اخلــاص.
·ضيــق احليــز املــايل املتــاح ملكافحــة اجلائحــة يف
اقتصــادات األســواق الصاعــدة ،ممــا يســتلزم اســتمرار
االقتــراض احلكومــي مــن مصــادر حمليــة وخارجيــة.

السياسة النقدية األمريكية

كان لالقتــراض الســيادي دور كبيــر يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة علــى مــر التاريــخ .وقــد أشــارت دراســات تعــود إىل

األسواق الصاعدة
Kalemli, 4/29

ﺗﺮاﺟــﻊ ﺗﺄﺛﻴــﺮ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ
واﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻨــﺬ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ،أﺻﺒﺤــﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻓــﺪة إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة أﻗــﻞ ﺗﺄﺛــﺮا
ﺑﺎﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
)اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت(٪ ،
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اﳌﺼــﺪر :ﻣﻘﺘﺒــﺲ ﻣــﻦ دراﺳــﺔ ) .Jackson Hole Symposium ،Kalemli-Ozcan (2019وﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟــﻒ إﱃ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘــﻢ ﻓــﺮوق أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ .اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت
اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻌﺪﻟﺔ ﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ وﺗﻈﻬــﺮ ﰲ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﻛﻤﺘﻮﺳــﻄﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ ﻟﺜﻼﺛــﺔ أرﺑــﺎع.
وﲢﺴــﺐ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺘﻐﻴــﺮات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺘﻮﺳــﻄﻬﺎ ﻋﺒــﺮ اﻟﺒﻠــﺪان ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻣﻌﻴــﻦ .واﳌﺸــﺎﻫﺪات رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  ٤٦اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة.

علــى أرقــام تدفقــات احلافظــة اخلارجــة مــن األســواق الصاعــدة
— اســتثمارات حافظــة موجهــة ألســهم امللكيــة بقيمــة 70
مليــار دوالر أمريكــي وديــون حافظــة بقيمــة  30مليــار دوالر
أمريكــي (راجــع تقريــر  .)IMF April 2020ومــن خــال معرفــة
أنــواع التدفقــات الرأســمالية األكثــر خروجــا خــال األزمــات
الســابقة التــي شــهدتها األســواق الصاعــدة وتكويــن رصيــد
الديــن اخلارجــي يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة مــع بدايــة
اجلائحــة ،ســيمكن فهــم مواطــن الضعــف املتبقيــة يف األســواق
الصاعــدة بشــكل أفضــل والتــي قــد تــؤدي مســتقبال إىل خــروج
التدفقــات الرأســمالية مــع تغيــر األوضــاع العامليــة.

العمالت والقطاعات

يونيو  | 202١التمويل والتنمية

الرسم التوضيحي:

مــاذا كانــت العمــات والقطاعــات املكونــة لديــن األســواق
الصاعــدة إذن يف نهايــة عــام  2019قبــل ظهــور اجلائحــة
مباشــرة؟ رغــم أن ديــون احلافظــة ،املكونــة مــن قــروض يف
صــورة ســندات صــادرة عــن حكومــات وشــركات األســواق
الصاعــدة ،تشــكل جــزءا كبيــرا مــن الديــن اخلارجــي لهــذه
األســواق ،تعــد القــروض املصرفيــة عبــر احلــدود مهمــة بنفــس
القــدر .غيــر أن هــذه القــروض غيــر مدرجــة ضمــن تدفقــات
احلافظــة .ففــي األســواق الصاعــدة ،تتركــز نســبة كبيــرة مــن
اخلصــوم اخلارجيــة ( )%65يف ديــون (ســندات) احلافظــة
وديــون (قــروض) اســتثمارية أخــرى بالتســاوي تقريبــا.
وتشــكل اســتثمارات احلافظــة املوجهــة إىل أســهم امللكيــة
واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة النســبة املتبقيــة (.)%35
وتمثــل الكيانــات الســيادية أكثــر مــن  %60مــن ديــون احلافظــة،
بينمــا تمثــل قــروض البنــوك والشــركات معــا  %80مــن الديــون
االســتثمارية األخــرى (راجــع دراســة Avdjiev and others
 .)2020ورغــم أن الكيانــات الســيادية يمكنهــا االقتــراض
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ثمانينــات القــرن املاضــي إىل أن الفــرق يف أســعار الفائــدة
بيــن ســندات اخلزانــة األمريكيــة والســندات احلكوميــة الصــادرة
عــن األســواق الصاعــدة يؤثــر علــى الطلــب علــى ديــن األســواق
الصاعــدة .غيــر أن هــذا الرابــط الوثيــق بــدأ يف التراخــي مؤخــرا.
ويشــير الرســم البيــاين  1إىل تراجــع كبيــر منــذ األزمــة
املاليــة العامليــة يف االرتبــاط بيــن التدفقــات الرأســمالية
وفــروق أســعار الفائــدة األساســية التــي تؤثــر مباشــرة علــى
أســعار الفائــدة علــى الســندات احلكوميــة قصيــرة األجــل .ويُعزى
ذلــك إىل أن التدفقــات الرأســمالية اخلاصــة ،مثــل التدفقــات
املصرفيــة وقــروض وســندات الشــركات عبــر احلــدود ،أصبحــت
مكونــا متزايــد األهميــة يف جممــوع االقتــراض اخلارجــي
لألســواق الصاعــدة منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي
والعشــرين .وعــادة مــا تكــون تدفقــات رأس املــال اخلــاص
الوافــدة إىل أي مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة أكثــر تأثــرا
علــى األرجــح بتصــورات مســتثمري القطــاع اخلــاص خملاطــر
هــذا االقتصــاد منهــا بفــروق أســعار الفائــدة علــى الســندات
احلكوميــة .ويمكــن بالطبــع أن تتأثــر التدفقــات العامــة أيضــا
بتصــورات اخملاطــر العامليــة ،ال ســيما التدفقــات بالعملــة
احملليــة .وهكــذا تؤثــر السياســة األمريكيــة علــى التدفقــات
الرأســمالية اخلاصــة والعامــة الوافــدة إىل األســواق الصاعــدة
واخلارجــة منهــا .وجتــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن هــذه التدفقــات
قــد تعكــس اجتاههــا :فالتدفقــات العامــة قــد تأتــي إىل األســواق
الصاعــدة والتدفقــات اخلاصــة قــد تخــرج منهــا يف حالــة
تراجــع أســعار الفائــدة األساســية األمريكيــة وزيــادة إقبــال
املســتثمرين علــى حتمــل اخملاطــر عامليــا.
وقــد ســاهمت اإلجــراءات غيــر املســبوقة التــي اتخذهــا
االحتياطــي الفيــدرايل يف عــودة تدفقــات بقيمــة مائــة مليــار
دوالر أمريكــي إىل األســواق الصاعــدة بعــد خروجهــا يف
صــورة حيــازات حافظــة عامــة وخاصــة مــع بدايــة األزمــة
خــال الفتــرة مــن ينايــر وحتــى مايــو  .2020ومل تــؤد هــذه
اإلجــراءات إىل تخفيــض تكلفــة االقتــراض بالنســبة لألســواق
الصاعــدة فحســب ،بــل ســاعدت أيضــا يف احلــد مــن العــزوف
العاملــي عــن حتمــل اخملاطــر ،ممــا شــجع بــدوره علــى تدفــق
رؤوس األمــوال اخلاصــة إىل األســواق الصاعــدة خــال النصــف
الثــاين مــن عــام  2020مــع تراجــع عــاوة اخملاطــر علــى هــذه
االســتثمارات .كذلــك تفاوتــت طبيعــة التدفقــات الرأســمالية عبــر
األســواق الصاعــدة حســب كيفيــة تعاملهــا مــع اجلائحــة (راجــع
دراســة  ،Çakmaklı and others 2020وتقريــر IMF April
 .)2020وهــو أمــر معتــاد عهدنــاه خــال الفتــرات الســابقة التــي
شــهدت تغيــرات يف السياســة النقديــة األمريكيــة (راجــع دراســة
 .)Kalemli-Özcan 2019فاســتجابة األســواق الصاعدة ملوقف
سياســات االحتياطــي الفيــدرايل تختلــف حســب اخملاطــر
القطريــة التــي تتأثــر بدورهــا مباشــرة بكيفيــة تعامــل البلــد مــع
اجلائحــة.
وجميــع مــا ســبق يعــد تطــورات إيجابيــة بالطبــع .ولكــن
نظــرا لعــدم توافــر بيانــات حلظيــة عــن ميــزان املدفوعــات لرصــد
جممــوع التدفقــات الرأســمالية ،فقــد ال تكــون لدينــا صــورة
كاملــة عــن التأثيــر احملتمــل للجائحــة والسياســة النقديــة
األمريكيــة علــى التدفقــات الرأســمالية إذا مــا اعتمدنــا فقــط
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مــن اخلــارج مــن خــال إصــدار ســندات بالعملــة احملليــة ،فــإن
معظــم ســندات وقــروض البنــوك والشــركات عبــر احلــدود مقومــة
بالــدوالر األمريكــي.
ومــن املهــم معرفــة القطاعــات املقترضــة وفئــات األصــول
التــي شــهدت القــدر األكبــر مــن خســائر رأس املــال األجنبــي
خــال األزمــات الســابقة التــي شــهدتها األســواق الصاعــدة،
مثــل األزمــة املاليــة العامليــة التــي وقعــت عــام  2008ونوبــة
اضطرابــات عــام  2013الناجتــة عــن االرتفــاع احلــاد يف
العائــد علــى أدوات اخلزانــة األمريكيــة علــى خلفيــة تكهنــات
بتباطــؤ االحتياطــي الفيــدرايل يف شــراء األصــول املاليــة (أو
تراجعــه عــن السياســات النقديــة االســتثنائية) بغــرض دعــم
االقتصــاد .وخــال هــذه الفتــرات ،كانــت القــروض املصرفيــة
عبــر احلــدود هــي أكثــر التدفقــات الرأســمالية خروجــا مــن
األســواق الصاعــدة ،وتليهــا قــروض وســندات الشــركات عبــر
احلــدود كمــا يشــير الرســم البيــاين .2
ويتضــح مــن أزمتــي عــام  2008وعــام  3013أن الوضــع
مــن حيــث خــروج التدفقــات الرأســمالية مــن األســواق الصاعــدة
يف بدايــة اجلائحــة خــال الفتــرة مارس-مايــو  2020ربمــا
كان ليصبــح أســوأ .فخــال األزمــة املاليــة ونوبــة االضطرابــات
الناجتــة عــن ســحب السياســات النقديــة االســتثنائية ،كانــت
التدفقــات اخلارجــة التــي أثــرت علــى جممــوع ديــن القطــاع
اخلــاص ككل — وليــس ديــون احلافظــة فقــط — أكبــر كثيــرا
مــن تدفقــات ديــون احلافظــة اخلارجــة يف بدايــة اجلائحــة
والتــي بلغــت  30مليــار دوالر أمريكــي ،وهــو أمــر مفهــوم.
كذلــك فــإن خــروج  70مليــار دوالر أمريكــي مــن اســتثمارات
احلافظــة املوجهــة إىل أســهم امللكيــة مل يكــن أمــرا مســتغربا
نظــرا ألن هــذه الفئــة هــي األكثــر خطــرا ضمــن فئــات أصــول
األســواق الصاعــدة وجائحــة كوفيــد 19-هــي الصدمــة األكبــر
علــى اإلطــاق منــذ األزمــة املاليــة العامليــة مــن حيــث عــزوف
املســتثمرين عــن حتمــل اخملاطــر.

وقــد ظلــت تدفقــات ديــون قطاعــي البنــوك والشــركات
يف األســواق الصاعــدة حمتفظــة بتماســكها يف عــام 2020
علــى عكــس مــا حــدث خــال األزمــة املاليــة العامليــة ونوبــة
االضطرابــات الناجمــة عــن ســحب السياســات النقديــة
االســتثنائية .ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل اإلجــراءات الســريعة
والواضحــة غيــر املســبوقة التــي اتخذهــا االحتياطــي الفيــدرايل.
فالسياســة النقديــة األمريكيــة هــي احملــدد الرئيســي لتدفقــات
القطــاع اخلــاص يف األســواق الصاعــدة ،وهــي تدفقــات مقومــة
بالــدوالر األمريكــي يتــم اقتراضهــا مــن دائنــي القطــاع اخلــاص
وتتأثــر بمــدى إقبــال املســتثمرين علــى اخملاطــر عامليــا.

سياسة املالية العامة

هل سنشهد نوبة اضطرابات جديدة مع خروج رأس املال من
األســواق الصاعــدة بمجــرد ارتفــاع أســعار الفائــدة األساســية
األمريكيــة عنــد تعــايف االقتصــاد األمريكــي؟ تتوقــف اإلجابــة
علــى اخملاطــر التــي تواجــه كل بلــد .وهــذه اخملاطــر ليســت دالــة
ملواطــن الضعــف املعتــادة كارتفــاع الديــن اخلارجــي وديــن
القطــاع اخلــاص احمللــي املقــوم بالعملــة األجنبيــة ومعــدل
التضخــم فحســب ،ولكنهــا ترتبــط أيضــا باســتجابة سياســات
األســواق الصاعــدة للجائحــة .وعلــى غــرار االقتصــادات
املتقدمــة ،اســتخدمت األســواق الصاعــدة حتــى اآلن مزيجــا مــن
سياســات املاليــة العامــة والسياســات النقديــة .وكمــا نعــرف
مــن تاريــخ األســواق الصاعــدة ،فــإن سياســة املاليــة العامــة لهــا
دور حمــدد يف العالقــة بيــن الديــن اخلارجــي والديــن احمللــي
والتضخــم.
Kalemli, 4/29
وعلــى حكومــات األســواق الصاعــدة التصــدي للجائحــة يف
الداخــل ،كمــا يتعيــن علــى قطاعاتهــا اخلاصــة جتديــد ديونهــا
اخلارجيــة بالعملــة األجنبيــة ،ممــا يعنــي أن هــذه احلكومــات
يف حاجــة إىل تعبئــة مــوارد تمويليــة مــن الداخــل واخلــارج،

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﺷــﻜﻠﺖ اﻟﻘــﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻷﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة ﺧــﻼل اﻷزﻣــﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وﻧﻮﺑﺔ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٣اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﻧﻮﺑﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

٢٠٠

اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

١٠٠

١٥٠

٥٠

١٠٠

ﺻﻔﺮ

٥٠

–٥٠

ﺻﻔﺮ
٥٠١٠٠١٥٠-

:٢٠١٣
:٢٠١٣
:٢٠١٣
:٢٠١٣
:٢٠١٤
:٢٠١٤
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

–١٠٠

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺸﺮﻛﺎت
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–١٥٠
–٢٠٠
–٢٥٠

:٢٠٠٨
:٢٠٠٨
:٢٠٠٨
:٢٠٠٩
:٢٠٠٩
:٢٠٠٩
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ

اﳌﺼﺎدر :ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ دراﺳﺔ ) .Avdjiev and others (2020وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻒ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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١٥٠

األسواق الصاعدة

يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه اقتصــادات األســواق الصاعــدة إىل كل
الدعــم الــذي يمكنهــا احلصــول عليــه ،يتعيــن عليهــا تعبئــة مــوارد
تمويليــة مــن الداخــل واخلــارج.
ليــس فقــط لتمويــل جهــود التصــدي للجائحــة ،ولكــن اســتعدادا
أيضــا الحتماليــة تعثــر القطــاع اخلــاص ومــا سينشــأ عــن ذلــك
مــن عمليــات إنقــاذ ممولــة مــن جانــب احلكومــة .غيــر أن احليــز
املــايل املتــاح حلكومــات هــذه البلــدان حمــدود .لذلــك كان هناك
تفــاوت كبيــر بيــن االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق
الصاعــدة مــن حيــث حجــم اإلجــراءات املاليــة املتخــذة يف
بدايــة اجلائحــة .ومنــذ أوائــل عــام  ،2021تزايــد هــذا التفــاوت،
حيــث بلغــت قيمــة الدعــم املــايل الكلــي يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة  %6مــن إجمــايل ناجتهــا احمللــي يف املتوســط مقابــل
دعــم بلــغ حــوايل  %20مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف املتوســط
يف االقتصــادات املتقدمــة (راجــع .)IMF 2021
وبالنظــر عــن قــرب إىل األرقــام األمريكيــة ،يتضــح حجــم
هــذه الصدمــة مقارنــة باألزمــة املاليــة العامليــة .فمنــذ بدايــة
اجلائحــة وحتــى اآلن ،بلغــت قيمــة الدعــم األمريكــي احلــايل
أو امللتــزم بــه مســتقبال  7,25تريليــون دوالر أمريكــي ،أي
 %34مــن إجمــايل النــاجت احمللــي األمريكــي عــام .2019
ويف املقابــل ،بلــغ حجــم الدعــم األمريكــي  830مليــار دوالر
أمريكــي يف أعقــاب األزمــة املاليــة التــي وقعــت خــال -2007
 ،2009وهــو مــا يعــادل  %6فقــط مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
عــام  .2007لذلــك كان الدعــم املــايل الــازم ملواجهــة صدمــة
بحجــم كوفيــد 19-أكبــر كثيــرا.
ويف العديــد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي
تفتقــر إىل املــوارد الالزمــة لتنفيــذ حــزم إجــراءات ماليــة بهــذا
احلجــم ،تمــت إضافــة السياســة النقديــة إىل املزيــج .فعلــى
غــرار االقتصــادات املتقدمــة ،اجتهــت األســواق الصاعــدة إىل
عمليــات شــراء األصــول ،فيمــا يعــرف ببرامــج التيســير الكمــي.
وعلــى الفــور ،حــذر األكاديميــون وصنــاع السياســات مــن تنقيــد
الديــن — أي طبــع نقــود لشــراء الديــن احلكومــي ،خمافــة أن
يــؤدي ذلــك إىل تضخــم يف األســواق الصاعــدة وزوال املكاســب
احملققــة بشــق األنفــس علــى املــدار العقديــن املاضييــن بفضــل
نظــام اســتهداف التضخــم.
ودائمــا مــا كانــت العالقــة بيــن التضخــم وسياســة املاليــة
العامــة تشــكل مصــدر قلــق القتصــادات األســواق الصاعــدة .فقــد
تعلــم العديــد منهــا درســا قاســيا حــول الــدور األساســي للضبــط
املــايل يف جنــاح برامــج اســتهداف التضخــم .ودائمــا مــا يصــرح
مســؤولو البنــوك املركزيــة يف األســواق الصاعــدة بــأن الســيطرة
علــى التضخــم تتطلــب ضبــط املاليــة العامــة .وعقــب فتــرات
ارتفــاع التضخــم خــال ســبعينات القــرن املاضــي ،اتفقــت
اآلراء للمــرة األوىل يف االقتصــادات املتقدمــة علــى ضــرورة
توفيــر الدعــم مــن املاليــة العامــة واســتقاللية البنــوك املركزيــة
لكبــح جمــاح التضخــم .وبالنســبة لألســواق الصاعــدة ،كمــا هــو
احلــال يف االقتصــادات املتقدمــة ،يمكــن أن حتــول اســتقاللية
البنــوك املركزيــة والضبــط املــايل دون األثــر التضخمــي الــذي

قــد ينشــأ عــن برامــج التيســير الكمــي .ومصداقيــة السياســات
هــي قــوام أي برنامــج تيســير كمــي ناجــح.
وطبــق  15اقتصــادا مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة
برامــج التيســير الكمــي اعتقــادا منهــا بأنــه لــوال هــذه البرامــج
الزداد عجــز املوازنــة وأُغرقــت األســواق بالســندات احلكوميــة؛
ممــا يدفــع بأســعار الفائــدة نحــو االرتفــاع .وقامــت البنــوك
املركزيــة باألســواق الصاعــدة بشــراء هــذه الســندات أمــا
منهــا يف احليلولــة دون ذلــك (راجــع تقريــر  ،BIS 2020وتقريــر
 .)IMF 2020وجنحــت معظــم هــذه البرامــج حتــى اآلن رغــم
حجمهــا احملــدود ،باســتثناء حــاالت قليلــة مل تتمتــع فيهــا
البنــوك املركزيــة باملصداقيــة لطمأنــة األســواق بأنهــا لــن
تســتمر طويــا يف تمويــل احلكومــة .وتعكــس تكلفــة مبــادالت
خماطــر عــدم الســداد جزئيــا هــذه احلالــة مــن انعــدام الثقــة —
وتمثــل هــذه املبــادالت يف األســاس تأمينــا ضــد التعثــر وتعــد
مقياســا جيــدا لتكلفــة التمويــل اخلارجــي .وازدادت فــروق
أســعار الفائــدة علــى مبــادالت خماطــر عــدم الســداد يف بعــض
األســواق الصاعــدة دون غيرهــا ،ممــا يعكــس التبايــن يف درجــة
مصداقيــة مزيــج السياســات النقدية/املاليــة املطبــق.
ويف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه اقتصــادات األســواق الصاعدة
إىل كل الدعــم الــذي يمكنهــا احلصــول عليــه ،يتعيــن عليهــا تعبئــة
مــوارد تمويليــة مــن الداخــل واخلــارج .وقــد يــؤدي ارتفــاع تكلفــة
التمويل اخلارجي إىل نتائج كارثية يف هذه املرحلة ،ال ســيما
إذا بــدأ االحتياطــي الفيــدرايل يف رفــع أســعار الفائــدة وإلغــاء
السياســات التيســيرية التــي اســتفادت منهــا األســواق الصاعــدة
حتــى اآلن .لذلــك ينبغــي القتصــادات األســواق الصاعــدة موازنــة
مزيــج سياســاتها النقديــة واملاليــة بدقــة ،واتبــاع الشــفافية يف
اإلفصــاح عــن هــذه السياســات ،ومراقبــة تأثيرهــا عــن كثــب
علــى تكلفــة االقتــراض اخلارجــي.
سـيبنيم كاليملـي-أوزكان أستاذ االقتصاد بجامعة
ميريالند يف كوليدج بارك.
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الصاعدة
األسواق
يف حالة تغيير
حممــود بــرادان يجــري حــوارا مــع ريتشــارد هــاوس وديفيــد لوبيــن حــول اآلفــاق املتوقعــة
لهــذه اجملموعــة مــن البلــدان

أثبتت

أصــول األســواق الصاعــدة صالبتهــا
بشــكل ملحــوظ خــال العــام املاضــي،
ممــا خالــف التوقعــات األكثــر حــدة
عنــد تفشــي جائحــة كوفيــد .19-وممــا ال شــك فيــه أن عمليــات
ضــخ الســيولة بالغــة الضخامــة التــي نفذتهــا البنــوك املركزيــة
يف االقتصــادات املتقدمــة قــد ســاعدت يف هــذا الصــدد ،غيــر أن
بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة قــد وجــدت أيضــا حيــزا
أكبــر للتصــرف مــن خــال السياســات ،بمــا يف ذلــك التحــول إىل
السياســات النقديــة غيــر التقليديــة التــي اعتقــد الكثيــرون أنهــا
غيــر متاحــة ســوى لالقتصــادات املتقدمــة .ومــع ذلــك ،فــإن
هــذه األزمــة ســتخلف ندوبــا غائــرة .فأعبــاء ديــون األســواق
الصاعــدة والبلــدان منخفضــة الدخــل آخــذة يف االرتفــاع إىل
مســتويات غيــر مســبوقة .فهــل ســيحتاج املزيــد مــن البلــدان
إىل مســاعدات ماليــة عندمــا يتغيــر مســار الســيولة العامليــة؟
وهــل ســيكون مســتثمرو القطــاع اخلــاص علــى اســتعداد لتقاســم
األعبــاء؟
اخلبيــران اخملضرمــان يف الســوق — ريتشــارد هــاوس،
كبيــر مســؤويل االســتثمار لشــؤون ديــون األســواق الصاعــدة يف
شــركة أليانــز غلوبــال إنفســتورز (،)Allianz Global Investors
وديفيــد لوبيــن ،رئيــس اقتصاديــات األســواق الصاعــدة يف
ســيتي بنــك — يشــرحان ملــاذا ســاعدت آجــال اســتحقاق
هــذه الفئــة مــن األصــول يف احلــد مــن التداعيــات وملــاذا تبشــر
بصالبتهــا وعــودة بيئــة الســيولة العامليــة إىل مســار أقــرب
للمعتــاد .غيــر أنهمــا يريــان بالفعــل أنــه مــن الضــروري أن
يتقاســم القطــاع اخلــاص عــبء التكيــف يف بعــض البلــدان.
ويدعــوان أيضــا القطــاع العــام ،بمــا يف ذلــك صنــدوق النقــد
الــدويل ،ملســاعدة البلــدان علــى االســتفادة مــن الطلــب املتزايــد
علــى إصــدار ســندات الديــن التــي تراعــي املعاييــر البيئيــة
واالجتماعيــة ومعاييــر احلوكمــة.
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التمويــل والتنميــة :هــل فوجئتمــا بمــدى كفــاءة أداء
فئــة أصــول األســواق الصاعــدة أثنــاء اجلائحــة؟
ريتشارد هاوس :ال ،لسببين :أوال ،أن فئة أصول األسواق
الصاعــدة أصبحــت أكثــر تنوعــا بكثيــر .ثانيــا ،أن امللكيــة اآلن
أصبحــت حمليــة يف أغلــب األحــوال .فعندمــا بــدأت حياتــي
العمليــة منــذ  25عامــا ،مل يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن
البلــدان التــي يمكــن االختيــار مــن بينهــا ،وهيمــن املســتثمرون
األجانــب مثلنــا علــى هــذه الفئــة مــن األصــول .أمــا يف الوقــت
احلــايل ،فهنــاك أكثــر مــن  80بلــدا يمكــن االختيــار مــن بينهــا،
ويبلــغ متوســط ملكيــة األجانــب حــوايل  ،%20بمــا يف ذلــك
ديــون الشــركات .وحتــد امللكيــة احملليــة الكبيــرة مــن انتشــار
العــدوى كمــا جعلــت فئــة األصــول بأكملهــا أكثــر صالبــة.
ديفيــد لوبيــن :كان حجــم األزمــة الصحيــة مدمــرا حتــى أنــه
كان مــن املمكــن حــدوث عــدد كبيــر وغيــر حمــدد مــن النتائــج.
ولكــن انهيــار أســعار الفائــدة احلقيقيــة يف الواليــات املتحــدة
بــدءا مــن أواخــر مــارس كان غايــة يف اخلطــورة — فأربعــون
عامــا مــن التاريــخ تعلمنــا أنــه عندمــا يحــدث ذلــك ،يتــم دفــع
رأس املــال نحــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة .وعلــى مــدار
عــام  2020بأكملــه ،بلــغ حجــم إصــدارات ســندات اليوروبونــد
مــن جانــب مقترضــي االقتصــادات الصاعــدة حــوايل 800
مليــار دوالر ،بزيــادة نســبتها  %10عــن عــام  .2019وكان هــذا
األمــر مفاجئــا للغايــة ألن العديــد مــن االقتصــادات الصاعــدة
شــهد انخفاضــا يف احتياجــات التمويــل اخلارجــي بســبب
انخفــاض عجــز احلســاب اجلــاري الناجــم عــن الركــود.
التمويــل والتنميــة :مــاذا ســيحدث عندمــا تبــدأ عائدات
الســندات طويلــة األجــل يف العــودة إىل طبيعتهــا يف
االقتصــادات املتقدمــة وتبــدأ البنــوك املركزيــة يف إلغــاء
برامــج مشــتريات األصــول؟

األسواق الصاعدة

ريتشارد هاوس

ديفيد لوبين

ديفيــد لوبيــن :شــكل ارتفــاع أســعار الفائــدة يف الواليــات
املتحــدة تهديــدا للتدفقــات الرأســمالية املتجهــة إىل األســواق
الصاعــدة منــذ ســبعينات القــرن العشــرين .وقــد تســبب االرتفــاع
الطفيــف الــذي حــدث مؤخــرا يف أســعار ســندات اخلزانــة
األمريكيــة ألجــل عشــر ســنوات يف بعــض االضطرابــات .ولكــن
باملعاييــر التاريخيــة ،فــإن العائــد علــى ســندات اخلزانــة
األمريكيــة ألجــل عشــر ســنوات ،والــذي يظــل ســالبا بالقيمــة
احلقيقيــة ،يعــد منخفضــا إىل حــد غيــر معقــول .ومــا دام احلــال
هكــذا ،فينبغــي احتــواء خطــر تدفــق رؤوس األمــوال إىل اخلــارج
بكميــات كبيــرة.

