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كان

الشعور العميق السائد بعدم االرتياح إزاء زيادة عدم
املساواة وركود مستويات املعيشة يف االقتصادات
املتقدمة يصب يف صلب االضطرابات السياسية يف
عام  .2016وأُلقي باللوم على العوملة والتجارة،
ولكن ربما كان املتهم احلقيقي هو البطء املترسخ يف النمو—وهو ما
يطلِق عليها خبراء االقتصاد الركود املزمن .وهناك اآلباء الذين كانوا
يعتبرون أن استمتاع أبنائهم بمستقبل أكثر إشراقا من األمور املسلم
بها ،إذ بأحالمهم ترتطم باألزمة املالية العاملية يف  .2008وبعد
مُضي تسع سنوات ،ظهر التيار الشعبوي وتصاعدت املناداة بالعودة
إىل القومية ،وباتت السياسات املنغلقة تهدد بحل النظام االقتصادي
يف حقبة ما بعد احلرب.
وكما يقص علينا نيكوالس كرافتس من جامعة وارويك من خالل
نظرة عامة يرى أن  تراجع نمو اإلنتاجية—وهو السبب الرئيسي وراء
بطء النمو وهبوط مستويات الدخل—كان واضحا منذ فترة طويلة
قبل وقوع األزمة .وهذا العدد من جملة «التمويل والتنمية» يتناول
األسباب ويطرح تساؤالت حول ما إذا كانت االقتصادات املتقدمة يف
العامل ينبغي أن تستسلم حلالة من الركود املزمن أم تأمل يف إنعاش
اإلنتاجية وحتقيق النمو االقتصادي املستمر بانتهاج السياسات
الصحيحة     .
ويسعى كل من غوستافو أدلر ورومان دوفال ،اخلبيران
االقتصاديان يف صندوق النقد الدويل ،إىل سبر أغوار العوامل املسببة
لتباطؤ نمو اإلنتاجية ويعزيان جذورها إىل األزمة املالية العاملية—
فتشديد شروط االئتمان أثر سلبا على إنتاجية الشركات وكذلك قدرة
االقتصاد على إعادة توجيه رأس املال .وكان لعوامل أخرى دور
كذلك ،وخاصة شيخوخة السكان .أما رونالد يل من جامعة كاليفورنيا
يف بيركلي ،وأندرو ميسون من جامعة هاواي يف مانوا فلهما آراء
مقنعة تذهب إىل أن بطء النمو السكاين يكاد يعني تماما بطء معدل
نمو الدخل القومي وإجمايل الناجت احمللي .ولكنهما يوضحان كذلك
أن األثر الواقع على األفراد—على أساس نصيب الفرد من الدخل
واالستهالك—يتوقف على السياسات االقتصادية    .
ونحن نتساءل ماذا نفعل .هل من شأن خيارات السياسات تهدئة
اخملاوف بشأن إعادة التوزيع والعدالة دون أن توقف التجارة ،التي
هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي يف حقبة ما بعد احلرب العاملية
الثانية؟ وما هي الدوافع وراء ارتفاع اإلنتاجية واالبتكار؟ وكيف
يمكن لالقتصادات املتقدمة أن تتكيف مع شيخوخة القوى العاملة؟
أوال يجب علينا أن نضع األمور يف نصابها .ودايان كويل من
جامعة مانشستر تناقش مزايا وعيوب االعتماد على إجمايل الناجت
احمللي كمقياس للرفاهية االقتصادية.
وثانيا ،ينبغي أال ننسى أن ثلثي سكان العامل—أي أولئك السكان
يف االقتصادات النامية واقتصادات األسواق الصاعدة—يواجهون
واقعا خمتلفا .فالسكان األصغر سنا واإلنتاجية التي ال تزال منتعشة
يف كثير من هذه البلدان كلها عوامل تدفع إىل ارتفاع النمو االقتصادي
يف الداخل ويف االقتصاد العاملي.
وثالثا ،ينبغي أال يأخذنا احلماس الشديد .فالتجارة العاملية كانت
إحدى القوى الرائدة وراء نمو اإلنتاجية ،واحلواجز املعوقة لها تضر
بجميع االقتصادات ،الكبيرة والصغيرة .وبدال من البحث عن إجابات
سهلة ،يجب أن يعمل خبراء االقتصاد وصناع السياسات على سبر
أغوار التحديات التي تواجه اقتصاداتهم .وكما يقول برادفورد دي
لونغ ،أستاذ االقتصاد يف بيركلي« ،من املرجح أال نتوقف عن الكالم
عن الكساد املزمن بعد تسع سنوات إال إذا اتخذنا إجراء بشأنه       ».

كاميال الند أندرسن

رئيس التحرير

إقرأ على املوقع اإللكتروين w w w. i m f . o rg/ f a n d d
V i s i t F& D ’s Fa c e b o o k p a ge :
w w w. f a c e b o o k. c o m / F i n a n c e a n d D ev e l o p m e n t
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إىل أين يتجه

النمو االقتصادي؟
التفاؤل العاملي يف بداية القرن حتول إىل خوف
من كساد طويل األجل

رجل يقف على السقاالت قرب أعمال البناء بالقرب من ميونيخ ،أملانيا.
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النمو

يبدو

نيكوالس كرافتس

األمر وكأن صعود مفهوم االقتصاد اجلديد
وتوقعات النمو القوية أحداث وقعت باألمس
فقط .لكن اليوم تشيع حالة من اخلوف منحدوث حالة من
الركود املزمن يف املستقبل يصبح فيها النمو شديد التباطؤ
هو القاعدة اجلديدة وليس االستثناء ،ال سيما يف االقتصادات
املتقدمة .ورغم أنه من الواضح أن التفاؤل الذي صاحب بداية
القرن مل يكن له ما يبرره ،فمن املمكن أيضا أن تكون حالة
التشاؤم احلالية مبالغا فيها     .
وتعكس توقعات النمو احلالية عموما للواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي يف األجل املتوسط تراجعا ملحوظا عن
معدالت النمو يف العقود التي سبقت األزمة املالية العاملية
التي بدأت عام ( 2008راجع اجلدول) .فمقارنة بالفترة من
عام  1995إىل عام  ،2007يتوقع مستقبال أن ينخفض نمو
نصيب الفرد يف إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (بعد التضخم) 
بمقدار النصف أو أكثر .ويف كل من احلالتين ،يتوقع حدوث
تراجع كبير يف نمو إنتاجية العمالة (الناجت يف كل ساعة

عمل) .ويكون التراجع أكبر كثيرا ال سيما يف أوروبا مقارنة
بالعصر الذهبي خالل الفترة من خمسينات إىل ستينات القرن
املاضي.
وتنشأ عن تراجع النمو يف أوروبا والواليات املتحدة
انعكاسات خمتلطة بالنسبة آلفاق النمو يف االقتصادات
النامية .وبالنسبة لالنعكاسات السلبية ،يؤدي ذلك بالطبع
إىل انخفاض الطلب على صادرات هذه البلدان ،لذلك قد
ينبغي إعادة النظر يف نماذج التنمية التي تعتمد على النمو
املدفوع بالتصدير .وقد يؤدي التراجع أيضا إىل احلد من توافر
التكنولوجيا احلديثة يف خمتلف بلدان العامل .ومن الناحية
األخرى ،قد ينتج عن هذا التراجع فترة طويلة تنخفض خاللها
أسعار الفائدة احلقيقية وتغير اجتاه التدفقات الرأسمالية من
االقتصادات املتقدمة إىل األسواق الصاعدة التي تتوافر فيها
جمموعة أكبر من الفرص االستثمارية الواعدة .وقد يعني ذلك
استمرار النمو التعويضي السريع يف هذه االقتصادات وزيادة
أسرع يف نصيبها يف إجمايل الناجت احمللي العاملي.
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آفاق معتمة

توقعات النمو يف األجل القريب لكل من نصيب الفرد يف إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي واإلنتاجية (إجمايل الناجت احمللي احلقيقي يف كل ساعة عمل) غير
مبشرة سواء يف الواليات املتحدة أو أوروبا.
(معدل النمو السنوي)% ،

بلدان االحتاد األوروبي اخلمسة عشر

الواليات املتحدة
نصيب الفرد
نصيب الفرد
إجمايل الناجت
يف إجمايل
إجمايل الناجت
يف إجمايل
الناجت احمللي احمللي حلقيقي الناجت احمللي احمللي حلقيقي
لكل ساعة عمل
احلقيقي
لكل ساعة عمل
احلقيقي
1973–1950
1995–1973
2007–1995
2023–2014
2026–2016

2.5
1.7
2.2

2.6
1.3
2.2

1.0

1.4

4.0
1.9
2.0
1.0

4.9
2.5
1.5
0.8

املصادر :تقرير منظمة  the Conference Boardلعام 2016؛ ودراسة Havik and others 2014؛ وتقرير
مكتب امليزانية يف الكونغرس األمريكي لعام .2016
ملحوظة :بلدان االحتاد األوروبي اخلمسة عشر هي البلدان األعضاء يف االحتاد األوروبي قبل عام
 :2004النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ وهولندا
والبرتغال وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة .األرقام التي تظهر يف الفترات الالحقة لعام  2016عبارة
عن توقعات.

توقعات غير دقيقة

من املعروف بالطبع عن خبراء االقتصاد وضع توقعات غير دقيقة
بشأن النمو املستقبلي أو التباطؤ يف تقييم حجم التحسن املمكن يف
أداء اإلنتاجية .ومن أهم األمثلة على ذلك هو ألفين هانسن مؤسسة
فكرة الكساد املزمن .ففي خطابه عام  1938الذي ألقاه يف اجلمعية
االقتصادية األمريكية أثناء توليه رئاستها ،قال إن التقدم التكنولوجي
كان أضعف من أن يحقق معدل النمو االقتصادي الذي من شأنه تشجيع
االستثمار ومنع استمرار ارتفاع معدل البطالة يف املستقبل .ولكن يف
الواقع ،مل يمض وقت طويل قبل بداية فترة ازدهار النمو االقتصادي
األمريكي خالل االنتعاشة االقتصادية يف مرحلة ما بعد احلرب .حتى
يف الوقت الذي كان يعرب هانسن فيه عن قلقه ،كان االقتصاد يشهد
بالفعل نموا سريعا للغاية يف إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج — أي اجلزء
من النمو االقتصادي الذي ال ينتج عن زيادة مدخلي رأس املال والعمل
والذي يعكس عوامل اجتماعية أساسية مثل التكنولوجيا والكفاءة .وبعد
مرور نصف قرن تقريبا ،وحتديدا يف عام  1987عشية ثورة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الالسلكية ،أعرب روبرت سولو (راجع مقال
«عبقرية املتبقي» يف عدد مارس  2011من جملة التمويل والتنمية) ،أحد
أهم علماء االقتصاد األمريكيين عن أسفه قائال «يمكننا أن نرى تأثير
عصر الكمبيوتر يف كل مكان عدا يف إحصاءات اإلنتاجية»    .
وتستند حالة التشاؤم السائدة اليوم ،بما يف ذلك إحياء نظرية
هانسن بشأن الكساد املزمن (راجع مقال «املستقبل البطيء» يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) ،إىل أداء النمو يف املاضي القريب.
ففي حالة الواليات املتحدة وأوروبا ،تشير التحليالت االقتصادية
التجريبية إىل تراجع ملحوظ يف اجتاهات نمو اإلنتاجية قبل وقوع
األزمة املالية العاملية .ويعتبر نمو اإلنتاجية عنصرا أساسيا لزيادة
نصيب الفرد يف الناجت االقتصادي وحتسين مستوى املعيشة بوجه
عام .ورغم أنه يوجد من األسباب ما يدعو إىل االعتقاد بأن بعض
مكاسب التكنولوجيا الرقمية مل حتتسب بدقة يف حساب إجمايل الناجت
احمللي وحسابات الدخل القومي األخرى ،يوجد اتفاق واضح بين
اخلبراء على أن تباطؤ النمو يف الواليات املتحدة ليس جمرد خدعة
إحصائية ولكنه ظاهرة حقيقية — أي أنه أكثر من جمرد عرض مؤقت
لألزمة االقتصادية العاملية األخيرة .ويعود ذلك يف األساس إىل أن
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فجوة الناجت — أي الفجوة بين إجمايل الناجت احمللي يف الوقت احلايل
والتنبؤات بشأن إجمايل الناجت احمللي املفترض استنادا إىل تقديرات
النمو االجتاهي السابقة — أكبر  20مرة على األقل من معظم تقديرات
مكاسب رفاهية املستهلك التي ال تسجلها حسابات الدخل القومي
التقليدية .لذلك ال تزال توجد بارقة أمل .ويشير مثال سنوات الكساد
العظيم — الفترة ما بين عام  1929وعام  ،1941عندما بلغ نمو
إنتاجية العمالة  %2.5سنويا مدعوما بنمو يف إجمايل إنتاجية عوامل
اإلنتاج بنسبة  %1.9سنويا — إىل أن األزمات املصرفية احلادة ال
حتول بالضرورة دون حتقق زيادة سريعة يف اإلنتاجية عندما تكون
منظومة االبتكارات القومية قوية.
وتبدو توقعات نمو الدخل يف الواليات املتحدة أسوأ من توقعات
إنتاجية العمالة .فبينما يتجاوز عادة نمو نصيب الفرد يف إجمايل
الناجت احمللي احلقيقي نمو إنتاجية العمالة على مدى األربعين
عاما التي سبقت األزمة املالية األخيرة ،يرجح أن ينعكس الوضع
يف املستقبل .وتستند هذه التوقعات إىل زيادة أعداد املسنين (وهي
ظاهرة تنذر عادة بتراجع اإلنتاجية) ،وتراجع احتماالت زيادة معدالت
التوظيف ،والتباطؤ احلاد يف معدل حتسن جودة العمالة نتيجة ارتفاع
مستويات التحصيل الدراسي.
واالبتكار هو أساس النمو السريع يف إنتاجية العمالة .فخالل الفترة
من عشرينات إىل ستينات القرن املاضي ،كان لالختراعات املعروفة
مثل الكهرباء وحمرك االحتراق الداخلي تأثير كبير ،ولكن تمثلت السمة
األساسية لالقتصاد األمريكي يف شيوع نمو اإلنتاجية املعتمد على
التطور التكنولوجي ،بما يف ذلك التطورات الكبيرة التي طرأت على
العمل املكتبي وقطاع التجزئة وميكنة املصانع .ويف املاضي القريب،
ساهمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالسلكية مساهمة ملحوظة
يف نمو اإلنتاجية خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا — ولكن تأثيرها مل
يعادل التأثير اجملمع للتطورات السابقة .ومن أهم ما تشير له التحليالت
التجريبية ألداء النمو األمريكي هو أن تأثير التقدم التكنولوجي على نمو
اإلنتاجية مل يتوقف ولكنه تراجع كثيرا اآلن عما كان عليه يف منتصف
القرن العشرين عندما بلغ التقدم التكنولوجي ذروته .فعلى سبيل املثال،
أصدر مكتب امليزانية يف الكونغرس األمريكي توقعات بشأن نمو إجمايل
إنتاجية عوامل اإلنتاج خالل السنوات العشر القادمة أقل بالنصف تقريبا
عن املعدل احملقق يف ثالثينات القرن املاضي.

