التمويل والتنمية

جملة ف�صلية ت�صدر باللغات الإجنليزية والعربية
وال�صينية والفرن�سية والرو�سية والإ�سبانية.
الطبعة الإجنليزية
ISSN 0015-1947

رئي�س التحرير
جريميي كليفت

مدير التحرير

كاميال �أندر�سن
هيون�-سونغ-كانغ
ناتايل رامرييز-جومينا

جيم�س رو
�ساميون ويل�سن

8

غلني غوت�سلينغ

خالد عبد القادر
مورين بريك

مدير الإبداع

يونيو  • 2012العدد  • 49الرقم 2

بعد خم�س �سنوات

محرر الن�شر الإلكتروني
حمررون م�ساعدون

التمويل والتنمية جملة ف�صلية ت�صدر عن
�صندوق النقد الدويل

تحقيقات

مارينا برميوراك

حمررون �أوائل

التمويل
والتنمية

جاكلني ديلورييه
ليكا غيه

لويزا منجيفار

اخت�صا�صي الإنتاج الطباعي والإلكرتوين

10

ليجون يل

املحرر الفني
�سيمني ها�شم

14

مدير و�سائط التوا�صل الإجتماعي
�سارة حداد

م�ساعد �أول لرئي�س التحرير
نيكول براينن-كيماين

حمرر م�ساعد

17

حارث قر�شي

م�ست�شارو رئي�س التحرير

با�س باكر
جيم�س غوردن
نيكوليتا باتيني
توما�س هيلبينغ
لورا كودري�س
هيلج برغر
باولو ماورو
تيم كالن
جيان ماريا ميلي�سي-فرييتي
بول كا�شني
بول ميلز
�آدريني �شي�ستي
مارتني موالي�سن
�ألفريدو كويفا�س
�أوما راماكري�شنان
مار�سيللو ا�ستيفاو
عبد احلق ال�صنهاجي
دومينيكو فانيتزا
©  2012النا�رش �صندوق النقد الدويل .جميع احلقوق
حمفوظة .للح�صول على �إذن ب�إعادة طبع �أو ا�ستن�ساخ
�أي حمتوى من جملة التمويل والتنمية ،يق َّدم طلب
عن طريق الإنرتنت على ا�ستمارة متوافرة يف املوقع
الإلكرتوين ()www.imf.org/external/terms.htm
�أو ب�إر�سال بريد �إلكرتوين �إىل .copyright@imf.org
وميكن �أي�ضا احل�صول على �إذن لأغرا�ض جتارية من
مركز الرتخي�ص بحقوق الطبع Copyright Clearance
) Center (www.copyright.comمقابل ر�سم رمزي.
الآراء الواردة يف املقاالت وغريها من املواد تعرب عن
�أ�صحابها وال تعرب بال�رضورة عن �سيا�سة �صندوق
النقد الدويل.

لال�ستف�سار ب�ش�أن خدمات اال�شرتاك وتغيري
العنوان والإعالن:
IMF Publication Services
Finance & Development
PO Box 92780
Washington, DC, 20090, USA
Telephone: (202) 623-7430
Fax: (202) 623-7201
E-mail: publications@imf.org

مدير الربيد :تر�سل اخلطابات ب�ش�أن تغيري العناوين
على العنوان التايل:

Finance & Development, International Monetary
,Fund, PO Box 92780, Washington, DC, 20090

تدفع الر�سوم الربيدية للدوريات يف وا�شنطن العا�صمة
ويف مكاتب الربيد الإ�ضافية.
طبعت الن�سخة الإجنليزية يف مطبعة

Dartmouth Printing Company, Hanover, NH.

الأزمة وما وراءها

ال يزال االقت�صاد العاملي متعرثا بعد خم�س �سنوات من بدء
التوترات يف �سوق الرهن العقاري الأمريكية والتي كانت نذيرا
بوقوع �أكرب �أزمة مالية عاملية منذ ثالثينات القرن املا�ضي.
جيم�س رو جونيور.

تتبع م�سار التعايف العاملي

معظم الأ�سواق ال�صاعدة يبلي بالء ح�سنا ،بخالف الو�ضع يف
غالبية االقت�صادات املتقدمة وال ُيرجح �أن يتغري هذا الو�ضع
�أيهان كوزي ،وبراكا�ش لونغاين ،وماركو تريوني�س

8

�إ�صالح عيوب النظام

تباط�أت وترية اجلهود املبذولة لإ�صالح التنظيم املايل بعد الزخم املبدئي الكبري الذي حدا
بالكثريين �إىل اعتبارها عامال م�ساهما يف حل الأزمة العاملية.
لورا كودري�س ،و�أديتيا ناراين

ال�سيا�سة التجارية :هل ت�سير على ما ُيرام حتى الآن؟

مل يكن اللجوء �إىل احلمائية وا�سع االنت�شار �أثناء الأزمة العاملية ،ولكن هناك حتركات يف هذا
االجتاه ظهرت م�ؤخرا
برنارد هوكمان

20

تخفي�ض الديون

24

املتفرجون وقت االنهيار

27

الالتوازن امل�ستقر

30

ال�سلع الأولية يف فرتة الرواج

�سيظل التعايف االقت�صادي متوقفا يف كثري من االقت�صادات
املتقدمة �إىل �أن يتم �إ�صالح اخللل يف امليزانيات العمومية
لقطاع الأ�رس وامل�ؤ�س�سات املالية
�ستني كالي�سنز
الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل اجتازت مرحلة
الركود العاملي بنجاح .فهل ُتكتب لها النجاة �إذا
واجهت �صدمات �أخرى؟
ثروت جهان ،وبراد ماكدونالد

24

ا�ستمرار الفوائ�ض والعجوزات الكبرية يف موازين املدفوعات يهدد الرخاء االقت�صادي
واال�ستقرار املايل العاملي على املدى الطويل
حممد العريـان
كان ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية على �أ�سعار ال�سلع الأولية �أقل
بكثري مما كان يف فرتات الركود ال�سابقة .لكن الآفاق طويلة الأجل
ازدات قتامة.
توما�س هلبلينغ

ويف هذا العدد �أي�ضا

34

االخ�رضار

اال�ستثمار يف التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة يزداد منوا على م�ستوى
العامل
لوك �إيرود وبنيديكت كليمنت�س

�38أموال ملوثة و�آالم حقيقية

34

غ�سل الأموال يلحق ال�رضر بالأبرياء لكنه قد يخلف �آثارا وخيمة على االقت�صادات الوطنية
بول �آ�شني
ا�شرتك عن طريق املوقع الإلكرتوين

www.imfbookstore.org/f&d

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

FROMاملحرر
THE EDITORر�سالة من
خم�س �سنوات وال يزال العد م�ستمرا . . .

بد�أ

الأمر كله يف الواليات املتحدة الأمريكية ب�أوراق مالية
م�ضمونة برهون عقارية مرتفعة املخاطر .ومنذ بداية دوي
الأزمـة الـماليـة الـعاملية فـي منت�صـف  ،2007مـ�ضى عـام
بالكامل حتى بلغت ذروتها و�أدرك وا�ضعو ال�سيا�سات حقيقة ما هم
ب�صدده .لكن لدى �سماح احلكومة الأمريكية ب�إفال�س بنك ليمان براذرز
اال�ستثماري يف � 15سبتمرب  ،2008ف�إنها دفعت نحو حدوث موجة
ت�سونامي ،ال نزال حتى اليوم نعاين من تداعياتها.
وبعد مرور خم�س �سنوات على بداية ما تبني الحقا �أنها �أ�سو�أ
�أزمة اقت�صادية ي�شهدها العامل منذ الك�ساد الكبري يف ثالثينات القرن
املا�ضي ،ال يزال االقت�صاد العاملي متعرثا .فماليني من الأ�شخا�ص
عاطلون عن العمل يف �أجزاء من العامل (ال �سيما ال�شباب ،كما ورد يف
مناق�شاتنا يف عدد مار�س  2012من جملة التمويل والتنمية) ،وهو ما
يفر�ض �ضغوطا اجتماعية هائلة على بع�ض البلدان.
وينظر هذا العدد من جملة التمويل والتنمية يف �أو�ضاع العامل بعد
خم�س �سنوات من تداعيات الأزمة .وتعر�ض ال�شواهد امل�شهد املعقد
واملختلط مل�ستقبل االقت�صاد العاملي.
وكان للأزمة �أ�سباب كثرية للغاية ،من بينها عدم كفاية التنظيم
املايل وفو�ضى امليزانيات العمومية مع تراكم ديون مفرطة على
امل�ؤ�س�سات املالية والأ�رس املعي�شية واحلكومات .واقت�رصت معظم
التجاوزات على االقت�صادات املتقدمة ،ومل يحل دون حدوث انهيار
مايل عاملي كامل �إال تدخالت ال�سيا�سة ب�صورة مبدعة وعلى نطاق

42

اخلروج من دائرة الظل
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وظائف �أكرث ،ووظائف �أف�ضل

من احلكمة �أن تقل�ص احلكومات الر�شيدة اقت�صادها اخلفي عن
طريق حت�سني امل�ؤ�س�سات حتى حتقق النمو ال�شامل للجميع
�أنوب �سينغ و�سونايل جني-ت�شاندرا وعادل حممد
الزيادة ال�رسيعة يف القوى العاملة يف منطقة جنوب �آ�سيا
تدعو �إىل �إجراء �إ�صالحات يف ال�سيا�سات االقت�صادية املطبقة
يف خمتلف القطاعات لدعم الزيادة امل�ستمرة يف الوظائف
عالية اجلودة.
كالبانا كوت�شار وبراديب ميرتا ورميا نيار

�أبواب ثابتة
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ر�سائل �إىل املحرر
�شخ�صيات اقت�صادية
م�س�ؤولة �ش�ؤون الفجوات

جريميي كليفت يقدم ملحة عن �شخ�صية لورا تاي�سون� ،أول
�سيدة تر�أ�س «جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني» يف الواليات
املتحدة

ت�أمل معي

املياه للنا�س

حتقق الهدف العاملي ملياه ال�رشب امل�أمونة ،ولكن يظل �أكرث
من  780مليون �شخ�ص دون مياه نظيفة
نتايل رامريير-جومينا

عودة �إىل الأ�س�س
ما هي �أ�سواق املال؟

هي و�سيلة لتلبية االحتياجات املالية ق�صرية الأجل للمقر�ضني
واملقرت�ضني
راندال دود

�ضخم ،ال �سيما يف الواليات املتحدة الأمريكية .والآن مع حت�سن و�ضع
الواليات املتحدة ،ال تزال �أزمة الدين ال�سيادي يف �أوروبا تنتق�ص من
الثقة.
وتتناول جمموعة املقاالت الواردة يف هذا العدد الأزمة وما
وراءها من زوايا خمتلفة ،مبا يف ذلك اخلطوات التي يجري اتخاذها
لإ�صالح الأطر التنظيمية وت�أثري الأزمة على املتفرجني الأبرياء – �أي
االقت�صادات ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل التي اجتازت الركود
العاملي بنجاح ن�سبي لكنها عر�ضة الآن ملزيد من ال�صدمات .ويتناول
حممد العريان االختالالت العاملية الكبرية التي ال تزال يف حالة من
الالتوازن اخلطري لكنه م�ستقر (حتى الآن).
وين�صح كارلو كوتاريللي يف باب «كالم �رصيح» باتباع منهج
حري�ص ومتمايز لكبح جماح املديونية بحيث ال يخنق النمو الالزم
لتوفري فر�ص العمل اجلديدة.
ونتناول يف هذا العدد �أي�ضا م�سائل ا�ستحداث فر�ص العمل يف جنوب
�آ�سيا ،و�إمكانية احل�صول على مياه ال�رشب امل�أمونة ،ومنو اال�ستثمارات
اخل�رضاء ،وم�شكلتي غ�سل الأموال واقت�صادات الظل .ونعر�ض �أي�ضا
ملحة عن �شخ�صية لورا تاي�سون� ،أول �سيدة تر�أ�س «جمل�س امل�ست�شارين
االقت�صاديني» يف الواليات املتحدة (يف عهد الرئي�س كلينتون) ،والتي
ت�شدد على �أن زيادة التكافل العاملي حققت رغم عيوبها مزايا هائلة.
جريميي كليفت
رئي�س التحرير
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ر�سالة �إىل املحرر
الإنفاق االجتماعي يف البلدان الفقرية

قر�أنا باهتمام كبري مقال «هل النقاد
على حق؟» (عدد دي�سمرب .)2011
والإجابة كما يبدو هي ال ثم ال :فربامج
ال�صندوق ال ت�رض بالإنفاق االجتماعي
يف البلدان الفقرية ،و�إمنا على العك�س
تعززه بزيادة م�ساحة الإنفاق من
املالية العامة .وتردد هذه النتائج ما
ورد يف تقرير ملكتب التقييم امل�ستقل يف
عام  2003عن نف�س املو�ضوع.
ولو �صحت هذه النتائج فهي جديرة
بالرتحيب وت�شري �إىل �أن �صندوق النقد
الدويل تعلم من �أخطائه ال�سابقة .ونذكر نف�س ال�شيء يف مقال ن�رش
عام  2006يف دورية � International Organizationأعاد النظر يف
تقرير مكتب التقييم امل�ستقل ،وحدد املبادئ التوجيهية ب�ش�أن النفقات
االجتماعية لعام  1997باعتبارها نقطة انقطاع حمتملة يف �أثر
برامج ال�صندوق (ويت�سق هذا االدعاء مع النتيجة التي انتهى �إليها
ال�صندوق وم�ؤداها �أن “وترية ن�سب الإنفاق �إىل �إجمايل الناجت املحلي
ت�سارعت منذ عام  .)”2000ولكنكم ال تتناولون النتيجة الرئي�سية التي
تو�صلنا �إليها ،وهي �أن �آثار برامج ال�صندوق تختلف ح�سب نوع النظام
ال�سيا�سي للبلد املتلقي ،و�أن الأثر ال�سلبي لربامج ال�صندوق على الإنفاق
االجتماعي يكون وا�ضحا ب�شكل خا�ص يف الدميقراطيات النامية.
العامل ال�سيا�سي مهم ،و�صندوق النقد الدويل يتجاهل هذه احلقيقة
الرا�سخة من حقائق احلياة االجتماعية على نحو ينتق�ص منه.
عرفان نور الدين
زميل مبركز وودرو ويل�سون الدويل للباحثني ،وا�شنطن
العا�صمة
جويل �سيمونز
�أ�ستاذ م�شارك ،بق�سم العلوم ال�سيا�سية ،بجامعة �أوهايو،
كولومبو�س� ،أوهايو
�أ�ستاذ م�ساعد ،بق�سم العلوم ال�سيا�سية ،بجامعة مرييالند،
كوليدج بارك ،مرييالند
وكتاب املقال يجيبون
ّ
نتفق مع الربوفي�سور نور الدين والربوفي�سور �سيمونز يف �أن النظم
ال�سيا�سية ميكن �أن ت�ؤثر على الإنفاق االجتماعي .وت�ؤكد نتائجنا �أن
الزيادات يف الإنفاق االجتماعي كانت �أعلى يف البلدان منخف�ضة
الدخل التي �سجلت درجات �أعلى على م�ؤ�رشات الدميقراطية (راجع
الر�سم البياين) .ويف الوقت نف�سه ،ت�شري نتائجنا �أي�ضا �إىل �أن الزيادات
يف الإنفاق على التعليم وال�صحة كح�صة من �إجمايل الناجت املحلي،
وكح�صة من الإنفاق احلكومي ،وعلى �أ�سا�س ن�صيب الفرد من الدخل،
كانت �أعلى يف البلدان املرتبطة بربامج يدعمها ال�صندوق.
وقمنا �أي�ضا بتقييم �أثر الدرجات املحرزة يف الدميقراطية يف
منوذجنا االقت�صادي القيا�سي ،با�ستخدام �صيغة مماثلة لل�صيغة
الواردة يف درا�سة الربوفي�سور نور الدين والربوفي�سور �سيمونز
املن�شورة يف عام  2006تربط بني وجود برنامج ل�صندوق النقد الدويل
و�إحراز درجة على م�ؤ�رش الدميقراطية .وكان الأثر غري دال �إح�صائيا
يف حالة الإنفاق على التعليم وال�صحة كح�صة من �إجمايل الناجت
املحلي وكح�صة من الإنفاق احلكومي ،عدا الأثر على ال�صحة كح�صة
من �إجمايل الناجت املحلي ،حيث كان موجبا .ومن ثم ف�إن حتليلنا ال
ي�شري �إىل �أن الربامج التي يدعمها ال�صندوق ت�ؤدي �إىل زيادات �أقل يف
الإنفاق يف البلدان الدميقراطية.
ما�ساهريو نوزاكي
بنيديكت كليمنت�س
�ساجنيف غوبتا
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حتذير ب�ش�أن الت�صنيفات االئتمانية

يغطي مقال «لعبة الت�صنيف» لكاتبه
بانايوتي�س غافرا�س (عدد مار�س
 )2012كثريا من اجلوانب املثرية
لالهتمام ،عدا للأ�سف ما ي�شكل حقا
اخلط�أ اجلوهري الذي ارتكبته اجلهات
التنظيمية التي و�ضعت اتفاقية بازل
عند ا�ستخدام الت�صنيفات االئتمانية
لتحديد ر�أ�س املال الإلزامي للبنوك.
فالبنوك متثل بالفعل خماطر
مت�صورة ،مثل املخاطر املدرجة
يف الت�صنيفات االئتمانية ،ب�سبب
�أ�سعار الفائدة ،واملبالغ املنك�شفة ،وال�رشوط العامة الأخرى .ولذلك
فعندما حتدد اجلهات التنظيمية ر�أ�س املال الإلزامي على �أ�سا�س نف�س
الت�صورات �أي�ضا ،ف�إن ذلك يعني �أنهم يتعاملون ب�صورة مزدوجة مع
هذه الت�صورات ،فيجعلون ما ُيرت�أى ر�سميا �أنه �آمن من املخاطر �أكرث

جاذبية ،ويجعلون ما ُيرت�أى ر�سميا �أنه حمفوف باملخاطر �أقل جاذبية.
وت�صبح �أي معلومات ،مثل املعلومات املتعلقة مبخاطر عدم ال�سداد،
معلومات �سيئة ،حتى و�إن كانت ال ت�شوبها �شائبة� ،إذا ُنظر فيها ب�صورة
مفرطة.
ولعل ما يف�رس ا�ستع�صاء ذلك على الفهم هو �أن كل �شخ�ص تقريبا
يعزي ال�سبب يف هذه الأزمة �إىل الإفراط يف الإقدام على املخاطر ،حتى
و�إن كان ن�شوء جميع امل�شكالت عن االنك�شاف املفرط ملا كان ُيت�صور
�أنه �آمن متاما من املخاطر – وعدم وجود انك�شاف ملا ُيرت�أى ر�سميا
�أنه «حمفوف باملخاطر» ،مثل االنك�شاف للم�شاريع ال�صغرية و�صغار
�أ�صحاب امل�شاريع – ي�شري �إىل اقرتابنا من حالة مري�ضة من العزوف
عن املخاطر دعت �إليها التنظيميات.
وعندما قررت اجلهات التنظيمية �أن تقوم بدور مديري املخاطر
للعامل ،ن�سوا �أو تنا�سوا �أن جميع الأزمات امل�رصفية جاءت كلها نتيجة
االنك�شاف املفرط ملا كان ُيعترب �آمنا ،ولي�س �أبدا من االنك�شاف املفرط
ملا كان يعترب �سابقا حمفوفا باملخاطر.
بري كوروف�سكي
مدير تنفيذي �سابق يف البنك الدويل ()2004-2002

نرحب بر�سائلكم .يرجى �إر�سال ما ال يزيد على  300كلمة �إىل � fanddletters@imf.orgأو �إىل العنوان التايل:
& .Development, International Monetary Fund, Washington, D.C., 20431, USAويجوز �أن تخ�ضع الر�سائل للتحرير.

Editor-in-Chief, Finance
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�شخ�صيات اقت�صادية

م�س�ؤولة

�ش�ؤون الفجوات

جريميي كليفت يقدم ملحة عن �شخ�صية لورا تاي�سون� ،أول �سيدة
تر�أ�س «جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني» يف الواليات املتحدة

لورا

تاي�سون مت�ضي جانبا كبريا من وقتها تفكر يف
الفجوات والعجوزات – �أي يف الأمور غري املتاحة� ،أو
ما ينق�صنا� :أي فجوة الوظائف ،وفجوة الدخل ،وفجوة
التعليم ،وفجوة امل�ساواة بني اجلن�سني ،ورمبا �أكرثها
�إثارة للقلق فجوة عجز املالية العامة الأمريكية الآخذة يف االت�ساع.
وي�ساورها القلق من احتمال فقدان الواليات املتحدة لهيمنتها،
وتزايد �صعوبة حتقيق احللم الأمريكي املتمثل يف ازدياد الرخاء.
وتقول لورا دي �أندريا تاي�سون� ،أ�ستاذة االقت�صاد و�إدارة الأعمال
بجامعة كاليفورنيا ،يف بريكلي�« ،إن العمالة والأ�رس الأمريكية كانت
تعاين من املتاعب حتى من قبل فرتة «الركود الكبري» .ويقرتن ا�سم لورا
تاي�سون بعبارة «�أول �سيدة» يف عدد من املجاالت ،فهي �أول �سيدة تر�أ�س
«جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني» (يف عهد الرئي�س الأمريكي بيل
كلينتون) ،و�أول �سيدة ت�شغل من�صب عميد «كلية لندن لإدارة الأعمال»،
حيث �أ�س�ست «مركز �سيدات الأعمال» التابع للكلية.
و�أثناء فرتة ا�سرتاحة بني حلقات تدري�س طلبة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال ،قالت ال�سيدة تاي�سون �إن «معدل منو الوظائف بني عامي
 2000و 2007تباط أ� حتى مل يعد يتعدى ن�صف م�ستواه خالل العقود
الثالثة ال�سابقة .وكان معدل منو الإنتاجية قويا ،لكنه ظل بوترية �أ�رسع
كثريا من معدل منو الأجور ،كما انخف�ض متو�سط تعوي�ضات العاملني
احلقيقية بال�ساعة ،مما �أ�رض حتى بالعاملني الذين �أمتوا درا�ستهم
اجلامعية».
وترى ال�سيدة تاي�سون �أن الق�ضية اجلديدة التي تبعث على القلق
يف الع�رص احلايل هي االحتجاجات على تزايد تفاوت الدخول يف
الواليات املتحدة – حيث ت�شكل الطبقة العليا الأكرث ثراء ن�سبة  %1فقط
من املجتمع مقابل الطبقة الدنيا التي ت�شكل ن�سبة  %99من املجتمع.
وتقول «�إنها ق�ضية جيل ملن ترتاوح �أعمارهم بني �أوا�سط الع�رشينات
و�أوا�سط الثالثينات .وه�ؤالء هم جيل هذا العامل ،مثلما كنت �أنا �ضمن
جيل احلركة املناه�ضة حلرب فييت نام».
  4التمويل والتنمية

تاي�سون تتحدث يف ندوة حول امل�ساواة بني اجلن�سني
يف دافو�س� ،سوي�رسا

وكانت االحتجاجات التي بد�أت يف �شكل مظاهرات �ضد عمليات
الإنقاذ املايل مل�ؤ�س�سات «وول �سرتيت» املالية والف�ساد قد دخلت يف
دوامة حولتها �إىل حركات «احتالل» يف خمتلف �أنحاء العامل ،ال �سيما
يف االقت�صادات املتقدمة.

حتطيم ال�سقف الزجاجي

عملت ال�سيدة تاي�سون كمهند�سة لربنامج ال�سيا�سات االقت�صادية
املحلية والدولية يف حكومة الرئي�س الأمريكي كلينتون �إبان فرتة
رئا�سته الأوىل للواليات املتحدة ،حيث و�صلت �إىل �أعلى مرتبة وظيفية
ت�صل �إليها امر�أة يف البيت الأبي�ض يف عهد الرئي�س كلينتون عندما
جاءت خلفا لل�سيد «روبرت روبن» كمدير للمجل�س االقت�صادي القومي
يف الفرتة من فرباير � 1995إىل دي�سمرب .1996
وكان ت�أييد تاي�سون ملنهج «الأحادية املت�شددة» يف التجارة قد
جذب اهتمام كلينتون ،حيث ر�أى فيه منهجا واقعيا وعمليا .ويف كتاب
“Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High-Technology
( ”Industriesمن يوجه اللكمات ملن؟ ال�رصاع التجاري يف �صناعات
التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى) ،الذي ُن�رش يف عام  ،1992حددت
تاي�سون ال�سمة العامة لأ�سلوب تفاو�ض كلينتون مع اليابانيني حول
ق�ضايا احلمائية يف التجارة.
وكانت امل�شكلة يف ذلك الوقت متمثلة يف التحدي اجل�سيم الذي
ت�شكله اليابان و�أوروبا �أمام الواليات املتحدة ،ال �سيما يف جمال
ال�صناعة التحويلية و�صادرات التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى.
و�إذ ترف�ض «تاي�سون» منهج التجارة احلرة بال قيود ،اقرتحت
تو�سيع نطاق النفاذ �إىل الأ�سواق عرب مفاو�ضات �شاقة حول التعريفات
اجلمركية واحلواجز �أمام التجارة ،تدعمها تهديدات م�ؤكدة باتخاذ
�إجراءات جزائية �ضد االقت�صادات التي تغلق �أ�سواقها �أمام الواردات
الأمريكية.
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االقت�صاد التطبيقي

قال الرئي�س كلينتون يف مذكراته ،بعنوان “ ( ”My Lifeحياتي)� ،إنه
اختار ال�سيدة تاي�سون كرئي�س ملجل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني لأنها
�أثارت اهتمامه ب�إملامها بق�ضايا التكنولوجيا وال�صناعة التحويلية
والتجارة ،وقال�« :أح�س�ست �أن ق�ضايا االقت�صاد اجلزئي ظلت مهملة
لزمن طويل جدا يف ال�سيا�سات االقت�صادية القومية».
وقد �أثار تعيني ال�سيدة تاي�سون �صخبا يف �أو�ساط كبار االقت�صاديني
الذين �أعربوا �رصاحة عن �شكوكهم يف م�ؤهالتها العلمية ومهاراتها
التحليلية ،رغم �أنها ا�ستطاعت الحقا �أن تك�سب احرتامهم .فقد ذكرت
جملة “( ”Businessweekبيزن�سويك) يف عدد فرباير � 1993أنه “على
الرغم من �أن خرباء االقت�صاد غالبا ما ي�شكلون �أ�سا�س النكات امل�ضحكة،
فمن النادر �أن يكون �أحدهم م�ستهدفا من اخلرباء االقت�صاديني الآخرين
يف هجوم �سافر”.
لكن �أ�سلوب تاي�سون يف التحليل االقت�صادي املمزوج با�سرتاتيجيات
�سيا�سية حادة وحم�سوبة بدقة جاء يف بع�ض احلاالت �سابقا لع�رصها.
لكنها ال تزال ت�صول وجتول يف كلية “ها�س” لالقت�صاد يف بريكلي
من خالل مناظرات اقت�صادية واختالفات يف وجهات النظر ال�سيا�سية،
كما تكتب املدونات واملقاالت املنتظمة يف املجالت وال�صحف ،منها
مدونة “�( ”Economixإيكونوميك�س) يف جريدة نيويورك تاميز وباب
“( ”A-Listاملتميزون) يف جريدة فاينان�شيال تاميز.
ولورا تاي�سون متزوجة من كاتب ال�سيناريو “�إيريك تارلوف” ،م�ؤلف
رواية “( ”Face-Timeوجها لوجه) وبع�ض حلقات امل�سل�سل التليفزيوين
“( ”M*A*S*Hم�ست�شفى اجلراحة امليداين املتنقل) وكاتب مدونة جملة
“�( ”Atlanticأتالنتك) .وتقول تاي�سون�“ :أقوم بتدري�س ف�صل حول
مزاولة الأعمال يف الأ�سواق ال�صاعدة .و�أقول للطلبة �إن ن�صف املنهج
يتناول العلوم اال�سرتاتيجية – ورغم �أنني ل�ست خبرية ا�سرتاتيجية
ف�إن لدي جتارب كافية يف هذا املجال؛ ف�أنا ع�ضو يف جمال�س للإدارة
وتوليت �إدارة كليات لإدارة الأعمال ،و�أتفهم طبيعة العلوم اال�سرتاتيجية
– والن�صف الآخر يتناول علم االقت�صاد”.

الت�شكيك يف قوى ال�سوق

من الوا�ضح �أن علم االقت�صاد تطور مبرور الزمن ،لكن ال�سبب يف ا�ستياء
خرباء االقت�صاد الأكادمييني ،وفقا ملا جاء يف جملة «بيزني�سويك»،
يكمن يف «�أنها �أكرث انفتاحا بكثري عن معظم خرباء االقت�صاد على فكرة
الإجراءات احلكومية».
وكانت تاي�سون قد ذكرت يف كتابها بعنوان «من يوجه اللكمات
ملن؟»� ،أنه «ال ينبغي �أن يخدعنا املفهوم املُطَ ْمئِن ب�أن م�صري ال�صناعات
التكنولوجية رفيعة امل�ستوى يف �أمريكا حتدده قوى ال�سوق يف غياب
التدخل الأمريكي» ،وذكرت املجلة �أن «ت�شكيكها يف �أهمية مبد أ� اليد
اخلفية يجعلها �شخ�صا غري مرغوب فيه بني �صفوف املتخ�ص�صني
الرا�سخة قناعتهم ب�أهمية قوى ال�سوق
لكن اخلبري االقت�صادي «جيم�س غالربيث» ()James Galbraith
انربى مدافعا عن تاي�سون .وكتب يف املجلة ال�شهرية الليربالية
“( ”American Prospectوجهة النظر الأمريكية) يف عدد مار�س 1993
قائال �إنها حري�صة ودقيقة ولي�ست «حمبة للجدل وال الظهور ».وقال
�إن اخلطر يهدد ه�ؤالء «اخلرباء االقت�صاديني املحرتفني الذين �أحاطوا
ال�سوق بهالة من التميز داخل برج عاجي مما �أتاح لهم قاعدة عري�ضة
من ال�سيا�سات م�سبقة التجهيز .فما الذي �سيفعله ه�ؤالء اخلرباء �إذا مل تعد
معادالتهم امل�ستخدمة يف كافة الأغرا�ض كافية؟ ومن ثم ف�إن ه�ؤالء
الأوالد الكبار قد ي�شعرون باخلطر من تعيينها يف هذا املن�صب( ».راجع
الإطار .)1

خماوف ب�ش�أن املناف�سة

يف �إطار الدرا�سة التي �أجرتها تاي�سون حول التجارة والتوظيف
باال�شرتاك مع الربوف�سور «جون زي�سمان» ( ،)John Zysmanمن
جامعة بريكلي ،ا�ستعر�ضت �أ�سباب الرتاجع امل�سجل خالل الثمانينات
من القرن املا�ضي يف معدل التوظيف يف جمال ال�صناعة التحويلية يف

الواليات املتحدة ،والتدهور العام يف مركز الواليات املتحدة التناف�سي
الدويل ،حيث در�ست �آثار التوظيف على التجارة يف �أربع �صناعات – هي
�صناعات املالب�س وال�سيارات و�أ�شباه املو�صالت ومعدات االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية .وكانت العوامل امل�ست�شهد بها بانتظام يف هذه
الدرا�سة تت�سم بالأهمية مثل ارتفاع قيمة الدوالر ،وال�سيا�سة احلمائية،
وتباط�ؤ وترية النمو يف الأ�سواق الأجنبية .لكن تاي�سون وجدت �أن هناك
عوامل �أخرى �أكرث �أهمية ن�سبيا ،مبا يف ذلك التزام احلكومة ب�سيا�سة
التجارة احلرة يف ظل اتباع الأطراف الأخرى جمموعة خمتلفة من
القواعد.
ويقول “جيم�س وجوليان �سيكاريلي” (James and Julianne
 )Cicarelliيف كتابهما بعنوان «خبريات االقت�صاد البارزات»
(� )Distinguished Women Economistsإن ال�سيدة تاي�سون “�أقنعت
الرئي�س كلينتون وم�ست�شاريه االقت�صاديني باعتماد �سيا�سة بديلة
للتجارة املوجهة – �أي اتفاقات جتارية حتدد نتائج مرغوبة من
التجارة بدال من ترك النتائج ليحددها تدفق ال�سلع احلر – يف �إطار
امل�ساعي لتن�شيط ال�صناعات ذات التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى وتو�سيع
نطاقها .وكانت هذه ال�سيا�سة بالغة الأثر يف الزيادة املفاجئة احلقيقية
يف حجم التجارة الدولية يف �أواخر الت�سعينات ،مما �أعطى دفعة
لالقت�صاد الأمريكي �أدت �إىل حتقيق طفرة غري م�سبوقة ال ميكن و�صفها
�إال بالتو�سع االقت�صادي الأمثل”.

الأطراف امل�ؤثرة املتغرية

رمبا تكون الأطراف امل�ؤثرة تغريت يف الوقت الراهن ،لكن هناك
م�شاغل كثرية مماثلة .وبينما ال تزال تاي�سون ت�شعر بالقلق �إزاء وهن
الأداء االقت�صادي الأمريكي ،ف�إن توج�سها يف الوقت الراهن نابع �أكرث
الإطار 1

االقت�صاد :تعديل النموذج

هزت الأزمة االقت�صادية العاملية قناعة خرباء االقت�صاد بعدم
�إمكان �سقوط قوى ال�سوق.
وحول الأزمة االقت�صادية العاملية ،قالت ال�سيدة لورا تاي�سون
خالل زيارة قامت بها �إىل نيويورك «�إن اخلط أ� الأ�سا�سي كان يف
االعتقاد ب�أن فرادى الأطراف الفاعلة الر�شيدة �ستكون بال�رضورة
من�ضبطة .ويف البداية� ،أود �أن �أ�شري �إىل �أنني قلت «الأطراف
الر�شيدة» ،ولدينا الآن �أدلة مرتاكمة على �أن فرادى الأطراف
الفاعلة لي�ست دائما �أطرافا ر�شيدة ،لكن النماذج االقت�صادية مل
ت�أخذ هذا الأمر يف احل�سبان.
«ثم افرت�ضت النماذج �أ�سا�سا �أن اجلمع بني كل هذه القرارات
الفردية �سيعود بالفائدة .لكننا نرى الآن �أن �سلوك الأفراد غري
الر�شيد – �أ�ضف �إىل ذلك �سلوكيات القطيع – قد يخرج النظام
متاما عن م�ساره .وقد خرج النظام بالفعل عن م�ساره.
«ويدرك خرباء االقت�صاد الآن �أن كفاءة الأ�سواق مثار لل�شك.
وبالتايل �سننظر بجدية يف الأخطاء ال�سلوكية التي يرتكبها النا�س
والتي ميكن التنب�ؤ بها .و�سن�ضع مزيدا من القواعد التنظيمية لأننا
يف واقع الأمر مل نعد ن�ؤمن ب�أن النا�س �سيفعلون ال�صواب من تلقاء
�أنف�سهم ،و�سي�ستجيبون لتلك القواعد ،ومن ثم يف�ضل �أن نفكر يف
طبيعة هذه القواعد.
«لذلك �أعتقد �أن هناك حتوال كبريا طر أ� بالفعل من حيث التفكري
يف �إمكان ف�شل قوى ال�سوق .فلماذا نفرت�ض �أن الأ�سواق لديها
املعلومات الكاملة؟ وحقيقة الأمر �أنها لي�ست متاحة لها يف �أغلب
الأحيان ،وحتى �إذا كان لديها املعلومات الكاملة ،فعادة ما يغفل
عنها امل�س�ؤولني الذين ال يولونها االهتمام الكايف .و�أيا كان
ال�سبب ،يجب �أن نفرت�ض �أنها قد ال تثمر يف نهاية الأمر نتائج
مثالية .ومن ثم ف�إن هذا يعد تطورا كبريا جدا .و�أعتقد �أنه تطور
هائل».
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من ال�صني وغريها من الأ�سواق ال�صاعدة الديناميكية ،على الرغم من
�أنها ت�سارع �إىل الإ�شارة �إىل عدم مواجهة كلينتون �أي تباط ؤ� يف الن�شاط
االقت�صادي �شبيها مبا يواجهه الرئي�س باراك �أوباما ،وتقول «�إن حجم
امل�شكلة خمتلف كل االختالف ،كما �أن املناخ ال�سيا�سي [الأمريكي]
�أ�سو أ� يف الوقت احلايل».
وقد �أ�صبح العامل �أكرث ترابطا وتكافال بكثري ،حتى باتت امل�شكالت
التي تقع يف �أحد �أنحاء العامل ت�ؤثر على الأرجح على �سائر �أنحائه.
وتقول تاي�سون يف هذا ال�ش�أن «�إن العامل اليوم �أكرث تكافال قيا�سا
مبعظم مقايي�س التكافل ،بل على الأرجح بجميع مقايي�س التكافل التي
قد تتبادر �إىل الأذهان».
وتقول ال�سيدة تاي�سون ،التي تعمل حاليا كم�ست�شار �أول يف «معهد
ماكينزي العاملي» و»معهد بحوث بنك كريدي �سوي�س» و�رشكة
«جمموعة روك كريك» لال�ستثمار�« ،إن هذا الأمر من وجهة نظري �إمنا
يعني �أن هناك حاجة لزيادة التن�سيق� ،أو التفهم والتن�سيق ،فيما يتعلق
ب�سيا�سة الأ�سواق املالية والتدفقات الر�أ�سمالية .فنحن �أمام نظام مايل
عاملي �أكرث ت�شابكا بكثري ،ومل نتو�صل حتى الآن �إىل الطريقة املالئمة
لتنظيمه».

موجهون �أكفاء
ِّ

كان والد لورا تاي�سون �أمريكي من �أ�صل �إيطايل من اجليل الثاين
املهاجر �إىل الواليات املتحدة و�شارك يف احلرب العاملية الثانية.
وكان يتمتع بعقلية موجهة نحو حتقيق الأهداف ومن ثم كان يحث
�أوالده على الإجناز .وقد ولدت لورا تاي�سون يف مدينة «بايون» يف
والية «نيوجري�سي» يف عام  1947وتخرجت بدرجة امتياز من كلية
«�سميث»� ،إحدى الكليات اخلا�صة للبنات ،وح�صلت على درجة الدكتوراة
يف االقت�صاد يف عام  1974من «معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا»،
حيث كانت حت�صل على التوجيه وامل�شورة من اخلبري االقت�صادي «�إيفزي
دومار» ،وهو خبري اقت�صادي رو�سي املولد و�ضع منوذجا مهما للنمو
و�شجعها على االهتمام باالقت�صادات املوجهة ذات الطابع ال�سوفيتي.
وعملت ال�سيدة تاي�سون لفرتة كا�ست�شاري يف البنك الدويل حيث تركز
عملها على االقت�صادات اال�شرتاكية يف �أوروبا ال�رشقية ،حيث ت�شاركت
يف العمل لفرتة ق�صرية مع اخلبري االقت�صادي الهنغاري املعروف «بيال
باال�سا» ( ،)Bela Balassaوخبرية االقت�صاد التنموي “�إيرما �أدملان”
( ،)Irma Adelmanالتي كانت يف ذلك الوقت من �أ�صحاب �أعلى املراتب
الوظيفية بني موظفات البنك .وقامت ال�سيدة تاي�سون بتدري�س مادة

الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون بعد �إعالنه تويل ال�سيدة تاي�سون رئا�سة
«املجل�س االقت�صادي القومي».

االقت�صاد يف جامعة برين�ستون ملدة ثالث �سنوات ثم انتقلت يف عام
� 1978إىل جامعة بريكلي حيث ظلت تعمل فيها على فرتات متقطعة
منذ ذلك احلني.
وبينما �أ�شار عليها والداها بدرا�سة �إدارة الأعمال� ،إال �أنها كانت
ح�سب قولها“ :واحدة ممن حتولوا فورا �إىل درا�سة علم االقت�صاد بعد
االلتحاق ب�أول ف�صل درا�سي يف هذا التخ�ص�ص .وكنت دائما �أرى �أن
االقت�صاد �أداة مهمة للعمل يف ال�سيا�سة العامة ،ومن ثم عكفت على
درا�سته .و�أعتقد �أنني اتخذت القرار ال�سليم .ف�أنا ال �أزال �أحب االقت�صاد”.
وترى تاي�سون ،التي �شاركت يف �إعداد التقرير ال�سنوي حول “الفجوة
العاملية بني اجلن�سني” والذي ي�صدر عن “منتدى االقت�صاد العاملي”
�أن املر�أة م�ستمرة يف حتقيق تقدم يف خمتلف �أنحاء العامل – و�إن كان
بوترية بطيئة ،وال تزال مت�أخرة عن الركب خ�صو�صا يف م�ستوى التمثيل
ال�سيا�سي (راجع الإطار .)2
وكانت الروابط التي جمعت تاي�سون ب�أ�رسة الرئي�س كلينتون ف�ضال
على منا�رصتها لق�ضايا املر�أة من العوامل التي جعلتها م�ؤيدا تلقائيا
لل�سناتور هيالري كلينتون خالل �سعي هذه الأخرية يف عام 2008

الإطار 2

تقدم بطيء يف �أو�ضاع املر�أة

يتناول تقرير «الفجوة العاملية بني اجلن�سني» حماولة لقيا�س �أو�ضاع
املر�أة حول العامل.
قالت لورا تاي�سون ،التي حتث على اتباع مبد أ� «البحث الإيجابي»
( )affirmative searchكو�سيلة لتقدم الن�ساء امل�ؤهالت�“ ،إننا ندر�س
�أو�ضاع املر�أة يف  135بلدا من حيث فجوات التمثيل ال�سيا�سي؛ وفجوات
الفر�ص االقت�صادية؛ وفر�ص احل�صول على التعليم وفجوات الأداء التعليمي؛
وفجوات الرعاية ال�صحية .و�أ�ضافت قائلة“ :ومنذ بد�أنا القيا�س يف عام
 ،2006وجدنا �أن معظم البلدان حقق قدرا من التقدم ،ال �سيما يف جمايل
التعليم والرعاية ال�صحية .لكن املر�أة ال تزال مت�أخرة عن الركب يف جمايل
الفر�ص االقت�صادية والتمثيل ال�سيا�سي .فاملر�أة يف خمتلف �أنحاء العامل
ت�شغل ن�سبة �أقل من  %20من مراكز �صنع القرار على امل�ستوى الوطني”.
ويذكر التقرير الذي مت �إعداده بالتعاون مع “ريكاردو هاو�سمان ،مدير
مركز التنمية الدولية يف جامعة هارفارد الأمريكية� ،أن “هدفنا يتمثل يف
الرتكيز على ما �إذا كانت الفجوة بني املر�أة والرجل  ....قد تقل�صت ،ولي�س �إذا
ما كانت املر�أة حتقق “الفوز” يف “املعركة بني اجلن�سني”.
و�إذ ت�ؤكد ال�سيدة تاي�سون �أن اجلهود اجلارية يف هذا ال�ش�أن قائمة على
�إجـراء املقارنات ولي�س حتديد مـا ينبغي عمله ،تقـول �إن التقرير انتقل �إلـى
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حتليل املمار�سات املثلى ،مثل كيفية �سعي احلكومات لتح�سني م�ستوى
التمثيل ال�سيا�سي �أو الأ�سلوب الذي تتبعه ال�رشكات يف تعيني الن�ساء
واالحتفاظ بهن يف وظائفهن .وتتمتع ال�سيدة تاي�سون بخربات وا�سعة
ولديها �أفكار عديدة يف هذا املجال .فهي ع�ضو يف جمال�س �إدارة عدة
�رشكات ،ويف عام  2003قامت احلكومة الربيطانية بتكليفها بالعمل على
�إيجاد و�سيلة لزيادة التنوع يف جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات.
وقد وقع اختيار ال�سيدة تاي�سون على «تقرير عن التنمية يف العامل لعام
 »2012الذي ي�صدره البنك الدويل حول امل�ساواة بني اجلن�سني باعتباره
تقريرا بالغ الأهمية يف جتميع البحوث املعنية بكيفية ت�أثري امل�ساواة بني
اجلن�سني على التنمية.
ويف هذا ال�ش�أن تقول «�إن �أحد الأمور التي تعلمتها من هذا التقرير
احل�صيف هو مدى �أهمية توفري فر�ص ح�صول املر�أة على االئتمان .ونحن
ندرك �أن هناك م�شكلة يف ح�صول م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية على االئتمان
بوجه عام يف خمتلف املجتمعات باختالف م�ستويات التنمية فيها� ،سواء
كانت جمتمعات متقدمة �أم ال .وبالتايل هناك �أ�سباب تف�رس ازدياد �سوء
الأو�ضاع بالن�سبة للمر�أة ،وتزداد �صعوبة بالن�سبة مل�ؤ�س�سات الأعمال
ال�صغرية التي تر�أ�سها ن�ساء».
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للفوز برت�شيح احلزب الدميقراطي خلو�ض انتخابات الرئا�سة .وحتولت
تاي�سون بعد ذلك لت�أييد �أوباما بعد خروج هيالري كلينتون من ال�سباق
يف �شهر يونيو من نف�س ال�سنة.
و�إىل جانب �آراء لورا تاي�سون املدافعة عن الرئي�س �أوباما ،فهي ع�ضو
كذلك يف املجل�س غري احلزبي الذي �أن�ش�أه الرئي�س لتوفري فر�ص العمل
وزيادة القدرة التناف�سية ،والذي ير�أ�سه ال�سيد “جيفري �إمييلت” ،مدير
�رشكة جرنال موتورز .ويتمثل الهدف الرئي�سي لهذا املجل�س يف �إيجاد
�سبل جديدة لت�شجيع النمو عن طريق اال�ستثمار يف الأعمال التجارية
الأمريكية بغية ت�شجيع التوظيف ،وتعليم وتدريب العمالة للمناف�سة
على امل�ستوى العاملي ،واجتذاب فر�ص العمل والأعمال التجارية �إىل
الواليات املتحدة.