التمويــل والتنميــة :إذا كانــت أســعار الفائــدة طويلــة
األجــل ترتفــع بســبب النمــو األقــوى يف الواليــات
املتحــدة ،فهــل يمكــن لهــذا االرتفــاع أن يعــوض تأثيــر
ارتفــاع تكاليــف االقتــراض؟
ديفيــد لوبيــن :يف الظــروف املعتــادة ،ســأقول ال .فعنــد
تشــديد األوضــاع النقديــة يف الواليــات املتحــدة ،أعتقــد أن

التمويــل والتنميــة :اســتخدمت األســواق الصاعــدة
السياســات غيــر التقليديــة علــى نحــو أكثــر فعاليــة.
فهــل يشــير ذلــك إىل أن بعــض البلــدان لديهــا أدوات يف
ترســانتها املاليــة أكثــر ممــا كان متصــورا مــن قبــل؟
ريتشــارد هــاوس :مــن الصعــب جــدا التعميــم :فقــد كانــت
هنــاك عــدة أشــكال خمتلفــة للتيســير الكمــي .ولكــن سياســات
جميــع البنــوك املركزيــة كانــت غيــر تقليديــة مقارنـ ًـة بالســنوات
القليلــة املاضيــة فقــط .والقــول بــأن البلــدان الصاعــدة ال
تســتطيع اســتخدام التيســير الكمــي أو أن الوضــع يخــرج عــن
الســيطرة قــد مضــى عليــه زمــن طويــل.
ديفيــد لوبيــن :كان هنــاك قــدر كبيــر مــن التنــوع .فعلــى
ســبيل املثــال ،جنحــت الهنــد يف اإلعــان عــن سياســة ماليــة
توســعية إىل جانــب وضــع حــدود قصــوى لعائــدات الســندات.
وإذا حاولــت البلــدان األخــرى القيــام بذلــك ،ســيكون هنــاك قــدر
هائــل مــن التدفقــات الرأســمالية اخلارجــة .ورغــم أن االختــاف
غالبــا مــا يكــون يف مــدى ثقــة األســواق يف إمكانــات النمــو يف
كل بلــد ،يكــون هنــاك اختــاف أيضــا يف مــدى انفتــاح احلســاب
الرأســمايل.
التمويــل والتنميــة :إىل أي مــدى تشــعران بالقلــق إزاء
تزايــد أعبــاء الديــون؟ وهــل تســتطيع األســواق الصاعــدة،
وخاصــة البلــدان منخفضــة الدخــل ،أن جتــد ســبيال
للخــروج مــن أزمــة الديــون؟
ريتشــارد هــاوس :يعتبــر التعامــل مــع التأثيــر املــايل
جلائحــة كوفيــد 19-مصــدر قلــق عاملــي .وهنــاك مصــدر قلــق
مباشــر يف رأيــي وهــو التفــاوت يف معــدالت النمــو بيــن خمتلــف
البلــدان .ومــن املؤســف أن توزيــع اللقــاح يف االقتصــادات
الصاعــدة ســيكون بوتيــرة أبطــأ بكثيــر مقارنــة باالقتصــادات
املتقدمــة .واألســواق ال تــويل اهتمامــا لهــذا التفــاوت .ورغــم أن
االقتصــادات الصاعــدة ســتتعافى ،فإننــي ال أرى أن مســتويات
الديــن إىل إجمــايل النــاجت احمللــي ســتنخفض إىل مســتويات مــا
قبــل جائحــة كوفيــد 19-لســنوات عديــدة.
ديفيــد لوبيــن :أوافــق علــى هــذا الــرأي .فتراكــم ديــون كبيــرة
بالعمــات األجنبيــة أخطــر بكثيــر .لكننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن
يونيو  | 202١التمويل والتنمية

الصورةMATTHEW LUMB AND COURTESY OF DAVID LUBIN :
الرسم التوضيحيISTOCK / MICROSTOCKHUB :

التمويــل والتنميــة :يعتقــد كالكمــا أن األســواق
الصاعــدة أكثــر صالبــة ألنهــا أقــل اعتمــادا علــى
املســتثمرين األجانــب .لكــن هــل املســتثمرون األجانــب
أفضــل يف التمييــز بيــن البلــدان؟ أم أن اســتجابة
السياســات واســعة النطــاق يف االقتصــادات املتقدمــة
أثــارت مزيــدا مــن االلتبــاس؟
ريتشــارد هــاوس :انهــارت جميــع فئــات األصــول تقريبــا
يف أوائــل العــام املاضــي ،ثــم تعافــت بقــوة .وقــد حجبــت
عمليــات ضــخ الســيولة بعــض املشــكالت ،لكــن ليــس يف كل
مــكان .ورغــم أن ارتفــاع مــد الســيولة رفــع بالتأكيــد قــوارب
كثيــرة ،فــإن احملــركات الكليــة والسياســية تقــود أســعار
األصــول يف نهايــة املطــاف .وقــد كان هنــاك تمييــز معقــول
بالتأكيــد يف االئتمــان الســيادي والصــرف األجنبــي.
ديفيــد لوبيــن :كانــت أكبــر مفاجــأة يف العــام املاضــي هــي
كيــف تمكنــت جميــع االقتصــادات الصاعــدة تقريبــا مــن تيســير
السياســة النقديــة .وقــد ســهل االحتياطــي الفيــدرايل هــذا األمــر
إىل حــد كبيــر ،حيــث قــال حرفيــا يف مــارس « :2020اتركــوا
األمــر لنــا ،فنحــن نســيطر علــى الوضــع» .وكانــت تلــك إشــارة
قويــة للغايــة إىل إمكانيــة اســتخدام السياســة النقديــة إلنقــاذ
األســواق الصاعــدة أيضــا .وقــد تَبَيــن أن اســتخدام سياســة
املاليــة العامــة أصعــب ،إذ مل يكــن لــدى العديــد مــن البلــدان
الذخيــرة املاليــة التــي لــدى االقتصــادات املتقدمــة.

خســائر االقتصــادات الصاعــدة الناجمــة عــن التدفقــات
الرأســمالية اخلارجــة تكــون أكبــر مــن مكاســبها الناجتــة
عــن زيــادة الصــادرات .والســبب هــو أن احملــرك الرئيســي
لالســتثمارات والتجــارة وأســعار الســلع األوليــة علــى مســتوى
العــامل يف الســنوات األخيــرة مل يكــن الواليــات املتحــدة ،بــل
الصيــن .وتتأثــر احلســابات الرأســمالية لألســواق الصاعــدة
بالقــرارات املتخــذة يف واشــنطن ،بينمــا تكــون حســاباتها
اجلاريــة أكثــر تأثــرا بالقــرارات املتخــذة يف بيجيــن.
وقــد تكــون التوليفــة املثلــى هــي واليــات متحــدة أضعــف،
حيــث تــؤدي أســعار الفائــدة املنخفضــة إىل دفــع رؤوس
األمــوال نحــو األســواق الصاعــدة ،وصيــن أقــوى تعــزز التجــارة
واالســتثمار .وإذا كانــت الواليــات املتحــدة أكثــر قــدرة علــى
التأثيــر يف نمــو االســتثمار العاملــي مــن خــال خطــة البنيــة
التحتيــة التــي طرحهــا الرئيــس بايــدن ،فــإن ذلــك مــن شــأنه أن
يســاعد البلــدان الصاعــدة ،وخاصــة إذا عــاودت الصيــن التركيــز
علــى االســتهالك.
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ذلــك .فمؤشــرات مثــل نســبة خدمــة الديــن اخلارجــي ونســبة
الديــن إىل احتياطيــات النقــد األجنبــي ال تبــدو مبالغــا فيهــا
باملقاييــس التاريخيــة .وستســاعد أســعار الفائــدة املنخفضــة
يف الواليــات املتحــدة علــى إبقــاء تكلفــة خدمــة الديــن عنــد
مســتويات منخفضــة .وكان نقــص األصــول الدوالريــة يف
االقتصــادات الصاعــدة هــو القاســم املشــترك يف أزمــات
الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن العشــرين .وخــال
العشــرين ســنة املاضيــة ،بــذل العديــد مــن هــذه االقتصــادات
جهــودا مضنيــة ملراكمــة احتياطيــات النقــد األجنبــي .مــن
ناحيــة أخــرى جنــد أن مشــكلة الديــون احملليــة أخطــر يف بعــض
البلــدان .ولــدى املســتثمرين وصنــدوق النقــد الــدويل خبــرة
حمــدودة جــدا وال يعرفــون شــكل هــذه األزمــة .فمعظــم خبرتنــا
يف األربعيــن ســنة املاضيــة كانــت يف جمــال ســندات الديــن
بالعملــة األجنبيــة.
ريتشــارد هــاوس :االختــاف األكبــر هــو أن أســعار الصرف
املربوطــة أصبحــت حلســن احلــظ جــزءا مــن املاضــي .لذلــك ،ال
أعتقــد أن األســواق الصاعــدة ســتعاين جمــددا مــن أزمــة نظاميــة
كبيــرة أخــرى .ربمــا يف بعــض البلــدان علــى مســتوى الشــركات،
ولكــن بالتأكيــد ليــس علــى املســتوى الســيادي.
التمويــل والتنميــة :هــل تتوقعــان أن يحتــاج العديــد
مــن البلــدان إىل مســاعدات ماليــة مــن صنــدوق النقــد
الــدويل أو مؤسســات أخــرى متعــددة األطــراف؟ وهــل
يســتطيع القطــاع اخلــاص تقاســم عــبء التكيــف؟
ريتشــارد هــاوس :لقــد شــهدنا إصــدار األســواق الصاعــدة
ملســتويات قياســية من الســندات ،ســواء ســندات الدين الســيادي
أو ديــن الشــركات ،يف الربــع األول مــن عــام  ،2021رغــم عمليــة
إعــادة التســعير الكبيــرة جــدا لســندات اخلزانــة األمريكيــة.
وســتحتاج بعــض البلــدان التــي تواجــه مشــكالت يف الســيولة
أو املــاءة إىل مزيــد مــن املســاعدات مــن الصنــدوق مــع إمكانيــة
مشــاركة القطــاع اخلــاص يف عمليــات إعــادة الهيكلــة .وهــي
معروفــة ألي شــخص لديــه فهــم أساســي لتحليــل امليزانيــة
العموميــة الســيادية .وال أعتقــد أن تكــون هنــاك عــدوى ،إذ مل
تكــن هنــاك أي عــدوى مــن أحــدث حــاالت التخلــف عــن الســداد
أو إعــادة الهيكلــة يف األرجنتيــن وإكــوادور ولبنــان .فلمــاذا
ســيختلف األمــر اآلن؟ بالتأكيــد ينبغــي أن يشــارك القطــاع
اخلــاص عندمــا يتعــذر االســتمرار يف حتمــل الديــن بشــكل
واضــح.
ديفيــد لوبيــن :يتقاضــى مديــرو احملافــظ رواتبهــم إلجــراء
تقييــم للمخاطــر .وقــد قــام صنــدوق النقــد الــدويل بتطبيــق
سياســة اإلقــراض يف وجــود متأخــرات للمــرة األوىل يف
ثمانينــات القــرن العشــرين .وإذا كان الدائنــون مــن القطــاع
اخلــاص ال يزالــون يعتقــدون أن صنــدوق النقــد الــدويل ســوف
ينقذهــم ،فإنهــم ال يقومــون بعملهــم كمــا ينبغــي.
التمويــل والتنميــة :هــل يمكــن لألســواق الصاعــدة
والبلــدان منخفضــة الدخــل االســتفادة مــن الطلــب
املتزايــد علــى االقتــراض لتمويــل األنشــطة املراعيــة
للبيئــة واملســؤولية االجتماعيــة واحلوكمــة؟
ريتشــارد هــاوس :إنهــا فئــة أصــول حديثــة العهــد ،لكنهــا
تنطــوي علــى إمكانــات هائلــة .وهــي تقــدر بنحــو  16مليــار
دوالر ،أي ال تــزال تمثــل  %4فقــط مــن إجمــايل األمــوال
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اخلاضعــة لــإدارة يف األســواق الصاعــدة .وهنــاك طلــب مــن
جميــع املســتثمرين عليهــا اآلن — فثالثــة أربــاع اجتماعاتــي
مع العمالء تدور حول اســتراتيجيتنا بشــأن هذه االســتثمارات.
ويمكــن أن يســاهم صنــدوق النقــد الــدويل بــدور يف مســاعدة
البلدان األصغر حجما على املشاركة ،وخاصة يف ظل التزامه
بمســاعدتها علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي
وضعتهــا األمم املتحــدة .وتوجــد اآلن مبــادئ مســتخدمة دوليــا
بشــأن الســندات اخلضــراء وســندات املســؤولية االجتماعيــة
وســندات االســتدامة — وهنــاك الكثيــر مــن البيانــات العامــة
واخلاصــة املتاحــة .ويمكــن للصنــدوق أن يســاعد يف رصــد
املشــاركة وإبــاغ البيانــات.
التمويــل والتنميــة :هــل ينبغــي لصنــدوق النقــد الــدويل
أن يركــز علــى مســاعدة البلــدان يف تطويــر قدرتهــا علــى
إصــدار ســندات خضــراء ،أم يف املراقبــة واإلنفــاذ؟
ريتشــارد هــاوس :البنــوك االســتثمارية حريصــة علــى
مســاعدة البلــدان علــى إصــدار هــذه الســندات .ويمكــن للصنــدوق
أن يســاعد بشــكل أكبــر يف املراقبــة واإلنفــاذ ،وخاصــة يف
جوانــب مراعــاة املســؤولية االجتماعيــة واحلوكمــة .ومــن
املشــجع أن تقاريــر صنــدوق النقــد الــدويل قــد غطــت هــذه
القضايــا .إن املشــاركة يف جهــود البلــدان أمــر بالــغ األهميــة.
وهــي مســألة دائمــا مــا يثيرهــا املســتثمرون.
ديفيــد لوبيــن :إنــه جمــال معقــد ألن املــال قابــل لالســتبدال.
هنــاك بلــد يقــول إنــه يجمــع األمــوال لالســتثمار يف هــذا
املشــروع األخضــر أو لبنــاء مــدارس يف اجملتمعــات الريفيــة.
كيــف يمكننــا أن نعــرف ذلــك علــى وجــه اليقيــن؟
وهنــاك مشــكلة ثانيــة وهــي أن تصنيفــات األنشــطة
املراعيــة للبيئــة واملســؤولية االجتماعيــة واحلوكمــة ترتبــط
ارتباطــا وثيقــا بنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.
وأشــعر بالقلــق مــن أنــه مــع زيــادة ترســيخ الســندات اخلضــراء
وســندات املســؤولية االجتماعيــة يف األســواق العامليــة ،قــد
تكــون هنــاك عواقــب وخيمــة .فقــد تصبــح التدفقــات الرأســمالية
للبلــدان منخفضــة الدخــل عرضــة للمخاطــر.
التمويــل والتنميــة :لكــن أليــس هــذا هــو الهــدف
حتديــدا ،أن تمــارَس ضغــوط اقتصاديــة علــى احلكومــات
حتــى تتخلــى عــن املمارســات غيــر الســليمة؟
ديفيــد لوبيــن :اعتــاد املســتثمرون إجــراء تقييمــات
لألنشــطة املراعيــة للبيئــة واملســؤولية االجتماعيــة واحلوكمــة
تسترشــد بمســتويات اخملاطــر .ولطاملــا كانــت جوانــب
املســؤولية االجتماعيــة واحلوكمــة جــزءا مــن التحليــل ،ألنهــا
جــزء مــن خماطــر االئتمــان .ومــع ذلــك ،تتزايــد االســتثمارات
التــي تسترشــد بالقيــم .فعلــى ســبيل املثــال ،هنــاك مــن يقــول:
«هــذا البلــد يســيء معاملــة صحفييــه؛ وبالتــايل ال يمكننــي
االســتثمار هنــاك حتــى يتــم حــل هــذه املشــكلة» .وإذا تســرب
هــذا النــوع مــن التفكيــر إىل عمليــة االســتثمار ،فــا أعــرف علــى
وجــه اليقيــن مَــن املســتفيد .فقــد يســاهم مســتثمرو الرفــع املــايل
بذلــك يف اســتمرار هــذه األوضــاع.
حممود برادان ،نائب مدير اإلدارة األوروبية يف صندوق
النقد الدويل.
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حماميــة نيجيريــة جميلــة .وهــو هنــدي أنيــق
يعمــل يف أحــد بنــوك االســتثمار .ومثلمــا تعبــر
عالقتهمــا العاطفيــة الهــوة الدوليــة ،فــإن الفيلــم
الســينمائي الــذي يخلدهــا عابــر للثقافــات بنفــس القــدر :حيــث
تــم تصويــره وإنتاجــه يف نيجيريــا ،وتــم إعــداد املونتــاج يف
الهنــد ،وعرضتــه نيتفليكــس جلمهــور عاملــي.
ن
وبعيــدا عــن ســير أحــداث الفيلــم مــن آبــاء رافضيــن وأغــا ٍ
عاطفيــة راقصــة ،فــإن التقــاء «نوليــوود» النيجيريــة مــع
«بوليــوود» الهنديــة إلنتــاج فيلــم ««( »Namaste Wahalaمرحبــا
باملصاعــب» باللغــة الهنديــة وباللغــة النيجيريــة املبســطة)
يوضــح إىل أي مــدى أصبــح عــامل الترفيــه صغيــرا يف عصــر
جديــد لبــث الفيديــو عبــر اإلنترنــت.
ويعمــل عمالقــة البــث عبــر اإلنترنــت مثــل نتفليكــس،
وديــزين ،+وأمــازون علــى جــذب جماهيــر جديــدة وإحــداث
تداخــل بيــن األســواق بطــرق مل نشــهدها مــن قبــل .وبذلــك،

أتاحــت فرصــا جديــدة أمــام صناعتــي األفــام والتليفزيــون
املزدهرتيــن يف بعــض مــن أكثــر األســواق الصاعــدة حيويــة،
ممــا أدى إىل تغييــر احلســابات االقتصاديــة إلنتــاج األفــام
وإعــادة تعريــف مــا يمكــن أن يكــون فيلمــا ناجحــا.
وقالــت هاميشــا داريــاين أهوجــا ،وهــي نيجيريــة مــن
اجليــل الثالــث مــن أصــل هنــدي ،التــي ألفــت وأخرجــت وأنتجــت
ومثلــت يف الفيلــم الــذي عرضتــه نيتفليكــس للجمهــور يف عيــد
احلــب« :اجلميــل يف األمــر أننــا أصبحنــا علــى نفــس املنصــة.
والشــيء املثيــر — كونــه فيلمــا مــن أفــام نوليــوود — هــو
حجــم النجــاح احملــرز ،واملركــز الــذي حققــه الفيلــم بيــن أفــام
هوليــوود واســتقباله بهــذا الشــكل».
وقــد اقتحــم الفيلــم الكوميــدي الرومانســي الــذي أنتجتــه
أهوجــا قائمــة نيتفليكــس ألفضــل  10أفــام يف الواليــات
املتحــدة لفتــرة قصيــرة ،ممــا أثــار ضجــة بشــأن توســع شــركة
البــث مؤخــرا يف احملتــوى اإلفريقــي.
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وقــد أدى نمــو خدمــات البــث عبــر اإلنترنــت إىل تعزيــز دور
صناعــة الترفيــه كمحــرك للنشــاط االقتصــادي يف األســواق
الصاعــدة الكبــرى مثــل الهنــد ،حيــث يشــكل القطــاع حســبما
تشــير بعــض التقديــرات  %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي؛
ونيجيريــا ،حيــث يعمــل أكثــر مــن مليــون فــرد بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر يف نوليــوود — ثــاين أكبــر صاحــب عمــل بعــد
الزراعــة؛ والصيــن ،التــي تفوقــت علــى الواليــات املتحــدة يف
مبيعــات شــباك التذاكــر يف العــام املاضــي .ورغــم أن اجلائحــة
كان لهــا تأثيــر حمتــوم ال مفــر منــه ،تظــل رغبــة النــاس يف
الترفيــه ثابتــة ،كمــا تعمــل رقمنــة احملتــوى علــى تغييــر قواعــد
اللعبــة.
وقــال ســتيفان هــول ،رئيــس مشــروع اإلعــام والترفيــه
والثقافــة يف املنتــدى االقتصــادي العاملــي« :أعتقــد أننــا اآلن
يف بدايــة موجــة ضخمــة مــن احملتــوى الــدويل وأن االســتثمار
يف احملتــوى الــدويل أصبــح أكبــر مــن أي وقــت مضــى».