النمو األمريكي قد يتجاوز التوقعات

غير أن التحليالت التجريبية من هذا النوع هي حتليالت استرجاعية
بطبيعتها .لذلك فإن تطبيق منهج استشرايف قد يتيح نظرة أكثر تفاؤال
عن آفاق النمو األمريكي مستقبال .وتوجد ثالثة أسباب على األقل تدعو
إىل التفكير على هذا النحو .أوال ،من املمكن أن يشهد العامل جمددا طفرة
يف نمو إنتاجية عوامل اإلنتاج يف ظل التقدم السريع يف جمال الذكاء
االصطناعي وقدرة الروبوتات على أن حتل حمل البشر يف أداء العديد
من املهام — بما يف ذلك الوظائف منخفضة األجر يف قطاع اخلدمات
التي كانت تبدو يف املاضي خارج نطاق تغطية التقدم التكنولوجي.
فإذا أمكن ميكنة حوايل  %40من العمل خالل  20إىل  25عاما حسب
بعض التقديرات (راجع دراسة  ،)Frey and Osborne 2013قد يسهم
ذلك يف جتاوز نمو إنتاجية العمالة بنحو  %2سنويا جمددا .وثانيا ،قد
يساعد صعود الصين يف تكثيف أعمال البحث والتطوير .وقد حتولت
بريطانيا من دورها كأحد أهم مصدري التكنولوجيا اجلديدة خالل
القرن التاسع عشر إىل االعتماد على حتويل التكنولوجيا من بقية
بلدان العامل يف القرن العشرين ،ال سيما الواليات املتحدة .وال يبدو
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من املستحيل خالل العقود القليلة القادمة أن يحدث حتول مماثل يف
األدوار بين الصين والواليات املتحدة .وثالثا ،تمهد ثورة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الالسلكية الطريق الكتشاف تكنولوجيا جديدة
مفيدة — من خالل خفض تكلفة الوصول إىل املعرفة وتوسيع نطاق
حتليل البيانات الذي يعتبر أساس التطور العلمي .وقد تم إحراز تقدم
تكنولوجي كبير بالفعل يف قطاع البحوث والتطوير.
ويف املقابل ،تركز أوروبا الغربية على حتقيق نمو تعويضي،
وليس على معدل التقدم التكنولوجي .وخالل الفترة من منتصف
القرن العشرين وحتى األزمة العاملية األخيرة ،تضمنت هذه التجربة
ثالث مراحل خمتلفة .وشهدت املرحلة األوىل التي انتهت يف أوائل
سبعينات القرن املاضي نموا تعويضيا سريعا ،وتمكنت أوروبا سريعا
من تضييق فجوة الدخل واإلنتاجية بينها وبين الواليات املتحدة.
وخالل املرحلة الثانية التي امتدت من أوائل سبعينات القرن املاضي
وحتى منتصف تسعينات القرن املاضي ،تراجع النمو تراجعا ملحوظا
يف البلدان األوروبية التي شهدت توقفا تاما يف نمو نصيب الفرد يف
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي .وكان ذلك نتيجة تراجع عدد ساعات
العمل والوظائف رغم النمو القوي يف إنتاجية العمالة واالنخفاض
األكبر على اإلطالق يف الفجوة مع الواليات املتحدة األمريكية من
حيث إجمايل الناجت احمللي احلقيقي لكل ساعة عمل .ولكن يف املرحلة
الثالثة منذ منتصف تسعينات القرن املاضي وحتى وقوع األزمة ،مل
يعادل نمو اإلنتاجية يف أوروبا مثيله يف الواليات املتحدة ،وتخلفت
أوروبا بصورة مطردة عن الواليات املتحدة بدال من اللحاق بها .ويف
نهاية املطاف يف عام  ،2007كان مستوى الدخل يف البلدان األعضاء
األوائل يف االحتاد األوروبي التي يبلغ عددها  15بلدا (بلدان االحتاد
األوروبي اخلمسة عشر — النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا
وأملانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ وهولندا والبرتغال
وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة) أقل قليال مقارنة بالواليات
املتحدة منه يف عام .1973

القدرة اجملتمعية عنصر أساسي

تعتمد آفاق النمو متوسطة األجل يف أوروبا على مدى سرعة نمو
اإلنتاجية يف الواليات املتحدة ومدى إمكانية ارتفاع النمو التعويضي
جمددا بعد توقفه طويال .ويرى املؤرخون االقتصاديون أن القدرة
اجملتمعية حمدد أساسي من حمددات جناح أو فشل النمو التعويضي.
ويقصد بالقدرة اجملتمعية هياكل احلوافز ،مثل التنظيم والضريبة،

منظر جوي جلسور علوية وقت الغسق يف مدينة لوس أجنيليس ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة

التي تؤثر على قرارات االستثمار واالبتكار التي تمكن الشركات من
االستخدام الفعال للتكنولوجيا التي تبتكرها البلدان الرائدة يف هذا
اجملال (مثل الواليات املتحدة) ،ومعاجلة أوجه عدم الكفاءة .واستمرار
القدرة اجملتمعية مع تقدم عجلة التنمية عموما يستلزم إصالح
املؤسسات والسياسات ،مثل قواعد أسواق رأس املال وفرض حواجز
على دخول أطراف جديدة يف األسواق ،وهي إصالحات قد يصعب
تنفيذها من الناحية السياسية .كذلك تختلف القدرات اجملتمعية
الالزمة باختالف احلقبة التكنولوجية — فاملؤسسات والسياسات
التي أثبتت فعاليتها يف تنظيم نقل تكنولوجيا خطوط التجميع يف
قطاع الصناعة التحويلية قد تكون قاصرة فيما يتصل بنشر التقدم
املعلوماتي والتكنولوجي احملرز يف قطاع اخلدمات السوقية.

االبتكار هو أساس النمو السريع يف
إنتاجية العمالة.
وقد استند النمو السريع خالل العصر الذهبي األوروبي يف
خمسينات وستينات القرن املاضي إىل أنشطة إعادة الهيكلة يف مرحلة
ما بعد احلرب ،وحتول العمالة من قطاع الزراعة إىل قطاع التصنيع،
واالندماج االقتصادي بين البلدان األوروبية ،والرأسمالية املتأنية ،أي
إيالء األهمية األكبر إىل املكاسب احلقيقية يف األجل الطويل وليس إىل
أسعار األسهم غدا .وهذه العناصر جميعها إما اختفت أو تراجع تأثيرها
كثيرا يف نهاية القرن العشرين .وقد ظهرت يف مرحلة ما بعد احلرب
اتفاقيات سياسية وهياكل مؤسسية ساندت إعادة هيكلة االقتصاد
األوروبي ،ونشأت عنها زيادة كبيرة يف التحويالت االجتماعية —
التي نتج عنها يف نهاية املطاف ارتفاع حاد يف الضرائب املباشرة
أدى إىل تشوه السلوك االقتصادي — وإرث ضخم من القواعد التنظيمية
يف معظم البلدان األوروبية.
ويف األعوام التي سبقت أزمة عام  ،2008عندما توقفت أوروبا
عن اللحاق بالواليات املتحدة وبدأت يف التخلف عنها ،ظهر حتليل
أمريكي ألسباب هذا التحول ولقي وقتها قبوال واسعا .ووفقا لهذا
التحليل ،فإن أوروبا كانت تعاين ببساطة من منافسة حمدودة للغاية
وضرائب ضخمة وقواعد تنظيمية مرهقة — وجميعها عوامل أدت
إىل تقويض القدرة اجملتمعية .ومل يكن ذلك حتوال جديدا — فقد ظلت
بلدان أوروبية عديدة على هذا الوضع لفترة من الزمن ،ولكن ذلك مل
يمنعها (ولكن ربما أعاقها قليال) عن اللحاق بالواليات املتحدة .ولكن
مع ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالسلكية اجلديدة التي
صاحبتها تطورات ضخمة — واعتمدت مكاسب اإلنتاجية املستمدة
منها على قدرة الشركات على إعادة تنظيم نفسها — كانت قوانين
حماية املوظفين وتنظيم أسواق املنتجات عائقا كبيرا .ومل يكن ذلك
بسبب أن القواعد التنظيمية األوروبية أصبحت أكثر تشددا ،بل ألن
القواعد التنظيمية املطبقة أعلى تكلفة .ويف االقتصادات املعتمدة على
القطاعات اخلدمية ،كانت قوى التدمير اخلالق أكثر وطأة ،حيث حلت
الشركات والتكنولوجيا اجلديدة األكثر كفاءة حمل مثيالتها القديمة
األقل كفاءة .وكانت هذه القوى أضعف يف أوروبا منها يف الواليات
املتحدة .ونشأ جزء كبير من فجوة اإلنتاجية املتبقية ،ال سيما يف
أوروبا اجلنوبية ،نتيجة عدم كفاءة توزيع املوارد — ال سيما بسبب
اإلرث الضخم من الشركات منخفضة اإلنتاجية.
التمويل والتنمية  مارس  ٢٠١٧

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

5

تنبؤات متفاوتة

ثمة تنبؤات متفاوتة بشأن النمو يف بلدان االحتاد األوروبي اخلمسة عشر .فمن
الناحية اإليجابية ،جند أن اإلنتاجية ال تزال تواصل ارتفاعها يف الواليات
املتحدة رغم تباطؤها إىل حد ما ،وأن النمو التعويضي ال يزال ممكنا .فعندما
أصدرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تنبؤات النمو املمكن
يف األجل الطويل لعام ( 2014باستخدام منهج استباقي اعتمد على نموذج
نمو تعويضي وليس على االستنباط من االجتاهات األخيرة) ،توقعت أن يبلغ
النمو املمكن يف إنتاجية العمالة ونصيب الفرد يف إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي يف بلدان االحتاد األوروبي اخلمسة عشر  %1.6و %1.5سنويا على
الترتيب بين عامي  2014و .2030وهذه األرقام تتجاوز كثيرا بالطبع األرقام
التي استنبطتها املفوضية األوروبية من االجتاهات األخيرة.
وعلى اجلانب السلبي ،جند أن حتقيق النتائج التي توقعتها منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي يتطلب إجراء إصالحات (هيكلية) ضخمة على
جانب العرض .وليس من الصعب إعداد قائمة باإلصالحات التي يتوقع أن
تؤدي إىل النتيجة املنتظرة .فقد قامت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي واملفوضية األوروبية بإعداد هذه القائمة .إذ يسهم تعزيز املنافسة
وإصالح النظام الضريبي وتخفيف القيود التنظيمية بدور كبير يف هذا الصدد
— إىل جانب االلتزام الكامل من جانب االحتاد األوروبي بما أعلنه من
نية إنشاء سوق خدمات أوروبية موحدة من خالل إلغاء التكاليف التجارية
املصاحبة خملتلف القواعد التنظيمية وإزالة احلواجز األخرى املفروضة على
دخول موردي االحتاد األوروبي إىل هذه السوق .ولكن ما يدعو إىل القلق
أن السياسات الصعبة بالفعل التي تستند إليها هذه اإلصالحات قد ازدادت
تعقيدا بسبب صعود النزعة الشعبوية وتراجع دعم االقتصاد السوقي يف جميع
أنحاء أوروبا .ومن أهم األمثلة على ذلك تصويت بريطانيا لصالح اخلروج من
االحتاد األوروبي.

االستماع  يمكن
أن يخبرنا بأمور
كثيرة عن

العامل
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وإيجازا ملا سبق ،فإن تباطؤ اإلنتاجية يف الواليات املتحدة هو حقيقة
واقعة تسبق األزمة ،ولكنه ليس ظاهرة دائمة بالضرورة .ويمثل التقدم
التكنولوجي عنصرا أساسيا لنمو اإلنتاجية يف املستقبل ،ولكن ال يمكن
التنبؤ به كما هو احلال دائما .وإذا تمكنت أوروبا من إجراء إصالحات ضخمة
يف جانب العرض ،فإنها قد تستطيع بذلك النمو بمعدالت أسرع من الواليات
املتحدة ،ولكن ذلك أمر مستبعد يف ظل الظروف احلالية .فكما حدث يف ظل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالسلكية ،يمكن أن جتد أوروبا صعوبات
يف االستفادة من إمكانات التكنولوجيا احلديثة مستقبال مما يجعلها تتخلف
أكثر وأكثر عن ركب الواليات املتحدة.
نيكوالس كرافتس هو أستاذ اقتصاد وتاريخ اقتصادي بجامعة وارويك.
املراجع:
Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy
Database, May.
Frey, Carl Benedikt, and Michael A. Osborne. 2013. “The Future
”?of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation
Unpublished, Oxford Martin School, Oxford,United Kingdom.
Havik, Karel, Kieran McMorrow, Fabrice Orlandi, Christophe Planas,
Rafal Raciborski, Werner Röger, Alessandro Rossi, Anna Thum-Thysen,
and Valerie Vandermeulen. 2014. “The Production Function Methodology
for Calculating Potential Growth Rates and Output Gaps.” European
Economy Economic Papers 535, European Commission, Brussels.
US Congressional Budget Office. 2016. “An Update to the Budget and
Economic Outlook, 2016 to 2026.” Washington, DC, August. www.cbo.
gov/publication/51908.

استمع إىل البث اإللكتروين الصوتي
من الصندوق
الذي يقدم أملع العقول يف جمال
االقتصاد والتنمية.
يف املوقع اإللكتروينIMF.org/podcasts  :

أو عبر التطبيق املفضل لديكم للبث الصوتي.
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النمو

تكلفة الشيخوخة

العبو الورق يف مدينة نابويل ،إيطاليا.