ا�ستقطاب فر�ص العمل

كانت ال�سيدة تاي�سون �ضمن �أع�ضاء «املجل�س اال�ست�شاري للتعايف
االقت�صادي» الذي �أن�ش�أه الرئي�س �أوباما بعد الأزمة االقت�صادية
العاملية للم�ساهمة يف توليد الأفكار و�إجراء التحليالت لتن�شيط
االقت�صاد الأمريكي ،وترى �أن التكافل والتناف�س والتطور التكنولوجي
على امل�ستوى العاملي �أدت جميعا �إىل ا�ستقطاب الفر�ص الوظيفية يف
العديد من االقت�صادات املتقدمة ،مع زيادة التوظيف يف الوظائف
عالية الأجور يف املجاالت التخ�ص�صية والفنية والإدارية� ،إىل جانب
الوظائف منخف�ضة الأجور يف جماالت اخلدمات الغذائية والعناية
ال�شخ�صية وخدمات توفري احلماية.
ويف املقابل انخف�ض م�ستوى التوظيف يف الوظائف التي تتطلب
مهارات متو�سطة بني �صغار املوظفني (�أ�صحاب الياقات البي�ضاء)
والعمال (�أ�صحاب الياقات الزرقاء) ،ال �سيما يف قطاع ال�صناعات
التحويلية .وقامت الأ�رس الأمريكية املت�رضرة ب�شدة بتخفي�ض مدخراتها
�إىل �أدنى حد ،واقرت�ضت م�ستخدمة منازلها ك�ضمانات ،وزادت من
مديونياتها لت�أمني احتياجاتها اال�ستهالكية .و�أ�سهم ذلك بدوره يف
تكوين فقاعات الإ�سكان واالئتمان التي انفجرت يف عام  ،2008مما
ا�ستدعى اتخاذ �إجراءات م�ؤملة لتخفي�ض قرو�ض التمويل ا�ستمرت منذ
ذلك احلني.
وترى ال�سيدة تاي�سون �أن الواليات املتحدة ت�ستثمر دون امل�ستوى
املطلوب يف ثالثة جماالت رئي�سية ت�ساعد البلدان عادة على �إن�شاء
فر�ص العمل عالية الأجور والإبقاء عليها ،وهي زيادة مهارات القوى
العاملة وتدريبها ،وم�رشوعات البنية التحتية ،والبحث والتطوير.
وت�شري تاي�سون �إىل درا�ستي “Michael Spence and Sandile
 ”Hlatshwayoو “ ”David Autorاحلديثتني حول �أثر التطور
التكنولوجي والعوملة يف فقدان فر�ص العمل وتباط�ؤ منو الأجور يف
منت�صف �سلم املهارات والتوزيع الوظيفي ،و�إن كانت ترى �أنها عملية
ديناميكية ،حيث ترتفع الأجور يف البلدان التي كانت تعترب قبل ذلك
من البلدان اجلذابة .ويف هذا ال�ش�أن تقول “�إن ال�صني قد تبد أ� يف فقدان
وظائفها لغريها من البلدان”.
وتقول تاي�سون ،التي ت�شغل مقعدا يف جمال�س �إدارة �رشكات
“مورغان �ستانلي” و”�إيه تي �آند تي” و”�سيلفر �سربنغ نتورك”
وجمموعة �رشكات “�سي بي ريت�شارد �إلي�س”� ،إن التناف�س العاملي �أدى
�إىل تزايد التفاوت يف الدخل يف الواليات املتحدة .وتقول �إن هناك ثالث
قوى وراء التغريات الهيكلية املعاك�سة يف �سوق العمل الأمريكية ،وهي:
• التطور التكنولوجي املتحيز للمهارة العالية ،مما �أدى �إىل الت�شغيل
الآيل للأعمال الروتينية مع زيادة الطلب على العمالة ذات التعليم
العايل من احلا�صلني على درجات جامعية على الأقل؛
• التناف�س العاملي واندماج �أ�سواق العمل من خالل التجارة
والتعهيد اخلارجي ،مما �أدى �إىل �إلغاء الوظائف وتخفي�ض الأجور؛
• الرتاجع يف قدرة �أمريكا التناف�سية التي تك�سبها جاذبية كموقع
للإنتاج والتوظيف.
ويجري ا�ستقطاب الفر�ص الوظيفية �أي�ضا يف �أنحاء �أخرى من العامل.
لكن بع�ض البلدان ،مثل �أملانيا ،يتخذ تدابري ملواجهة هذا الأمر ،بينما
توا�صل الواليات املتحدة فقدان جاذبيتها كموقع للإنتاج والتوظيف،
وفقا ملا ورد يف درا�سة “ماكينزي” التي �أجريت م�ؤخرا .وتقول تاي�سون،

التي ت�شغل مقعدا يف جمل�سي �إدارة “معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا”
و”معهد بيرت�سون لالقت�صاد الدويل” �إن �أحد �أ�سباب الرتاجع الن�سبي
يف مكانة الواليات املتحدة هو مواطن ال�ضعف يف نظامها التعليمي.
وتقول �إن م�ستويات التح�صيل العلمي يف الواليات املتحدة متفاوتة
�إىل حد كبري وترتبط مب�ستويات دخل الأ�رس ،حيث يتعذر على الأطفال
من الأ�رس الأكرث فقرا �أن يلتحقوا باجلامعات .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،رغم
�أن النظام التعليمي ينتج عمالة ال ت�ستويف م�ستويات املهارة املطلوبة
ل�شغل الوظائف عالية اجلودة ،ف�إن قيود الهجرة يتعذر معها جذب
املواهب الأجنبية واحلفاظ عليها.

الإجراءات الواجب اتخاذها

قامت الواليات املتحدة بعدة حماوالت لإعداد خطة للتحرك ملواجهة
هذه الأو�ضاع.
وقد حذرت «الأكادمييات الوطنية» الأمريكية يف تقريرها احليوي
لعام  2005بعنوان “”Rising Above the Gathering Storm
(التحليق فوق العا�صفة املقبلة) من تراجع مركز الواليات املتحدة
التناف�سي يف االبتكار ودعت �إىل زيادة اال�ستثمارات احلكومية يف
البحث والتطوير ،والتعليم ،وم�رشوعات البنية التحتية بهدف �إيقاف هذا
الرتدي .وقد �أحاطت بلدان �أخرى بهذا الأمر ،واقتب�ست بع�ض الأفكار من
التقرير ،لكن “الأكادمييات الوطنية” خل�صت يف وثيقة تنبيهية الحقة
�إىل �أن مركز الواليات املتحدة التناف�سية ال يزال م�ستمرا يف الرتاجع.
ومع ات�ساع فجوة العجز يف الواليات املتحدة ،واقرتانه بتقاعد
جيل “طفرة الإجناب الالحق على احلرب العاملية الثانية” ،مما يفر�ض
�ضغطا زائدا على نظامي التقاعد والرعاية ال�صحية ،تزداد تعقيدات
التعامل مع كل هذه الفجوات يف وقت واحد ،الأمر الذي ي�ستدعي تنفيذ
بع�ض البدائل ال�صعبة.
وتقول تاي�سون “�إن التحديات ج�سيمة وال مفر من مواجهتها .وال
بد من و�ضع خطة لتخفي�ض العجز طويل الأجل بغية الت�صدي لعجز
النمو و�إيقاف الرتاجع امل�ستمر يف القدرة التناف�سية يف �آن واحد .فال بد
�أن ن�ستثمر �أكرث يف �أ�سا�سيات االبتكار مع تخفي�ض �إنفاقنا على معظم
الربامج احلكومية الأخرى”.
وترى �أنه على الرغم من االنتكا�سات ،ف�إن زيادة التكافل ميكن �أن
حتقق مزايا هائلة للعامل ككل.
وتقول “�إن العامل حقق جناحا هائال يف الق�ضاء على الفقر العاملي
– وال يزال �أمامنا �شوط طويل ،لكن هناك تقدما كبريا مت �إحرازه بالفعل:
فقد حتقق جناح هائل على م�ستوى االنفراجات التكنولوجية؛ وحتقق
جناح هائل على م�ستوى بناء طبقة متو�سطة يف االقت�صاد العاملي.
“وجميع هذه الأمور رائعة ومتثل جانبا من مزايا التكافل ،لكن التكافل
يعني �أي�ضا �أن عدم اال�ستقرار قد ينتقل ب�رسعة من مكان �إىل �آخر .فت�أثري
انتقال العدوى حقيقي ،وي�شمل العامل ب�أ�رسه ،وقد حتدث املتاعب ب�رسعة
كبرية .ومن ثم تت�ضح احلاجة �إىل زيادة التعاون متعدد الأطراف”.

■
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الأزمة

وما

وراءها

بعد مرور خم�س �سنوات على اال�ضطرابات الأوىل يف �سوق القرو�ض العقارية
يف الواليات املتحدة التي كانت نذيرا بوقوع �أكرب �أزمة مالية عاملية منذ
ثالثينات القرن املا�ضي ،ال يزال االقت�صاد العاملي يف حالة من الع�رس
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تعددت

�أ�سـبـاب «الـركـود الـكبـيـر» فـ�شملـت
عـدم كـفاية التنظيم املايل وارتباك
الـميزانـيات الـعـمومية مع الرتاكم
املفرط يف ديون امل�ؤ�س�سات املالية
وقطاع الأ�رس واحلكومات .واقت�رصت معظم التجاوزات على
االقت�صادات املتقدمة ومل يت�سن درء حدوث انهيار مايل عاملي
كامل �إال بالتدخل ب�أ�ساليب مبتكرة وعلى نحو مكثف من خالل
ال�سيا�سات ،ال �سيما يف الواليات املتحدة.
ولكن حاالت الركود التي متتد جذورها �إىل حدوث �أزمات
مالية هي �أعمق ،والتعايف منها �أبط�أ و�أ�ضعف من تلك التي ال
تنتج عن انهيار مايل .فبعد مرور خم�س �سنوات ،ال يزال التعايف
يف الواليات املتحدة �ضعيفا ،بينما �أوروبا مهددة بتباط ؤ� الن�شاط
االقت�صادي من جديد حيث يعاين العديد من البلدان من م�شكالت
الديون ال�سيادية.
و�أدى انت�شار احلمائية يف ثالثينات القرن املا�ضي �إىل تفاقم
«الك�ساد الكبري» حينما �سعت البلدان �إىل حماية �أ�سواقها املحلية
من الواردات ولكنها مل تنجح �إال يف زيادة الأمور �سوءا بالن�سبة
للجميع .وهذه املرة ،حذرت جمموعة الع�رشين لالقت�صادات
املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة من مثل هذه املخاطر
فتجنبت االقت�صادات قدرا كبريا من احلمائية العلنية .ولكن
عندما �شهد عام  2009انهيار التجارة العاملية ،ظهرت احلمائية
على حني غرة وب�صورة �أكرث �إتقانا ،ثم انح�رست يف  2010مع
بدء التعايف ،و�إن كانت تبدو �آخذة يف الظهور جمددا.
وعلى العك�س من فرتات هبوط الن�شاط االقت�صادي العاملي
ال�سابقة ،عانت اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات

منخف�ضة الدخل من �أ�رضار �أقل و�رسعان ما تعافت مقارنة
بنظرياتها املتقدمة يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا .ويرجع ح�سن
حظ هذه االقت�صادات جزئيا �إىل قوة ال�سيا�سات االقت�صادية التي
انتهجتها قبل الأزمة ،مما جعل عددا كبريا منها معدا ملحاربة
التباط�ؤ .وبف�ضل ح�سن احلظ �أي�ضا – ظلت �أ�سعار ال�سلع الأولية التي
يعتمد عليها الكثري �أعلى ن�سبيا مما كانت عليه يف فرتات الركود
ال�سابقة ،كما �أن هذه االقت�صادات �أقل ارتباطا باالقت�صادات
املتقدمة النظرية مقارنة مبا كانت عليه يف الفرتات ال�سابقة،
ف�ضال على �أن نظمها املالية الأقل تطورا مل تواجه خماطر ُتذكر
من الديون عالية املخاطر التي �أف�ضت �إىل انكما�ش الأ�سواق
املالية املتقدمة .ومع هذا ،رمبا كان م�ستوى الإعداد للتعامل مع
�أي �أزمات جديدة �أقل يف االقت�صادات ال�صاعدة ومنخف�ضة الدخل.
وتكرث املخاطر .فارتفاع �أ�سعار النفط وال�سلع الأولية الأخرى
يهدد بزيادة امل�صاعب �أمام ا�ستمرار التعايف .والتقدم يف �إ�صالح
التنظيم املايل يقع فري�سة للمقاومة والق�صور الذاتي .وال تزال
االختالالت االقت�صادية العاملية م�ستمرة مع ما ت�سجله بع�ض
البلدان من فوائ�ض كبرية ومتوا�صلة يف موازين مدفوعاتها
بينما تعاين بلدان �أخرى من معدالت عجز كبرية.
وينظر هذا العدد من جملة «التمويل والتنمية» يف و�ضع العامل
بعد مرور خم�س �سنوات على اال�ضطرابات التي �سببتها الأزمة.
وتعك�س الأدلة التي ي�سوقها �صورة معقدة ومتنوعة عن م�ستقبل
االقت�صاد العاملي.

■
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تتبع

التعايف
العاملي
م�سار

�أيهان كوزي ،وبراكا�ش لونغاين ،وماركو تريوني�س

معظم الأ�سواق
ال�صاعدة يبلي
بالء ح�سنا ،بخالف
الو�ضع يف غالبية
االقت�صادات املتقدمة
وال ُيرجح �أن يتغري
هذا الو�ضع
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�شهد

هذه املخاوف بف�ضل اتخاذ �إجراءات ال�سيا�سة التي
2010Kose,
Revisedفمنذ عام
غري تقليدية.
ات�سمت باجلر�أة وب�أنها
4/17/12
بد�أ االقت�صاد العاملي يط أ� م�سار التعايف ،و�إن كان
هذا التعايف ه�شا.
فما مدى االختالف بني التعايف العاملي احلايل
وحاالت التعايف ال�سابقة يف فرتة ما بعد احلرب

العامل �أربع فرتات من الركود منذ
احلرب العاملية الثانية – 1975
و 1982و 1991و .2009وكانت
تلك ال�سنوات هي التي �سجلت انخفا�ضا يف متو�سط
دخل املواطن العاملي – وبلغة خرباء االقت�صاد،
تراجعت ح�صة الفرد من �إجمايل الناجت املحلي يف
العامل – وكان هناك تراجع كبري يف
1 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
مقايي�س الن�شاط االقت�صادي العاملي
Qô≤ŸG QÉ°ùŸG ≈∏Y
الأخرى املختلفة .و�أدت كل فرتة من
OôØdG á°üM Ö°ùM -…OÉ°üàb’G •É°ûædG A§H πMGôe ôNBG øe ‘É©àdG Ò°ùj
فرتات الركود �إىل ن�ش�أة املخاوف من
Ö≤Y ¬«∏Y ¿Éc ÉÃ áfQÉ≤e ´öSCG IÒJƒH - »ŸÉ©dG »∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe
وقوع كارثة اقت�صادية مفجعة ،لكن
.á≤HÉ°ùdG áKÓãdG OƒcôdG äGÎa
)á∏Môe ‘ 100 öTDƒÃ ÉWƒHôe »≤«≤◊G »∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe OôØdG á°üM
يف كل مرة كان االقت�صاد العاملي
(á«FGöûdG iƒ≤dG ∫OÉ©àH ÉëLôe ,´É≤dG
يتعافى يف غ�ضون عام �أو اثنني.
115
2009
وكان الركود العاملي يف
äGDƒÑæàdG
الذي جاء يف �أعقاب �أزمة الأ�سواق
110
املالية الناجمة عن ف�شل امل�ؤ�س�سة
امل�رصفية اال�ستثمارية ليمان براذرز
105
يف ال�سنة ال�سابقة ،هو الأعمق بني
100
الفرتات الأربعة ،و�أكرثها تزامنا عرب
á«dÉ◊G ‘É©àdG IÎa
á≤HÉ°ùdG ‘É©àdG äGÎa §°Sƒàe
البلدان .و�أ�صاب البع�ض القلق من
95
21ôØ°U
1
2
3
4
�أن يعي�ش العامل جمددا فرتة «الك�ساد
.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äGôjó≤J :Qó°üŸG
الكبري» التي �شهدتها ثالثينات القرن
.OƒcôdG ´Éb á∏Môe ≈∏Y ôØ°üdG ∫ójh ,…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y É°ù«≤e :áXƒë∏e
املا�ضي .وحل�سن احلظ ،مل تتحقق
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العاملية الثانية؟ وما �أوجه االختالف بني االحتماالت املتوقعة
لالقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة؟ وما هي املخاطر
املحيطة بالتعايف العاملي؟

على م�سار بطيء

بينما يتعني بذل بع�ض اجلهد من �أجل التو�صل �إىل تعريف للركود
العاملي (راجع الإطار) ،يبدو تعريف التعايف العاملي �أ�سهل ،حيث �إنه
بب�ساطة فرتة تزايد الن�شاط االقت�صادي عقب الوقوع يف ركود عاملي.
وت�شابه م�سار التعايف االقت�صادي البطيء منذ عام  2010ت�شابها
تاما يف املتو�سط للم�سار الذي �أعقب فرتات الركود العاملي الثالثة
(راجع الر�سم البياين  .)1وبالفعل� ،إذا حتققت توقعات متو�سط الدخل
العاملي – ح�صة الفرد من �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي العاملي –
لتحقق التعايف من «الركود العاملي» ،كما ُيطلق عليه غالبا – بوترية
�أ�رسع مما كان عليه بعد فرتات الركود العاملي الثالثة ال�سابقة.
ولكن م�سار الدخل العاملي يحجب وراءه اختالفا �أ�سا�سيا للغاية
بني االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة .فقد كان التعايف
يف االقت�صادات املتقدمة �شديد البطء مقارنة بفرتات التعايف ال�سابقة
(راجع الر�سم البياين  ،2اللوحة الي�رسى) .ومل يرتد بعد متو�سط الدخل
يف بع�ض هذه االقت�صادات �إىل م�ستواه الذي كان �سائدا قبل الركود وال
ت�شري التنب�ؤات �إىل ارتداده حتى بحلول عام.2014
وعلى جانب الإنفاق ،ينعك�س �ضعف منو الدخل على كل من
اال�ستهالك واال�ستثمار .فكان اال�ستهالك مكبوحا يف ظل عودة قطاع
الأ�رس �إىل م�ستويات �أكرث �أمانا يف ن�سبة الدين �إىل الدخل («تخفي�ض
التمويل بالديون») ،و�ضعف اال�ستثمار يف الهياكل يف �أعقاب طفرة
�أ�سواق امل�ساكن يف كثري من االقت�صادات املتقدمة.
Kose, Revised 4/17/12
وترية �أ�رسع
يف تناق�ض �شديد مع التطورات احلا�صلة يف االقت�صادات املتقدمة،
عاد متو�سط الدخل يف االقت�صادات ال�صاعدة عموما �إىل امل�سار ال�رسيع
الذي كان يقف عليه قبل «الركود الكبري»( ،راجع الر�سم البياين ،2
اللوحة اليمنى) .وبالفعل فاق منو الدخل يف هذا االقت�صادات م�ستوى
النمو الذي �شهدته يف فرتات التعايف العاملي ال�سابقة ،ومن املتوقع
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ترتدد كثريا هذه الأيام عبارة «�إننا نعي�ش يف عامل ت�سوده العوملة»
– وتتكرر هذه اجلملة يف �أكرث من � 700ألف م�شاهدة عند البحث يف
موقع غوغل .وبرغم هذا ،فالأمر الذي يبعث على الده�شة هو عدم وجود
اتفاق عام على تعريف للركود العاملي نعرف من خالله متى يحيد
عاملنا االقت�صادي ككل عن امل�سار املقرر .وتعريف الركود العاملي
امل�ستخدم هنا هو :الفرتة التي ت�شهد انخفا�ض ح�صة الفرد احلقيقية من
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي يف العامل ،م�صحوبة بانخفا�ض كبري
يف مقايي�س خمتلفة �أخرى للن�شاط العاملي (مثل الإنتاج ال�صناعي،
والتجارة ،وتدفقات ر�أ�س املال ،وا�ستهالك النفط ،والبطالة) .وتر�صد
هذه املعايري �أربع فرتات ركود يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية:
 1975و 19821و 1991و( 2009درا�سة Kose, Loungani, and
 .)Terrones, 2009ومتى حتددت هذه التواريخ ،ي�صبح تعريف التعايف
العاملي �سهال :وهو بب�ساطة فرتة زيادة الن�شاط العاملي التي تعقب
مرحلة ركود عاملي.

�أن يظل على هذا املنوال خالل ال�سنوات القادمة .وتتقا�سم االقت�صادات
ال�صاعدة ثمار النمو القوي على نطاق وا�سع� .أما اال�ستثناءات امللحوظة
فهي االقت�صادات الأوروبية ال�صاعدة التي تتحرك يف م�سار تعاف �شبيه
مب�سار االقت�صادات املتقدمة.
و�شهدت التجارة العاملية انهيارا كبريا �أثناء الركود العاملي يف
 2009وكانت �أحد �أ�سباب ما �أثاره الركود من خماوف الوقوع من
جديد يف «الك�ساد الكبري» وجلوء احلكومات �إىل التدابري احلمائية يف
�سعيها حلماية ال�صناعات املحلية من املناف�سة الأجنبية .ولكن التجارة
العاملية �شهدت ارتدادا �إيجابيا ،كما ت�سري يف االقت�صادات ال�صاعدة
بوترية �أ�رسع من االقت�صادات املتقدمة (راجع الر�سم البياين  .)3ورمبا
واجه ا�ستخدام التدابري احلمائية التقليدية قيودا فر�ضها التخ�ص�ص
الر�أ�سي ،ويعني م�شاركة عدد من البلدان يف عملية �إنتاج �سلع منفردة
Revised
4/18/12
 Kose,خري ما يرام
ت�سري على
التجارية :هل
(راجع املقال بعنوان «ال�سيا�سة
حتى الآن؟» يف هذا العدد).
وكان �أداء �أ�سواق الأ�سهم �أف�ضل يف املتو�سط �أثناء فرتة التعايف
احلالية مقارنة بالفرتات ال�سابقة .ورمبا ُيعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
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ات�ساع نطاق عمل امل�ؤ�س�سات على ال�صعيد العاملي ،بينما تعافى
الن�شاط العاملي ككل على نحو �أف�ضل مما كان عليه يف الفرتات التالية
على فرتات الركود ال�سابقة – بف�ضل اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة.

يف انتظار قطار الوظائف

تتغري معدالت البطالة بوجه عام يف مرحلة مت�أخرة عن تغري الدخل.
ومع تراجع الطلب عند بدء مرحلة ركود ،تعمد ال�رشكات �إىل تخفي�ض
�ساعات العمل الإ�ضايف و�إجراء تعديالت �أخرى قبل ت�رسيح العمالة.
ومع بدء التعايف ،تنتظر ال�رشكات عموما لفرتة قبل تعيني عاملني جدد
لرتى ما �إذا كان هذا التعايف م�ستمرا.
وبرغم هذا الت�أخر ،فغالبا ما تتحرك التغريات التي تطر أ� على الدخل
والبطالة معا على نحو وثيق يف غ�ضون عام .وظلت هذه العالقة
متما�سكة �أثناء الركود العاملي عام  – 2009و ُيطلق عليها «قانون
�أوكن» بعد �أن و�صفها اخلبري االقت�صادي �آرثر �أوكن ( )1962يف مقال
كُ تِب منذ خم�سني عاما م�ضت.
وعلى مدار فرتة الركود ،ارتفع معدل البطالة يف االقت�صادات
املتقدمة بنحو نقطتني مئويتني يف الفرتة بني  2006و .2009وات�ساقا
مع �ضعف منو الدخل يف هذه االقت�صادات ،تراجع معدل البطالة ببطء
�شديد يف فرتة التعايف .وحتى بحلول عام  ،2014ت�شري التنب�ؤات
�إىل هبوط معدل البطالة يف االقت�صادات املتقدمة ب�أقل من 0.5
نقطة مئوية� ،أي �أقل من ربع الزيادة التي �سجلتها يف مرحلة الركود
(راجع الر�سم البياين  .)4ويف املقابل ،مل تتزحزح معدالت البطالة يف
االقت�صادات ال�صاعدة عن مكانها �إال بدرجة طفيفة �أثناء الركود وت�شري
التنب�ؤات �إىل تراجعها بحلول عام .2014
وعلى م�ستوى االقت�صادات املتقدمة ،اختلف ارتفاع معدل البطالة
كثريا من بلد �إىل �آخر يف فرتة الركود .و ُيعزى هذا االختالف �إىل ثالثة
عوامل هي مدى منو الدخل (�أو االفتقار �إليه) ،واالختناقات الهيكلية،
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يف�رس �سبب التوقعات ب�أن يكون تراجع البطالة بطيئا يف االقت�صادات
املتقدمة.

هل يتكرر ما �شهدناه يف 1992؟

بالرغم من تعايف االقت�صاد العاملي واحليلولة دون الدخول جمددا يف
حالة “الك�ساد الكبري” ،ال يزال التعايف معر�ضا للمخاطر .واال�ضطرابات
املالية يف �أوروبا هي �إحدى املخاطر الوا�ضحة.
ويف هذا ال�صدد ،هناك بع�ض ال�سمات امل�شرتكة بني فرتة الركود
والتعايف يف االقت�صادات املتقدمة وفرتة الركود والتعايف يف -1991

بالرغم من تعايف االقت�صاد العاملي واحليلولة دون الدخول جمددا يف حالة
«الك�ساد الكبري» ،ال يزال التعايف معر�ضا للمخاطر.
وت�أثري ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية و�سيا�سات �سوق العمل .ورمبا كان
للعوامل الهيكلية دور داعم يف بع�ض البلدان ،ال �سيما �أن انهيار قطاع
امل�ساكن كان �سببا رئي�سيا وراء تراجع الناجت� .أما دور ال�سيا�سات،
خا�صة �سيا�سات �سوق العمل مثل اقت�سام العمل ،فقد يكون مهما يف
بع�ض احلاالت اخلا�صة كتف�سري �سبب انخفا�ض البطالة يف �أملانيا.
فيح�صل �أ�صحاب العمل يف �أملانيا على دعم لت�شجيعهم على االحتفاظ
بالعاملني بالرغم من تخفي�ض �ساعات عملهم و�أجورهم.
غري �أن عامل النمو ظل هو �أهم العوامل .ويت�ضح من الر�سم البياين 5
�أن �إ�سبانيا و�آيرلندا والربتغال والواليات املتحدة �شهدت �أعلى زيادات
يف معدل البطالة يف الفرتة بني  2007و 2011ومع هذا ،ففي �أ�سرتاليا
و�سوي�رسا والنم�سا وبلجيكا و�أملانيا ،مل ت�شهد البطالة �سوى ارتفاعا
طفيفا � -أو �سجلت انخفا�ضا – على مدار هذه ال�سنوات .وميكن عزو هذه
االختالفات يف جتربة البطالة بني البلدان على نحو يكاد يكون تاما
�إىل التغريات التي طر�أت على منو الدخل يف تلك البلدان .وبعبارة �أخرى،
ي�ص ُدق عليها «قانون �أوكن» متاما (درا�س ة �Ball, Leigh, and Loun
 ،ganiقيد الإ�صدار) .والدور املهمني لنمو الدخل يف دفع �سوق العمل
  12التمويل والتنمية

 .1992فتقرتن فرتتا الركود بحالة من ك�ساد �أ�سواق االئتمان وامل�ساكن
يف االقت�صادات املتقدمة الرئي�سية .وقد �شهد عام  1991حاالت ك�ساد
يف �أ�سواق االئتمان والأ�صول يف كل من الواليات املتحدة واململكة
املتحدة واليابان والبلدان اال�سكندنافية .واقرتنت حالة الركود الأخرية
مب�شكالت حادة يف �أ�سواق االئتمان وامل�ساكن يف الواليات املتحدة
وعدد من االقت�صادات املتقدمة الأخرى ،منها �آيرلندا و�إ�سبانيا واململكة
املتحدة.
وثمة �أوجه ت�شابه ملمو�س بني م�سار منو الدخل يف االقت�صادات
املتقدمة منذ عام  2010وم�سار التعايف يف  .1992فريجع تباط�ؤ
حالتي التعايف جزئيا �إىل التحديات التي واجهت �أوروبا .وت�شكلت
مرحلة التعايف ال�سابقة بفعل هبوط الن�شاط االقت�صادي يف كثري من
االقت�صادات الأوروبية �أثناء الأزمة يف �آلية �سعر ال�رصف الأوروبي يف
الفرتة  ،1993-1992التي مهدت لليورو .وكان يتعني رفع �أ�سعار
الفائدة يف هذا الفرتة للدفاع عن ترتيب �سعر ال�رصف ،وا�ضطر العديد
من االقت�صادات الأوروبية املتقدمة �إىل تخفي�ض العجز الكبري يف
املالية العامة .و�أدى ذلك �إىل كبح الن�شاط االقت�صادي وزاد من تقل�ص
�أ�سواق االئتمان وامل�ساكن يف املنطقة.

يونيو 2012
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ويف الوقت احلا�رض ،ي�ؤدي ارتفاع عالوات املخاطر على الديون
ال�سيادية �إىل وقوع �رضر م�شابه �أو رمبا �أ�شد على �أر�صدة املالية العامة
والنمو .ويف كلتا احلالتني� ،أدى االفتقار �إىل ا�سرتاتيجية �سيا�سات
موثوقة ومن�سقة يف الوقت املنا�سب �إىل تفاقم اال�ضطرابات املالية.
وكان هناك تباط�ؤ يف منو اال�ستهالك واال�ستثمار على امل�ستوى املحلي
مدفوعا برتكة الأزمة املالية  -فعمدت الأ�رس وال�رشكات املثقلة بديون
مرتفعة �إىل تقلي�ص �أن�شطتها للو�صول �إىل م�ستويات دين �أكرث �أمانا
(راجع التحقيق بعنوان «تخفي�ض الدين» يف هذا العدد).

هل ت�ؤدي �صدمات النفط �إىل خروج التعايف عن م�ساره؟

يكمن �أحد م�صادر املخاطر الأخرى �أمام التعايف العاملي يف �صدمات
النفط – �أي احتمال ا�ضطراب عر�ض النفط وما يقرتن به من ت�صاعد
حاد يف �أ�سعار النفط .وكان لهذه التطورات دور يف الركود العاملي عام
.1975
ومنذ ذلك الوقت ،اتخذت البلدان امل�ستوردة للنفط خطوات عديدة
للحد من تعر�ضها ملخاطر �صدمات النفط .فعمدت �إىل زيادة عدد
م�صادر ا�سترياد النفط ،مما يجعلها �أقل عر�ضة ملخاطر اال�ضطرابات من
م�صدر بعينه ،وا�ستخدمت م�صادر �أخرى مثل الغاز الطبيعي وم�صادر
الطاقة املتجددة – مثل الطاقة ال�شم�سية والرياح -لتحل حمل النفط.
و�سجل كل من االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة ارتفاعا
يف م�ستوى كفاءة ا�ستخدام الطاقة؛ وهبط مقدار الطاقة الالزمة لتوليد
دوالر من الدخل على نحو مطرد .وحت�سنت قدرة البنوك املركزية على
و�ضع ركيزة ثابتة لتوقعات الت�ضخم باحلديث عن عدم تغري توقعات
الت�ضخم الأطول �أجال جراء االرتفاع يف �أ�سعار النفط .ومن ثم ،كانت
خماوف اجلمهور يف عدد كبري من البلدان �أقل بكثري فيما يخ�ص العواقب
الت�ضخمية لأ�سعار النفط مقارنة مبا كان عليه الو�ضع يف املا�ضي .ومل
يعد ارتفاع �أ�سعار النفط ي�سبب دوامة ت�صاعدية تتعاقب فيها ارتفاعات
الأجور والأ�سعار ،على غرار ما حدث يف �سبعينات القرن املا�ضي.
ومع هذا ،فبينما متكنت البلدان من بناء بع�ض القدرة على ال�صمود
يف مواجهة �صدمات النفط ،فهي ال تزال معر�ضة ملخاطر ا�ضطرابات
العر�ض احلادة �أو عدم اليقني الناجم عن التقلب احلاد يف �أ�سعار النفط.
وت�شري التقديرات �إىل �أن ارتفاعا يبلغ  %60يف �أ�سعار النفط ميكن �أن
يخف�ض الدخل يف الواليات املتحدة بنحو  %2على مدى عامني ،مع
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وقوع �آثار �أكرب نوعا ما يف �أوروبا واليابان واالقت�صادات ال�صاعدة يف
�آ�سيا (راجع الر�سم البياين .)6

اخلوف من التعطل

هناك �أوجه ت�شابه من �أبعاد خمتلفة بني فرتة التعايف العاملي اجلارية
والفرتات ال�سابقة ،و�إن كانت هناك �أي�ضا بع�ض الفروق البارزة .وكان
تفاوت م�صائر االقت�صادات املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واحدا من �أكرث نتائج التعايف العاملي الراهن الباعثة على الده�شة.
فتمتعت االقت�صادات ال�صاعدة ب�أقوى درجات االرتداد الإيجابي يف
الن�شاط االقت�صادي و�أ�صبحت حمرك النمو العاملي يف مرحلة التعايف.
ويف املقابل ،ت�شري التنب�ؤات �إىل �أن التعايف احلايل يف االقت�صادات
املتقدمة �سيكون الأ�ضعف يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
ويبدو �أن هناك بع�ض اخلطوط املتوازية بني م�سار التعايف يف
االقت�صادات املتقدمة والتعايف عام  :1992كانت حالتا التعايف
اجلارية ويف عام  1992تواجهان عراقيل من امل�شكالت يف الأ�سواق
املالية يف االقت�صادات الأوروبية املتقدمة .ومن �ش�أن الإخفاق يف
حل هذه امل�شكالت �أن يعطل التعايف وي�سفر عن تراجع �آفاق توظيف
العمالة ال�ضعيفة بالفعل يف االقت�صادات املتقدمة .ويلوح يف الأفق
خطر ال�صدمات النفطية ك�أحد عوامل امل�سببة للمخاطر �أمام الآفاق
االقت�صادية العاملية.
�أيهان كوزي ،م�ساعد مدير ،وبراكا�ش لونغاين ،م�ست�شار ،وماركو
تريوني�س ،م�ساعد مدير ،وجميعهم من �إدارة البحوث يف �صندوق النقد
الدويل.
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كان

�ضعف التنظيم املايل يف
االقت�صادات املتقدمة �أحد العنا�رص
امل�ساهمة بقدر كبري يف وقوع �أ�سو�أ
�أزمة اقت�صادية عاملية منذ «الك�ساد الكبري» – فكان
ت�صميم التنظيم املايل م�شوبا بال�ضعف ،وغري عملي،
وافتقر �إىل االت�ساق عرب امل�ؤ�س�سات وقطاعات ال�سوق،
ناهيك عن عدم ات�ساقه على م�ستوى البلدان.
وكان الت�صور ال�سائد هو �شدة تراخي هذا التنظيم،
حيث تلبي ال�سلطات احلكومية متطلبات القطاع
اخلا�ص ب�صورة مفرطة للحد من التكاليف الباهظة
التي ترتتب على االلتزام بالقواعد� .إذن لي�س من
امل�ستغرب بدء الرتكيز منذ عام  2009على �إ�صالح
التنظيم املايل عند و�ضع جدول �أعمال ال�سيا�سة
االقت�صادية لقادة جمموعة الع�رشين لالقت�صادات
املتقدمة واقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة من �أجل
الإ�سهام يف الت�صدي للمخاطر على م�ستوى النظام
ب�أكمله ،والتي ك�شفت عنها الأزمة ،ودرء انت�شار
تداعياتها �إىل امل�ؤ�س�سات والبلدان الأخرى ،و�إىل
االقت�صاد احلقيقي.
وحتقق تغري ملمو�س منذ عام  2009نتيجة
لل�ضغط على “جمل�س اال�ستقرار املايل” متعدد
اجلن�سيات لتح�سني م�ستوى تن�سيق التنظيم املايل
العاملي وكذلك اتخاذ بع�ض �إجراءات الإ�صالح
التنظيمي ال�شامل يف الواليات املتحدة و�أوروبا.

ولكن بعد مرور خم�س �سنوات على ظهور
�أوىل بوادر الأزمة يف �سوق الرهون العقارية يف
الواليات املتحدة ،ال يزال هناك �شعور بتباط�ؤ موجة
الإ�صالح التنظيمي املبدئية ،ويرجع ذلك جزئيا
�إىل الإرهاق الذي حل على دعاة الإ�صالح وتزايد
م�شاعر عدم االكرتاث بني مواطنني �أكرث قلقا �إزاء
الآثار االقت�صادية الالحقة لتباط ؤ� النمو وارتفاع
البطالة يفوق اهتمامهم بالتنظيم املايل .كذلك
�أبدت ال�صناعة املالية العاملية مقاومة ،حيث يت�سق
موقفها يف ذلك مع الدرا�سات التي ت�شدد على تكلفة
التنظيم املفرط وخماطر العواقب غري املق�صودة التي
ترتتب على التغيري التنظيمي .وال�سلطات الوطنية
حما�رصة مب�ؤ�س�ساتها املالية التي ي�ساورها قلق من
الآثار املحلية التي ترتتب على التدابري التي تتخذها
بلدان �أخرى .كذلك ي�ساور �صناع ال�سيا�سات قلق من
تراجع مكا�سب العوملة املالية مدفوعا بالتباين يف
تنفيذ جدول �أعمال الإ�صالح على امل�ستوى الوطني.
وعلى هذه اخللفية ،ي�ستعر�ض هذا املقال ما حتقق
من �إجنازات يف هذا ال�صدد واجلوانب التي ال يزال
يتعني معاجلتها.

التقدم املتحقق

حتقق قدر كبري من التقدم حتى الآن .وحتظى عملية
التنظيم بزخم �أقوى من �أي وقت م�ضى يف ظل ما
يوليه قادة جمموعة الع�رشين من اهتمام مبا�رش
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بالإ�صالح املايل يف خ�ضم الأزمة الراهنة .وتعزز البنيان الدويل من
خالل تفوي�ض «جمل�س اال�ستقرار املايل» �صالحية تن�سيق اال�ستجابة
التنظيمية على م�ستوى العامل .و�أعيدت كتابة قواعد اللعبة على نحو
كامل �إىل حد رمبا ي�سمح ب�أن نطلق على عملية الإ�صالح احلالية عملية
«�إعادة التنظيم».
ومتثل اتفاقية بازل الثالثة �إحدى الإجنازات الرئي�سية نحو تعزيز
ر�أ�س املال من حيث اجلودة واحلجم .وت�ضع هذه االتفاقية �أي�ضا �رشوطا
لل�سيولة ُمتفق عليها دوليا (النقد والأوراق املالية التي ميكن بيعها
ب�رسعة و�سهولة مقابل نقدية) .وعند تنفيذ االتفاقية بالكامل يف نهاية
عام � ،2017ستتوافر لدى البنوك احتياطيات وقائية �أكرب ملواجهة �أي
�ضغوط مفاجئة من النوع الذي �شهدته يف  ،2008حينما كاد الإقرا�ض
بني البنوك يتوقف متاما وارتفعت تكاليف التمويل ارتفاعا بالغا.

وكان نظام الظل من العنا�رص الرئي�سية التي �ساهمت يف عر�ض
وطلب املنتجات املورقة غري النمطية والتي تنطوي على خماطر ،مما
�أف�ضى �إىل االنهيار املايل يف الواليات املتحدة .ويعمد منفذو عمليات
التوريق �إىل جمع القرو�ض (مثل الرهون العقارية ،و�أر�صدة بطاقات
االئتمان ،وقرو�ض ال�سيارات) التي ت�ضمن الأوراق املالية املُباعة
للم�ستثمرين .و ُت�ستخدم مدفوعات املبالغ الأ�صلية للقرو�ض وفوائدها
يف �سداد م�ستحقات مالكي الأوراق املالية – وذلك عادة من خالل
اتفاق ب�ش�أن ال�رشائح االئتمانية مينح �أولويات خمتلفة فيما يخ�ص �أداء
مدفوعات امل�ستثمرين يف الفئات املختلفة .و�أعطى انخفا�ض �أ�سعار
الفائدة دفعة للم�ستثمرين للح�صول على العائد الإ�ضايف ال�ضئيل الذي
حققته هذه الأوراق املالية.
وعاجلت القواعد التنظيمية عددا كبريا من العيوب التي اك ُت�شِ فت يف

ال�سلطات الوطنية حما�رصة مب�ؤ�س�ساتها املالية التي ي�ساورها قلق من الآثار املحلية
للتدابري التي تتخذها بلدان �أخرى.
وميثل الر�سم الإ�ضايف اجلديد على ر�أ�س املال  -الذي ُيفر�ض على ما
ُي�سمى بامل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام العاملي -رد فعل دويل
وليد حيال خماطر الرتابط� ،أي الآثار التي ُيحتمل �أن تحُ ْ دِثها �إحدى
امل�ؤ�س�سات يف امل�ؤ�س�سات الأخرى نتيجة لت�شابك عالقاتها وترابط
مراكزها املالية.
والفكرة من �صدور “قانون دود -فرانك” الأمريكي هي �أن البنوك
“الأهم من �أن تف�شل” ينبغي �أن تخطط لنهايتها كبادرة على التعامل
بجدية يف الوقت احلا�رض مع تعقيداتها الداخلية وما يقرتن بها من �آثار
ثانوية ناجتة عن الرتابط .وتهدف هذه اخلطط – وهي مبثابة و�صايا
الأحياء من امل�ؤ�س�سات املالية – �إىل �ضمان قدرة �أي م�ؤ�س�سة تتعر�ض
للف�شل على ت�صفية عملياتها دون �أن تت�سبب يف ا�ضطراب النظام املايل.
وحتقق تقدم �أي�ضا على �صعيد ما كان ُيعد يوما �آخر التخوم :وهي
املعايري الدولية لأطر ت�سوية �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات والتي ت�سهل �إغالق
امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف �أكرث من بلد.

عملية التوريق لتجعلها �أكرث �أمانا .فعلى �سبيل املثال ،يجب �أن حتتفظ
اجلهة املن�شئة للمنتجات بعدد �أكرب منها (�أو �أن تكون لديها م�صلحة
حتر�ص عليها) ،مما ي�ضطرها �إىل توخي مزيد من العناية يف تفح�ص
م�ستوى املخاطر يف القرو�ض الأ�سا�سية .وت�ضع القواعد املحا�سبية
الدولية اجلديدة حدا لقدرة امل�ؤ�س�سات املالية على حيازة الأ�صول
املورقة �ضمن كيانات خارج ميزانياتها العمومية نظرا الحتمال عدم
حيازة قدر كاف من ر�أ�س املال يف املقابل .ويقت�ضي قانون «دود
– فرانك» زيادة م�ستوى ال�شفافية من جانب اجلهات املُن�شئة حول
حمتوى الأ�صول يف هذه املنتجات .وتقت�ضي القواعد التنظيمية ال�سارية
الآن يف الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �أن تويل هيئات الت�صنيف
االئتماين قدرا �أكرب من العناية لطريقة الت�صنيف االئتماين للمنتجات.
وتخ�ضع الأ�شكال الأخرى من بنوك الظل كذلك لفح�ص جمل�س
اال�ستقرار املايل وكيانات �أخرى للنظر فيما �إذا كانت تنطوي على نف�س
خماطر التمويل بالديون وخماطر �أخرى ت�رض بالنظام املايل.

�أ�سا�س الأزمة

م�ساهمة غري مبا�رشة

الغر�ض من �إعادة التنظيم كذلك هو حتقيق هدف مبا�رش على م�ستوى
�أنواع معينة من الأن�شطة التي كانت �أ�سا�س الأزمة.
والآن �أ�صبح ما ُيطلق عليه نظام الظل امل�رصيف – حيث متار�س
امل�ؤ�س�سات املالية �أن�شطة ترتبط عموما بالأعمال امل�رصفية ولكنها
ال تخ�ضع للقواعد التنظيمية للبنوك – يت�صدر عملية معنية مبراجعة
الأن�شطة وامل�ؤ�س�سات التي رمبا يتعني �أن ي�شملها نطاق التنظيم –
وهو ما ُيطلق عليه املحيط التنظيمي .وممار�سة كثري من الأن�شطة التي
كانت �أ�سا�س الأزمة العاملية جتري بني نظام الظل واجلهاز امل�رصيف
ذي الطبيعة املنهجية الأكرب .ويف الواليات املتحدة� ،أدى التفاعل
بني ال�سما�رسة الو�سطاء ،و�رشكات اال�ستثمار ذات الغر�ض اخلا�ص
والكيانات الو�سطية التي ترعاها البنوك ،و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتك
يف �أ�سواق املال ،و�صناديق التحوط ،وجمموعة متنوعة من امل�ؤ�س�سات
املالية� ،إىل �إفراز حالة من عدم االت�ساق النظامي املتزايد بني الأ�صول
الأطول �أجال واخل�صوم ق�صرية الأجل التي كانت متولها .واعتمدت
بع�ض امل�ؤ�س�سات ب�صورة غري �صحية على �أدوات �أق�رص �أجال �شبيهة
بالودائع ومتداولة يف �أ�سواق املال بدال من اعتمادها على الودائع
التقليدية( .راجع املقال بعنوان «ما هي �أ�سواق املال؟» يف هذا العدد
من جملة التمويل والتنمية»).