البنية التحتية هي األهم

يف أكبــر األســواق الصاعــدة يف آســيا ،ارتفــع نمــو خدمــات البــث
عبــر اإلنترنــت ارتفاعــا حــادا (انظــر الرســم البيــاين  .)1وزادت
االشــتراكات يف خدمــات بــث الفيديــو يف الهنــد مــن  4.5مليــون
يف عــام  2017إىل  59.6مليــون يف عــام  .2020وشــهدت
إندونيســيا زيــادة يف عــدد املشــتركين مــن  200ألــف مشــترك
.2020
Behsudi,
يف عــام  2017إىل  8مالييــن مشــترك يف عــام4/13
وشــهدت تايلنــد والفلبيــن نمــوا يف نفــس الفتــرة بنســبة %130
و ،%71علــى الترتيــب ،وفقــا شــركة ميديــا بارتنــرز آســيا ،وهــي
شــركة أبحــاث واستشــارات مســتقلة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻃﻔﺮة اﻟﺒﺚ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

زادت اﻻﺷــﺘﺮاﻛﺎت ﰲ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺒــﺚ ﻋﺒــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﰲ ﺑﻌــﺾ أﻛﺒــﺮ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ آﺳﻴﺎ زﻳﺎدة أُﺳﱢﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
)ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ(

٢٩٨,٠

٢٠١٧
٢٠٢٠

١٥٨,٧

٠,٤ ٢,٠

٠,٥ ٦,١

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

٨,٠

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

اﳌﺼﺪر :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺑﺎرﺗﻨﺮز آﺳﻴﺎ.
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٢٠٠

١٠٠

٥٩,٦
٠,٢

٣٠٠

٤,٥
اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺼﻴﻦ

ﺻﻔﺮ

وقــال فيفيــك كوتــو ،املديــر التنفيــذي لشــركة ميديــا
بارتنــرز آســيا يف ســنغافورة« :يف الســنوات الثــاث إىل األربــع
املاضيــة ،كانــت هنــاك ثــورة يف األجهــزة احملمولــة يف تلــك
األســواق ،ال ســيما يف الهنــد ،التــي شــهدت للتــو ارتفاعــا هائــا
يف البيانــات .فقــد تضاعــف حجــم البنيــة التحتيــة».
ففــي الهنــد ،أدى التوســع الســريع يف إتاحــة خدمــات
اإلنترنــت إىل احتــدام املنافســة الشرســة بيــن أكبــر شــركات
االتصــاالت يف البــاد ،ممــا أدى إىل انخفــاض أســعار البيانــات
إىل أحــد أدنــى املســتويات يف العــامل .ويحصــل معظــم النــاس
علــى خدمــات بــث الفيديــو علــى هواتفهــم الذكيــة ،وتســجل الهنــد
أحــد أعلــى معــدالت اســتخدام البيانــات لــكل هاتــف ذكــي يف
العــامل.
ويف عــام  ،2019أطلقــت نيتفليكــس يف الهنــد نظامــا
لألجهزة احملمولة فقط يتيح للمســتخدمين اســتقبال احملتوى
علــى هواتفهــم الذكيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي مقابــل أقــل
مــن  3دوالرات شــهريا .وأطلقــت نيتفليكــس نظامــا مماثــا
يف ماليزيــا .وعلــى اجلانــب اآلخــر مــن العــامل ،قامــت شــركة
تيليفونيكا التي تتخذ إســبانيا مقرا لها ،وهي واحدة من أكبر
شــركات خدمــات االتصــاالت يف أمريــكا الالتينيــة ،باإلعــان
يف عــام  2018عــن شــراكة متعــددة الســنوات مــن شــأنها أن
تســمح للمشــتركين باالشــتراك بســهولة تامــة يف نيتفليكــس
مــن خــال منصاتهــا املتاحــة يف خمتلــف أنحــاء املنطقــة.
ويف إفريقيــا ،حيــث تشــكل خدمــة اإلنترنــت حتديــا أكبــر ،تعمــل
شــركات البــث عبــر اإلنترنــت مــع شــركات االتصــاالت علــى
تســهيل أداء املشــتركين احملتمليــن للمدفوعــات.
ومل تتســارع وتيــرة هــذا االجتــاه إال مــع تفشــي جائحــة
كوفيــد .19-فقــد خلــص مســح ســنوي آلالف املشــاهدين مــن
 10اقتصــادات متقدمــة وصاعــدة إىل أن مــا يقــرب مــن نصــف
الذيــن شــملهم املســح اشــتركوا يف خدمــات البــث عبــر اإلنترنــت
يف النصــف األول مــن عــام  ،2020وكان قضــاء املزيــد مــن
الوقــت يف املنــزل هــو الســبب الرئيســي وراء ذلــك.
وقــد أدى هــذا املســتوى اجلديــد مــن الربــط اإللكتــروين يف
العديــد مــن البلــدان إىل تســهيل دخــول كيانــات البــث الرئيســية،
ممــا أدى بــدوره إىل إعــادة حتديــد الفــرص وزيــادة املنافســة
يف جمــال إنتــاج احملتــوى.
ورغــم أن خدمــات البــث عبــر اإلنترنــت ســهلت انتقــال
احملتــوى خــارج حــدود البلــد إىل جمهــور ســوق إقليميــة أو
جمهــور عاملــي ،ال يــزال هنــاك تركيــز رئيســي علــى اجتــذاب
املشــتركين الذيــن يبحثــون عــن مزيــد مــن اخليــارات مــن
بلدانهــم واحلفــاظ عليهــم.
ويف عــام  ،2019اســتحوذت ديــزين +علــى هــوت ســتار،
شــركة البــث الكبــرى يف الهنــد ،التــي تضــم اآلن  %30مــن
قاعــدة املشــتركين يف خدمــة البــث عبــر اإلنترنــت .وتعمــل
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نيتفليكــس بشــكل مطــرد علــى زيــادة االســتثمار يف إنتــاج
حمتــوى حملــي يف أجــزاء جديــدة مــن العــامل ،بمــا يف ذلــك
إعطــاء دفعــة جديــدة إىل إفريقيــا يف العــام املاضــي بزيــادة
احملتــوى األصلــي .واســتطاعت شــركة البــث العمالقــة ،التــي
بــدأت كشــركة لتأجيــر أقــراص الفيديــو الرقميــة ،جــذب 36.6
مليــون عميــل يف عــام  ،2020وهــي أكبــر زيــادة ســنوية يف
عــدد عمالئهــا ،وتضــم اآلن أكثــر مــن  200مليــون مشــترك مــن
جميــع أنحــاء العــامل .وبعــد تقديــم اعتــذار علنــي ينــدر حدوثــه
يف الهنــد يف عــام  2019عــن مسلســل تليفزيــوين اعتُبــر مســيئا
للهنــدوس ،مل تبــدر عــن أمــازون أي إشــارة تنــم عــن تراجعهــا
عــن الســوق بعــد أن أعلنــت يف مــارس أنهــا لــن تكتفــي بالبرامــج
التليفزيونيــة وستشــارك يف إنتــاج أول فيلــم ســينمائي ضخــم
يف بوليــوود.
ورغــم أن الشــركات التــي تتخــذ مــن الواليــات املتحــدة مقــرا
لهــا تواجــه بعــض املنافســة مــن شــركات البــث احملليــة ،فقــد
أصبحــت تهيمــن علــى الســوق مــن خــال اســتعدادها الســتخدام
أموالهــا الطائلــة يف تمويــل احملتــوى احمللــي.
وقــال كوتــو« :إن بيئــة احملتــوى احمللــي مهمــة؛ فمــع نمــو
عمالقــة اإلنترنــت الكبــار (نيتفليكــس وأمــازون) وديــزين داخــل
هــذه املناطــق اجلغرافيــة احملليــة الكبيــرة ،فمــن الضــروري
التزامهــا باالســتثمار حمليــا وتنميــة االقتصــاد اإلبداعــي وإال
ســتزداد درجــة العــداء ضدهــا».

عالقة تنطوي على التزام متبادَل

لطاملــا كانــت ،وال تــزال ،التجــارة يف الســلع الثقافيــة مثــل
األفالم واملوســيقى مليئة باحلساســيات الثقافية والسياســية.
فقــد اشــترطت البلــدان األوروبيــة منــذ فتــرة طويلــة أن
يكــون جــزء معيــن مــن احملتــوى الــذي يتــم بثــه عبــر اإلذاعــة
والتليفزيــون ،أو عبــر اإلنترنــت يف الوقــت احلــايل ،مــن إنتــاج
حملــي .وصممــت الصيــن نظامــا تتــم فيــه مراقبــة احملتــوى
األجنبــي بدقــة ،ممــا أدى إىل تقويــة البــث عبــر اإلنترنــت الــذي
تهيمــن عليــه شــركتا تينســينت وآيكــي الصينيتــان .وبســبب
احلساســيات الثقافيــة يف الهنــد ،اضطــرت الشــركات األمريكيــة
الكبــرى إىل تصحيــح مســارها للحفــاظ علــى نمــو األعمــال
التجاريــة.
وقــال جويــل والدفوغــل ،أســتاذ االقتصــاد يف جامعــة
مينيســوتا ،إنــه رغــم ذلــك تركَّــز دور األســواق التــي تعمــل فيهــا
الشــركات العمالقــة األمريكيــة ،مثــل نيتفليكــس وأمــازون ،علــى
تيســير التجــارة احلــرة أكثــر مــن جمــرد الهيمنــة الثقافيــة.
وقــال والدفوغــل ،الــذي يــدرس مــدى تأثيــر رقمنــة احملتــوى
علــى االقتصــادات اإلبداعيــة «املفاجــأة الســارة هنــا هــي أن
هــذه التجــارة تنطــوي علــى التــزام متبــادَل .إذن املنافســة
كبيــرة اآلن .ومــا رأينــاه علــى املــدى األطــول قليــا هــو أن
تكاليــف اإلنتــاج تراجعــت كثيــرا حتــى أنهــا أدت إىل حــدوث
فــورة يف إنتــاج املوســيقى واألفــام».
ويشــير والدفوغــل يف كتابــه الصــادر يف عــام 2018
بعنــوان «النهضــة الرقميــة» إىل أن رقمنــة احملتــوى تعــد إيذانــا
بعصــر ذهبــي للثقافــة الشــعبية.

وقــد جعلــت التكنولوجيــات اجلديــدة القــدرة علــى صناعــة
األفــام يف متنــاول عــدد أكبــر مــن الشــركات .ويف الوقــت
نفســه ،وســعت خدمــات اإلنترنــت نطــاق قنــوات التوزيــع.
وبالنســبة لألفــام ،يعنــي ذلــك جتــاوز املســارح التقليديــة
وإصــدارات شــباك التذاكــر .ويف خضــم اجلائحــة ،تســارعت
وتيــرة هــذا االجتــاه حتــى يف أســواق مثــل الهنــد ،حيــث تأخــرت
عــن الواليــات املتحــدة يف البــث عبــر اإلنترنــت.
وقــد وضعــت خدمــات البــث عبــر اإلنترنــت األفــام املنتَجــة
بميزانيــة خمفضــة مــع األفــام باهظــة التكلفــة علــى نفــس
املنصــة.
وقــال والدفوغــل« :تعتبــر املنتجــات الثقافيــة أمثلــة
متطرفــة علــى املنتجــات حيــث يكــون مــن الصعــب للغايــة
التنبــؤ يف وقــت اتخــاذ القــرار االســتثماري باملنتــج الــذي
ســيحقق جناحــا ،أي ســيجذب املســتهلكين .فهنــاك تعبيــر يف
هوليــوود يقــول( :ال أحــد يعــرف شــيئا)».
ومــع ذلــك ،فقــد أدى ظهــور خدمــات البــث عبــر اإلنترنــت
إىل اســتنباط بعــض التخمينــات مــن إنتــاج األفــام .فمــن
املنظــور االقتصــادي ،أدت اإلنترنــت إىل حتقيــق وفــورات
احلجــم والنطــاق ،ممــا يعنــي أن هنــاك املزيــد مــن العــرض
والطلــب علــى احملتــوى اإلبداعــي بكميــات أكبــر وأكثــر تنوعــا.
ومــن خــال التوافــق بيــن املشــاهدين ومــا يريــدون مشــاهدته
بســهولة أكبــر ،أمكــن إنشــاء نمــوذج أعمــال أكثــر كفــاءة يمكــن
تعديلــه ليالئــم أي مــكان يف العــامل تقريبــا.
وكانــت هــذه أخبــار ســارة لألســواق الصاعــدة التــي لديهــا
أعــداد كبيــرة مــن اجلماهيــر األســيرة ملــا يُعــرض عليهــا ولديهــا
القــدرة علــى إنتــاج احملتــوى .فقــد ســاهمت خدمــات البــث عبــر
اإلنترنــت املقدمــة مــن نيتفليكــس وأمــازون بــدور أساســي يف
توفيــر وســيلة عــرض أخــرى لصناعتــي التليفزيــون واألفــام
يف هــذه األســواق وزيــادة املنافســة مــع اجلهــات احملليــة للبــث
عبــر اإلذاعــة والتليفزيــون.
وقــال كوتــو ،مــن شــركة ميديــا بارتنــرز آســيا« :بالنســبة
ألي منتِــج ،ليــس هنــاك مــا هــو أفضــل مــن رؤيــة أعمالــه خــارج
النطــاق اجلغــرايف الطبيعــي الــذي يتواجــد فيــه .أمــا بالنســبة
للكيانــات الثقافيــة يف بلــد مــا ،ســواء حكومــات أو مؤسســات،
فــإن وجــود قصــة تســتعرض بلدهــا ،قصــة حتمــل قيــم البلــد
وتعطــي اســما عامليــا للمحتــوى اخلــاص بــه — لهــو أمــر غايــة
يف األهميــة أيضــا ،ألن كل ذلــك يعــود يف شــكل مســاهمات
اقتصاديــة».
وقــد جــاءت الفرصــة إىل أهوجــا ،منتجــة فيلــم «Namaste
 ،»Wahalaمــن خــال دعــوة حلضــور حفــل إطــاق عمــل فنــي
جديــد مــع مديــري نيتفليكــس يف الغــوس يف فبرايــر .2020
وقــد حظيــت اإلعالنــات الترويجيــة التــي ســبقت عــرض فيلمهــا
باالهتمــام .وقــد كان مــن املقــرر عــرض الفيلــم يف دور
الســينما النيجيريــة يف إبريــل  ،2020ولكــن اجلائحــة وقعــت
آنــذاك .وأتاحــت شــركة البــث العمالقــة الفرصــة املطلوبــة.
وتقول أهوجا« :أشعر أن السوق يف الوقت احلايل هي سوق
احملتوى .وال أعتقد أن هناك حدا ملقدار احملتوى الذي يمكن
طرحه يف هذه السوق».
آدم بيسودي من فريق العمل يف جملة التمويل والتنمية.
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حلول مبتكرة
من أجل تعزيز
الشمول
بيتر ووكر يقدم حملة عن روهيني باندي من جامعة
ييل التي يركز عملها على دور تعزيز املؤسسات يف خلق
عامل أكثر عدالة.
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شخصيات اقتصادية

يف

عام  ،1990أعربت احلكومة الهندية عن عزمها
تخصيص بعض الوظائف احلكومية للمواطنين
يف الطبقات الدنيا ،مما أدى إىل احتجاجات
طالبية وأعمال عنف واسعة النطاق ،بما يف
ذلك عدد من حاالت االنتحار .ووسط حالة من الهدوء
النسبي داخل إحدى قاعات الدراسة ،أشارت روهيني باندي
الطالبة بالسنة الثانية يف قسم االقتصاد بجامعة دلهي إىل
أن حصول املواطنين على الوظائف ينبغي أن يكون بدافع
اجلدارة وليس عن طريق معاملة خاصة.
وبعد مرور عامين ،مرت بتجربة جديدة أدت إىل حتول يف
موقفها .فبعد أن كانت من الصفوة املميزة يف الهند ،وجدت
نفسها دخيلة يف جامعة أكسفورد رغم انضمامها إليها من
خالل منحة رودس املرموقة.
وتقول باندي يف مقابلة عبر الفيديو «كان هناك تمييز
طبقي بين القادمين من الواليات املتحدة والقادمين من
آسيا وإفريقيا .فطالب املنحة القادمون من البلدان األكثر
فقرا جاؤوا إىل أكسفورد للحصول على تعليم متميز مل
يكن متاحا لهم يف بلدانهم األم ،بينما كان األمر بالنسبة
للعديدين من طالب املنحة األمريكيين بمثابة إجازة ملدة
عامين قبل العودة إىل جامعاتهم األمريكية املرموقة».
وقد دفعها هذا امليزان اخملتل إىل التفكير بشكل أعمق
يف العدالة ،ال سيما وأنها قد أصبحت ترى اآلن احملنة التي
تعيشها الطبقات الدنيا يف الهند من منظور الضرر الذي وقع
عليها هي نفسها.
وتقول «على غرار العديدين الذين ولدوا ضمن الفئة
احملظوظة ،استغرقت وقتا طويال ألدرك معنى احلظ
واالمتيازات» .وقد استمر تأثير هذه التجربة طوال حياتها
املهنية ،حيث سعت إىل فهم دور املؤسسات يف حياة الشعوب.
وباندي البالغة من العمر  49عاما من «أكثر االقتصاديين
تأثيرا يف جمال التنمية بين جيلها» ،حسب الرابطة
االقتصادية األمريكية ،وقدمت مساهمات غير مسبوقة يف
جماالت االقتصاد السياسي والتنمية الدولية واقتصاديات
النوع االجتماعي ومكافحة الفساد وجهود التصدي لتغير
املناخ.
وتقول شاريتي تروير مور ،مدير البحوث االقتصادية
جلنوب آسيا يف جامعة ييل« ،يعكس عملها إصرارا ليس على
بحث احللول الفعالة يف حتسين حياة الفقراء وحسب ،بل
بحث أسباب هذا النجاح وكيفية االستفادة منه يف تصميم
املؤسسات وتشكيل نظرتنا للعامل».
ويف عام  ،2019تم تعيين باندي أستاذ كرسي هنري
جون هاينز الثاين يف قسم االقتصاد بجامعة ييل ومدير
مركز النمو االقتصادي .وقضت الثالثة عشر عاما املاضية
كأستاذ أول يف كلية كينيدي بجامعة هارفارد حيث شاركت
يف إطالق برنامج «الشواهد من أجل تصميم السياسات» الذي
يعمل مع حكومات االقتصادات النامية بغرض التصدي
للمشكالت التي تواجه السياسات .وفازت باندي بجائزة
كارولين شو بيل تقديرا جلهودها يف تعزيز وضع املرأة يف
جمال االقتصاد.

االقتصاد السياسي

يقول داين رودريك ،الزميل السابق لباندي واألستاذ بجامعة
هارفارد« ،تعلمت الكثير من روهيني على مر السنوات.
فمنهجها اإلنمائي دائما ما تغلب عليه فكرة أن تأخر
النمو والعوز هما نتاج للسياسات املطبقة وليس النظام
االقتصادي فحسب».
وركزت باندي يف رسالة الدكتوراة بكلية لندن لالقتصاد
التي التحقت بها عقب أكسفورد على جهود الهند الهادفة إىل
زيادة تمثيل األقليات يف الدوائر السياسية من خالل السماح
للطبقات األقل حظا دون غيرها بالتنافس يف االنتخابات
يف مناطق معينة ،فيما يعرف بنظام «احلصص السياسية».
وخلصت إىل أن هذه املمارسات ساهمت على مستوى الدولة
يف حتسين إعادة التوزيع لصالح اجملموعات األقل حظا،
مشيرة إىل وجود رابط مباشر بين التمثيل السياسي والنفوذ
السياسي.
وواصلت باندي بحث هذه العالقة من خالل التركيز على
الدور املهم للمؤسسات السياسية السليمة يف التنمية واحلد
من الفقر .وأثبتت مؤخرا أن النجاح يف مكافحة الفقر يعتمد
بدرجة أقل على املساعدات املباشرة وبدرجة أكبر على إيجاد
مؤسسات ديمقراطية فعالة تتيح للفئات الضعيفة الضغط
على ممثليها من أجل تنفيذ سياسات إعادة التوزيع.
وتقول «إن الديمقراطية الوظيفية حتتاج أكثر من جمرد
مؤسسة تسمح للجميع باإلدالء بأصواتهم كل بضعة أعوام.
فاألهم من ذلك أن يكون لدى املواطنين املعرفة الكافية ،كما
يتعين علينا حماية املؤسسات الديمقراطية من الفساد».
وبالنسبة لباندي ،تعد السياسة قضية شخصية .فوالدتها،
مرينال باندي ،من كبار الصحفيين يف الهند ،واُتهمت مؤخرا
بإثارة الفتنة بسبب تغطية موجة عارمة من االحتجاجات
من جانب املزارعين.
وتقول روهيني «الصحافة احلرة القوية مطلب حيوي
لفعالية النظام الديمقراطي .وقد يشجبها السياسيون
بوصفها مصدرا إلثارة القلق واالرتباك – ولكنهم يصبحون
كطائر ضرير يف غياب الصحافة وسيدفع البلد الثمن يف
نهاية املطاف».

حتديات فكرية

تضطلع املؤسسات املالية الفعالة بدور مهم أيضا يف عملية
التنمية ،وكثيرا ما اختبرت باندي يف سياق عملها صحة
األفكار والثوابت التقليدية.
وصدرت لها عام  2005دراسة حول البنوك الريفية
باالشتراك مع روبن بيرجس من كلية لندن لالقتصاد
حتدت فيها الرأي السائد آنذاك الذي اعتبر البنوك الريفية
املدعومة باألموال العامة وسيلة غير فعالة لدعم التنمية
لعدم ربحيتها .وأثبت الباحثان أن البنوك الريفية غير
مصممة لتحقيق الربح بالضرورة ،ولكن الهدف منها هو
الوصول إىل األسر الفقيرة واحلد من الفقر .واستنادا إىل هذا
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املعيار ،حققت البنوك الريفية األهداف األساسية املرجوة
منها ،ال سيما يف الهند.
ويف مقابلة لها مع جملة التمويل والتنمية ،قالت بيتيا
توبالوفا رئيس بعثة صندوق النقد الدويل «قدمت هذه
الدراسة مساهمة مهمة للغاية يف جمال اقتصاديات التنمية
من خالل إثبات وجود عالقة سببية بين االئتمان واحلد من
الفقر» .وعملت توبالوفا كباحث زائر يف جامعة هارفارد
أثناء عمل باندي هناك وتعاونت معها يف اجملال البحثي.
ويف جمال متصل ،حتديدا التمويل متناهي الصغر ،حتدت
باندي الرأي القائل بضرورة سداد مدفوعات متواترة لتجنب
حاالت التعثر .وقد ركزت على الغرض األساسي من هذه
املبادرات وكشفت على مدار عدة سنوات عن مزايا تطبيق
فترات سداد أكثر مرونة .وتتضمن هذه املزايا تخفيض تكلفة
املعامالت ،واحلد من الضغوط املالية على املستفيدين،
وزيادة االستثمارات.
وتعاونت باندي تكرارا مع إستير دوفلو من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا الفائزة بجائزة نوبل ،وبحثتا
معا األفكار الراسخة بشأن دور السدود يف التنمية .وأثبتتا
أن السدود تؤدي يف الواقع إىل زيادة الفقر يف املناطق التي
تشهد بناء هذه السدود نتيجة االضطرابات وأعمال التهجير
التي ال يتم تعويض الفئات األكثر فقرا عنها بشكل كاف.
ورغم تراجع الفقر يف املناطق املطلة على جمرى السدود ،ال
تعوض هذه املكاسب تردي األوضاع يف حميط السدود.
وأثارت هذه النتائج غضب البعض .وقدم أحد كبار
مسؤويل البنك الدويل شكوى إىل كبار أساتذة التنمية بجامعة
ييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين أسعدهم هذا
األمر .وتقول باندي إن هذا االعتراض «كان نتيجة االعتقاد
القوي آنذاك – عام  2005تقريبا – بأن مشروعات البنية
التحتية الضخمة ضرورية ألغراض النمو وأن التوزيع أقل
أهمية».
وتقول دوفلو «لدى روهيني قدرة فريدة على التعاطف
جتعلها تتفهم أمورا عن حياة اآلخرين مل تخطر ببايل قط.
وأجد هذه الرحلة الطويلة بداية من التفكير والتحليل وحتى
نشر األبحاث من أكبر املكاسب املتأتية من تعاوننا معا».

وأجرت املؤلفات مسحا لسبعة آالف أسرة يف  495قرية
تم اختيارها عشوائيا يف مقاطعة بيربوم يف غرب البنغال،
ومعظم قاطنيها من الفقراء الريفيين .وتم إجراء مقابالت مع
ذكر بالغ واحد وأنثى بالغة واحدة وجميع املراهقين من سن
 11إىل  15عاما يف كل أسرة.
وخلصن إىل أنه كلما ازداد تعامل املواطنين مع النساء
القياديات ،ازداد إيمانهم بكفاءتهن .واكتشفن أيضا أن تواجد
النساء القياديات يجعل اآلباء أكثر تطلعا ملستقبل أفضل
لبناتهن ويعزز طموح الفتيات .وتصف باندي هذا العمل بأنه
«ممتد األثر ،فاملعتقدات قد تتغير بالفعل عندما يرى الناس
النساء يف مراكز قيادية».
ورغم التأثير الواضح للقدوة النسائية ،مل تتوصل الدراسة
إىل أي شواهد على وجود تغيرات يف طبيعة الفرص املتاحة
للشابات يف سوق العمل .وتقول باندي بوجود شواهد على أن
النساء الهنديات يفضلن العمل بوظيفة على القيام باألعمال
املنزلية ،حيث «أشارت  100مليون سيدة هندية تقريبا إىل
أنهن سيقبلن بالعمل إذا ما عرض عليهن».
لذلك تستهدف أبحاث باندي التقاليد االجتماعية التي
تثني املرأة عن العمل .وتقول إنه من املمكن التصدي
لهذه املفاهيم من خالل تمكين النساء من التصرف يف
دخولهن.
ووفقا لدراسة أعدتها باندي مؤخرا بالتعاون مع سيمون
شونر من جامعة جنوب كاليفورنيا ،حتتاج النساء إىل
التوعية املالية ،وليس جمرد امتالك حسابات مصرفية.
وتقول شونر «يمكن زيادة مشاركة النساء يف برامج
اإلعانة املشروطة بالعمل وسوق العمل بالقطاع اخلاص من
خالل تدريبهن على املهارات املصرفية األساسية وحصولهن
على ودائع مباشرة ،بدال من جمرد امتالك حسابات مصرفية
خاصة بهن أو عدم امتالك أي حسابات على اإلطالق».
وأكدت باندي يف جريدة  ET Evokeالهندية الصادرة عن
دار نشر  Economic Timesيف الهند على أن شبكات النظراء
يمكنها «التوعية بوجود أطراف أخرى يمكن للمرأة التعلم
منها واالعتماد عليها – وعدم سلبية املعتقدات اجملتمعية
بشأن املرأة العاملة كما قد يعتقد البعض».

بالتعاون مع دوفلو وتوبالوفا ،بحثت باندي جمموعة من
املسائل املتعلقة بالتمثيل السياسي والنوع االجتماعي.
ودرسن منذ عشر سنوات تأثير احلصص اخملصصة
للقياديات احملليات على وجهة نظر املواطنين بشأن
كفاءتهن .وتم تعديل دستور الهند عام  1993لتخصيص
ثلث املقاعد للسيدات يف كل مستوى من مستويات احلكومة
احمللية .وساهم ذلك يف زيادة كبيرة يف أعداد القياديات
احملليات من أقل من  %5عام  1992إىل حوايل  %40عام
.2005
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يعد تغيير السلوكيات جزءا مهما أيضا من عمل باندي يف
جمال مكافحة الفساد .وباالشتراك مع بنجامين أولكن من
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،أجرت مراجعة حتليلية
لبحوث الفساد تعد مرجعا مهما للعديد من الدراسات ،وفندت
من خاللها الفكرة بأن البلدان األفقر أكثر عرضة للفساد نظرا
ألن لديها استعدادا للقبول به .وأثبت الباحثان أن «مواطني
البلدان الغنية والفقيرة ربما يكونون فاسدين بنفس القدر،
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ولكن املؤسسات هي التي تصنع الفرق» ،وأشارا إىل ضرورة
تعزيز الشفافية وحتسين اآلليات الرقابية.
وساقها اهتمامها بالفساد إىل خوض قضايا املناخ ،ولكن
األمر كان من قبيل املصادفة إىل حد ما .فمنذ ما يزيد على
عشر سنوات قليال ،التقت باندي بالسيدة آمي ياجنيك ضمن
املشاركين يف دورة تعليمية إلعداد املسؤولين التنفيذيين
بجامعة هارفارد ،وهي حمامية بمجلس والية غوجارات
ملكافحة التلوث وتشغل حاليا منصب عضو ببرملان الوالية.
وحتدثتا عن مدى صعوبة احلصول على بيانات موثوقة حول
حجم االنبعاثات.
وأثارت هذه القضية اهتمام باندي التي بحثت كيفية
حتسين جودة املعلومات من خالل التصدي ملشكلة تعارض
املصالح بين مصدري االنبعاثات واجلهات التنظيمية .وتقول
«نشأ اهتمامي بقضايا املناخ أساسا نتيجة انشغايل بالتفكير
يف قضايا الفساد» .وعملت مع دوفلو ومايكل غرينستون من
جامعة شيكاغو على تنسيق احلوافز بهدف احلصول على
معلومات موثوقة عن التلوث.
وكان من بين التوصيات عدم السماح ملصدري االنبعاثات
باختيار املدققين اخلارجيين الذي جنم عنه تعارض يف
املصالح ،واللجوء بدال من ذلك إىل تعيين مدققين بشكل
عشوائي مقابل أجر ثابت .وبينما ساهمت هذه السياسة يف
احلد من الفساد ،أشارت دراسات أخرى أعدها نفس الفريق
إىل تكلفة حمتملة تتمثل يف عدم القدرة على االستفادة من
املعلومات النوعية القيمة املتاحة لدى بعض اجلهات الرقابية
– مما يشير إىل ضرورة إجراء توازنات دقيقة .ومن شأن
حتسين املعلومات املتاحة بأي طريق ٍة كانت املساهمة إىل
حد كبير يف تنظيم انبعاثات الكربون والتصدي لتغير املناخ.
وتعكف باندي وزمالؤها حاليا على دراسة جدوى احلد من
االنبعاثات من خالل نظم لتداول االنبعاثات مدعومة بحلول
مبتكرة تسمح باملراقبة املستمرة.
ومثل هذه التغيرات املؤسسية من شأنها إحداث حتول
كبير يف قضية تغير املناخ .وحسب تقديرات باندي وزمالئها،
يسهم توافر معلومات كاملة عن انبعاثات املصانع ،وهو أمر
ممكن من خالل تنفيذ حلول مبتكرة تسمح باملراقبة املستمرة،
يف تخفيض جمموع االنبعاثات بنسبة إضافية تبلغ .%30
وتعاونت باندي مع صناع السياسات يف التصدي لتغير
املناخ ،وساهمت عام  2019من خالل برنامج «الشواهد من
أجل تصميم السياسات» الذي أطلقته جامعة هارفارد يف تنفيذ
أول برنامج يف غوجارات لتداول انبعاثات اجلسيمات الدقيقة.