رونالد يل وأندرو ميسون

تؤثر

شيخوخة السكان وتباطؤ نمو
القوى العاملة على االقتصادات
بطرق عديدة—فنمو إجمايل الناجت
احمللي يتباطأ ،واألشخاص يف سن العمل يدفعون
أكثر إلعالة كبار السن ،وامليزانيات العامة ترزح
حتت عبء التكلفة الكلية األعلى لبرامج الصحة
والتقاعد لكبار السن.
غير أن شيخوخة السكان قد ترفع من قيمة
رأس املال لكل عامل ،األمر الذي من شأنه أن يعزز
األجور والناجت لكل ساعة عمل (اإلنتاجية) ويخفض
أسعار الفائدة ألن األجور األعلى تخفض العائد على
رأس املال .وبدال من ذلك ،يمكن أن تؤدي شيخوخة
السكان وتباطؤ نمو القوى العاملة إىل ركود مزمن
إذا ما أثنيت الشركات عن استثمار األموال الوفيرة
املتاحة لإلقراض.
ويشهد النمو االقتصادي تباطؤا يف االقتصادات
املتقدمة ،وهو ما يرجع جزئيا على األقل إىل انتهاء
طفرة املواليد ،مما أدى إىل انخفاض يف عدد السكان
ونمو القوى العاملة—على الرغم من الهجرة .وقد
وجد العديد من الدراسات التجريبية أن نمو إجمايل
الناجت احمللي يتباطأ تقريبا بنسبة واحد إىل واحد
مع االنخفاضات يف قوة العمل ونمو السكان ،وهو
احتمال مثير للقلق لكل من الواليات املتحدة وأوروبا.
ويف الواليات املتحدة ،خالل األربعين عاما
املمتدة من  1975إىل  ،2015شهد عدد السكان
يف الفئة العمرية من  20إىل  64عاما نموا نسبته
 %1.24سنويا ،ولكن من املتوقع أن يبلغ النمو
 %0.29فقط يف السنوات األربعين التالية .وينبغي

أن يؤدي هذا إىل تراجع مقابل يف معدل نمو إجمايل
الناجت احمللي واالستهالك اإلجمايل .ويشهد العديد
من االقتصادات املتقدمة بالفعل انخفاضا يف عدد
السكان يف سن العمل—فسوف ينخفض يف أوروبا
بأكثر من  %20بين عامي  2015و ،2055مع
انخفاض مصاحب يف نمو إجمايل الناجت احمللي.

أهمية نصيب الفرد من الناجت

ال تعتمد رفاهية األفراد على النمو اإلجمايل وإنما على
نصيب الفرد من النمو .وتتنبأ نماذج النمو املعيارية
بأن تباطؤ النمو السكاين يؤدي أيضا إىل زيادة الناجت
واألجور لكل عامل .والسؤال األساسي هو ما إذا كان
هذا الناجت األعلى لكل عامل سوف ُيترجم إىل دخل
أعلى للفرد .وهذا يتوقف ،مع تقدم السكان يف العمر،
على مقدار حتييد اإلنتاجية األعلى للزيادة يف عدد
املُعالين (كبارا وصغارا) لكل عامل.
ولإلجابة عن هذا السؤال ،ننظر مليا يف كيفية
اختالف النشاط االقتصادي بحسب العمر ،باالعتماد
على حسابات االنتفاع الوطنية (national transfer
) ،accountsوالتي تقيس كيف يقوم األشخاص يف
خمتلف األعمار بإنتاج واستهالك وادخار املوارد

مع تقدم السكان
يف السن يف الدول
األكثر ثراء ،يتباطأ
نمو إجمايل الناجت
احمللي ،وتزيد
تكاليف اإلعالة،
وتعاين امليزانيات
احلكومية من
الضغوط

;(NTAccounts.org; Lee and Mason 2011
).United Nations 2013

يستهلك األطفال أكثر مما ينتجون ،واألمر
نفسه ينطبق يف املتوسط على كبار السن .ويتم
تغطية االستهالك من جانب األطفال وإىل حد ما
من جانب كبار السن بواسطة البالغين يف مقتبل
العمر—البالغة أعمارهم من  25إىل  59سنة
التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧
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تقريبا—الذين ينتجون أكثر مما يستهلكون (راجع الرسم البياين .)1
ومع َتقدم أعمار السكان ،تنخفض نسبة العاملين بينما تزيد نسبة
املسنين من ذوي االستهالك املرتفع .ويف بعض البلدان ،مثل اليابان
والسويد والواليات املتحدة ،فإن االستهالك النسبي من جانب كبار
السن أعلى بكثير من املتوسط املبين يف الرسم البياين 1؛ ويف بلدان
أخرى مثل النمسا وإسبانيا ،فإن الزيادة النسبية أقل من ذلك بكثير.
وزيادة االستهالك من جانب كبار السن يمكن موازنتها جزئيا
بتراجع نسبة األطفال يف عدد السكان .ولكن إذا ما بدأت معدالت
اخلصوبة يف التعايف من املستويات املنخفضة احلالية ،فإن نسبة
األطفال وكبار السن يف عدد السكان قد تزيد ،مما يزيد الضغط على
العاملين يف مقتبل العمر.
وتقدم أعمار السكان يلقي ضغوطا مالية على اجملتمع ككل نظرا
ألن عدد العاملين ينخفض نسبة إىل عدد املستهلكين .وتتحدد هذه
الظاهرة كميا بواسطة نسبة إعالة جمموع عدد العاملين للمستهلكين
(والتي تتضمن اجلميع—الشباب ،واألشخاص يف مقتبل العمر،
وكبار السن).

8

وكلما انخفضت نسبة اإلعالة ،قل عدد العاملين املتاحين لتمويل
املستهلكين ،وبالتايل يجب إما تخفيض االستهالك أو زيادة العرض
من العمل—على سبيل املثال ،من خالل تأخير سن التقاعد .وبين عامي
 2015و 2050سوف تنخفض نسبة اإلعالة بمقدار  %0.26سنويا
يف الواليات املتحدة ،و %0.40يف األمم األخرى ذات الدخل املرتفع،
و %0.82يف الصين (راجع الرسم البياين  .)2وهذا يعني أنه بحلول
عام  ،2050ما مل يزد املعروض من العمل ،يجب خفض االستهالك
بنسبة  %25يف الصين ،و %9يف الواليات املتحدة و %13يف البلدان
األخرى مرتفعة الدخل .وسوف يلزم تعديل األنماط العمرية لالستهالك
والكسب ،كتلك املوضحة يف الرسم البياين  ،1الستيعاب احلقائق
الديمغرافية اجلديدة.

دفع تكاليف استهالك كبار السن

يدفع كبار السن تكاليف االستهالك بمجموعة متنوعة من الطرق.
فباإلضافة إىل ما قد يكسبونه من االستمرار يف العمل ،فإن
املستهلكين من كبار السن يعتمدون جزئيا على أصولهم—بما يف
ذلك املزارع واألعمال التجارية ،والسكن ،واملدخرات واالستثمارات.
ويأتي جزء آخر من احلكومة يف شكل نقدي مثل معاشات التقاعد
والتحويالت العامة العينية مثل الرعاية الصحية والرعاية طويلة
ُدفع هذه التحويالت العامة من الضرائب ،ويف الغالب تلك
األجل .وت َ
التي يدفعها السكان البالغون ممن هم يف مقتبل العمر .وقد يأتي
بعض االستهالك عن طريق صايف الدعم (الدعم املُتل َقى ناقصا الدعم
املمنوح) املقدم من أفراد األسرة األصغر سنا .ويحصل كبار السن يف
شرق آسيا على دعم أكبر من عائالتهم مقارنة بما يقدمونه .ولكن
يف الكثير من باقي آسيا (بما يف ذلك اليابان وكوريا) ،وأوروبا،
واألمريكتين ،يعطي كبار السن يف املتوسط أكثر ألفراد األسرة
األصغر سنا مقارنة بما يتلقونه.

تقدم أعمار السكان يلقي ضغوطا
مالية على اجملتمع ككل
وبشكل عام ،كلما ارتفعت نسبة االستهالك التي يدفعها كبار السن
ألنفسهم ،قلت التكلفة الواقعة على البالغين يف مقتبل العمر كضرائب
أعلى (راجع الرسم البياين  .)3وتعتبر أوروبا مثاال بارزا لالعتماد
الشديد على حتويالت القطاع العام لدفع تكاليف استهالك كبار السن.
وعندما يساهم كبار السن قليال يف استهالكهم اخلاص—إما من خالل
دخل األصول أو مواصلة العمل—فهي صيغة لتكاليف باهظة مع تقدم
السكان يف العمر .والعكس صحيح يف الواليات املتحدة ،حيث يتقاعد
األشخاص بشكل عام يف سن متقدم ،ويعتمدون أكثر على أصولهم
اخلاصة يف سن الشيخوخة .وتقع أمريكا الالتينية بين االثنين ،وتشبه
آسيا الواليات املتحدة.
وتمثل حتويالت القطاع العام ملعاشات التقاعد والرعاية الصحية
والرعاية طويلة األجل مشكلة خاصة مع تقدم السكان يف العمر ،ألن
هذه املدفوعات ،حتى بعد طرح اجلزء املمول من مدفوعات الضرائب
التي يدفعها كبار السن ،تستأثر بجزء كبير من امليزانيات العامة.
وتشير التوقعات إىل أن هذه البرامج لن تكون مستدامة يف العادة
إال يف حالة زيادة الضرائب أو خفض املزايا أو كليهما.
وتمثل نسب الدعم املايل ( )fiscal support ratiosطريقة للنظر
يف املشكلة .ويتم إعداد هذه النسب على غرار نسب اإلعالة ،إال أنها
تربط دافعي الضرائب باملستفيدين بدال من ربط العمالة باملستهلكين.
ويف الواليات املتحدة ،سوف تنخفض نسبة الدعم املايل بمقدار %11
بين عامي  2010و 2050جراء شيخوخة السكان .وهذا يعني أنه
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لتحقيق التوازن بين اإليرادات الضريبية والنفقات يف املوازنة العامة
(االحتادية ،وموازنة الوالية ،واملوازنة احمللية معا) يف عام ،2050
يجب أن تكون اإليرادات الضرائب أعلى بنسبة  %11أو النفقات أقل
بنسبة  ،%11أو مزيج من االثنين ،جملرد تعويض زيادة التكاليف
من شيخوخة السكان .وبالنسبة للبلدان األوروبية ،فإن العدد املقابل
يتراوح ما بين  %14و ،%28ويبلغ  %26يف حالة اليابان .وتشير
هذه األرقام إىل جمموع امليزانية احلكومية وليس إىل عنصر الرعاية
االجتماعية فقط .وحتاول بعض احلكومات تنفيذ املهمة الصعبة
سياسيا املتمثلة يف إعادة هيكلة برامج التحويالت العامة لديها
ملعاجلة هذه القضايا—على سبيل املثال عن طريق رفع سن التقاعد
وربط مستوى املزايا على نحو أوثق مع توافر اإليرادات الضريبية.

مكاسب اإلنتاجية

إذا ظل معدل االدخار الكلي ثابتا يف حين تباطأ معدل نمو القوى
العاملة ،فإن نصيب الفرد من رأس املال (مثل اآلالت ،والطرق،
ومعدات املكاتب العاملة املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات)
سيرتفع ،مما يعزز اإلنتاجية واألجور ويخفض أسعار الفائدة .ويف
الواليات املتحدة ،فإن االنخفاض السنوي يف االنتاجية البالغ %1
خالل الفترة  2055-2015مقارنة بالفترة  2015-1975ينطوي
على زيادة كبيرة يف رأس املال لكل عامل .ويف الواليات املتحدة
ومعظم البلدان األخرى ،فإن كبار السن هم مدخرون صافيون
( )Lee and Mason 2011ويمتلكون أصوال أكثر من البالغين األصغر
سنا .ومن شأن احلياة األطول وتراجع اخلصوبة رفع معدالت االدخار،
مما يعزز االدخار اخلاص.
ولكن يف بعض السيناريوهات قد ال يزيد نصيب العامل من
رأس املال .فإذا اضطرت احلكومات بفعل شيخوخة السكان إىل
زيادة االقتراض لدفع املزايا ،قد يؤدي ذلك إىل املزاحمة على األموال
املوجهة لالستثمار الرأسمايل اخلاص .أو إذا بدأ نصيب العامل من
رأس املال يف االرتفاع ودفع أسعار الفائدة إىل االنخفاض ،قد يختار

البالغون تقليل االدخار ،مما يحد يف نهاية األمر من الزيادة يف رأس
املال .واالحتمال الثالث هو أن أولئك الذين يملكون املال لالستثمار
سوف يبحثون عن عوائد أعلى يف أسواق رأس املال األجنبي ،وخاصة
يف املناطق النامية واالقتصادات الصاعدة ،حيث يكون السكان أصغر
سنا ومعدالت العائد قد تكون أعلى .ويف هذه احلالة ،لن تستفيد العمالة
احمللية من خالل ارتفاع األجور وزيادة اإلنتاجية على الرغم من أن
العوائد على االستثمارات األجنبية سوف تزيد الدخل القومي.