حتى �أن�شطة البنوك التي �ساهمت ب�صورة غري مبا�رشة يف وقوع هذه
الأزمة – مثل تداول الأوراق املالية حل�سابها (ولي�س حل�ساب عمالئها)
و�صناديق التحوط التي ترعاها البنوك – تعترب عالية املخاطر بالن�سبة
لتلك التي تتلقى دعما من احلكومة (�أي من دافعي ال�رضائب) مل�ساندتها.
وينادي ما ُيطلق عليه «قاعدة فولكر» ( )Volker ruleيف الواليات
املتحدة و”تقرير فيكرز” ( )Vickers reportيف اململكة املتحدة
بف�صل �أن�شطة البنوك التقليدية اخلا�صة بالعمالء – جمع الودائع وتقدمي
القرو�ض – عن �أن�شطة البنوك التي تنطوي على خماطر �أعلى والتي رمبا
تعر�ض البنك ملخاطر احل�صول على دعم من دافعي ال�رضائب .وت�صدى
معظم البنوك املت�رضرة ،حيث �إن هذه املبادرات �إذا مت تنفيذها ب�شكل
كامل �سي�ؤدي على الأرجح �إىل انخفا�ض عائدات امل�ساهمني.
وبينما تهدف معظم القواعد التنظيمية �إىل �ضمان �صحة امل�ؤ�س�سات،
تعالج القواعد الأخرى االختالل الوظيفي يف الأ�سواق املالية ككل.
وتت�ضمن جهود نقل عملية ت�سوية عقود امل�شتقات املتداولة على
م�ستوى ثنائي خارج املق�صورة �إىل �أطراف مقابلة مركزية .فعندما تتم
كاف من هذه العقود عن طريق طرف مقابل مركزي ،بدال
ت�سوية قدر ٍ
من ت�سويتها مبا�رشة بني طريف التداول ،ترتاجع املخاطر لأن يف و�سع
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الطرف املقابل املركزي موازنة التدفقات النقدية من العقود املتعددة
�إىل البائعني وامل�شرتين .وبطبيعة احلال� ،إذا نه�ضت الأطراف املقابلة
املركزية املتعددة فج�أة (كما هو احلال الآن) تنخف�ض مزايا املقا�صة
متعددة الأطراف ويتعني توفري مزيد من املوارد ل�ضمان �سالمة هذا
العن�رص الرئي�سي يف البنية التحتية املالية.
وتلقى �سوق �إعادة ال�رشاء (“الريبو”) اهتماما �أي�ضا – حيث تبيع
امل�ؤ�س�سات �أوراقا مالية متلكها للح�صول على �أموال ق�صرية الأجل
مع �إعطاء وعد ب�رشائها جمددا يف امل�ستقبل القريب .و�إذا ن�ضبت هذه
الآليات التمويلية فج�أة� ،أو �أ�صبحت باهظة التكلفة ،قد تعاين بع�ض
امل�ؤ�س�سات التي تعتمد عليها من نق�ص ُمق َِّو�ض يف النقدية الالزمة.
�أما جمع ون�رش املعلومات عن تكلفة اتفاقات �إعادة ال�رشاء (مثل
هوام�ش ال�ضمان املطبقة على القيمة اال�سمية لل�ضمان املقدم) و�أنواع
ال�ضمانات املقبولة ،ف ُيتوقع �أن ي�ساعد على دعم �أو�ضاع ال�سوق .وبرغم
القدر الكبري من االهتمام الذي حتظى به �سوق �إعادة ال�رشاء ،مل يت�سن
ملجموعات العمل الأخرية �أن تدفع الإ�صالحات ذات ال�صلة ُق ُدما (مثل
املجموعة التي ين�سق عملها بنك الت�سويات الدولية وبنك االحتياطي
الفيدرايل يف نيويورك).
وحتقق �أي�ضا تقدم يف معاجلة املخاطر النظامية من خالل �سيا�سات
ال�سالمة االحرتازية الكلية التي تقر ب�أن احلفاظ على �صحة امل�ؤ�س�سات
املالية املنفردة ال يكفي ل�ضمان �سالمة النظام ككل (راجع املقال
بعنوان “حماية الكل” يف عدد مار�س  2012من جملة «التمويل
والتنمية») .وتعالج مناهج ال�سالمة االحرتازية الكلية الأ�شمل بع�ض
الظواهر الأ�سا�سية التي ت�سفر عن ت�ضخيم تقلبات الدورة االقت�صادية
ب�سبب االئتمان والتمويل بالديون .وحتدد هذه املناهج �أي�ضا �أوجه
الرتابط بني امل�ؤ�س�سات والأ�سواق لتف�سري ال�سبب وراء �إمكانية انتقال
الت�أثري الذي تحُ ْ دثه م�شكلة تواجه م�ؤ�س�سة �أو �سوق ما ب�رسعة �إىل
م�ؤ�س�سة �أو �سوق �أخرى .ومن اجلهود املبكرة ملعاجلة امل�شكالت الأكرث
ت�أثريا على النظام و�ضع �رشوط ر�أ�س املال الوقائي امل�ضاد لالجتاهات
الدورية يف اتفاقية بازل الثالثة – التي تن�ص على قيام امل�ؤ�س�سات
برفع ر�ؤو�س �أموالها يف �أوقات ال ُي�رس لكي تتمكن من التعامل ب�شكل
�أف�ضل مع امل�شكالت يف �أوقات ال ُع�رس – وفر�ض الر�سم الإ�ضايف على
ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات املالية امل�ؤثرة على النظام العاملي الذي ا ُتفِق عليه
يف الآونة الأخرية.

مزيد من العمل

بينما فكر املعنيون مليا فيما يتعني القيام به ،ال تزال الغاية النهائية
بعيدة بع�ض ال�شيء .وبالفعل ،كانت حركة التغيري بطيئة يف بع�ض
املجاالت مثل دمج املعايري املحا�سبية عرب الأطلنطي يف معيار
عاملي واحد .ف�ضال على ذلك ،وبعد مرور ثالث �سنوات على تعهد قادة
العامل بااللتزام بجدول �أعمال الإ�صالح ،ال يزال يتعني �أن تبد أ� البلدان
يف تنفيذ بع�ض عنا�رصه الرئي�سية – مثل �سيا�سات الت�صدي ملخاطر
ال�سيولة النظامية.
وهذا �أمر طبيعي �إىل حد ما نظرا ل�رضورة التنفيذ على مراحل
لتخفيف الأثر الذي يقع على ال�صناعة املالية واالقت�صاد ككل .ومع
هذا ،فالت�أخر يف التنفيذ يعني �أن العامل ال يزال معر�ضا لتكرار نف�س
املخاطر التي جمدت الأ�سواق املالية منذ ما ال يزيد من ثالثة �أعوام
م�ضت.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تواجه الإ�صالحات عقبتني رئي�ستني  -الإحجام
عن تنفيذ ما مت االتفاق عليه بالفعل وعدم كفاية التنفيذ.
فكان �أول من �أحجم عن تنفيذ الإ�صالحات املتفق عليها مع انح�سار
املرحلة الأوىل من الأزمة هو ال�صناعة املالية ،ولكن هناك مقاومة
  16التمويل والتنمية

حاليا من بع�ض ال�سلطات الوطنية التي تكافح ملواجهة بطء التعايف
يف املرحلة الثانية من الأزمة .وال يزال يتعني تفعيل �رشوط تعزيز ر�أ�س
املال وال�سيولة التي اتفقت ب�ش�أنها جلنة ت�ألفت من جهات تنظيمية
من خمتلف �أنحاء العامل – اتفاقية بازل  – 3و�إن كانت اتفاقية بازل
 5-2قد ن�صت على بع�ض التح�سينات الب�سيطة .ومع هذاُ ،يلقى باللوم
على قواعد اتفاقية بازل  3ب�سبب التخفي�ض اجلاري للتمويل بالديون
(تخفي�ض الأ�صول) وبطء منو االئتمان .كذلك بد أ� توجيه �أ�صابع االتهام
بني البلدان ،وهناك ادعاءات تزعم مب�شاركة بع�ضها يف التالعب
بالتناف�سية – بو�سائل منها على �سبيل املثال عدم االلتزام بالأطر
الزمنية املتفق عليها.
وميكن ر�ؤية نتائج عدم كفاية التنفيذ يف عدة جماالت .فلم يلق
توفري املوارد الالزمة لتعزيز الرقابة على �إنفاذ القواعد التنظيمية
ال�سليمة �سوى اهتمام حمدود .وبد�أت املراجحة التنظيمية متثل م�شكلة
– وتعني ا�ستغالل امل�ستثمرين الختالف الأ�سعار يف الأ�سواق املختلفة
والناجت عن اختالف القواعد �أو الأنظمة .ومل يبد أ� االهتمام �إال م�ؤخرا
بتحديد �سبل تعزيز القدرات الرقابية ب�صفة عامة ،وا�ستقالليتها
ونطاقها ومواردها و�سلطتها و�أ�ساليب تنفيذها ب�صفة خا�صة ،من
�أجل �ضمان التنفيذ العادل على م�ستوى امل�ؤ�س�سات والأ�سواق والبلدان.
ومع هذا ،فمن غري املرجح �أن ترقى اال�ستقاللية الرقابية �إىل م�ستوى
ا�ستقاللية البنك املركزي قريبا ب�أي حال ،و�ستظل الأجهزة الرقابية
تواجه كل من جماعات ال�ضغط يف ال�صناعة املالية وال�ضغط احلكومي
يف خ�ضم مكافحتها من �أجل تقلي�ص احلوافز املتاحة للم�ؤ�س�سات الأهم
من �أن تف�شل – والتي ال تبدي ميال ُيذكر نحو تقلي�ص حجمها �أو نطاق
ن�شاطها.

امل�سار ال�صعب

قد تتباط�أ وترية جهود الإ�صالح التنظيمي� ،إال �أنها �أحرزت تقدما.
وت�سنى جني الثمرة القريبة ن�سبيا ،بينما ال يزال �أمامنا العمل الأ�صعب
الذي يتطلب جهودا �أكرب ملعاجلة م�شكالت �أ�شد .وتت�ضمن قائمة الأعمال
التي ال يزال يتعني القيام بها ما يلي:
• حتديد وبناء �أدوات – ال تزال يف مراحلها الأوىل من التطوير-
لتخفيف املخاطر امل�ؤثرة على النظام؛
• حت�سني قدرة ال�سلطات على التعامل مع تبعات الأزمات يف حالة
�إخفاق الأدوات امل�صممة ملنع وقوع �أحداث م�ؤثرة على النظام؛
• توفري �إطار للو�ساطة املالية (حتويل املدخرات �إىل ا�ستثمارات)
للم�ساعدة يف حتقيق منو اقت�صادي قوي وم�ستقر ،دون و�ضع تنظيم
مفرط يف التحديد.
وميثل ا�ستمرار الع�رس املايل يف بع�ض �أنحاء العامل ،و�أبرزها �أوروبا،
عائقا �أمام التقدم ،مما يرجع ب�صفة خا�صة �إىل ما ي�ضيفه من م�شكالت
ت�ؤثر على �إ�صالح القواعد التنظيمية �إذا كان هناك احتمال بالت�أثري �سلبا
على قدرة احلكومة ال�سيادية على م�ساندة النظام املايل.
ومع هذا ،ال ي�سعنا �أن ن�ضيع زخم التقدم ،لأن الإخفاق يف معاجلة
�أ�صعب الأ�سئلة �سي�ؤثر بال �شك على اال�ستقرار املايل العاملي يف
امل�ستقبل .والو�ضوح ب�ش�أن نقطة النهاية �رضوري من �أجل بناء الثقة
ب�ش�أن امل�ستقبل – الثقة التي نفتقر �إليها ب�شدة يف البيئة احلالية■.
لورا كودري�س ،مدير م�ساعد ،و�أديتيا ناراين ،رئي�س ق�سم يف �إدارة
الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية ب�صندوق النقد الدويل.
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ال�سيا�سة التجارية:

حتى الآن؟

هل ت�سري على ما ُيرام

برنارد هوكمان

�سجل

التاريخ �أعمق هبوط
جراء االنهيار احلاد يف
التجارة الدولية خالل
الفرتة املن�رصمة بني الربع الثاين من عام 2008
والربع الثالث من عام  ،2009وكان �أ�شد حدة مما
ر�آه العامل خالل «الك�ساد الكبري» يف ثالثينات القرن
املا�ضي .ولكن بخالف «الك�ساد الكبري» ،مل يكن من
ال�شائع �أثناء الأزمة االقت�صادية العاملية يف 2008
وما �أعقبها من ركود �أن تلج أ� البلدان �إىل احلمائية
�سعيا لوقاية �أن�شطتها على ح�ساب البلدان املجاورة.
وبدال من ذلك� ،ساعدت برامج التن�شيط النقدي
واملايل على تعايف الطلب و�أدت �إىل حدوث ارتداد
�إيجابي �رسيع يف التجارة العاملية (راجع الر�سم
البياين  – )1و�شملت هذه الربامج دعم �أن�شطة حمددة
مثل �صناعة ال�سيارات .ومن �أبرز العوامل التي ت�ساعد
على تف�سري عمق انهيار التجارة و�رسعة التعايف هي
�سال�سل العر�ض الدولية – التي تربط بني كثري من
البلدان معا يف العملية الإنتاجية وظلت تلقى الدعم
من خالل التحرير املطرد للتجارة على مدار العقود
القليلة املا�ضية .وانتع�شت التجارة بف�ضل ن�ش�أة نظام
اقت�صاد عاملي متعدد الأقطاب ،ف�ضال على الطلب يف
االقت�صادات ال�صاعدة الرئي�سية ،ال �سيما ال�صني.
ولكن حتى �إذا مل يرتفع م�ستوى احلماية الكلي
كثريا يف الفرتة من  ،2011 – 2008فقد ُف ِر�ض
كثري من التدابري التي متيز �ضد املوردين الأجانب،
و�أمامنا �أدلة على تزايد ال�ضغوط احلمائية ،مما

يرجع جزئيا �إىل التحرك يف مواجهة ارتفاع �أ�سعار
ال�رصف احلقيقية يف البلدان امل�صدرة لل�سلع الأولية
واملخاوف من ت�أثري التو�سع النقدي يف االقت�صادات
املتقدمة.

اال�ستخدام الفعال لل�سيا�سة التجارية

كانت االقت�صادات النامية ،وخا�صة الأ�سواق
ال�صاعدة الأكرب ،من بني �أكرث االقت�صادات فعالية يف
ا�ستخدام ال�سيا�سة التجارية .وطبقا لتقارير الر�صد
ال�صادرة عن منظمة التجارة العامليةُ ،ف ِر�ضت تدابري
جتارية ي�صل عددها �إىل  1243يف الفرتة بني بدء
الأزمة يف �أواخر عام  2008ونهاية الربع الرابع من
عام  .2011وعمد حوايل ثالثة �أرباع هذه التدابري
�إىل فر�ض قيود على التجارة ،بينما �أ�سهم ربعها
يف تخفي�ض م�ستوى حماية الواردات� .أما «مر�صد
التجارة العاملية» ( ،)GTAوهو عبارة عن �شبكة
تربط بني م�ستودعات الفكر واملعاهد التي جتمع
معلومات عن التدابري التجارية ،فيغطي طائفة �أو�سع
من الإجراءات التي قد ت�ؤثر على التجارة وي�شري �إىل
اتخاذ � 1593إجراء �أثناء الفرتة بني نوفمرب 2008
ونوفمرب  ،2011منها � 1187إجراء متييزيا �ضد
املوردين الأجانب و� 406إجراء حترريا .ومل تكن
ال�سيا�سات تخ�ضع للر�صد ال�شامل قبل عام ،2008
مما ي�ستحيل معه التو�صل �إىل معرفة �إىل �أي مدى
ت�شكل هذه التدابري ارتفاعا كليا يف ن�شاط ال�سيا�سة
التجارية.

مل يكن اللجوء �إىل
احلمائية وا�سع
االنت�شار �أثناء الأزمة
العاملية ،ولكن
هناك حتركات يف
هذا االجتاه ظهرت
م�ؤخرا
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وبلغ عدد الإجراءات احلمائية اجلديدة ذروته يف الربع الأول من
عام  2009وو�صل �إىل �أدنى م�ستوياته يف الربع الثالث من عام .2010
ومع هذا ت�شري بيانات “مر�صد التجارة العاملية” يف الفرتة الأخرية
�إىل تزايد التدابري احلمائية جمددا؛ فزادت الإجراءات احلمائية يف الربع
الثالث من عام  2011وحده بنف�س امل�ستوى امل�سجل خال �أ�سو أ� فرتة يف
عام ( 2009درا�سة .)Evenett, 2011
و ُف ِر�ضت معظم التدابري التجارية منذ عام  2008يف االقت�صادات
املتقدمة وال�صاعدة الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين ،ومعظمها مل ينط ِو
على تعريفات جمركية .ومل حتدث زيادة كبرية يف اال�ستخدام الكلي
للتعريفات اجلمركية �أو احلواجز التجارية امل�ؤقتة ،مثل تدابري مكافحة
الإغراق ،التي تهدف �إىل م�ساعدة ال�رشكات املحلية املُ�ضارة من مناف�سة
الواردات (درا�سة  .)Bown, 2011ومل يتجاوز ت�أثري هذه التدابري %2
تقريبا من التجارة العاملية (درا�سة Kee, Neagu, and Nicita, 2010؛
ومنظمة التجارة العاملية  .)WTO, 2011كذلك مل يت�أثر االجتاه العام
نحو حترير التعريفة اجلمركية تدريجيا امل�شاهد منذ منت�صف ت�سعينات
القرن املا�ضي (الر�سم البياين .)2
وبالرغم من حمدودية فر�ض التدابري اجلمركية بوجه عام ،ا�ستخدم
كثري من البلدان تدابري غري جمركية ،مثل فر�ض قيود على تراخي�ص
اال�سترياد و�رشوط املحتوى املحلي ،التي رمبا يكون ت�أثريها �أعظم.
وتخلُ�ص درا�سة (� Henn and McDonald (2011إىل انخفا�ض تدفقات
التجارة مبا يرتاوح بني  %5و ،%8مت�أثرة بفر�ض القيود ،مقارنة
بتدفقات جتارة نف�س املنتج بني ال�رشكاء التجاريني غري املت�أثرين
بالتدابري احلمائية .ويف نف�س الوقت ،اعتمد كثري من البلدان �سيا�سات
لتحرير التجارة واتخاذ تدابري عامة للتن�شيط املايل والنقدي �ساعدت
على توليد الطلب على الواردات.

التغريات يف ردود الأفعال

ميكن تق�سيم البلدان �إىل جمموعة ن�شطة يف ا�ستخدام ال�سيا�سة التجارية
وتلك التي �أحجمت عن ا�ستخدام ال�سيا�سات التجارية .وغالبا ما تتجه
املجموعة الن�شطة – ومنها بلدان كربى مثل الربازيل وال�صني والهند –
�إىل اتخاذ مزيج من �إجراءات فر�ض القيود التجارية وحترير التجارة.
�صاف
وي�ساعد هذا الأمر يف تف�سري الأ�سباب وراء عدم حدوث ارتفاع
ٍ
Hoekman,
يظهرRevised
4/18/12
�سوى ت�أثري
كبري ب�صورة كلية يف م�ستويات حماية احلدود ومل
كلي �صغري على التجارة العاملية .وبدال من �أدوات ال�سيا�سة التجارية
التقليدية ،اعتمدت االقت�صادات املتقدمة الكربى كتلك الأع�ضاء يف

االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة بقدر �أكرب بكثري على تقدمي الدعم
املايل لل�صناعات املحلية .ونظرا لتوجيه هذا الدعم نحو ال�رشكات
املحلية ،فقد ين�ش�أ عنه �أثر حمائي .غري �أن حجم الت�شوهات امل�صاحبة
التي ت�صيب املناف�سة الدولية غري معروف .ويت�سم نطاق هذه التدابري
امل�ساندة ب�أنه �أ�صغر بكثري اليوم مما كان عليه بعد بدء �أزمة االقت�صاد
العاملي مبا�رشة.
ويخ�ضع �إنتاج ال�سلع امل�صنعة للتنظيم على نحو متزايد من خالل
ال�سال�سل العاملية ،حيث يتم جتهيز ال�سلع (القيمة املُ�ضافة) يف بلدان
متعددة متثل جزءا من ال�سل�سلة .وتتخ�ص�ص امل�صانع يف كل بلد يف
عملية حمددة ُت َت َّوج با ُ
مل ْن َتج النهائي .وهذه العملية الكلية ،التي غالبا
ما ُيطلق عليها التخ�ص�ص الر�أ�سي ،تعني �أن جزءا كبريا من �سعر �سلعة
ُم َ�ص َّدرة يعك�س على الأرجح قيمة املدخالت امل�ستوردة يف هذا ا ُ
مل ْن َتج.
وت�شري التقديرات �إىل بلوغ حمتوى الواردات الداخل يف ال�صادرات على
م�ستوى العامل ككل �إىل  %30تقريبا (درا�سة Daudin, Rifflart, and
.)Schweisguth, 2011

ويت�ضح من درا�سة )� Gawande, Hoekman, and Cui (2011أن
كثافة التخ�ص�ص الر�أ�سي ت�سهم يف تف�سري ا�ستقرار التعريفات اجلمركية
�أو تراجعها يف عام  2009كما يلي:
• التعريفات الأعلى متثل �رضيبة على �أجزاء من �سل�سلة التجهيز
املتممة للإنتاج ،ومن ثم جتد احلكومات امل�ستوردة حافزا على �إبقاء
التعريفات عند م�ستوى منخف�ض.
• ال�رشكاء التجاريون يودون لو �أن البلدان املنتجة للمدخالت التي
ي�ستخدمونها تبقي على تكاليف التجارة عند م�ستويات منخف�ضة –
بو�سائل منها التعريفات املنخف�ضة �أو ال�صفرية .وتتحقق بذلك منفعة
البلدان امل�صدرة التالية يف ال�سل�سلة وتلك املنتجة للمدخالت من خالل
زيادة ال�صادرات الكلية (مبيعات ا ُ
مل ْن َتج النهائي).
• البلدان الأع�ضاء يف اتفاقيات التجارة احلرة العميقة – مثل
(احتاد
املك�سيك (اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية) وتركيا
Hoekman, Revised 4/19/12
جمركي مع االحتاد الأوروبي) – �أو التي ربطت تعريفاتها اجلمركية
يف ظل منظمة التجارة العاملية ،مثل ال�صني ،كانت �أكرث تقيدا بكثري يف
ا�ستخدامها للتعريفات اجلمركية مقارنة بالبلدان الأخرى.
2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

πbCG Ωƒ°SQ ¢Vôa

ΩÉY ¬LƒH ÉYÉØJQG (äGOQGƒdG ≈∏Y ÖFGö†dG) á«côª÷G äÉØjô©àdG πé°ùJ ⁄
.»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G áeRCG AÉæKCG
)(%
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وال تعني هذه النتائج امل�ستخل�صة �أن احلكومات ال تواجه �ضغوطا
مل�ساعدة ال�رشكات وال�صناعات املحلية .ولكن ما تعنيه هو اختالف
حوافز ا�ستخدام ال�سيا�سات التجارية التقليدية مثل التعريفات اجلمركية
من بلد �إىل �آخر ومن منطقة �إىل �أخرى .وبع�ض املناطق يف العامل –
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ومعظم �رشق �آ�سيا – �شديدة الرتابط واالندماج
�إىل حد مل تعد عنده ال�سيا�سة التجارية �أداة عظيمة الفائدة يف م�ساعدة
ال�صناعات املحلية ،حتى يف مواجهة �صدمة عنيفة يف الطلب اخلارجي.
ويف�رس هذا الأمر �أي�ضا انت�شار ا�ستخدام تدابري الدعم املايل يف االحتاد

وزادت الأرجنتني من ا�ستخدام تراخي�ص اال�سترياد غري التلقائية ،وهي
عملية يتم مبوجبها منح املوافقات على اال�سترياد على �أ�سا�س تقديري
(تقت�ضي قواعد منظمة التجارة العاملية اتخاذ قرار ب�ش�أنها يف غ�ضون
 60يوما) .كذلك و�ضعت الأرجنتني �أ�سعارا مرجعية لكثري من املنتجات
امل�ستوردة وت�شرتط موازنة ال�صادرات يف مقابل احل�صول على موافقة
ال�سترياد بع�ض ال�سلع .وطبقت �إندوني�سيا �أي�ضا �رشوط الرتخي�ص
غري التلقائي على ا�سترياد الأجهزة املنزلية واملن�سوجات والأحذية
ومنتجات غذائية معينة ،وال يجوز ا�سترياد بع�ضها �إىل من خالل موانئ

�إنتاج ال�سلع امل�صنعة يخ�ضع للتنظيم على نحو متزايد من خالل ال�سال�سل العاملية،
حيث يتم جتهيز ال�سلع (القيمة املُ�ضافة) يف عدة بلدان.
الأوروبي والواليات املتحدة .ولكن هناك مناطق �أخرى – يف �أنحاء
�أمريكا الالتينية و�إفريقيا جنوب ال�صحراء � -أقل اندماجا بكثري يف
�سال�سل القيمة امل�ضافة الدولية ،ومن ثم قد تدعم حكوماتها ا�ستخدام
�أدوات ال�سيا�سة التجارية حلماية ال�صناعات املحلية من املناف�سة
الأجنبية.

�آفاق معتمة

تلوح يف �أفق ال�سيا�سة التجارية غمامتان� .أوالهما هي تزايد ا�ستخدام
تدابري حماية �أن�شطة ال�صناعات التحويلية يف بلدان مثل الربازيل الأقل
اندماجا يف �سال�سل القيمة امل�ضافة العاملية والتي �سجلت ارتفاعا
يف �أ�سعار ال�رصف احلقيقية .والثانية هي االنت�شار املتزايد لتدابري
فر�ض قيود على ت�صدير املنتجات الزراعية واملوارد الطبيعية – مما
ي�سبب ال�رضر لل�رشكاء التجاريني .وغالبا ما ت�ستخدم احلكومات يف
كلتا احلالتني تدابري غري جمركية – مثل الدعم� ،أو حظر ال�صادرات
والواردات ،و�سيا�سات امل�شرتيات العامة التمييزية ،وفر�ض مزيد من
�رشوط الرتخي�ص �أو تفتي�ش املنتجات  -وهي بوجه عام �أقل �شفافية
من التعريفات اجلمركية وغالبا ما ت�سفر عن ت�شوهات �أكرب.
وت�شري بيانات منظمة التجارة العاملية ومر�صد التجارة العاملية
�إىل �أن �أقل قليال من ن�صف التدابري غري اجلمركية التي ُف ِر�ضت منذ
 2008هي تدابري كمية .و ُف ِر�ض حوايل الثلث على ال�صادرات (منظمة
التجارة العاملية  .)WTO, 2011وتهدف هذه التدابري عموما �إىل
تخفي�ض الأ�سعار املحلية ل�صالح قطاع الأ�رس (يف حالة املنتجات
الغذائية) وال�صناعات املحلية التي جتهز املواد .ففر�ضت ال�صني ،على
�سبيل املثال ،قيودا على ت�صدير بع�ض املعادن واملواد اخلام.
وازداد عدد تدابري “ا�شرتي املنتج الوطني” كثريا يف ( 2011منها
حوافز املحتوى املحلي والتف�ضيالت الوطنية) ،وخا�صة على م�ستوى
الأ�سواق ال�صاعدة الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين .فعلى �سبيل املثال،
حددت رو�سيا ح�ص�ص الواردات وفر�ضت �رشوط املحتوى املحلي على
بنود الغذاء وال�سيارات .ورفعت الربازيل ال�رضائب على املركبات التي
يقل املحتوى املحلي فيها عن  %65وال يكون من�ش�ؤها ال�سوق امل�شرتكة
لبلدان املخروط اجلنوبي “مريكو�سور” (ال�سوق امل�شرتك بني الربازيل
والأرجنتني وباراغواي و�أوروغواي) .كذلك �أعادت الربازيل التفاو�ض يف
الفرتة الأخرية ب�ش�أن عقد اتفاق جتاري مع املك�سيك لفر�ض ح�صة على
قيمة �صادرات ال�سيارات امل�سموح بها �إىل الربازيل ملدة ثالث �سنوات
و�أ�شارت �إىل �أنها رمبا ترفع التعريفات اجلمركية على منتجات خمتارة.

بحرية حمددة.
واالجتاه العام يف الفرتة الأخرية يبعث على القلق ،فالتدابري
احلمائية جتذب االنتباه بعيدا عن عومل التكلفة املحلية الأ�سا�سية
التي تفر�ض �صعوبات �أمام تناف�س ال�صناعات وحتول دون التخ�ص�ص
الر�أ�سي بدال من م�ساندته ،والذي ثبت �أنه من دوافع النمو يف �رشق
�آ�سيا و�أوروبا ال�رشقية واملك�سيك .وبالرغم من �أن ال�ضغوط التي تولد
الإجراءات احلمائية يف عدد من الأ�سواق ال�صاعدة ترجع يف جانب
منها �إىل ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية املطبقة يف بلدان �أخرى ،ف�إن
رفع م�ستوى احلماية التجارية �سي�رض بكل من البلدان التي تفر�ض
هذه التدابري و�رشكائها التجاريني ،وتقل�ص احتماالت النمو ككل بينما
اقت�صاد العاملي يف حاجة �إىل زيادة النمو واحلفاظ عليه.

■

برنارد هوكمان ،مدير �إدارة التجارة الدولية يف البنك الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل درا�سة

Datt

 ،Mohiniو

Hoekman

 ،Bernardو

Mariem

 Maloucheبعنوان “”Taking Stock of Trade Protectionism Since 2008
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الديون

تخفي�ض
�ستني كالي�سنز

�سيظل التعايف
االقت�صادي متوقفا يف
كثري من االقت�صادات
املتقدمة �إىل �أن يتم
�إ�صالح اخللل يف
امليزانيات العمومية
لقطاع الأ�رس وامل�ؤ�س�سات
املالية
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عادة

ما يكون هبوط اجلبل �أ�سهل
من �صعوده .ولكن يبدو �أن
النظام املايل يعمل على نحو
مغاير لقانون اجلاذبية .فقد ثبت �أن تخفي�ض
م�ستوى املديونية� ،أي «احلد من التمويل بالديون»،
يتطلب بذل جهد �أكرب بكثري من �صعود جبل الديون.
ولذلك ف�إن حاالت الركود الناجتة عن اخللل يف
امليزانيات العمومية ،كتلك التي عانى منها كثري من
االقت�صادات املتقدمة م�ؤخرا� ،أ�سو أ� بكثري من حاالت
الركود التي ال تنوء امليزانيات العمومية فيها ب�أعباء
ديون ال ميكن اال�ستمرار يف حتملها (راجع املقال
بعنوان «تتبع م�سار التعايف العاملي» يف هذا العدد
من جملة «التمويل والتنمية»).
و�سوف ي�ستمر ت�أخر التعايف من �أ�سو أ� هبوط
اقت�صادي ي�شهده العامل منذ «الك�ساد الكبري» يف
ثالثـيـنات الـقـرن الـما�ضي �إلـى �أن تـعـود الـمـيزانيات

العمومية للم�ؤ�س�سات املالية وقطاع الأ�رس
واحلكومات يف االقت�صادات املتقدمة �إىل م�ستويات
الأ�صول والديون التي ميكن اال�ستمرار يف حتملها.
ومن امل�سائل اخلالفية اليوم �أ�سباب ال�صعوبة
البالغة يف تخفي�ض التمويل بالديون ،وما ميكن �أن
تقدمه احلكومات من م�ساعدة ،ومدى ما �أحرزه العامل
يف تخفي�ض الديون ،و حتديد ال�سيا�سات الأف�ضل
للم�ستقبل.

جذور الأزمة

تن�ش�أ معظم الأزمات املالية من االقرتا�ض الزائد.
وتختلف الأطراف التي ُت ْقدِم على االقرتا�ض املفرط
من �أزمة �إىل �أخرى .ففي املا�ضي ،كانت احلكومات
�أو ال�رشكات هي التي تقرت�ض يف الغالب ب�صورة
مفرطة .فقبل وقوع الأزمة الأخرية ،كان اقرتا�ض
امل�ؤ�س�سات املالية وقطاع الأ�رس يف االقت�صادات
املتقدمة ،وكذلك بع�ض احلكومات� ،أكرث مما ينبغي.
و�سجلت ال�رشكات املالية يف بع�ض االقت�صادات
املقدمة الرئي�سية زيادة حادة يف م�ستويات ارتفاع
الديون ،وت�ضاعفت ميزانياتها العمومية
قبل الأزمة مقارنة باحلجم الكلي
القت�صاداتها الأ�سا�سية (راجع الر�سم
البياين  ،1اللوحة العليا) .وارتفعت
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ن�سبة املديونية �إىل ح�ص�ص امللكية (التمويل بالديون) يف امل�ؤ�س�سات
املالية ب�صورة حادة يف كثري من الأحيان (راجع الر�سم البياين ،1
اللوحة ال�سفلى) .ومن الأمثلة اجلديرة بالذكر بع�ض بنوك اال�ستثمار
الأمريكية الكربى والبنوك الأوروبية ال�شاملة التي �سجلت ارتفاعا يف
التمويل بالديون بلغ  30مرة �ضعف ح�ص�ص امللكية ،وذلك �أعلى بكثري
من الن�سبة التي بلغتها يف الفرتات ال�سابقة.
و�سجل قطاع الأ�رس كذلك معدالت ارتفاع كبرية يف الديون ،مدفوعة
يف الغالب باالقرتا�ض لأغرا�ض ال�سكن واال�ستهالك .ويت�ضح من الر�سم
البياين ( 2اللوحة العليا) �أن كل االقت�صادات املتقدمة تقريبا �شهدت
ارتفاعا حادا يف ن�سب الدين �إىل الدخل املتاح يف قطاع الأ�رس خالل
ال�سنوات ال�سابقة على الأزمة .ولكن نظرا للطفرات املتزامنة يف �أ�سعار
كل من امل�ساكن والأ�سهم ،مل ُترتجم هذه القرو�ض �إىل زيادات يف التمويل
بالديون ُتقا�س يف امليزانيات العمومية املجمعة؛ وظلت مديونية قطاع
الأ�رس ثابتة �إىل حد كبري كن�سبة من الأ�صول التي حتتفظ بها (الر�سم
البياين  ،2اللوحة ال�سفلى) .ولكن هذا املقيا�س الذي كان يبدو مب�رشا
حجب وراءه انك�شاف قطاع الأ�رس ب�صورة متزايدة ملخاطر الهبوط
احلاد يف �أ�سعار الأ�صول ،ال �سيما �أ�سعار امل�ساكن .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أنه كان يحجب وراءه �أي�ضا ات�ساع توزيع االنك�شاف على م�ستوى
قطاع الأ�رس .وبينما مييل �أ�صحاب مراكز الأ�صول املوجبة �إىل االدخار
ال�صايف ،و�أ�صحاب مراكز الأ�صول ال�سالبة �إىل الإنفاق بقدر �أكرب ن�سبيا،
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غالبا ما يجري تخفي�ض التمويل بالديون بني �أولئك الأكرث ميال �إىل
اال�ستهالك الأمر الذي ُي ْحدِث ت�أثريا غري متكافئ على الطلب الكلي.
وعلى العك�س من بع�ض الأزمات ال�سابقة ،مل ي�شهد التمويل بالديون
(ن�سبة الدين �إىل ح�صة امللكية) يف قطاع ال�رشكات غري املالية ارتفاعا
كبريا ،بل تراجع يف بع�ض البلدان مقارنة بفرتات �سابقة (الر�سم البياين
 .)3واحتفظت ال�رشكات عموما مبيزانيات عمومية متحفظة ،وقامت يف
الغالب بالفعل برفع مراكزها النقدية ،مما �أدى �إىل تراجع �صايف ديونها
 -اخل�صوم ناق�ص الأ�صول املالية.

ما ال�صعوبة يف تخفي�ض التمويل بالديون؟

عندما وقعت الأزمة وتراجعت �أ�سعار الأ�صول ،انخف�ض �صايف الرثوة
ب�صورة حادة .وا�ضطرت الأ�رس وامل�ؤ�س�سات املالية �إىل تخفي�ض م�ستوى
مديونيتها .وكان هذا امل�سار الهبوطي �أ�صعب من عملية ال�صعود لأنه
ي�ستغرق وقتا يف عملية تخفي�ض الديون ولي�س كل �شخ�ص ي�ستطيع �أو
ينبغي له �أن يفعل ذلك يف نف�س الوقت.
ويحبذ قطاع الأ�رس من وجهة نظره �أن ت�ستغرق عملية تخفي�ض
التمويل بالديون وقتا �أطول .فقد تق�ضى الأ�رسة �سنوات عديدة الدخار
قدر كاف من املال ت�سدده كدفعة مقدمة يف �رشاء �أول �سكن لها .ولكن
عند امتالكها للم�سكن ميكنها �أن تقرت�ض �أ�ضعاف دخلها .ويف �أوقات
ال ُي�رس ،ميكن �أن حتقق الأ�رس منفعة من ارتفاع �أ�سعار امل�ساكن وترى
التمويل والتنمية يونيو 21  2012
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زيادة �أكرث حدة يف �صايف الرثوة .ولكن تراجع �أ�سعار امل�ساكن ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل جتاوز القر�ض لقيمة املنزل ،فيمحو �صايف الرثوة .وتتفاقم
امل�شكالت �إذا �أ�ضفنا م�شكالت البطالة وتراجع الدخل – التي تواجه
كثريا من الأ�رس املعي�شية يف االقت�صادات املتقدمة اليوم .وبالفعل،
عندما �أخذت �أ�سعار امل�ساكن ترتاجع بدءا من عام � ،2007إيذانا بوقوع
الأزمة املالية العاملية ،انكم�شت ثروات كثري من الأ�رس بالن�سبة �إىل
ديونها .ويف ظل انخفا�ض الدخل وارتفاع البطالة ،يواجه كثريون
�صعوبة يف �سداد مدفوعات قرو�ضهم العقارية والتزاماتهم املالية
الأخرى رغم انخفا�ض �أ�سعار الفائدة الأ�سا�سية �إىل م�ستويات قيا�سية.
وعندما تواجه الأ�رس هذه الظروف ،يجب �أن تزيد من مدخراتها
كي ت�ستعيد �صايف ثرواتها .ولكن قدرتها على تنفيذ ذلك ب�رسعة تت�سم
باملحدودية .ف�إذا كان بناء الدفعة املقدمة قد ا�ستغرق بع�ض الوقت،
�سينطبق ذلك �أي�ضا على �إعادة بناء �صايف ثروتها .ويف حالة الأ�رس
التي ا�ضطرت للتوقف عن ال�سداد ،ف�إعادة هيكلة الديون مع مقر�ضيها
ميكن �أن ت�ستغرق عاما �أو �أكرث .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فهي يف حاجة �إىل
فرتة زمنية لكي ت�ستعيد جدارتها االئتمانية – حتى تتمكن من �إعادة
التمويل ب�رشوط �أكرث جاذبية – بينما ميكن �أن ت�ستغرق عملية تخفي�ض
التمويل بالديون ككل �سنوات حتى تتخذ م�سارها العادي.
هذا فيما يتعلق باالقت�صاد اجلزئي� .أما على امل�ستوى الإجمايل �أو
االقت�صادي الكلي ،فالق�صة �أ�شد تعقيدا .فحينما يقل�ص اجلميع الإنفاق
يف �آن واحد تكون النتيجة الكلية �أ�سو�أ .ف�إذا بد أ� عدد كبري من الأ�رس
يرفع فج�أة مقدار ما يدخر بقدر �أكرب كثريا� ،سي�سجل الطلب الكلي هبوطا
كبريا ،فيرتاجع الناجت م�ؤديا �إىل ارتفاع البطالة وانخفا�ض الدخل-
وي�ضطر مزيد من الأ�رس �إىل احلد من التمويل بالديون .و�إذا حاول عدد
كبري من الأ�رس �أن يبيع م�ساكنه ال�ستعادة ال�سيولة ،ف�إن �أ�سعار امل�ساكن
�سوف ت�شهد مزيدا من االنخفا�ض ،فتزداد حاالت عدم ال�سداد وغلق
الرهن ،ويزداد ت�شديد �رشوط االئتمان للمقرت�ضني الآخرين .و ُيطلق
خرباء االقت�صاد على هذه احلالة حلقات الت�أثري ال�سلبي املرتد ،لأنها
تف�ضي �إىل البيع البخ�س الذي ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �أ�سعار امل�ساكن �إىل
م�ستويات �أدنى من قيمها التوازنية.
وي�ؤكد لنا التاريخ �أن تخفي�ض التمويل بالديون عملية بطيئة .ففي
االقت�صادات املتقدمة على مدار العقود الثالث املا�ضية كانت فرتات
ك�ساد وركود قطاع امل�ساكن يف الغالب �أ�شد و�أطول �إذا كانت م�سبوقة
بارتفاعات �أكرب يف مديونية قطاع الأ�رس (�صندوق النقد الدويلIMF, ،
 .)2012وعلى وجه التحديد ،يبدو �أن مزيج انخفا�ض �أ�سعار امل�ساكن،
وارتفاع التمويل بالديون يف الفرتة ال�سابقة على الركود يف�رسان
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حدة االنكما�ش .وقد تراجع ا�ستهالك قطاع الأ�رس ب�صفة خا�صة يف
االقت�صادات عالية املديونية ب�أكرث من �أربعة �أ�ضعاف املقدار الذي
ميكن عزوه بب�ساطة �إىل ت�أثري انخفا�ض �أ�سعار امل�ساكن على الرثوة.
ومل تكن زيادة االنكما�ش مدفوعة مبجرد وقوع �أزمات مالية .فالعالقة
بني مديونية قطاع الأ�رس وانكما�ش اال�ستهالك ت�ص ُدق �أي�ضا على
االقت�صادات التي مل متر ب�أزمة م�رصفية يف فرتة قريبة من ك�ساد �سوق
امل�ساكن.
ومن ال�صعب �أي�ضا تخفي�ض التمويل بالديون يف حالة امل�ؤ�س�سات
املالية ،كما �أن تخفي�ضها للديون ميكن �أن ي�سفر عن �آثار اقت�صادية
كلية م�ساوية ملا ينتج عن تخفي�ض الديون يف قطاع الأ�رس �أو رمبا
�أ�سو�أ .وقد ت�ضطر البنوك �إىل ا�ستعادة �سالمة ميزانياتها العمومية يف
ظل ارتفاع القرو�ض املتعرثة� ،أو انخفا�ض قيمة الأوراق املالية يف
احلوافظ امل�رصفية (الذي ي�ؤدي �إىل تدهور مركز ن�سبة الدين �إىل ح�صة
امللكية يف البنوك)� ،أو ت�شديد القواعد التنظيمية بعد وقوع �أزمة مالية.
وبرغم ذلك ميكن �أن تدخر البنوك قليال� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن قطاع
الأ�رس ،فيما عدا من خالل تخفي�ض توزيعات الأرباح وتعديل الرواتب.
فيمكنها �إ�صالح اخللل يف ميزانياتها العمومية عن طريق تعبئة �أ�سهم
ر�أ�س املال ،ولكنها غالبا ما حتجم عن ذلك ،فجمع ر�أ�س املال ب�رسعة
ميكن �أن يكون مكلفا.
وبدال من ذلك ،تتجه البنوك يف الغالب �إىل �إ�صالح ميزانياتها
العمومية بتقلي�ص الأ�صول اخلطرة� -أي تخفي�ض القرو�ض اجلديدة.
ولكن هذه اال�ستجابة ت�رض االقت�صاد احلقيقي لأنها تقل�ص فر�ص توافر
التمويل اخلارجي .و�إذا ان�رصف القطاع املايل عن تقدمي متويل جديد،
قد تن�ش�أ �ضائقة ائتمانية ت�ضطر قطاع الأ�رس وال�رشكات �إىل تخفي�ض
التمويل بالديون ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل �إ�ضعاف اال�ستثمار واال�ستهالك.
وقد تن�ش�أ عن ذلك حلقة مفرغة يتعاقب فيها تراجع الناجت الكلي
والن�شاط ،وهبوط الدخل ،و�سوء �أو�ضاع القرو�ض ،وانخفا�ض �أ�سعار
الأ�سهم ،ثم يعقبها اال�ضطرار �إىل زيادة تخفي�ض التمويل بالديون.

هل يف و�سع احلكومات �إنعا�ش التباط ؤ� االقت�صادي؟

هناك حاالت كثرية عرب التاريخ �أف�ضت فيها الزيادة الكبرية يف التمويل
بالديون يف القطاع اخلا�ص �إىل وقوع �أزمة مالية – مثلما حدث يف
البلدان اال�سكندنافية وبلدان �رشق �آ�سيا يف ت�سعينات القرن املا�ضي.
و�أو�ضحت الأبحاث �أن الأزمات املالية من هذا النوع تتبعها فرتات
طويلة من الركود العميق ت�صل فيها امل�ؤ�رشات احلا�سمة مثل البطالة
و�أ�سعار امل�ساكن �إىل نقطة القاع يف وقت �أطول بكثري مما ت�ستغرقه فرتة
الركود العادي .ومع ذلك ففي بع�ض احلاالت ،كان التعايف ي�أتي �رسيعا
بف�ضل قدرة احلكومات على اال�ستعا�ضة عن امل�شرتيات العامة بال�رشاء
من القطاع اخلا�ص .وعلى �سبيل املثال ،عندما وقعت �أزمة كبرية يف
مطلع ت�سعينات القرن املا�ضي ،اجته املقرت�ضون �أ�صحاب الديون
املفرطة يف القطاع اخلا�ص يف ال�سويد �إىل تخفي�ض التزاماتهم باحلد
من الإنفاق� .أما احلكومة ال�سويدية التي كان و�ضعها االئتماين �أف�ضل
من القطاع اخلا�ص ،فقد عمدت �إىل زيادة نفقاتها ،و�سجلت عجزا كبريا
يف املالية العامة .ويف نف�س الوقت ،قامت احلكومة على الفور ب�إعادة
هيكلة النظام املايل ،وجل�أ البنك املركزي �إىل تخفي�ض �أ�سعار الفائدة.
وبف�ضل تعديل �سعر ال�رصف� ،أمكن وقف انهيار الن�شاط ،وحتقق التعايف
االقت�صادي ومن ثم ا�ستطاعت احلكومة �أن تبد أ� يف تخفي�ض ديونها.
ولكن ل�سوء احلظ ،فهذا امل�سار غري متاح �أمام كثري من االقت�صادات
املتقدمة اليوم بنف�س ال�سهولة التي كان عليها يف ت�سعينات القرن
املا�ضي .فم�ستويات الدين العام كانت مرتفعة بالفعل قبل وقوع
الأزمة املالية ،بينما يلوح كثري من اخل�صوم الأخرى يف الأفق –
ومنها معا�شات التقاعد وخدمات الرعاية الطبية وغريها من اخلدمات
االجتماعية .وكانت حاالت الركود ت�سفر عن عجز كبري يف املالية
العامة ،وذلك ب�صفة �أ�سا�سية ب�سبب بطء الن�شاط االقت�صادي وزيادة
ارتفاع النفقات ،مما يرجع جزئيا �إىل �إعادة ر�سملة البنوك عندما �أغدقت
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احلكومات الأموال على البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى لكي تظل
عاملة .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت اجلدارة االئتمانية لكثري من البلدان الآن
مو�ضع �شك ،وال ي�ستطيع كثري من احلكومات زيادة الإنفاق ب�سهولة
حلماية االقت�صاد من تقلي�ص الإنفاق اال�ضطراري يف القطاع اخلا�ص.
وي�صدق هذا الأمر ب�صفة خا�صة على البلدان على هام�ش منطقة اليورو
التي ا�ضطرت حكوماتها �إىل اللجوء �إىل التقلي�ص.
ومع هذا ،ميكن �أن ت�ضطلع احلكومات ب�أدوار مهمة .وميكن االعتماد
يف ذلك على برامج �إعادة هيكلة ديون قطاع الأ�رس كالتي طُ بقت يف
الواليات املتحدة يف ثالثينات القرن املا�ضي ويتم تطبيقها يف �آي�سلندا
اليوم .فتحملت احلكومة الأمريكية حوايل واحد من كل خم�سة قرو�ض
عقارية ،ومددت �آجال اال�ستحقاق وخف�ضت �أ�سعار الفائدة ،و�شطبت
�أ�صل الدين يف عدد من احلاالت ،مما �أدى بالتايل �إىل تخفي�ض �أعباء

وبينما مل تتجه ال�رشكات غري املالية يف معظم البلدان �إىل زيادة
التمويل بالديون ،ال يزال القطاع غري املايل يف بع�ضها – ال �سيما
اليابان وكندا – مثقال بالديون.