النصح واإلرشاد

تتفانى باندي يف تقديم النصح واإلرشاد لغيرها .وقد
حفل خطاب تأييد حصولها على جائزة كارولين شو بيل
والتعليقات أثناء حفل توزيع اجلائزة بعبارات التقدير والثناء
من طالبها السابقين واحلاليين.
ويف مقابلة مع جملة التمويل والتنمية ،تقول نتاليا
ريغول ،األستاذة بجامعة هارفارد التي أتيحت لها يف

السابق فرصة تلقي العلم واإلرشاد على يد باندي» ،روهيني
شخصية استثنائية على جميع املستويات» .فهي تتعامل مع
اآلخرين بسخاء «مل أعهده من قبل يف هذه املهنة» .وتشير
إىل أن باندي تصر على إدراج أسماء جميع املشاركين يف
دراساتها األكاديمية ضمن قائمة املؤلفين – حتى املبتدئون
منهم.
وسعيا منها لتسهيل مشاركة النساء يف دراسة االقتصاد،
استعانت باندي بخبرتها يف جمال املؤسسات .وتتضمن
توصياتها يف هذا الشأن التصدي للقوالب والصور النمطية،
واالعتراف باملنظورات واآلراء املتنوعة ،ووضع معايير
حمددة لتقييم املتقدمين للوظائف ،وإلقاء املزيد من الضوء
على القدوات النسائية .وتؤكد باندي على أهمية ضمان وجود
متحدثة واحدة على األقل يف الندوات ،وهددت بمقاطعة
املؤتمرات التي تفتقر إىل التوازن الكايف يف تمثيل الرجال
والنساء .وأشار طالب االقتصاد إىل باندي باعتبارها مصدر
إلهام لهم عندما جنحوا يف تقديم التماس إلزالة جمموعة من
الصور ألساتذة ذكور من ذوي البشرة البيضاء من املدخل
الرئيسي للقسم .وبالنسبة لباندي ،فإنها جتد مصدر إلهامها
يف كلوديا غولدن من جامعة هارفارد وبيني غولدبيرغ من
جامعة ييل.

سعيا منها لتسهيل مشاركة النساء يف
دراسة االقتصاد ،استعانت باندي بخبرتها
يف جمال املؤسسات.

واالحترام موصول بين ثالثتهن .فتقول غولدن «دائما
ما أُعجبت بسخاء روهيني يف جمال التدريس ،وتفانيها
يف تقديم النصح واإلرشاد لآلخرين ،وعملها بال كلل من
أجل توفير جميع أشكال السلع العامة (بما يف ذلك الطعام
الشهي)» .ومن جانبها ،أشارت غولدبيرغ إىل «البحوث
املبتكرة لباندي ،وتفانيها يف جمال الكتابة والتحرير،
وقيادتها ملركز النمو االقتصادي يف جامعة ييل».
وتمثل مبادرة جديدة بعنوان «اقتصاديات الشمول»
الركيزة األساسية لعمل باندي يف جمال مكافحة الفقر.
وتستخدم املبادرة التي تقودها باندي وشاريتي تروير مور
ويقع مقرها الرئيسي يف جامعة ييل مناهج قائمة على
البيانات للتوصل إىل وسائل للسماح للفقراء بأن يكونوا أكثر
تأثيرا واملطالبة بنصيبهم العادل من النمو.
وتقول باندي «توجد حلقة مفرغة نتيجة تزايد عدم
املساواة وتفاقم حالة الضعف املؤسسي — ال سيما املؤسسات
الديمقراطية – وستشتد وطأتها نتيجة القيود احلادة املفروضة
على النمو .فما نوع اإلصالحات املؤسسية التي قد تساعد يف
التصدي لهذه احللقة املفرغة وخلق حلقة إيجابية من خالل
تعزيز املؤسسات واحلد من عدم املساواة؟»
بيتر ووكر يعمل ضمن فريق جملة التمويل والتنمية.
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سرعاته منذ ما يربو على عقدين ،وكان عجز املوازنة قريبا
من الصفر – وهما نتيجتان مل ير إمكان حتققهما إال قليلون.
ويقول مانويل إن «أحد أركان القيادة  ...هو أنك يجب أال
تخشى أن تتبنى موقفا ما حيال بعض القضايا إذا كنت تقف
على أرض صلبة» .وقد استرشد بهذا املوقف طوال حياته
العملية .ويف انتقاد صريح ملا أطلق عليه «النظام القديم»،
وضع مانويل مسألة أصوات اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية وتمثيلها بشكل مباشر ضمن جدول
األعمال الدويل ،بصفته رئيس جلنة التنمية يف البنك الدويل
وبصفته رئيس اللجنة املعنية بإصالح نظام احلوكمة يف
صندوق النقد الدويل.
وهو ال يزال ينادي ببيئة تقوم على تكافؤ الفرص،
كمبعوث خاص لالحتاد اإلفريقي معني بتصدي إفريقيا
جلائحة كوفيد ،19-بعد أن عمل وزيرا عضوا يف جملس
الوزراء بقيادة أول أربعة رؤساء جلنوب إفريقيا الديمقراطية.
ويف مقابلة مع أناليزا باال من جملة التمويل والتنمية،
يتحدث مانويل عن كفاح جنوب إفريقيا واملوارد الالزمة
للتغلب على اجلائحة يف إفريقيا.

الصورةCOURTESY OF TREVOR MANUEL :

الناس أوال

صاحب أطول مدة خدمة يف منصب وزير مالية جنوب
إفريقيا ،تريفور مانويل ،يستعرض خواطره حول العقد
الضائع يف بالده وتمويل مواجهة إفريقيا جلائحة
كوفيد19-
عندما تخلى نظام الفصل العنصري عن السلطة
عقب أول انتخابات ديمقراطية يف جنوب إفريقيا عام ،1994
كان اقتصاد البالد يف حالة من الفوضى وعدم املساواة
الشديد .وكانت تكاليف خدمة الدين كنسبة من إجمايل الناجت
احمللي تقف حجر عثرة أمامه .وتريفور مانويل – الذي له باع
طويل يف مكافحة الفصل العنصري وعُيِّن حينئذ يف منصب
وزير املالية – اتخذ قرارا غاية يف الصعوبة .فقام بتطوير
عملية إعداد املوازنة ووضع هدفا صارما لتخفيض العجز.
وبحلول عام  ،2006كان االقتصاد آخذا يف النمو بأقصى
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جملة التمويل والتنمية :عندما كنت تشغل منصب
وزير املالية طبقت إصالحات صعبة يف املوازنة
وأشرفت يف نهاية املطاف على أطول مرحلة من مراحل
النمو االقتصادي يف جنوب إفريقيا .بم تنصح البلدان
التي تواجه اختيارات صعبة؟
تريفور مانويل :لقد نص الدستور على املساءلة
اجلماعية والفردية ألعضاء جملس الوزراء أمام جملس
النواب .واملوازنة تمثل تلك املسؤولية اجلماعية ،لذلك كانت
مهمتي كوزير للمالية هي إقناع جملس الوزراء بحاجتنا
إىل تخفيض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي .وأسسنا
بعض اللجان الفنية يف اخلزانة ودعونا الوزارات األخرى
إىل توضيح احتياجاتها من النفقات ووضعنا إطارا لإلنفاق
متوسط األجل لتحسين عملية التخطيط .وقبل يوم عرض
املوازنة بعدة أشهر ،كنا نضع بيانا عن سياسة املوازنة على
الطاولة أمام البرملان لكي نحدد حجم اعتمادات اإلنفاق
الذي يتماشى مع أولويات احلكومة .وكان النظام مصمما،
إىل حد ما ،ليجبرنا على العيش على قدر سعتنا – وكان هذا
هو مصدر قوتنا .وكنا نستطيع أن نتفق على طريقة تسيير
األمور نظرا لرغبة الناس يف القيام بدور يف إرساء أركان
الديمقراطية.
ولكن هذا املوقف مل يعد موجودا .فالعقد الذي مضى
حتت رئاسة جاكوب زوما مل يكن «مفقودا» وحسب ألن كل
شىء ظل ساكنا .بل تدهورت حالتنا .فكانت اخلزانة تُعد
قوية للغاية ،فحاول الرئيس أن يقسمها .وأدى إضعافها إىل
نتائج نعاين منها نحن اليوم .فقد ضعُفَت القدرة على حتصيل
الضرائب ودُمِّرَت كفاءتنا الكلية على تخصيص املوارد بقدر

يف خندق العمل

جملة التمويل والتنمية :خرجت جنوب إفريقيا
من العُزلة الدولية لتصبح واحدة من أكبر األسواق
الصاعدة املبشرة باخلير على مستوى العامل ،ولكن
أداءها يف السنوات األخيرة كان قاصرا مقارنة بالبلدان
النظيرة .فما الذي أودى بها إىل هذا احلال؟
تريفور مانويل :إن  %60من أعضاء احتاد نقابات
العمال يف جنوب إفريقيا هم على األغلب من موظفي
احلكومة .وإذا قارنا بين سالمل رواتب املوظفين العموميين
يف جنوب إفريقيا ونظرائها من األسواق الصاعدة على أساس
متوسطات تعادل القوى الشرائية ،سنجد أن أداءها جيد
نسبيا .ولكن هذا األمر يستنفد موارد الدولة.
وكثيرون ممن كانوا يعملون يف اخلزانة عندما كنت وزيرا
مل يعودوا موجودين ألنهم كانوا يحصلون على أجور جمزية
للغاية .وكانت روح الفريق هي التي تدفعهم للعمل – وتلك
هي الطريقة التي تمكنك من الدفع نحو التغيير .فعندما
نتحمل املسؤولية معا ويمكننا االتفاق على جدول أعمال
ليس مدفوعا بمجرد أيديولوجيات ،تصبح لديك مؤسسات
قادرة على الصمود مهما تغير الوزراء .واأليديولوجية
احملضة هي أكبر معوقات التحول يف جنوب إفريقيا.
جملة التمويل والتنمية :لقد عانى بلدكم كثيرا من
عدم املساواة .فما الذي يمكن فعله بشكل خمتلف؟
تريفور مانويل :إن توفير شبكة أمان اجتماعي يكتسب
أهمية بالغة — فهي معطلة بشكل كبير يف جنوب إفريقيا
— وهو ما يعني إعادة فحص العناصر التي تشكل «األجر
االجتماعي» بصفة مستمرة .واملسألة ليست جمرد توفير
إعانات البطالة .وإنما هي تتعلق بما إذا كان نظام الرعاية
االجتماعية يعود بالنفع على من هم أشد احتياجا .وتتعلق
بجودة التعليم والرعاية الصحية ،وما إذا كان الناس
يحصلون على مياه نقية وعلى خدمات الصرف الصحي
وجمع النفايات.
فهناك طالب يف املرحلة الثانوية يعيش يف جتمع
سكاين غير رسمي يُسمى كوسوفو تخرج العام املاضي
وحصل على  %99يف مادة الرياضيات ،و %100يف مادة
الفيزياء .وجممع كوسوفو يسجل أعلى معدالت جرائم القتل
على مستوى البالد .وكانت طلقات الرصاص تتطاير كل ليلة
مرورا بكوخه وهو يستذكر دروسه .وال يمكنك معاجلة قضايا
املساواة بدون تغيير البيئة التي يعيش فيها هؤالء الطالب.
وتعريف رأس املال االجتماعي ليس أمرا سهال لكن يمكنك
رؤيته يف ثقة الشباب املتخرجين من نظام تعليمي ناجح —
فهذا النظام يمكنهم من فعل الكثير.
جملة التمويل والتنمية :تشير تقديراتكم إىل أن
فجوة التمويل ستبلغ نحو  100مليار دوالر سنويا على
مدى الثالث سنوات القادمة يف سياق مواجهة إفريقيا
للجائحة .كيف ستغطي البلدان اإلفريقية هذا النقص؟

سؤال وجواب

ما تفشى الفساد .وربما كان نفس احلزب هو الذي يمسك
بزمام السلطة ،لكنه كان بلدا خمتلفا تماما.

تريفور مانويل :لقد أوكِلَت إلينا نحن كمبعوثين مهمة
التوصل إىل حل ملا ال يزال يشكل خطرا جسيما – وهو ارتفاع
تكاليف خدمة الدين .ومن الواضح أننا ينبغي أن نبدأ بصندوق
النقد الدويل وجمموعة العشرين .فهكذا انطلقت مبادرة تعليق
مدفوعات خدمة الدين .وبرغم االتفاق على تأجيل سداد ما
يزيد على  12مليار دوالر ،مل يتجاوز ذلك حتى اآلن  5مليارات
دوالر تقريبا .إنها نقطة يف بحر.
فحينما انهار بنك «ليمان براذرز” ،عقدت جمموعة العشرين
للمرة األوىل على اإلطالق اجتماعا على مستوى رؤساء الدول
يف أكتوبر  .2008وبحلول إبريل  ،2009كان قد تم االتفاق
على اقتراح بتخصيص حلقوق السحب اخلاصة .واليوم ،العامل
يف حاجة إىل نفس هذه النوعية من القيادة .نحن يف حاجة إىل
تخصيص جديد حلقوق السحب اخلاصة ومناقشة سبل توزيع
حقوق السحب اخلاصة غير املستخدمة لزيادة السيولة املتاحة
للبلدان منخفضة الدخل وكذلك البلدان متوسطة الدخل التي
تواجه مصاعب.
جملة التمويل والتنمية :عندما نستعرض جهود
تخفيف أعباء الديون يف املاضي ،ما األمور التي ينبغي
أن نأخذها يف االعتبار اليوم؟
تريفور مانويل :سوف نحتاج يف وقت ما إىل مناقشة مسألة
تخفيض الدين ،على غرار املبادرة املشتركة بين صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل لتخفيض أعباء الديون التي انطلقت عام
 .1996وإذا نحينا جانبا اجلدل الدائر حول ما إذا كانت هذه
األوضاع قابلة لالستمرار أم ال ،فقد عادت بالنفع على عدد من
البلدان .والفرق بين ذلك الوقت واآلن هو تمكن عدد أكبر بكثير
من البلدان النامية من الوصول إىل أسواق رأس املال .وهناك
بلدان يف أمس احلاجة إىل تخفيف أعباء الديون لكنها تخشى
انخفاض تقدير جدارتها االئتمانية متى تقدمت للحصول على
هذه املساعدة – إنها معضلة تستعصي على احلل.
جملة التمويل والتنمية :لقد نشأت يف مدينة معزولة
بمنطقة فقيرة – وهو واقع كان من شأنه أن يشكل حياتك
املهنية ضمن حركة املقاومة يف مدينة كيب تاون ،فانتهى
بك األمر يف السجن .ما هو الدافع وراء مواصلتك للكفاح
وكيف مل تتغير طبيعتك عندما انتقلت إىل جملس الوزراء؟
تريفور مانويل :مل أكن ألترك الظروف تتحكم يف مصيري.
لقد كان ألمي دوما وجود يف حياتي عندما كنت أمر بأي ظرف
صعب .وقد قلت يف جنازتها العام املاضي إنني كلما كنت
أعرض املوازنة ،كنت دائما أبحث عنها بين احلضور .وكان
أكثر ما يهمني هو معرفة ما إذا كانت قد فهمت ما كنت أقول.
فيمكنني أن أحتدث يف موضوعات» علوم االقتصاد» ولكن ما
اجلدوى من ذلك إذا مل يستطع الناس املتأثرون بها أن يفهموا
ما الذي تعنيه بالنسبة لهم؟ وهذا هو املهم يف احلياة – إنهم
الناس .فال يسعك أن تخذلهم.
أجريت تعديالت حتريرية على نص هذه املقابلة ملراعاة
الطول املناسب والوضوح.
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اندماج
نقدي
إنشاء احتاد عملة يضم جميع بلدان
غرب إفريقيا يبشر بمنافع عديدة
ولكنه يواجه الكثير من العقبات
إسوار براساد وفيرا سونغوي
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خالل

معوقات التكامل

كلما ازداد تقارب االقتصادات يف جماالت كالنمو والتضخم،
أصبح من املالئم بشكل أكبر تطبيق سياسة نقدية مشتركة.
وعلى مستوى اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،يوجد
العديد من االختالفات التي تفرض معوقات كبيرة أمام احتاد
 15بلدا على عملة واحدة — اختالفات من حيث مستوى
التنمية وحجم االقتصادات وعدد السكان والهيكل االقتصادي
وغير ذلك.
ويمكن تصنيف ستة بلدان من اخلمسة عشر بلدا ضمن فئة
الدخل املتوسط (حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي من الدخل
ألف دوالر أمريكي على األقل على أساس أسعار الصرف)،
وتنتمي البلدان األخرى إىل فئة الدخل املنخفض.
ويوجد تفاوت ضخم بين االقتصادات من حيث حجمها.
فنيجيريا ،االقتصاد األكبر على مستوى القارة ،تمثل حوايل
 %67من إجمايل الناجت احمللي لبلدان إيكواس ،بينما تمثل
البلدان األعضاء اخلمسة األصغر حجما أقل من .%2
واالختالفات بين عدد السكان أقل حدة قليال ،حيث تشكل
ثالثة بلدان — نيجيريا وغانا وكوت ديفوار — حوايل %67
من جمموع عدد سكان إيكواس البالغ  350مليون نسمة،
بينما تشكل ستة بلدان ،يبلغ عدد سكان كل منها أقل من 10
ماليين نسمة %7 ،من جمموع سكان إيكواس.
وتختلف اقتصادات املنطقة من حيث هيكلها أيضا .فهناك
بلدان مصدرة للنفط وأخرى مستوردة للنفط .ويعتمد العديد
من البلدان اعتمادا كبيرا على قطاعي الزراعة والصناعات
االستخراجية اللذين يشكالن اجلزء األكبر من إجمايل الناجت
احمللي والصادرات ،بينما تمثل الصناعات التحويلية أحد
مكونات الهيكل االقتصادي يف بعض البلدان.
ونظرا لهذه االختالفات ،ال يوجد اتساق بين معدالت
نمو إجمايل الناجت احمللي والتضخم عبر البلدان .ويُعزى
جزء كبير من التغير يف نمو إجمايل الناجت احمللي ومعدل
التضخم يف بلدان إيكواس إىل التغيرات يف األسعار النسبية
للصادرات والواردات .ولكن هذه التغيرات التي تعرف باسم
صدمات معدالت التبادل التجاري ليست متسقة عبر بلدان
املنطقة .فعلى سبيل املثال ،يوجد اختالف كبير يف تأثير تغير
أسعار البترول على نيجيريا املصدرة للنفط عنه على البلدان
املستوردة للنفط.
وتفرض هذه الفروق حتديات فنية وتنظيمية مهمة أمام
إصدار عملة موحدة على مستوى  15بلدا .فنظرا الختالف
هيكل اإلنتاج واالقتصاد عبر البلدان األعضاء ،سيقع على
سياسات الضرائب واإلنفاق عبء كبير للحفاظ على االستقرار
يف غياب إحدى آليات التصحيح –عملة وسياسة نقدية
مستقلتان .ومن شأن الصدمات ،مثل جائحة كوفيد ،19-التي
تفرض ضغوطا متفاوتة على اقتصادات املنطقة أن تلفت
االنتباه إىل الصعوبات الناجمة عن التخلي عن إحدى أدوات
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جائحة كوفيد ،19-اعتمدت االقتصادات
املتقدمة على بنوكها املركزية يف
احلصول على سيولة ضخمة لدعم
االقتصاد واحليلولة دون وقوع أزمة اقتصادية عاملية أشد
وطأة .وطالبت البلدان اإلفريقية بدفعات تنشيطية بقيمة
 100مليار دوالر أمريكي لالستجابة للجائحة ولكنها افتقرت
إىل األدوات التمويلية الالزمة لضخ رأس املال املطلوب .فهل
وجود بنوك مركزية إقليمية قوية أو حتى بنك مركزي قاري
كان ليساعد يف حتقيق هذا الهدف؟ تعكس التجربة اإلقليمية
للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نبذة عما
يتعين القيام به لتحقيق التكامل النقدي املرجو .ولكنها
تلقي الضوء أيضا على قصور هذا املنهج ،والصعوبات التي
تواجهها القارة ،وعدد من القضايا األساسية التي يتعين
التصدي لها لتعزيز صالبة املنطقة ودعم قنوات بديلة
للتكامل اإلقليمي.
واستهدف قادة بلدان إيكواس اخلمسة عشر إنشاء احتاد
عملة نقدي مع نهاية عام  ،2020ولكنهم مل يلتزموا بهذا
اإلطار الزمني نظرا ألن اجلماعة مل تكن مستعدة بعد .فقد
كانت البلدان أبعد ما تكون عن التقارب االقتصادي الكلي
الالزم لضمان كفاءة عمل هذا االحتاد – ال سيما تقارب
مستويات التضخم وانخفاض نسب الدين العام إىل إجمايل
الناجت احمللي بشكل كاف .وأدى ظهور جائحة كوفيد19-
وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية وصحية حادة إىل
تأجيل إنشاء االحتاد املقترح بين البلدان األعضاء يف
جماعة إيكواس التي مضى على تشكيلها  46عاما.
وال تزال املنطقة تطمح إىل إنشاء احتاد نقدي ملا له
من منافع حمتملة عديدة .فوجود احتاد عملة يضم البلدان
األعضاء يف إيكواس من شأنه حتسين التدفقات التجارية
واالستثمارية باملنطقة ،وتعزيز انضباط السياسات
االقتصادية الكلية والهيكلية يف البلدان األعضاء ،ودعم
االستقرار يف مواجهة الصدمات اخلارجية .وربما كان
وجود احتاد عملة وبنك مركزي قوي ليساعد املنطقة يف
التغلب على اآلثار االقتصادية املدمرة جلائحة كوفيد19-
بشكل أفضل .ومن شأنه أيضا تثبيت توقعات التضخم يف
املنطقة وتسريع وتيرة اإلصالحات اجملدية يف أسواق
العمل واملنتجات .عالوة على ذلك ،يفرض احتاد العملة
قيودا خارجية على سياسات املالية العامة لضمان
انضباطها.
والرغبة يف إنشاء احتاد نقدي تدل بدورها على رغبة
عميقة يف املزيد من التكامل االقتصادي بين بلدان
املنطقة ،بل القارة ككل بالطبع — كما يتضح من إطالق
منطقة التجارة احلرة لقارة إفريقيا .وبغض النظر عن
توقيت مشروع االحتاد النقدي ونتائجه ،توجد العديد من

جماالت التكامل األخرى التي يمكن لهذه البلدان العمل على
تعزيزها ،وقد تم إحراز تقدم بالفعل يف عدد قليل منها.
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السياسات املهمة .فقد شهدت نيجيريا على سبيل املثال قدرا
أكبر من املعاناة مقارنة بغيرها نتيجة انهيار أسعار النفط يف
املراحل األوىل من اجلائحة.
فضال عن ذلك ،فإن ثمانية من بلدان جماعة إيكواس،
ومعظمها تتحدث اللغة الفرنسية ،أعضاء يف احتاد عملة
بالفعل — بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا
بيساو ومايل والنيجر والسنغال وتوغو .وتطبق هذه البلدان
األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
نفس السياسة النقدية وعملة موحدة مربوطة باليورو،
وهي الفرنك اإلفريقي .وقد أحرز هذا االحتاد جناحا كبيرا،
وهو ما يرجع جزئيا إىل تقارب الهيكل االقتصادي للبلدان
األعضاء ،كما أن جميعها بلدان صغيرة وتستفيد بالتايل
من وجود بنك مركزي موحد.
وتوجد اختالفات أكثر وضوحا بين بلدان إيكواس ،مما
يفرض جمموعة إضافية من املعوقات الفنية والتشغيلية
والسياسية أمام إنشاء احتاد نقدي فعال ومستمر وقادر على
حتقيق منافع اقتصادية لهذه البلدان .ودعت بعض البلدان
إىل إقامة احتاد نقدي أوسع نطاقا يضم جميع البلدان
اإلفريقية .ولكن مثل هذا الترتيب سينطوي على معوقات أكبر
نظرا لوجود املزيد من االختالفات بين أعضائه.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن ندرك أن بلدان إيكواس
بدأت يف التكامل بالفعل من خالل تدفقات البشر والسلع
واخلدمات .ومن اجلوانب األخرى املتعلقة بالقضايا املشار
إليها آنفا هو كيفية البناء على هذا التكامل ودعمه.