تباطؤ طويل األجل

وقد تختار الشركات خفض االستثمار يف االقتصاد احمللي بشكل
Asia
كانت ترى أن نمو الناجت
كبير ،حتى مع تراجع أسعار الفائدة ،إذا
واالستهالك سوف يتباطأ استجابة النخفاض عدد السكان والقوى
العاملة ،وربما تراجع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (ذلك اجلزء
من النمو االقتصادي الذي ال تفسره الزيادات يف مدخالت رأس املال
والعمل والذي يعكس عوامل أساسية مثل التكنولوجيا) .وإذا أصبحت
الشركات متشائمة ،حتى ولو دفعت البنوك املركزية أسعار الفائدة إىل
مستويات سالبة ،يمكن أن يظل االقتصاد راكدا ،مع ارتفاع معدالت
البطالة لسنوات عديدة—وهي حالة يسميها البعض الركود املزمن
(راجع "املستقبل البطيء" ” ”Sluggish Futureو"إىل أين يتجه النمو
االقتصادي؟" ”? ”Whither Economic Growthيف هذا العدد من
جملة "التمويل والتنمية") .ويفسر بعض االقتصاديين نمو االقتصاد
الياباين الثابت تقريبا يف العقود األخيرة وإخفاق أوروبا يف التعايف
من األزمة املالية العاملية باستخدام هذه الكلمات (Teulings and
).Baldwin 2014
ومع تقدم السكان يف العمر ونموهم بشكل أبطأ ،فإن نمو إجمايل
الناجت احمللي والدخل القومي سوف يتباطأ بالتأكيد ،ولكن التأثير على
Figure 1: Trust has declined sharply in the United States
يكون خمتلفا
األفراد—مقيسا بنصيب الفرد من الدخل واالستهالك—قد
share of working-age population responding that most people can be trusted
تماما .فشيخوخة السكان سوف تعني زيادة إعالة كبار السن بقدر أن
هؤالء لن يعتمدوا يف إعالة أنفسهم على أصولهم أو على عملهم .ولكنها
قد تتسبب أيضا يف زيادة رأس املال لكل عامل وارتفاع اإلنتاجية
واألجور ،ال سيما إذا كان الدين احلكومي ال يزاحم االستثمار يف رأس
املال ( .)Lee 2016وما إذا كانت شيخوخة السكان جيدة أو سيئة
لالقتصاد هو سؤال يستعصي على اإلجابات البسيطة .وسوف يتوقف
حجم املشكلة على حدة شيخوخة السكان ،ومدى قدرة السياسة العامة
على التكيف مع احلقائق الديمغرافية اجلديدة.

■

رونالد يل هو أستاذ بكلية الدراسات العليا يف جامعة كاليفورنيا،
بيركلي ،وأندرو ميسون أستاذ االقتصاد بجامعة هاواي ،مانوا،
وزميل أقدم يف مركز الشرق والغرب.
املراجع:
Lee, Ronald. 2016. “Macroeconomics, Aging and Growth.” In
Handbook of the Economics of Population Aging, edited by John Piggott
and Alan Woodland. Amsterdam: Elsevier, 59–118.
Lee, Ronald, and Andrew Mason. 2011. Population Aging and the
Generational Economy: A Global Perspective. Cheltenham, United
Kingdom: Edward Elgar.
Mason, Andrew, Ronald Lee, and others. Forthcoming. “Support
Ratios and Demographic Dividends: Estimates for the World.” United
Nations Population Division Technical Report, New York.
Teulings, Coen, and Richard Baldwin, eds. 2014. Secular Stagnation:
Facts, Causes and Cures. VoxEU.org eBook, London: Centre for Economic
Policy Research.
United Nations. 2013. National Transfer Accounts Manual: Measuring
and Analysing the Generational Economy. Department of Economic and
Social Affairs, Population Division, New York.
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عالق يف شرك التباطؤ
غوستافو أدلر ورومان دوفال

إلنعاش اإلنتاجية
العاملية ،علينا
أن نبدأ بمعاجلة
موروثات األزمة
املالية

10

يبدو

أن التغير التكنولوجي يحدث
بشكل أسرع من أي وقت مضى.
فاحتمالية أن تصبح اختراعات
مثل السيارات التي تعمل بدون سائق ،واحملامي
اآليل ،واألعضاء البشرية املطبوعة بتقنية الطباعة
ثالثية األبعاد أمرا اعتياديا تشير إىل موجة جديدة
من التقدم التكنولوجي .وينبغي لهذه التطورات أن
ترفع مستوى معيشتنا من خالل السماح لنا بإنتاج
املزيد من السلع واخلدمات بقدر أقل من رأس املال
وعدد أقل من ساعات العمل—بمعنى أن نكون أكثر
إنتاجية .ولكن بإعادة صياغة ما قاله احلائز على
جائزة نوبل روبرت سولو ،يمكننا أن نشهد ذلك يف كل
مكان إال يف إحصاءات اإلنتاجية.
واحلقيقة احمليرة هي أن نصيب العامل يف
الناجت واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج—والتي تقيس
اإلنتاجية اإلجمالية لكل من العمل ورأس املال وتعكس
عناصر مثل التكنولوجيا—قد شهدا تباطؤا حادا
على مدى العقد املاضي ،وخاصة منذ األزمة املالية
العاملية  .2009-2008وهذه الظاهرة واضحة يف
االقتصادات املتقدمة ،كذلك يبدو أنها تمتد إىل العديد
من االقتصادات النامية (راجع الرسم البياين .)1

التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧

وبطبيعة احلال ،من الصعب قياس اإلنتاجية يف
حد ذاتها ،ولكن ليس هناك سبب وجيه للشك بأن خطأ
القياس قد زاد على مدى العقد املاضي—وحتى لو
كان قد زاد ،فإنه ال يفسر اجلزء األكبر من التباطؤ كما
ُتظهِ ر الدراسات احلديثة (دراسة .)Svyerson 2016
وإذا استمر تباطؤ نمو اإلنتاجية ،فسوف يهدد
بشكل خطير التقدم احملقق على صعيد رفع مستويات
املعيشة العاملية ،واستمرارية القدرة على حتمل
الدين اخلاص والعام ،واجلدوى من نظم احلماية
االجتماعية ،وقدرة السياسات االقتصادية على
االستجابة للصدمات املستقبلية .وليس من احلكمة
اجللوس وانتظار الذكاء االصطناعي وغير ذلك من
التقنيات املتطورة أن تؤدي إىل إحياء اإلنتاجية
بحسب الفرضيات .ولكن لعالج البالء ،يجب علينا أوال
تشخيص أسبابه اجلذرية.

ندوب دائمة

ينبع نمو اإلنتاجية من االبتكار التكنولوجي
وانتشار التكنولوجيا ،وليس هناك نقص يف
التفسيرات التي توضح أسباب تباطؤ أيهما أو
كالهما .فالبعض يلقي اللوم على تالشي طفرة

عمال بانتظار احلصول على وظيفة يف صالة توزيع العمالة رقم 13
ألعمال التحميل والتفريغ بامليناء ،يف لوس أجنلوس ،كاليفورنيا،
الواليات املتحدة.
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النمو
على انخفاضات كبيرة ومستمرة يف الناجت.
ومثل هذه اخلسائر يف الناجت ال تعكس
التراجع املستمر يف التوظيف واالستثمار
فحسب ،ولكن أيضا الهبوط الدائم يف
اإلنتاجية (راجع الرسم البياين  .)2ومل تكن
الديناميكيات التي أعقبت األزمة املالية
٣
العاملية خمتلفة.
٢
والسؤال هو :كيف يمكن أن تؤدي
٢٠٠٩-٢٠٠٨
صدمة مالية كبيرة—ومؤقتة على ما يبدو—
١
إىل مثل هذه اآلثار الكبيرة واملستمرة على
اإلنتاجية؟
١ثمة الكثير الذي يمكن عزوه إىل
٢التفاعل بين ضعف امليزانيات العمومية
٣للشركات ،جنبا إىل جنب مع تشديد شروط
١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥
االئتمان ،وضعف الطلب الكلي ،وعدم
٩٫٠
اليقين االقتصادي وعلى صعيد السياسات
الذي يميز بيئة ما بعد األزمة .وقد عملت
هذه العوامل فيما يبدو على تغذية حلقة
مفرغة من ضعف االستثمار ،واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ،والنمو
املمكن .وقد ركزنا يف املقام األول على االقتصادات املتقدمة ،وعلى
الرغم من أن بعض النتائج التي توصلنا إليها تنطبق على االقتصادات
النامية ،فإن العوامل وراء تباطؤ اإلنتاجية بها تتسم بأنها أقل وضوحا
وتستلزم مزيدا من البحوث.
ويف االقتصادات املتقدمة ،فإن الشركات التي كانت تتسم
٢
بميزانيات عمومية أضعف—بمعنى تلك التي تعاين من ارتفاع
الديون أو القروض الكبيرة املستحقة—قبل األزمة شهدت هبوطا
مفاجئا بشكل أكبر يف اإلنتاجية مقارنة بنظيراتها ذوات امليزانيات
٢العمومية األقوى (الرسم البياين  .)3ومل يكن هذا اخلبر سارا .فإن
كان أداء هذه الشركات سيئا قبل األزمة ،فإن تقليصها أو خروجها
٤تماما من السوق كان سيؤدي إىل ارتفاع اإلنتاجية الكلية—مما
٦يسمح بحدوث ما يعرف باألثر املطهر ( )cleansing effectلفترات
الركود .ولكن األمر مل يكن كذلك .فالشركات ذات امليزانيات العمومية
٨١١
٢
٣
٤
٥
األضعف تمتعت بديناميات إنتاجية مماثلة للشركات التي اتسمت
بضعف أقل حتى  ،2008وهو ما يشير إىل أن األداء البطيء املستمر
Blanchard, Cerutti, and Summers 2015
للشركات األكثر ضعفا بعد  2008كان ناجتا عن صدمة األزمة،
KLEMS
٩٫٠
وليس من األداء الضعيف يف حد ذاته.
وتفاقمت مواطن الضعف يف امليزانية العمومية بفعل األوضاع
املالية متزايدة الصعوبة .ويف الواقع ،فإن النقص احلاد يف االئتمان
الذي أعقب إخفاق بنك ليمان براذرز ( ،)Lehman Brothersوبعد
ذلك أزمة منطقة اليورو ،يميز األزمة املالية العاملية عن فترات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (دراستي Fernald 2015؛
الركود السابقة .فاجتماع اثنين من العوامل أ ّثر بشكل واضح على
و)Gordon 2016؛ أو ركود األنشطة التجارية وعدم كفاية إصالحات
اإلنتاجية—وخصوصا يف البلدان التي اشتدت فيها األوضاع املالية
سوق العمل واملنتجات (دراستي Andrews, Criscuolo, and Gal
عن غيرها .ففي هذه االقتصادات ،كان الفرق يف اإلنتاجية بعد
2015؛ و)Cette, Fernald, and Mojon 2016؛ أو صعود رأس املال
األزمة الفتا بين الشركات التي دخلت األزمة بقروض مستحقة كبيرة
القائم على معارف حمددة وديناميكيات السوق التي مؤداها استئثار
وتلك التي اتسمت بانخفاض احتياجات إعادة التمويل .وتشير عملية
الفائز بكل شيء؛ أو املهارات غير املتوافقة واملعيبة؛ أو العوامل
حسابية بسيطة إىل أن التفاعل بين ضعف الشركات قبل األزمة
الديمغرافية مثل شيخوخة السكان؛ أو تباطؤ االندماج التجاري العاملي
وتشديد االئتمان قد يكون مسؤوال ،يف املتوسط ،عما يصل إىل ثلث
).(IMF 2016
التباطؤ الكلي يف اإلنتاجية بعد األزمة يف الشركات باالقتصادات
وأدى العديد من هذه العوامل دورا مهما ويمكن أن يظل عبئا على
املتقدمة.
اإلنتاجية .ولكن تباطؤ اإلنتاجية على نحو مفاجئ وكبير ومستمر يف
والسؤال هو :ملاذا أدى نقص االئتمان إىل مثل هذه األضرار
أعقاب األزمة املالية العاملية يشير إىل أن هذه القوى بطيئة احلركة
الدائمة على إنتاجية الشركات القائمة؟ وتشير أدلتنا إىل أن ُشح
ليست العوامل املسؤولة الوحيدة أو حتى الرئيسية .فاألزمة نفسها هي
السيولة املفاجئ وما اقترن به من صعوبة يف تمويل رأس املال
عامل من الدرجة األوىل.
العامل ربما اضطر الشركات املُعسرة إىل بيع األصول بأسعار بخسة
وخالفا حلاالت التباطؤ االقتصادي النمطية ،فإن فترات الركود
أو تسريح العمالة أو خفض االستثمارات غير امللموسة أو اإلفالس،
العميق—التي ترتبط يف كثير من األحيان باألزمات املالية—تنطوي
التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧
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األمر الذي كانت له آثار سلبية على اإلنتاجية .وبعد انهيار بنك ليمان
مباشرة ،فإن الشركات التي كانت تعاين قبال من ضعف ميزانيتها
العمومية استثمرت بشكل أقل كثيرا يف األصول غير امللموسة مقارنة
بنظيراتها األقل ضعفا (دراسة  ،Duval, Hong, and Timmerقيد
اإلصدار) .وبشكل أعم ،فإن نقص فرص احلصول على االئتمان يدفع
الشركات إىل حتويل إنفاقها االستثماري نحو املشاريع األقصر أجال
والتي تنطوي على قدر أقل من اخملاطر والعائد (دراسة Aghion and
.)others 2012
ويبدو أن تشديد شروط االئتمان مل يؤد إىل تقويض نمو اإلنتاجية
داخل الشركات فحسب ،بل أيضا إىل احلد من قدرة االقتصاد على
حتويل رأس املال إىل اجملاالت التي يكون فيها أكثر إنتاجية .ويف
الواقع ،فإن سوء تخصيص رأس املال (املقيس بالتشتت يف عائد رأس
املال عبر الشركات والقطاعات) قد ارتفع يف أعقاب األزمة.
وعلى الرغم من أن أسباب تشديد شروط االئتمان خالل األزمة
غير مفهومة بشكل كامل بعد ،إال أنه ربما أدى دورا عن طريق إعاقة
نمو الشركات املقيدة ماليا مقارنة بنظرائها األقل تقييدا .وبقدر ما
كان بعض الشركات يف اجملموعة األوىل يقدم عائدات حمتملة قوية،
بينما كان البعض يف اجملموعة األخيرة يقدم عائدات حمتملة ضعيفة،
فإن أي فشل يف إعادة تخصيص رأس املال يظهر على املستوى الكلي
كزيادة يف سوء توزيع املوارد وكانخفاض يف اإلنتاجية.
ومن احملتمل أيضا قيام بعض البنوك بتجديد القروض بشكل
روتيني—دون اشتراط سداد أصل الدين—للشركات الضعيفة (التي
تسمى "الشركات امليتة احلية  )"Zombieلتأجيل االعتراف بخسائر
القروض املتعثرة واحلاجة لزيادة رأس املال .وبقدر ما كانت هذه
التجديدات الروتينية تفيد الشركات عالية الربحية والشركات التي
مل تكن رابحة على حد السواء ،فإنها ربما أضعفت العملية املعتادة
املتمثلة يف إعادة تخصيص املوارد بعيدا عن هذه األخيرة وجتاه
األوىل ،كما هو معتاد يف اقتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد.
ويعد الضعف املستمر يف الطلب واالستثمار من السمات املميزة
حلقبة ما بعد األزمة ،وخصوصا يف االقتصادات املتقدمة .ويمكن
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القول بأن هذه الظاهرة ساعدت أيضا على تآكل مكاسب اإلنتاجية
عن طريق إبطاء اعتماد التكنولوجيات اجلديدة ،والتي غالبا ما
تتجسد يف رأس املال .ويف أواخر التسعينات واأللفينات من القرن
العشرين ،على سبيل املثال ،جتسد التغير التكنولوجي—مثل استخدام
اإلنترنت—يف شكل أجهزة كمبيوتر جديدة وقوية بشكل متزايد.
وتشير التقديرات إىل أن تراجع االستثمار ربما خفض نمو اإلنتاجية
الكلية لعوامل اإلنتاج يف االقتصادات املتقدمة بنحو  0.2نقطة
مئوية سنويا يف أعقاب األزمة.
كما يبدو أن ارتفاع عدم اليقين على صعيد السياسات منذ
بداية األزمة قد أدى دورا مهما يف خفض االستثمار واإلنتاجية يف
االقتصادات املهمة .فارتفاع عدم اليقين يدفع الشركات ،وخاصة تلك
املعتمدة على التمويل اخلارجي ،ليس فقط إىل خفض االستثمار ولكن
أيضا إىل تركيز استثماراتها على املشاريع األقصر أجال والتي تنطوي
على قدر أقل من اخملاطر والعائد .ووفقا للنتائج اجلديدة التي توصل
إليها صندوق النقد الدويل ،أدى ارتفاع مستوى عدم اليقين إىل إضعاف
اإلنتاجية بشكل غير متناسب يف الصناعات (كالتشييد والبناء مثال)،
التي اعتمدت بشكل أكبر على التمويل اخلارجي .وكان االستثمار
األضعف يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامال مساعدا .وربما
أدى ارتفاع مستوى عدم اليقين بشكل عام إىل تفاقم تباطؤ اإلنتاجية
بعد األزمة بنسبة تصل إىل  %0.2سنويا يف املتوسط يف أوروبا ،و%0.1
يف اليابان ،و %0.07يف الواليات املتحدة.