ال�سيا�سات ميكن �أن تحُ ْ دِث فرقا

�سوف ي�ستغرق �إ�صالح امليزانيات العمومية وقتا طويال .وبالرغم من
تقدم القطاع اخلا�ص يف عملية الإ�صالح ،فال يزال �أمامه �شوط كبري
لالنتهاء منها .ويواجه كثري من احلكومات م�شكالت كبرية يف املالية
العامة �إىل حد ال ميكنها من �سد فجوة الطلب الناجمة عن تخفي�ض
التمويل بالديون.
ومع ذلك ،ففي بع�ض اجلوانب يكون هذا التقدم البطيء حممودا.

جنحت الواليات املتحدة و�أملانيا دون �سواهما يف تخفي�ض
ن�سبة املديونية �إىل �إجمايل الناجت املحلي يف القطاع املايل.
�سداد الديون وتقليل عدد حاالت عدم ال�سداد وغلق الرهن يف قطاع
الأ�رس .ومن �ش�أن هذه ال�سيا�سات �أن ت�ساعد على منع الدورات الداعمة
لذاتها التي يتعاقب فيها توقف الأ�رس عن �سداد الديون ،وزيادة تراجع
�أ�سعار امل�سكن ،وزيادة انكما�ش الناجت.

�أين نحن اليوم؟

يختلف مقدار التقدم نحو تخفي�ض التمويل بالديون الآن باختالف
قطاعات االقت�صاد املحددة واختالف البلدان .وتعر�ض الر�سوم البيانية
 1و 2و� 3أي�ضا ملحة �رسيعة عن و�ضع املديونية يف قطاع الأ�رس
والقطاع املايل وقطاع ال�رشكات يف الربع الثالث من عام .2011
و ُت ْعقَد مقارنة ب�سيطة بني م�ستويات الدين ون�سب التمويل بالديون
احلالية وال�سابقة على االنتعا�ش (عام  ،)2000يتبني من خاللها �أن
�أمام قطاع الأ�رس طريقا طويال لإ�صالح اخللل يف ميزانياته العمومية.
كذلك يتعني على القطاع املايل تخفي�ض ن�سبة ديونه �إىل �إجمايل الناجت
املحلي ون�سبه خ�صومه �إىل ح�صة امللكية بقدر كبري� .أما و�ضع قطاع
ال�رشكات فهو �أف�ضل بوجه عام.
ويف �إطار هذه العملية ،حقق بع�ض البلدان تقدما حمدودا مقارنة
بغريه .فرتاجعت يف �أملانيا بالفعل ن�سبة املديونية �إىل الدخل يف قطاع
الأ�رس .ويف الواليات املتحدة ،انخف�ضت الن�سبة �أي�ضا من م�ستوى الذروة،
و�إن كان ذلك راجع يف الأ�سا�س �إىل حاالت التوقف عن ال�سداد التي �أدت
�إىل حمو الديون .ويف اململكة املتحدة ،انخف�ضت ن�سبة املديونية �إىل
الدخل يف قطاع الأ�رس �إىل حد ما منذ وقوع الأزمة ،و�إن كان م�ستواها ال
يزال مرتفعا .وبرغم هذا ،مل ترتد مديونية قطاع الأ�رس يف معظم البلدان
الأخرى حتى الآن �إىل م�ستواها قبل الأزمة ومل تتوقف عن االرتفاع
بعد .فعلى �سبيل املثال ،ال يزال التمويل بالديون يف قطاع الأ�رس �آخذا
يف االرتفاع يف فرن�سا وهولندا ،الأمر الذي يرجع جزئيا �إىل انخفا�ض
�أ�سعار امل�ساكن.
وبوجه عام ،حققت القطاعات املالية تقدما �أقل يف تخفي�ض التمويل
بالديون .وبينما جنحت الواليات املتحدة و�أملانيا يف تخفي�ض ن�سبة
املديونية �إىل �إجمايل الناجت املحلي يف القطاع املايل ،مل ترتد هذه
الن�سبة بعد �إىل م�ستوياتها قبل الأزمة� .أما يف بلدان مثل كندا وفرن�سا
و�إيطاليا واململكة املتحدة ،مل ُي ْقدِم القطاع املايل على تخفي�ض التمويل
بالديون بعد ،وال يزال هناك ارتفاع كبري يف ن�سبة املديونية �إىل �إجمايل
الناجت املحلي �أو ن�سبة املديونية �إىل ح�صة امللكية �أو يف كليهما.

وكما ذكر �آنفا ،فال�رسعة الكبرية يف تخفي�ض التمويل بالديون،
وخا�صة من جانب امل�ؤ�س�سات املالية ،ميكن �أن ت�سفر عن تدهور
الأداء االقت�صادي ككل ب�سبب تخفي�ض الطلب الكلي وتقلي�ص الن�شاط
االقت�صادي .وتب�رش البوادر يف بع�ض البلدان ب�أن الإ�صالح اجلاري ال
ي�سفر عن عواقب اقت�صادية كلية �سلبية� .أما التحدي الذي يواجه جميع
البلدان فهو �إ�صالح امليزانيات العمومية بوترية مالئمة ،فال تكون
مفرطة يف ال�رسعة وال يف البطء.
وت�ستطيع ال�سيا�سات �أن تحُ ْ دِث فرقا� .أما التو�صيات املعتادة ب�ش�أن
تخفي�ض ن�سب التمويل بالديون على نحو منظم على م�ستوى العامل
فت�شمل العنا�رص التالية:
• يجب �أن يتوخى �صناع ال�سيا�سات العناية يف التن�سيق بني
ال�سيا�سات املالية واالقت�صادية الكلية والهيكلية ل�ضمان و�صول النظام
املايل �إىل و�ضع موات ي�سمح له بدعم االقت�صاد.
• من ال�رضورة مبكان �إحراز مزيد من التقدم يف �إعادة هيكلة البنوك
وت�سوية �أو�ضاعها مع اال�ستعانة بدعم ر�سمي �إذا لزم الأمر ،كعن�رص
مكمل لعمليات زيادة ر�ؤو�س الأموال وخم�ص�صات خ�سائر القرو�ض
اجلارية يف البنوك (راجع املقال بعنوان “�إ�صالح عيوب النظام” ،يف
هذا العدد من جملة «التمويل والتنمية») .وينبغي �أن ت�ضمن ال�سلطات
فر�ض البنوك لقيود مالئمة على مدفوعات توزيع الأرباح واملكاف�آت
للحفاظ على ر�أ�س املال الوقائي الذي ميكنه ا�ستيعاب اخل�سائر.
• يجب �أن ت�صل �أعباء الديون العقارية يف قطاع الأ�رس لدى بع�ض
البلدان �إىل م�ستويات ميكن اال�ستمرار يف حتملها من خالل برامج ت�سهل
تخفي�ض قيمة �أ�صل الدين.
• يجب ر�سم الطريق نحو التق�شف املايل يف كثري من البلدان ل�ضمان
املالءة �أو ا�ستعادتها يف نظر الأ�سواق املالية ،ولكن م�سار تخفي�ض
الديون ال ينبغي �أن يعرقل التعايف على املدى الق�صري.
• يجب على �صناع ال�سيا�سات تن�سيق �أن�شطتهم ملنع انت�شار
تداعيات معاك�سة ،ويجب �أن يتجنبوا الإفراط يف تف�ضيل �أنظمتهم
االقت�صادية واملالية.

■

�ستني كالي�سنز ،مدير م�ساعد يف �إدارة البحوث ب�صندوق النقد الدويل.
املراجع:
International Monetary Fund (IMF), 2012, “Dealing with Household
Debt,” World Economic Outlook, Chapter 3 (Washington, April).
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املتفرجون

وقت االنهيار

الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل اجتازت مرحلة الركود العاملي
بنجاح .فهل تُكتب لها النجاة �إذا واجهت �صدمات �أخرى؟
ثروت جهان ،وبراد ماكدونالد

حققت

اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات
منخف�ضة الدخل �أداء اقت�صاديا قويا غري
م�سبوق يف الفرتة ال�سابقة على الأزمة املالية
العاملية .واختلفت التجارب باختالف البلدان ،لكن يف الفرتة من 2003
حتى  ،2007بلغ منو �إجمايل الناجت املحلي ال�سنوي ،املعدل ال�ستبعاد
�أثر الت�ضخم ،يف جمموعتي البلدان بني  %7و %8يف املتو�سط � -أي �أعلى
كثريا من معدالت ت�سعينات القرن املا�ضي .وجنحت هذه االقت�صادات
يف تخفي�ض الت�ضخم �إىل م�ستوى الرقم الواحد .ويرجع جزء كبري من
الف�ضل يف حتقيق هذه الإجنازات االقت�صادية �إىل الإ�صالحات الهيكلية
امل�ستمرة التي زادت من القدرة التناف�سية لالقت�صادات وجعلتها �أكرث
�صمودا ،و�إىل حت�سن ال�سيا�سات املالية والنقدية .و ُت ْر ِجم هذا النمو
االقت�صادي امل�ستمر �أي�ضا �إىل انخفا�ض معدالت الفقر – وهو من �أبرز
غايات «الأهداف الإمنائية للألفية الثالثة» التي و�ضعتها منظمة الأمم
املتحدة يف عام �( 2000صندوق النقد الدويل والبنك الدويل� ،سنوات
خمتلفة).
وبف�ضل قوة الو�ضع االقت�صادي يف كثري من الأ�سواق ال�صاعدة
والبلدان منخف�ضة الدخل ،فقد كانت قادرة على اتخاذ خطوات يف
مواجهة الركود العاملي الذي بد أ� يف  2008وحل مبا�رشة عقب الأزمة
املالية التي اجتاحت االقت�صادات املتقدمة .وكان ه�ؤالء «املتفرجون
الأبرياء»� ،إن جازت ت�سميتهم هكذا ،قادرين على نف�ض غبار الركود
بوترية �أ�رسع بكثري من االقت�صادات املتقدمة .ف�ضال على ذلك ،ا�ستفاد
كثري منهم من التعايف ال�رسيع لأ�سعار ال�سلع الأولية.
ولكن هل �سيحقق ه�ؤالء املتفرجون جناحا مماثال يف حالة هبوط
الن�شاط االقت�صاد العاملي جمددا �أو مواجهة �صدمة اقت�صادية خطرية
�أخرى؟ رمبا اعتمد هذا الأمر على مدى ت�أهبها.

فانخف�ض الطلب على �صادراتها ،وازدادت �أ�سواق ال�رصف الأجنبي
تقلبا ،وت�شددت �أو�ضاع متويل التجارة و�أ�شكال االئتمان الأخرى،
وتباط�أت وترية اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .كذلك �ألقت �أجواء العتمة
وعدم اليقني يف العامل بظاللها على اال�ستثمار املحلي .وجاء ذلك كله
يف �أعقاب طفرة �أ�سعار الغذاء والوقود يف  ،2008 – 2007التي بد�أت
ُت ْ�ضعِف املوازين التجارية ومراكز االحتياطيات الر�سمية واقت�ضت
زيادة الإنفاق االجتماعي – �إال يف البلدان امل�صدرة لل�سلع الأولية.
واختلف التعايف نتيجة انتهاج �سيا�سات �أقوى قبل الأزمة .وبف�ضل
بلوغ الت�ضخم م�ستويات منخف�ضة �أو معتدلة ،وتوافر م�ستويات مريحة
من االحتياطيات الدولية ،وقوة ح�سابات املالية العامة ،وانخفا�ض
املديونية ،توافرت «م�ساحة للت�رصف من خالل ال�سيا�سات» والتي
احتاج �إليها كثري من البلدان النتهاج �سيا�سات فعالة يف الت�صدي
للركود.
وبرغم �إقدام ال�سلطات النقدية يف كثري من بلدان الأ�سواق ال�صاعدة
والبلدان منخف�ضة الدخل بداية على ت�شديد ال�سيا�سات بغر�ض تعزيز
الثقة واحتواء ت�أثري الأزمة املالية ،حيث �أ�صبحت خماطر انتقال
تداعيات الأزمة املالية �إىل االقت�صاد احلقيقي �أكرث و�ضوحا ،قامت
البنوك املركزية بتخفي�ض �أ�سعار الفائدة و�سمحت بقدر �أكرب من مرونة
�أ�سعار ال�رصف .وقام نحو ثالثة �أرباع الأ�سواق ال�صاعدة و�أكرث من
ن�صف البلدان منخف�ضة الدخل يف  2009بتي�سري �أو�ضاعها النقدية
واملالية.

الوقوع يف امل�أزق

ن�ش�أت الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية يف
االقت�صادات املتقدمة ،غري �أن بلدان الأ�سواق ال�صاعدة
والبلدان منخف�ضة الدخل وقعت �أي�ضا يف هذا
امل�أزق ،لبع�ض الوقت (راجع الر�سم البياين ،1
واجلدول) .فهبطت معدالت منوها بالرغم
من �أن تباط ؤ� الن�شاط االقت�صادي كان �أقل
و�ضوحا يف البلدان منخف�ضة الدخل.
وانتقلت اال�ضطرابات امل�صاحبة
للأزمة العاملية �إىل بلدان الأ�سواق
ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل
من خالل عدة قنوات رئي�سية:
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�سيارة يف العامل»
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وكان التغري يف �أو�ضاع املالية العامة حادا ب�صفة خا�صة ،فات�سع
و�سيط عجز املالية العامة على م�ستوى بلدان الأ�سواق ال�صاعدة
والبلدان منخف�ضة الدخل بنحو  %3من �إجمايل الناجت املحلي (راجع
الر�سم البياين  .)2و ُيعزى هذا االت�ساع بدرجة كبرية �إىل �آثار «�أدوات
التثبيت التلقائي» مثل تراجع الإيرادات (انخفا�ض ال�رضائب مع تراجع
الناجت) .ولو كانت مراكز املالية العامة �أ�ضعف وم�ستويات املديونية
�أعلى – مثلما كان احلال يف املا�ضي -كان �سيتعني على احلكومات �إما
زيادة ال�رضائب �أو تخفي�ض النفقات – �أو كليهما .و�إ�ضافة �إىل ال�سماح
بعمل �أدوات التثبيت التلقائي ،حتركت االقت�صادات ذات االحتياطيات
الوقائية الأعلى بفعالية من خالل زيادة الإنفاق.

ت�شهد ارتدادا �إيجابيا حادا .وبد�أ تدفق ر�أ�س املال جمددا وارتفع معدل
منو االئتمان ،و�سجل كثري من الأ�سواق ال�صاعدة ارتفاعا كبريا يف
الإنتاج ال�صناعي .و�أ�صبح الت�ضخم م�صدرا للقلق املتزايد يف الأ�سواق
ال�صاعدة وبع�ض البلدان منخف�ضة الدخل ال �سيما عندما بد�أ التعايف
يعطي دفعة لأ�سعار ال�سلع الأولية يف العامل .ولكن يف عام  ،2011بد�أ
انت�شار تداعيات اال�ضطرابات املالية وتباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي مرة
�أخرى �إىل الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل – مما ي�ؤكد �أن
معتمدين على قوة منو االقت�صادات
قوة منوها و�رسعة تطورها ال يزاال
ْ
املتقدمة ،برغم ما ُي�شار �إليه من احتماالت �ضعف االعتماد املتبادل
بينها �إىل حد ما (درا�سة .)Canuto and Leipziger, 2012

رد فعل غري م�سبوق

املخاطر والتدابري ا ُ
ملخَ ِّففة

كان رد فعل �سيا�سة املالية العامة غري م�سبوق بالن�سبة للبلدان ذات
الدخل املنخف�ض .فلم تدخل هذه البلدان يف الأزمة من نف�س مركز القوة
على �صعيد االقت�صاد الكلي مثلما كان احلال يف الأ�سواق ال�صاعدة،
ولكنها كانت يف و�ضع �أف�ضل بكثري مقارنة بو�ضعها �أثناء الأزمات
ال�سابقة .وبلغت االحتياطيات الر�سمية يف متو�سط البلدان منخف�ضة
الدخل حوايل �ضعف م�ستواها وقت بدء الأزمات ال�سابقة� .أما معدالت
الت�ضخم ،وعجز املالية العامة ،وعجز
احل�ساب اجلاري ،وم�ستويات الدين
اخلارجي ،فقد بلغت حوايل ن�صف ما
كانت عليه عند بدء الأزمات ال�سابقة
(�صندوق النقد الدويل.)IMF, 2010a ،
وخالل الأزمات ال�سابقة ،مثل �أزمتي  1982و ،1990ا�ضطرت
البلدان منخف�ضة الدخل �إىل تخفي�ض العجز يف املالية العامة .ويف
 ،2009قام متو�سط البلدان منخف�ضة الدخل بزيادة عجز املالية العامة
مبقدار  %2.7من �إجمايل الناجت املحلي .وارتفع الإنفاق احلقيقي
(املعدل ال�ستبعاد �أثر الت�ضخم) بن�سبة  .%7واعتمدت هذه البلدان على
م�صادر حملية يف تلبية �أكرث من ن�صف احتياجات التمويل التي نتجت
عن ارتفاع معدالت عجز املالية العامة؛ ومع هذا ،تدخل �صندوق النقد
الدويل وجهات دائنة خارجية �أخرى لتوفري مقدار كبري من التمويل
ب�رشوط مي�رسة (ب�أ�سعار فائدة �أقل من تلك ال�سائدة يف ال�سوق) و�أ�شكال
متويل �أخرى.
وظهر ت�أثري �أداء االقت�صادات املتقدمة على البلدان الأخرى جمددا
يف  2010و .2011وتعاظم ت�أثري ال�سيا�سات املعاك�سة لالجتاهات
الدورية بف�ضل التعايف العاملي يف  ،2010بينما كانت الأو�ضاع
يف معظم البلدان منخف�ضة الدخل والأ�سواق ال�صاعدة ب�صفة خا�صة

بالرغم من جناح الأ�سواق ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل يف اجتياز
الأزمة بنجاح ،ال بد من الت�أهب للت�صدي ملزيد من التقلب يف االقت�صاد
العاملي .ومنذ مطلع  2012يبدو �أن منطقة اليورو رمبا تدخل يف
ركود طفيف ،ورمبا �سجلت االقت�صادات املتقدمة الأخرى منوا �ضعيفا
وم�ضطربا .ومن �ش�أن انتقال التداعيات املعاك�سة من االقت�صادات
املتقدمة �إىل اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة �أن ي�سبب انخفا�ضا م�ستمرا
يف منو الأ�سواق ال�صاعدة� .أما املخاطر
الأخرى التي تلوح يف �أفق العامل فت�شمل
�صدمة معاك�سة يف عر�ض النفط �أو
تراجع احتماالت النمو على م�ستوى
الأ�سواق ال�صاعدة ذاتها ،مما �سي�ؤثر �أي�ضا
على البلدان منخف�ضة الدخل نتيجة لتزايد الروابط االقت�صادية بني
جمموعتي البلدان .ورمبا �سجل النمو يف معظم البلدان منخف�ضة الدخل
ارتدادا �إيجابيا� ،إال �أنه ال يزال عر�ضة للمخاطر ،وخا�صة خماطر تذبذب
�أ�سعار ال�سلع الأولية و�صدمات الأ�سعار العاملية الأخرى .ويجب على
كل من االقت�صادات ال�صاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل اتباع �سيا�سات
حذرة تكفل قدرتها على ال�صمود.
والأمر الذي يكت�سب �أهمية كبرية يف حالة االقت�صادات ال�صاعدة هو
التوجيه املطرد نحو الهبوط الهادئ مع تراجع النمو املحلي يف خ�ضم
تقلب التدفقات الر�أ�سمالية ،واالنتعا�ش االئتماين املحتمل ،و�إمكانية
تدهور البيئة اخلارجية .وتختلف الظروف بني هذه البلدان :فيمكن
تي�سري ال�سيا�سة النقدية يف تلك التي ت�شهد ت�ضا�ؤل ال�ضغوط الت�ضخمية
(مثل معظم بلدان �أمريكا الالتينية) ملعاجلة خماطر التطورات ال�سلبية،
4/18/12
Jahan,من
للوقاية
ثم ينبغي تكميلها� ،إذا اقت�ضى الأمر ،بتعزيز الرقابة املالية
الن�شاط املحموم يف قطاعات مثل العقارات� .أما البلدان التي ت�سجل

انتهاج �سيا�سات �أقوى قبل الأزمة
كان وراء الفرق يف التعايف.

اختالف الت�أثري

عانى و�سيط االقت�صادات ال�صاعدة واالقت�صادات املتقدمة من تراجع مت�شابه
يف الناجت و�أ�سواق الأ�سهم �أثناء الأزمة العاملية ،ولكن االختالف كان �أكرب بني
الأ�سواق ال�صاعدة.

انهيار الناجت

الأ�سواق ال�صاعدة
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امل�صدر� :صندوق النقد الدويل (.IMF (2010b
ملحوظةُ :يقا�س انهيار الناجت على �أ�سا�س الن�سبة املئوية للتغري يف �إجمايل الناجت املحلي من
القمة �إىل القاع .و ُيقا�س انهيار �أ�سواق الأ�سهم على �أ�سا�س الن�سبة املئوية للتغري يف �أ�سعار الأ�سهم
املحلية من القمة �إىل القاع.

áeó≤àŸG äGOÉ°üàb’G
2012

2011

2010

2009

2008

2007

6
5
4
3
2
1
ôØ°U
–1
–2
–3
–4
–5

äÉ©bƒJ
.2012 πjôHEG ,“»ŸÉ©dG ó°UôdG ôjô≤J” ,‹hódG ∂æÑdGh ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U :Qó°üŸG

التمويل والتنمية يونيو 25  2012

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Jahan, 4/18/12

2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

‘É©àdG ≥jôW ≈∏Y

á°UÉN áØ°üH á°Vô©e πNódG á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG øµdh ,áØ∏àfl ¢ù«jÉ≤e ¢SÉ°SCG ≈∏Y OƒcôdG IÎa òæe Éæ°ù– IóYÉ°üdG ¥Gƒ°SC’Gh πNódG á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG äGOÉ°üàbG â∏é°S
.…OÉ°üàb’G •É°ûædG •ƒÑg á∏Môe ‘ GOó› ´ƒbƒdG ôWÉîŸ
¬æe Gó©Ñà°ùeo …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G ó«°UQ
áeÉ©dG á«dÉŸG õéY
ΩÉ©dG øjódG
á«ª°SôdG äÉ«WÉ«àM’G
öTÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G
)(»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe % ,§«°SƒdG
IóYÉ°üdG ¥Gƒ°SC’G ¿Gó∏H

πNódG á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG

)(äGOQGƒdG Qƒ¡°T

4
3
2
§«°SƒdG
1
ôØ°U
–1
–2
¢ùeÉÿG ™«HôdG
o
øjöû©dGh
–3
–¥Gƒ°SC’G ¿Gó∏H á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG 4
IóYÉ°üdG
πNódG
–5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ú©Ñ°ùdGh ¢ùeÉÿG ™«HôodG

2010

2010 2007

2007

10
8
6
4
2
ôØ°U

)(»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe % ,§«°SƒdG
á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG
πNódG
¥Gƒ°SC’G ¿Gó∏H
IóYÉ°üdG

50

)(»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe % ,§«°SƒdG

ôØ°U

45

–1

40

–2

35

–3

30

–4

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007
2009
2011
2008
2010
á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG
¥Gƒ°SC’G ¿Gó∏H
πNódG
IóYÉ°üdG

–5

.“»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ¥ÉaBG” ôjô≤J øe 2012 πjôHEG OóY ,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U :Qó°üŸG

تراجعا يف ال�ضغوط الت�ضخمية ،وتتمتع ب�سالمة �أو�ضاع املالية العامة،
وحتقق فوائ�ض خارجية كبرية ،ف�أمامها حيز لزيادة النفقات – مبا
فيها الإنفاق االجتماعي ،يف بع�ض احلاالت (�صندوق النقد الدويل،
 .)IMF, 2012aوت�شمل الق�ضايا الرئي�سية يف اقت�صادات �أخرى ،وخا�صة
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،كيفية تعزيز النمو القوي وامل�ستمر
وال�شامل لكل املواطنني ،مع توفري فر�ص عمل كافية يف القطاع
اخلا�ص ال�ستيعاب القوى العاملة �رسيعة النمو ،وبناء م�ؤ�س�سات قوية
تكفل احلوكمة الر�شيدة .وحيثما ازدادت حمدودية امل�ساحة املتاحة
للت�رصف من خالل ال�سيا�سات ،وذلك مثال ب�سبب ال�ضغوط الت�ضخمية،
يتعني اتخاذ موقف �أكرث حذرا نحو تي�سري ال�سيا�سات.
وتواجه البلدان منخف�ضة الدخل عملية �صعبة ملوازنة ال�سيا�سات.
فم�صدات ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية الواقية يف معظم البلدان منخف�ضة
الدخل �أ�ضعف مما كانت عليه يف  .2008ويبلغ عجز املالية العامة
والدين م�ستويات �أعلى مما كان �سائدا قبل الأزمة ،الأمر الذي ي�شري �إىل
تراجع قدرة البلدان على �إ�صدار رد فعل م�ضاد لالجتاهات الدورية من
خالل �سيا�سة املالية العامة لتخفيف الآثار املعاك�سة التي تنتج عن
التعر�ض ل�صدمة �أخرى .ومنذ عام  ،2009ات�سع عجز احل�ساب اجلاري
(م�ستبعدا منه اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش) وعجز املالية العامة،
ُ
وتراجعت �أر�صدة االحتياطيات الأجنبية (مقارنة بالواردات) .و�إىل �أن
تتم �إعادة بناء مثل هذه امل�صدات� ،ستظل قدرة البلدان منخف�ضة الدخل
�أ�ضعف يف مواجهة �صدمات خارجية �أخرى (�صندوق النقد الدويل،
 .)IMF, 2010a and 2011aو�إذا انخف�ضت املعونة الأجنبية ب�سبب
ق�ضايا املوازنة يف االقت�صادات املتقدمة� ،سيزداد تعر�ض البلدان
منخف�ضة الدخل للمخاطر .و�سيتعني على البلدان منخف�ضة الدخل احلد
تدريجيا من العجز واملديونية بينما تعمل على بناء احتياطيات النقد
الأجنبي بالتدريج .ولكن يف نف�س الوقت ،تواجه هذه البلدان احتياجات
حادة للإنفاق على اال�ستثمارات املعززة للنمو ف�ضال على احتياجات
الإنفاق االجتماعي.
وال ميكن ا�ستخدام املوارد امل�ستخدمة يف �إعادة بناء امل�صدات
يف اال�ستثمار لتعزيز النمو امل�ستقبلي �أو يف تلبية احتياجات التنمية
الآنية .ولكن هناك �سبل متاحة لتعامل البلدان منخف�ضة الدخل مع هذه
املفا�ضلة – ومنها تعزيز الإيرادات املحلية وحت�سني النظم التي تتبعها
يف �إدارة الإنفاق العام .وميكن �أن تبني البلدان منخف�ضة الدخل �شبكات
�أمان اجتماعي �أكرث مرونة وقوة حتى تتمكن� ،إذا �أ�صابتها �صدمة ،من
توجيه التحويالت على الفور وب�صورة ترفع فعالية التكاليف �إىل الفئات
ال�سكانية ال�ضعيفة� .أما على املدى الأطول ،فيمكن �أن تنفذ البلدان
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منخف�ضة الدخل �إ�صالحات لت�شجيع االدخار املحلي وتعميق نظمها
املالية .ويتعني زيادة حجم ا�ستثمارات البنية التحتية العامة وحت�سني
جودتها ،وكذلك اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي من خالل �سيا�سات
الرعاية ال�صحية والتعليم الفعالة (�صندوق النقد الدويل.)IMF, 2012b ،
ف�ضال على ذلك ،ميكن �أن تبد�أ البلدان يف ا�ستخدام الأ�سواق املالية
للوقاية من املخاطر .وميكن �أن تو�سع البلدان منخف�ضة الدخل نطاق
ا�ستخدامها ملنتجات الوقاية من تقلبات ال�سوق ،مثل الت�أمني �ضد
الكوارث و�أدوات الدين التي حتمل �رشوط ال�سداد امل�رشوطة مبواجهة
�صدمة والتي ميكنها �أن تخفف �أثر هذه ال�صدمات (�صندوق النقد الدويل،
.)IMF, 2011b

■

ثروت جهان ،خبرية اقت�صادية ،وبراد ماكدونالد ،نائب رئي�س وحدة
يف �إدارة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واملراجعة يف �صندوق النقد
الدويل.
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وجهة نظر

عدم التوازن
حممد العريـان

تقل�صت

امل�ستقـر

االختالالت العاملية
بع�ض ال�شيء يف ال�سنوات
الأخرية ،مما يرجع
�أ�سا�سا لهبوط الن�شاط
االقت�صادي العاملي ولي�س التخاذ �إجراءات مدرو�سة
على �صعيد ال�سيا�سات .لكن االختالالت ال تزال
مرتفعة ارتفاعا مزمنا وتتزايد احتماالت انخداع
العامل بالدخول يف حالة من ال�سلبية ال�ضارة ،مثلما
حدث قبل الأزمة املالية العاملية.
وكان هناك �إقرار وا�سع النطاق مبثل هذه
االختالالت يف الفرتة التي �سبقت «الركود الكبري»
مبا�رشة �إال �أنها مل تخ�ضع لأي ت�صحيحات م�ستمرة
على م�ستوى ال�سيا�سات .وقد نظَ م �صندوق النقد
الدويل جل�سات ت�شاور �ضمت بلدانا ت�سجل عجوزات
كبرية وم�ستمرة يف موازين مدفوعاتها ،كالواليات
املتحدة ،وبلدانا حتقق فوائ�ض كبرية ،كال�صني
وكربى البلدان املنتجة للنفط .لكن هذه امل�شاورات مل
حتقق جناحا ملحوظا.
ويف نف�س الوقت ،وقع الكثريون يف م�أزق
اال�ست�شهاد اخلاطئ بعبارة «الأ�سباب اخلا�صة» يف
تربير �إمكانية ا�ستمرار االختالالت التي تعد غري
قابلة لال�ستمرار باملقايي�س التاريخية .ويف املقابل،
انتهى الأمر بهذه االختالالت �إىل زيادة �إ�شعال الأزمة
االقت�صادية العاملية.
ومرة �أخرى تتزايد احتماالت �إخفاق العامل يف
معاجلة االختالالت – وال يقت�رص ال�سبب هذه املرة
على الرتاخي و�إمنا لعدم قدرة االقت�صاديني و�صناع
ال�سيا�سات على التقارب حول حتليل م�شرتك .ويف
غياب التحليل امل�شرتك تتعذر �صياغة االتفاقات
الفعالة على م�ستوى ال�سيا�سات والقدرة على خلق
ال�شعور بامل�س�ؤولية امل�شرتكة على النحو املالئم بني
اقت�صادات العجز واقت�صادات الفائ�ض.
و�سوف ت�أتي اللحظة يف نهاية املطاف التي
تكت�شف فيها البلدان ذات العجز �صعوبة ا�ستمرارها
يف الإنفاق ال�ضخم الذي يفوق �إيراداتها .ويف نف�س
الوقت� ،ستكت�شف البلدان ذات الفائ�ض �أن ا�ستمرارها
يف حتقيق الفائ�ض ي�ضعف من احتماالت النمو
يف امل�ستقبل .و�سوف ت�صبح االختالالت بالن�سبة

للفريقني غري قابلة لال�ستمرار ،مع احتمال �أن ت�سفر
عن ا�ضطرابات ج�سيمة يف االقت�صاد العاملي.

تعاف بطيء

حتى الآن مل يتحقق للعامل التعايف ال�سليم من الأزمة
املالية العاملية التي تفجرت يف عام  .2008فال
تزال االقت�صادات املتقدمة توا�صل �سعيها للتغلب
على تباط ؤ� النمو ،وعدم كفاية فر�ص العمل اجلديدة،
وتزايد التفاوت يف الدخل والرثوة .كذلك زادت
املخاطر اجلغرافية ال�سيا�سية ،ومنها املخاطر التي
تدفع �أ�سعار النفط نحو االرتفاع .ويدخل العديد من
ال�سيا�سيني الأمريكيني والأوروبيني يف جمادالت
عقيمة بدال من ال�سعي للتو�صل �إىل حلول تذلل
العقبات الهيكلية التي تقلل من فر�ص العمل املتاحة
وت�ضعف النمو.
وال تزال معدالت الن�شاط يف االقت�صادات
ال�صاعدة �أ�رسع منها يف االقت�صادات املتقدمة
املقابلة ،و�إن كانت معدالت منوها �آخذة يف التباط�ؤ.
ومن العوامل التي ت�سهم يف هذا ال�ش�أن امل�شكالت التي
تعرت�ض االقت�صادات املتقدمة ،و�إن كان هناك عامل
�آخر يتمثل يف �صعوبة جتاوز التحديات على م�ستوى
ال�سيا�سة بالن�سبة ملا ي�صفه الفائز بجائزة نوبل
«مايكل �سبن�س» بخا�صية «حتول البلدان متو�سطة
الدخل» – �أي عندما ترتفع تكاليف الإنتاج يف بلد ما
�إىل م�ستويات تزداد معها �صعوبة تناف�سه مع البلدان
منخف�ضة الدخل بينما ال ت�سمح له قدراته امل�ؤ�س�سية
بالدخول يف م�صاف االقت�صادات املتقدمة.
ويف هذا ال�سيناريو االقت�صادي العاملي مل ي�ستمر
معدل الت�صحيحات يف اختالالت احل�سابات اجلارية
والتي بد�أت بعد الأزمة املالية العاملية (راجع الر�سم
البياين  ،)1وتبدو عنا�رص االختالالت مماثلة ملا
كانت عليه قبل الأزمة بدرجة تبعث على القلق.
وقد �أجريت هذه الت�صحيحات لأ�سباب �سلبية
ولي�ست �إيجابية .فقد جاءت نتيجة ت�أثري «الركود
الكبري» على الطلب يف االقت�صادات املتقدمة ،مع
تراجع العجز التجاري يف بلدان كالواليات املتحدة

ا�ستمرار الفوائ�ض
والعجوزات
الكبرية يف موازين
املدفوعات تهدد
الرخاءاالقت�صادي
واال�ستقرار املايل
العاملي على
املدى الطويل

التمويل والتنمية يونيو 27  2012

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

بينما ارتفعت البطالة �إىل م�ستويات عالية وم�ستمرة على غري املعتاد.
وقد انعك�س م�سار هذا الت�صحيح �إىل حد ما يف وقت الحق مع بدء تعايف
هذه االقت�صادات – لي�س على خلفية من الإ�صالحات امل�ستمرة و�إمنا
لأ�سباب يرجع جانب كبري منها لكميات ال�سيولة الكبرية التي �ضختها
البنوك املركزية ف�ضال على تراجع معدل ادخار الأ�رس ب�شكل نهائي.
وال تزال الواليات املتحدة م�س�ؤولة عن جانب كبري من العجز
الأ�سا�سي – بواقع الثُلث يف الوقت احلايل مقابل الن�صف قبل الأزمة.
ومن جهة �أخرى ،هناك خم�سة بلدان فقط م�س�ؤولة عن ن�صف الفائ�ض
العاملي ،على غرار الأو�ضاع قبل الأزمة.
وقد ا�ستمر التدهور يف �أكرث االختالالت الثنائية ح�سا�سية وت�أثريا
على النظام املايل� ،أي اختالل امليزان التجاري بني ال�صني والواليات
املتحدة ،حيث زاد االختالل يف الوقت احلايل عن املتو�سط ال�سائد يف
الفرتة من  .2008-2006ويف نف�س الوقت ،ال يزال االختالل الرئي�سي
بني �أملانيا وبلدان �أوروبا الهام�شية هو �أحد عوامل التعقيد يف �أزمة
مديونية �إقليمية تت�سم �أ�صال بالتعقيد والإرباك.

تف�سري االختالالت

اقرتن ا�ستمرار االختالالت بتف�سريات حمدودة يف مناق�شات الدوائر
الأكادميية ذات ال�صلة وتتعلق ب�أ�سبابها ومغزاها وما ميكن عمله �أو
ينبغي تنفيذه ملعاجلتها .و�إن دل هذا على �شيء ،فهو يدل على زيادة
تعار�ض �آراء خرباء االقت�صاد �أكرث من �أي وقت م�ضى.
ويف غياب التحليل امل�شرتك لهذه االختالالت ،لن يكون م�ستغربا
�أن ت�أتي املبادرات املعنية بال�سيا�سات خميبة للآمال �أي�ضا .فقد

جاءت االعتبارات املحلية يف خمتلف البلدان �أكرث �أهمية من املخاوف
العاملية .وانق�ضت تلك الأيام العظيمة التي �شهدت تن�سيق ال�سيا�سات
توجته اجتماعات جمموعة الع�رشين
على امل�ستوى الدويل والذي ّ
لالقت�صادات املتقدمة وال�صاعدة يف قمة لندن الناجحة يف �إبريل
 2009لتحل حملها اجتماعات غري م�ؤثرة .وال يزال التقدم حمدودا
يف ت�سوية االختالالت العاملية بدعم من ال�سيا�سات نظرا لأن «برنامج
التقييم املتبادل» الذي طلبت جمموعة الع�رشين �إىل �صندوق النقد
الدويل الإ�رشاف عليه ال يزال يف طور الإن�شاء.
وغالبا ما ت�ؤكد التف�سريات الأكادميية وجود عوامل خمتلفة وراء
ظهور االختالالت العاملية امل�ستمرة وف�شل معاجلتها .ويرتتب على ذلك
تفاقم امل�شكلة التي تواجه �صناع ال�سيا�سات الذين يعانون بالفعل من
ق�صور الأدوات املتاحة وانخفا�ض م�ستوى املرونة بعد فرتة ات�سمت،
ب�شتى املعايري ،بكثافة غري معتادة يف ا�ستخدام التدابري املالية
والنقدية للحيلولة دون حدوث الك�ساد العاملي.
ويذهب بع�ض اخلرباء �إىل �أن االختالالت العاملية كانت نتاج
خيارات على م�ستوى ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية .وي�سلط �آخرون
الأ�ضواء على الدور الهيكلي للمدخرات الوطنية ومدى �سهولة ا�ستثمار
الوفورات عرب احلدود الوطنية .وهناك خرباء يرون �أن االختالالت
ناجمة عن الهيكل املتهالك للنظام النقدي الدويل.
ولي�س هناك تف�سري واحد يف جميع الكتابات املتخ�ص�صة يحظى
بدرجة عالية من توافق الآراء يعزي هذا الأمر لفرتات االرتباك ولي�س
لف�شل الدوائر االقت�صادية.
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ومير االقت�صاد العاملي اليوم بعمليات �إعادة مواءمة عامة وهيكلية
على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع حتول الهيمنة
والديناميكية الن�سبية من االقت�صادات املتقدمة الأقدم �إىل اقت�صادات
الأ�سواق ال�صاعدة .وت�ستمر عمليات �إعادة املواءمة يف فرتة تنطوي
على هبوط ا�ستثنائي يف الن�شاط االقت�صادي ترتب عليه �إجراء بع�ض
التجارب على م�ستوى ال�سيا�سات يف االقت�صادات املتقدمة ال�ساعية
�إىل نف�ض غبار الركود ،الأمر الذي مل يكن ليخطر على البال منذ فرتة
لي�ست بالطويلة .وت�أتي هذه التطورات �أي�ضا لتف�رس التقلبات العنيفة يف
الأ�سواق – حيث تتبدل توجهات امل�ستثمرين بني ت�أييد خو�ض املخاطر
والعزوف عنها.

الآفاق املتوقعة

يف ظل هذه الظروف ،ف�إن �أف�ضل ما ميكن �أن نتوقعه من االقت�صادات
ذات الفائ�ض واالقت�صادات ذات العجز هو ترميم ال�سيا�سات ولي�س
اتخاذ مبادرات رئي�سية وم�ستمرة معنية بها.
ومن املتوقع �أن يوا�صل االقت�صاد الأمريكي التعايف تدريجيا لكنه
لن ي�صل �إىل تنفيذ جمموعة الإ�صالحات الهيكلية الالزمة لتحقيق النمو
القوي وامل�ستمر .و�سوف ترتكز املناق�شات يف �أوروبا على الإ�صالح ،لكن
امل�سائل التمويلية �ستظل هي ال�سائدة� .أما يف بلدان الأ�سواق ال�صاعدة،
ف�سوف يحول الرتدد ال�سائد ب�ش�أن البيئة العاملية التي تكتنفها �أجواء

�إن �أف�ضل ما ميكن �أن نتوقعه من
االقت�صادات ذات الفائ�ض واالقت�صادات
ذات العجز يف ال�شهور املقبلة هو ترميم
ال�سيا�سات ولي�س اتخاذ مبادرات رئي�سية
وم�ستمرة معنية بها.
عدم اليقني دون القيام ب�أي حماوالت لإعادة مواءمة ال�سيا�سات من
�أجل تف�ضيل امل�ستهلكني واملنتجني على حد �سواء.
وما مل حتدث كارثة اقت�صادية ،ال ميكن ت�صور حدوث تغريات
كبرية على املدى الق�صري يف م�ستوى االختالالت العاملية �أو مكوناتها.
و�سيكون ال�سيناريو الأ�سا�سي املرجح هو الذي تتكرر فيه نف�س الأحداث
يف العامل.
لكن هذه الآفاق ق�صرية املدى ال تبعث على االرتياح �إىل حد كبري.
ومما ال �شك فيه �أن امل�س�ألة التي ال يختلف ب�ش�أنها معظم خرباء املجتمع
الأكادميي هي خماوفهم من احتمال �أن ت�ؤدي االختالالت امل�ستمرة
�إىل تعر�ض االقت�صاد العاملي ملخاطر التوقف املفاجئ يف التدفقات
اال�ستثمارية ،مثلما حدث يف الربع الرابع من عام  .2008ويف ذلك
الوقت توقف تدفق املوارد �إىل الأ�سواق ال�صاعدة وبد أ� ال�سعي وراء
املالذات الآمنة مثل �سندات احلكومة الأمريكية ،وهو ما حدث م�ؤخرا
يف �أوروبا.
�أما �أكرث الأمور �إثارة للقلق فتتعلق بت�شتيت العملة يف �أوروبا وتردي
�أو�ضاع التمويل يف الواليات املتحدة .ويقت�ضي هذان احلدثان بعيدا
االحتمال من «�أحداث طرف املنحنى» وقوع ا�ضطرابات كارثية ،مع
عدم وجود �أي بلد يف العامل تقريبا حم�صنا من �آثار انتقال التداعيات.

وي�شري اخلرباء االقت�صاديون �أي�ضا �إىل املخاطر املتزايدة من حروب
العملة وال�سيا�سات احلمائية (�أحد املخاوف التي �أعرب عنها وزير
املالية الربازيلي «غيدو مانتيغا» يف العديد من املنا�سبات).
وتت�سم االختالالت العاملية يف الو�ضع الأمثل ب�أنها يف حالة من
«عدم التوازن امل�ستقر» .ورمبا ت�ستمر كذلك لفرتة .لكنها �إذا ما ا�ستمرت،
ف�إن االقت�صاد العاملي �سيوا�صل م�ساره بعيدا عن التوازن املقرتن
بازدياد النمو العاملي ،وتوفري فر�ص العمل على �أ�سا�س قابل لال�ستمرار،
وحتقيق ال�سالمة املالية.

م�ساران للت�سوية

هناك طريقان لت�سوية هذا الت�ضارب املزمن – وغري القابل لال�ستمرار
يف نهاية املطاف – بالن�سبة حلالة عدم التوازن امل�ستقر على املدى
املتو�سط.
وهناك ت�سوية غري حمبذة وهي التي تنطوي على انزالق
االقت�صادات املتقدمة مرة �أخرى يف نوبة من الركود ،الأمر الذي قد
يحدث نتيجة اندالع �أزمة مديونية �أخرى يف �أوروبا� ،أو حدوث ارتفاع
حاد �آخر يف �سعر النفط من جراء اال�ضطرابات اجلغرافية-ال�سيا�سية،
�أو حدوث تطورات غري متوقعة يف الأ�سواق نتيجة الرفع املايل الذي
ال يزال مفرطا يف م�ؤ�س�سات وقطاعات �سوقية معينة .ومن امل�ؤكد �أن
التحركات على م�ستوى ال�سيا�سة ملواجهة هذا اخلطر �ستكون �أقل فعالية
نظرا لت�ضخم امليزانيات العمومية للبنوك املركزية يف الوقت احلايل يف
كربى االقت�صادات املتقدمة بحيث ترتاوح بني  %20و %30من �إجمايل
الناجت املحلي بينما ال تزال معدالت العجز واملديونية مرتفعة.
�أما الت�سوية الأف�ضل فهي التي يتوخى فيها �صناع ال�سيا�سات
اتخاذ �إجراءات ا�ستباقية ووقائية .ومن املرجح �أن يكون لهذه الت�سوية
ثالثة �أوجه ،وهي الت�صدي املتزامن لتحديات ال�سيا�سة يف كال الأجلني
الق�صري والطويل؛ و�إجراء �سل�سلة من الت�صحيحات �أثناء م�سار الت�سوية
كلما توافر املزيد من املعلومات عن هذه التغريات على م�ستوى
ال�سيا�سة؛ وحتقيق درجة عالية من التن�سيق على امل�ستوى الدويل مع
ا�ضطالع �صندوق النقد الدويل بدور �أكرث فعالية وحزما باعتباره قائدا
لأورك�سرتا االقت�صاد العاملي ،وغرفة ملقا�صة املعلومات ،ونا�صحا
�أمينا للبلدان الأع�ضاء.
ويف هذا ال�سيناريو ت�ستعيد الواليات املتحدة قدرتها على املناف�سة
وحتقيق النمو ،وتقوم �أوروبا بتنفيذ الإ�صالحات التي جتعلها احتادا
اقت�صاديا �أكرث �صالبة وان�سجاما ،وتعمل االقت�صادات ال�صاعدة امل�ؤثرة
نظاميا على ت�شجيع مواطنيها من الطبقة املتو�سطة املتنامية على
اال�ستهالك �إىل جانب الإنتاج .ويتعني �أن تتزامن كل هذه التطورات مما
�سيقت�ضي قيام �صندوق النقد الدويل بدور املن�سق الفعال واملوثوق.
وال ينبغي �أن نقلل من �ش�أن النتائج الإيجابية املحتملة ملثل هذا
التطور ال�شامل على م�ستوى ال�سيا�سات .فبالإ�ضافة �إىل �إزالة العقبات
التي ت�سببت مرارا يف �إ�ضعاف االقت�صاد العاملي وتعري�ضه للأزمات
املالية� ،سوف حتظى مثل هذه التغيريات بامليزة الإ�ضافية املتمثلة يف
اجتذاب ر�أ�س املال اخلا�ص الذي ال ي�شارك حاليا يف الن�شاط .ومن �ش�أن
مثل هذا التدفق الر�أ�سمايل �أن يوفر دعما �إ�ضافيا لال�ستثمار والإنتاج
والتوظيف والتجارة وزيادة امل�ساواة يف توزيع الدخل.
وتتوقف رفاهية املاليني من الب�رش يف خمتلف �أنحاء العامل على
تعجيل املجتمع الدويل من معاجلته لهذا التحدي اجل�سيم.