تعزيز الروابط

تساهم منطقة التجارة احلرة لقارة إفريقيا – حتى فبراير
 ،2021صدق عليها رسميا  36بلدا من بين  54بلدا
وقعت على االتفاقية – يف احلد بدرجة كبيرة من احلواجز
اجلمركية وغير اجلمركية التي تفرض معوقات على حرية
حركة السلع األولية وغيرها من السلع واخلدمات عبر
إفريقيا ،كما توحد أصوات إفريقيا حول قضايا سياسات
التجارة العاملية يف املنتديات متعددة األطراف .ومن
شأن املنطقة احلرة تشجيع التكامل بين بلدان إيكواس
وتعزيز الروابط التجارية بينها وبين البلدان األخرى
بقارة إفريقيا.
كذلك اتخذت جماعة إيكواس خطوات جتاه تعزيز
التكامل التجاري بين أعضائها ،بما يف ذلك إطالق برنامج
حترير التجارة بين أعضاء إيكواس والتعريفة اخلارجية
املوحدة عام  .2015ولكن ال يزال يوجد عدد من احلواجز
– حيث تطبق البلدان التعريفة اجلمركية بشكل غير متوازن
وتفرض قيودا على التجارة عبر حدودها .وتم إحراز تقدم
بالفعل يف هذا الشأن :فقد اتخذت السلطات الوطنية تدابير
على مستوى البلدان – يكملها العمل اجلاري على املستوى
اإلقليمي – لتذليل العقبات أمام التدفقات التجارية .ولكن
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يتعين القيام باملزيد إلزالة احلواجز الصريحة والضمنية
أمام التجارة داخل املنطقة.
وسيعود هذا التكامل بالنفع على املنطقة من خالل احلد
من املعوقات أمام تدفقات السلع ورأس املال والعمالة عبر
احلدود ،كما قد يساعد يف إعداد املنطقة إلقامة احتاد نقدي
حمتمل .وتنشأ عن حترير التدفقات تكلفة بالطبع .ومن
املمكن أن تُدث تعقيدا يف عملية صنع السياسات احمللية.
فحركة التدفقات املالية دون قيود داخل املنطقة يمكن أن
تساهم يف حدوث دورات انتعاش وركود يف أسواق العقارات
وغيرها من أسواق األصول يف بعض البلدان .عالوة على
ذلك ،فإن حركة العمالة بين بلدان إيكواس بحثا عن فرص
أفضل قد تنشأ عنها اضطرابات اجتماعية وسياسية.

خطوات نحو زيادة التكامل

يجب على قادة بلدان إيكواس حتديد مستوى االحتاد
االقتصادي الالزم لتعزيز استقرار االحتاد النقدي .ويمكن
لبلدان إيكواس وباقي بلدان إفريقيا استخالص دروس مهمة
من جتربة منطقة اليورو .فقد نتجت عن التحويالت املالية
الصافية الكبيرة إىل البلدان الضعيفة اقتصاديا ،ال سيما
خالل أزمة الدين التي تعرضت لها منطقة اليورو وبعدها،
ضغوط سياسية واقتصادية هائلة هددت بتفكيك االحتاد
النقدي .ونظرا الختالف النظم املصرفية عبر بلدان منطقة
اليورو ،أدت املشكالت املالية يف بعض البلدان التي ترتفع
فيها فروق أسعار الفائدة على االقتراض إىل ضغوط إضافية
على مستوى النظام ككل.
وال يُشترط وجود احتاد اقتصادي كامل لنجاح االحتاد
النقدي .ولكن أي احتاد جزئي دون تقارب اقتصادي كلي
وأطر مؤسسية قوية قد تنشأ عنه ضغوط هائلة .فاختالف
معدالت نمو اإلنتاجية بين البلدان على سبيل املثال قد
يتطلب حتويالت مالية قد تؤدي بدورها إىل اضطرابات
سياسية يف غياب اآلليات التصحيحية التعويضية الالزمة،
كوجود تدفقات موازنة من رأس املال والعمالة .وتعكس
االضطرابات داخل منطقة اليورو بين االقتصادات الرئيسية
واالقتصادات املعرضة لضغوط هذه املشكلة.
كذلك توجد قضايا أخرى تؤثر على قوة النمو واستدامته
يف منطقة إيكواس وكذلك عدالة توزيعه ،بغض النظر عن
وجود احتاد نقدي من عدمه .وتتضمن هذه القضايا تطوير
وتكامل السوق املالية اإلقليمية ،ال سيما العالقة بينها
وبين أسواق سندات احلكومة والشركات وأسواق املال .ومن
املهم أيضا إتاحة اخلدمات املالية للمزيد من املواطنين
(الشمول املايل) من خالل التكنولوجيات التقليدية واجلديدة
– كصيرفة الهاتف احملمول .ومن املفيد تنسيق القواعد
املنظمة لألسواق املالية – بما يف ذلك البنوك واملؤسسات

املالية غير املصرفية ،التي أصبحت أكثر ارتباطا بالفعل
على مستوى املنطقة.
ويتعين وجود إطار مؤسسي قوي على املستوى اإلقليمي.
ومن أهم سمات هذا اإلطار توحيد القواعد املنظمة ملعامالت
احلساب اجلاري واحلساب الرأسمايل لتسهيل تدفق السلع
واخلدمات ورأس املال بحرية أكبر .ويمكن تسهيل التجارة
عبر املنطقة من خالل وجود نظام مدفوعات إقليمي مربوط
بنظم املدفوعات احمللية والعاملية يسمح بسرعة تسوية
املعامالت عبر احلدود .ومن األولويات املهمة أيضا تنسيق
عمليات الرقابة والتنظيم يف القطاع املصريف ،مع األخذ يف
االعتبار اخملاطر املؤسسية والنظامية.
ومن خالل وضع آلية إقليمية فعالة جلمع البيانات
االقتصادية الكلية واملالية ،إىل جانب الرقابة متعددة
األطراف بغرض مقارنة موقف السياسات بين بلدان
إيكواس ،يمكن مساعدة البلدان يف احلفاظ على االنضباط
حتى يف ظل الضغط احمللي من أجل إرخاء السياسات.
ومن املفيد وضع آلية للتضامن يف توزيع اخملاطر
بين البلدان األعضاء للتعامل مع الصدمات اخلارجية
(كصدمات أسعار السلع األولية ،أو األحداث االستثنائية
مثل جائحة كوفيد )19-التي تؤثر على بعض البلدان
أكثر من غيرها.

مناهج بديلة

يجدر النظر كذلك يف مناهج بديلة لتحقيق املزيد من التكامل
التجاري واملايل على مستوى املنطقة .فعلى سبيل املثال،
توجد العديد من الترتيبات التجارية واملالية بين بلدان
آسيا مع استقاللية السياسة النقدية يف كل منها .وتؤدي
آليات تقاسم اخملاطر اإلقليمية عددا من الوظائف املقترحة
الحتاد العملة ،مثل مبادرة شيانغ ماي التي تتضمن جتميع
احتياطيات النقد األجنبي بين البلدان املشاركة.
وليس من املعروف بعد ما إذا كانت هذه الترتيبات
التجارية واملالية اإلقليمية من شأنها حتقيق نفس
األغراض املرجوة من احتاد العملة فيما يتعلق بالتدفقات
التجارية والتكامل االقتصادي األوسع نطاقا .ولكن جتربة
أوروبا حتذر من التسرع يف إنشاء احتاد عملة – حيث
أثر احتاد العملة تأثيرا إيجابيا على التدفقات التجارية
واالستثمارية ،ولكنه أدى أيضا إىل اضطرابات اقتصادية
وسياسية بين بلدان منطقة اليورو .عالوة على ذلك ،ويف
ضوء منهج آسيا والتقدم احملرز جتاه إنشاء منطقة التجارة
احلرة لقارة إفريقيا ،يجدر النظر فيما إذا كانت ترتيبات
التكامل التجاري واملايل تعد خطوة أوىل مفيدة — بل ربما
ضرورية – تمهيدا إلنشاء احتاد عملة أكثر استدامة وصالبة
بين أعضاء جماعة إيكواس.

املرحلة القادمة

يجب على قادة إيكواس إمعان النظر يف التكلفة الكبيرة
والقضايا التشغيلية واخملاطر االنتقالية التي ينطوي
عليها إنشاء احتاد العملة .فاختالف الهياكل اإلنتاجية
واالقتصادية بين البلدان األعضاء يعني أن التخلي عن
سياسات العملة والنقد املستقلة سيفرض عبئا كبيرا على
السياسات األخرى يف كل بلد.
وتشير جتربة منطقة اليورو يف اآلونة األخيرة إىل أن
منطقة العملة قد تصبح أقوى يف وجود احتاد اقتصادي
أوسع نطاقا — بما يف ذلك احتاد مصريف وقواعد مالية
تنظيمية موحدة والتنسيق بين املؤسسات التي تعتمد
عليها أسواق العمل واملنتجات .وعلى قادة إيكواس النظر
يف هذه االعتبارات على املدى الطويل .كذلك فإن حتقيق

يعد إصدار عملة موحدة لبلدان إيكواس
هدفا مهما وطموحا من شأنه حتقيق
العديد من املزايا احملتملة.
نمو قوي ومستدام وتوزيع منافع النمو على نحو أكثر
تكافؤا عبر منطقة إيكواس يتطلب تطوير األسواق املالية
اإلقليمية وتكاملها وتعزيز الشمول املايل من خالل خمتلف
التكنولوجيات التقليدية واجلديدة.
ويعد إصدار عملة موحدة لبلدان إيكواس هدفا مهما
وطموحا من شأنه حتقيق العديد من املزايا احملتملة .وإذا
ما التزم القادة ببناء أطر صلبة للسياسات واملؤسسات
تتيح فرصة املفاضلة بشكل إيجابي بين املنافع واخملاطر،
فمن املمكن أن يساهم وجود عملة موحدة يف تعزيز الرخاء
االقتصادي يف بلدان إيكواس.
ومع ظهور جائحة كوفيد ،19-أُثيرت مناقشات جمددا
عبر إفريقيا حول األدوات النقدية الالزمة للتعامل مع األزمة،
مما قد يؤدي بدوره إىل جتدد االهتمام بالصندوق النقدي
اإلفريقي .وستكون لنا يف جتربة إيكواس دروس قيمة إذا ما
أصبح هذا الصندوق واقعا ملموسا.
إسوار براساد أستاذ بجامعة كورنيل وزميل أول بمؤسسة
بروكينغز وفيرا سونغوي وكيل األمين العام لألمم
املتحدة والوكيل التنفيذي للجنة االقتصادية إلفريقيا وزميل
غير مقيم بمؤسسة بروكينغز.
تستند هذه املقالة يف جانب كبير منها إىل كتاب يصدر قريبا عن

املؤلفَين بعنوان ?A Single Currency for West Africa: A Driver of Regional Integration
.Brookings Institution Press, July 2021
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الفائدة
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ينبغي أن تفصح البنوك املركزية
بشفافية أكبر عن اآلثار التوزيعية
للسياسة النقدية

نينا بودينا وكيارا فريتو ودنيز إيغان
وهيلين بوارسون
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Budina, 3/31

تستجيب

عائلة سامسون

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT :

غالبا ما تكون مناقشات السياسة النقدية جمردة ،لذلك
فلنتناول املوضوع على مستوى شخصي .ما الذي يعنيه لك
أن يقوم البنك املركزي يف بلدك بتيسير السياسة النقدية؟
هل يمثل ذلك نفعا أم ضررا بالنسبة لوضعك املايل ،وكيف
سيكون وضعك مقارنة باآلخرين؟ تعتمد اإلجابة بشكل
أساسي على دخل كل منا وثروته ومدخراته وديونه.
ولشرح هذا األمر ،نقدم لكم عائلة سامسون ،وهي عائلة
افتراضية تضم ليزا ،وهي شابة يف أوائل العشرينات،
ووالديها مارغريتا وهوميرو ،وعمها أرتورو ،وهو حماسب
يف اخلمسينات من عمره .كيف يؤثر التيسير النقدي عليهم؟
لننظر بداية يف وضع ليزا التي تعتمد على دخلها من
العمل كنادلة ملواصلة دراسة التمريض بنظام عدم التفرغ.
وهي من العاملين ذوي املهارات املنخفضة ،وتتقاضى
أجرا أقل من العاملين األكبر سنا الذين يتمتعون باملزيد من
املهارات واخلبرات ،مثل عمها أرتورو .كذلك فإن احتماالت
فقدان الوظيفة خالل فترات الركود واالنضمام إىل صفوف
العاطلين أكبر يف حالة ليزا مقارنة بالعاملين األكبر سنا
(انظر الرسم البياين .)1
واجليد يف األمر بالنسبة لليزا أن التيسير النقدي يحد
من تأثير الركود على معدالت البطالة .ومن خالل قناة دخل
العمل ،يشجع التيسير النقدي النشاط االقتصادي ويحد من
البطالة ،وتعود الفائدة األكبر من ذلك على العاملين األصغر
سنا واألقل خبرة وأجرا الذين غالبا ما يكونون أول من
يفقدون وظائفهم خالل فترات الركود .ولوال التيسير النقدي
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البنوك املركزية يف خمتلف أنحاء
العامل للتداعيات االقتصادية جلائحة
كوفيد 19-من خالل التيسير الشديد
لسياساتها النقدية ،بما يف ذلك تخفيض أسعار الفائدة
وشراء األصول .وقد ساعدت هذه السياسات التيسيرية يف
احلد من تداعيات اجلائحة .غير أن اخلالف يف الوقت نفسه
قائم حول ما إذا كانت هذه السياسات قد أدت إىل تفاقم
عدم املساواة .وتعتبر السياسة النقدية مسؤولة جزئيا عن
دعم أسواق األسهم بعدما سجلت انخفاضات غير مسبوقة
بسبب اجلائحة ،وهو ما قد يبدو تطورا إيجابيا للوهلة األوىل،
ال سيما بالنسبة لألثرياء .غير أن التيسير النقدي من شأنه
أيضا احلد من عدم املساواة نظرا ألن انخفاض أسعار الفائدة
قد يساهم يف تشجيع الشركات الصغيرة على االقتراض
وتعيين عاملين جدد ،على سبيل املثال.
فهل يسهم تيسير السياسة النقدية إذن يف تفاقم عدم
املساواة أم احلد منها بوجه عام؟
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ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري  ،٢٠١٩-٢٠٠٠ -اﻷﻋﻤﺎر  ٦٥ - ٥٥ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺰداد ﺧﻄﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا أﻗﻞ ﻋﺎدة ،ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب
أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

الزدادت احتماالت فقدان ليزا لعملها واتسعت فجوة الدخل
بينها وبين عمها .وحتى لو كانت ليزا قد استطاعت العثور
على وظيفة أخرى ،فقد تكون وظيفة غير مستقرة – بعقد
قصير األجل ومزايا قليلة ،على سبيل املثال.
ولننظر اآلن يف حالة أرتورو ،فهو يتقاضى أجرا ،ويستثمر
يف جمموعة من السندات واألسهم التي تدر عليه دخال
رأسماليا ،ويمتلك منزال .وسيساعد تراجع أسعار الفائدة يف
زيادة دخله الرأسمايل ،وسيستفيد بالتايل من خالل قناة
تكوين الدخل ،كما سترتفع قيمة استثماراته يف السندات
واألسهم والعقارات من خالل قناة امليزانية العمومية .ولكن
ليزا ال تمتلك أي أصول ولن تستفيد مباشرة من زيادة الدخل
الرأسمايل أو ارتفاع أسعار األصول بالتايل.
وننظر أخيرا يف حالة مارغريتا وهوميرو اللذين تقاعدا
بعدما ادخرا طيلة حياتهما ويعتمدان حاليا على دخلهما
التقاعدي والفائدة من الودائع املصرفية .وكالهما مدخر
صاف .يف حين أن ليزا مقترض صاف ،حيث حصلت على
قرض للدراسة وقرض آخر لشراء سيارة .ومع تخفيض
أسعار الفائدة ،تقل مدفوعات الفائدة املستحقة على ليزا
يونيو  | ٢٠٢١التمويل والتنمية
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جتاه البنك ،إما بسبب تخفيض أسعار الفائدة على القروض
التي حصلت عليها (بالنسبة للقروض ذات الفائدة املتغيرة)
أو ألنها تمكنت من إعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة أقل.
لكن مارغريتا وهوميرو يتعرضان للخسارة بسبب تراجع
دخلهما من الفائدة عقب تخفيض أسعار الفائدة (فضال عن
احتمالية تعرضهما خلسائر بالقيمة احلقيقية بسبب إمكانية
ارتفاع التضخم نتيجة التيسير النقدي) .وقد يتراجع دخلهما
التقاعدي بالقيمة احلقيقية.
وبافتراض تساوي جميع العوامل األخرى ،عادة ما يكون
تأثير التيسير النقدي سلبيا على املدخرين قليلي الديون
الذين يمتلكون ودائع مصرفية كبيرة ،بينما يستفيد منه
املقترضون على أساس صاف (راجع دراسة ،Auclert 2019
ودراسة  .)Tzamourani 2021وبعبارة أخرى ،فإن التيسير
النقدي يعيد توزيع املوارد من املدخرين إىل املقترضين ،وهو
ما يعرف بقناة إعادة توزيع املدخرات.

الفائز هو ...

يتوقف التأثير الصايف بالنسبة لليزا ووالديها وعمها على
األثر اجملمع إلجراءات السياسة النقدية عبر خمتلف القنوات.
فبعض القنوات حتمل مكاسب لهم بينما يتكبدون خسائر عبر
القنوات األخرى.
فعلى سبيل املثال ،جند أن ليزا تستفيد من التيسير النقدي
كانت
وإنBudina,
من خالل دخل العمل وتراجع تكلفة خدمة الدين3/31،
لن تستفيد مباشرة من ارتفاع أسعار األصول.
وعقب التيسير النقدي ،يستفيد أرتورو من ارتفاع دخل
العمل وزيادة الدخل الرأسمايل – بينما يتكبد خسائر إذا
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺘﻪ

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات.
اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ :ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ
ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺎﰲ اﻟﺜﺮوة
) ٪ﻣﻦ ا�ﻤﻮع(

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ٪١٠ :

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ٪٧٠ :

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺎ٪٢٠ :

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

أﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ
أﺧﺮى

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ :ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل
اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺎﰲ اﻟﺜﺮوة
) ٪ﻣﻦ ا�ﻤﻮع(

ﺳﻨﺪات
أﺳﻬﻢ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ٪١٠ :

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ٪٧٠ :

ﻋﻘﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺎ٪٢٠ :

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺴــﺢ اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻﺳــﺘﻬﻼك ﻟﻸﺳــﺮ اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ ﻟﻌــﺎم  ٢٠١٦ﰲ اﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑــﻲ )Household Finance and
 ،( Consumption Surveyوﻣﺴــﺢ اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻌــﺎم  ٢٠١٦ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ )Survey of
 ،( Consumer Financesوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻀــﻢ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻠــﺪان اﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻨﻤﺴــﺎ وﺑﻠﺠﻴــﻜﺎ وﻗﺒــﺮص وإﺳــﺘﻮﻧﻴﺎ وﻓﻨﻠﻨــﺪا وﻓﺮﻧﺴــﺎ وأﳌﺎﻧﻴــﺎ واﻟﻴﻮﻧــﺎن
وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ وأﻳﺮﻟﻨﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻻﺗﻔﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ وﻣﺎﻟﻄﺔ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻮﻟﻨﺪا واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
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كان مدخرا صافيا بسبب تراجع دخل الفائدة .وبالنسبة
ملارغريتا وهوميرو ،يمكن موازنة تراجع دخل الفائدة املتولد
من مدخراتهما من خالل ارتفاع قيمة منزلهما – وربما عدم
اضطرارهما إلعالة ابنتهما التي كانت تعاين يف السابق إذا
ما ساعدتها اإلجراءات النقدية على االحتفاظ بوظيفتها.

قنوات خمتلفة

كما يتضح من مثال عائلة سامبسونز ،فإن حجم اآلثار
التوزيعية للتيسير النقدي يتوقف على األهمية النسبية
خملتلف القنوات ،والتي قد تتنوع أيضا حسب اخلصائص
اخملتلفة لكل بلد.
ففي البلدان التي حققت مستويات شمول مايل أفضل من
غيرها ،يمكن لألسر الفقيرة الوصول إىل االئتمان بسهولة
أكبر ،كما تستطيع على األرجح احلصول على قروض
عقارية لشراء املنازل – مما يجعلها تستفيد بالتايل من
تراجع أسعار الفائدة ،وذلك على عكس البلدان األخرى التي
يعتاد مواطنوها شراء منازلهم نقدا .ويف البلدان التي تقوم
نظمها املالية على املصارف ،فإن املواطنين غير احلاصلين
على قروض الذين يحتفظون بمدخراتهم يف صورة ودائع
مصرفية قد يتكبدون خسائر نتيجة التيسير النقدي من
خالل قناة إعادة توزيع املدخرات .وبالنسبة للبلدان التي
يتسع فيها نطاق احلماية االجتماعية ،يؤدي التيسير
النقدي إىل تراجع خطر البطالة بالنسبة للعمالة األقل دخال
بشكل أكبر مقارنة بالبلدان التي توفر قدرا أقل من احلماية
االجتماعية ملواطنيها.
ويف االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية،
يمكن أن يتفاوت تأثير قناة امليزانية العمومية على عدم
املساواة حسب أنواع األصول التي يمتلكها املواطنون.
وعادة ما يكون الدخل الرأسمايل هو األهم على اإلطالق
بالنسبة لألسر األكثر ثراء التي حتوز قدرا أكبر من األصول
املالية .وينطبق ذلك خصوصا على الواليات املتحدة ،حيث
تشكل السندات ( )%16واألسهم ( - %46انظر الرسم البياين
 )2ثلثي أصول العشرة يف املائة األكثر ثراء .وبخالف هذه
اجملموعة ،يتركز اجلزء األكبر من أصول معظم أسر االحتاد
األوروبي والواليات املتحدة ضمن فئة العقارات .ويعني ذلك
أن التيسير النقدي قد يكون له دور أكبر يف زيادة املساواة من
خالل أسعار املساكن مقارنة بالدخل الرأسمايل ،كما يستفيد
أصحاب القروض العقارية أيضا من تراجع مدفوعات الدين.
وخلصت جمموعة من الدراسات (الصادرة قبل جائحة
كوفيد )19-التي تتناول عددا من القنوات املذكورة إىل أن
تيسير السياسات النقدية تنشأ عنه آثار توزيعية صافية
خمتلطة وحمدودة غالبا من حيث مردودها االقتصادي،
مع بعض االختالفات عبر البلدان وبين السياسات النقدية
التقليدية (أسعار الفائدة) وغير التقليدية (مشتريات األصول).
ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال ،يزداد عدم املساواة
يف الدخل ويتراجع عدم املساواة يف االستهالك عقب التيسير

الكمي – ولكنها آثار حمدودة ومؤقتة (راجع دراسة Kaplan,
.)Moll, and Violante 2018

السؤال األهم

يف ظل اتساع فجوات الدخل والثروة وضيق احليز املتاح يف
ميزانيات العديد من البلدان ،هل ينبغي أن يكون للسياسات
النقدية دور أكبر يف التصدي لعدم املساواة؟
تكمن املشكلة يف أن السياسة النقدية أداة غير فعالة
للتصدي للتحديات التي تواجه جمموعات ديمغرافية أو
جمموعات اجتماعية-اقتصادية بعينها .عالوة على ذلك،
فإن تكليف البنوك املركزية بهدف إضايف قد يؤثر سلبا على
كفاءة السياسة النقدية نظرا ألن السعي إىل احلد من عدم
املساواة قد يتعارض مع مهمة احلفاظ على استقرار األسعار
واإلنتاج .وتوجد أطراف أخرى أقدر على التصدي للقضايا
املرتبطة بزيادة عدم املساواة ،ال سيما احلكومة ،نظرا ألن هذه
االجتاهات طويلة األجل تنشأ يف األساس عن عوامل هيكلية
وتتطلب أدوات أكثر كفاءة الستهداف جمموعات بعينها.
ومن خالل السماح للبنوك املركزية بالتركيز على وظيفتها
األساسية ،سيمكنها التفرغ ألداء املهام التي تبرع فيها :اتخاذ
اإلجراءات املالئمة ملواجهة الهبوط االقتصادي وحماية
الوظائف مع احلفاظ على استقرار األسعار .ويف الوقت نفسه،
ينبغي أن تسعى البنوك املركزية إىل فهم الفروق بين األسر
بشكل أفضل ومراعاة هذه الفروق يف تطبيق أطر السياسات
احلالية ،بما يف ذلك من خالل إعداد النماذج والتحليالت
الالزمة لدراسة توزيع الدخل والثروات الذي يعد أحد حمددات
انتقال آثار السياسة النقدية.
ويف الوقت نفسه ،من شأن سياسات املالية العامة الداعمة
واإلصالحات الهيكلية املقترنة بتيسير السياسة النقدية
املساهمة يف حتسين النتائج االقتصادية الكلية والتوزيعية.
ويعد الدعم املايل املوجه ،إىل جانب اإلصالحات الهيكلية
التدريجية – كسياسات سوق العمل النشطة ،بما يف ذلك
املساعدة يف البحث عن فرص عمل وإعادة التدريب – من
األدوات األكثر مالءمة ملواجهة تزايد عدم املساواة ومساعدة
الفئات التي سبقها ركب التحول االقتصادي.
وتضطلع البنوك املركزية بدور أساسي يف اجلدال الدائر
بشأن عدم املساواة – بما يف ذلك خالل جائحة كوفيد19-
– يتمثل يف اإلفصاح بوضوح عن اآلثار التوزيعية اإليجابية
والسلبية إلجراءات السياسة النقدية من خالل خمتلف القنوات،
بما يف ذلك البيانات الصادرة عن مسؤويل البنوك املركزية،
والتقارير الرسمية ،وفعاليات التواصل اجملتمعي .وعليها أن
توضح الدور احملتمل لهذه اإلجراءات يف تعزيز مستويات
الرخاء بوجه عام من خالل حتسين آفاق التوظيف لصالح
الفئات األكثر فقرا واحلد من عدم املساواة يف االستهالك.
والتواصل الواضح أمر ضروري للحفاظ على ثقة اجلمهور
وتوضيح صالحيات البنوك املركزية يف حدود املهام املنوطة
بها.

وقد بدأت البنوك املركزية الكبرى يف اإلفصاح بوضوح
عن اآلثار التوزيعية ملا تتخذه من إجراءات (راجع دراسة
 ،Carney 2016ودراسة  .)Lane 2019كذلك قام االحتياطي
الفيدرايل مؤخرا بمراجعة مهامه وصالحياته ،بما يف ذلك
للتأكيد على ضرورة بلوغ احلد األقصى للتوظيف كأحد
األهداف االحتوائية وتعزيز مزايا السياسات النقدية
التنشيطية لصالح الفقراء.