القوى الهيكلية

ورغم أن آثار األزمة ما انفكت تعرقل نمو اإلنتاجية منذ أواخر
األلفينات ،ولكن القوى املعاكسة األخر األطول أجال كانت بالفعل
مؤثرة.
وبعد فترة وجيزة من ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
أواخر التسعينات ،شهد نمو اإلنتاجية يف القطاعات األكثر اعتمادا على
هذه التكنولوجيا تباطؤا ملحوظا ،وخصوصا يف البلدان األكثر تقدما
من الناحية التكنولوجية .وقد أثر هذا أيضا على االقتصادات املـتأخرة،
والتي شكل فيها اعتماد التقنيات الرائدة حمركا مهما لإلنتاجية.

الضعف املستمر يف الطلب واالستثمار
هو أيضا من السمات املميزة حلقبة
ما بعد األزمة.
كذلك يبدو أن شيخوخة السكان يف االقتصادات املتقدمة قد
أصبحت تدريجيا عبئا على اإلنتاجية .فمهارات العاملين تميل إىل
الزيادة حتى سن معينة ثم تبدأ بعدها يف االنخفاض—مع ما يصاحب
ذلك من آثار على االبتكار واإلنتاجية .ويشير حتليل العالقة بين
الهيكل العمري لقوة العمل واإلنتاجية اإلجمالية إىل أن تسارع وتيرة
الشيخوخة خالل األلفينات ربما أدى إىل خفض نمو اإلنتاجية الكلية
لعوامل اإلنتاج يف االقتصادات املتقدمة بأكثر من  0.2نقطة مئوية
سنويا يف املتوسط مقارنة بفترة التسعينات.
ويشكل تباطؤ التجارة العاملية عبئا آخر طويل األجل على
اإلنتاجية .فالتزايد السريع يف تدفقات التجارة الدولية يف أواخر
التسعينات وأوائل األلفينات أدى إىل دعم نمو اإلنتاجية من خالل
تقوية احلوافز لدى الشركات احمللية وقدرتها على اإلنتاج بكفاءة
واالبتكار واستخدام مدخالت أكثر أو أفضل .كما ساعد التعلم من
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االنفتاح على األسواق اخلارجية وكذلك قيام االقتصادات بإعادة
تخصيص املوارد نحو األنشطة ذات امليزة النسبية الدولية على زيادة
اإلنتاجية .وتشير تقديراتنا ،على سبيل املثال ،إىل أن تزايد التجارة
نتيجة االندماج التجاري العاملي للصين فقط قد يكون مسؤوال عما
يصل إىل  %10من متوسط زيادة اإلنتاجية الكلية يف االقتصادات
املتقدمة بين عامي  1995و.2007
غير أنه منذ عام  2012عجزت التجارة عن مواكبة إجمايل
الناجت احمللي العاملي ،األمر الذي يعكس يف املقام ضعف النشاط
االقتصادي ،وبدرجة أقل تراجع جهود حترير التجارة ونضوج سالسل
التوريد العاملية ،مما ساهم يف تباطؤ اإلنتاجية ( .)IMF 2015ومع
نضوج االندماج التجاري العاملي ،قد يعني ذلك مكاسب إنتاجية أقل
يف املستقبل— وبطبيعة احلال ،فإن القيود التجارية الصريحة اجلديدة
سوف تعني انحسار مكاسب اإلنتاجية السابقة.
وتتمثل الرياح العاملية املعاكسة األخرى يف انخفاض مستوى
التحصيل التعليمي الذي قدم إسهاما مهما لنمو إنتاجية العمل الكلية
يف العقود املاضية .وربما ساهم هذا التباطؤ بنحو  0.3نقطة مئوية
يف تراجع نمو إنتاجية العمل السنوية منذ مطلع القرن.

معاجلة اإلنتاجية

ومن أجل التصدي لهذه القضايا طويلة األجل ،يتعين على واضعي
السياسات السعي إىل تعزيز اإلصالحات الهيكلية ،وتقوية االبتكار
والتعليم ،واالستمرار يف جني املكاسب من انفتاح التجارة والهجرة،
مع ضمان تقاسم هذه الفوائد على نطاق واسع داخل البلدان أيضا.
ولكن نظرا ألن قسما كبيرا من التباطؤ يعكس ندوب األزمة املالية
العاملية ،فإن إنعاش نمو اإلنتاجية—ودوره الرئيسي يف تعزيز
مستويات املعيشة—يتطلب العمل املوجه إىل موروثات األزمة،
وخاصة يف أوروبا القارية.
• تعزيز الطلب يف اجملاالت التي يظل فيها ضعيفا،
وخاصة االستثمار—من خالل مشاريع استثمارية عامة خمتارة
بعناية وإزالة العقبات أمام االستثمار اخلاص—لدعم تراكم رأس املال
واعتماد تكنولوجيات جديدة واملساعدة يف احلد من الهبوط احلاد يف
االستثمار واإلنتاجية.
• مساعدة الشركات يف إعادة هيكلة الدين وتقوية
امليزانيات العمومية للبنوك ،وذلك بهدف تيسير حصولها على
االئتمان وحتفيز االستثمار يف رأس املال املادي وغير املادي.
وسوف تستفيد اإلنتاجية اإلجمالية كذلك—وخاصة يف أوروبا ،حيث
تسير عملية إصالح امليزانية العمومية بوتيرة أبطأ مقارن ًة بالواليات
املتحدة ،ومن احملتمل أن تشكل عبئا مستمرا على نمو اإلنتاجية .كذلك
سوف سيعمل تيسير إعادة هيكلة الشركات وتعزيز الرقابة املصرفية
على حتسين تخصيص رأس املال عبر الشركات.
• إعطاء إشارات واضحة بشأن السياسة االقتصادية
مستقبال ،وال سيما فيما يتعلق بالسياسات املالية العامة والتنظيمية
والتجارية .وهذا من شأنه دعم االستثمار وحتوله يف اجتاه اخملاطر
والعوائد األعلى.
ويمكن للسياسات الرامية إىل معاجلة موروثات األزمة والقضايا
األطول أجال أن تدعم بعضها البعض .فزيادة النمو املمكن يف
املستقبل—على سبيل املثال—من خالل احلوافز الضريبية للبحوث
والتنمية أو اإلنفاق على البنية التحتية أو سياسات الهجرة والتجارة—
سوف يعزز توقعات الطلب وعوائد االستثمار مستقبال .ومن شأن مثل
هذه التدابير أن تساعد يف دعم االستثمار واالبتكار التكنولوجي يف
الوقت الراهن.

ومن شأن السياسات املوجهة إىل تعزيز الطلب واالستثمار
احملليين على املدى القصير—بما يف ذلك من خالل عملية إصالح
امليزانية العمومية—أن تمهد الطريق لإلصالحات الهيكلية ذات
املردود العايل يف األجل الطويل من حيث اإلنتاجية .وإجماال ،فإن
اتباع نهج شامل هو الوسيلة ال ُفضلى لكسر احللقة املفرغة من تدين
الناجت ونمو اإلنتاجية.
واجلدل حول مستقبل اإلنتاجية مل يتم بعد حسمه .فقفزة
جديدة يف جمال االبتكار ،مدفوعة بإجنازات كبرى يف جمال الذكاء
االصطناعي أو التكنولوجيات األخرى ذات األغراض العامة ،قد تكون
قاب قوسين أو أدنى—أو قد ال تكون كذلك .ولكن دون بعض االبتكارات
الرئيسية ،فإن احتماالت العودة إىل وتيرة صحية من نمو اإلنتاجية
تبدو قاتمة ما مل نعالج موروثات األزمة أوال والتحديات األطول أجال،
مثل شيخوخة السكان ،على األقل تدريجيا .وإال ،فإن النمو قد يظل
عالقا لسنوات قادمة.

■

يشغل غوستافو أدلر وظيفة نائب رئيس إدارة البحوث بصندوق النقد
الدويل ورومان دوفال مستشار بإدارة البحوث.
يستند هذا املقال إىل مذكرة مناقشات خبراء الصندوق:

”IMF Staff Discussion Note “Gone with the Headwinds: Global Productivity.
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رود دي موج

يمكن أن تساعد
ابتكارات املالية
العامة املصممة
بشكل جيد على
حفز االبتكار
وبالتايل النمو يف
نهاية املطاف

يدور

العمل بالشكل
الصحيح

نقاش واسع حول الطريقة التي
يمكن بها للبلدان أن تزيد فرص
نموها االقتصادي يف السنوات املقبلة .وسيظل الكثير
يعتمد على نمو اإلنتاجية ،املدفوع باالبتكار.
وكما وضعت اختراعات مثل الكهرباء وحمركات
االحتراق الداخلي يف أواخر القرن التاسع عشر األساس
لزيادة النمو يف منتصف القرن العشرين ،فإن من شأن
االختراعات من قبيل الطباعة ثالثية األبعاد والسيارات
ذاتية القيادة والذكاء االصطناعي أن تمهد الطريق
للنمو خالل العقود املقبلة .ويرى بعض املراقبين
من أمثال إريك براينجولفسن وآندرو مكايف من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا أن هناك طفرة نمو كبيرة
يف األفق ،يف حين أن هناك آخرين أقل تفاؤال ،مثل
روبرت غوردن من جامعة نورث وسترن.
ومهما كانت وجهة نظرك بشأن املستقبل ،فهناك
مسألة واحدة واضحة وهي أهمية السياسات .وعادة ما
تنتهج احلكومات جمموعة متنوعة من السياسات لتهيئة
بيئة مرحبة باالبتكار — من خالل حماية حقوق
امللكية الفكرية ،وسياسات املنافسة ،وتنظيم سوق
العمل ،وقوانين اإلفالس الفعالة .وتؤدي السياسات
الضريبية وسياسات اإلنفاق دورا كبيرا يف حفز االبتكار
والنمو — شريطة أن تكون مصممة بشكل جيد.

اإللهام واجلهد واحلوافز

يساعد البحث والتطوير على دفع االبتكار .وتؤدي
احلكومات دورا مهما يف تمويل التعليم العايل
والبحوث األساسية يف اجلامعات واخملتبرات
العامة ،مما يساعد على النهوض باالبتكار يف
الشركات اخلاصة .غير أن سياسات املالية العامة
يمكن أن تؤدي أيضا دورا مباشرا يف تشجيع
االبتكار يف الشركات.
وعادة ما ال تستثمر الشركات اخلاصة بما
فيه الكفاية يف البحث والتطوير ،وهو ما يرجع
جزئيا إىل عدم وجود احلوافز الكافية .ومن شأن
هذه االستثمارات أن تعود بالنفع على االقتصاد
األوسع نطاقا إضافة إىل ما يمكن أن تتحصل عليه
الشركة نفسها .وقد تلجأ شركات أخرى إىل تقليد
التكنولوجيا يف املنتجات اجلديدة ،التي كثيرا ما
تكون مصدر إلهام البتكارات الحقة .ونتيجة لذلك،
فالبحث من شركة واحدة عادة ما يعود بالنفع يف
نهاية املطاف لآلخرين .غير أن الشركات اخلاصة
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ال تهتم بإعطاء أي شيء دون مقابل ،وبالتايل فإنها
لن تنفق ما يكفي على البحث والتطوير  .
ويمكن التغلب على مشكلة نقص االستثمار هذه
عن طريق توفير حوافز مالية ،مثل اخلصومات
الضريبية والدعم املباشر ،التي تخفض تكلفة
االبتكار وتشجع الشركات على زيادة االستثمار.
وتشير الدراسات التجريبية إىل أن احلوافز املالية
يجب أن تخفِّض تكاليف البحث والتطوير التي
تتكبدها الشركات بنحو  %50ملراعاة املنافع غير
املباشرة التي سيحققها اآلخرون.
وخالل العقد املاضي ،زاد الدعم املايل املقدم
ألغراض البحث والتطوير يف القطاع اخلاص يف
معظم البلدان .ومع ذلك ال تزال االختالفات كبيرة ،وال
يزال الدعم املقدم أقل عموما من احلد األدنى املرغوب
والبالغ  .%50وإذا أقدمت االقتصادات املتقدمة على
زيادة دعمها يف شكل خصومات ضريبية أو حوافز
أخرى لبلوغ هذا املستوى املستهدف ،فإن التقديرات
تشير إىل أن البحث والتطوير سيزيد بنسبة %40
تقريبا .ومن شأن هذا التوسع أن يزيد إجمايل الناجت
احمللي يف هذه االقتصادات بنسبة تصل من  %5إىل
 %8على املدى البعيد.
إال أن حجم حوافز املالية العامة ليس وحده ما يهم،
حيث إن التصميم والتنفيذ بشكل جيد مهمان أيضا.
وهناك تفاوت كبير بين البلدان يف هذا الصدد .ففي
أستراليا وكوريا ،على سبيل املثال ،تخفض اخلصومات
الضريبية السخية بالفعل تكلفة االستثمارات اإلضافية
يف البحث والتطوير بنحو  — %50مقتربة بذلك من
املستوى النظري املثايل .وتقدم أملانيا دعما موجها
لتشجيع التعاون بين اجلامعات والشركات اخلاصة.
وتمنح بلدان أخرى تخفيفا ضريبيا على أجور الباحثين.
وتشير الدراسات إىل جناح معظم هذه احلوافز املالية
عندما نُفذت بشكل فعال.
ولكن ،ال تتسم جميع سياسات املالية العامة
بنفس القدر من الفعالية يف حفز االبتكار.
ولنأخذ ،على سبيل املثال ،ما يطلق عليه اسم نظم
ضرائب براءات االختراع التي طبقتها كثير من البلدان
األوروبية يف الفترة األخيرة .وتقلل هذه البرامج بشكل
كبير العبء الضريبي للشركات واملستحق على الدخل
املتحقق من االبتكار (مثال من براءات االختراع)،
ولكنها مل تنجح .وعلى الرغم من أنها تكافئ النجاح،
فإنها ال تؤدي إىل خفض تكلفة التجارب ،مما يؤدي
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النمو
يف كثير من األحيان إىل الفشل .وجتدر اإلشارة إىل أن انتشار املعرفة
يزدهر من خالل التجربة واخلطأ .ففي بعض البلدان ،يبدو أن نظم ضرائب
براءات االختراع مل تُدث أي أثر ملموس على البحث والتطوير ،يف حين
أحدثت أثرا يف بلدان أخرى مثل هولندا .وأفادت إحدى الدراسات بأن
البحث والتطوير زاد بما قيمته  56سنتا مقابل كل يورو أنفقته احلكومة
الهولندية على نظام ضرائب براءات االختراع .غير أن دراسة أخرى خلصت
إىل أن خطة اخلصومات الضريبية الهولندية حققت أثرا قدره  1.77يورو
لكل يورو تم إنفاقه .وبعبارة أخرى ،يمكن حفز االبتكار بشكل كبير عن
طريق حتويل األموال من نظام ضرائب براءات االختراع سيء التصميم
إىل نظام اخلصومات الضريبية املصمم بشكل جيد.