■

حممد العريان هو الرئي�س التنفيذي وامل�س�ؤول امل�شارك ل�ش�ؤون
اال�ستثمار يف �رشكة “بيمكو” لال�ستثمارات العاملية ،التي تتعامل يف
�أ�صول بقيمة  8.1تريليون دوالر.
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ال�سلع الأولية يف فرتة الرواج
توما�س هلبلينغ

كان

رواج �أ�سعار ال�سلع الأولية مبثابة �سمة بارزة خالل
الطفرة االقت�صادية العاملية يف الفرتة من � 2003إىل
منت�صف ( 2008راجع الر�سم البياين  .)1ولدى وقوع
الأزمة املالية العاملية ومع بداية فرتة «الركود الكبري» هبطت الأ�سعار
وباتت نهاية رواج ال�سلع الأولية و�شيكة .غري �أن �أ�سعار ال�سلع الأولية
�شهدت ارتدادا �إيجابيا يف مراحل التعايف املبكرة ،وبنهاية عام 2010
كانت �أ�سعار العديد من ال�سلع الأولية قريبة من م�ستويات الذروة امل�سجلة
قبل الأزمة �أو جتاوزتها  .ومع تباط ؤ� الن�شاط االقت�صادي العاملي يف
 2011فقدت ال�سلع الأولية بع�ض بريقها با�ستثناء النفط ،الذي يت�أثر
�سعره بزيادة املخاطر اجلغرافية ال�سيا�سية املحيطة بالعر�ض.
ورمبا يرجع �ضعف الأ�سعار يف الآونة الأخرية بب�ساطة �إىل احلالة
املزرية التي و�صل �إليها االقت�صاد العاملي ،لكنه يثري الت�سا�ؤل �أي�ضا
عما �إذا كان الوقت قد حان لإعادة تقييم �آفاق �أ�سواق ال�سلع الأولية.
لكن التوقعات ال�سعرية لي�ست لها فائدة تذكر يف هذا ال�ش�أن .وغالبا ما
تف�شل يف ا�ستنتاج اجتاه تغريات الأ�سعار ومدى ا�ستمرارها .وتتناول هذه
املقالة تطورات �أ�سواق ال�سلع الأولية منذ وقوع الأزمة املالية العاملية يف
�ضوء البحوث التي �أجريت م�ؤخرا حول بدايات فرتات رواج �أ�سعار ال�سلع
الأولية ،والتي ت�ؤكد �أن التفاعل بني �صدمات العر�ض والطلب وانخفا�ض
املخزون هو القوة الرئي�سية وراء هذا الرواج (درا�سة Carter and Smith,
 .)2011وتكمن الأهمية هنا فيما �إذا كانت الأزمة املالية العاملية قد
ت�سببت يف تغيري هذه التفاعالت ،وكيفية حدوث ذلك �إذا �صح الأمر.
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وعلى �سبيل املثال ،جند �أن الطلب العاملي على املعادن الأ�سا�سية
يف الربع الأول من  2010قد جتاوز م�ستويات الذروة يف فرتة ما قبل
الأزمة (الر�سم البياين  .)2وباملثل ،زاد الطلب العاملي على النفط بنحو
 %3.25يف عام  ،2010بن�سبة قاربت ذروة منو الطلب يف عام .2004
وت�شري هذه التطورات �إىل �أن الأزمة املالية العاملية مل حتدث تغيريا
جذريا يف �شكل الطلب يف �أ�سواق ال�سلع الأولية .فال يزال ن�صيب الفرد
من الدخل يف االقت�صادات ال�صاعدة الرئي�سية عند امل�ستويات التي
يزداد عندها الطلب على ال�سلع الأولية لدى ازدياد الدخل .ويف هذه
البلدان جند �أن الطلب حتركه العوامل الهيكلية بالإ�ضافة �إىل الدورة
االقت�صادية على املدى الطويل ،مما يف�رس طول فرتة رواج ال�سلع الأولية
احلالية على غري العادة (درا�سة .)Radetzki, 2006

ا�ستجابة العر�ض

على جانب العر�ض ،هناك فرق كبري بني �صدمات العر�ض — �أي
اال�ضطرابات غري املتوقعة يف �إنتاج ال�سلع الأولية — وا�ستجابة العر�ض
لزيادة الطلب.
وقد ات�سمت �صدمات العر�ض بالأهمية يف بع�ض طفرات الأ�سعار
يف الآونة الأخرية ،وخا�صة بالن�سبة لأ�سعار احلبوب الرئي�سية يف عام
 2010ويف الفرتة  .2007-2006وكانت طفرة �أ�سعار الغذاء خالل
الن�صف الثاين من  ،2010على �سبيل املثال ،قد ن�ش�أت نتيجة ا�ضطرابات
يف
العر�ض املرتبطة بالأحوال اجلوية — اجلفاف وحرائق الغابات
Helbling, Revised 4/19/12
رو�سيا و�أوكرانيا وكازاخ�ستان ،ومن بعدها الفي�ضانات يف �آ�سيا.
وفيما يتعلق با�ستجابة الأ�سعار العاملية ال�ضطراب العر�ض ف�إنها
ال تتوقف فقط على قدر االنخفا�ض يف الإنتاج بل وعلى حجم املخزون
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على جانب الطلب ،كانت �رسعة النمو االقت�صادي امل�ستمرة وغري
املتوقعة يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية من بني القوى الرئي�سية
وراء رواج �أ�سعار ال�سلع الأولية يف �أوائل الألفينات .وقد �أدى ت�سارع
النمو يف االقت�صادات الأكرث اعتمادا عموما على ال�سلع الأولية مقارنة
باالقت�صادات املتقدمة �إىل زيادة الطلب العاملي على ال�سلع الأولية مع
انخفا�ضه يف االقت�صادات املتقدمة .وقد زاد متو�سط منو الطلب العاملي
على ال�سلع الأولية بدرجة كبرية خالل العقد املا�ضي مقارنة بفرتة
الثمانينات �أو الت�سعينات.
ومل ت�ؤثر الأزمة املالية العاملية و»الركود الكبري» �إال بقدر �ضئيل
على �أداء النمو يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية ،التي �رسعان ما
تعافت ليعود �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي والن�شاط ال�صناعي فيها
�إىل امل�ستويات االجتاهية ال�سائدة قبل الأزمة بينما تراجع هذا الأداء
يف االقت�صادات املتقدمة .وقد عجلت ال�سيا�سات التن�شيطية على م�ستوى
االقت�صاد الكلي من حدوث التعايف يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية ،وخا�صة يف ال�صني ،حيث عززت ال�سيا�سات
التن�شيطية القوية من اال�ستثمارات كثيفة االعتماد على ال�سلع الأولية،
الأمر الذي حفز التعايف بدرجة كبرية يف �أ�سواق ال�سلع الأولية .وكانت
قوة التعايف يف الأ�سواق ال�صاعدة وراء �رسعة عودة الطلب على ال�سلع
الأولية يف منت�صف .2009

كان ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية على
�أ�سعار ال�سلع الأولية �أقل بكثري مما كان يف
فرتات الركود ال�سابقة .لكن الآفاق طويلة
الأجل ازدادت قتامة.

ácöTh ;‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ‘ á«dhC’G ™∏°ùdG QÉ©°SCG ΩÉ¶f äÉfÉ«H IóYÉb :QOÉ°üŸG
”.“Haver Analytics

يونيو 2012

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

الذي ميكن ا�ستخدامه كاحتياطي وقائي .وقد ظل التفاعل بني انخفا�ض
املخزون املبدئي وا�ضطرابات العر�ض على مدار العقد املا�ضي عامال
مهما يف طفرات �أ�سعار الغذاء .وكلما انخف�ض املخزون املبدئي مقارنة
باال�ستهالك زاد تردد �أ�صحاب املخزون يف بيع ما لديهم ب�أي �سعر.
وكان خمزون الغذاء مقابل اال�ستهالك قد انخف�ض بدرجة كبرية
على مدار العقد املا�ضي ،حيث و�صل يف ذروة �أ�سعار الغذاء يف عام
� 2008إىل �أدنى م�ستوياته مقارنة بامل�ستويات ال�سائدة �أثناء رواج
�أ�سعار ال�سلع الأولية والغذاء بني عامي  1973و .1974وزاد خمزون
الغذاء �إىل حد ما بف�ضل موا�سم احل�صاد املواتية يف �أواخر  2008ويف
 2009و 2011لكن ا�ستمرار قوة الطلب و�ضع العراقيل �أمام �إعادة بناء
املخزونات وظل م�ستوى املخزون منخف�ضا ن�سبيا حتى الآن .ونظرا
لأن توافر االئتمان وتكلفته ي�ؤثران على تكلفة احلفاظ على املخزون،
فمن املعقول �أن تكون الأزمة املالية هي من �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى
املخزون الغذائي .لكن ال توجد �أدلة كافية لت�أييد هذا الأمر .والواقع
�أن املخزون كان منخف�ضا وقت اندالع الأزمة .وعالوة على ذلك ،ال
يبدو �أن الأو�ضاع املالية �أعاقت تراكم خمزون املعادن الأ�سا�سية �أو

االقت�صاد العاملي يوا�صل التوا�ؤم مع �أ�سعار
ال�سلع الأولية املرتفعة.
النفط اخلام .وفيما يتعلق بتلك ال�سلع الدورية ،بد�أ املخزون يف االرتفاع
ارتفاعا حادا مع بداية «الركود الكبري» يف ظل تراجع الطلب بوترية
�أ�رسع من العر�ض وهبوط الأ�سعار الفورية .لكن �رسعان ما تغري هذا
الأمر مبجرد تنفيذ التدابري التن�شيطية و�إبداء الأطراف امل�شاركة يف
ال�سوق رغبتها يف امت�صا�ص العر�ض الزائد.
وهناك عامل �آخر وراء ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأولية ،قبل الأزمة
وبعدها ،وهو بطء ا�ستجابة املنتجني للزيادة غري املتوقعة يف الطلب
على ال�سلع الأولية .و�أ�سهم يف ذلك �أي�ضا ارتفاع تكلفة �إن�شاء املخازن
وامل�ستودعات ذات ال�صلة .وقد ا�ستمر رواج اال�ستثمار يف التعدين
واملنتجات الهيدروكربونية — متحررا �إىل حد كبري من قيود االئتمان
والتمويل التي �أثرت على العديد من املقرت�ضني املحتملني .غري �أن الطاقة
الإنتاجية اجلديدة ظلت بطيئة فلم تتمكن من الدخول يف مرحلة الإنتاج،
مما يرجع �إىل طول الفرتة الفا�صلة بني اال�ستك�شاف وتطوير طاقة �إنتاجية
جديدة يف التعدين واملنتجات الهيدروكربونية� ،إىل جانب العقبات
الهيكلية ،كال�سيا�سات التي تقيد اال�ستك�شاف واال�ستثمار يف بع�ض البلدان.
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وا�ستجابة العر�ض تكون �أكرث حدة يف قطاع النفط اخلام ،مثلما
كان عليه حالها �أثناء الرواج االقت�صادي العاملي يف �أوا�سط العقد
الأول من الألفية الثالثة .وقد تو�سعت الطاقة الإنتاجية تو�سعا بطيئا،
لأن احلقول النفطية اجلديدة وعمليات اال�ستخال�ص املعززة ال تكاد
تعو�ض انخفا�ض الإنتاج يف �أهم احلقول النفطية التي مت تطويرها
بني اخلم�سينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي .وظلت امل�رشوعات
عالية التكلفة هي امل�صدر الرئي�سي للعر�ض الإ�ضايف .وت�أتي طفرة
�إنتاج النفط الأكرث �صعوبة يف ا�ستخراجه يف الواليات املتحدة لتكون
م�ؤ�رشا على �أن التقدم التكنولوجي ال يزال بو�سعه �إيجاد م�صادر جديدة
للعر�ض .لكن تبقى هذه امل�صادر حمدودة على وجه الإجمال وال يرجح
�أن ترتتب عليها زيادة حجم املعرو�ض النفطي العاملي يف ال�سنوات
القليلة املقبلة.
ومل تت�سبب الأزمة املالية العاملية وال «الركود الكبري» وال التعايف
امل�ضطرب الذي �أعقبهما يف تعطيل نه�ضة قطاع ال�سلع الأولية بعد فرتة
الثمانينات والت�سعينات امل�شوبة بالفتور .وهناك عامالن رئي�سيان وراء
�إحياء هذا القطاع ال يزاال قائمني  -هما زيادة النمو يف االقت�صادات
ال�صاعدة والنامية وقيود العر�ض.

قوى جديدة

لكن ذلك ال يعني �أن �أمناط نه�ضة قطاع ال�سلع الأولية �ستظل بال �أي
تغيري .فهناك قوى �أخرى ُتعمِ ل �آثارها .وم�صادر النمو يف االقت�صادات
ال�صاعدة والنامية �آخذة يف التغري .ففي ال�صني ،على �سبيل املثال ،تهدف
اخلطة اخلم�سية الأخرية التي و�ضعتها احلكومة �إىل حتويل االقت�صاد من
النمو القائم على اال�ستثمار �إىل النمو القائم على اال�ستهالك .و�سوف
يغري ذلك على الأرجح من طبيعة الطلب على ال�سلع الأولية يف ال�صني.
وعلى وجه التحديد ،مع تراجع ح�صة البناء يف الن�شاط االقت�صادي،
يرجح �أن يتباط أ� الطلب على ال�سلع الأولية امل�ستخدمة يف البناء .ويف
نف�س الوقت ،يوا�صل االقت�صاد العاملي التوا�ؤم مع �أ�سعار ال�سلع الأولية
املرتفعة .ويف نهاية املطاف� ،سوف ي�ؤدي االبتكار والتحفيز على
�إيجاد البدائل الأقل تكلفة �إىل خف�ض الطلب وزيادة العر�ض .وعلى �سبيل
املثال ،بد�أت م�ؤخرا عملية �إحياء م�رشوعات حقول النفط املجمدة ،لأن
ارتفاع الأ�سعار �سيجعل الإنتاج مربحا مرة �أخرى .و�ست�ؤدي �أ�سعار
الغاز املنخف�ضة يف الواليات املتحدة (من ثورة غاز �صخور ال�سجيل)
�إىل الت�شجيع �شبه امل�ؤكد على زيادة ا�ستخدام هذا الوقود ،حتى يف
ال�سيارات التي تعمل بالغاز .غري �أن التوا�ؤم مع الأ�سعار املرتفعة حتى
الآن ال يزال تدريجيا وال يرجح �أن يدفع �أ�سعار ال�سلع الأولية نحو
االنخفا�ض ب�رسعة.
وبينما تبدو الأ�سا�سيات �سليمة ،ال تزال �آفاق النمو العاملي غام�ضة
— وال يرجع ذلك ملجرد �ضعف التوقعات ن�سبيا وزيادة مكامن اخلطر
على غري العادة يف االقت�صادات املتقدمة .ومن امل�ؤكد �أن هذه املخاطر
قيدت �آفاق الطلب اخلارجي يف االقت�صادات ال�صاعدة .لكن النمو يف
هذه االقت�صادات يخ�ضع �أي�ضا لقيود الطاقة الإنتاجية املحلية ،ويف
بع�ض احلاالت النمو االئتماين ال�رسيع �إن مل يكن مفرطا.

■

توما�س هلبلينغ هو رئي�س ق�سم يف �إدارة البحوث يف �صندوق النقد
الدويل.
املراجع:
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Busts,” Annual Review of Resource Economics, Vol. 3, No. 1, pp. 87–118.
”Radetzki, Marian, 2006, “The Anatomy of Three Commodity Booms,
Resources Policy, Vol. 31, No. 1, pp. 56–64.
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ت�أمل معي

المياه للنا�س
Picture This, 4/9/12

حتقق الهدف العاملي ملياه ال�رشب امل�أمونة ،ولكن يظل �أكرث من  780مليون
�شخ�ص دون مياه نظيفة

�أ�صبح

ب�إمكان �أكرث من ملياري �شخ�ص منذ عام
 1990اال�ستفادة من م�صادر حم�سنة ملياه
ال�رشب ،مثل و�صالت الأنابيب والآبار
املحمية ،وفقا ملا ورد يف تقرير م�شرتك
�أعدته منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ومنظمة
ال�صحة العاملية .فقد بلغ عدد الأ�شخا�ص الذين ا�ستخدموا مياه
�رشب م�أمونة يف عام  2010نحو  6.1مليار �شخ�ص� ،أي %89
من �سكان العامل .وهي ن�سبة تتخطى ن�سبة  %88املقررة يف
الأهداف الإمنائية للألفية للأمم املتحدة فيما يتعلق باحل�صول
على مياه �رشب م�أمونة يف عام .2015
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معظم التح�سينات يف تغطية مياه
ال�رشب جاءت من ا�ستخدام و�صالت
حم�سنة �أخرى.
�أنابيب وم�صادر
َّ
(تغطية املياه)% ،
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مياه �سطحية
م�صادر مياه غري حم�سنة
م�صادر مياه حم�سنة �أخرى
�أنابيب يف املباين
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من �سكان العامل
ا�ستخدموا مياه �رشب
نظيفة يف عام 2010

تقدم خمتلط
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حتجب هذه الأرقام العاملية فروقا �شا�سعة بني املناطق والبلدان.
فن�سبة القادرين على اال�ستفادة من م�صادر حم�سنة ملياه ال�رشب يف
منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء ال تزيد على  %61من جمموع ال�سكان،
تقابلها ن�سبة � %90أو �أكرث يف منطقة �أمريكا الالتينية والكاريبي،
ومنطقة �شمال �أفريقيا ،و�أجزاء كبرية من �آ�سيا .ويعي�ش يف منطقة
�إفريقيا جنوب ال�صحراء �أكرث من  %40من جمموع الأ�شخا�ص الذين ال
يجدون مياه �رشب م�أمونة .ويقت�رص عدد البلدان املا�ضية على م�سار
حتقيق الهدف املن�شود بحلول عام  2015على  19بلدا من �إجمايل 50
بلدا يف تلك املنطقة.
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منطقتا �إفريقيا جنوب ال�صحراء واملحيط الهادئ لي�ستا على م�سار حتقيق الهدف املتعلق مبياه ال�رشب املقرر يف الأهداف
الإمنائية للألفية.

(التقدم املحرز �صوب حتقيق الهدف املتعلق مبياه ال�رشب يف الأهداف الإمنائية للألفية)2010 ،

على امل�سار
تقدم حمرز ولكن غري كاف
بعيد عن امل�سار
ال تتوافر بيانات

�صوب �إتاحة املياه امل�أمونة وال�رصف
ال�صحي للجميع

يبني التقرير امل�شرتك لليوني�سيف ومنظمة ال�صحة
العاملية ال�سبب يف ا�ستمرار وجود �شوط طويل �أمام
هذا العمل حتى ينجز .فعدد الأ�شخا�ص الذين ال
يزالون غري قادرين على احل�صول على مياه �رشب
م�أمونة يزيد على  780مليون �شخ�ص ،وال يرجح �أن
يبلغ العامل الن�سبة امل�ستهدفة التي حددتها الأهداف
الإمنائية للألفية ب�ش�أن �إتاحة مرافق ال�رصف
ال�صحي .وتوجد �رضورة �إىل ا�ستمرار اجلهود للحد
من التفاوت بني املناطق احل�رضية واملناطق الريفية
و�أوجه انعدام امل�ساواة املرتبطة بالفقر ،والتو�سع
ب�شدة يف التغطية يف منطقتي �أفريقيا جنوب ال�صحراء
واملحيط الهادئ ،وتعزيز الر�صد العاملي جلودة مياه
ال�رشب ،وو�ضع العمل يف جمال ال�رصف ال�صحي يف
امل�سار ال�صحيح ،ورفع الن�سبة امل�ستهدفة يف الأهداف
الإمنائية للألفية باجتاه حتقيق التغطية ال�شاملة.

■

780
ملـيـون
�شخ�ص ال يزالون غري
قادرين على احل�صول
على مياه �رشب
م�أمونة
ن�ساء يحملن املياه يف النيجر.

�أعدته نتايل رامريير-جومينا .ي�ستند الن�ص والر�سوم البيانية �إىل تقرير التقدم املحرز يف جمال مياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي (Progress on Drinking Water and
) ،Sanitationالذي ن�رشته منظمة اليوني�سيف ومنظمة ال�صحة العاملية يف  .2012وميكن االطالع على هذا التقرير يف املوقع الإلكرتوين www.who.int/publications/en/
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االخ�ضرار
لوك �إيرود وبنيديكت كليمنت�س

اال�ستثمار يف
التكنولوجيا ال�صديقة
للبيئة يزداد منوا
على م�ستوى العامل
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تغي

املناخ هو �أحد �أكرث التحديات
�إحلاحا على وجه الأر�ض.
وترجع الأ�سباب ال�سائدة وراء
هذا التغري �إىل انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري التي تنتج عن احرتاق الوقود
الأحفوري بفعل الإن�سان وتغري ا�ستخدامات الأر�ض.
فانبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ت�سبب االحرتار
العاملي ،وال�ضباب الدخاين ،والأمطار احلم�ضية
وت�ؤثر �سلبا على ال�صحة العامة .وي�شري العديد من
الدرا�سات �إىل �أن عدم تقلي�ص انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري من املحتمل �أن ي�ؤدي �إىل وقوع
نتائج كارثية على الإن�سان (درا�سة .)Stern, 2007
ولكن تغري املناخ ي�سفر عما هو �أكرث من وقوع
�آثار �سلبية على البيئة وال�صحة ،فتنجم عنه على
الأرجح �آثار اقت�صادية بارزة �أي�ضا ،نظرا للت�أثري
الذي يقع على الناجت والإنتاجية على نطاق وا�سع
جراء ارتفاع درجات احلرارة ،وارتفاع م�ستويات
�سطح البحر ،والأحوال اجلوية القا�سية .ف�ضال على

ذلكُ ،يرجح �أن ت�ؤدي التطورات املناخية �إىل ا�ضطراب
مراكز املالية العامة احلكومية ب�سبب انخفا�ض
الإيرادات ال�رضيبية وبرامج الإنفاق – والأهم من
ذلك ،من خالل ال�سيا�سات املكلفة الالزمة لتخيف
�آثار تغري املناخ وتطويع ال�سلوك و�أمناط الإنتاج
للبيئة اجلديدة (�صندوق النقد الدويلIMF, 2008a ،
 .)and 2008bومدلول هذه التكاليف واملخاطر هو
عدم �إمكانية ا�ستمرار الأمناط الراهنة ال�ستخدام
الطاقة ،غري �أن التحول �إىل منوذج تخفي�ض انبعاثات
الكربون �سيقت�ضي تنفيذ ا�ستثمارات �ضخمة يف
جمال م�صادر الطاقة البديلة التي ُيطلق عليها
م�صادر الطاقة اخل�رضاء.
وبالرغم من كل االهتمام بدفع اال�ستثمارات
اخل�رضاء ،فالأمر الذي يبعث على الده�شة هو �ض�آلة
حجم البحوث التي �أُجريت حول هذا املو�ضوع.
فهذا املفهوم جديد ن�سبيا ،ولي�س له تعريف دقيق
يف الدرا�سات االقت�صادية .هذا بالإ�ضافة �إىل ندرة
البيانات وت�شتتها بني م�صادر خمتلفة .ونحن
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نحاول �سد هذه الفجوة باقرتاح تعريف لال�ستثمار الأخ�رض وحتليل
اجتاهاته العامة والوقوف على حمدداته االقت�صادية الكلية على مدار
العقد املا�ضي يف االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة .وتقدم
النتائج التي ن�ستخل�صها ر�ؤى متعمقة قوية ل�صناع ال�سيا�سات ال�ساعني
�إىل التحول نحو اقت�صاد �أكرث اخ�رضارا.

اال�ستثمار الأخ�رض

لي�س ثمة تعريف موحد لال�ستثمار الأخ�رض .فنحن نعرفه ب�أنه اال�ستثمار
الالزم للحد بقدر كبري من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
واالنبعاثات امللوثة للهواء .وهناك عدة طرق للحد من االنبعاثات
الغازية ،ومن ثم فاال�ستثمار الأخ�رض ميكن �أن ي�أخذ �أ�شكاال خمتلفة:
• اال�ستثمارات التي جتعل توليد الطاقة �أقل تلويثا :ينطوي
اال�ستثمار الأخ�رض على التحول من �إمدادات الطاقة من الوقود
الأحفوري �إىل بدائل �أقل تلويثا — �إما كم�صادر توليد الكهرباء (مثل
الرياح والطاقة ال�شم�سية والنووية واملائية) �أو كم�صادر مبا�رشة
للطاقة (مثل الوقود احليوي كالإثينول امل�ستخرج من الذرة �أو ق�صب
ال�سكر) .وال يقت�رص مفهوم اال�ستثمار الأخ�رض على التكنولوجيا البيئية
النا�شئة ،مثل الطاقة الفلطائية ال�ضوئية امل�ستمدة من الرياح واحلرارة
ال�شم�سية ،ولكنه ميتد �إىل تكنولوجيات �أكرث ر�سوخا مثل الطاقة النووية
واملائية .وللحفاظ على متييز ب�سيط بني الطاقة املتولدة من الوقود
الأحفوري والطاقة امل�ستمدة من البدائل منخف�ضة االنبعاثات ،يدخل
اال�ستثمار يف الطاقة النووية �ضمن مفهوم اال�ستثمار الأخ�رض من
وجهة نظرنا .وذهب البع�ض �إىل القول ب�رضورة ا�ستبعاد الطاقة النووية
من �أي مفهوم من مفاهيم الإنفاق الأخ�رض نظرا ملا ت�صدره من نفايات
م�شعة .ومع هذا ،فنحن ندرج الطاقة النووية �ضمن تعريفنا لأنه مبني
على ت�أثري اال�ستثمار على االنبعاثات الغازية .وتندرج م�صادر الوقود
احليوي �أي�ضا �ضمن تعريفنا لال�ستثمار الأخ�رض .وبرغم �أن ت�أثريها
على االنبعاثات الكربونية ي�شكل م�س�ألة خالفية ،فهي من م�صادر
الطاقة املتجددة ومن ثم فنحن نعتربها خ�رضاء يف حتليلنا.
• اال�ستثمارات التي تقلل ا�ستهالك الطاقة :يت�ضمن اال�ستثمار
الأخ�رض �أي�ضا التكنولوجيا التي تقلل مقدار الطاقة الالزم لإنتاج ال�سلع
واخلدمات ،والتي حت�سن م�ستوى كفاءة الطاقة .واملجال متاح يف قطاع
الكهرباء لتح�سني الكفاءة يف توليد الطاقة (بالتحول �إىل املحطات فوق
احلرجة التي ت�شتعل بالفحم ،وهي حمطات توليد كهرباء عالية الكفاءة
حترق قدرا �أقل من الفحم) ويف نقلها وتوزيعها (با�ستخدام �شبكات �أكرث
كفاءة مثال) .وتتوافر �أي�ضا �إمكانية لتحقيق مكا�سب الكفاءة يف جمال
النقل — با�ستخدام ال�سيارات الكهربائية الهجينة الأكرث كفاءة يف
ا�ستهالك الوقود والتو�سع يف ا�ستخدام و�سائل النقل العام� .أما بالن�سبة
للمعدات ال�صناعية ،ميكن حتقيق مكا�سب الكفاءة با�ستخدام الأجهزة
املوفرة للطاقة وحت�سني �إدارة النفايات .ويف جمال الإن�شاءات ،ميكن
تعزيز الكفاءة بتح�سني نظم العزل والتربيد.

من م�صادر الطاقة البنية �إىل الطاقة اخل�رضاء

تقوم التكنولوجيا اخل�رضاء بالفعل (وهي الطاقة النووية والطاقة
املتجددة كامل�ستمدة من الطاقة ال�شم�سية والرياح والطاقة املائية) بدور
مهم يف �إنتاج الكهرباء .ففي عام  ،2008مت توليد حوايل ثلث الطاقة
الكهربائية يف العامل من م�صادر الطاقة النووية واملتجددة ،وثلثيها
من م�صادر تقليدية� ،أو بنية ،مثل الفحم والغاز والنفط (راجع الر�سم
البياين  ،1اجلانب الأي�رس) .وظلت هذه احل�ص�ص م�ستقرة ن�سبيا مبرور
الوقت .ومع هذا ،فمنذ الن�صف الثاين من ت�سعينات القرن املا�ضي ،حتول
توليد الطاقة اخل�رضاء من امل�صادر املائية والنووية �إىل م�صادر �أخرى
متجددة .وخالل ال�سنوات الأخرية� ،ساهمت هذه التكنولوجيا املتجددة

الأخرى بقدر كبري يف زيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية .فعلى
�سبيل املثال ،بلغت ح�صتها حوايل ثلث الزيادة يف القدرة الإنتاجية يف
عام ( 2009راجع الر�سم البياين  ،1اجلانب الأمين).
وو ِ�ضع كثري من الربامج احلكومية على مدار العقد املا�ضي —
ُ
معظمها يف االقت�صادات املتقدمة وال�صاعدة الأع�ضاء يف “منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي” ) – (OECDلت�شجيع �إنتاج
�أو ا�ستهالك الطاقة املتجددة .وارتفع عدد البلدان التي حددت نوعا من
الأهداف على �صعيد ال�سيا�سة �أو و�ضعت �سيا�سات داعمة يف ال�سنوات
الأخرية مبقدار ال�ضعف تقريبا — من  55بلدا يف مطلع عام � 2005إىل
�أكرث من  100بلد بحلول مطلع عام .2010

هناك �أي�ضا احتمال بتحقيق مكا�سب
الكفاءة يف قطاع النقل.
وتنطوي خطط الدعم بوجه عام على ثالثة �أهداف :تقليل االنبعاثات
الكربونية ومنع تغري املناخ؛ وحت�سني �أمن الطاقة من خالل تنويع
مزيج م�صادر الطاقة؛ ودعم النمو من خالل تعزيز القدرة التناف�سية
وتوفري فر�ص العمل وابتكار �صناعات جديدة.
ومن �أكرث الأ�شكال ال�شائعة ل�سيا�سات دعم توليد الكهرباء من
م�صادر متجددة التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة
(وكانت معتمدة يف  50بلدا و 25والية �أو مقاطعة يف مطلع عام
 )2010ومعايري حافظة الطاقة املتجددة (وجندها يف  10بلدان و46
والية �أو مقاطعة) .وتلتزم �رشكات املرافق مبوجب التعريفات التف�ضيلية
لإمدادات الطاقة املتجددة بت�سديد مدفوعاتها ملنتجي الكهرباء من
م�صادر خ�رضاء بناء على �أ�سعار تعك�س تكلفة التكنولوجيا التي رمبا
تكون �أعلى من تكلفة توليد الكهرباء من م�صادر تقليدية .وتقت�ضي
معايري حافظة الطاقة املتجددة التزام �رشكات الكهرباء باالعتماد على
م�صادر متجددة يف احل�صول على جزء من م�صادر الطاقة.
وميثل تقدير تكلفة الربامج احلكومية م�س�ألة �شائكة ،فهي ال تت�ضمن
التخفي�ضات
املدفوعات املبا�رشة فح�سب ،و�إمنا تدخل فيها �أي�ضا
Eyraud, revised 4/18/12
ال�رضيبية ،و�ضمانات القرو�ض ،واحل�ص�ص .وت�شري التقديرات ال�صادرة
�إىل �أن تكلفة الربامج احلكومية يف �أنحاء العامل ترتاوح بني  40مليار
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دوالر و 60مليار دوالر يف ال�سنة .وتذهب معظم تكاليف الإنفاق
احلكومي على دعم الوقود احليوي.
وجرى العمل على التو�سع يف العديد من هذه الربامج احلكومية
كجزء من ا�ستجابة �سيا�سة املالية العامة ملواجهة الأزمة املالية
العاملية .و�صدرت تعهدات بدعم الطاقة النظيفة كجزء من خطط
التن�شيط املايل ،تراوحت بني  180مليار دوالر و 195مليار دوالر،
وجاءت ب�صفة �أ�سا�سية من ثالثة بلدان :الواليات املتحدة ( 65مليار
دوالر) ،وال�صني ( 46مليار دوالر) ،وكوريا ( 32مليار دوالر)� .أما يف
البلدان التي و�ضعت �أكرب جمموعة من تدابري التن�شيط االقت�صادي
املراعية للبيئة ،متثل التدابري املراعية للبيئة ما ال يزيد على  %15من
جمموع دفعة التن�شيط املايل ،با�ستثناء كوريا التي خ�ص�صت  %80من
الدفعة التن�شيطية لال�ستثمار الأخ�رض .ومع هذا ،مل ُي�رصف يف عامي
 2009و� 2010سوى ن�صف جمموع الأموال املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
وتباط أ� تنفيذ عملية متويل التن�شيط املراعي للبيئة نتيجة لتعقد عمليات
التخطيط واملعامالت الالزمة ل�رصف الأموال العامة .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
قامت البلدان التي ت�سجل عجزا كبريا يف القطاع احلكومي بتقلي�ص
الإنفاق على امل�رشوعات اخل�رضاء.

انتعا�ش اال�ستثمار يف تكنولوجيا امل�صادر املتجددة

�شهدت ا�ستثمارات الطاقة املتجددة ارتفاعا كبريا خالل العقد املا�ضي
— وهي الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح والوقود احليوي والكتلة
احليوية والطاقة احلرارية الأر�ضية (ما عدا م�رشوعات الطاقة املائية)
– وجاء معظم هذا االرتفاع بعد عام  .2004وخالل الفرتة بني عامي
 2000و ،2010ارتفعت قيمة اال�ستثمارات اخل�رضاء يف م�صادر الطاقة
املتجددة من  7مليار دوالر يف ال�سنة �إىل  154مليار دوالر (راجع
الر�سم البياين  .)2ويرجع هذا االرتفاع �إىل عدد من العوامل ،ومنها
النمو االقت�صادي العاملي ،وارتفاع �أ�سعار الوقود الأحفوري ،والتقدم
التكنولوجي ،والدعم املقدم من ال�سيا�سة ،وارتفاع مطالبة املواطنني
ببيئة �أنظف .و�أمكن كذلك تخفي�ض تكلفة اعتماد التكنولوجيا اخل�رضاء
من خالل وفورات احلجم الكبري ،والتقدم التكنولوجي ،وتخفي�ض �أ�سعار
الفائدة .وتراجعت اال�ستثمارات اخل�رضاء يف م�صادر الطاقة املتجددة
لفرتة م�ؤقتة �أثناء الركود العاملي يف  2009ب�سبب الأو�ضاع املالية
التي كانت الأقل �إيجابية وعدم اليقني ب�ش�أن الطلب العاملي على
Eyraud,
corrected
وكان
أحفوري.
4/11/12ال
م�صادر الطاقة اخل�رضاء يف ظل انح�سار �أ�سعار الوقود
من املمكن �أن يتفاقم هذا الرتاجع لوال التدابري التي ا ُتخِ ذت كجزء من
برامج التن�شيط املايل للحد من هبوط ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص.
2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
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واليوم �أ�صبح اال�ستثمار الأخ�رض يف م�صادر الطاقة املتجددة ظاهرة
عاملية منت باطراد يف جميع املناطق الرئي�سية حتى بد�أت الأزمة
االقت�صادية .ويف الفرتة من  2004حتى  ،2010زادت �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ا�ستثماراتهما مبقدار �أربعة �أ�ضعاف ،بينما زادت �آ�سيا و�أوقيانو�سيا
ا�ستثماراتهما اخل�رضاء يف م�صادر الطاقة املتجددة مبقدار ع�رشة �أ�ضعاف.
و�أكرب الأ�سواق يف الوقت احلا�رض هي �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا ،غري �أن
التكوين الإقليمي قد �شهد تغريا جذريا يف ال�سنوات الأخرية .وحتولت قيادة
الإنفاق من �أوروبا �إىل �آ�سيا ،انعكا�سا للفروق يف الأداء االقت�صادي �إىل حد
كبري .فانخف�ضت ح�صة �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية يف اال�ستثمارات اخل�رضاء
العاملية من  %68يف � 2004إىل  %46يف  ،2010بينما ارتفعت ح�صة �آ�سيا
و�أوقيانو�سيا من � %28إىل .%42
ووا�صلت اال�ستثمارات اخل�رضاء يف �آ�سيا ارتفاعها �أثناء الأزمة املالية
العاملية ،و�ساهمت ال�صني بالن�صيب الأكرب من هذا النمو .ويف عام ،2009
كانت ا�ستثمارات ال�صني يف م�صادر الطاقة املتجددة �أعلى من �أي بلد ،ويف
عام  2010كان حجم ا�ستثماراتها يف م�صادر الطاقة املتجددة �أعلى من
ا�ستثمارات �أوروبا ب�أ�رسها .وو�ضعت احلكومة ال�صينية �سل�سلة من القوانني
وتدابري الدعم املايل اجلديدة (مبا يف ذلك القرو�ض من البنوك اململوكة
للدولة) ،ف�شجعت م�رشوعات الطاقة املتجددة الكربى لتعزيز ال�صناعة
التحويلية املحلية وحت�سني م�ستوى �أمن الطاقة .وال�صني اليوم هي البلد الرائد
يف العامل املنتج لوحدات توليد الطاقة الفلطائية ال�ضوئية ومعدات توليد
طاقة الرياح .وكثفت ال�صني جهودها يف جمال البحوث والتطوير ،كما �أنها
مت�سك بزمام قياد براءات االخرتاع يف جمال التكنولوجيا النظيفة وعمليات
الطرح العام الأويل لأ�سهم ال�رشكات العاملة يف قطاع الطاقة املتجددة.

الق�صور الذاتي يف الطاقة النووية واملائية

منت قدرات �إنتاج الطاقة النووية يف العامل ب�رسعة خالل �سبعينات
وثمانينات القرن املا�ضي ،ولكن ما لبث االهتمام بها �أن تراجع بعد
كارثة «�شرينوبيل» يف  .1986ونتيجة لذلك انخف�ضت ح�صة الطاقة
النووية يف الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء من حوايل  %12يف
� 1990إىل  %8يف  .2008وحتى قبل احلادثة النووية يف اليابان عام
� 2011إثر وقوع الزلزال وموجة ت�سونامي ،كان هناك عدد من العقبات
التي حالت دون تو�سع هذا الن�شاط كارتفاع تكاليف البناء ،وانخفا�ض
عدد العمالة ذات املهارات املتخ�ص�صة الالزمة لهذا العمل ،وعدم كفاية
قدرة ال�شبكات ،وال�شواغل البيئية ،واملخاوف ب�ش�أن ال�سالمة واالنت�شار
النووي .و�أ�صبحت �آ�سيا يف الوقت احلا�رض هي حمرك منو الطاقة
النووية ،فانخف�ض عدد املفاعالت النووية قيد الإن�شاء يف �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية من  159يف � 1980إىل  20مفاعال يف  .2010وعلى
العك�س من ذلك ،يجري حاليا �إن�شاء  42مفاعال جديدا يف �آ�سيا.
�أما الطاقة املائية التي ُت�ستمد من م�ساقط املياه فهي �أكرب امل�صادر
املتجددة لتوليد الكهرباء .و�شهد �إنتاج الطاقة املائية منوا مطردا
على م�ستوى العامل ،تدعمه تكاليف الإن�شاء الرخي�صة ن�سبيا مقارنة
بالبدائل الأخرى .ومع هذا ،تراجعت ح�صة الطاقة املائية يف القدرة
الإجمالية على توليد الطاقة الكهربائية من  %23يف بداية ثمانينات
القرن املا�ضي �إىل  %19يف  .2008و�أدت القواعد التنظيمية البيئية
وجمود التقدم التكنولوجي �إىل �إبطاء التو�سع يف البلدان ال�صناعية التي
ا�ستغلت بالفعل عددا كبريا من �أف�ضل مواقع توليد الطاقة املائية .وعلى
امتداد العقد املا�ضي ،كان منو الطاقة الإنتاجية يف �آ�سيا هو الأقوى،
فبلغ يف املتو�سط � %12سنويا ،بينما بلغ يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
 %1.5تقريبا يف املتو�سط .وكانت ال�صني هي �أكرث الأ�سواق ديناميكية،
فارتفعت قدرتها يف جمال �إنتاج الطاقة املائية مبقدار ال�ضعف تقريبا
يف الفرتة من .2009-2004

كيفية دفع اال�ستثمارات اخل�رضاء

مل تتطرق الدرا�سات االقت�صادية التي تناولت مو�ضوع تغري املناخ
�إىل املحددات االقت�صادية الكلية لال�ستثمار الأخ�رض .ونحن ن�سد هذه
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الفجوة با�ستخدام بيانات اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة املتجددة يف
 35اقت�صادا متقدما و�صاعدا خالل الفرتة من ( 2010-2004درا�سة
 ،)Eyraud and others, 2011فهذه البلدان اخلم�سة والثالثني هي التي
تنفذ تقريبا كل اال�ستثمارات اخل�رضاء على م�ستوى العامل.
واعتمدنا منهجا �إح�صائيا لتحديد العوامل الأ�سا�سية امل�ؤثرة على
اال�ستثمار الأخ�رض وتقييم ت�أثريها الن�سبي .واختربنا الداللة الإح�صائية
ملجموعة كبرية من املتغريات االقت�صادية الكلية فربزت الداللة
الإح�صائية خلم�سة منها يف حتديد م�ستوى اال�ستثمارات اخل�رضاء وهي
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي ،و�أ�سعار الفائدة احلقيقية طويلة الأجل،
وال�سعر الن�سبي للنفط اخلام يف الأ�سواق الدولية ،ومتغري بديل العتماد
التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة ،ومتغري يقي�س ما �إذا
كان البلد املعني ميتلك �آلية لت�سعري الكربون (ال�رضيبة على الكربون� ،أو
نظم تداول االنبعاثات �ضمن حدود ق�صوى) .وفيما يلي بع�ض النتائج
التي ا�ستخل�صناها:
• ارتفاع م�ستويات �إجمايل الناجت املحلي غالبا ما ي�ؤدي �إىل
�إعطاء دفعة لال�ستثمار يف التكنولوجيااخل�رضاء .في�ؤدي الن�شاط
االقت�صادي �إىل زيادة الطلب على الطاقة واال�ستثمار يف قطاع الطاقة.

اال�ستثمارات اخل�رضاء �أ�صبحت
ظاهرة عاملية وحمركا رئي�سيا
لقطاع الطاقة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فعند م�ستويات �أعلى من التطور ،تزداد النفقات
البيئية ويرتاجع م�ستوى تدهور الأو�ضاع البيئية تدريجيا بف�ضل
عوامل التحول الهيكلي نحو ال�صناعات واخلدمات كثيفة االعتماد على
املعلومات ،ونقل مواقع ال�صناعات التحويلية على امل�ستوى الدويل،
وزيادة الوعي البيئي ،وحت�سني م�ستوى �إنفاذ القواعد التنظيمية البيئية.
ونخل�ص �إىل �أن ارتفاع منو �إجمايل الناجت املحلي مبقدار نقطة مئوية
واحدة �إ�ضافية من املتوقع �أن يرفع منو اال�ستثمارات اخل�رضاء بنحو 4
نقاط مئوية على املدى الطويل� ،إذا ت�ساوت العوامل الأخرى.
• ت�ؤثر تكلفة ر�أ�س املال — واملتغري البديل لها هو �سعر الفائدة
احلقيقي على املدى الطويل — ب�صورة �سلبية على اال�ستثمارات
اخل�رضاء .ويت�سم الأثر املقدر ب�أنه كبري للغاية :فترتاجع اال�ستثمارات
اخل�رضاء بنحو  %10عند ارتفاع �سعر الفائدة احلقيقي مبقدار نقطة
مئوية واحدة .وتخلُ�ص البحوث التي تتناول اال�ستثمارات يف قطاع
الأعمال بوجه عام �إىل �أن اال�ستثمارات غري ح�سا�سة ن�سبيا جتاه �أ�سعار
الفائدة .ولكن اال�ستثمارات اخل�رضاء تبدو �شديدة اال�ستجابة لتحركات
�أ�سعار الفائدة .وهذه النتيجة ،املوثقة ب�صورة جيدة يف الدرا�سات
الو�صفية ،ال تثري الده�شة لأن م�رشوعات الطاقة املتجددة ت�ستخدم ر�أ�س
املال بقدر �أكرب بكثري من ا�ستخدامها للعمالة وتعتمد يف الغالب على
التمويل اخلارجي.
• ت�ؤثر �أ�سعار النفط ت�أثريا موجبا وكبريا على اال�ستثمارات اخل�رضاء.
وبالفعل ،فارتفاع �أ�سعار الوقود يرفع العائد على اال�ستثمارات اخل�رضاء
من خالل تخفي�ض تكلفة الكهرباء امل�ستمدة من م�صادر متجددة مقارنة
بالكهرباء التي يولدها احرتاق الوقود الأحفوري .وت�شري تقديراتنا
�إىل ارتفاع منو اال�ستثمارات اخل�رضاء مبقدار نقطة مئوية واحدة عند
وجود فرق مقداره نقطة مئوية واحدة بني ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام
والت�ضخم على م�ستوى االقت�صاد.
• ال يبدو �أن معايري حافظة الطاقة املتجددة و�رشوط الوقود احليوي
ت�ؤثر على اال�ستثمارات اخل�رضاء .ففي حالة �رشوط الوقود احليوي ،يرتبط

هذا الأمر على الأرجح بالرتاجع الكبري يف اال�ستثمار يف الوقود احليوي
منذ عام  2007نتيجة الرتفاع �أ�سعار مواد التلقيم والطاقة الزائدة .وعلى
العك�س من ذلك ،ف�إن التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة ذات
ت�أثري قوي .وتدعم هذه النتيجة الر�أي القائل ب�أن التعريفات التف�ضيلية
لإمدادات الطاقة املتجددة هي واحدة من �أهم الأدوات الداعمة للتو�سع
يف جمال الطاقة املتجددة .وا�ستنادا �إىل تقديرنا ،من املتوقع �أن تكون
اال�ستثمارات اخل�رضاء �أكرب مبقدار ال�ضعف �أو ثالثة �أ�ضعاف يف البلدان
التي تعتمد نظام التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة� ،إذا
ت�ساوت العوامل الأخرى .ويت�سم ت�أثري خطط ت�سعري الكربون (التي ت�أخذ
�صورة فر�ض �رضائب بيئية على حمتوى الكربون يف الوقود مثال) ب�أنه
كبري �أي�ضا يف كل التخ�ص�صات تقريبا.
وبوجه عام ،يت�ضح من النتائج التي تو�صلنا �إليها �أن ال�سيا�سات
احلكومية ميكن �أن ت�ؤثر بقوة على اال�ستثمارات اخل�رضاء .ف�أ�سعار الفائدة
والعوامل االقت�صادية الكلية مثل النمو االقت�صادي لها دور مهم ،وكذلك
�سيا�سات الطاقة .وتزداد اال�ستثمارات اخل�رضاء حينما ترتفع �أ�سعار
النفط فت�ؤدي �إىل انخفا�ض تكلفتها مقارنة بتكنولوجيا الوقود الأحفوري
التقليدية .ومن �ش�أن ال�سيا�سات احلكومية �أن ت�ؤثر عليها بقوة .وقد يفيد
�أي�ضا اللجوء �إىل تدخالت حكومية حمددة لدعم اال�ستثمارات اخل�رضاء.
وت�شري النتائج الإح�صائية �إىل �أن اال�ستثمارات اخل�رضاء غالبا ما تلقى
دعما من التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة و�آليات ت�سعري
الكربون .ومع هذا ،يبدو �أن عددا كبريا من ال�سيا�سات ال يزال يفتقر �إىل
الفعالية ،مبا يف ذلك �سيا�سة دعم الوقود احليوي ،الأمر الذي يزيد من
املخاوف ب�ش�أن فعالية دعم الوقود احليوي و�آثاره املعاك�سة على عر�ض
الغذاء (�صندوق النقد الدويل.)IMF, 2008c ،

�إىل �أين؟

�أ�صبحت اال�ستثمارات اخل�رضاء ظاهرة عاملية وحمركا رئي�سيا لقطاع
الطاقة .ويف نف�س الوقت ،تغري التكوين الإقليمي ب�صورة حادة يف
ال�سنوات الأخرية .وتكت�سب �آ�سيا �أهمية متزايدة بقيادة ال�صني .ف�أ�صبحت
ال�صني البلد �صاحب �أكرب ا�ستثمارات الطاقة املتجددة يف  2009وفاقت
ا�ستثماراتها يف جمال الطاقة املتجددة ا�ستثمارات �أوروبا ب�أ�رسها
يف  .2010كذلك ت�ؤكد النتائج التي خلُ�صنا �إليها �أن هناك الكثري مما
ميكن �أن تقوم به البلدان حلفز اال�ستثمارات اخل�رضاء ،وي�شمل ذلك ب�صفة
خا�صة تقدمي احلوافز ال�صحيحة لال�ستثمار يف البدائل — مثل الت�سعري
املالئم ملنتجات الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون — والتي �سيكون
لها دور بارز يف التحرك نحو اقت�صاد �أكرث اخ�رضارا.