ما بعد كوفيد19-

ال تزال اجلائحة تتسبب يف آثار توزيعية ملحوظة ،وال يزال
اجلدال مستمرا بشأن عدم املساواة ،بما يف ذلك يف سياق
البنوك املركزية .وقد تتغير األهمية النسبية خملتلف القنوات
التي تؤثر السياسة النقدية من خاللها على عدم املساواة إذا
ما أدت اجلائحة إىل تغيرات دائمة يف توزيع الدخل والثروات.
وبينما يظل االستقرار االقتصادي الكلي هو الهدف األساسي
للبنوك املركزية ،ينبغي لها االضطالع بدور يف هذا الشأن من
خالل اإلفصاح عن اآلثار التوزيعية للسياسة النقدية ومراقبتها
وحتليلها .وينبغي لها كذلك إلقاء الضوء على احلقائق املغايرة
– التحسن العام يف مستويات الرخاء بفضل إجراءات السياسة
النقدية بالرغم من اآلثار التوزيعية املمكنة .وأخيرا ،ينبغي أن
توضح البنوك املركزية أن استمرار تفاقم أوضاع عدم املساواة
وتراجع أسعار الفائدة على املدى الطويل هما نتيجة عوامل
هيكلية يف األساس ال يمكن التصدي لها إال من خالل التنسيق
مع السياسات احلكومية األخرى.

نينا بودينا اقتصادي أول وهيلين بوارسون نائب
رئيس قسم بإدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة
بصندوق النقد الدويل وكيارا فريتو اقتصادي بإدارة
نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدويل ودنيز إيغان
رئيس قسم بإدارة البحوث بصندوق النقد الدويل.
تستند هذه املقالة إىل ورقة عمل صادرة مؤخرا عن صندوق النقد
الدويل بعنوان (“ )”Distributional Effects of Monetary Policyمن إعداد مؤلفي
املقالة وفالنتينا بونيفاشيو ولويز برانداو مارك وباالج سونتو
وفيليب إنغلر ودافيد فورتشيري وروي مانو وماتشيكو ناريتا
ومراد أومويف وغورنين باسريشا.

املراجع:
Auclert, A. 2019. “Monetary Policy and the Redistribution Channel.” American Economic
Review 109 (6): 2333–367.
Carney, M. 2016. “The Spectre of Monetarism.” Roscoe Lecture, John Moores University,
Liverpool, UK, December 5.
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of Ireland/ECB Conference on Household Finance and Consumption, Dublin, December 16.
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يونيو  | ٢٠٢١التمويل والتنمية

47

عودة إىل األسس

اخملاطر واملردود من البحث عن العائد

انخفاض معدالت العائد يغري املستثمرين باإلقدام على اخملاطر ،وهو ما
يمكن أن يتسبب يف عدم االستقرار االقتصادي واملايل
جاي سورتي
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تختلف القدرة على حتمل اخملاطر والرغبة يف اإلقدام عليها:
فاألسر والشركات واملؤسسات املالية ،كل يعمل بطريقة
خمتلفة .غير أنها تتأثر بنفس القوى .ويكتسب توازن أسعار
الفائدة على سندات اخلزانة أهمية خاصة يف هذا الصدد (سعر
الفائدة احملقق للتساوي بين مقدار األموال املطلوبة ومقدار
األموال املعروضة) .وهذا العائد على األصول املأمونة يؤثر
على العائد على االستثمارات األخرى ،بما فيها السندات
احلكومية طويلة األجل ،والودائع املصرفية ،وسندات وأسهم
الشركات .والعائدات على هذه األصول األكثر خطورة غالبا
ما ترتفع وتنخفض تماشيا مع العائد على األصول املأمونة.
وتزداد جاذبية البحث عن العائد عندما تهبط العائدات
على األصول املأمونة إىل مستويات متدنية للغاية على
امتداد فترة زمنية طويلة ،مثلما حدث يف اليابان وعدة
اقتصادات أوروبية على مدار العقدين املاضيين .فبالنسبة
لألسر ،يُترجم ذلك إىل انخفاض يف العائد على مدخراتها
وبطء يف تراكم ثرواتها .وتزداد نتيجة لذلك صعوبة حتقيق
الطموحات يف احلياة كشراء منزل أو االدخار لتأمين مرحلة
التقاعد ،أو توريث الثروة لألبناء.
وحتاول األسر أن تعوض ذلك بزيادة مدخراتها وتقليل
نفقاتها( .اليابان من أبرز احلاالت املستثناة من ذلك ،حيث
األسر األكبر سنا واألوفر ثروة ،وهي األقل حاجة إىل زيادة
مدخراتها التحوطية واألعلى قدرة على البحث عن العائد،
قد استثمرت يف سندات وأسهم األسواق الصاعدة عالية
اخملاطر) .فانخفاض معدالت اقتراض األسر واستهالكها
يقلل الطلب على السلع واخلدمات التي تبيعها الشركات ،مما
يؤدي إىل انخفاض مبيعات الشركات وأرباحها نتيجة لذلك.
وللقطاع املايل نصيب من املعاناة كذلك .ويتراجع اإلقراض
املصريف لألسر .ومع هبوط أسعار الفائدة إىل مستويات
متدنية للغاية ،يتقلص الفرق بين اإلقراض املصريف وأسعار
الفائدة على الودائع .وجتتمع كل هذه العوامل فتدفع األرباح
نحو االنخفاض.

استراتيجيات البحث عن العائد

تسعى الشركات عادة إىل تعويض عجز االستهالك الناجم
عن زيادة وفورات األسر بانتهاز فرصة انخفاض أسعار
الفائدة وقلة االقتراض لتمويل استثمارات عالية اخملاطر
وعالية العائد .وعادة ما يحدث ذلك بطريقة من اثنتين .قد
تستثمر الشركات يف أوراق مالية ذات عائدات أعلى .أو قد
توسع نشاطها ليشمل قطاعات أو بلدان جديدة عن طريق

الرسم التوضيحيISTOCK / RASTUDIO :

عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة ومعدالت التضخم
منخفضة ،يصبح االستثمار سهال جدا :إذ يستطيع املدخرون أن
يحققوا عائدات سهلة وذلك ببساطة عن طريق إيداع أموالهم يف
صورة سندات اخلزانة أو أصول مأمونة مشابهة .ولكن األمر يزداد
صعوبة كثيرا عندما تنخفض أسعار الفائدة ،مثلما كان حالها
يف معظم االقتصادات املتقدمة منذ األزمة املالية العاملية يف
 2009-2008واستمرارها لفترة أطول يف بعضها .وإذا سئم
املدخرون من أسعار الفائدة الصفرية أو القريبة من الصفر فقد
ينجذبون لتجربة االستثمار يف أصول أو انتهاج استراتيجيات
تنطوي على خماطر أكبر على أمل حتقيق عائدات أعلى .ويطلق
خبراء االقتصاد على هذه اخلطوة البحث عن العائد.
فقد يُقْدِم املستثمرون األفراد على نقل أموالهم من حسابات
االدخار إىل أسواق األسهم .وقد تسعى الشركات إىل زيادة دخلها
من خالل استثمارات املضاربة املمولة بالدين يف ظل انخفاض
تكلفة االقتراض .وقد تُقْبِل املؤسسات املالية كالبنوك وشركات
التأمين على مضاربات خطرة للحفاظ على أرباحها أو ربما
من أجل البقاء .ولكن احملافظ التي تنطوي على خماطر أكبر
تزيد احتماالت اخلسارة .وارتفاع املديونية يعني مزيدا من
عدم استقرار أوضاع الشركات حينما تواجه صدمات معاكسة.
والنتيجة هي تعرض املؤسسات ملزيد من اخملاطر وزيادة
احتماالت عدم االستقرار االقتصادي واملايل.

أصول مأمونة وأصول خطرة

عودة إىل األسس

إنشاء شركة تابعة أو شراء شركة موجودة بالفعل .وغالبا
ما يكون عنصر الدين يف هذه املعامالت أعلى ،ومساهمة
الشركة بأرباحها احملتجزة أو أي من مواردها األخرى أقل
مما ستكون عليه إذا كان التوسع نتيجة طبيعية لقوة النمو
االقتصادي وأرباح الشركات.
وحال املؤسسات املالية كحال الشركات ،فهي تطبق
استراتيجيات متنوعة يف البحث عن العائد .فقد تتجه البنوك
الكبيرة إىل التوسع اخلارجي نحو بلدان حتقق فيها معدالت
نمو وعائدات استثمارية أفضل .وقد تتجه البنوك متوسطة
احلجم إىل التوسع احمللي ،على مستوى القطاعات أو
املناطق ،فتزاحم املقرضين احملليين األصغر حجما .والبنوك
األصغر ،من جانبها ،قد تندمج مع البنوك املتوسطة أو تدخل
يف عالقة شراكة معها ،أو مع بعضها بعضا ،لكي تتفادى
املنافسة.
وال يعترض خبراء االقتصاد على اخملاطرة لزيادة
العائدات يف حد ذاتها :فبعض األفراد واملؤسسات أكثر براعة
يف إدارة اخملاطر من غيرهم ،واإلقدام على اخملاطر ال يعرض
بالضرورة النمو االقتصادي واالستقرار املايل للخطر .ومع
هذا ،فاستراتيجيات البحث عن العائد يمكن أن تسفر عن
عواقب على مستوى النظام ككل إذا اعتمدتها الشركات
واملؤسسات املالية على نطاق واسع ،األمر الذي يمكن أن
يشكل مصدر قلق لصناع السياسات.

اخملاطر على االقتصاد

البحث عن العائد يمكن أن يزيد احتماالت مواجهة حاالت
ركود أعمق وأطول .فعند مواجهة صدمات اقتصادية
معاكسة ،ستضطر الشركات التي عليها ديون كبيرة إىل
تقليص استثماراتها بقدر أكبر ولفترات أطول مما لو مل تكن
عليها ديون ،مما يفضي إىل انخفاض الدخل القومي وتراجع
النمو االقتصادي .فبعضها سيتوقف عن سداد القروض ،مما
يسبب ضغوطا على أرباح البنوك ،ويكبح قدرتها على تقديم
االئتمان ،ومن ثم زيادة انخفاض النمو االقتصادي .وهناك
بعض البنوك التي لن تقدر حتى على جمرد البقاء.
والشركات التي تستخدم الديون لتمويل حيازات خطرة
تتعرض خملاطر جديدة تصعُب إدارتها .فإذا جلأت شركة
من الواليات املتحدة إىل االقتراض من الداخل بغرض
التوسع يف اخلارج ،أو إذا اقترضت إحدى شركات األسواق
الصاعدة من الواليات املتحدة بغرض التوسع يف الداخل،
فقد تواجه خماطر جسيمة من تغير سعر الصرف .ونظرا ألن
هذه الشركات ستسدد قروضها وفوائدها بالدوالر ،وحتقق
أرباحها بعملة أجنبية ،فارتفاع سعر صرف الدوالر يمكن
أن يزيد عبء السداد بشكل كبير .وتلجأ الشركات إىل األسواق
املالية للتحوط من هذه اخملاطر لكنها جتد أن اللجوء إليها
بشكل تام مكلف للغاية .وعندما تقع اخلسائر ،من املمكن أن
تكون فادحة.
ونظرا ألن الدوالر عملة تمويل عاملية ،فحوافز البحث عن
العائد التي تنشأ من انخفاض أسعار الفائدة لفترات طويلة يف

الواليات املتحدة ال تقتصر على البنوك والشركات األمريكية.
فقد تقترض الشركات يف بلدان أخرى من الواليات املتحدة
كذلك لكي تستثمر بمعدل عائد أعلى يف السوق احمللية.
وتنطوي جتارة املناقلة هذه على خماطر مالية ألن أي تشديد
للسياسة النقدية يف الواليات املتحدة (أو أي صدمة حملية)
يمكن أن يسفر عن خسائر بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر.
وكانت االضطرابات يف عام  2013أحد األمثلة على ذلك
حينما شهدت الشركات الكبرى يف األسواق الصاعدة خسائر
يف جتارة مناقلة العملة بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر.
وكانت هذه اخلسائر كبيرة بما يكفي للتأثير بشكل ملموس
على التقييمات السوقية للشركات .ويف بعض احلاالت ،أدت
اخلسائر إىل مزيد من التقلب يف األسواق املالية احمللية.
والبنوك التي توسع نشاطها يف اخلارج قد تواجه خسائر
إذا مل تتكيف مع التحديات اجلديدة يف إدارة اخملاطر .فعلى
سبيل املثال ،قد يجد املكتب الرئيسي ألحد البنوك أنه يمكن
أن يحقق أقصى درجات الفعالية من خالل التوسع يف بلد
أجنبي عن طريق تفويض مديرين حمليين باتخاذ القرارات

الشركات التي تستخدم الديون لتمويل
حيازات خطرة تتعرض خملاطر جديدة
تصعُب إدارتها
املتعلقة بالتشغيل .ولكن هذا البنك يواجه فيما بعد حتديا
أصعب يف إعطاء حوافز تضمن فعالية األداء .وقد ينجذب
البنك لفكرة جعل األجور والترقيات مرهونة بالعائدات
املرتفعة إىل درجة غير واقعية ومن ثم دفع املديرين
احملليين إىل اإلقدام على خماطر كثيرة جدا.
وأخيرا ،من شأن توحيد القطاع املصريف من خالل دمج
البنوك الصغيرة أو استحواذ البنوك األكبر عليها أن يخنق
املنافسة .وقد يفضي هذا األمر إىل ارتفاع تكاليف االقتراض
وخاصة على األسر واملؤسسات الصغيرة التي ستواجه
ارتفاعا يف تكاليف االستهالك واالستثمار – وتلك انتكاسة
خطيرة يف النمو االحتوائي.
والبحث عن الريع يمكن أن يحقق منافع كذلك .وعندما
تثمر املضاربات اخملاطرة ،فإنها ترفع الدخل من املدخرات
واالستثمارات بينما تظل أسعار الفائدة منخفضة ويصعُب حتقيق
عائد .وهي تؤدي كذلك إىل نشر رأس املال يف أسواق جديدة .ولكن
صناع السياسات يجب أن يظلوا منتبهين للمخاطر – وخاصة
خماطر استثمارات املضاربة املمولة بالدين .فبعض املضاربات
تنطوي حتما على مشكالت .ويف هذه احلالة ،فإن عواقبها على
االستقرار االقتصادي واملايل يمكن أن تكون حادة.
جاي سورتي نائب رئيس قسم يف إدارة األسواق النقدية
والرأسمالية بصندوق النقد الدويل.
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البرامج التي تمنح جوازات سفر
مقابل االستثمار تنطوي على خماطر
النزاهة املالية التي يجب إدارتها

فرانشيسكا فرناندو ،وجوناثان
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قيام البلدان بإغالق حدودها إلبطاء سرعة
انتشار جائحة كوفيد ،19-أصبح جواز السفر
الثاين سلعة مرغوبة بشكل متزايد ملن بوسعهم
حتمل تكلفتها .ورغم أنها ليست ظاهرة جديدة – حيث
اعتمد العديد من البلدان برامج «جواز السفر الذهبي» على
مر السنين  -فقد تَدَّد االهتمام بها مع بداية اجلائحة.
وتتراوح تكلفة احلصول على جنسية ثانية – أحيانا خالل
 30يوما فقط – بين  100ألف دوالر و 2.5مليون دوالر.
وتعد أنتيغوا وبربودا ،وقبرص ،وغرينادا ،واألردن ،ومالطة،
وسانت كيتس ونيفس ،وفانواتو من بين العديد من البلدان
التي عرضت هذه الصفقات.
وهناك عدد قليل من األرقام املتاحة عن التجارة يف
جوازات السفر بسبب التعتيم على هذه البرامج بشكل عام.
ومع ذلك ،أفادت الشركات التي تقدم هذه اخلدمات بوجود
طلب متزايد على جواز السفر الثاين يف خضم اجلائحة.
وارتفعت الطلبات املقدَّمة من األفراد ذوي الثروات الصافية
الكبيرة يف االقتصادات املتقدمة ارتفاعا حادا .وارتفع الطلب
بدرجة أكبر بسبب اخلصومات التي قدمتها بعض البلدان.
وجلواز السفر الثاين مزايا عديدة ،مثل القدرة على السفر
بحرية دون تأشيرات ،والفرار من االضطهاد السياسي أو
الصراعات أو االضطرابات املدنية .ويمكن أن يقدم أيضا
مزايا جذابة أخرى تتمثل يف إدارة الضرائب والثروات .وعادة
ما يكون املواطنون من البلدان ذات األنظمة االستبدادية،
حيث تتسم سيادة القانون بالضعف ،هم األكثر حرصا على
احلصول على «جواز سفر ذهبي».
ولكن نظرا ألن فيروس كورونا قد هدد بإرباك اخلدمات
الصحية قبل أن تصبح اللقاحات متاحة ،فقد بحث األثرياء
من البلدان الديمقراطية املتقدمة عن طريق للهروب.
وبالنسبة للبلدان التي تسعى إىل إعادة بناء اقتصاداتها
املتضررة من اجلائحة ،قد يبدو بيع جوازات السفر وسيلة
سهلة جللب اإليرادات واالستثمارات .وقد حققت هذه
الترتيبات يف املاضي قدرا كبيرا من التدفقات الداخلة التي
يمكن أن يكون لها تأثير على االقتصاد واملالية العامة –
ويمكن النظر على سبيل املثال يف اإليرادات املتولدة عن هذه
البرامج يف منطقة الكاريبي (راجع ورقة العمل الصادرة عن
صندوق النقد الدويل .)IMF Working Paper No. 20/8 -
وقد استخدمت بعض البلدان هذه البرامج لتغذية خزائنها
بأموال جديدة بعد الكوارث الطبيعية (على سبيل املثال جند
أن انخفاض اإليرادات الضريبية بعد أن ضرب إعصار ماريا
أراضي دومينيكا قد عوضته جزئيا إيرادات جواز السفر
الذهبي).
ويف نهاية املطاف ،يكون منح اجلنسية قرارا سياديا
للحكومة .ومع ذلك ،يمكن أن تكون خماطر بيع اجلنسية مرتفعة.
فهناك توثيق واسع النطاق حلاالت سوء االستغالل ،بما يف ذلك
املساعدة على ارتكاب جرائم الفساد وغسل األموال والتهرب
الضريبي وغيرها من اجلرائم .وإذا مل تتم إدارة اخملاطر كما
ينبغي ،فإن البلدان التي تقدم هذه البرامج يمكن أن تعاين

من األضرار التي تلحق بالسمعة ،مما يؤثر على استقرارها
االقتصادي واملايل ،ويؤدي إىل تفاقم عدم املساواة.
ويمكن أن تخفي اجلنسية اجلديدة ارتفاعا يف نمط
اخملاطر .فقد يبحث اجملرمون واإلرهابيون عن أفضل بلد
يوفر مالذا آمنا من إنفاذ القانون أو تسليم اجملرمين .وقد
يختبئون وراء هويات بديلة للحصول على منتجات مالية
أو التهرب من العقوبات وقوائم املراقبة .وقد يستخدمون
اجلنسية الثانية يف إخفاء حساب مصريف كان يتعين عليهم
اإلعالن عنه بموجب القواعد الضريبية الدولية لوال هذه
اجلنسية ،أو قد يسعون إىل احلصول على اجلنسية يف بلد مل
يبرم اتفاقية لتبادل املعلومات الضريبية.
ويمكن أن تنتقل خماطر هذه البرامج إىل بلدان أخرى
أيضا .فقد يستخدم مرتكبو اجلرائم املنظمة جوازات السفر
التي حصلوا عليها مؤخرا للتنقل بحرية بين البلدان وإنشاء
شركات غير قانونية .وقد اتخذت املفوضية األوروبية
إجراءات قانونية ضد دولتين عضوين (قبرص ومالطة)
ملنحهما جوازات سفر ذهبية ألفراد ليس لهم «صلة
حقيقية» باالحتاد األوروبي؛ وتقول املفوضية إن هؤالء
األفراد يهددون سالمة مواطني االحتاد األوروبي ككل ،ألن
أي مواطن يف أي دولة عضو يف االحتاد األوروبي له احلق
يف التنقل والعيش والعمل بحرية يف الدول األعضاء الست
والعشرين األخرى.
ويمكن أن تؤدي اجلنسية عن طريق االستثمار إىل الفساد
والسعي لتحقيق الريع .وبدون رقابة مناسبة ،قد يَقْبَل

ما هي جوازات السفر الذهبية
تتيح برامج جوازات السفر الذهبية لألفراد وعائالتهم شراء
جنسية جديدة من خالل استثمارات أو مساهمات مستهدفة.
االستثمارات واملساهمات :وتشمل املساهمات النقدية
املباشرة ،وشراء أدوات الدين احلكومية (مثل االستثمار يف
األسهم والسندات واألوراق املالية احلكومية) ،واالستثمار يف
قطاعات حمددة (مثل العقارات والبناء) وإنشاء مؤسسات
األعمال .وتتراوح املبالغ املؤهلة عادة بين  100ألف دوالر
و 2.5مليون دوالر (ما عدا الرسوم) ولها شروط تمويل خمتلفة
(مثل الدفعات املبدئية ،واألقساط ،والقروض املصرفية).
اإلدارة :عادة ما يتم تكليف وكالة حكومية باإلشراف على
البرنامج ،وقد تعتمد الوكالة على أطراف ثالثة يف تسويق
البرنامج ،وتسهيل تقديم الطلبات ،وتطبيق إجراءات العناية
الواجبة .ولبعض البرامج حصص قانونية حتد من عدد
الطلبات.
عملية تقديم الطلبات :تتطلب عملية تقديم الطلبات عادة
إجراء فحص خللفية مقدمي الطلبات (مثل فحص اخللفية
اجلنائية ،وفحص األطراف الثالثة) ،رغم اختالف املتطلبات.
ويمكن أن يتراوح زمن معاجلة الطلبات بين  30يوما وأكثر من
سنة – ويتيح العديد من البرامج خيار استخدام املسار السريع
مقابل زيادة يف مبالغ املساهمات.
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البلدان التي تقدم هذه البرامج يمكن أن تعاين من األضرار التي
تلحق بالسمعة ،مما يؤثر على استقرارها االقتصادي واملايل
املوظفون العموميون رشاوى أو يسرقون الرسوم .ويمكن أن
ينشأ عن البرامج املربوطة بقطاعات حمددة اعتماد مفرط
يؤدي إىل اختالالت اقتصادية .فعلى سبيل املثال ،تمنح
بعض البلدان اجلنسية للمستثمرين الذين يشترون عقارات
باهظة األسعار .ويمكن أن تؤدي األموال اخلارجية إىل رفع
أسعار العقارات احمللية وخلق فقاعات عقارية.
وكرد فعل جتاه البلدان التي تبيع جوازات السفر دون
فحص سليم ،قد تتخذ حكومات أخرى إجراءات مضادة
مثل الفحص املعزز حلاملي جوازات السفر العادية من هذه
البلدان .ويف بعض احلاالت ،قد يتم اعتبار بعض البلدان
عالية اخملاطر .فعلى سبيل املثال ،تنشر منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي قائمة بالبرامج عالية
اخملاطر التي تشتبه يف أنها تسمح لألفراد بإخفاء أصولهم
اخلاضعة للضرائب يف اخلارج .ويمكن للبنوك األجنبية
مواجهة هذه التصورات السلبية للمخاطر ،مما يفرض
ضغوطا على العالقات املصرفية املراسلة .ويمكن أن يكون
لذلك آثار كبيرة على االستقرار املايل.

تقييم البرامج

يعمل صندوق النقد الدويل مع البلدان األعضاء من خالل
مشورته بشأن السياسات على تسليط الضوء على خماطر
هذه الترتيبات ،مع مراعاة حتقيق التوازن السليم بين
اخملاطر واملنافع ،وجتنب التأثير االقتصادي السلبي على
املدى الطويل .فعلى سبيل املثال ،قدم الصندوق املشورة
للبلدان األعضاء بشأن خماطر النزاهة املالية التي تنطوي
عليها البرامج احلالية والسابقة ،وذلك يف مشاورات املادة
الرابعة مع جزر القُمُر ،وقبرص ،ودومينيكا ،وغرينادا،
ومالطة ،وسانت كيتس ونيفس ،وسانت لوسيا .وبشكل أعم:
·ينبغي للبلدان تكوين فهم واضح للمخاطر :فقبل إطالق
برامج اجلنسية عن طريق االستثمار أو االستمرار فيها،
ينبغي للسلطات أن تقيِّم بدقة التكاليف واملنافع ،بما
يف ذلك قدرتها على إدارة خماطر النزاهة املالية .هل
إجراءات تقديم الطلبات واملتابعة واإللغاء قوية؟ وما
مدى فعالية دعم تبادل املساعدات القانونية ،وتبادل
املعلومات الضريبية ،وأطر مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب؟ ينبغي إجراء تقييمات اخملاطر هذه باستمرار
لالستجابة للتغيرات يف البيئة.
·ينبغي للسلطات ضمان إجراء فحص قوي ملقدمي
الطلبات :ينبغي للهيئات احلكومية أو األطراف الثالثة
املسؤولة عن معاجلة طلبات احلصول على جواز السفر
الذهبي إجراء فحص دقيق خللفية مقدمي الطلبات
بصورة مستمرة ،بما يف ذلك التحري عن مقدمي الطلبات
باالشتراك مع السطات احمللية ،والرجوع إىل قواعد
بيانات األشخاص اخلاضعين لعقوبات واملعرضين
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سياسيا .ويجب على الوكالء الذين يتعاملون مع الطلبات
تطبيق إجراءات العناية الواجبة املالئمة على عمالئهم،
وإثبات مشروعية مصادر ثرواتهم ودخولهم ،واإلبالغ
عن األنشطة املشبوهة .وال ينبغي قبول أي من مقدمي
الطلبات دون فحص شامل .وينبغي اإلشراف على جميع
القطاعات والوكالء املشاركين يف هذه البرامج للتأكد
من امتثالهم ملتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
·ينبغي للسلطات النظر يف اتخاذ تدابير معززة للشفافية
والرقابة :وأحد سبل القيام بذلك هو نشر أسماء مقدمي
الطلبات املقبولين .ويمكن أن يكون هذا بدوره مفيدا
للبنوك ومؤسسات األعمال األخرى عندما حتتاج إىل
تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عمالئها ،ومفيدا
كذلك للسلطات التي جتري التحريات .وهناك سبيل آخر
وهو التأكد من أن جواز السفر ووثائق اجلنسية األخرى
الصادرة تشير إىل أن جوازات السفر هذه ذهبية .وينبغي
للسلطات أيضا النظر يف إجراء عمليات تدقيق عامة
بصورة دورية لضمان استخدام عائدات البرنامج يف
أغراضها املنشودة.
·يمكن للبلدان النظر يف اعتماد منهج إقليمي لتحقيق
تكافؤ الفرص :يمكن أن يساعد اتباع منهج منسق بين
البلدان التي لديها برامج جواز السفر الذهبي يف إثناء
اجملرمين عن البحث عن أفضل عروض منح اجلنسية
واحليلولة دون حدوث سباق إىل القاع .ويمكن تعزيز
آليات احلماية من خالل الترتيبات الفعالة لتبادل
املعلومات ،وتوحيد أفضل املمارسات وتعزيز شفافية
إجراءات منح (وسحب) اجلنسية .ويمكن أن يؤدي جتميع
املوارد إىل خفض التكاليف واتباع ممارسات إقليمية
متسقة للعناية الواجبة واملتابعة واإلنفاذ.
وتمنح جوازات السفر الذهبية جميع امتيازات املواطنة يف
بلد ما .ويف نهاية املطاف ،يكون منح اجلنسية قرارا سياديا
لكل بلد .ومع ذلك ،ينبغي احلرص على حماية اجلنسية
واملزايا املرتبطة بها ،نظرا للمخاطر املالية وخماطر السمعة
التي يمكن التعرض لها عند منح هذه السلعة الثمينة بغير
حكمة .وينبغي أن تأخذ البلدان الوقت الكايف للنظر فيما
إذا كانت تكاليف منح جواز سفر ثان لغير املواطنين تطغى
بالفعل على املنافع التي تتحقق منه .فهي يف بعض احلاالت
قد ال تقوم بذلك.
فرانشيسكا فرناندو ،وجوناثان بامبولينا مستشاران
قانونيان وروبن سايكس كبير املستشارين القانونيين يف
إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدويل.