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

أدت اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
إﱃ أن ﺗﻈﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺪل
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ.
)ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺪﺧﻮل اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ(

٠٫٠٠٧

ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎﻫﺪات
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ

٠٫٠٠٦
٠٫٠٠٥
٠٫٠٠٤
٠٫٠٠٣
٠٫٠٠٢

أصدق أشكال املدح

يمثل تقليد التكنولوجيا من اخلارج مكونا آخر من مكونات االبتكار ،ال سيما
يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية .وتنشأ عمليات نقل التكنولوجيا
هذه على نحو متزايد يف الشركات متعددة اجلنسيات التي تنشر ما حتققه من
تطوّر يف جميع أنحاء العامل عن طريق االستثمار األجنبي املباشر .ويمكن
أن حتقق تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة مكاسب كبيرة يف اإلنتاجية
القتصاد ما إذا ما تعرّفت الشركات احمللية على التكنولوجيات اجلديدة أو
نقلت ممارسات إدارية وتنظيمية جديدة .ولزيادة اإلنتاجية ،حتاول كثير من
احلكومات بالتايل اجتذاب االستثمار األجنبي ،بوسائل بما يف ذلك من خالل
السياسات الضريبية وسياسات اإلنفاق.
غير أن بعض هذه السياسات يتسم بقدر كبير من عدم الفعالية والكفاءة.
فعلى سبيل املثال ،تقدم بلدان كثيرة حوافز ضريبية سخية للمستثمرين
متعددي اجلنسيات ،مثل اإلعفاءات الضريبية املؤقتة أو اإلعفاءات الضريبية
يف املناطق االقتصادية اخلاصة .إال أن املستثمرين أفادوا ،يف سياق
دراسة استقصائية ،بأنه مل يكن لهذه احلوافز سوى تأثير حمدود نسبيا على
اختيارهم ملوقع االستثمار — وهو رأي تدعمه األدلة التجريبية.
وما يهُم حقا هو وجود مؤسسات قوية ونظام قانوين يمكن التنبؤ به.
كما أن الشركات احمللية ال تستفيد من االستثمار األجنبي إال يف حالة وجود
قاعدة قوية لرأس املال البشري يف البلد — بعبارة أخرى فالناس بوسعهم
استيعاب املعرفة املستوردة .وهناك ارتباط إيجابي كبير بين مكاسب
اإلنتاجية احملققة من االستثمار األجنبي املباشر ومؤشرات رأس املال
البشري ،التي تقيس قدرة البلدان على تنمية وتطوير ونشر املواهب من أجل
حتقيق النمو االقتصادي.
ويف ضوء ما تقدم ،سيكون من األفضل للحكومات أن توجه اإليرادات
املنفقة حاليا على احلوافز الضريبية سيئة التصميم نحو التعليم .وقد فهمت
الصين ذلك جيدا عندما ألغت العديد من احلوافز الضريبية املوجهة لالستثمار
األجنبي املباشر بشكل تدريجي يف عام  2008كجزء من عملية إصالح أوسع
نطاقا للضرائب املفروضة على دخل الشركات ،وضخت بدال من ذلك األموال
يف جمايل التعليم والبحث من أجل بناء قاعدة قوية من رأس املال البشري
تستطيع استيعاب املعرفة األجنبية.

إلغاء الضرائب املفروضة على «النجاح»

ينشأ كثير من االبتكارات اجلوهرية من األعمال احلرة اجلديدة التي
ليس لها أي اهتمام بالتكنولوجيات القائمة .وبالتايل ،تعتمد وتيرة
االبتكار اعتمادا بالغ األهمية على عملية كفؤة تنطوي على الدخول يف
مشاريع األعمال احلرة ونموها واخلروج منها — وهي عملية تعوقها
اإلجراءات البيروقراطية والقيود املالية والعوائق الضريبية.
وتشير األدلة بالفعل إىل أن ارتفاع الضرائب على دخل الشركات يمثل
عبئا على ريادة األعمال احلرة وبالتايل كبح نمو اإلنتاجية .وحتاول
احلكومات يف بعض البلدان تعويض هذا التشوه الضريبي بتوفير حوافز
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ضريبية خاصة للشركات الصغيرة — على سبيل املثال ،عن طريق فرض
معدل ضريبي منخفض على دخلها .وعلى الرغم من النوايا احلسنة ،فإن
هذه احلوافز ليست فعالة من حيث التكاليف .وهي تميل يف الواقع إىل
إعاقة نمو اإلنتاجية عن طريق تثبيط الشركات عن التوسع وخسارة احلوافز
الضريبية املمنوحة للشركات الصغيرة .وتتجلى مصيدة الشركات الصغيرة
هذه يف البيانات املتعلقة بكوستاريكا والتي تظهر جتمّع الشركات الصغيرة
يف حماولة إلبقاء دخلها أقل بقليل من حد اإلعفاء للحصول على معاملة
تفضيلية (راجع الرسم البياين).

ال تتسم جميع سياسات املالية
العامة بنفس القدر من الفعالية يف
حفز االبتكار.
ولتشجيع ريادة األعمال ،ينبغي أن توجه احلكومات دعم املالية العامة
إىل الشركات اجلديدة وليس الشركات الصغيرة .فقد عمدت بلدان مثل شيلي
وفرنسا ،على سبيل املثال ،إىل وضع مبادرات فعالة على مستوى السياسات
لدعم الشركات املبتدئة االبتكارية .وتكون هذه احلوافز مؤقتة بحكم التعريف.
فيُمنح الدعم للشركة املبتدئة عندما ال توّلد دخال كبيرا .وجدير بالذكر أن
كثيرا من الشركات اجلديدة تتكبد خسائر يف مراحلها املبكرة وال تستفيد
من التخفيف البسيط للضرائب املفروضة على الدخل .كما تعتبر القواعد
السخية لتعويض اخلسائر بالغة األهمية ألصحاب األعمال احلرة الذين تواجه
مشروعاتهم الناشئة احتمال الفشل إىل حد كبير.
ويف حين ال يدري أحد حقا ماذا سيحدث لنمو اإلنتاجية على املدى
الطويل ،يظل أمر واحد أكيدا وهو أن حوافز املالية العامة املالئمة للبحث
والتطوير واألعمال احلرة مهمة لتعزيز وتيرة االبتكار .ويف نهاية املطاف،
ستكون احلوافز املصممة واملنفذة بشكل جيد على املستوى اجلزئي بالغة
األهمية يف استمرار النمو على املستوى الكلي   .

■

روود دي موج هو رئيس شعبة السياسات الضريبية يف إدارة شؤون املالية
العامة بصندوق النقد الدويل.
يستند هذا املقال إىل طبعة إبريل  2016من «تقرير الراصد املايل» الصادر
عن الصندوق.
التمويل والتنمية  مارس  ٢٠١٧
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إجمايل الناجت احمللي
ربما حان الوقت البتكار مقياس جديد
للرفاهية االقتصادية ذي أوجه قصور أقل
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النمو
دايان كويل

ما

هي أهمية النمو االقتصادي؟ يجيب االقتصاديون على هذا
السؤال بأن النمو االقتصادي يقيس مكونا مهما من مكونات
التقدم االجتماعي — أال وهو الرفاهية االقتصادية ،أو مدى
استفادة أفراد اجملتمع من طريقة استخدام املوارد وتخصيصها .ولعل
نظرة إىل إجمايل الناجت احمللي للفرد على املدى الطويل حتكي لنا
حكاية االبتكار واإلفالت من فخ مالثوس املتمثل يف حتسن مستويات
املعيشة الذي يقيّده حتما النمو السكاين.
ويكتسي نمو إجمايل الناجت احمللي أهمية كبيرة كذلك .فهو يرتبط
ارتباطا وثيقا بتوافر الوظائف والدخل اللذين يمثالن يف حد ذاتهما
عاملين حيويين ملستوى معيشة السكان وترتكز عليهما قدرتهم على
حتقيق نوعية احلياة التي يقدّرونها (راجع دراسة .)Sen 1999
غير أن إجمايل الناجت احمللي ليس كيانا طبيعيا ،على الرغم من أنه
أصبح اآلن اختصارا شائعا يُستعمل يف احلياة اليومية لإلشارة إىل
األداء االقتصادي .كما أنه ال يمكن قياسه بأي طريقة دقيقة ،على عكس
الظواهر التي حتدث يف العامل املادي .وعندما يتوقف االقتصاديون
وخبراء اإلحصاء للتفكير فيه ،فإنهم يعلمون أنه معيار غير تام لقياس
الرفاهية االقتصادية وينطوي على أوجه قصور معروفة جيدا .ولعل
الرواد األوائل يف جمال احملاسبة القومية ،من أمثال سايمون كوزنتس
وكولين كالرك ،كانوا سيفضلون قياس الرفاهية االقتصادية .ولكن
أصبح إجمايل الناجت احمللي هو السائد نظرا ألن الطلبات يف وقت
احلرب استلزمت مقياسا للنشاط اإلجمايل .وبالتايل تعرض مفهوم
إجمايل الناجت احمللي منذ بداياته األوىل لالنتقاد .غير أن الكالم عن
اخلروج بمقياس أفضل للرفاهية أمر ،وحتقيقه أمر آخر.

مقياس قصير املدى

يقيس إجمايل الناجت احمللي القيمة النقدية للسلع واخلدمات النهائية —
أي تلك التي يشتريها املستخدم النهائي —التي يتم إنتاجها واستهالكها
يف بلد ما يف فترة زمنية معينة .وتتمثل حدود إجمايل الناجت احمللي
كمقياس للرفاهية االقتصادية يف أنه يسجل املعامالت النقدية إىل حد
كبير بأسعارها السوقية .وال يشمل هذا املقياس ،مثال ،املؤثرات اخلارجية
البيئية من قبيل التلوث أو الضرر الذي يلُحق باألنواع ،نظرا لعدم وجود
من يدفع ثمنها .كما أن هذا املقياس ال يتضمن التغييرات التي تطرأ على
قيمة األصول ،مثل استنفاد املوارد أو فقدان التنوع البيولوجي :ال يستبعد
إجمايل الناجت احمللي هذه التغيرات من صايف تدفق املعامالت خالل
الفترة التي يغطيها.
وأصبح السعر البيئي للنمو االقتصادي أكثر وضوحا — وأعلى.
فالسحابة الدخانية فوق بيجين ونيودلهي ،وأثر التلوث على الصحة
العامة واإلنتاجية يف أي مدينة كبرى ،والتكاليف الناجمة عن تزايد وتيرة
الفيضانات التي ال تزال البلدان غير مستعدة ملواجهتها على النحو املالئم،
إنما توضح الفجوة بين نمو إجمايل الناجت احمللي والرفاهية االقتصادية.
ولهذا السبب يعمل االقتصاديون وخبراء اإلحصاء على استحداث تقديرات
لرأس املال الطبيعي ومعدل خسارته ) . (World Bank 2016وعندما
ينجزون ذلك ،سيتضح أن نمو إجمايل الناجت احمللي القابل لالستمرار
(الذي يمكّن األجيال القادمة من احلفاظ على نفس مستوى استهالك اجليل
احلايل على األقل) أقل من نمو إجمايل الناجت احمللي املسجل خالل سنوات
عديدة .غير أن إدراج هذه القياسات اجلديدة يف نقاش السياسات السائدة
وانعكاسها يف اخليارات السياسية ،يمثل مسألة أخرى.
وبالفعل ،يغفل إجمايل الناجت احمللي األصول الرأسمالية بكل أنواعها،
بما يف ذلك البنية التحتية ورأس املال البشري؛ فهو يف جوهره معيار

قصير املدى .وقد برهنت السياسات االقتصادية التي تهدف إىل حتقيق
النمو على صحة املقولة الشهيرة للمهندس الفكري لتلك السياسات ،جون
ماينارد كينز ،إذ قال« :على املدى البعيد ،سنموت جميعا».
وبعد سبعين عاما ،أصبح هذا املدى البعيد وشيكا .فأي مقياس
عام الستمرارية النمو االقتصادي ،وبالتايل الرفاهية االقتصادية على
املدى الطويل ،ينبغي أن يأخذ يف االعتبار األصول االقتصادية فضال
على التدفقات احملسوبة يف إجمايل الناجت احمللي :احلاجة إىل صيانة
البنية التحتية أو تسجيل انخفاض قيمتها مع تدهور حالة اجلسور وظهور
حفر يف الطرق .وينبغي ألي ميزانية عمومية وطنية حقيقة أن ترصد
اخلصوم املالية املستقبلية ،مثل معاشات التقاعد اخلاصة بالدولة .كما
ينبغي أن تشمل أيضا الزيادات يف رأس املال البشري التي تتحقق مع
حصول عدد أكبر من الناس على مستوى تعليمي أرقى واكتسابهم مهارات
ف باستبعاد
أفضل .ويتعين حساب الرفاهية االقتصادية على أساس صا ٍ
التغيرات التي تطرأ على قيمة األصول القومية.