■

لوك �إيرود ،خبري اقت�صادي ،وبنيديكت كليمنت�س رئي�س ق�سم ،وكالهما
من �إدارة �ش�ؤون املالية العامة يف �صندوق النقد الدويل
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نقود خمب�أة يف املعجنات ي�ضبطها م�س�ؤولو اجلمارك الأملانية يف �إحدى عمليات مكافحة غ�سل الأموال.

�أموال ملوثة
غ�سل الأموال
يلحق ال�رضر
بالأبرياء لكنه
قد يخلف �آثارا
وخيمة على
االقت�صادات
الوطنية
بول �آ�شني
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علب

و�آالم حقيقية

كرتون معب�أة بالنقود يف مطار
�رصاف يف مو�ضع
كا ُبل ،ونافذة ّ
ا�سرتاتيجي قبل منفذ الهجرة
مبا�رشة يف �أنتيغوا ،وبع�ض �سطور من الرموز يف
برنامج �آيل للمحا�سبة يف �أحد بنوك اجلمهورية
الدومينيكية — هي ظواهر تبدو غري مرتبطة
ببع�ضها البع�ض ،لكنها ت�شكل جانبا من م�شكلة
عاملية هي غ�سل الأموال .وترتبط هذه الظواهر جميعا
ب�إخفاقات القطاع املايل التي ت�سببت يف امل�شقة
االقت�صادية احلقيقية التي عانى منها املواطنون
ال�رشفاء يف البلدان املعنية.
وغ�سل الأموال هي العملية التي يتم مبوجبها
حتويل مدخالت غري م�رشوعة �إىل خمرجات يفرت�ض
�أنها م�رشوعة .فتتم معاجلة عائدات الأن�شطة
الإجرامية كاالحتيال وال�رسقة وتهريب املخدرات
لتبدو ك�أنها ثمار عمل جاد و�رشيف — حيث يتم
حتويلها ،على �سبيل املثال� ،إىل ح�سابات م�رصفية
�أو عقارات �أو �سلع كمالية تبدو م�رشوعة .وتتيح هذه
العملية للمجرمني رغد العي�ش من ح�صيلة جرائمهم
و�أن ي�سلكوا �سبل احلياة دون �أن يبدوا جمرمني.

وعالوة على ذلك ،ميكنهم ا�ستخدام هذه العائدات
املغ�سولة لتو�سعة �أن�شطتهم الإجرامية ،وبالتايل
زيادة ثرواتهم وقوتهم ،مبا يف ذلك قوتهم على
ن�رش الف�ساد و�رشاء احلماية من امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
وهيئات تطبيق القانون.
و�إذا مل يكن هناك احتيال ،وال جرائم �رضيبية،
وال تداول من الداخل ،وال تهريب للمخدرات ،وال
�أي جرائم مدرة للعائد على وجه الإطالق ،ملا كان
هناك غ�سل للأموال .والعالقة الوثيقة بني الن�شاط
الإجرامي املدر للعائدات وغ�سل هذه العائدات تزيد
من �صعوبة الف�صل بني ن�شاط غ�سل الأموال واجلرمية
الأ�سا�سية ،رغم التعامل معهما من الناحية القانونية
كن�شاطني منف�صلني .وغ�سل الأموال هو �أحد العنا�رص
الأ�سا�سية يف �أي جرمية حتقق �أرباحا ،لأن اجلرمية
بدون غ�سل الأموال ال “تفيد” فعال.
وعندما تكون اجلرمية الأ�سا�سية — �أو “الأ�صلية”
— على �شاكلة جرائم تهريب املخدرات ،جند �أن الكل
يتفهم طبيعة الآثار االجتماعية التي تخلفها ،وهي
يف العادة كبرية وملمو�سة .لكن الآثار االجتماعية
واالقت�صادية جلرائم الطبقة املتو�سطة من املوظفني
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مثل جرائم االختال�س والتهرب ال�رضيبي والتداول من الداخل واالحتيال
امل�رصيف ،رغم �أنها �أقل و�ضوحا ،قد تكون �ضخمة �أي�ضا.

ق�ص�ص مروعة

يف �أغ�سط�س  ،2010على �سبيل املثال ،عندما تدخلت احلكومة الأفغانية
لكي ت�ستبدل �إدارة �أكرب بنك خا�ص يف البالد ،بنك كا ُبل ،قام املودعون
الذين �أ�صابهم القلق البالغ ب�سحب �أكرث من  200مليون دوالر من
ح�سابات الودائع ،يف �إطار عملية �سحب جماعي هددت بزعزعة
اال�ستقرار املايل وال�سيا�سي املهتز �أ�صال يف البالد .وكان هذا البنك،
الذي لديه �أكرب �شبكة فروع م�رصفية يف البالد ،ي�ستخدم لدفع رواتب
قوات الأمن وموظفي احلكومة الآخرين ،مما جعل احتماالت انهياره
�ش�أنا من �ش�ؤون الدولة.
وعلى خلفية هذه الأحداث ،هناك تاريخ من القرو�ض بدون فوائد
للعاملني من داخل البنك ولأطراف ذات �صالت �سيا�سية ،وا�ستثمارات
غري م�رشوعة يف العقارات الأجنبية ،و�شحنات غام�ضة من النقدية على
منت طائرات متجهة من كا ُبل �إىل دبي — غ�سل الأموال على ارتفاع
� 30ألف قدم .و�أفاد حتقيق الحق ب�أن هناك مبلغا يتجاوز 900
مليون دوالر – �أو �أكرث من  %5من �إجمايل الناجت املحلي لهذا البلد
الفقري و %50من ميزانية حكومته — قد مت حتويله من ح�سابات البنك.

اخلروج من الطائرة يف املطار ،والقيام بعملية الإيداع ،ثم العودة �إىل
�صالة عبور الركاب “الرتانزيت” واالنتظار حلني موعد �إقالع طائرة
العودة.
وعندما تهاوت �أركان اخلطة بالكامل يف عام  ،2009مثلما يحدث
يف نهاية الأمر دائما يف خطط اال�ستثمار االحتيايل بطريقة “بونزي”،
انهار معها بنك �ستانفورد — ومعظم ما تبقى من اقت�صاد �أنتيغوا ،الذي
كان واقعا يف حبائل منو ما كان معروفا ب�أنه �أكرب �صاحب عمل يف
اجلزيرة .ويف هذا العام ،انكم�ش �إجمايل الناجت املحلي يف �أنتيغوا بن�سبة
%9.6؛ ووقع بنك �أنتيغوا املركزي حتت �سيطرة البنك املركزي الإقليمي
وطلب منحه قر�ضا بقيمة تعادل  %3من �إجمايل الناجت املحلي للبالد.
ويف نهاية الأمر كانت �أنتيغوا بحاجة �إىل برنامج مدعم مبوارد �صندوق
النقد الدويل بقيمة  118مليون دوالر .ويف �شهر مار�س � ،2012صدر
حكم ب�إدانة �ستانفورد باالحتيال على � 30ألف م�ستثمر يف  113بلدا.
ويف اجلمهورية الدومينيكية ،قامت جمموعة من املطلعني على
بواطن الأمور يف “بنك انرتكونتنينتال” (،)Banco Intercontinental
ثاين �أكرب بنك خا�ص يف البالد ،بو�ضع خطة تف�صيلية ل�رسقة �أ�صول
البنك .ف�أقر�ضوا الأموال لأنف�سهم وقاموا بت�أمني قرو�ض من �أطراف
ثالثة ب�أموال البنك بينما �أخفوا هذه الأ�صول املتعرثة يف جمموعة
موازية من ال�سجالت.

غ�سل الأموال هو �أحد العنا�رص الأ�سا�سية يف �أي جرمية حتقق �أرباحا ،لأن اجلرمية بدون
غ�سل الأموال ال “تفيد” فعال.
ويف �أكتوبر � ،2011أي بعد �أكرث من �سنة من �سيطرة احلكومة على بنك
كا ُبل ،مل يكن امل�س�ؤولون قد متكنوا من ا�ستعادة �سوى جانب �صغري من
هذه الأموال املفقودة ،ومل تتم �إدانة �أحد جنائيا حتى الآن .وقد �أنفق
بنك �أفغان�ستان املركزي حتى الآن قرابة املليار دوالر لإنقاذ القطاع
امل�رصيف ،وهي تكلفة هائلة بالن�سبة لبلد فقري جدا.
�أما الق�صة التي وقعت �أحداثها يف �أنتيغوا وباربودا فكانت خمتلفة،
لكن عواقبها كانت وخيمة �أي�ضا على اقت�صاد هذه اجلزيرة ال�صغرية.
فقد وقع اختيار املحتال الأمريكي “�آلن �ستانفورد” على هذه اجلزيرة
لتكون مركزا خلطته الكبرية لال�ستثمار االحتيايل بطريقة “بونزي”،
والتي قام من خاللها بت�سويق �شهادات �إيداع “ذات عائد مرتفع” من
بنكه الكائن يف �أنتيغوا �إىل جمموعة من امل�ستثمرين ال�سذج يف مدينة
ميامي الأمريكية وغريها من املدن (راجع مقال بعنوان “خماطر
بونزي” يف عدد مار�س  2010من جملة التمويل والتنمية) .وبالطبع
ف�إن العائدات املرتفعة املزعومة مل تكن نتيجة ا�ستثمارات �سحرية
قادرة على هزمية ال�سوق دون �أن يعرف عنها �أي بنك �آخر.
وبدال من ذلك ،كانت العائدات ُتدفع للم�ستثمرين من الدخل املتحقق
من امل�ستثمرين الالحقني — با�ستثناء مبلغ قدره  1.6مليار دوالر
مت حتويله �إىل ح�ساب ي�ستخدم يف دعم حياة الرتف التي كان يعي�شها
“�ستانفورد” ،مبا يف ذلك و ْقف “بيبي ماما تر�ست” (Baby Mama
) Trustيف جزر “كوك” حل�ساب �أم طفليه .وبينما كان �ستانفورد
وم�ساعدوه م�ستمرون يف ن�رش الف�ساد بني امل�س�ؤولني ،كانوا يقومون
�أي�ضا بعمليات غ�سل الأموال عن طريق حتويل ماليني الدوالرات من
الأموال التي يح�صلون عليها باالحتيال من امل�ستثمرين من ح�سابات
م�رصفية خارج الواليات املتحدة وفيما بينها �إىل ح�سابات م�رصفية
متعددة داخل الواليات املتحدة.
ال�رصاف؟ �إنها جمرد و�سيلة للتي�سري متاحة حلاملي
وماذا عن نافذة
ّ
الأموال القادمني من ميامي لإيداع النقدية �أو ال�شيكات وال يرغبون يف
ت�سجيل قدومهم ومغادرتهم يف م�صلحة الهجرة بالبالد .وبو�سعهم فقط

وعلى مدار �أربعة ع�رش عاما ظل برنامج �آيل للمحا�سبة م�ستمرا يف
“موازنة” دفاتر البنك ب�صفة يومية عن طريق حتويل خ�صوم و�أ�صول
حقيقية بني النظامني لكي يبدو البنك “العلني” متمتعا باملالءة .وعلى
�سبيل املثال ،كانت القرو�ض املتعرثة للأطراف ذات ال�صلة ُتلغى من
ح�سابات الأ�صول الر�سمية يف البنك �إىل جانب جمموعة من اخل�صوم
املوا ِزنة – مثال ،جمموعة خمتارة ع�شوائيا من �شهادات الإيداع طويلة
الأجل التي لن ي�شعر �أحد باختفائها .ويف اليوم التايل ،يقوم الربنامج
ب�إدخال هذه اخل�صوم احلقيقية مرة �أخرى يف دفاتر البنك واختيار
جمموعة �أخرى توازن الأ�صول املتعرثة املخفية.
وعندما مت اكت�شاف عملية االحتيال �أخريا يف عام  ،2003قامت
احلكومة ب�إنقاذ “بانينرت” )( (BANINTERوهو ا�سم ذلك البنك)
واثنني من البنوك التجارية التابعة بتكلفة بلغت ما يعادل %21
من �إجمايل الناجت املحلي للبالد .وفاقت التكاليف االجتماعية
واالقت�صادية التكاليف املبا�رشة لعمليات الإنقاذ؛ فقد �أ�سفر التدهور
ال�رسيع يف قيمة البيزو بن�سبة قاربت � %65إىل ارتفاع هائل يف معدل
ت�ضخم وت�آكل خطري للدخل احلقيقي .وتدهورت �أو�ضاع  1.5مليون
مواطن دومينيكاين تقريبا (حوايل  %16من تعداد ال�سكان) وهبطت بهم
حتت خط الفقر يف �أعقاب الأزمة امل�رصفية ،منهم � 670ألف مواطن يف
حالة فقر مدقع.
ولي�ست هذه الق�ص�ص بطبيعة احلال هي كل ما يف جعبة املجرمني
من �أ�ساليب لإخفاء �أ�صل ثرواتهم .فالإيداع النقدي لعائدات الأن�شطة
الإجرامية هو �أي�ضا من الأ�ساليب الأ�سا�سية لغ�سل الأموال .لذا جند �أن
املجرمني يف بلدان مثل الواليات املتحدة ،حيث يتعني على البنوك
الإبالغ ب�أي ودائع �أو �سحوبات نقدية تتجاوز � 10آالف دوالر ،يحاولون
غالبا هيكلة ودائعهم يف �شكل مبالغ عديدة �أ�صغر من ذلك .وهناك
جهات و�ساطة متعددة تقوم بتنفيذ هذه العمليات املجز�أة يف عدة
بنوك و�أ�صبحت معروفة با�سم “العمليات ال�سنفورية” )،(smurfing
لأن الن�شاط املحموم الذي ميار�سه الو�سطاء غري املعروفني �أعاد �إىل
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�أذهان املحققني �شخ�صيات امل�سل�سل الكرتوين ال�شهري الذي يحمل ذات
اال�سم (ال�سنافر) .ومثلما انتقلت تلك ال�شخ�صيات الكرتونية زرقاء اللون
و�صغرية احلجم من التليفزيون �إىل �ألعاب الكمبيوتر وحاليا �إىل �شا�شة
ال�سينما ،ف�إن هذا امل�صطلح ال يزال م�ستخدما يف عامل مكافحة غ�سل
الأموال.
وغالبا ما تنطوي خطط غ�سل الأموال املتطورة على �إن�شاء �شبكة
معقدة من ال�رشكات الوهمية يف مناطق اخت�صا�ص متعددة لإخفاء
هوية املجرم احلقيقي الذي ميتلك الأ�صول ويديرها .ولي�س بامل�ستغرب
�أن نعرف �أن �أحد غا�سلي الأموال �أن� أش� وقفا يف منطقة اخت�صا�ص وكان
الغر�ض الوحيد منه هو �أن يكون مالك �أ�سهم يف �إحدى ال�رشكات القاب�ضة

وقد ي�ؤدي �إخفاق �أي بلد يف معاجلة خماطر غ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب معاجلة فعالة �إىل �إعاقة و�صوله �إىل الأ�سواق املالية العاملية.
فعلى �سبيل املثال �سوف ي�ستغرق تنفيذ التحويالت الربقية من و�إىل
البلدان التي تر�صد فيها �أنظمة �ضعيفة ملكافحة غ�سل الأموال وقتا
�أطول لأن امل�ؤ�س�سات املالية تتفح�ص مثل هذه املعامالت على نحو
�أكرث دقة .وعندما تتدفق مبالغ �ضخمة من عائدات الأن�شطة الإجرامية
�أو “الأموال اجلوالة” ) (hot moneyمن امل�ؤ�س�سات املالية و�إليها ف�إن
�آثارها ت�صبح ملمو�سة يف �أنحاء النظام املايل بالكامل.
ومن ثم ميكن اعتبار �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال جزءا من
جمموعة الأدوات التي حتول دون ن�شوء هذه الظواهر وقمعها حال

ال�سلوك املرتبط بغ�سل الأموال يهدد �سالمة االقت�صاد يف البلدان املختلفة وي�شكل عقبة
كبرية �أمام النمو.
يف مركز مايل خارجي ،و�أن لديه “كيانات تابعة” يف بلد ثالث ورابع
وخام�س يتمثل عملها الوحيد يف فتح ح�سابات م�رصفية ميكن للطرف
الأ�صلي ا�ستخدامها دون الك�شف عن هويته .ومثل هذه الكيانات
امل�ؤ�س�سية اخلارجية التي تت�سم بعدم ال�شفافية كانت حجر الزاوية يف
عملية احتيال �ضخمة ارتكبها مديرو �رشكة “�إنرون” الأمريكية ،الذين
وجهت �إليهم اتهامات مبمار�سة غ�سل الأموال �إىل جانب ارتكاب جرائم
االحتيال الأ�صلية.

ت�سديد �رضبة لالقت�صاد

يت�ضح لنا من الأمثلة ال�سابقة كيف ميكن �أن تن�ش�أ امل�شكالت
االقت�صادية مب�ساهمة اجلرائم املالية كالف�ساد واجلرائم ال�رضيبية
واالحتيال املايل والتداول من الداخل ،وجميعها جرائم �أ�صلية لغ�سل
الأموال .وميكن ال�شعور بت�أثريها ب�صفة خا�صة يف القطاعات املالية
ال�صغرية ن�سبيا ،مثلما ات�ضح من ق�ضية “�ستانفورد ،حيث �أدت عملية
احتيال مقرها يف الواليات املتحدة �إىل زعزعة اقت�صاد جزيرة
�صغرية.

التحول �إىل امل�ساعدة الفنية املوا�ضيعية

ترجع م�شاركة �صندوق النقد الدويل يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب �إىل �أوائل عام  .2001وقد �ساهمت جهود ال�صندوق يف هذا
املجال خالل الأحد ع�رش عاما املا�ضية يف �صياغة ال�سيا�سات الدولية
على ال�ساحة وت�ضمنت �أكرث من  70تعديال ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات
املعمول بها يف �أملانيا والدامنرك وهولندا ،ف�ضال على العديد من
م�رشوعات امل�ساعدة الفنية والبحث.
ويتمتع ال�صندوق بخربة وا�سعة يف �إجراء الرقابة على النظم املالية
واالقت�صادية لبلدانه الأع�ضاء ،مما وفر له �أ�سا�سا را�سخا لتقييم مدى
امتثال البلدان للمعايري الدولية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب،
و�إعداد الربامج التي ت�ساعد البلدان على معاجلة جوانب الق�صور التي
يجري حتديدها .ويتزايد حاليا اندماج الق�ضايا املتعلقة مبكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب �ضمن �أن�شطة ال�صندوق الرئي�سية .وقد قرر
املجل�س التنفيذي لل�صندوق منذ فرتة ق�صرية قيام خرباء ال�صندوق
مبناق�شة ق�ضايا غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم الأ�صلية
املرتبطة بها جنبا �إىل جنب مع �أعمال الرقابة على النظم االقت�صادية
للبلدان الأع�ضاء ،وذلك �إذا ما تبني �أن هذه الق�ضايا تهدد بزعزعة
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ن�شوئها .وت�سهم هذه ال�ضوابط يف تعزيز ثقة اجلمهور يف �أوقات املعاناة
االقت�صادية .ومن �ش�أن التطبيق الفعال لأدوات مكافحة غ�سل الأموال
— مبا يف ذلك معرفة هوية �أ�صحاب احل�سابات امل�رصفية والقائمني
على �إدارتها وجتميد عائدات الأن�شطة الإجرامية وم�صادرتها عند
القب�ض على املجرمني و�إدانتهم – �أن يحول دون تربح املجرمني من
جرائمهم على ح�ساب عامة املجتمع واالقت�صاد ككل.
ويف نهاية املطاف ،نظرا لأن ال�سلوك املرتبط بغ�سل الأموال يهدد
�سالمة االقت�صاد يف البلدان املختلفة وي�شكل عقبة كبرية �أمام النمو،
لن يتحقق اال�ستقرار املايل احلقيقي يف غياب النزاهة املالية املالئمة
– �أي عدم تعر�ض ال�سوق املالية لال�ستغالل املايل ،مبا يف ذلك غ�سل
الأموال.
ومن �ش�أن �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال ،متى مت تطبيقها بفعالية،
�أن تخفف من الآثار ال�سلبية النا�شئة عن الن�شاط االقت�صادي الإجرامي
وت�شجع على نزاهة الأ�سواق املالية وا�ستقرارها .ومت حتديد املعايري
الدولية يف هذا املجال مبعرفة “فرقة العمل للإجراءات املالية املعنية
بغ�سل الأموال” ) — (FATFوهي هيئة م�شرتكة بني احلكومات تقوم
ا�ستقرار النظام املايل الداخلي للبلد الع�ضو �أو ت�سهم يف حتركات مربكة
يف �أ�سعار ال�رصف.
ويف عام � ،2009أن� أش� �صندوق النقد الدويل �صندوقا ا�ستئمانيا
يدعمه املانحون – وهو الأول �ضمن �سل�سلة من ال�صناديق اال�ستئمانية
املوا�ضيعية – لتمويل �أن�شطة امل�ساعدة الفنية يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .وقد التزمت كندا وفرن�سا واليابان وكوريا
والكويت ولك�سمربغ وهولندا والرنويج وقطر واململكة العربية ال�سعودية
و�سوي�رسا واململكة املتحدة التزاما جماعيا بتوفري مبلغ قدره 29.2
مليون دوالر على مدار خم�س �سنوات لتمويل ال�صندوق اال�ستئماين
املوا�ضيعي للم�ساهمة يف تعزيز �أنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب على امل�ستوى العاملي ،من خالل اال�ستعانة بخربات �صندوق
النقد الدويل امل�ؤكدة وبنيته الأ�سا�سية.
وبعد ثالث �سنوات من انطالق ال�صندوق اال�ستئماين املوا�ضيعي،
�صدرت املوافقة على  53م�رشوعا يف  29بلدا ،كما ُعقدت  7حلقات
تطبيقية على امل�ستوى الإقليمي .و�سوف يوا�صل هذا ال�صندوق دعم
م�رشوعات امل�ساعدة الفنية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب يف خمتلف �أنحاء العامل.
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بو�ضع ودعم ال�سيا�سات الرامية �إىل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل .وجاءت تو�صيات فرقة
العمل لتعالج جمموعة من الق�ضايا املتنوعة ،منها تنظيم اخلدمات
املقدمة من امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية ،وحتركات
العمالت عرب احلدود ،و�شفافية الكيانات ال�رشعية ،والقانون اجلنائي
املو�ضوعي والإجرائي ،والقدرات امل�ؤ�س�سية ،والعقوبات ،والتعاون
املحلي والدويل.
وعلى اجلانب الوقائي ،جند �أن هذه التدابري تت�ضمن متطلبات
حتديد ما �إذا كان العميل ينوب عن �شخ�ص �آخر؛ وفهم هيكل امللكية
وال�سيطرة لدى الأ�شخا�ص االعتباريني؛ وممار�سة تدابري العناية الواجبة
املعززة بالن�سبة للفئات عالية املخاطر من العمالء ،وعالقات الأعمال،
واملعامالت؛ وتنفيذ تدابري العناية الواجبة بالعمالء الآخرين وتدابري
م�سك الدفاتر.
وعلى جانب الإنفاذ ،جند �أن تدابري مكافحة غ�سل الأموال ال تقت�رص
فقط على متكني ال�سلطات من تقدمي اجلناة �إىل العدالة (بدرجة �أعلى من
العقوبات عموما عندما تكون اجلرائم الأ�سا�سية مقرتنة بغ�سل الأموال)
بل وحرمانهم �أي�ضا ،وهو الأهم ،من الأ�صول التي ح�صلوا عليها
بطرق غري م�رشوعة .ويرتتب على ذلك تخفي�ض احلافز على اال�شرتاك
يف اجلرائم املدرة للربح وتزيد من �صعوبة تزايد ثروات املنظمات
الإجرامية �إىل م�ستويات خطرية.

�شبكة معقدة

يتزايد يف الوقت الراهن ترابط النظام املايل العاملي .فمن املمكن
حتويل الأموال حاليا عرب ع�رش مناطق اخت�صا�ص يف غ�ضون دقائق
معدودة .لكن العوملة املالية جتلب املخاطر �إىل جانب خمتلف املزايا
الوا�ضحة مثل كفاءة توزيع املوارد ،وزيادة فر�ص احل�صول على ر�ؤو�س
الأموال ،وزيادة تنويع املخاطر ،وزيادة الرفاهية بوجه عام.
وت�ستغل ع�صابات غ�سل الأموال التعقيد والرتابط يف النظام املايل
العاملي ف�ضال على الفروق بني القوانني والنظم الوطنية ملكافحة
غ�سل الأموال .وجتتذبها ب�صفة خا�صة مناطق االخت�صا�ص التي تطبق
�ضوابط �ضعيفة �أو غري فعالة حيث ميكنها نقل �أموالها و�إن�شاء ال�رشكات
ذات الغر�ض اخلا�ص ب�سهولة �أكرب ودون �أن يتم ر�صدها .ويكون بو�سعها
�أن تظل متقدمة عدة خطوات عن هيئات التنظيم امل�رصيف و�سلطات
�إنفاذ القانون التي غالبا ما يتعذر عليها تنفيذ تدابري التعاون الدويل
العاجلة .وعالوة على ذلك ،وكما يت�ضح من الأمثلة �آنفة الذكر ،ف�إن
امل�شكالت التي يتعر�ض لها �أحد البلدان �رسعان ما تنتقل �إىل بلدان
�أخرى يف املنطقة �أو يف �أنحاء �أخرى من العامل.

■

بول �آ�شني هو خبري �أول يف �ش�ؤون القطاع املايل ب�إدارة ال�ش�ؤون
القانونية يف �صندوق النقد الدويل.
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من احلكمة �أن
تقل�ص احلكومات
الر�شيدة اقت�صادها
اخلفي عن طريق
حت�سني امل�ؤ�س�سات
حتى حتقق النمو
ال�شامل للجميع
�أنوب �سينغ ،و�سونايل
جني-ت�شاندرا ،وعادل
حممد

ت�أتي

الزيادة احلادة على م�ستوى
العامل يف احتجاجات ال�شعوب
على احلكم ال�سئ وغياب النمو
ال�شامل للجميع ،كتذكرة يف
حينها ب�أهمية �إن�شاء م�ؤ�س�سات قوية وتو�سيع
حجم االقت�صاد الر�سمي لت�شجيع النمو االقت�صادي
واحل�صول على الفر�ص.
ففي حاالت كثرية للغاية ،ي�ؤدي �سوء �إدارة
امل�ؤ�س�سات والإفراط يف التنظيم �إىل �إرغام العاملني
وامل�شاريع التجارية ال�صغرية على الدخول يف
القطاع غري الر�سمي — الذي يطلق عليه اقت�صاد
الظل �أو االقت�صاد اخلفي — حيث تنتج �سلع
وخدمات قانونية ولكن تخفى عمدا عن ال�سلطات
لتجنب ال�رضائب ومعايري العمالة وغري ذلك من
املتطلبات القانونية.
وي�ؤكد بحثنا �أن امل�شاريع التجارية التي تواجه
بيئة من التنظيم املجحف والف�ساد والتمييز يف
تطبيق القانون يكون لديها دافع لإخفاء �أن�شطتها
يف االقت�صاد اخلفي .ونخل�ص �إىل �أن امل�ؤ�س�سات
حمدد �أهم حلجم االقت�صاد اخلفي من ارتفاع معدالت
ال�رضيبة �أو الت�ضخم �أو م�ستويات الدخل.
ومثلما يقول دارون �أجيمولو وجيم�س روبن�سون
يف كتاب ملاذا تف�شل الأمم )،(Why Nations Fail
يكمن الفرق الرئي�سي بني البلدان الغنية والبلدان
الفقرية يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي هي من �صنع الإن�سان ،ولي�س يف ثقافتها �أو
خ�صائ�صها اجلغرافية .ويبني الكتاب بحجج دامغة
�أن الأمم تزدهر حني ت�ضع م�ؤ�س�سات �شاملة للجميع
تعمل على تعزيز النمو و�أنها تخفق حني حتقق
م�ؤ�س�ساتها م�صالح نخبة حمدودة بدال من خلق
منافع اقت�صادية و�سلطة �سيا�سية يتم تقا�سمها على
نطاق وا�سع.

املزايا والعيوب

تفر�ض االقت�صادات اخلفية الكبرية م�شكالت متعددة
ل�صنع ال�سيا�سات .ف�ضعف امل�ؤ�س�سات ووجود قطاع
غري ر�سمي كبري ميكن �أن يتفاعال معا يف حلقة
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مفرغة ليقو�ضا بدرجة �أكرب جودة امل�ؤ�س�سات التي
حتكم الن�شاط االقت�صادي وت�شجعه� ،أي �سيادة
القانون وغياب الف�ساد واحلد ما �أمكن من العبء
التنظيمي غري ال�رضوري.
وعالوة على ذلك ،يت�سبب كرب حجم االقت�صادات
غري الر�سمية يف عدم موثوقية �أو اكتمال الإح�صاءات
الر�سمية ،مما يعقد عملية �صنع ال�سيا�سات املبنية على
معلومات .وتعني حمدودية امل�شاركة يف االقت�صاد
الر�سمي �ضمنا �أن املنافع التي يحققها االقت�صاد
الر�سمي — مثل حماية حقوق امللكية ،و�إمكانية
النفاذ �إىل �أ�سواق االئتمان ،وكفاية معايري العمالة –
ميكن �أال ي�ستفاد منها على نطاق وا�سع .وي�ؤدي ذلك
بدوره �إىل تثبيط النمو االقت�صادي وحرمان الكثري
من الأ�شخا�ص من الفر�ص االقت�صادية.
ومن منظور �أكرث �إيجابية ،ي�ضطلع القطاع غري
الر�سمي بدور مهم ،ال �سيما يف االقت�صادات النامية،
ح�ضانة للنمو االقت�صادي
حيث ميكن اعتباره
ّ
امل�ستقبلي يف االقت�صاد الر�سمي .فهو ميثل هام�ش
�أمان مهم للوقاية من حالة عدم اليقني االقت�صادي
وق�صور النمو يف القطاع الر�سمي بتوفري �سبل
عي�ش ل�رشائح كبرية من ال�سكان .ويزيد فعليا حجم
االقت�صادات غري الر�سمية بدرجة كبرية يف البلدان
الفقرية وال�صاعدة عليه يف البلدان الأكرث ثراء.
�إال �أن ال�رشكات التي تعمل يف القطاع غري
الر�سمي تواجه جمموعة من القيود املختلفة جتعل
من ال�صعب عليها �أن تزاول عملها وتنمو .وميكن �أن
تكون هذه القيود مت�صلة بالبنية التحية ،مثل �إتاحة
الكهرباء والأرا�ضي واملياه؛ �أو تكون م�ؤ�س�سية ،وهو
ما نعنى بتق�صيه يف بحثنا؛ �أو مت�صلة باال�ستفادة
من التكنولوجيات اجلديدة والو�ساطة املالية وغريها
من املنافع املرتبطة بامل�شاركة يف االقت�صاد
الر�سمي .وعلى �سبيل املثال ،بخالف ما يحدث يف
البلدان التي توجد فيها نظم نا�ضجة حلقوق امللكية
حيث ميكن ا�ستخدام ر�أ�س املال ب�صورة وا�سعة
للأن�شطة الإنتاجية ،غالبا ما تكون هناك �صعوبة

يونيو 2012

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

كبرية يف البلدان النامية حتديد حقوق وا�ضحة للملكية يف املقام
الأول ،دع عنك التمتع مبنافعها ،مثل قدرة الفرد على ا�ستثمار مدخراته
وحماية امللكية الر�سمية.
ونقوم يف هذا البحث بتق�صي العالقة بني جودة امل�ؤ�س�سات وحجم
القطاع غري الر�سمي يف االقت�صاد ونخل�ص �إىل نتيجة رمبا ال تكون
م�ستغربة هي �أن مواطن ال�ضعف امل�ؤ�س�سي مثل التنظيم املفرط و�ضعف
�سيادة القانون غالبا ما تكون مرتبطة بوجود اقت�صادات غري ر�سمية �أكرب.

�إن�شاء امل�ؤ�س�سات

تعرب كلمة “م�ؤ�س�سات” تعبريا وا�سعا يغطي جمموعة مرتابطة من
القواعد التي حتكم التفاعالت االجتماعية .ونق�صد هنا امل�ؤ�س�سات
الر�سمية التي حتكم الن�شاط االقت�صادي وت�ؤثر عليه ،مع الرتكيز بدرجة

مد يد امل�ساعدة

�شارك �صندوق النقد الدويل يف دعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات اقت�صادية يف
�سياق تقدمي م�شورة تتعلق بالرقابة وم�ساعدة فنية �إىل �أع�ضائه.
وكان ال�صندوق يف طليعة �إ�صالح الإطارين التنظيمي والرقابي
للقطاع املايل يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية .وملكافحة م�شكلة
االقت�صاد اخلفي ب�صورة مبا�رشة د�أب ال�صندوق على دعم �أع�ضائه
بتقدمي م�ساعدة فنية يف ال�سيا�سات املعنية بغ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ويف م�سائل �أكرب تتعلق باحلوكمة وامل�ؤ�س�سات يف احلاالت
التي يعتقد �أن القطاعات اخلفية الكبرية لها انعكا�سات على االقت�صاد
الكلي.

�إ�سكايف يعمل على جانب الطريق يف هراري ،زمبابوي.

�أكرب على �سيادة القانون وغياب الف�ساد واحلد ما �أمكن من العبء
التنظيمي غري ال�رضوري ،وهي م�ؤ�س�سات تفيد ب�شكل فعال يف ت�شجيع
الن�شاط االقت�صادي وحمايته.
وثمة �صلة متبادلة بني التحديات التي ينطوي عليها �إن�شاء
م�ؤ�س�سات قوية وزيادة حجم االقت�صاد الر�سمي .فتعزيز امل�ؤ�س�سات
يتطلب القدرة على �إنفاذ قواعد وحماية حقوق مع احلفاظ على الدوافع
االقت�صادية .وحتى تتمكن الدولة من حت�سني جودة م�ؤ�س�ساتها يجب �أن
تتوافر لديها موارد وقدرات كبرية.
�أما االقت�صاد الذي يكون موبوءا بح�صة كبرية من القطاع غري
الر�سمي فقد ال يتوافر له ما يكفي من املوارد لإدخال التح�سينات
الالزمة على القدرات امل�ؤ�س�سية للحد من نطاق الن�شاط غري الر�سمي.
و�إذا حاولت احلكومة زيادة املوارد برفع ال�رضائب فقد ي�ؤدي ذلك �إىل
منو االقت�صاد غري الر�سمي مع �سعي ال�رشكات �إىل جتنب ال�رضائب
الأعلى واالنتقا�ص بدرجة �أكرب من قدرة الدولة .وي�ؤدي ذلك �إىل حدوث
حلقة مفرغة ميكن �أن تطيل �أمد “االختالل ال�سئ” املرتتب على �ضعف
امل�ؤ�س�سات وحمدودية تطوير القطاع الر�سمي.

مدى العمق

لي�س من ال�سهل تقدير حجم القطاع غري الر�سمي ،نظرا لأن عني الغر�ض
من العمل يف اخلفاء هو جتنب االكت�شاف ،ولأن البلدان ميكن �أن تفتقر
�إىل القدرة على ر�صد الن�شاط اخلفي .وعلى الرغم من عدم وجود قيا�سات
مبا�رشة حلجم االقت�صاد اخلفي وتكوينه ،ف�إن هناك عددا من طرق
القيا�س غري املبا�رشة ،مبا يف ذلك ا�ستنباط بيانات من الطلب املفرط
على النقد� ،أو ا�ستهالك الكهرباء ب�شكل غري مف�رس� ،أو اجتاهات �أ�سواق
العمل .وت�شري هذه املناهج غري املبا�رشة لقيا�س حجم اقت�صاد الظل �إىل
�أنه كبري يف كثري من البلدان (راجع اخلريطة).
وتخل�ص التقديرات لعام � 2006إىل
تراوح اقت�صاد الظل يف معظم االقت�صادات
املتقدمة بني  14و  %16من �إجمايل
الناجت املحلي الناجت املحلي ،و%35-32
يف االقت�صادات ال�صاعدة (Schneider,
) .Buehn, and Montenegro, 2010وتبلغ
االقت�صادات اخلفية حجما �أكرب بكثري يف
�أمريكا الالتينية و�أمريكا الو�سطى و�إفريقيا
— �أكرث من  %40من �إجمايل الناجت املحلي
لدى كثري من البلدان — بينما ترتاوح يف
ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا النامية بني  25و
 %35من �إجمايل الناجت املحلي .وال تزال
اقت�صادات الظل كبرية برغم تقل�صها على
مدى الوقت.
وميكن �أي�ضا �أن يختلف حجم القطاع
غري الر�سمي يف االقت�صاد ح�سب القطاع
داخل البلدان ،ح�سب طبيعة الن�شاط.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يكون قطاع
اخلدمات ،مثل خدمات البيع بالتجزئة يف
ال�شوارع/لل�سلع الرخي�صة وخدمات الأ�رس
املعي�شية ،وزراعة الكفاف ،قطاعا غري
ر�سمي بالكامل ،يتطلب ر�أ�سمال حمدودا و/
�أو م�ستويات مهارة منخف�ضة .وميكن �أن
تكون �رشكات الت�صنيع كثيفة اال�ستخدام
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للعمالة جزءا من القطاع غري الر�سمي بدرجة كبرية� .أما الأن�شطة التي
تتطلب م�ستويات مرتفعة من املهارة ور�أ�س املال ف�إنها حتدث بالدرجة
الأوىل يف القطاع الر�سمي.

�أوقات ال�رضائب

ثمة جدل كبري حول الطريقة التي ي�ؤثر بها رفع ال�رضائب على ن�شاط
االقت�صاد اخلفي.
فهناك ر�أي يقول �إن نظم ال�رضائب التي ت�شكل �أعباء �أكرب (مبا يف
ذلك ارتفاع املعدالت ال�رضيبية والإدارة ال�رضيبية) ميكن �أن تدفع
ال�رشكات �إىل العمل يف اخلفاء لتجنب ال�رضائب و�إعطاء دفعة للأرباح.

امل�ؤ�س�سات هي �أهم حمدد حلجم
االقت�صاد اخلفي.
وت�شري التقديرات �إىل �أنه �إذا �أ�صبح العبء ال�رضيبي يف ت�صور ال�رشكات
�أكرث �إجحافا ،يزيد حجم اقت�صاد الظل مبقدار  11.7نقطة مئوية (درا�سة
.)Johnson, Kaufmann, and Zoido-Lobaton, 1998
ويقابل هذا الر�أي �أن رفع ال�رضائب ميكن �أن يرتبط �أي�ضا بانح�سار
حجم االقت�صاد اخلفي ،حيث ميكن �أن ي�ؤدي رفع ال�رضيبة �إىل زيادة
الإيرادات وتوفري �سلع عامة �أف�ضل ،مبا يف ذلك تعزيز البيئة القانونية
على نحو ي�شجع ال�رشكات على العمل يف القطاع الر�سمي.
وهناك ر�أي بديل يقول �إن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية هي عوامل الدفع الرئي�سية لن�شاط القطاع اخلفي .ويوجد
فعليا ارتباط بني العبء التنظيمي وزيادة الف�ساد و�ضعف البيئة
القانونية معا يف جانب وزيادة حجم االقت�صاد غري الر�سمي يف جانب
�آخر .وي�شمل العبء التنظيمي وجود تكاليف تت�صل باالمتثال للقيود
على الرتاخي�ص وي�ؤدي �إىل زيادة التكاليف على ال�رشكات ،وهو ما قد
ي�شجع على دفعها �إىل اقت�صاد الظل .وترتبط زيادة مبقدار نقطة مئوية
  44التمويل والتنمية

واحدة يف العبء التنظيمي (ح�سب قيا�س م�ؤ� رش �Heritage Founda
 )tionبزيادة مقدارها  %12يف حجم القطاع اخلفي (درا�سة Friedman
.)and others, 2000

وغالبا ما ت�ؤدي القيود املعقدة املفرو�ضة على �أ�سواق العمل �إىل
زيادة يف �أن�شطة توظيف العمالة يف القطاع غري الر�سمي ومن ثم تغذية
االقت�صاد اخلفي .وت�شري تقديرات منظمة العمل الدولية �إىل �أن �أكرث من
 %70من العاملني يف البلدان النامية يعملون خارج االقت�صاد الر�سمي،
حتى و�إن كان االقت�صاد اخلفي ي�شكل ح�صة �أقل بكثري يف حدود %35
من �إجمايل الناجت املحلي.
�أما التنظيمات املتعلقة ب�سوق العمل ،املفرطة يف �رصامتها ،فترتتب
عليها نتيجة غري مق�صودة هي ت�شجيع ترتيبات العمل يف القطاع
غري الر�سمي نظرا لأنها ترفع تكلفة التعيني على ال�رشكات .فالقيود
املفرو�ضة على التعيني والف�صل من �أجل حماية العاملني ت�ؤدي بدال
من ذلك �إىل �إثناء ال�رشكات عن تعيني العمالة يف �سوق العمل الر�سمية
نظرا الرتفاع تكاليف االمتثال وتعقده يف الغالب .وتلج أ� ال�رشكات بدال
من ذلك �إىل تعيني عاملني بطريقة غري نظامية ،ب�أجور تدفع لهم من
حتت املائدة ،وتتجنب توفري الت�أمني ال�صحي وغريه من املزايا.
وينطوي العمل يف القطاع غري الر�سمي على عيب �آخر هو انعدام
قدرة ال�رشكات والأ�شخا�ص على النفاذ �إىل القطاع املايل الر�سمي .ويف
عدد كبري من البلدان النامية ،يقل عدد الأ�شخا�ص الذين لديهم ح�ساب
يف م�ؤ�س�سة مالية عن ن�صف عدد ال�سكان ،ويقل هذا العدد يف بع�ض
البلدان لي�صل �إىل �أ�رسة واحدة من بني كل خم�س �أ�رس معي�شية .وي�ؤدي
عدم قدرة ال�رشكات على احل�صول على متويل �إىل وقوعها يف �رشك
العمليات منخف�ضة الإنتاجية و�إدامة حالة عدم امل�ساواة مع اعتمادها
على مواردها اخلا�صة بها التي غالبا ما تكون حمدودة لبدء م�شاريعها
التجارية.

النظرية بالأرقام

يخل�ص بحثنا الذي ي�ستند �إىل بيانات لنحو  100بلد �إىل النتائج التالية:
• حت�سن امل�ؤ�س�سات يرتبط بانح�سار كبري يف اقت�صاد الظل.
فتح�سن اجلودة الكلية للم�ؤ�س�سات مبقدار انحراف معياري واحد ي�ؤدي
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�إىل تقل�ص اقت�صاد الظل بنحو  11نقطة مئوية .وعالوة على ذلك،
يرتبط حدوث حت�سن مماثل يف �سيادة القانون بتقل�ص مبقدار  8نقاط
مئوية يف ح�صة اقت�صاد الظل.
• امل�ؤ�س�سات هي �أهم حمدد حلجم االقت�صاد اخلفي .فبمجرد حتييد
�أثر امل�ؤ�س�سات ،ال تعود للعوامل الأخرى ،مثل املعدالت ال�رضيبية
والت�ضخم ون�صيب الفرد من الدخل ،داللة �إح�صائية .ولي�س ارتفاع
املعدالت ال�رضيبية يف حد ذاته لي�س هو الذي يزيد حجم اقت�صاد الظل
و�إمنا �ضعف امل�ؤ�س�سات و�سيادة القانون .وتكون للم�شاريع حافز للعمل
يف اخلفاء ال لتجنب ال�رضائب املرتفعة و�إمنا لتجنب التنظيمات وما
تفر�ضه عليها من عبء �إداري.
• البلدان التي يزيد فيها الف�ساد غالبا ما حتتوي على اقت�صادات
خفية �أكرب .وت�ؤدي زيادة �صغرية ن�سبيا يف الف�ساد �إىل زيادة �أكرب
بكثري يف حجم اقت�صاد الظل.