وجهة نظر

ما يدين به كل منا لآلخر

نحن بحاجة إىل عقد اجتماعي جديد يالئم القرن احلادي والعشرين
نعمت شفيق

الصورةCOURTESY OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS :

اجلميع يشارك يف العقد االجتماعي كل يوم ،ونادرا
ما نتوقف للتفكير فيه .غير أن العقود االجتماعية تشكل
كل جانب يف حياتنا ،بما يف ذلك طريقة تربية أطفالنا
وانخراطنا يف التعليم ،وما نتوقعه من أرباب عملنا ،وكيف
نخوض جتربة املرض والشيخوخة .وكل هذه األنشطة
تقتضي منا التعاون مع اآلخرين من أجل مصلحة مشتركة،
وشروط هذا التعاون حتدد العقد االجتماعي يف جمتمعنا
وترسم شكل حياتنا.
وترتكز هذه التفاعالت اليومية على القوانين واألعراف
املتبعة .ففي بعض اجملتمعات ،يعتمد العقد االجتماعي
اعتمادا أكبر على األسر واجملتمعات احمللية لتبادل
الدعم؛ ويف جمتمعات أخرى ،تضطلع السوق والدولة بدور
أكبر .ولكن يف كل اجملتمعات ،يُنتظر من األفراد البالغين
املساهمة يف حتقيق الصالح العام يف مقابل ما يتلقونه من
رعاية يف السن الصغيرة أو يف الشيخوخة ،أو حين يصبحون
غير قادرين على رعاية أنفسهم.
وقد نبع اهتمامي بالعقود االجتماعية من رغبتي
يف فهم األسباب الكامنة وراء الغضب الذي جتلى مؤخرا
يف حالة االستقطاب السياسي ،وحروب الثقافات،
والصراعات املتعلقة بقضايا عدم املساواة واألصول

العرقية ،والتوترات بين األجيال بشأن تغير املناخ.
فالسخط مستش ٍر .وهناك أربعة من كل خمسة أشخاص
يف الصين وأوروبا والهند والواليات املتحدة يشعرون
بأن النظام ال يعمل لصاحلهم ،وأولياء األمور يف معظم
االقتصادات املتقدمة يخشون أن يصبح حال أطفالهم
أسوأ من حالهم الراهن ) .(Edelman 2019وكانت
اجلائحة تطورا كاشفا للغاية ألنها أحلقت الضرر األكبر
بأكثر الفئات ضعفا – وهم كبار السن واملرضى والنساء،
ومن يعملون يف وظائف غير مستقرة – وأدت إىل تفاقم
أوجه عدم املساواة القائمة.
وينشأ معظم هذا االستياء عن إخفاق العقود
االجتماعية القائمة يف حتقيق توقعات الناس سواء من
ناحية األمن أو الفرص .فالترتيبات القديمة أجهضتها
عوامل متنوعة ،بما يف ذلك العوامل ذات التأثير الكلي
اإليجابي على اجملتمع .وتشمل هذه العوامل التغير
التكنولوجي الذي يُحدث ثورة يف العمل ،ودخول عدد
متزايد من النساء املتعلمات إىل سوق العمل ،مما يحد
من قدرتهن على رعاية الصغار وكبار السن دون مقابل.
وبالنظر إىل املستقبل ،فإن شيخوخة السكان تعني أننا
سنحتاج إىل إيجاد طرق جديدة لدعم كبار السن ،كما أن
تغير املناخ يجبرنا على بذل جهد أكبر جلعل العامل أكثر
استدامة من املنظور البيئي.
بيد أن اخلبر السار هو إمكانية التوصل إىل عقد
اجتماعي جديد من شأنه تلبية حاجة الناس لألمن
والفرص مع التصدي للتحديات التي تؤثر على اجملتمع
ككل .ويعتمد هذا العقد االجتماعي اجلديد على ثالث
ركائز :األمن ،واقتسام اخملاطر ،والفرص .فما معنى ذلك
يف الواقع العملي؟

األمن

أصبحت أسواق العمل أكثر مرونة ،وأصبح العمل غير
الرسمي اآلن سمة مشتركة للحياة يف كل من االقتصادات
النامية واملتقدمة .وأصبح كل منا مسؤوال عن نفسه يف
اجملتمع أكثر فأكثر :فالعمال يتحملون اخملاطر فيما يتعلق
بدخلهم ،وكم ساعة يعملون ،وكيف يتصرفون إذا أصابهم
املرض أو أصبحوا عاطلين عن العمل .لقد مالت كفة امليزان
ميال مفرطا لصالح مرونة أرباب العمل على حساب أمن
العمال.
ويمكن لكل جمتمع أن يضع حدا أدنى للدخل ال يحصل
أحد على أقل منه .ويمكن حتقيق ذلك من خالل برامج
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االستفادة من مواهب كل فرد ليست مسألة إنصاف فحسب ،بل إنها
تعود بالنفع على االقتصاد أيضا
التحويالت النقدية يف االقتصادات النامية أو اخلصوم
الضريبية للعمال ذوي األجور املنخفضة يف االقتصادات
املتقدمة .وعلى أقل تقدير ،ينبغي للمجتمعات أن تضمن
حصول العمال على حزمة رعاية صحية أساسية وحد أدنى
من معاشات التقاعد احلكومية ملنع العوز يف سن الشيخوخة.
وينبغي أن تُتاح لهم إجازات مرضية ،وتأمينات بطالة،
وفرص اكتساب مهارات جديدة بغض النظر عن نوع عقد
العمل .ويف االقتصادات النامية ،يعني هذا جذب املزيد من
العمال إىل القطاع الرسمي؛ ويف االقتصادات املتقدمة يعني
هذا إلزام أرباب العمل بدفع مزايا للعمالة املرنة .وخالصة
القول إن كل فرد يجب أن يحظى بحد أدنى من األمن الوظيفي
الذي يكفل له حياة كريمة.

اخملاطر املشتركة

يتحمل األفراد خماطر مفرطة يف جمتمعنا ،يف حين أن إدارة
هذه اخملاطر يمكن أن تكون أكثر كفاءة إذا توالها آخرون أو
تمت على أساس جماعي .ومرونة رب العمل أمر ممكن فيما
يتعلق بإمكانية توظيف العمال وفصلهم تبعا لظروف السوق،
وذلك إذا ما ضمن للعمال احلصول على تأمينات البطالة
وفرص إعادة التدريب إىل أن يجدوا عمال جديدا .وينبغي
اقتسام اخملاطر الناجمة عن الصدمات االقتصادية بين أرباب
العمل واجملتمع ككل وأال يتحملها األفراد وحدهم.
وينبغي استعادة التوازن على نفس النحو يف اقتسام
اخملاطر املتعلقة برعاية األطفال والصحة والشيخوخة .فليس
من الواضح ،على سبيل املثال ،ملاذا يتحمل أرباب العمل يف
العادة تكاليف اإلجازات الوالدية يف حين أن تمويلها من
خالل الضرائب العامة من شأنه إرساء بيئة أكثر دعما لقواعد
املنافسة العادلة للرجال والنساء يف سوق العمل وحتميل
الشركات عبئا أقل ،وال سيما الشركات األصغر حجما.
وباملثل ،يُدار العديد من اخملاطر الصحية بكفاءة أكبر من
خالل جتميعها بين عدد كبير من السكان مع حتفيز األفراد
بقوة على إدارة اخملاطر باتباع نظام غذائي صحي وممارسة
الرياضة .وسيضمن ربط سن التقاعد بمتوسط العمر املتوقع
أن يدخر األفراد ما يكفي لتقاعدهم .ويمكن تمويل األمن
املايل يف سن الشيخوخة من خالل الضرائب العامة بدال من
ربطه بالعمل كما جرت العادة  -ولكن االلتحاق التلقائي
ببرامج التقاعد والتأمينات لرعاية كبار السن من شأنه أن
يمنح الناس املزيد من األمن يف نهاية حياتهم.

الفرص

كثيرا ما تُهدر املواهب ألن الناس ال يحصلون على فرص
للتقدم .ففي الدانمرك ،على سبيل املثال ،يستغرق األمر
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نحو جيلين يف املتوسط لكي يرتفع دخل الفرد من املستوى
األدنى إىل املستوى املتوسط؛ ويف اململكة املتحدة والواليات
املتحدة ،يستغرق األمر خمسة أجيال؛ ويف بلدان مثل البرازيل
وكولومبيا وجنوب إفريقيا يستغرق األمر أكثر من تسعة
أجيال .ويف معظم البلدان ،يميل هيكل الفرص إىل كبح تقدم
النساء واألقليات واألطفال املنتمين ألسر أو أماكن فقيرة.
غير أن االستفادة من مواهب كل فرد ليست مسألة إنصاف
فحسب ،بل إنها تعود بالنفع على االقتصاد أيضا .فمثال ،تُعزى
إىل التوظيف األفضل لكل املواهب يف اجملتمع نسبة تتراوح
بين  %20و %40من مكاسب اإلنتاجية يف االقتصاد األمريكي
بين عامي  1960و .(Hsieh and others 2019) 2010وبدال
من االعتماد على جمموعة حمدودة من املواهب تتركز أساسا
يف الرجال البيض ،قضت التعديالت التي أُدخِلَت على القوانين
واألعراف املتبعة بأن أرباب العمل يمكنهم االختيار من بين
جمموعة أوسع من املهارات والتوفيق بين األفراد والوظائف
األنسب لهم .ويف الوقت احلاضر أيضا ،إذا استطاع املتميزون
نساء أو
«أشباه أينشتاين احملرومون من الفرص» – سواء كانوا
ً
أقليات أو حمدودي الدخل – االبتكار بنفس الدرجة التي يبتكر
بها الرجال البيض املنحدرون من أسر مرتفعة الدخل ،فمن
املمكن أن يزداد معدل اإلجنازات احملققة بمقدار أربعة أضعاف
).(Bell and others 2017
فكيف يمكننا االستفادة من كل تلك املواهب؟ يمكن ذلك
بأن نبدأ مبكرا :فأول ألف يوم من حياة اإلنسان هي األهم
لنموه العقلي .والتدخل أثناء هذه الفترة هو أكفأ الطرق لتحقيق
تكافؤ الفرص وتوفير املهارات التأسيسية للتعلم يف املستقبل.
كذلك فإن التغذية اإلضافية لألطفال يف مرحلة ما قبل
املدرسة واملساعدة يف تعزيز مهارات التربية الوالدية تساهمان
يف حتقيق نتائج تعليمية أفضل ودخول أعلى يف احلياة العملية
الحقا .ففي جامايكا ،على سبيل املثال ،خلصت الدراسات إىل
أن األطفال الصغار الذين كان يزورهم اختصاصي يف الصحة
اجملتمعية مرة واحدة أسبوعيا أصبحوا بعد مرور  20عاما
يتقاضون دخال أعلى بنسبة  %42مقارنة باألطفال الذين مل
يحصلوا على مثل هذا الدعم ).(Gertler and others 2014
وينبغي أن يتاح لكل الشباب حق احلصول على التعليم
والتدريب وعلى موارد مالية تتوافر لهم مدى احلياة لتغطية
التكلفة املطلوبة لتنمية مهارات إضافية طوال حياتهم العملية
التي ستكون أطول بكثير .وتوضح مئات الدراسات حول تعلم
البالغين كيف أن الروابط القوية مع أرباب العمل والتدخل
املبكر والتمويل املستمر يمكن أن تبقي األفراد يف سوق العمل
وحتافظ على مساهمتهم املستمرة يف اجملتمع.
وبينما حقق معظم البلدان املساواة يف فرص التعليم
املتاحة للبنات والبنين ،فإن النساء ال يزلن أقل حظا يف مكان
العمل ألنهن تؤدين أعماال منزلية غير مدفوعة األجر ملدة تزيد

وجهة نظر

مقارنة بالرجال .ومن خالل منح إجازات
بنحو ساعتين يوميا
ً
سخاء ،وتقديم تمويل حكومي لدعم األسر ،وتقسيم
والدية أكثر
ً
العمل يف املنزل بصورة أكثر إنصافا ،يمكن االستفادة من
مواهب اإلناث بصورة أفضل والسماح لعدد أكبر من األفراد
باملساهمة يف الصالح العام.

هل هو ميسور التكلفة؟

ال يتعلق العقد االجتماعي اجلديد بزيادة الضرائب ،أو
زيادة إعادة التوزيع أو حتقيق دولة رعاية أكبر؛ بل إنه
يتعلق بعملية إعادة ترتيب جوهرية لكيفية توزيع الفرص
ومقومات األمن وحتقيق املساواة يف توزيعهما على كل أفراد
اجملتمع .ومن شأن هذا أن يرفع اإلنتاجية ويحقق مزيدا من
الكفاءة يف اقتسام اخملاطر املثيرة لقدر كبير من القلق فيما
يتعلق برعاية األطفال والصحة والعمل والشيخوخة .وينبغي
أن نفرض الضرائب على األشياء التي نرغب يف احلد منها،
مثل الكربون والتدخين ،وأن ندعم أسعار األشياء التي نرغب
يف زيادتها ،مثل التعليم واالقتصاد األكثر خضرة .وبإعطاء
كل فرد فرصة استخدام مواهبه واملساهمة بها ،يمكن تقليل
احلاجة إلعادة التوزيع فيما بعد.
إن وجود نظام دويل يسمح بمثل هذا التحول هو أمر
ضروري .ويعني هذا ضمان أن تتوافر للمؤسسات املالية
الدولية املوارد الالزمة ملساعدة اجملتمعات على االستثمار يف

حتقيق احلد األدنى للدخل وتوفير التعليم والرعاية الصحية،
ودعم كل منها .ويعني أيضا إرساء قواعد أفضل بشأن نظام
الضرائب العاملية حتى تدفع الشركات الضرائب يف مكان
مزاولة النشاط االقتصادي لصالح الناس حيث تعمل تلك
الشركات .ومن شأن هذا النظام الدويل تدعيم االقتصاد
العاملي بعقد اجتماعي يجمع بين الكفاءة واإلنصاف،
وبالتايل فمن األرجح أن يتحقق له التأييد الشعبي.
نعمت شفيق هي مدير كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية .وتستند هذه املقالة إىل كتابها األخير بعنوان
.What We Owe Each Other: A New Social Contract
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تأمل معي

أزمة الوظائف

يتطلب توفير فرص عمل كافية يف اقتصادات األسواق الصاعدة دعما قويا
للنمو االقتصادي

أدت جائحة كوفيد 19-خالل العام املاضي إىل انهيار
اقتصادي غير مسبوق يف اقتصادات األسواق الصاعدة تاله
تعاف سريع .وستستمر تقلبات النمو حلين البدء يف نشر
اللقاحات ،ولكن سرعان ما سيتحول تركيز األسواق الصاعدة
جمددا إىل حتقيق النمو على املدى املتوسط.
وشهدت معدالت النمو يف األسواق الصاعدة انخفاضا مطوال
قبل اجلائحة – حيث استمر تراجع النمو بمرور الوقت بالرغم
من بعض النقاط املضيئة أو املظلمة التي شهدها االقتصاد
لفترات مؤقتة .وكما نعلم ،يرتبط الركود املزمن بالعديد من
املشكالت ،بما يف ذلك البطالة .فعندما يتباطأ النمو ،يصبح من
الصعب احلفاظ على وظائف املواطنين أو مساعدتهم يف العثور
على وظائف جديدة.
وكما جاء يف مذكرة صدرت مؤخرا عن معهد املالية
الدولية ،ثمة حقيقة شائكة وهي أن توفير وظائف كافية يف
األسواق الصاعدة سيتطلب حتقيق معدالت نمو أعلى مقارنة
بالعقد السابق .وقمنا بحساب معدالت النمو التي كان يجب
PT, 4/23

عقد ضائع
ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ

على األسواق الصاعدة حتقيقها لتوفير عدد معين من الوظائف
يف املاضي .واستخدمنا هذه العالقات والتوقعات السكانية
حتى عام  2035حلساب معدالت النمو التي يتعين على البلدان
حتقيقها مستقبال لتوفير فرص عمل كافية للداخلين إىل سوق
العمل مع احلفاظ على استقرار نسبة الوظائف إىل السكان
يف سن العمل (أي نسبة السكان يف سن العمل من أصحاب
الوظائف).
وتوصلنا إىل أنه سيظل من الصعب توفير فرص عمل جديدة
بالرغم من تباطؤ نمو السكان يف سن العمل .فقد اقتربت بلدان
قليلة فقط ،بما يف ذلك الهند ،من زيادة النمو باملعدالت الالزمة
لتوفير فرص العمل .بينما ستزداد البطالة يف بلدان أخرى،
كالبرازيل وجنوب إفريقيا ،ما مل يرتفع النمو.
سيرجي الناو نائب كبير االقتصاديين بمعهد املالية
الدولية .وتستند هذه املقالة إىل مقالة بعنوان “Can EMs Create
”? Enough Jobsنشرت يف عدد يناير  2021من جملة Economic
PT, 4/23
.Views
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روﺳﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺷﻴﻠﻲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

Sources: Haver Analytics; and Institute of International Finance.

تأمل معي

PT, 4/23

النمو من أجل الوظائف
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ

ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ
اﻟﻌﻤﻞ.
٢٠٢٠-٢٠٠٠
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ٢٠٣٥-٢٠٢١

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ

٤

ﺻﻔﺮ
١
٢
ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ٪ ،

٣

–١

–٢

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
روﺳﻴﺎ
اﻟﺼﻴﻦ
ﺷﻴﻠﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻟﻬﻨﺪ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

Sources: Haver Analytics; and Institute of International Finance.
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اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺟﺮاءات ﺣﺎﺳﻤﺔ

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

 ١ﺻﻔﺮ –٣– ٢– ١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻼزم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ٢٠٣٥-٢٠٢٢ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ٪ ،

اﻟﺼﻴﻦ
ﺷﻴﻠﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
روﺳﻴﺎ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﺗﺮﻛﻴﺎ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
اﻟﻬﻨﺪ

Sources: Haver Analytics; and Institute of International Finance.
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اخلطوات التالية
ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل اﻟﻨﻤﻮ

ﱂ ﲢﻘﻖ أﺳﻮاق ﺻﺎﻋﺪة ﻋﺪﻳﺪة ﻧﻤﻮا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
الرسم التوضيحيISTOCK / AELITTA; ROBUART; AJWAD CREATIVE :

ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة

 ١ﺻﻔﺮ –٢– ١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة (٢٠١٩-٢٠١٥
واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻼزم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ٪ ،

ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
روﺳﻴﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺷﻴﻠﻲ
اﻟﺼﻴﻦ

Sources: Haver Analytics; and Institute of International Finance.
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اإلنفاق
العسكري

يف حقبة ما بعد اجلائحة

اجلهود التي تبذلها البلدان لتأمين عامل أكثر سالما يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي إيجابي

بينيديكت كليمنتس ،وساجنيف غوبتا ،وسعيدة خاميدوفا

يف

عام  ،2020اعتمدت احلكومات يف خمتلف أنحاء
العامل حِزَم حتفيز للتصدي جلائحة كوفيد،19-
وقد جتاوزت احلزم التي أقرتها االقتصادات
املتقدمة نظيراتها يف بقية العامل .ويجب الوصول
بعجز املوازنة املرتفع نتيجة لذلك إىل مستوى يتوافق مع
املوارد املتاحة مع عودة النمو إىل مستويات ما قبل اجلائحة.
ولتحقيق ذلك ،سيتعين على احلكومات إعادة تقييم سياسات
الضرائب واإلنفاق على املستوى الكلي .وأحد األسئلة الرئيسية
هو كيف يرجح أن تتطور فئات اإلنفاق احلكومي الرئيسية
على مدار السنوات العديدة القادمة ،وما هي اجملاالت التي
سترتفع أو تتراجع فيها احتياجات اإلنفاق اإلضافية.
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وقد شكل اإلنفاق العسكري يف املتوسط حوايل %6.5
من املوازنات احلكومية يف خمتلف أنحاء العامل يف عام
 ،2019وفقا لبيانات من معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث
السالم ،وهو مصدر بيانات اإلنفاق العسكري األكثر شموال
وقابلية للمقارنة .ومنذ نهاية احلرب الباردة يف عام ،1990
انخفضت نفقات الدفاع كنسبة من اإلنفاق احلكومي ومن
جمموع ناجت االقتصاد (إجمايل الناجت احمللي) .وقد أتاح
ذلك اجملال أمام أشكال أخرى من اإلنفاق العام ،مثل
اإلنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية .ولكن هل
سيظل اإلنفاق العسكري عند أدنى مستوياته التاريخية؟
يف هذا املقال ،نلقي نظرة أقرب على اإلنفاق العسكري

انخفض اإلنفاق العسكري العاملي بمقدار النصف تقريبا ،من  %3,6من
إجمايل الناجت احمللي خالل فترة احلرب الباردة إىل  %1,9من إجمايل
الناجت احمللي يف السنوات التالية لألزمة املالية العاملية.
على مدار فترة طويلة ونعرض االنعكاسات املبدئية على
املوازنات احلكومية.

يف اجتاه عام نحو مستوى مماثل من اإلنفاق كنسبة من
إجمايل الناجت احمللي مع الوقت.

االجتاهات العامة يف اإلنفاق العسكري

التقارب يف اإلنفاق العسكري

انخفض اإلنفاق العسكري العاملي ،عند تقديره على أساس
املتوسطات القُطْرية غير املرجحة ،بمقدار النصف تقريبا ،من
 %3,6من إجمايل الناجت احمللي خالل فترة احلرب الباردة
( )1990-1970إىل  %1,9من إجمايل الناجت احمللي يف
السنوات التالية لألزمة املالية العاملية ()2019-2010
(الرسم البياين .)1
وهناك عدة عوامل يمكن أن تفسر االنخفاض املشاهَد يف
اإلنفاق العسكري — بعد نهاية احلرب الباردة وما صاحب
ذلك من انخفاض يف التوترات الدولية .ففي االقتصادات
املتقدمة ،قد يكون أحد األسباب هو استمرار ضغوط الضبط
املايل — حيث جتاوز متوسط نسبة الدين إىل إجمايل
الناجت احمللي  %100يف الفترة التي أعقبت األزمة املالية.
وأدى ظهور جائحة كوفيد 19-وما صاحب ذلك من دعم
من املوازنات ملكافحتها إىل زيادة النسبة بمقدار  16نقطة
مئوية أخرى (.)IMF 2021
ثانيا ،منذ مطلع األلفينات ،سعت االقتصادات النامية إىل
تخصيص حصة أكبر من موازناتها للتعليم والصحة والبنية
التحتية لتلبية احتياجات سكانها املتزايدة وتعزيز النمو من
خالل االستثمار يف رأس املال املادي والبشري.
وقد حتول التركيز مؤخرا إىل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة ،األمر الذي يتطلب
زيادة كبيرة يف اإلنفاق احلكومي على تنمية رأس املال
البشري.
وأخيرا ،تواجه االقتصادات املتقدمة سرعة شيخوخة
السكان .ويف ظل عدم وجود إصالحات كبيرة يف أنظمة
املعاشات التقاعدية واألنظمة الصحية ،فإن تزايد اإلنفاق
املرتبط بالعمر سيواصل الضغط على النفقات العامة األخرى
(.)Clements and others 2018
ورغم انخفاض اإلنفاق العسكري ،فإنه يتباين بشكل
كبير عبر البلدان .ويوضح الرسم البياين  2البلدان التي
تنفق أقل من  %2من إجمايل الناجت احمللي على الدفاع
(جمموعها  ،)83والتي تنفق بين  %2و ،)48( %5والتي
تنفق أكثر من  .)7( %5وهناك العديد من االقتصادات
املتقدمة ضمن اخلمسة عشر بلدا التي تسجل أعلى
مستويات اإلنفاق العسكري والتي تمثل أكثر من  %80من
اإلنفاق العسكري على مستوى العامل .ورغم هذا التباين،
ال يمكن استبعاد احتمال أن يشترك عدد كبير من البلدان

نخلص إىل أن اإلنفاق العسكري كنسبة من إجمايل الناجت
احمللي ال يقترب من حتقيق مستوى مشترك يف  138بلدا
يف عينتنا ،بل يتخذ ثالثة مسارات خمتلفة (Clements,
) .Gupta, and Khamidova 2021ويف اجملموعة األوىل
التي تضم  20بلدا تشهد قدرا كبيرا من الصراعات ،ارتفع
اإلنفاق بالفعل إىل مستوى أعلى بكثير وابتعد عن االجتاه
العاملي (الرسمان البيانيان  3و .)4وهذه اجملموعة تمثل
 %5من اإلنفاق العسكري العاملي وتشمل أرمينيا وأذربيجان
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وعُمان واململكة العربية
السعودية.
وتضم اجملموعة الثانية أكبر عدد من البلدان —  77بلدا،
منها  30اقتصادا متقدما — تمثل أكثر من  %90من اإلنفاق
العسكري العاملي .ويف هذه اجملموعة ،استقرت النفقات يف
املتوسط عند حوايل  %2إىل  %2.5من إجمايل الناجت احمللي.
وانخفض متوسط نفقاتها العسكرية كنسبة من إجمايل

Clements, 04/23

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻄﺮد

اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .١٩٧٠
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻟﻌﺎﱂ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٥

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤
٣
٢

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة
١٩٩٠

١٩٨٥

١٩٨٠

١٩٧٥

١٩٧٠

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ اﻟﺪوﱄ ﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻼم.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳُﺤﺴــﺐ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻘُﻄْــﺮي ﻏﻴــﺮ
اﳌﺮﺟﺢ ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪان .وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ١٩٩١ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﳌﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﻜﻚ
اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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الصورةISTOCK / SHAUNL; NIRUNYA JUNTOOMMA :

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ١١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺛﻤﺎر اﻟﺴﻼم

١

الرسم البياين 2

اإلنفاق العسكري حسب البلد

تعد اخلمسة عشر بلدا األعلى إنفاقا تمثل أكثر من  %80من اإلنفاق العسكري العاملي.
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املصادر :معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم؛ وصندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي؛ وحسابات املؤلفين.
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Spanish Flu
ملحوظة :يوضح الرسم البياين اإلنفاق العسكري من عام  1970إىل عام  ،2019باستثناء البلدان املظللة باللون الرمادي ،والتي ال تشملها عينة البلدان التي تمت دراستها.
1957
Asian
Flu
1918
Spanish Flu
1957
Asian Flu
1968
Hong Kong
1957
Asian
Flu Flu
1968
Hong Kong Flu
2009
H1N1
Pandemic
1968
Hong
Kong
االجتماعي (على التعليم والصحة) يف االقتصاداتFlu
املتقدمة
الناجت احمللي انخفاضا كبيرا من عام  1990حتى منتصف
2009
H1N1
Pandemic
urphy
;)(2017
Taleb
and Cirillo (2020); and
2009
H1N1
Pandemic
العقد األول من األلفية ،ولكن مل يطرأ عليه سوى تغيير طفيف والنامية ،على الترتيب ،يمكن أن يؤثر على خمصصات

منذ ذلك احلين .وتضم هذه اجملموعة الصين والهند وروسيا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة .وكل هذه البلدان
ضمن اخلمسة عشر بلدا التي تسجل أعلى مستويات اإلنفاق
العسكري بالقيمة املطلقة.
ويف اجملموعة الثالثة ،التي تضم  41بلدا ،تَقارب
اإلنفاق عند مستوى أقل قليال من  %1من إجمايل الناجت
احمللي .وتضم هذه اجملموعة  41بلدا ،اثنان منها فقط من
االقتصادات املتقدمة — هما ليتوانيا وسلوفينيا.