عمل قطاع األسر

من أوجه النقد املوجهة منذ أمد بعيد لالعتماد على إجمايل الناجت احمللي
باعتباره مقياس النجاح االقتصادي هو استبعاده للعمل غير مدفوع األجر
داخل األسر املعيشية .ويجب أن يكون هناك تعريف مقبول ملا يشكل جزءا من
االقتصاد ويمكن قياسه وما هو ليس كذلك .ويطلق االقتصاديون على ذلك اسم
«حدود اإلنتاج» .وينطوي ما يندرج ضمن هذه احلدود وما يخرج عنها حتما على
أحكام تقديرية .وقد تمحور أحد النقاشات املبكرة حول ما إذا كان ينبغي إدراج
اإلنفاق احلكومي — على أساس أنه استهالك جماعي —أو استبعاده— على
أساس أن احلكومة تدفع مقابل أشياء مثل الطرق واألمن التي تشكل مدخالت يف
االقتصاد (شأنها شأن النفقات التجارية) وليس سلعا استهالكية أو استثمارية  .
وتناول أحد النقاشات الرئيسية األخرى كيفية تعريف السلع واخلدمات
املُنتجة — ويف كثير من األحيان املُستهلكة أيضا — داخل األسر املعيشية.
فأُدرجت السلع املنُتجة داخل املنزل مثل األغذية ،نظرا لسهولة بيع وشراء هذه
السلع يف األسواق يف كثير من البلدان ،خالفا للخدمات التي توفر داخل املنزل
مثل أعمال التنظيف ورعاية األطفال .وبما ال يثير االستغراب ،دائما ما ندد
الباحثون يف جمال الشؤون النسوية بأن العمل الذي تقوم به املرأة أساسا ال
يقدر بأي قيمة بالفعل .ووافق كثير من االقتصاديين على ذلك من حيث املبدأ،
ولكن يرجع هذا االختالف جزئيا ألسباب عملية حيث إن إجراء مسح خلدمات
األسر املعيشية مهمة شاقة ،وقلما يتم شراء هذه اخلدمات يف األسواق.
وقد تغير هذا الوضع بالطبع تغيرا هائال يف اقتصادات منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي منذ أربعينات وخمسينات القرن املاضي،
عندما اتخذت القرارات املتعلقة بحدود اإلنتاج .ومع زيادة عمل النساء مقابل
أجر ،نمت أسواق خدمات مثل التنظيف ورعاية األطفال ،وأصبح بإمكان األسر
املعيشية أن تبدّل بين تأدية هذه اخلدمات وشرائها ،وكثيرا ما تقوم بذلك
بالفعل .وال يوجد أي سبب منطقي يدعو إىل عدم معاملة عمل األسر املعيشية
مثل أي عمل آخر.
وأدى تطور االقتصاد الرقمي إىل إحياء هذا النقاش القديم مرة أخرى،
حيث بدأ يغير طريقة عمل كثير من الناس .ويعامل اخملتصون باحلسابات
القومية احلكومة والشركات التجارية باعتبارهما اجلزء املنتج من االقتصاد
بينما يعاملون قطاع األسر املعيشية باعتباره قطاعا غير منتج ،ولكن احلدود
التي كانت واضحة نسبيا من قبل بين العمل واملنزل بدأت يف التالشي .وبدأ
عدد أكبر فأكبر من األشخاص العمل حلسابهم اخلاص أو كموظفين مستقلين
التمويل والتنمية  مارس  ٢٠١٧
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االرتقاء إىل مستوى القياس املطلوب

يمثل إجمايل الناجت احمللي القيمة النقدية للناجت الكلي للسلع واخلدمات يف
اقتصاد ما خالل فترة زمنية معينة.
وعلى الرغم من أن هذا التعريف يبدو مباشرا ،فإن اشتقاق إجمايل
الناجت احمللي ليس كذلك .أوال ،تكون عملية جمع البيانات معقدة للغاية.
فهناك ماليين املنتجين واملنتَجات واخلدمات واألسعار.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن حماولة فهم حجم التغير يف إجمايل الناجت
احمللي ،املقاس بالسعر اجلاري للدوالر (أو أي عمالت وطنية أخرى) ،الذي
يشكل تغيرا حقيقيا يف كمية السلع واخلدمات املتاحة للمستهلكين وحجم
التغير فيه الذي يرجع إىل تغير يف األسعار يضيف طبقة أخرى من التعقيدات.
ولنقل مثال إن سعر األحذية ارتفع بنسبة  %5عما كان عليه منذ عام سابق،
وإن إجمايل الناجت احمللي سجل زيادة نسبتها  %5يف قيمة ناجت األحذية،
ستكون الزيادة االسمية يف مكون األحذية من إجمايل الناجت احمللي زيادة
وهمية ،ترجع إىل التضخم .فقد ظل الناجت الفعلي لألحذية ثابتا .ولتحديد حجم
التغير يف إجمايل الناجت احمللي ،من سنة إىل سنة مثال ،الذي يعكس بقدر أكبر
الناجت النهائي (احلجم) وحجم التغير الذي يعكس ارتفاع األسعار (التضخم)،
يستخدم خبراء االقتصاد أسلوبا يطلق عليه اسم اخلفض.
وإجمايل الناجت احمللي مقياس للسلع واخلدمات النهائية املنتجة يف
اقتصاد ما ،واملستهلكة من قبل األشخاص أو الشركات التجارية .وتُستبعد
السلع واخلدمات الوسيطة من إجمايل الناجت احمللي ألنها تُستخدم إلنتاج
سلع أو خدمات أخرى .فالسيارة سلعة نهائية .أما الصلب والبالستيك والزجاج،
على سبيل املثال ،املستخدم يف صناعتها فهي منتجات (أو مدخالت) وسيطة.

ثالثة مقاييس

هناك ثالث طرق لقياس إجمايل الناجت احمللي .ووفقا ملنهج اإلنفاق،
يتم جمع القيمة السوقية لكل ما ينفقه املستهلكون والشركات التجارية
واحلكومة على املنتجات النهائية وتضاف إليه الصادرات وتطرح منه
الواردات .أما يف منهج اإلنتاج ،فيتم جمع قيمة كل ما يُنتج ،أي الناجت
اإلجمايل ،ثم تطرح منه قيمة املنتجات الوسيطة للحصول على الناجت
الصايف .ويجمع منهج الدخل كل ما يحققه األفراد والشركات من دخل —
أساسا األجور واألرباح والريوع وإيرادات الفائدة.

من خالل املنصات الرقمية .وتتسم ساعات عملهم باملرونة ،ويمكن أن يتداخل
العمل مع أنشطة أخرى .كما يستعملون يف كثير من األحيان األصول اخلاصة
باألسرة يف تأدية عمل مدفوع األجر ،بدءا من احلواسيب والهواتف الذكية إىل
منازلهم وسياراتهم .ويساهم كثير من الناس يف عمل رقمي جماين مثل إعداد
برجميات مفتوحة املصدر يمكن أن حتل حمل نظيراتها املتداولة يف السوق،
ومن الواضح أنها ذات قيمة اقتصادية كبيرة برغم توفيرها باجملان.
وتؤكد هذه املستجدات احلاجة إىل فهم إحصائي أفضل بكثير
ألنشطة األسر املعيشية ،ومع ذلك ال يقوم إال عدد قليل من البلدان
بجمع أي بيانات مناسبة عن أصول األسر املعيشية.

التكنولوجيا دائمة التطور

إن تالشي احلدود بين املنزل والعمل ليس الوسيلة الوحيدة التي تؤدي
بها التكنولوجيا إىل صعوبة حساب إجمايل الناجت احمللي .ويدعي
الكثير يف قطاع التكنولوجيا أن إحصاءات إجمايل الناجت احمللي
التقليدية تقدر أهمية الثورة الرقمية بأقل من قيمتها .ومل تتباطأ وتيرة
االبتكار يف جماالت مثل االتصاالت والتكنولوجيا البيولوجية واملواد
والطاقة اخلضراء—ما يجعل من النمو الباهت وضعف أداء اإلنتاجية
يف كثير من االقتصادات املتقدمة أمرا حميرا.
وعلى سبيل املثال ،تسمح تكنولوجيا الضغط للشبكات الالسلكية
بنقل حجم أكبر من البيانات بسرعة أكبر من أي وقت مضى وبجودة
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ومن الناحية النظرية ،تتوصل مناهج القياس الثالثة إىل نفس القيمة
إلجمايل الناجت احمللي .ولكن بسبب الصعوبات التي تواجه عملية جمع
البيانات املصدرية ،فإن املناهج الثالثة ال تعطي نفس القيمة أبدا .ويف
كثير من البلدان ،يستند إجمايل الناجت احمللي الرسمي إىل منهج اإلنتاج
نظرا ألن البيانات املصدرية املستمدة من املنتجين تتسم بقدر أكبر من
الشمول والدقة.

آثار األسعار

بالنظر إىل جمع أسعار السلع واخلدمات بالقيمة اجلارية للدوالر ،فإن
ما يُطلق عليه إجمايل الناجت احمللي االسمي يتأثر بالتغيرات يف األسعار وال
يعكس بالضرورة ما إذا كان حجم تلك السلع واخلدمات قد زاد وبأي مقدار
—وهو ما يهم معظم األشخاص والشركات .وملعرفة انعكاسات التضخم
على أسعار السلع واخلدمات ،ينشئ االقتصاديون مقياسا إحصائيا يطلق
عليه اسم املؤشر ،الذي يرصد التغيرات يف سعر سلعة ما أو خدمة ما بين
سنة أساس والسنة اجلارية .ويطبق هذا املؤشر على األسعار الستبعاد مكون
التضخم (أو اخلفض) يف األسعار اجلارية.
ورجوعا إىل مثال األحذية ،ففي حالة ارتفاع القيمة االسمية لألحذية
بنسبة  %10خالل سنة واحدة ،فإن إجمايل الناجت احمللي االسمي لتلك
السنة سيعكس زيادة نسبتها  %10يف ناجت األحذية .وإذا ارتفع سعر األحذية
بنسبة  ،%8فمن شأن تطبيق اخملفض على مكون سعر األحذية من إجمايل
الناجت احمللي أن يحول هذه الزيادة االسمية البالغة  %10إىل زيادة حقيقية
نسبتها ( %2وباللغة اإلحصائية نقول زاد حجم األحذية املُنتَجة بنسبة .)%2
وتنطوي اخملفضات على صعوبات خاصة بها .فكلما زادت دقة
اخملفض ،كلما زادت دقة حساب إجمايل الناجت احمللي احلقيقي .ولكن
هناك عقبة كبيرة وهي أنه كلما زادت دقة اخملفض ،كلما زادت املعلومات
املطلوبة عن األسعار ،وتعد عملية جمع بيانات األسعار عملية مكلفة.
يستند هذا اإلطار جزئيا إىل “Measure Up: A Better Way to
”( Calculate GDPمذكرة مناقشات خبراء الصندوق رقم    )17/02والتي

أعدها توماس إلكسندر ،وكلوديا دجيوبك ،وماركو ماريني ،وإريك ميترو،
ومايكل ستانغر.

عالية ،وبدأت أسعار ابتكارات من قبيل الطاقة الشمسية ومتوالية
اجلينوم البشري تنخفض بسرعة .فهل يمكن أن تكون اإلحصاءات غير
قادرة على التكيف بشكل سليم ملراعاة التحسنات يف اجلودة الناشئة عن
التكنولوجيا وبالتايل تبالغ يف تقدير حجم التضخم وتقدر اإلنتاجية
والنمو بأقل من قيمتهما احلقيقية؟
ويف املمارسة العملية ،تنطوي األرقام الرسمية على قدر طفيف
للغاية من التعديل يف اجلودة حلساب مؤشرات األسعار «الهيدونية» —
أي تلك التي تراعي التحسينات التي تطرأ على اجلودة .وخلص الباحثون
الذين حاولوا توسيع نطاق التعديل الهيدوين ليشمل طائفة أوسع من
األسعار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الواليات
املتحدة إىل أن ذلك ال يحدث اختالفا كبيرا يف صورة النمو البطيء
لإلنتاجية ،وهو ما يرجع يف جزء منه إىل ضعف الصناعات التحويلية
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الواليات املتحدة
(دراسة .) Byrne, Fernald, and Reinsdorf 2016
غير أن هذا البحث مل يمتد ليشمل الطائفة األوسع من السلع واخلدمات
املتأثرة بالتحول الرقمي ،وال تزال هناك بعض املسائل املفاهيمية التي
يتعين تسويتها .وعلى سبيل املثال ،هل تعتبر خدمة البث املوسيقي
مكافئة للتنزيل الرقمي أو شراء األسطوانات املدجمة ،أم هي سلعة جديدة؟
وبعبارة أخرى ،هل يشتري املستهلك صيغة حمددة أم أنه يشتري إمكانية
االستماع إىل املوسيقى فقط؟ وإذا كان يشترى الصيغة احملددة ،فالوضع
املثايل إذن هو أن يكون هناك مؤشر ألسعار املوسيقى معدّل حسب اجلودة.
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ومن حيث املبدأ ،حتسب مؤشرات األسعار ما يجب على األشخاص دفعه
للحصول على نفس مستوى «املنفعة» أو الرضاء من جميع مشترياتهم ،إال
أن وضع هذه احلسابات موضع التنفيذ العملي ليس عملية مباشرة.