اتخاذ �إجراء

ي�شكل االقت�صاد اخلفي جزءا كبريا يف اقت�صادات عدد كبري من البلدان
وميثل فر�صة منو حيوية ،وخ�صو�صا للبلدان النامية .ونظرا للم�شكالت
املختلفة التي تواجه الن�شاط االقت�صادي غري الر�سمي ،ميكن �أن ي�ؤدي
ا�ستمرار قطاعات غري ر�سمية كبرية �إىل انخفا�ض الإنتاجية وانخفا�ض
النمو يف القطاعات التي ت�سود فيها ،مما يقت�ضي من ال�سيا�سات عالج
هذه امل�شكلة .ويتطلب تعظيم النمو ال�شامل للجميع فهما للحوافز التي
حترك االقت�صاد اخلفي ،حتى يعمل �أكرب قدر ممكن من الأ�شخا�ص يف
االقت�صاد الر�سمي .وتعر�ض الدرا�سات املعنية بهذا املو�ضوع بع�ض
الأفكار ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها حترير القطاع غري الر�سمي من
قيوده ،ودجمه يف القطاع الر�سمي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن للحكومات
الراغبة يف تقلي�ص اقت�صاد الظل الرتكيز على تعزيز �سيادة القانون،
و�إتاحة النفاذ �إىل االقت�صاد الر�سمي ،واالقت�صار على الإنفاذ ال�صارم
للحد الأدنى الالزم من التنظيمات.
و�أحد ال�رشوط الأ�سا�سية لتمكني �أن�شطة القطاع اخلا�ص من االزدهار
و�ضع نظام حلقوق امللكية يعمل ب�شكل جيد� .إذ ميكن لل�رشكات العاملة
يف االقت�صاد الر�سمي املتمتعة بهذه احلقوق واحلمايات �أن ت�ضخ
�أ�صوال يف ر�أ�س املال العامل وتنمي م�شاريعها التجارية .وترى درا�سة

� De Soto, 2000أن الإقرار ب�أ�صول القطاع غري الر�سمي كملكية ميكن
�أن ي�ساعد على حتويل هذه الأ�صول �إىل ر�أ�سمال ميكن ا�ستخدامه يف
اال�ستثمار .وينبغي بوجه عام �أن يت�ضمن الإ�صالح امل�ؤ�س�سي تدابري
لتخفيف الأعباء التنظيمية حيثما ميكن وتعزيز �سيادة القانون من �أجل
الإنفاذ الفعال للحد الأدنى الالزم من جمموعة من التنظيمات .و�ست�ؤدي
خ�صو�صية ظروف كل بلد وكل قطاع بالطبع �إىل توجيه البلد �إىل امل�سار
الدقيق والت�سل�سل املرغوب يف تدابري ال�سيا�سة ،التي يتوقع �أن تتنوع
ب�صورة ملمو�سة.
وبالنظر �إىل هذا الدور املركزي للم�ؤ�س�سات يف تثبيط منو االقت�صادات
اخلفية وحفز النمو االقت�صادي طويل الأجل ،يتعني �أن تكون التنمية
امل�ؤ�س�سية يف ب�ؤرة االهتمام .و�إ�ضافة �إىل و�ضع �إطار قانوين وق�ضائي
قوي ك�أ�سا�س للم�ؤ�س�سات اجليدة ،من املهم �أي�ضا �إعطاء الأولوية لإن�شاء
وتعزيز امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،التي حتدث بدورها ت�أثريا قويا على
اال�ستقرار االقت�صادي الكلي و�إعمال حقوق امللكية وت�أمينها ،والتجارة
احلرة.

■

�أنوب �سينغ هو مدير �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي يف �صندوق النقد
الدويل .و�سونايل جني-ت�شاندرا اقت�صادي �أول ،وعادل حممد اقت�صادي،
يف تلك الإدارة �أي�ضا.
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عودة �إىل الأ�س�س

ما هي �أ�سواق
املال؟

هي و�سيلة لتلبية االحتياجات املالية ق�صرية الأجل للمقر�ضني
واملقرت�ضني
راندال دود

�إىل

�أن طفت امل�شكالت على ال�سطح �أثناء الأزمة املالية
العاملية ،كان من امل�سلم به �أن �أ�سواق املال �رشائح ب�سيطة
من النظام املايل ومنخف�ضة التقلب.
وغالبا ما تتيح �أ�سواق املال للمتعاملني يف املال — البنوك
ومديري النقد وم�ستثمري التجزئة — و�سيلة لال�ستثمارات ال�سائلة
والآمنة على املدى الق�صري ،وتتيح للمقرت�ضني — البنوك ،و�رشكات
ال�سم�رسة ،و�صناديق التحوط ،وال�رشكات غري املالية — �إمكانية
احل�صول على �أموال بتكلفة منخف�ضة .ومتثل عبارة �سوق املال
مظلة تندرج حتتها عدة �أنواع من الأ�سواق ،تختلف ح�سب احتياجات
املقر�ضني واملقرت�ضني.
وكان �أحد الآثار املرتتبة على الأزمة املالية تركيز االهتمام
على الفروق بني خمتلف �رشائح �أ�سواق املال ،نظرا لأن بع�ضها ثبتت
ه�شا�شته بينما �أبدت �أ�سواق �أخرى قدرا جيدا من ال�صمود.

يف الأجل الق�صري

تو�صف هذه الأ�سواق بعبارة “�أ�سواق املال” لأن الأ�صول ت�شرتى وتباع
فيها يف الأجل القريب — مع تراوح �آجال اال�ستحقاق بني يوم و�سنة
— وميكن يف الظروف العادية حتويلها ب�سهولة �إىل نقد .وتت�ضمن
�أ�سواق املال �أ�سواقا لتداول �أدوات مثل احل�سابات امل�رصفية ،مبا يف
ذلك �شهادات الإيداع لأجل؛ والقرو�ض املتداولة بني البنوك؛ و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتكة لأ�سواق املال؛ والأوراق التجارية؛ و�أذون اخلزانة،
واتفاقات �إقرا�ض و�إعادة �رشاء الأوراق املالية (الريبو) .وتت�ضمن هذه
الأ�سواق ح�صة كبرية من النظام املايل — ففي الواليات املتحدة،
متثل نحو ثلث جميع االئتمان ،وفقا مل�سح “تدفق الأموال” الذي �أجراه
جمل�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي.
وتختلف �أدوات الأ�سواق املالية ،التي يتمثل عدد كبري منها يف
الأوراق املالية ،يف طريقة تداولها وتتبعها يف �إطار القوانني التنظيمية
املالية وكذلك يف مدى اعتماد املقرت�ض على قيمة ال�ضمان الأ�سا�سي،
ولي�س على تقييم املقرت�ض.
�أما الأدوات الأكرث �شيوعا يف �أ�سواق املال فهي الودائع امل�رصفية،
وهي ال تعترب �أوراقا مالية ،و�إن كانت �شهادات الإيداع ُتتداول �أحيانا
وك�أنها �أوراق مالية .وينظر املودوعون �إىل اجلدارة االئتمانية للبنك
الذي يقر�ضونه املال ،وكذلك �إىل الربامج احلكومية للت�أمني على
الودائع امل�رصفية.
وال ُت�ستخدم ال�ضمانات لت�أمني القرو�ض بني البنوك ،ولذلك ينظر
املقر�ض ح�رصا �إىل جدارة املقرت�ض االئتمانية لتقييم احتماالت
ال�سداد .ومتثل اجنلرتا �أكرث �أ�سواق التداول بني البنوك خ�ضوعا للمراقبة،
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حيث يحدد يوميا �سعر الفائدة ال�سائد بني بنوك لندن (ليبور) والذي
ميثل متو�سط ال�سعر الذي تكون البنوك الكربى راغبة يف �إقرا�ض بع�ضها
البع�ض به .وقد ثبت �أن تلك ال�سوق لي�ست م�صدر متويل موثوق �أثناء
الأزمة .فقد ارتفعت �أ�سعار ليبور بحدة مقارنة ب�أ�سعار �أ�سواق املال
الأخرى مبجرد الت�شكك يف اجلدارة االئتمانية للبنوك .وعالوة على ذلك،
تناق�ص حجم الإقرا�ض بدرجة كبرية مع املحاوالت ال�شاقة للبنوك
لتمويل �أ�صولها القائمة وتناق�ص اهتمامها بتقدمي قرو�ض جديدة .وقد
�ساعدت القرو�ض الطارئة املقدمة من البنوك املركزية على تعوي�ض
انكما�ش م�صدر التمويل هذا .و�أدت التحقيقات التي �أجرتها م�ؤخرا
ال�سلطات التنظيمية �إىل الت�شكيك يف نزاهة عملية الت�سعري التي حتدد
بها �أ�سعار ليبور.
ومتثل الورقة التجارية �سندا �إذنيا (دينا غري م� َّؤمن) ت�صدره بنوك
ذات ت�صنيف مرتفع وبع�ض ال�رشكات غري املالية الكربى .ونظرا لأن
هذه الأداة غري م� َّؤمنة (هي جمرد وعد بالدفع ،مثلما يدل ا�سمها)،
فال ينظر امل�ستثمرون �إال يف اجلدارة االئتمانية جلهة �إ�صدارها ل�سداد
مدخراتهم .وت�صدر الأوراق التجارية وتتداول مثل الأوراق املالية.
ولكن نظرا لأنها ق�صرية الأجل يف طبيعتها وال ي�شرتيها م�ستثمرو
التجزئة ،ف�إنها معفاة من معظم القوانني املتعلقة بالأوراق املالية.
ففي الواليات املتحدة على �سبيل املثال ت�صدر الأراق التجارية ب�آجال
ا�ستحقاق ترتواح بني يوم و  270يوميا ،وبفئات تفوق طاقة م�ستثمرين
التجزئة (مليون دوالر غالبا ،ولكن يف بع�ض الأحيان ت�صغر �إىل حد 10
�آالف دوالر).

اال�ستثمار الأكرث �أمانا

�أذون اخلزانة ،التي ت�صدرها احلكومة ،هي �أوراق مالية ب�آجال
ا�ستحقاق تقل عن �سنة .وتعد �أذون اخلزانة الأمريكية ،التي تباع بخ�صم
عن قيمتها اال�سمية وت�شرتى وتباع ب�صورة ن�شيطة بعد �إ�صدارها،
الأداة الأكرث �أمانا لإيداع مدخرات ق�صرية الأجل .وتت�سم �أ�سواقها
بالعمق وال�سيولة ،ويخ�ضع تداولها لقوانني الأوراق املالية .وال متثل
�أذون اخلزانة الأمريكية �أدوات ادخار فح�سب ،و�إمنا ميكن ا�ستخدامها
يف ت�سوية املعامالت .وميكن �إر�سال �أذون اخلزانة ،التي ت�صدر ب�صورة
�إلكرتونية ،داخل نظام املدفوعات بنف�س �سهولة النقود.
ومتثل اتفاقات �إعادة ال�رشاء (الريبو) �رشيحة كبرية ولكن �أكرث
تعقيدا من �أ�سواق املال .فهي تعر�ض �أ�سعار فائدة متناف�سة على عمليات
االقرتا�ض والإقرا�ض ق�صرية الأجل ،لفرتة ال تزيد عادة على �أ�سبوعني،
ولليلة واحدة يف حاالت كثرية .ويقوم املقرت�ض ببيع ورقة مالية ميلكها
مقابل نقد ويوافق على �إعادة �رشائها من امل�شرتي (الذي يكون فعليا
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مقر�ضا) يف تاريخ حمدد وب�سعر يت�ضمن تكلفة الفائدة على مدى الفرتة.
وتكون الورقة املالية التي يف قلب هذه املعاملة مبثابة �ضمان للمقر�ض.
و�إ�ضافة �إىل �أن �أ�سواق الريبو وغريها من �أ�سواق �إقرا�ض الأوراق
املالية تتيح عمليات االقرتا�ض والإقرا�ض ق�صرية الأجل يف �أ�سواق
املال ،ف�إنها متثل عنا�رص حا�سمة يف البيع على املك�شوف — عندما
يوافق متداول على بيع ورقة مالية ال ميلكها .ولكي يح�صل هذا املتداول
على الورقة املالية ،يتعني عليه �أن يقرت�ضها �أو ي�شرتيها م�ؤقتا من
خالل معاملة �إعادة �رشاء .وعندما يحني موعد �إعادتها �إىل املقر�ض،

العمومية .ويف هذه احلالة ،تقوم املن�ش�أة بت�أ�سي�س كيان ذي غر�ض خا�ص
يتوىل �رشاء الأ�صول غري ال�سائلة منها ومتويل عملية ال�رشاء ب�إ�صدار �أوراق
جتارية م�ضمونة ب�أ�صول ،تكون على عك�س الأوراق التجارية العادية
م� َّؤمنة �أو “مدعومة” بالأ�صول الأ�سا�سية .وميكن �أن يح�صل هذا النوع من
الأوراق التجارية على ت�صنيف ائتماين مرتفع �إذا كان ت�صنيف الأ�صول
مرتفعا و�إذا كان لدى الت�سهيل اخلا�ص قدر كاف من ر�أ�س املال وخطوط
االئتمان .ويكون الهدف من توافر ر�أ�س املال تغطية اخل�سائر غري املتوقعة
التي ميكن �أن حتدث للأ�صول ،ويكون الهدف من توافر خطوط االئتمان

�أثناء الأزمة املالية ،كانت �صناديق �سوق املال مهددة بخ�سائر على الأوراق التجارية والحقا
على الأذون ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة ليمان براذرز.
يتعني عليه �رشا�ؤها �أو اقرتا�ضها مرة �أخرى .ف�إذا انخف�ض ال�سعر ف�إنه
يحقق ربحا من هذه املعاملة.
�أما �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك يف �سوق املال فهي �أوراق مالية
تعر�ضها ال�رشكات التي ت�ستثمر يف �أدوات �أخرى يف �سوق املال — من
قبيل الأوراق التجارية ،و�شهادات الإيداع ،و�أذون اخلزانة ،واتفاقات �إعادة
ال�رشاء .وتخ�ضع هذه ال�صناديق للتنظيم بو�صفها �رشكات ا�ستثمارية
يف الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي .وتقدم هذه ال�صناديق عائدا
منخف�ض املخاطر على اال�ستثمار ق�صري الأجل مل�ستثمري التجزئة
وامل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني وكذلك لل�رشكات .ويف �أغلب احلاالت ،ي�ستثمر
ال�صندوق يف الأدوات ال�سائلة وق�صرية الأجل وذات الت�صنيف املرتفع.
ورغم �أن ال�سعر غري ثابت �أو م�ضمون ،ف�إن ال�صندوق يدار بحيث يكون
ال�سعر ثابتا — �أو بلغة الأوراق املالية ،يحتفظ بقيمة م�ستقرة �صافية
للأ�صول ،تكون عادة دوالرا واحدا لل�سهم (على عك�س �صناديق اال�ستثمار
امل�شرتك الأخرى التي ت�ستثمر يف الأ�سهم �أو ال�سندات والتي تتغري فيها
القيمة لل�سهم يوميا ).و�إذا زادت قيمة الأ�صول الأ�سا�سية لل�صندوق على
دوالر واحد لل�سهم ،يدفع الفرق باعتباره فائدة .وحتى وقوع الأزمة
العاملية ،مل يكن ُي�سمع تقريبا عن �صندوق ا�ستثمار م�شرتك يف �سوق
املال تقل فيه القيمة ال�صافية عن دوالر واحد لل�سهم .ويف املرات القليلة
التي حدث فيها ذلك ،ا�ستخدم مديرو اال�ستثمار يف ال�صندوق مواردهم
اخلا�صة بهم للحفاظ على ال�سعر يف م�ستوى دوالر واحد لل�سهم.
ولكن �أثناء الأزمة املالية ،كانت �صناديق �سوق املال مهددة بخ�سائر
على الأوراق التجارية والحقا على الأذون ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة ليمان
براذرز (م�ؤ�س�سة ال�سم�رسة التي �أفل�ست يف �سبتمرب  .)2008ونظرا لأن هذه
ال�صناديق عنا�رص فاعلة مهمة يف �أ�سواق املال احليوية الأخرى ،فقد
حتركت احلكومة الأمريكية ملنع حدوث ذعر كان من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل
انت�شار تقل�ص االئتمان .فقد �ضمنت اخلزانة الأمريكية الأ�صل وقام بنك
االحتياطي الفيدرايل ب�إن�شاء ت�سهيل �إقرا�ض خا�ص للأوراق التجارية
مل�ساعدة ال�صناديق على جتنب حدوث ذعر من جانب امل�ستثمرين.

الأ�سواق العاطلة

وهناك قطاعات �أخرى من �أ�سواق املال لي�ست بنف�س القدر من الب�ساطة.
وت�شمل هذه القطاعات الأوراق التجارية امل�ضمونة ب�أ�صول وبع�ض
معامالت الريبو الثالثية.
وميكن ملن�ش�أة متلك �أ�صوال مالية ي�صعب بيعها (غري �سائلة) ،مثل
القرو�ض �أو الرهون العقارية �أو املديونيات� ،أن ت�ستخدم هذه الأوراق
التجارية لالقرتا�ض بتكلفة �أقل وحذف هذه الأ�صول من ميزانيتها

مراعاة ال�صعوبة التي تواجهها املن�ش�أة لدى بيع الأ�صول الأ�سا�سية لتلبية
احتياجاتها النقدية.
وقد واجهت بع�ض الأجزاء من �أ�سواق الأوراق التجارية امل�ضمونة
ب�أ�صول م�شكالت �أثناء الأزمة .وتقوم جهات �إ�صدار الأوراق التجارية
املعيارية — ال�رشكات غري املالية الكبرية والبنوك ،ب�صورة �شبه ح�رصية
— ب�إيداع بيانات مالية ربع �سنوية تتيح للم�ستثمرين تقييم و�ضعها
االئتماين ب�سهولة .وكانت خماطرة االئتمان على الأوراق التجارية
امل�ضمونة ب�أ�صول ،تعتمد يف جملة �أمور على الطريقة التي �أن�شئ بها
الكيان ذو الغر�ض اخلا�ص ،وتعزيزاته االئتمانية ،ودعم ال�سيولة املتوافر
لها ،وقيمة الأ�صول الأ�سا�سية — وكلها عوامل يرجح �أن تكون �أقل
�شفافية و�أكرث تعقيدا من مثيالتها املتعلقة بالأوراق التجارية املبا�رشة.
ويف الواليات املتحدة ،تقل�ص �سوق الأوراق التجارية امل�ضمونة ب�أ�صول
بن�سبة  %38من �أغ�سط�س �إىل نوفمرب .2008
و�أدى ذلك �إىل �رضب �سوق �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك يف �سوق املال،
التي حتوز �أكرث من ثلث الأوراق التجارية القائمة .وعندما بد�أ امل�ستثمرون
�سحب �أموال من هذه ال�صناديق ،ابتعدت هذه ال�صناديق ب�شدة عن الأوراق
التجارية امل�ضمونة ب�أ�صول وركزت �أن�شطتها بدال من ذلك يف الأوراق
املالية ال�صادرة عن احلكومة وعن الهيئات.
وثبت �أن موثوقية �سوق الريبو الثالثي تقل كثريا عن �سوق الريبو العادية
للأوراق املالية ال�صادرة عن اخلزانة والهيئات .وتدور �سوق الريبو الثالثية يف
فلك بنك �أو اثنني من بنوك املقا�صة التي تتوىل حيازة ال�ضمان ونقل امللكية
من املقرت�ض �إىل املقر�ض ومنه مرة �أخرى �إىل املقرت�ض عند �سداد القر�ض.
وقد ارتبكت �سوق الريبو الثالثية نتيجة انهيار �أ�سواق الأوراق املالية
امل�ضمونة برهون عقارية وال�صادرة عن جهات خا�صة .فقد كانت هذه
الأوراق املالية ت�شكل ح�صة كبرية من ال�ضمان يف �سوق الريبو الثالثية.
ومبجرد �أن انخف�ضت القيمة ال�سوقية والت�صنيفات االئتمانية لهذه الأوراق
املالية وتوقف التداول فيها ،بد�أت ال�سوق الثالثية تت�رضر من كل من
عمليات تخفي�ض الدين �ضمانا لل�سداد (الن�سبة املئوية التي يقلل بها
املقر�ض قيمة الورقة املالية لأغرا�ض ال�ضمان) الالزمة ملوازنة التقلب يف
�سوق الدين املورقة و�صعوبة ت�سعري ال�ضمان الذي مل يعد له �سعر �سوقي.
وقد �أدى وقوع الأزمات يف كل من �سوق الأوراق التجارية امل�ضمونة
ب�أ�صول و�سوق الريبو الثالثية �إىل ن�رش م�شكالت التمويل �إىل البنوك و�رشكات
الأوراق املالية و�صناديق التحوط التي كانت ت�ستخدم هذه الأ�سواق لتمويل
اال�ستثمارات .واليوم تقل�صت هذه الأ�سواق ب�صورة هائلة.

■

راندال دود اقت�صادي مايل يف وزارة اخلزانة الأمريكية.
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رجل يعمل يف حو�ض بناء ال�سفن الغربي يف �شيتاغونغ ،بنغالدي�ش.

وظائف �أكرث،
�أف�ضل
			

ووظائف
كالبانا كوت�شار وبراديب ميرتا ورميا نيار

الزيادة ال�رسيعة
يف القوى العاملة
يف منطقة جنوب
�آ�سيا تدعو �إىل
�إجراء �إ�صالحات
يف ال�سيا�سات
االقت�صادية
املطبقة يف خمتلف
القطاعات لدعم
الزيادة امل�ستمرة
يف الوظائف عالية
اجلودة

�أ�ضافت

منطقة جنوب �آ�سيا ما يقرب
من  10ماليني ن�سمة �سنويا
�إىل قوتها العاملة خالل
العقد املا�ضي ،وقامت يف الوقت نف�سه بزيادة الأجور
واحلد من الفقر .وقد حت�سنت الوظائف من حيث عددها
ومن حيث جودتها� .إال �أن التحدي الذي يواجه توظيف
العمالة يف العقدين املقبلني �أ�صعب منه يف العقدين
ال�سابقني.
و�ستمثل منطقة جنوب �آ�سيا — جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية وبنغالدي�ش وبوتان والهند وملديف ونيبال
وباك�ستان و�رسي النكا —  %40من منو ال�سكان يف �سن
العمل ( )64-15على م�ستوى العامل حتى عام .2050
ولهذا ال�سبب توجد �أهمية عاملية ل�سيا�سات توظيف
العمالة يف هذه املنطقة .ويتعني �أن تقوم املنطقة
ب�إ�ضافة وظائف جديدة ووظائف �أف�ضل — �أي وظائف
تزيد الأجور احلقيقية وحتد من الفقر.

�سجل �أداء جيد

توازى النمو يف توظيف العمالة يف منطقة جنوب
�آ�سيا بوجه عام مع منو ال�سكان يف �سن العمل.
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ويتوافق فعليا ت�صنيف البلدان اخلم�سة الكبرية يف
املنطقة ،بالرتتيب التنازيل ،من حيث منو التوظيف
— باك�ستان ونيبال وبنغالدي�ش والهند و�رسي
النكا — مع ت�صنيفها من حيث منو ال�سكان يف �سن
العمل.
وال يقت�رص الأمر على زيادة الوظائف من حيث
عددها ،بل حت�سنت نوعيتها �أي�ضا .واملعياران
امل�ستخدمان لتقييم جودة الوظائف هما الفقر بني
�أ�صحاب املهن احلرة (�أ�صحاب العمل ،والعاملني
امل�ستقلني ،والعاملني يف الأ�رس بدون �أجر) والأجور
احلقيقية للعاملني ب�أجر .وي�شمل العاملون ب�أجر
العمال غري النظاميني — الذين يتقا�ضون يومية
�أو �أجرا غري منتظم �أو �أجرا بالقطعة — والعاملني
ب�أجور منتظمة �أو العاملني مبرتبات ،الذين
يح�صلون على مبلغ مايل منتظم من وظيفة يف
القطاع العام �أو اخلا�ص وعادة ما يح�صلون على
م�ستحقات �إجازات وم�ستحقات تكميلية .وقد تراجع
الفقر يف �آ�سيا بني �أ�صحاب املهن احلرة (راجع الر�سم
البياين  .)1ويف الوقت نف�سه ،زادت الأجور احلقيقية
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الرقم �إىل نحو  15مليون وظيفة ،وهو ما يعادل �إ�ضافة �سكان جاكرتا
كل �سنة .و�ستكون هذه الإ�ضافات �أعلى بن�سبة � 20إىل  %50من الزيادة
ال�سنوية بني عامي  1990و . 2010
وميكن ا�ستيعاب الداخلني يف القوى العاملة يف وظائف حتقق
ناجتا �أقل ب�صورة متدرجة للعامل يف البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل ،حيث يحول غياب �شبكات الأمان دون
وجود بطالة معلنة .ومع مراعاة االعتبارات الأخرى ،فكلما زاد
عدد الداخلني اجلدد انخف�ض الناجت للعامل يف الوظائف الإ�ضافية
امل�ستحدثة ال�ستيعابهم.
�إال �أن التحدي الذي تواجهه املنطقة يف جمال توظيف العمالة يتمثل
يف ا�ستحداث وظائف مب�ستويات �أعلى من الناجت للعامل .ويدعو ذلك
�إىل تعجيل وترية انتقال العمالة من قطاع الزراعة �إىل قطاع ال�صناعة
واخلدمات ،حيث يكون الناجت �أعلى ،مثلما حدث يف �رشق �آ�سيا �أثناء
�سنوات منوها املرتفع ،وكذلك انتقال العمالة من املن�ش�آت منخف�ضة
الإنتاجية �إىل من�ش�آت ذات �إنتاجية �أعلى داخل ال�صناعة واخلدمات.
ورغم �أن ا�ستمرار ارتفاع النمو مرغوب ،ف�إنه ال ميكن بال�رضورة
االعتماد عليه ملواجهة التحدي املتعلق بتوظيف العمالة .وت�شري
التجربة الدولية �إىل �أن احلفاظ على النمو �أ�صعب بكثري من �إ�شعال
�رشارته .ومن ثم �سيكون من ال�رضوري القيام ب�إ�صالحات هيكلية يف
كل من جانبي الطلب والعر�ض يف �سوق العمالة.
و�سي�ؤدي النمو ال�سكاين �إىل زيادة �أعداد الداخلني �سوق العمل .غري
�أن الرتكيبة العمرية لذلك النمو تنطوي على �إمكانات تخفيف حدة
التحدي الذي يواجهه توظيف العمالة .وميكن �أن توفر فرتة «التحول
الدميغرايف» – �أي الفرتة التي ينمو فيها عدد الأ�شخا�ص يف �سن العمل
ب�رسعة �أكرب من عمر ُمعاليهم — بع�ض الدعم لإ�صالح ال�سيا�سة
للعقدين �إىل الثالثة عقود املقبلة يف جزء كبري من منطقة جنوب
تدخر نتيجة تناق�ص عدد املُعالني توفر «مك�سبا
�آ�سيا .فاملوارد التي َ
دميغرافيا» .وميكن ا�ستخدام ذلك املك�سب يف اال�ستثمارات ذات الأولوية
ال�ستحداثKochhar,
4/19/12
وظائف
املرتفعة يف ر�أ�س املال املادي والب�رشي الالزمة
�أف�ضل� .إال �أن ت�سخري هذا املك�سب يتطلب تهيئة بيئة عمل تف�ضي �إىل
تراكم العوامل بحيث ميكن حتويل املدخرات املحتملة �إىل ا�ستثمارات
فعلية .ونظرا لأن ت�أثري ال�سيا�سات ي�ستغرق وقتا ولأنه يتوقع �أن تغلق

للعاملني ب�أجور غري منتظمة والعاملني ب�أجور منتظمة .وانخف�ضت
معدالت الفقر بني العاملني ب�أجور �أي�ضا.
على �أن تركيب القوة العاملة بني هذه الأنواع الثالث العري�ضة
من توظيف العمالة مل يتغري مبرور الوقت �إال ب�صورة حمدودة (راجع
الر�سم البياين  .)2وميثل �أ�صحاب املهن احلرة �أكرب ح�صة ،مبا يدل على
هيمنة الزارعة يف جزء كبري من املنطقة .ويلي هذه الفئة العمال غري
النظاميني .وعلى الرغم من انخفا�ض م�ستويات الفقر يف كل نوع من
العمالة ،ف�إنه ال يزال يف �أعلى امل�ستويات للعمال غري النظاميني ويف
�أدنى امل�ستويات للعاملني ب�أجور منتظمة �أو مرتبات.
ولذلك فقد حدث التح�سن يف نوعية الوظائف ب�صفة غالبة �ضمن
كل فئة عري�ضة من فئات الوظائف ولي�س من خالل احلركة عرب �أنواع
الوظائف� .إال �أن هناك حتركا على م�ستوى فرادى العاملني .ففي املناطق
الريفية يف بنغالدي�ش والهند ونيبال على �سبيل املثال ،يي�رس التعليم
االنتقال من الزراعة �إىل وظائف �أف�ضل يف ال�صناعة واخلدمات يف
االقت�صاد غري الزراعي ،بينما ي�ؤدي انعدام التعليم �إىل زيادة احتماالت
االنتقال من االقت�صاد غري الزراعي �إىل الزراعة .ويف املناطق الريفية
يف الهند ،على �سبيل املثال ،تزداد فعليا احتماالت �أن يفقد العاملون
ذوو م�ستويات التعليم الأدنى الوظائف غري الزراعية بثالثة �أ�ضعاف
تقريبا عن احتمال ت�أمينهم لها.
ويرجع التح�سن يف نوعية الوظائف بالدرجة الأوىل �إىل منو
�إجمايل الناجت املحلي ،مع تنوعه بني البلدان .فقد زاد النمو بوجه عام
يف بنغالدي�ش والهند و�رسي النكا على مدى العقود القليلة املا�ضية.
ويف حني ي�شهد النمو يف باك�ستان اجتاها هبوطيا يف العقود الأخرية،
فقد كان متقلبا ،مع �صعوده ب�شكل حاد يف الفرتة بني الت�سعينات
والألفينات .وحت�سنت نوعية الوظائف يف نيبال ،التي ت�شهد منوا بطيئا،
نتيجة لكثافة هجرة العمالة من البلد ،مما دفع بالأجور �إىل م�ستويات
�أعلى ملن تبقوا ،يف حني مثلت حتويالت العاملني الكثيفة — ربع
�إجمايل الناجت املحلي ح�سب التقديرات — ن�صف الرتاجع يف معدل
الفقر.
ويعزى قدر كبري من منو �إجمايل الناجت املحلي للعامل يف منطقة
جنوب �آ�سيا الذي تنبني عليه هذه التطورات الإيجابية �إىل النمو ال�رسيع
يف جمموع �إنتاجية العوامل — جمموع التغريات يف الكفاءة التي
ت�ستخدم معها املدخالت والتغريات يف التكنولوجيا — بدرجة �أكرب مما
يعزى �إىل النمو يف ر�أ�س املال املادي للعامل
والتعليم .وبا�ست�رشاف امل�ستقبل جند �أنه يف
1 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
حني �سيوا�صل النمو يف جمموع �إنتاجية
ô≤ØdG ™LGôJ
العوامل اال�ضطالع بدور رئي�سي ،ف�سيكون
.Ú«eÉ¶ædG ÒZ Ú∏eÉ©dG ÚH ≈∏YC’G ∫GõJ ’ ¬J’ó©e ¿CG ’EG ΩÉY ¬LƒH ô≤ØdG ™LGÎj
ارتفاع معدالت تراكم ر�أ�س املال املادي
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النافذة الدميغرافية قرابة عام  2040ملعظم بلدان جنوب �آ�سيا ،يكون
من الأمور العاجلة بوجه خا�ص �إف�ساح املجال �أمام الإعالة يف �سن
كبرية ،وتعزيز �إ�صالحات ال�سيا�سة.

القيود على منو الوظائف

�إذا طلبت �إىل مديري املن�ش�آت يف القطاع الر�سمي يف املناطق احل�رضية
يف منطقة جنوب �آ�سيا التي ا�ستحدثت وظائف �أن يذكروا �أهم ثالثة قيود
على قدرتهم على العمل والنمو ،فعلى الرغم من التنوع يف املنطقة،
�ستكون الإجابة« :الكهرباء ،والف�ساد ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي» .وتكون
هذه القيود عادة �أ�شد يف ال�رشكات التي تو�سعت يف توظيف العمالة —
وهو ما يرفع الطلب مثال على �إمداد الكهرباء والطرق والق�ضاء وغري
ذلك من �أبعاد بيئة العمل — منها يف ال�رشكات التي مل تتو�سع يف
عملية التعيني (راجع الر�سم البياين .)3
وتكون القيود املتعلقة بالكهرباء يف بع�ض بلدان جنوب �آ�سيا ،مثل
�أفغان�ستان وبنغالدي�ش ونيبال� ،أعلى من القيود التي تواجهها من�ش�آت
م�شابهة (يف احلجم والقطاع واملكان وطبيعة امللكية ودرجة امل�شاركة
الدولية) يف بلدان ذات م�ستويات دخل مماثلة يف �أماكن �أخرى يف

وثمة قيد �آخر ت�ضعه املن�ش�آت يف ت�صنيف مرتفع وهو الف�ساد يف
التعامالت بني املن�ش�آت واحلكومة .فالر�شاوى والوقت الذي يتعني �أن
يق�ضيه املديرون مع م�س�ؤولني يف مرافق اخلدمات العامة �أو الإدارة
ال�رضيبية يرفع تكلفة مزاولة العمل .وميثل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ال
�سيما يف البلدان الداخلة يف �رصاع �أو �أثناء ال�رصاع �أو بعده قيدا �آخر
على عمليات املن�ش�آت.
وتوجد �أولوية وا�ضحة ملعاجلة امل�شكالت يف قطاع الطاقة .وتتطلب
الإ�صالحات ا�ستثمارات من القطاعني العام واخلا�ص – وهي جارية
– لت�ضييق الفجوة الكبرية بني العر�ض والطلب� ،إىل جانب تعديل
التعريفات ،وحت�سني حت�صيلها ،وزيادة القدرات وا�ستقالل الهيئات
التنظيمية لتح�سني اال�ستمرارية املالية والتجارية ملرافق الطاقة.
وتوجد �أهمية بالقدر ذاته حلوكمة املرافق العامة.

التدخل املبكر

ثمة �أولوية �أخرى جلميع بلدان جنوب �آ�سيا هي حت�سني جودة التعلم
على جميع م�ستويات التعليم وتعليم املهارات التحليلية وال�سلوكية
التي يتطلبها �أ�صحاب العمل من اخلريجني – والتي يفتقرون �إليها يف

هناك �أدلة ملمو�سة ،مبا يف ذلك �أدلة من منطقة جنوب �آ�سيا ،على �أن حت�سني التغذية يعزز
التعلم مدى احلياة و�إنتاجية �سوق العمل
العامل النامي .فخالل الفرتة � ،2010-2000شهدت ن�سبة تكاد تكون
 %100من املن�ش�آت يف هذه البلدان انقطاع التيار الكهربائي كل
�شهر .وتتجاوب ال�رشكات مع هذا الو�ضع با�ستخدام مولدات كهربائية
لتخفيف حدة �آثار عدم اليقني يف �إمداد الكهرباء — وهو حل مكلف
يزيد �شيوعه يف بلدان جنوب �آ�سيا عليه يف بلدان املناطق الأخرى ذات
م�ستويات دخل مماثلة .وميثل احل�صول على الكهرباء �أي�ضا �أحد �أهم
القيود التي تذكرها من�ش�آت ال�صناعة واخلدمات يف املناطق الريفية
يف بنغالدي�ش وباك�ستان و�رسي النكا ومن�ش�آت القطاع غري الر�سمي يف
املناطق احل�رضية يف الهند.
2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

áÁó≤dG á°ü≤dG ¢ùØf
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الوقت الراهن� .إال �أنه يحتمل بدرجة عالية �أن ي�أتي املردود الأكرب من
اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي من التدخالت التي حتدث قبل �أن يبد أ�
الأطفال االلتحاق بنظام التعليم الر�سمي.
وتوجد لدى جنوب �آ�سيا �أعلى معدالت �سوء تغذية للأطفال دون
اخلام�سة على م�ستوى العامل – �أعلى حتى من الن�سبة ال�سائدة يف منطقة
�إفريقيا جنوب ال�صحراء (راجع الر�سم البياين  — )4وبع�ض �أعلى م�ستويات
Kochhar,وهناك �أدلة ملمو�سة ،مبا يف ذلك الأدلة من منطقة
 4/19/12اليود.
فقر الدم ونق�ص
جنوب �آ�سيا ،على �أن حت�سني التغذية يعزز التعلم مدى احلياة و�إنتاجية
�سوق العمل .ولن ي�ؤدي منو الدخل وحده �إىل احليلولة دون �سوء التغذية.
وحتى يت�سنى منع ا�ضمحالل القدرات
الإدراكية على نحو ال رجعة فيه ،يتعني �أن
تعالج التدخالت يف مرحلة الطفولة املبكرة
م�سائل التغذية والنظافة ال�صحية وحفز
الإدراك املبكر وبرامج التعليم قبل املدر�سي
الفعالة للمحرومني.
¢ûjOÓ¨æH
100
وعلى الرغم من وجود برامج جتريبية
واعدة للتدخل يف الطفولة املبكرة ،ف�إن
80
عدد الربامج وا�سعة النطاق يف منطقة
60
جنوب �آ�سيا ال يزال حمدودا للغاية .ومن
�ش�أن �إن�شاء هذه الربامج حت�سني احتماالت
40
جناح الأطفال يف املدر�سة ومن ثم يف
20
�سوق العمل.
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يرجح احتمال قيام �أرباب العمل يف
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جمال ال�صناعات التحويلية يف القطاع
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الر�سمي يف الهند بتعديل القوة العاملة لديهم با�ستحداث و�إنهاء وظائف
للعاملني بعقود غري دائمة بدرجة �أعلى بكثري من احتمال قيامهم بنف�س
العمل بالن�سبة للعاملني ب�أجور منتظمة ومبرتبات .وفعليا ف�إن حا�صل
جمع معدالت ا�ستحداث الوظائف (الوظائف التي ت�ستحدث خالل �سنة
مق�سومة على متو�سط توظيف العمالة خالل هذه ال�سنة) ومعدالت
طرح الوظائف (الوظائف املفقودة خالل �سنة مق�سومة على متو�سط
توظيف العمالة خالل هذه ال�سنة) للعاملني بعقود يف من�ش�آت الت�صنيع
يف الهند يزيد مبقدار ال�ضعف للعاملني النظاميني .ويعزى ذلك جزئيا
�إىل تنظيمات العمل ،التي يذكر املديرون يف الهند ونظرا�ؤهم يف نيبال
و�رسي النكا �أنها ت�شكل قيدا على ت�شغيل عملهم ومنوه �أكرب بكثري من
القيد الذي تواجهه �رشكات مماثلة (من حيث احلجم والقطاع واملكان
وطبيعة امللكية ودرجة امل�شاركة الدولية) يف بلدان تت�شابه معها من
حيث ن�صيب الفرد من الدخل.
وتتمثل التكلفة املرتفعة لف�صل العاملني النظاميني فعليا يف
ال�رضيبة التي تدفع على تعيينهم .وينبغي �أن تقوم الإ�صالحات التي
ت�ستهدف ت�شجيع ا�ستحداث الوظائف يف االقت�صاد الر�سمي بخف�ض هذه
التكاليف ،التي ال حتمي �إال �أقلية من العاملني .وينبغي �أن ترتافق هذه
الإ�صالحات مع الإ�صالحات التي ت�ساعد جميع العاملني — يف كل
من القطاع الر�سمي والقطاع غري الر�سمي — على تعديل �أو�ضاعهم
ال�ستيعاب �صدمات �سوق العمل وحت�سني �إمكاناتهم على الك�سب
م�ستقبال .وت�شمل الإ�صالحات دعم الدخل يف حال حدوث بطالة تكمله
برامج ن�شيطة ل�سوق العمل ،مبا يف ذلك تقدمي تدريب وخدمات توظيف
فعالة التكلفة .ويرجح �أن يكون البناء الرتاكمي على الربامج القائمة ،ال
�سيما يف القطاع غري الر�سمي� ،أف�ضل و�سيلة للم�ضي.

اال�ستثمار يف الوظائف

ا�ستحدثت منطقة جنوب �آ�سيا عددا كبريا من الوظائف ،مبا يف
ذلك وظائف ذات جودة �أعلى .وجودة الوظيفة هي الأهم ،لأن

)(á°ùeÉÿG ¿hO ∫ÉØWC’G %

60

ôª©dG ¤EG áÑ°ùf áeÉ≤dG öüb
»©«Ñ£dG øY ¿RƒdG ¢ü≤f
áeÉ≤dG ¤EG áÑ°ùf ¿RƒdG ¢ü≤f

50
40
30
20
10
ôØ°U

Éµf

0^5

ôØ°U

ádƒØ£dG ‘ ájò¨àdG Aƒ°S á÷É©e øe ÈcC’G OhOôŸG »JCÉj ¿CG IÒÑc áLQóH πªàëŸG øe
⁄É©dG ‘ äGöTDƒŸG ∞©°VCG É«°SBG ÜƒæL á≤£æe iód óLƒJ ;IôµÑŸG

…’
ö
∞j S
ó∏e
¿É
Jƒ
¿É H
à°ù
c
¢ûj ÉH
OÓ
¨æH
¡óæ
dG
∫ÉÑ
»Ñj
¿É «f
à°ù
QÉµ
¨fÉ
d
a
ÇO Gh á«æ
É¡d «JÓ CG
G § dG
«ëŸ Éµj
Gh É ôeCG
«°
§°S SBG ¥ö
É«≤ hC’ T
jôa G ¥
EG ö
AGôë ∫Éª°T ûdG
h
°üd
G Ü ⁄É
ƒæL ©dG
«É«°S É
BG Ü ≤jô
ƒæL aEG
á≤£
æe

á«©Lôe ICÉ°ûæe
‘ IòNBG ICÉ°ûæe
™°SƒàdG

»°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’G ΩóY
AÉHô¡µdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
OÉ°ùØdG
á«Ñjö†dG IQGOE’G
á«eƒµ◊G äÉ°SÉ«°ùdG ‘ Ú≤«dG ΩóY
»∏µdG QGô≤à°S’G ΩóY
¢ùaÉæàdG
ΩÉ¶ædG ÜÉ«Zh áböùdGh áÁô÷G
»°VGQC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
∑QÉª÷G
á«aÉc IQƒ°üH áª∏©àe ádÉªY OƒLh ΩóY
πª©dG äÉª«¶æJ
π≤ædG
πª©dG ¢ü«NôJ
ºcÉëŸG
áµ«∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G

∫ÉØWC’G ájò¨J

.(2012) ‹hódG ∂æÑdG :Qó°üŸG

عدد الوظائف زاد بوجه عام متا�شيا مع منو ال�سكان يف �سن
العمل.
وحتى يت�سنى للمنطقة مواجهة التحدي يف جمال توظيف العمالة —
ا�ستيعاب قوة عاملة ميكن �أن تكون �أعلى بن�سبة � %20إىل  %50خالل
الع�رشين �سنة القادمة من ن�سبتها يف الع�رشين �سنة املا�ضية والقيام
بذلك مع ارتفاع م�ستويات الناجت للعامل — يتعني نقل العاملني بوترية
�أ�رسع من املزارع �إىل ال�صناعة واخلدمات ،ومن الوظائف ذات الإنتاجية
الأقل �إىل الوظائف ذات الإنتاجية الأعلى داخل ال�صناعة واخلدمات.
ويدعو ذلك �إىل اال�ستثمار يف ر�أ�س املال املادي :يف الكهرباء مثال حيث
ميكن �أن ي�ؤدي الإمداد غري املوثوق للكهرباء �إىل �إعاقة منو ال�رشكات ،التي
ت�ستحدث وظائف� .إال �أنه يتطلب �أي�ضا اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي.
ويتطلب جتهيز العامل لالنتقال من الزراعة �إىل ال�صناعة تعليمه و�إك�سابه
املهارات التي يطلبها �أرباب العمل.
ويعتمد هذا اال�ستثمار على تغريات وا�سعة النطاق يف ال�سيا�سة
تهدف �إىل تي�سري اال�ستثمار يف الكهرباء وزيادة نطاق التعليم وجودته،
واحلد من تكلفة تعيني وف�صل العاملني .والأو�ضاع التي تعززها هذه
الإ�صالحات مهمة ال�ستحداث الوظائف يف �أي مكان يف العامل .ولكنها
�أكرث �إحلاحا يف منطقة جنوب �آ�سيا .وقد يكون التحول الدميغرايف ريحا
دافعة مواتية ،ولكنها لن تظل تهب �إىل الأبد ،وت�ستغرق ال�سيا�سات وقتا
حتى ت�ؤتي ثمارها.