يمكن أن يُنظر إىل اإلنفاق العسكري املرتفع من
جانب البلدان اجملاورة باعتباره تهديدا ،مما يدفع
بلدا ما إىل تخصيص املزيد من األموال للدفاع.
وهناك العديد من االعتبارات التي تؤثر على احتمال
وجود بلد ما يف جمموعة إنفاق معينة .أوال ،يمكن أن يُنظر
إىل اإلنفاق العسكري املرتفع من جانب البلدان اجملاورة
باعتباره تهديدا ،مما يدفع بلدا ما إىل تخصيص املزيد من
األموال للدفاع .وإىل جانب ذلك ،من املرجح أن يقوم بلد
ما بزيادة اإلنفاق على اجليش عندما يواجه عدم استقرار
سياسي كبيرا وعنفا وإرهابا داخل أراضيه .وباإلضافة إىل
ذلك ،كما ورد آنفا ،فإن تزايد اإلنفاق املرتبط بالعمر واإلنفاق
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urphy
(2017); Taleb and Cirillo
and
g/wiki/List_of_epidemics
;)and(2020
references
urphy
املوازنة ;)(2017
مواردTaleb and
Cirillo
and
g/wiki/List_of_epidemics
;)and(2020
references
املنافسة على
g/wiki/List_of_epidemics and references

الدفاع يف املوازنة .وقد تكون
أقل ضراوة يف االقتصادات النامية التي يمكنها جمع املزيد
من الضرائب وتسعى جاهدة للقيام بذلك؛ وهو أمر غير مرجح
يف االقتصادات املتقدمة.
وأخيرا فإن احتمال أن يكون بلد ما يف إحدى اجملموعات
دون األخرى يمكن أن يتأثر بالعضوية يف حتالف عسكري،
مثل منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) .فالعضوية يف
حتالف ما يمكن أن تشكل ضغوطا لزيادة اإلنفاق العسكري
أو خفضه .والبلد الذي ينتمي إىل أي من التحالفات العسكرية
الثمانية الكبرى يف العامل عليه التزامات معينة عندما يتعلق
األمر باإلنفاق العسكري ،بينما يستفيد أيضا من إنفاق
أعضاء التحالف اآلخرين.
ونخلص إىل أن االستقرار السياسي وقلة خماطر العنف
أو اإلرهاب ،واإلنفاق االجتماعي املرتفع ،واإلنفاق العسكري
املنخفض من جانب البلدان اجملاورة ترتبط جميعها
بارتفاع احتماالت التواجد يف اجملموعات منخفضة اإلنفاق
(اجملموعتان الثانية والثالثة) .ويوضح حتليلنا أن العضوية
يف التحالفات العسكرية (مثل الناتو) ليس لها تأثير يُذكر
على اإلنفاق العسكري.

االنعكاسات على حقبة ما بعد جائحة كوفيد19-
تسلط نتائجنا الضوء على خمتلف االجتاهات يف اإلنفاق
عبر جمموعات البلدان .ففي جمموعة صغيرة من البلدان
(اجملموعة األوىل) ،أدى الصراع إىل زيادة النفقات إىل

الرسم البياين 3

التوزيع العاملي

ال يقترب اإلنفاق العسكري من حتقيق مستوى مشترك حول العامل ،بل يتخذ ثالثة مسارات خمتلفة.

there have been at least 15 large
there
havedeaths.
been at least 15 large
100,000
there
havedeaths.
been at least 15 large
100,000
Event deaths.
100,000

Event
Black
EventDeath
Black Death
Italian
Plague
Black Death
Italian Plague
Great
Plague
Italian Plagueof Seville
Great Plague of Seville
Great Plague
Plague of
of Seville
London
Great
Great Plague of London
Great
Plague
of
Great Plague of Marseille
London
Great Plague of Marseille
First Cholera
Great
Plague Pandemic
of Marseille
First Cholera Pandemic
Second
Cholera
Pandemic
اجملموعة األوىل
First Cholera
Pandemic
Second Cholera Pandemic
اجملموعة الثانية
Russia Cholera
Second
CholeraPandemic
Pandemic
اجملموعة الثالثة
Russia Cholera Pandemic
Global
Flu Pandemic
Russia Cholera
Pandemic
Global Flu Pandemic
Sixth Cholera
Pandemic
Global
Flu Pandemic
Sixth Cholera Pandemic
Clements,
04/23
Encephalitis
Lethargica
Pandemic
Sixth Cholera Pandemic
املصدر :معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم ،وحسابات املؤلفين.
Encephalitis Lethargica Pandemic
ملحوظة :يوضح الرسم البياين اإلنفاق العسكري من عام  1970إىل عام  ،2019باستثناء البلدان املظللة باللون الرمادي ،والتي ال تشملها عينة البلدان التي تمت دراستهاSpanish Flu Lethargica Pandemic .
Encephalitis
Spanish Flu
Asian FluFlu
Spanish
Asian Flu
Hong Kong
Asian
Flu Flu
Hong Kong Flu
نسبة أعلى بكثير بلغت  %5من إجمايل الناجت احمللي ،بينما
H1N1
Pandemic
Hong Kong
Flu
H1N1 Pandemic
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤
انخفض اإلنفاق يف جمموعة معظمها من االقتصادات
017);H1N1
Taleb
and Cirillo (2020); and
Pandemic

النامية (اجملموعة الثالثة) إىل مستويات منخفضة نسبيا.
وتتأثر جمموعة بلد ما باستقراره السياسي ،وخماطر العنف
به ،وإنفاقه االجتماعي ،واإلنفاق العسكري من جانب البلدان
اجملاورة له .وتؤكد هذه النتائج اآلثار اجلانبية اإليجابية
التي تنعكس على االقتصاد نتيجة اجلهود املبذولة لتأمين
عامل أكثر سالما عن طريق احلد من الصراعات الداخلية
واخلارجية – والتي ال تنعكس على النمو االقتصادي فحسب
بل أيضا على املوازنات احلكومية ،من خالل تخفيض
اإلنفاق العسكري.
وبالنسبة ألكبر جمموعة من البلدان (اجملموعة الثانية)،
يبدو أن هناك قوتين متعارضتين ستحددان املسار
املستقبلي لإلنفاق العسكري .فمن ناحية ،ستؤدي احلاجة
إىل احلد من النفقات غير املرتبطة بجائحة كوفيد 19-لدعم
الضبط املايل واحلفاظ على اإلنفاق االجتماعي إىل فرض
ضغوط خافضة لهذه النفقات .ومن الناحية األخرى ،استقرت
النفقات العسكرية يف هذه اجملموعة يف السنوات األخيرة
كنسبة من إجمايل الناجت احمللي ومل تعد تظهر ميال نحو
االنخفاض مع الوقت .والواقع أن نفقات الدفاع قد تبدأ يف
االرتفاع إذا تصاعدت التوترات العاملية.

بينيديكت كليمنتس ،أستاذ زائر يف جامعة يونيفرسيداد
دي الس أمريكا ،إكوادور؛ وساجنيف غوبتا ،زميل
سياسات أقدم يف مركز التنمية العاملية ،واشنطن العاصمة؛
وسعيدة خاميدوفا ،باحثة مستقلة.

ﻣﺴﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة
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ﺿﺮاﺋﺐ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻮط

ﳌﺎذا ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ إﱃ اﻹﺻﻼح وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
رود دو ﻣﻮي ،وأﻟﻜﺴﻨﺪر ﻛﻠﻴﻢ ،وﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻴﺮي
ﻇﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﺑﺤﻮث ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﺸﻮرة ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع .وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺎﱄ وﻫﻮ
ﻣﺘﺎح ﻟﻼﻃﻼع ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء .واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﺷﺎدات ﺣﻮل اﳉﻮاﻧﺐ
ا�ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺴﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،١٩-ﻣﺜﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح
واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
bookstore.IMF.org

استعراض الكتب

عبير الروح
اخلضراء

«روح اخلُضرة» كتاب من تأليف ويليام نوردهاوس
يجوب كل جنبات علم االقتصاد واألخالقيات والبيئة .فهو
يستطرد يف سرد أمور من الوجهة البيئية ،برؤى متعمقة
تنير األذهان .فتناوله الستخدام وحدة قياس شدة الضوء
«لومين» يف الساعة ،كبديل لقياس اإلنتاجية ،مبني على
سلسلة من التجارب الرائدة التي أجراها يف بحثه عام
 .1994ويذكر املؤلف تفاصيل نطاق احملاسبة اخلضراء
والقيود عليها ،مؤكدا أهمية البيانات اجليدة يف إدارة املوارد
البيئية وتوجيه القرارات.
ويشدد نوردهاوس على أهمية املوضوعية .ويعطي
الغلبة لألدلة على األيديولوجية ،ويعيد تأكيد اعتقاده منذ
أمد بعيد بأن السياسة البيئية الفعالة هي «مسألة توازن».
ويؤيد يف هذا الصدد أيضا منهجه بشأن «الوسطية يف إجراء
الضبط املايل» يف املنتصف بين «اليسار املتطرف» أي
«حركة اخلضرة العميقة» ومنهج «اليمين املتطرف  ...الطين
البني» املتربح (كما يُطلِق عليه).
وجنوحه الواعي لتفادي اخلوض يف املنطق وراء مسألة
خالفية أمر يبعث على الراحة وجدير بالترحيب .ولكن تركيزه
معظم الوقت على أدلة استرجاعية جعل معظم التحليل يرتبط
بالتغيرات احلدية يف سياق إخفاقات السوق الساكنة .ومع
هذا ،فالتساؤالت البيئية الكبيرة يف وقتنا هذا تدور حول
عمليات التحول غير احلدية واحتماالت التحوالت الكارثية
املؤثرة على النظام .ومن هذه التحوالت انهيار مصائد
األسماك ،وسقم غابات األمطار االستوائية ،وتدمير النظام
البيئي ،والسرعة اخلاطفة لتغير املناخ – ويعتقد العلماء
أن هذه الفواجع من احملتمل أن حتدث متى تخطينا احلدود
الفاصلة بال رجعة.
ويمكن توجيه النقد ذاته لتقييمه املتعلق باخليارات
املتاحة لتفادي األزمات البيئية .واملؤلف حمق يف تأكيد
األهمية البالغة لتسعير السلوك املدمر بطريقة تتسم بالكفاءة
وعدم التمييز ،وتلك رسالة مل حتدث أثرا ملموسا بعد يف
السياسة املناخية األمريكية .ولكن اإلغفال شبه التام لنظرية
التغير الفني النابع من الداخل يبخس أهمية تشجيع االبتكار.
ويقول املؤلف إن تخفيض االنبعاثات باهظ الثمن،
فتكلفته «تتراوح بين  %2و %6من الدخل العاملي  ...من
أجل حتقيق األهداف الدولية» ،ويعترف بأنه بينما «يمكن
اكتشاف اختراقات تكنولوجية إعجازية يف استطاعتها أن

ويليام نوردهاوس

روح اخلضرة :اقتصاديات
التصادم والعدوى يف عامل
مزدحم

William D. Nordhaus

The Spirit of Green:
The Economics of
Collisions and Contagions
in a Crowded World
Princeton University Press
Princeton, NJ, 2021, 368 pp., $29.95

تخفض التكاليف كثيرا ،ال يتوقع اخلبراء أن ذلك سيتحقق
يف املستقبل القريب» .ولكن كما يشير بول رومر ،وهو شريكه
يف احلصول على جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية ،هناك
جمال أكبر بكثير لإلحساس بالتفاؤل املشروط حيال قدرتنا
على حتقيق فعالية التكلفة يف تخليص اقتصاد العامل من
الكربون.
واالبتكار هو الذي يحدد تكاليف عمليات تخفيفه .ومتى
توافرت تكنولوجيا متكاملة تُستخدم على مستوى العامل
وعلى قدر كاف من التنافسية ،سوف تسمح لها وفورات
احلجم يف اإلنتاج واالكتشاف بإزاحة املنافسين وتبديل
البيئة التي تُطبق فيها بأكملها .ويحبذ نوردهاوس تطبيق
سعر عاملي موحد للكربون ،وزيادته مع الوقت ،يقوم على
برنامج حدي ساكن لتخفيف االنبعاثات ،يغتنم املستثمرون
يف ظله عمليات تخفيض االنبعاثات األكثر فعالية يف التكلفة
على أقل تقدير .ومع هذا ،يقول كثير من خبراء االقتصاد إن
حفز االبتكار قد يتطلب بالفعل املصداقية يف وضع سعر
مرتفع للكربون يف البداية والتركيز على أكثر القطاعات
تكلفة حلفز االبتكار عندما تُتاح أعظم الفرص للتشجيع على
تخفيض التكلفة.
هذا الكتاب مقدمة دقيقة وبعيدة املدى يف علم االقتصاد
البيئي ،ومع هذا فإن «روح اخلُضرة» يمكن أن يكون أكثر
وضوحا إذا مأله مزيد من روح االكتشاف.
ديميتري زنغيليس ،زميل زائر أول يف معهد غرانثام
للبحوث ،يف كلية لندن لعلوم االقتصاد.
يونيو  | ٢٠٢١التمويل والتنمية
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صورة حية عن
تاريخ الضرائب

إن تاريخ الضرائب أشبه ما يكون باملستودع الذي
يظهر يف املشهد األخير من فيلم Raiders of the Lost Ark
— كومة كبيرة من الصناديق اجملهولة يف مكان معتم قد
يخفي أحدها حال جلميع املشكالت الضريبية التي تواجه
العامل .هذا الكتاب الصادر حديثا عن اثنين من كبار احملللين
الضريبيين يضيء لنا الطريق ،ويتناول العديد من القضايا
لتبديد الغموض احمليط بها ،ويعرض النتائج بأسلوب متميز
يسهل فهمه ويجعل من قراءة الكتاب جتربة ممتعة وشائقة،
وهو ما قد يكون مفاجأة للعديد من القراء .وربما مل يتوصل
املؤلفان إىل احلل ،ولكن يظل هذا الكتاب الثري احلافل
باملعلومات يمثل إضافة حتى للقراء األكثر خبرة.

مايكل كين وجويل سليمورد

تمرد ،ومشاغبون ،وإيرادات:
حماقات ضريبية وقدر من
احلكمة على مر العصور

Michael Keen and Joel Slemrod

Rebellion, Rascals, and
Revenue: Tax Follies and
Wisdom through the Ages
Princeton University Press
Princeton, NJ, 2021, 511 pp., $29.95

وهو كتاب فريد من نوعه يمكن ،بل ينبغي ،قراءته
واالستمتاع به ،سواء من جانب اخملتصين أو القراء
الذين ربما تبادرت إىل أذهانهم أسئلة بشأن الضرائب يف
السابق .وكما أشار مايكل كين (من صندوق النقد الدويل)
وجويل سليمرود (من جامعة ميشيغان) ،فإن «الضرائب
جزء منا» ،فهي تتغير وتتطور بمرور الوقت يف كل مكان
وزمان.
ورغم أن املمارسات الضريبية للبلدان عادة ما تعكس
بالدرجة األكبر شواغل ملحة معينة وليس أهدافا سامية،
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جند يف تاريخ الضرائب قدرا من احلكمة إىل جانب بعض
احلماقات التي ينبغي جتنبها.
ويحمل كل فصل قصة شائقة ،وينبغي حتى للقراء األكثر
دراية تصفحه ولو على عجالة .فالفصل الثاين على سبيل
املثال يعرض موجزا ممتعا عن تاريخ الضرائب ،بداية من
العصر القديم يف مصر والصين واليونان .ويتناول الفصل
الرابع الذي يحمل عنوان ” “Fair Enoughاملفهوم الشامل
للعدالة الضريبية .ويحمل الفصل السابع عنوانا شائقا
أيضا ” ،“Stick or Shiftويتضمن مناقشة حول الشرائح
التي يقع عليها العبء الفعلي للضريبة يتضح منها أن
احملللين الضريبيين قد يعلمون الكثير عن اقتصاديات
الضرائب ،ولكن تظل معرفتهم قاصرة فيما يتعلق بتأثير
عملهم على خمتلف السياسات .ويتضمن الفصل الثاين
عشر (“Vlad the Impaler and the Gentle Art of
)”Tax Collectionمقدمة دقيقة عن اإلدارة الضريبية،
وهو موضوع مهم مل يحظ باالهتمام الكايف بعد .ويعرض
مناقشات متميزة بوجه عام حول هذه القضية ،ولكنه ال

«الضرائب جزء منا» ،فهي
تتغير وتتطور بمرور الوقت
يف كل مكان وزمان.
يطرح أي تساؤالت عن جناح النظام الضريبي يف الصين
رغم إدارته بشكل خمتلف تماما عن القواعد املثلى التي
يقترحها الكتاب.
وأخيرا ،يعرض الفصل احلادي عشر بأسلوب متقن —
ومعقد إىل حد ما — البعد الدويل للضريبة ،ويخلص إىل
أن القضايا ذات الصلة لن يمكن حلها إال إذا « ...اجتمعت
البلدان ومارست سيادتها املشتركة» .ويتناول املؤلفان
هذه الفكرة جمددا يف الفصل األخير ،حيث يشيران إىل أن
العديد من القضايا الضريبية احلالية لن يمكن حلها إال من
خالل «تعاون دويل أكثر عمقا» .غير أنني أقل تفاؤال منهما
بشأن نتائج اجلدال الضريبي املثار حاليا بين دول العامل،
وإن كانا يسوقان حججا وبراهين قوية لدعم آرائهما .وذلك،
فضال عن جميع اجلوانب األخرى التي أشرت إليها ،هو ما
يجعل من قراءة هذا الكتاب جتربة شائقة ومتميزة.
ريتشارد بيرد أستاذ متقاعد يف التحليل االقتصادي
والسياسات بجامعة تورونتو.
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طواغيت
السوق

كان عامل ما قبل كوفيد حممال بأكثر مما يستحق من
دواعي القلق واملعضالت االقتصادية .ففي االقتصادات
املتقدمة ،مل تُترجم الوسائل التكنولوجية اجلديدة املذهلة
إىل نمو اقتصادي كبير ،وحتى هذا النمو البطيء مل يرفع
دخل العاملين كثيرا ،يف ظل تراجع حصة العمل من الدخل.
وبينما كان أي ارتفاع طفيف يطرأ على دخل العاملين يذهب
يف األساس إىل أصحاب األجور األعلى ،ظلت أجور العاملين
أصحاب املهارات احملدودة واملتوسطة إما كما هي أو
انخفضت .واجلائحة تتسبب يف تعزيز هذه االجتاهات :فال
يزال الناجت أقل بكثير مما كان سيصل إليه لو مل تكن جائحة
كوفيد 19-قد ظهرت ،كما حتملت العمالة حمدودة املهارات
مغبة فقدان الوظائف ،وازدهرت الشركات املهيمنة بينما
عانى كثير من املشروعات األصغر.
ويف كتابه «مفارقة الربح» يفترض جان إيكاوت أن
الوسائل التكنولوجية احلديثة تستطيع أن حتقق حتسنا هائال
يف مستويات املعيشة للجميع .والسبب وراء هذا التراجع هو
ازدهار الشركات املهيمنة ،الذي يمكن إرجاعه إىل استحواذ
الطرف األقوى على جميع املزايا بسبب طبيعة الوسائل
التكنولوجية احلديثة وضعف السياسات الداعمة للمنافسة.
وجناح الشركات املهيمنة ،الذي ينعكس على أرباحها الهائلة
وانتعاش أسواق األسهم ،ال يعود باملنفعة على العاملين فيها
— ومن هنا تنشأ مفارقة الربح .ويقول إيكاوت بضرورة
كبح قوتها السوقية ،تماما مثلما حدث خالل حقبة السارق
النبيل.
ومن خالل مزيج من أحدث البحوث األكاديمية والقصص
الشخصية واألمثلة املتنوعة — من اجلعة إىل املنسوجات
وحتى اإلعالنات عبر اإلنترنت — يربط إيكاوت بين حمن
العاملين والقوة السوقية .ويرى أن القوة السوقية تفضي
كذلك إىل تفاقم العلل األخرى يف اجملتمعات — بدءا من
تراجع حرية احلركة االجتماعية واجلغرافية وحتى تزايد
الوفيات وتغير املناخ– فالشركات تستفيد من قوتها إىل
أقصى حد لكي يحجم السياسيون عن التحرك (بشأن املناخ)
أو السياسات الضارة (اخلاصة باألفيون).
ويسوق إيكاوت أمثلة توضيحية من الواليات املتحدة ،مما
يدعو القارئ إىل التساؤل عما إذا كان يمكن استخالص دروس
من التجربة الدولية .ويف النهاية ،فاملشاركة يف سوق العمل
مل تتراجع يف أوروبا يف العقود األخيرة ،وكانت زيادة عدم
املساواة يف توزيع األجور وتراجع نصيب العمالة من الدخل
القومي أقل منها بكثير يف الواليات املتحدة .ويف الوقت نفسه،
توقفت أوروبا عن التقارب من مستويات املعيشة يف الواليات
املتحدة منذ أربعة عقود مضت .فهل تشير هذه احلقائق إىل

جان إيكاوت

مفارقة الربح :كيف تهدد
الشركات املزدهرة مستقبل
العمل

Jan Eeckhout

The Profit Paradox: How
Thriving Firms Threaten
the Future of Work
Princeton University Press
Princeton, NJ, 2021, 336 pp., $27.95

اعتماد أوروبا للوسائل التكنولوجية بقدر أقل ،أم إىل قوة إنفاذ
قوانين مكافحة االحتكار ،أم إىل شيء آخر تماما؟
وبينما يسوق الكتاب بعض احلجج املقنعة عن دور النفوذ
السوقي يف حمن العاملين ،فإنه ال يتحدث عن حجم ذلك الدور
ويتركه سؤاال بال جواب .وإذا كان قد أمكن احتواء النفوذ السوقي،
فهل كانت طبيعة التقدم التكنولوجي (املوفر للعمالة بصورة
متزايدة) ستصيب العاملين بهذا الضرر الشديد ،مثلما تتساءل
دراسة  Daron Acemoğlu and Pascual Restrepoودراسات
أخرى؟ وإذا كان األمر كذلك ،فهل معاجلة النفوذ السوقي تبشر حقا
بمزيد من الرخاء للجميع؟

جناح الشركات املهيمنة ،الذي ينعكس على
أرباحها الهائلة وانتعاش أسواق األسهم ،ال
يعود باملنفعة على العاملين فيها.
فما الذي ينبغي القيام به؟ يقول إيكاوت إنه يتعين تعزيز
مكافحة االحتكار والتفكير جمددا يف حقوق امللكية الفكرية.
وتتسق بعض مقترحاته مع الفكر احلايل ،بينما بعضها
اآلخر جديد على اجلدل الدائر ،مثل الغرامات الالحقة على
عمليات الدمج التي ال حتقق أهدافها ،أو براءات البيانات
«املعكوسة» التي ال تمنح القائمين بجمع البيانات إال حقوقا
حصرية .فبينما يُعاد النظر يف أطر مكافحة االحتكار على
جانبي احمليط األطلنطي ،فكتاب إيكاوت تذكرة قوية لنا بأن
إعادة النظر هذه يجب أن تكون واسعة النطاق.
رومين ديوفال ،مدير مساعد يف إدارة البحوث بصندوق
النقد الدويل
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ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﰲ ﺛﻮﺑﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ
ﻧﻔﺲ اﶈﺘﻮى ا�ﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺚ ﺳﻤﺎﺗﻪ.

ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﶈﺘﻮى وﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
وإذ ﺗﻀﻢ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢أﻟﻒ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ،وﳎﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻬﺘﻚ ﻟﺘﺒﺪأ دراﺳﺘﻚ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺰال اﶈﺘﻮى ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﺎ�ﺎن ،ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺑﺤﻮث اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ وﲢﻠﻴﻼﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
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