■

كالبانا كوت�شهار كبري االقت�صاديني ،ورميا نيار اقت�صادي �أول،
وكالهما من منطقة جنوب �آ�سيا يف البنك الدويل .وبراديب ميرتا ،كبري
االقت�صاديني �سابقا يف منطقة �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى ،خبري ا�ست�شاري
يف منطقة جنوب �آ�سيا يف البنك الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل تقرير �أ�صدره البنك الدويل يف عام  2012بعنوان
وظائف �أكرث و�أف�ضل يف جنوب �آ�سيا ،و�أعد حتت توجيه رميا نيار.
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كالم �رصيح

ع�رص التق�شف

االقت�صادات املتقدمة تواجه بيئة قا�سية وهي تر�سم م�سارها نحو موازنات
عامة متوازنة ومديونية �أقل
كارلو كوتاريللي

�أ�صبحت
كارلو كوتاريللي مدير �إدارة
ال�ش�ؤون املالية يف �صندوق
النقد الدويل

كلمة التق�شف من الكلمات
الأكرث ترددا يف هذ العقد.
ويبدو �أن حكومات العامل قد
�أ�صبحت تقبلها باعتبارها من طبائع الأمور .ويتم�سك
البع�ض بالتق�شف بفخر ،بينما يلج أ� �إليه البع�ض الآخر
على م�ض�ض.
ومع ذلك ال يزال النقا�ش حول التق�شف م�ستمرا.
ويوجد يف �أحد الأركان من يدفعون باجتاه تدابري
خف�ض العجز ،بينما يجل�س يف الركن الآخر من يعتقدون
�أن الوقت قد حان �أمام احلكومات لوقف جهودها
خلف�ض العجز الآن ،نظرا ل�ضعف االقت�صاد العاملي.
و�إحدى الو�سائل لإلقاء ال�ضوء على هذا النقا�ش
هو الرتكيز على احلالة الراهنة لالقت�صاد العاملي بدال
من الرتكيز على طريقة عمل االقت�صادات يف الظروف
العادية .وبو�ضع احلا�رض ن�صب الأعني ،يكون وا�ضحا
�أن اتباع منهج عملي — تعديل الأو�ضاع بخطوة ثابتة
يف �إطار متو�سط الأجل — هو �أف�ضل م�سار للتحرك.
وت�صور معي قبطان �سفينة يتعني �أن ت�صل حمولتها
�إىل وجهتها ب�أمان و�رسعة .ومثلما يتعني �أن ي�سرت�شد
القبطان بخطة وا�ضحة ويحافظ على م�سار ثابت يف
�أجواء قد تكون عا�صفة يف بع�ض الأحيان ،ف�إن التحرك
باجتاه التق�شف يقت�ضي اال�سرت�شاد بخطة وا�ضحة
واحلفاظ على م�سار ثابت.

الناجت االقت�صادي النا�شئة عن خف�ض العجز احلكومي
— الذي يطلق عليه م�ضاعف املالية العامة — �أكرب
من التغريات التي درجت الدرا�سات االقت�صادية على
مناق�شتها .وغالبا ما تتجاهل التقديرات التقليدية
مل�ضاعفات املالية العامة م�س�ألة ما �إذا كان االقت�صاد
املعني ينمو بوترية �رسيعة� ،أو يتداعى ب�شدة� ،أو يكون
يف و�ضع بني هذا وذاك .وال�سبب يف ذلك هو �أنه عندما
يكون الناجت قريبا من ال�سعة �أو يزيد عليها ،يكون
من املرجح بدرجة �أكرب �أن ي�ؤدي خف�ض العجز �إىل
خف�ض م�ستوى الت�ضخم ويكون من املرجح بدرجة
�أقل �أن ي�ؤدي �إىل خف�ض الناجت .ومن ثم ف�إن تقديرات
م�ضاعف املالية العامة التي تت�ضمن فرتات يكون
فيها االقت�صاد رائجا ت�ؤدي �إىل التهوين من �ضخامة
امل�ضاعِ فات .وي�شبه ذلك حماولة تقييم فعالية مظلة
بالنظر �إىل مقدار احلماية الذي توفره من املطر حتى
يف الأيام التي تكون فيها ال�شم�س م�رشقة .فاملظلة
تكون مفيدة عندما يهطل املطر؛ ولكن نفعها ال يكون
كبريا عندما تكون ال�شم�س م�رشقة .ولي�س باملقدور
حقا تقييم فعاليتها احلقيقية على مدى متو�سط من
الأيام املمطرة والأيام امل�شم�سة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فغالبا ما تكون امل�ضاعفات مرتفعة
بوجه خا�ص خالل املرحلة الراهنة لأن �أ�سعار الفائدة يف
م�ستويات منخف�ضة غري م�سبوقة بالفعل ولذلك ال ميكن
للإرخاء النقدي �أن يوازن الت�شديد املايل.

الثبات �أثناء ال�سري

تقلبات الأ�سواق

ما املناخ الراهن — ما هي الظروف اخلا�صة التي
متيز ال�صورة االقت�صادية العاملية يف هذه اللحظة
— وما انعكا�ساتها على �إدارة �سيا�سة املالية العامة؟
�س�أركز على االقت�صادات املتقدمة ،لأنها هي التي تزيد
فيها اختالالت املالية العامة ويحتدم فيها اجلدل.
ت�شهد االقت�صادات املتقدمة يف الوقت الراهن
تعافيا من �أكرب �صدمة اقت�صادية �رضبتها منذ الك�ساد
الكبري .وقد حاولت احلكومات حفز النمو االقت�صادي
بزيادة عجز املالية العامة ،وهو ما كان ناجحا يف
معظمه ،ولكن توجد الآن حاجة �إىل خف�ض العجز
حتى تنتظم �أو�ضاع املالية العامة لديها .ومع ذلك
ففي معظم االقت�صادات املتقدمة ،ال تزال معدالت
البطالة مرتفعة وم�ستويات الناجت �أقل بكثري من
الناجت املمكن .ويف هذه الظروف ،تكون التغريات يف
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قد يقول البع�ض �إن انكما�ش املالية العامة الذي يكون
له �أثر تو�سعي على االقت�صاد هو على الأقل احتمال
وارد يف البلدان التي ترتفع فيها فروق �أ�سعار الفائدة،
�أي حيثما يجب على احلكومات الآن �أن تقرت�ض
ب�أ�سعار فائدة مرتفعة وحيثما ميكن �أن ت�ؤدي التدابري
التق�شفية �إىل ا�ستعادة الثقة يف الأ�سواق .ومنطق ذلك
�أن هذا العمل �سي�شيع لدى احلكومات روحا من الثقة
يف الأ�سواق ويف قدرتها على �إدارة عجزها وديونها.
وينبغي �أن ت�ؤدي تهدئة خماوف الأ�سواق �إىل خف�ض
تكاليف االقرتا�ض للحكومات ،وهو ما قد ينت�رش �إىل
بقية �أجزاء االقت�صاد.
�إال �أن تراجع فروق �أ�سعار الفائدة على الدين
احلكومي ،نتيجة ل�شيوع روح الثقة — وهو �أمر
يحتمل بدرجة عالية �أن يقرتن بالت�شديد املايل يف
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الأوقات الأقرب �إىل الظروف العادية — ميكن �أال يحدث نتيجة للرتكيز
الراهن للأ�سواق على التطورات يف املدى الق�صري.
ف�إذا كانت م�شاعر ال�سوق هي �أن الت�شديد املايل �سي�ؤدي �إىل �إبطاء النمو
يف الأجل الق�صري ،ف�إن الفروق يف �أ�سعار الفائدة لن ترتاجع ب�سبب اخلوف
من �أن ي�ؤدي بطء النمو �إىل خف�ض الإيرادات ال�رضيبية وتثبيط احلكومات
عن اال�ستمرار يف ت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة مبرور الوقت .ويزيد من
حدة هذه امل�شكلة اخلطر من �أن ي�ؤدي الت�شديد املايل ،عندما يكون الدين
العام للبلد املعني مرتفعا مقارنة بناجته الكلي� ،إىل رفع ن�سبة الدين العام
�إىل �إجمايل الناجت املحلي يف الأجل الق�صري .ويفرت�ض هذا ال�سيناريو مرة
�أخرى �أن ت�شديد �سيا�سة املالية العامة ي�ؤدي �إىل �إبطاء الناجت.
ومن ثم فهناك نبوءتان حمققتان لذاتهما ،على النحو التايل:
• �إذا كانت الأ�سواق تتوقع �أال ي�ؤدي الت�شديد �إىل �إبطاء النمو،
فمن املمكن �أن ترتاجع فروق �أ�سعار الفائدة وميكن فعليا احلفاظ على
النمو على الرغم من الت�شديد املايل.
• �إذا كانت الأ�سواق تتوقع �أن ي�ؤدي الت�شديد املايل �إىل �إبطاء
النمو ،فمن املمكن �أن ترتفع فروق �أ�سعار الفائدة ويت�رضر النمو مع
خف�ض العجز.
وي�شري اخلف�ض الأخري الذي �أجرته �رشكة �ستاندرد �آند بورز يف
الت�صنيف االئتماين لبع�ض البلدان الأوروبية ،والذي ذكر الت�أثري ال�سلبي
للت�شديد املايل على النمو� ،إىل �أن �سلوك ال�سوق �سي�ؤدي �إىل النتيجة
الأخرية الأقل جاذبية.
وال مبالغة يف القول ب�أن �إجراء قدر كبري من الت�شديد املايل �سيكون
له ت�أثري انكما�شي على االقت�صاد ،وهي م�شكلة �سي�ضخمها قيام معظم
االقت�صادات املتقدمة بت�شديد �سيا�سة املالية العامة يف نف�س الوقت.
و�سيكون من املفيد توزيع عملية الت�شديد ،ب�إرجاء جزء منها �إىل �أن
يتعافى الناجت وتقوى قناة االئتمان.
ويقول البع�ض �إن م�ضاعف املالية العامة �سيكون �ضئيال �أو حتى
�سالبا (انكما�ش يف املالية العامة ي�ؤدي �إىل تو�سيع الناجت) �إذا نفِّذ
الت�شديد املايل من خالل خف�ض الإنفاق احلكومي ولي�س رفع ال�رضائب.
�إال �إنني ال �أتفق مع هذا الر�أي .فالعوامل التي ت�ؤيد تعايف طلب القطاع
اخلا�ص — وهي حتديدا تو�سع ال�سيا�سة النقدية ،وخف�ض �سعر ال�رصف،
وتراجع فروق �أ�سعار الفائدة – لن تت�رضر من خف�ض الإنفاق بدرجة �أقل
من ت�رضرها من خف�ض الزيادات يف الإيرادات .و�أتفق �أن خف�ض الإنفاق
مف�ضل عن رفع ال�رضائب يف معظم االقت�صادات املتقدمة .ولكن ذلك
يعزى �إىل �أ�سباب هيكلية — لي�س لأن اتباع منهج واحد ترتتب عليه
تكلفة �أقل بكثري يف الأجل الق�صري .و�سيت�رضر النمو املحتمل يف البلدان
التي تكون فيها املعدالت ال�رضيبية مرتفعة بالفعل ،مثلما هي احلال يف
معظم البلدان الأوروبية ،يف املدى الطويل من �أي زيادات �أخرى.

على م�سار التقدم

ميكن �أن ن�ستنتج من ذلك كله �أن الت�شديد املايل يرجح �أن يحدث ت�أثريا
�سلبيا على الناجت يف الأجل الق�صري .ويعني ذلك �ضمنا �أن البلدان التي
يكون فيها الن�شاط االقت�صادي �ضعيفا بالفعل �ست�ستفيد من تعديل �أو�ضاع
املالية العامة بوترية �أكرث تدرجا .و�سيكون من املفيد التدرج يف تعديل
�أو�ضاع املالية العامة ،ب�إرجاء جزء منها �إىل �أن يتعايف الناجت .ومن
ثم ف�إذا كان امل�ضي بوترية مفرطة ال�رسعة يف تعديل �أو�ضاع املالية
العامة ترتتب عليه تكاليف على الناجت ،فلماذا امل�ضي �أ�صال؟ ملاذا
يعترب �أنه من املالئم البدء يف ت�شديد �سيا�سة املالية العامة الآن بدال من
ت�أجيله �إىل الوقت الأف�ضل؟ الإجابة وا�ضحة للبلدان الرازحة بالفعل حتت
�ضغوط الأ�سواق .ولكن بالنظر �إىل �صعوبة االقرتا�ض ب�أ�سعار فائدة قابلة
لال�ستمرار� ،سيتعني �أن حتدث تعديالت �أو�ضاع املالية العامة برتكيز
التدابري يف بداية التعديل� :أي �سيتعني خف�ض العجز عاجال ولي�س �آجال.

وماذا عن االقت�صادات الأخرى؟ ال �شك �أن لديها حيز مناورة �أكرب
على م�ستوى املالية العامة ومن املمكن �أن مت�ضي بوترية �أكرث اعتداال
يف ت�صحيح الأو�ضاع .ولكن حتى بالن�سبة لهذه االقت�صادات ،فما مل
يحدث تباط�ؤ كبري يف وترية الن�شاط االقت�صادي ،ف�إن �إرجاء التعديل
كلية — �أو حتى تنفيذ �سيا�سة مالية عامة تو�سعية — �سينطوي على
خماطر مفرطة يف الظروف الراهنة ،لثالثة �أ�سباب هي �أن:
• م�ستوى الدين العام مل يرتفع �إىل هذا امل�ستوى منذ احلرب
العاملية الثانية .ومن ال�صعب اال�ستمرار يف حتمل م�ستويات مرتفعة
من الدين العام ،ولكن الأهم هو �أنه عندما يكون الدين العام مرتفعا
ف�إن �أي زيادة يف �أ�سعار الفائدة مهما كانت �ضئيلة ميكن �أن تخرج
املاليات العامة عن م�سارها .ويف ظل هذه الظروف ،يعترب ت�أجيل
تدابري التق�شف �أمرا بالغ اخلطورة.
• ان�شغال الأ�سواق بالتطورات ق�صرية الأجل يزيد من �صعوبة
املفا�ضلة بني الت�شديد املايل يف الأجل املتو�سط والتو�سع املايل يف
الأجل الق�صري — على �سبيل املثال ،الإ�صالحات يف الإنفاق على

�إعادة هيكلة الدين اليوناين خلخلت
االفرتا�ض  ...ب�أن �إعادة هيكلة الدين ال
حتدث يف االقت�صادات املتقدمة.
املعا�شات التقاعدية والرعاية ال�صحية الذي من �ش�أنه خف�ض العجز يف
الأجل املتو�سط وال�سماح بزيادة الإنفاق يف الأجل القريب .وال يبدو �أن
فروق �أ�سعار الفائدة ت�أخذ يف االعتبار الفروق يف الإنفاق االجتماعي
يف الأجل الطويل ،وهو ما ي�شري �إىل �أن الإ�صالحات التي �ستحدث
م�ستقبال لن تنفذ ب�رشاء ائتمان من الأ�سواق �إال ب�شكل حمدود.
• �إعادة هيكلة الدين اليوناين خلخلت االفرتا�ض الذي كان �سائدا
على نطاق وا�سع يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ب�أن �إعادة
هيكلة الدين ال حتدث يف االقت�صادات املتقدمة .ولذلك ف�إن توتر
الأ�سواق ب�ش�أن تطورات املاليات العامة �أكرب من �أي وقت م�ضى.

�إدارة املخاطر

تتباين الأهمية الن�سبية لهذه العوامل الثالثة عرب البلدان� .إال �أن الر�سالة
الرئي�سية هي �أن �إرجاء تعديل �أو�ضاع املالية العامة �إىل �أن حتني �أوقات
�أي�رس ميثل �صعوبة �أكرب يف الوقت الراهن منه يف املا�ضي .ويبدو �أن
حتقيق امل�صداقية ي�شرتط دفع تكلفة مقدمة يف �صورة ت�شديد مايل
غري ب�سيط .ومن �ش�أن اتباع منهج متدرج جتنب خماطرة اال�ضطرار
�إىل الت�شديد بوترية مفرطة ال�رسعة الحقا �إذا ما بد�أت ال�شكوك ب�ش�أن
امل�صداقية تراود الأ�سواق .وعالوة على ذلك ،ف�إن احتماالت تكبد بع�ض
النفقات املتعلقة بتعديل �أو�ضاع املالية العامة التي ذكرناها �أعاله –
مثل حدوث زيادة حمتملة يف فروق �أ�سعار الفائدة عند ت�شديد �سيا�سة
املالية العامة مع بطء النمو — تكون �أكرب يف حالة عمليات اخلف�ض
الكبرية للعجز منها يف حالة اخلف�ض املعتدل.
و�آخر ما يحتاج �إليه االقت�صاد العاملي يف �أجواء عدم اليقني هذه رد
فعل تلقائي من �سيا�سة املالية العامة .ومن ثم ،ففي حالة البلدان غري
اخلا�ضعة ل�ضغوط ال�سوق ،يكون ال�صواب هو امل�ضي بوترية ثابتة —
مع مراعاة التطورات الدورية ،وخ�صو�صا بال�سماح مل�ضاعفات املالية
بالعمل ب�شكل كامل — وح�س عال باالجتاهات مع مزج تدابري تق�شفية
ت�أخذ يف االعتبار غايات حتقيق الكفاءة على املدى البعيد.
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“هذه

مطالبة ب�أن ُن�سمع.
مطالبة ب�أن يكون
لدينا �صوت .النا�س
ي�شعرون �أنهم بال �صوت� .إنهم يريدون
�صوتا وم�شاركة ،و�إح�سا�سا متجددا بتقرير
امل�صري ”.هذا ما يقوله النا�شط جون فريزن
من حركة “احتلوا وول �سرتيت� ”.أما ديفيد
غريرب ،الباحث يف الأنرثوبولوجيا الذي دافع
عن اجلمعية العامة التي ت�شكلت على �أ�سا�س
توافق الآراء و�أ�صبحت العالمة املميزة حلركة
“احتلوا وول �سرتيت” ف�إنه ي�سمي احلركة
فو�ضوية بالأ�سا�س ور�سالتها “�أن النظام
ال�سيا�سي الأمريكي فا�سد حتى النخاع
وال �أمل يف �إ�صالحه ،و�أن الطبقة الأكرث
ثراء التي ت�شكل  %1من جمموع ال�سكان قد
ا�شرتت كال احلزبني وباعتهما ،و�أنه حتى
يت�سنى لنا العي�ش يف �أي نوع من املجتمعات
الدميقراطية بحق ،ف�سيتعني علينا �أن نبد�أ من
ال�صفر”.
وكلمات فريزن وغريرب م�سجلة يف دليل
احتلوا وول �سرتيت ،وهو كتاب يجمع 56
مقاال حتلل من� أش� احلركة وو�ضعها اليوم وما
ميكن �أن تنجزه .و�أيا كانت النتيجة ،ف�إن
�أ�صوات نا�شطي احلركة الفعليني �أقل بكثري
من �أ�صوات القائمني بتحليلها وتف�سريها
واملتعاطفني معها.
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ومتثل حركة “احتلوا وول �سرتيت” نقطة
فا�صلة لتف�سريات الأزمة املالية .ويقدم
االقت�صاديان كارمن راينهارت وكينيث
روغوف ملخ�صها لبحثهما عن الأزمات
املالية؛ ويذهب كبري االقت�صاديني �سابقا يف
�صندوق النقد الدويل ،راغورام راجان� ،إىل �أن
انعدام امل�ساواة �شجع احلكومة الأمريكية على
دعم االئتمان ال�سهل؛ وتذكرنا ال�صحفية بيثاين
مكلني ،املعروفة بكتاباتها يف ف�ضيحة �إنرون،
ب�أن فقاعة امل�ساكن كانت مدفوعة بعمليات
جتديد التمويل مقابل نقدية ولي�س �رشاء
املنازل؛ بينما ت�صف جيليان تيت ،الكاتبة يف
�صحيفة فاينان�شال تاميز ال�صمت االجتماعي
— الذي يكون مقبوال دون مناق�شة — ب�أنه
موطن �ضعف يف القطاع املايل املعقد يف
عامل اليوم .وهذه �آراء ثاقبة مفيدة ،ولكنها مل
تتطرق �إىل قلب ظاهرة “احتلوا وول �سرتيت”.
وهناك عبارة م�شهورة لوارين بافيت يقول
فيها �إنك لن تعرف من كان ي�سبح عاريا �إال
عندما ينح�رس املد .وميكن �أن ن�ضيف هذه
العبارة� :إنك لن تعرف من ال يقدر على تكلفة
�رشاء املالب�س �إال عندما ينح�رس املد .وقد
ك�شفت الأزمة املالية م�شكلة �أعمق هي انعدام
امل�ساواة ،التي ت�ستفحل منذ عقود .ومثلما
يذكرنا االقت�صادي �إميانويل �سايز (ا�ستنادا
�إىل بحث �أجراه مع الزميل الأكادميي الفرن�سي
توما�س بيكيتي) ،ف�إن ال�رشيحة الأعلى التي
ت�شكل  %1من جمموع ال�سكان ا�ستحوذت
على كل منو للدخل يف الواليات املتحدة منذ
ال�سبعينات.
وكل ما فعلته الأزمة الأخرية هو �أنها عمقت
حالة انعدام الأمن التي تعاي�شها الأ�رس العادية
منذ �سنوات .وكل ما �أدى �إليه الدعم ال�سخي
الذي قدمته احلكومة للبنوك الكبرية ،مقابل
عجزها فيما يبدو على م�ساعدة مالك املنازل
على مواجهة حب�س الرهن على �أيدي نف�س
هذه البنوك ،هو تعزيز االعتقاد �أن وا�شنطن
تخ�ضع لنفوذ ال�رشكات الكبرية والأثرياء.
وكان هذا اخلليط من الي�أ�س االقت�صادي
والعجز ال�سيا�سي هو وقود حركة “احتلوا
وول �سرتيت ”،التي ي�صفها امل�ؤلف واملحامي
�سكوت تورو ب�أنها “مرثية ب�ش�أن م�شكلة انعدام
امل�ساواة يف الدخل الآخذة يف اال�ستفحال يف
الواليات املتحدة الأمريكية التي “ت�سببت فيه
جزئيا حكومة ت�ؤيد فيما يبدو م�صالح الذين
�أثروا ب�صورة غري متنا�سبة”.
وانعدام امل�ساواة هو الدافع اجلوهري
للحركة :انعدام امل�ساواة يف م�ستويات الدخل،
بالت�أكيد ،ولكن �أي�ضا انعدام امل�ساواة يف
الفر�ص وانعدام امل�ساواة يف الن�صيب من

ال�سلطة .وي�سلط �شعارها امل�شهور “نحن
الـ ”%99ال�ضوء على الفجوة الآخذة يف
االت�ساع بني �أ�صحاب الرثوات ال�شديدة
ال�ضخامة الذين يجمعون بني حياة الرفاهية
الالمتناهية وال�سلطة ال�سيا�سية املرتنحة التي
�أتيحت لهم نتيجة مل�ساهماتهم غري املحدودة
يف جلان العمل ال�سيا�سي املتميزة ،وبني كل
من عداهم ،الذي يكافحون من �أجل ت�أمني
حياة كرمية لأبنائهم.
�إذن ما هو احلل؟ يقرتح كتاب دليل “احتلوا
وول �سرتيت” حلوال كثرية� ،س�أذكر منها
ثالثة .و�أحد هذه احللول ،يقرتحه اخلبريان
االقت�صاديان بيرت دياموند و�إميانويل �سايز
وت�ؤيده املحررة جانيت برين ،وهو فر�ض
معدالت �رضيبية �أعلى بكثري على �أ�صحاب
الرثوات الطائلة .ولكن ذلك يثري ال�س�ؤال التايل:
“كيف ميكن �أن يحدث ذلك يف ظل الكونغر�س
واحلزب اجلمهوري (الذي تعهد معظم �أع�ضائه
بعدم رفع املعدالت ال�رضيبية) القائمني
اليوم؟ وهو ما يقودنا �إىل احلل الثاين الذي
ي�ؤيده املوظف العمومي ال�سابق روبرت راي�ش
وتورو و�آخرون ،وهو ف�صل املال عن ال�سيا�سة،
ب�إدخال تعديل د�ستوري �إذا لزم الأمر .ويف
حني يبدو هذا االحتمال غري مرجح �أي�ضا،
ف�إنه ميثل نقطة اتفاق معقولة بني �أ�شخا�ص
يف �أماكن خمتلفة من الطيف ال�سيا�سي.
�أما بالن�سبة لفريزن وغريرب ،فال يعدو ذلك
�أن يكون جمرد تالعب .ويقول غريرب �إن حركة
“احتلوا وول �سرتيت” ترف�ض امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية القائمة والنظام القانوين القائم؛
وجت�سد بدال منهما “دميقراطية مبا�رشة تقوم
على توافق الآراء ”.ويت�شكك جيم�س ميلر،
الباحث يف العلوم ال�سيا�سية ،الذي در�س
حركات الن�شطاء امل�شهورة ،يف ال�شكل الذي
ميكن �أن تكون عليه تلك الدميقراطية على
نطاق وا�سع .ولكن ينبغي على الأقل �أن نتذكر
�أن ن�شطاء من �أمثال فريزن وغريرب — ولي�س
�أكادمييني �أو �صحفيني �أو �سيا�سيني — هم
الذين جعلوا حركة “احتلوا وول �سرتيت”
ظاهرة عاملية.

جيم�س كواك

�أ�ستاذ م�شارك
جامعة كونيتيكيت
كلية احلقوق
�شارك يف ت�أليف كتاب البيت
الأبي�ض يحرتق :الآباء امل�ؤ�س�سون،
والدين الوطني القائم علينا،
وملاذا يهمك هذا الأمر
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ا�ستعرا�ض الكتب
ترك الفكر املنطقي
ي�سود

بول كروغمان
Paul Krugman

�ضعوا نهاية فورية لهذا الك�ساد!
!End This Depression Now

�رشكة ”“W.W. Norton & Company

للن�رش ،نيويورك� 272 ،2012 ،صفحة،
ال�سعر  24.95دوالرا (غالف قما�شي).

يتناول

بول كروغمان يف
هذا الكتاب ال�شيق
الآراء التي ي�ألفها قراء
عموده اليومي يف �صحيفة نيويورك تاميز.
وي�شبه الكتاب مدونة ممتدة موجهة �إىل قراء
غري متخ�ص�صني ،ويت�ضمن �إحاالت �إىل مراجع
�أكادميية ولكنه يخلو من �أي حوا�شي .وهو من
�أف�ضل الأ�شكال التقليدية للكتابة اجلدلية.
ويبد�أ كروغمان الكتاب باحلديث عن
الدمار الب�رشي الذي ت�سببت فيه البطالة
الأمريكية املرتفعة وطويلة الأمد نتيجة
للأزمة املالية وما تالها من ردود فعل
قررتها ال�سيا�سات .وال يقت�رص الأمر على �أن
املجتمع تخلّى عن قدر ملمو�س من الناجت
كان من املمكن �أن يح�سن حياة الأ�شخا�ص،
و�إمنا جتاوزه �إىل ارتفاع معدالت البطالة
يف الوقت الراهن حتى �أ�صبحت �رشا يهدد
الإن�سان واملجتمع يتعني �أن يكون يف ب�ؤرة
اهتمام �صانعي ال�سيا�سات.
وي�صب التحليل الوارد يف الكتاب
ب�صورة مبا�رشة يف عموم تيار االقت�صاد
الكلي ،الذي يبني بكل و�ضوح �أن الإجراءات
احلكومية ميكن �أن ت�ؤثر على م�ستوى الطلب
يف االقت�صاد .ويبدي كرومان �شجاعة
م�ستمدة من قناعته حني يقول �إن احلكومة
(والبنك الفيدرايل) ت�ستطيع ،بل وينبغي
عليها� ،أن تقدم التن�شيط املايل الالزم
ملوازنة ال�ضعف يف طلب القطاع اخلا�ص.

ويدح�ض الكاتب بحزم الأغلوطات
الكثرية التي �سادت النقا�ش ال�سيا�سي (لي�س
يف �أمريكا فقط) ب�ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية ،ومفادها �أن ال�سيا�سات يجب �أن توجه
�إىل غايات بعيدة الأجل ولي�س �إىل �شواغل
ق�صرية الأجل؛ و�أن للبطالة عن�رصا هيكليا
ال تعاجله �سيا�سات �إدارة الطلب؛ و�أن �أي
�إجراء تقوم به احلكومة للت�أثري على الطلب
�سيوازنه �إجراء يقوم به القطاع اخلا�ص؛ و�أن
ال�سبب يف الأزمة كان تدخل احلكومة يف
الأ�سواق وعمليات عمالقة الرهن العقاري
يف الواليات املتحدة فاين ماي وفريدي
ماك؛ و�أن التوتر يف �أ�سواق ال�سندات يدعو
�إىل اتخاذ �إجراءات فورية ب�ش�أن العجز؛ و�أن
املعيار الرئي�سي لعمل ال�سيا�سات ينبغي
�أن يكون ما �إذا كانت ال�سيا�سة ت�ستعيد ثقة
م�ؤ�س�سات العمل التجاري.
وتت�شابه الو�صفة التي يقدمها كروغمان
لتوجيه االقت�صاد للخروج من �أ�سو�أ ك�ساد
ي�شهده العامل منذ الثالثينات يف وجوه كثرية
مع الو�صفة التي يحددها �صندوق النقد
الدويل ،وهي كالتايل :مع الت�سليم ب�رضورة
تعزيز �أو�ضاع املالية العامة — وب�صفة
عاجلة يف بع�ض البلدان — ف�إنه ينبغي
حيثما ميكن �أن ين�صب الرتكيز على تنفيذ
�إ�صالحات ذات م�صداقية يف املالية العامة يف

ف�إنه ال ي�ستطرد �إال ب�صورة حمدودة ن�سبيا
يف بيان �سبب غياب التفكري املنطقي .ولعل
ذلك يعزى �إىل �أنه يرى �أن �أف�ضل �إ�سهام له هو
ا�ستخدامه للآراء االقت�صادية الفنية.
و�أقرب نقطة ي�صل �إليها كروغمان يف
تق�صي �أ�سباب حاالت الإخفاق هذه هي
عندما ي�شري �إىل تعليقات االقت�صادي الكلي
البولندي الراحل ميكال كاليكي عن معار�ضة
جمتمع الأعمال للنتائج التي خل�ص �إليها
كينيز ،وم�ؤداها �أنه �إذا كان من املمكن �أن
ي�ؤثر الإنفاق احلكومي على م�ستوى توظيف
العمالة ،ف�إن ثقة الأعمال التجارية ال تعود
هي جوهر ال�سيا�سة االقت�صادية وغايتها،
ويعني ذلك �أن النخبة من دوائر املال
والأعمال ال متلك هذا الت�أثري الكبري.
ومل يت�أخر االقت�صاديون املعنيون
بامل�صلحة العامة يف توليد مناذج ي�شوه فيها
موظفو امل�ؤ�س�سات العامة ال�سيا�سة بالرتويج
خلطط ت�صب يف م�صلحة امل�ؤ�س�سات نف�سها.
�إال �أن م�شكلة امل�صلحة يف النقا�ش ب�ش�أن
ال�سيا�سة االقت�صادية تبدو �أكرث خداعا بكثري
من العمل ال�شفاف ن�سبيا للم�ؤ�س�سات العامة.
وتظهر امل�ؤ�س�سات مثل �صندوق النقد الدويل
واالحتياطي الفيدرايل ب�صورة م�ؤ�س�سات قوية
فكريا؛ وامل�شكلة هي التمحي�ص ال�ضعيف لنفوذ
الأثرياء والنخبة من دوائر املال والأعمال يف

ل�سنا بال حيلة �أمام قوى ال�سوق .وال يلزم �أن يكون م�صري
املاليني الدخول يف فرتات بطالة طويلة الأمد تق�ضي
على معنوياتهم.
الأجل املتو�سط ،وينبغي تهدئة عمليات التعزيز
الفورية من �أجل دعم النمو .ويقر كل من
كروغمان وال�صندوق ب�رضورة انتهاج �سيا�سة
نقدية غري تقليدية ،وي�ؤيد كروغمان �أوليفييه
بالن�شار ،امل�ست�شار االقت�صادي لل�صندوق،
يف اقرتاحه ا�ستهداف ن�سبة �أعلى للت�ضخم يف
الظروف احلالية .وحتى �إذا كان كروغمان �أكرث
�رصاحة فيما يقدمه من تو�صيات ،ف�إنه يقر
ب�أن ال�صندوق يتم�سك ب�شدة بالنتائج املرتاكمة
التي خل�ص �إليها علم االقت�صاد الكلي.
ولكن �إذا كان منطق التفكري العقالين يف
االقت�صاد الكلي يدعم التحليل بهذا احلزم،
فلماذا ي�صطدم التحليل بهذه املقاومة يف جمال
ال�سيا�سة التطبيقية .وهنا ي�صبح كروغمان
�أكرث حذرا يف موقفه .ففي حني ال يتوانى يف
عر�ض الآراء االقت�صادية لكي يفند ادعاءات
املعار�ضني النتهاج �سيا�سة اقت�صادية ن�شيطة،

النقا�ش .وقد �أدت الأهمية املتزايدة للتمويل
اخلا�ص يف الأو�ساط الأكادميية ومنو مراكز
الأبحاث التي حت�صل على متويل كبري
وترتبط بربامج عمل خا�ص �إىل زيادة العوامل
املعاك�سة التي تواجه النقا�ش العقالين.
ويبني كتاب كروغمان �أننا ل�سنا بال حيلة
�أمام قوى ال�سوق و�أنه ال يلزم �أن يكون م�صري
املاليني الدخول يف فرتات بطالة طويلة الأمد
تق�ضي على معنوياتهم .فقد �أعطتنا مائة
عام من علم االقت�صاد الكلي الأدوات الالزمة
ملعاجلة امل�شكلة :وكل ما نحتاج �إليه هو
الإرادة ال�سيا�سية للقيام بذلك.

مارك �ألن

املمثل املقيم الأول ل�صندوق النقد الدويل
لدى بلدان �أوروبا الو�سطى وال�رشقية
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ا�ستعرا�ض الكتب
غذاء للفكر

تايلر كوين
Tyler Cowen

عندما يتناول االقت�صادي غداءه
An Economist Gets Lunch

قواعد جديدة للذواقة العاديني

New Rules for Everyday Foodies

�رشكة ” “Duttonللن�رش ،نيويورك،2012 ،
� 385صفحة ،ال�سعر  26.95دوالرا
(غالف قما�شي).

اقر�أ

هذا الكتاب وميكنك �أن تبد�أ يف
حت�سني طعامك دون �أن تنفق
مبالغ طائلة .و�سيكون ذلك
مفيدا لك وللعامل .كل ما حتتاج �أن تفعله هو
�أن تفكر كما يفكر  ...االقت�صادي.
فعلم االقت�صاد ،مثلما يقول امل�ؤلف تايلر
كوين� ،سيك�رس الأغالل الذهنية التي يحاول
“املتكربون يف جمال الطعام” تقييدك بها
و�سيك�شف غطاء اجلهل .ولكن مهال! فالدرا�سة
التي �أعدها كوين لي�ست عن الطعام فح�سب.
بل هو يتطرق �إىل ق�ضايا �أكرب ،و�إن �صح ما
يقول ،فمن املمكن �أن ت�ساعد يف بدء ثورة.
وقد يكون من الأمور املخالفة للبديهة
�أن يكون االقت�صاد — ذلك “العلم الكئيب”
— قادرا على �أن يجعل من �شخ�ص ما ذواقة
حقيقيا� ،أي “خبريا بامل�أكوالت وامل�رشوبات”
على حد تعبري ويكيبيديا .يثبت كوين هذه
النقطة من خالل جمموعة من املفاهيم
االقت�صادية ال�سهلة وامل�ضحكة .نعم ،ميكنك
�أن حت�سن نوعية طعامك وبتكلفة �أقل دون �أن
تعتمد على من ي�سمون �أنف�سهم خرباء طعام.
بل �إنه قد يقنعك بتغيري كل �أ�سلوبك
جتاه الطعام وتبني ر�أيه ب�أن “وجبة �سيئة
�أو متو�سطة احلال لي�ست جمرد مذاقا �سيئا،
و�إمنا هي نفي ال �رضورة له ملتع احلياة

  56التمويل والتنمية

 ...فر�صة �ضائعة ل�صقل مذاقنا ،والتعلم
عن العامل ،وخو�ض جتربة مفيدة ”.وهو
يدعوك �إىل �أن جتعل حياتك “�أكرث ثراء يف
جمال اال�ستك�شاف ،ال �سيما عندما يتعلق
الأمر مبتع الطعام ،بطابعها الإن�ساين جدا،
والأ�سا�سي جدا ،والقدمي جدا”.
ويعود كوين �إىل اجلذور التاريخية
لالقت�صاد� ،إىل توما�س مالثو�س و�آدم �سميث،
ويحاول �إثبات �صحة ر�أيه من خالل �أكرث
من د�ستة مفاهيم اقت�صادية ،بدءا بدوال
الإنتاج وانتهاء مبا وراء العقالنية ،وي�ستند
�إىل جماالت درا�سة متنوعة مثل الإح�صاء
وعلم النف�س.
ويطبق كوين املبد أ� التايل يف منهجه
االقت�صادي �إزاء الطعام اجليد“ :الطعام هو
منتج من العر�ض والطلب االقت�صاديني ،لذا
حاول �أن تتحرى �أن يكون العر�ض طازجا،
و�أن يكون املورد مبدعا ،و�أن يكون الطالب
على علم باملعرو�ض ”.وهو يحاول �أن
ي�ستخدم طريقة علمية �أ�صيلة لفهم طريقة
عمل �أ�سواق الغذاء ب�صورة �أف�ضل وحتويل
تلك املعلومات �إىل غر�ض مفيد.
والأمثال هي واحدة من �أدواته التعليمية
املف�ضلة .فهو يقدم الن�صيحة التالية:
“عندما ت�شيع العربات التي يجرها احلمري،
وحتمل الن�ساء ال�سالل على ر�ؤو�سهن ،تناول
وجبتك من ال�سمك على �شاطئ البحر �أو
البحرية مبا�رشة ”.

و ال يقف كوين عند حدود اجلغرافيا ،و�إمنا
يزيد الإثارة يف كتابه ب�إ�ضافة قطع �صغرية
من التاريخ .ومتثل درا�سته ل�سل�سة �إمداد
الغذاء يف �أمريكا ال�شمالية عن�رصا �أ�سا�سيا
يف الكتاب .وت�ستمد الإحاالت التاريخية يف
معظمها من الأمريكتني ،وهي من الع�رص
احلديث ،با�ستثناء نظرة على الأزتك و�أ�صول
الذرة .وميثل ذلك تناق�ضا م�ؤ�سفا مع امللحمة
الأخاذة الرائعة التي كتبها مارك كورالن�سكي
بعنوان امللح :تاريخ العامل.
غري �أن هذا الكتاب يتجاوز الن�صح
ب�ش�أن املكان الذي حت�صل فيه على وجبة
جيدة .فهو يعر�ض ملو�ضوعات جادة
مثل �سوء نوعية الغذاء ،وارتفاع �أ�سعاره،
وعدم �إتاحة الغذاء اجليد وما يرتتب عليه
من عواقب جمتمعية ت�شمل ال�سمنة و�سوء
التغذية ،و�أعمال ال�شغب من �أجل الغذاء،
بل واملجاعة .ويذكرنا الكاتب باملنافع
املتناق�صة ب�شكل هام�شي للثورة اخل�رضاء
و�رضورة حدوث ثورة جديدة لدعم حت�سني
نوعية الطعام .وهو ي�ؤيد الر�أ�سمالية بقوة
ويرى �أن هناك جدوى من العمل التجاري
الزراعية والكائنات الع�ضوية املعدلة وراثيا
كو�سيلة حلل م�شكالت �إمداد الغذاء وجودته.
�أما �آرا�ؤه ب�ش�أن ال�سمنة — وهي �أنها حالة
اختيار واع لل�شخ�ص الذي يعاين منها —
فمن امل�ؤكد �أنها مثار جدل .ومع ذلك ميكن
على الأرجح �أن نتفق جميعا على �أنه ميكن،

قد يكون من الأمور املخالفة للبديهة �أن يكون االقت�صاد — ذلك
“العلم الكئيب” — قادرا على �أن يجعل من �شخ�ص ما ذواقة حقيقيا.
وي�ستخدم االقت�صادي ال�شهري �أمثلة من
خمتلف البلدان الختبار فر�ضياته .وت�ستمد
جتارب الطعام من خمتلف �أنحاء العامل،
و�إن كان ن�صيب الأ�سد من �آ�سيا ،و�أمريكا
ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية ،و�أوروبا .ولكن
حتى ال ُيتهم بالتنميط ،فهو يدرج الطعام
ال�صيني يف تنزانيا ويدرج ال�سمك و�رشائح
البطاط�س يف نيوزيلندا.
وميكن �أن يقال �إن عددا قليال من امل�ؤلفني
هم الذين لديهم ال�شجاعة للخلو�ص �إىل �أن
“الطعام الباك�ستاين يف الواليات املتحدة
�أف�ضل من الطعام الهندي يف الواليات
املتحدة” �أو �أن “معظم النا�س ال يحبون
الطعام الكوري� ”.إال �أن �آراء كوين القوية
وعدم اكرتاثه باال�صطدام ب�آراء الآخرين
تثري االهتمام ،و�سواء اتفقت يف الر�أي �أو
اختلفت ،ف�إن �آراءه وا�ضحة وبناءة .ويقول
عر�ضا “�إن الطريق �إىل الطعام الكوري يكون
من خالل اخل�رضوات”.

بل ينبغي� ،أن يكون االقت�صاديون جزءا من
احلركة لدعم حت�سني نوعية الطعام.
وقد يكون �أ�سلوب كوين حادا يف بع�ض
الأحيان (�أو�صي بالأجزاء التي ينتقد فيها
احلركة “اخل�رضاء”)� ،إال �أن هناك م�سحة
�إن�سانية جوهرية يف ر�سالته التي تقول
�إن “�إحدى التجارب املفيدة للغاية هي �أن
ت�أخذوا ما اكت�سبتموه من معارف بالطعام،
وتدعوا النا�س �إىل منازلكم لتقا�سمه”.
�إذن ،يا ذواقة العامل احتدوا! فلي�س هناك
ما تخ�رسونه �إال ذلك الدجاج املقلي �سيء
املذاق وغايل الثمن ،الذي تناولتموه يف
الغداء.

�أمادو �سي

نائب رئي�س ق�سم
�إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية
ب�صندوق النقد الدويل
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�أ�ضواء على البيانات

اقرتا�ض جمموعة ال�سبعة من اخلارج
Data, 4/26/12

كح�صة من �إجمايل الناجت املحلي ،تت�صدر اململكة املتحدة القائمة

متلك

الواليات املتحدة الأمريكية �أكرب دين خارجي على م�ستوى
البلدان الأكرث ثراء يف العامل (جمموعة البلدان ال�صناعية الكربى
ال�سبعة� ،أو جمموعة ال�سبعة)؛ ولكن كح�صة من �إجمايل الناجت املحلي ،تت�صدر
اململكة املتحدة القائمة .ف�إجمايل الدين اخلارجي القائم على اململكة
أ�ضعاف
املتحدة (يف حيازة الأجانب) جتاوز �إجمايل ناجتها املحلي ب�أربعة �
Data, 4/26/12
يف عام  ،2011وهو ما يعزى ب�صفة �أ�سا�سية �إىل دورها كمركز مايل ن�شيط.
وكانت لدى فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا كلها ن�سب جتاوزت .%100
وكان الدين اخلارجي للواليات املتحدة –  15تريليون دوالر يف عام
 — 2011م�ساويا لإجمايل ناجتها املحلي .وقد ارتفع هذا الرقم ب�صورة
كبرية على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية (من  11تريليون دوالر يف عام
 ،)2006ل�سبب جزئي هو متويل عجز كبري يف املالية العامة.
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�إال �أن �إجمايل الدين اخلارجي لبلد ما ال يقدم يف حد ذاته �صورة
كاملة لظروفه املالية .فم�ستوى الدين اخلارجي ميكن �أن يتغري نتيجة
املقيمني
لإعادة توزيع اخل�صوم القائمة من املقيمني املحليني �إىل
Data, 4/26/12
الأجانب .كذلك ف�إن �أحد العوامل املهمة يف قدرة البلد على حتمل
�صدمات معاك�سة هو م�ستوى �أ�صوله اخلارجية .وتوجد لدى املراكز
املالية الدولية مثل اململكة املتحدة م�ستويات مرتفعة من كل من الدين
اخلارجي والأ�صول اخلارجية.
ولتقييم القوة املالية لبلد ما ،يتعني �أن ننظر �إىل و�ضع اال�ستثمار
الدويل لديه .ويبني �صايف و�ضع اال�ستثمار الدويل – الفرق بني الأ�صول
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“∏∂ ≈∏Y »LQÉN øjO ÈcCG IóëàŸG äÉj’ƒdG
.á©Ñ°ùdG áYƒª› iƒà°ùe

Góæc

äÉcöûdG ÚH ¢VGôbE’G
iôNCG äÉYÉ£b

اخلارجية واخل�صوم اخلارجية — �صايف االقرتا�ض من (�أو �صايف
الإقرا�ض �إىل) بقية العامل .وتر�سم ن�سب الأ�صول واخل�صوم اخلارجية
الكلية يف بلدان جمموعة ال�سبعة �صورة خمتلفة جدا للمراكز اخلارجية.
ففي عام  ،2010كان مركز اليابان و�أملانيا دائنا �صافيا ،بينما كانت
مراكز البلدان اخلم�سة الأخرى يف جمموعة ال�سبعة مقرت�ضا �صافيا.
وفيما يتعلق بتكوين الدين اخلارجي يف عام  ،2011فقد كانت
�أكرب ح�صة يف فرن�سا و�أملانيا واليابان واململكة املتحدة م�ستحقة
لبنوك .ويف الواليات املتحدة وكندا ،كانت �أكرب ح�صة هي «قطاعات
�أخرى» (ال�رشكات املالية غري امل�رصفية وال�رشكات غري املالية
بالدرجة الأوىل) ،يليها دين احلكومة العامة .ويف الفرتة بني عامي
 2006و ،2011زادت ح�صة الدين اخلارجي للحكومة العامة يف كل
بلد يف جمموعة ال�سبعة عدا �إيطاليا .وكانت هذه الزيادة تعزى جزئيا
�إىل الأزمة املالية ،التي �أ�سفرت عن زيادة االقرتا�ض من �أجل الإنفاق
االجتماعي وخف�ض االقرتا�ض والإنفاق من جانب الأعمال التجارية.
وكان تراجع ح�صة �إيطاليا يعزى �إىل قيام �سلطاتها النقدية بزيادة
االقرتا�ض يف �إطار خطوط مبادلة العملة التي �أن�ش�أها البنك املركزي
الأوروبي لتلبية احتياجاته من ال�سيولة.
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عن قاعدة البيانات

هذه البيانات م�أخوذة من قاعدة بيانات �إح�صاءات الدين اخلارجي ربع
ال�سنوية امل�شرتكة بني �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل .وتوفر قاعدة
البيانات هذه بيانات مف�صلة عن �إجمايل الدين اخلارجي ملا جمموعه
 109اقت�صادا ،ي�شرتك  67اقت�صادا منها يف املعيار اخلا�ص لن�رش
البيانات .وميكن االطالع على قاعدة البيانات هذه يف املوقع الإلكرتوين
التايل.www.worldbank.org/qeds :
�إعداد تامارا رازين ومار�سيلو دينينزون ومارتني مكاناغا من �إدارة
الإح�صاءات يف �صندوق النقد الدويل.
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