أوجه القصور يف إجمايل الناجت احمللي
أصبحت واضحة للغاية يف عجزها عن
مراعاة عدم املساواة.
وبالفعل ،يدعي االقتصاديون أنه من املستحيل رصد جميع منافع
االبتكار للرفاهية االقتصادية يف إجمايل الناجت احمللي ،الذي يقيس
املعامالت بسعر السوق؛ وستكون هناك دائما بعض املنفعة التي تتجاوز
ذلك السعر ،والتي يطلق عليها اسم «فائض املستهلك ».وال تختلف السلع
الرقمية عن موجات االبتكار السابقة يف هذا الصدد .وعلى الذين يستخدمون
نمو إجمايل الناجت احمللي لقياس األداء االقتصادي أن يضعوا يف اعتبارهم
أنه مل يكن أبدا مقياسا كامال للرفاهية االقتصادية .وعلى سبيل املثال ،فإن
املنفعة التي تعود على املستهلك من دواء جديد مهم دائما ما ستتجاوز بكثير
سعر السوق يف نهاية املطاف .ويف حين أن هذه احلجة صحيحة ،فإنها تقلل
من إمكانية الفصل الواضح بين الرفاهية وإجمايل الناجت احمللي اآلن ،نظرا
لتأثير التكنولوجيا الرقمية على نماذج األعمال وسلوك املستهلكين.

عدم املساواة مسألة مهمة

أصبحت أوجه القصور يف إجمايل الناجت احمللي املتمثلة يف عجزه عن
رصد عدم املساواة واضحة للغاية يف اآلونة األخيرة .وتتجاهل عملية
جتميع فرادى الدخول أو النفقات للوصول إىل إجمايل الناجت احمللي
مسألة توزيع الدخل ،كما أن مساواة نمو إجمايل الناجت احمللي بتحسن
الرفاهية االقتصادية تفترض عدم وجود أي سبب يدعو إىل تغيير النظام
احلايل للتوزيع .وعندما مل يتغير توزيع الدخل تغيرا كبيرا —حتى
منتصف الثمانينات يف معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي —مل يكن جتاهل هذه املسألة يهم كثيرا .غير أنه بفضل كتاب
توماس بيكيتي األكثر رواجا «رأس املال يف القرن احلادي والعشرين»
) ، (Capital in the Twenty-First Centuryوأيضا بفضل احلركات الشعبية
التي بدأت تظهر يف عدد من البلدان ،مل يعد أحد يتجاهل مسائل التوزيع.
ومن املمكن تعديل إجمايل الناجت احمللي ملراعاة جوانب التوزيع وسائر
اجلوانب غير السوقية من الرفاهية االقتصادية .وقد بدأ االقتصاديون
يناقشون (مرة أخرى) تعديالت بعينها .ويقترح ديل جونسون من جامعة
هارفارد جمع معلومات التوزيع املستمدة من الدراسات االستقصائية
لألسر املعيشية مع احلسابات القومية (دراسة  ،,Jorgensonقيد اإلصدار).
واقترح تشارلز جونز وبيتر كلينو مقياسا واحدا يضم االستهالك والراحة
واالستجمام ومعدل الوفيات وعدم املساواة؛ وتظهر حساباتهما أن هذا
املنهج يسد جزءا كبيرا من الفجوة الظاهرة يف مستويات املعيشة بين
الواليات املتحدة وسائر بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي عندما يتم تقييم ذلك على أساس إجمايل الناجت احمللي للفرد
(دراسة .)Jones and Klenow 2016
وتعالج هذه املقاييس ،التي توسع نطاق منهج احلسابات القومية
املوحدة على نحو يراعي عدم املساواة على األقل ،بعض التحديات
املتعلقة بقياس إجمايل الناجت احمللي ،وليس التحديات كلها .وبدأ
النقاش يتزايد حول أفضل السبل لقياس الرفاهية االقتصادية وذلك لعدة
أسباب .فال تزال األزمة املالية العاملية التي وقعت يف عام  2008وما

تبعها من آثار تلقي بظالل بعيدة املدى .وعلى الرغم من أن عدم املساواة
بدأ ينحسر يف بعض البلدان ،فقد أدى تباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون
وارتفاع معدالت البطالة يف بعض احلاالت إىل فتور التعايف وتنامي
مشاعر السخط حيال السياسات االقتصادية التي تعتمد أساليب العمل
التقليدية .ويف الوقت نفسه ،من الصعب جتاهل األدلة على التكلفة البيئية
الناجمة عن النمو االقتصادي السابق .وتضيف الثورة الرقمية والنقاش
الدائر حول الصالت بين التكنولوجيا ونمو اإلنتاجية — والتكنولوجيا
والوظائف املستقبلية —جانبا خمتلفا خفيا.
واإلعراب عن عدم الرضا عن املقاييس احلالية أسهل من التوصل إىل
توافق حول املقياس الذي ينبغي أن يحل حمل إجمايل الناجت احمللي.
وقد أوصت جلنة شتيغليش-سن-فيتوسي التاريخية التي شُكلت يف عام
 2009بنشر «لوحة بيانات» عن مقاييس الرفاهية االقتصادية ،دافعة
بأنه من غير املعقول اختزال أبعادها املتعددة يف رقم واحد .ويدعي
آخرون أن وجود مؤشر واحد ضروري الستقطاب االهتمام يف وسائط
اإلعالم ويف النقاش السياسي .ويحدَّد إجمايل الناجت احمللي من خالل
عملية توافق دولية تتسم بالبطء وحتظى بقدر قليل من االهتمام إىل حد
ما ،وبالتايل من الصعب تخيل التوقف عن استخدام املقياس احلايل
بصورة سلسة ما مل يتمكن الباحثون االقتصاديون من اخلروج بمنهج
قوي من الناحيتين النظرية والعملية على غرار إجمايل الناجت احمللي،
الذي يعد أفضل مقياس معروف يف إطار نظام احلسابات القومية.
وقد يحدث ذلك .وأصبحت املسألة مدرجة اآلن على جدول أعمال بحوث
االقتصاديين ألول مرة منذ أربعينات وخمسينات القرن املاضي .ففي اململكة
املتحدة ،أنشأ مكتب اإلحصاءات القومية مركز بحوث جديد معني باإلحصاءات
االقتصادية ،وبدأ العمل يف فبراير  .2017ويكتسى النقاش بشأن هذه املسألة
أهمية بالغة ،نظرا لالعتقاد السائد الذي يفيد بأن التقدم االقتصادي يف
اآلونة األخيرة — كما يقاس بإجمايل الناجت احمللي — مل يرق إىل املستوى
املطلوب .وتُرى احلوارات العامة بشأن السياسة االقتصادية إىل حد بعيد
بناء على نمو إجمايل الناجت احمللي ،ومن ثم فإن تراجع مكانة إجمايل الناجت
احمللي كمقياس معقول للرفاهية االقتصادية مسألة جدية بالفعل  .

■
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آنا تيريشينا
مساعد مدير إنتاج
موسكو ،روسيا

هل يمكن للمال أن يشتري

السعادة؟

الناس حول العامل
يتبادلون أفكارهم
حول ما الذي
يثير هذا الشعور
املراوغ

عادة

مــا يقيــس االقتصاديــون
جنــاح بالدهــم علــى أســاس
إجمــايل النــاجت احمللــي .لكــن إجمــايل النــاجت
احمللــي ال يقيــس دائمــا الرفاهــة بدقــة .وقــد اكتشــف
االقتصــادي ريتشــارد إيســترلين يف الســبعينات
مــن القــرن العشــرين أن حتــى ارتفــاع نصيــب الفــرد
مــن الدخــل ال يضمــن بالضــرورة الســعادة للســكان.
وبينمــا األغنيــاء أكثــر ســعادة بصفــة عامــة
مــن الفقــراء يف بلــد مــا ،فقــد وجــد إيســترلين
أن البلــدان األكثــر ثــراء ليســت دائمــا أســعد مــن
البلــدان األفقــر .وبالنســبة لألفــراد ،يعتقــد البعــض

أن الدخــل األعلــى يعجــز عــن زيــادة الســعادة
بأكثــر مــن مســتوى معيــن .ووفقــا للحائزيــن علــى
جائــزة نوبــل أنغــوس ديتــون ودانييــل كانيمــان،
تبلــغ هــذه العتبــة يف حالــة الواليــات املتحــدة
 75ألــف دوالر—وإن كان هــذا الرقــم يف بعــض
البلــدان قــد يكــون أقــل أو أعلــى.
والســؤال هــو :هــل يمكــن أن يشــتري املــال
الســعادة؟ علــى ســبيل التســلية ،طرحــت جملــة
التمويــل والتنميــة هــذا الســؤال علــى مقطــع عرضــي
مــن النــاس يف خمســة بلــدان ،ومــاذا ســيفعلون لــو
حصلــوا فجــأة علــى مبلــغ كبيــر مــن املــال.

جاسبريت ستي

مستشار مايل مستقل ،نيودلهي ،الهند
“هــل يمكــن للمــال أن يشــتري الســعادة؟ مــن
املؤكــد أنــه ال يجعــل املــرء حزينــا .فــإن جــاءين
املــال ،ســأكون ســعيدا.
لــو كان لــدي مــال ،كنــت سأشــتري ســيارة
أكبــر ،ومنــزال أكبــر ،وأوفــر تعليمــا أفضــل لطفلــي
وعطلــة أفضــل لعائلتــي .أعتقــد أن االقتصــاد
أفضــل بكثيــر هــذه األيــام .وأرى أننــي أســتثمر اآلن
أكثــر ممــا فعــل والــداي ،علــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا
يعمــان بجــد أكثــر"”.
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النمو

بات وال

متقاعد ،لندن ،اململكة املتحدة
“ال يمكــن للمــال أن يشــتري الســعادة .فإنــه ال يحــل مشــاكلك .األمــر
كلــه يكمــن بداخلــك ،أليــس كذلــك؟ أمشــي أميــاال كل يــوم يف جميــع
أنحــاء لنــدن وكلهــا جمانيــة ،وأنــا ســعيد بذلــك حقــا.
ولــو كان لــدي بعــض املــال اإلضــايف ،كنــت سأســدد رهــون
أبنائــي العقاريــة .يف مثــل عمــري ،لســت بحاجــة إىل أي شــيء”".

“هل يمكن للمال
أن يشتري السعادة؟
من املؤكد أنه ال
يجعل املرء حزينا.
فإذا جاءين املال،
سأكون سعيدا"

آدم حسن

صاحب مهنة حرة ،أبوجا ،نيجيريا
“أعتقــد أن املــال يمكــن أن يشــتري الســعادة ،والســبب كاآلتــي.
فاملــال ،كمــا يقولــون ،هــو أي بنــد مقبــول بشــكل عــام كثمــن للبضائــع
واخلدمــات .وهــذا يعنــي أنــه إذا كان عليــك دفــع رســوم مدرســية فإنــك
بحاجــة إىل املــال .وإذا كنــت حتتــاج إىل منــزل تعيــش فيــه ،فإنــك
بحاجــة إىل املــال .وإذا كنــت ترغــب يف شــراء طعــام ،فإنــك بحاجــة
إىل املــال .ولــذا ،إذا كنــت ال تملــك املــال للحصــول علــى هــذه األشــياء،
فلــن تكــون هنــاك ســعادة.
فإذا كنت أنعم باملال ،كنت ســأحصل على منزل ،وســيارة جيدة
جــدا ،وزوجــة .اآلن ،ال بــد أن أدفــع ضعــف مــا كنــت أدفعــه مــن قبــل
كثمــن للســلع واخلدمــات .وهــذا يؤثــر حقــا علــى حياتــي اليوميــة  "”.

هايمي أوسبينا

طبيب ،بوغوتا ،كولومبيا
“نعــم ،يمكــن للمــال أن يشــتري الســعادة .فهنــاك شــعور يف هــذا البلــد
أنــه إذا كان لديــك مشــاكل ويف الوقــت نفســه لديــك بعــض املــوارد،
فــإن ذلــك يفيــد .فمعظــم املشــاكل يف هــذا البلــد والعــامل يتــم حلهــا
باملــال .فــإذا كان لــدى املــال الــكايف ،كنــت سأشــتري منــزال يطــل
علــى البحــر".
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ناتاليا باليبيردينا

ممرضة متقاعدة ،موسكو ،روسيا
“أعتقد أن الشــر يكمن يف املال .فاملال ال يشــتري الســعادة .وطاملا
هنــاك ســعادة يف األســرة ،واجلميــع علــى وفــاق ،واألقــارب واملقربون
بصحــة جيــدة ،بالنســبة يل هــذه هــي الســعادة.
عندمــا يكــون لــدي املزيــد مــن املــال أحــاول أن آخــذ أحفــادي
لرؤيــة أماكــن مثــل موســكو أو ســانت بطرســبورغ أو كازان أو
أبخازيــا .بالطبــع ،أتمنــى لــو كان معاشــي أكبــر ،وأبنائــي يحصلــون
علــى مرتبــات أعلــى ،وأســعار املرافــق أقــل ،واألســعار يف احملــال
التجاريــة أقــل .اعتــدت علــى شــراء الســامي اجليــد كثيــرا ،واآلن
أشــتريه عندمــا أقبــض معاشــي وأســتمتع بمذاقــه ثــم أنتظــر حتــى
مرتــب الشــهر التــايل”".

بليسنغ أديسا

خريجة متدربة ،أبوجا ،نيجيريا
“ال أعتقــد أن املــال يمكــن أن يشــتري الســعادة .أفضــل األشــياء يف
احليــاة جمانيــة ،مثــل الهــواء الــذي نتنفســه ،واألصدقــاء ،والعائلــة.
املــال ليــس الســعادة.
وإذا جــاءين مبلــغ كبيــر مــن املــال ،فســوف أدخــره وأفكــر يف
االســتثمار .لســت متأكــدة مــن أننــي ســوف أشــتري أشــياء فقــط”".

حممد عدنان

ميكانيكي سيارات ،نيو دلهي ،الهند
“املــال ال يمكــن أن يشــتري الســعادة .فالســعادة التــي تُشــترَى باملــال
هــي ســعادة مؤقتــة فقــط ،مثــل اخلــروج لتنــاول العشــاء أو حضــور
حفــل زفــاف .الســعادة احلقيقيــة التــي تشــعر بهــا يف أعمــاق قلبــك ال
توجــد إال مــن خــال أشــخاص آخريــن.
إذا كان لــدى بعــض املــال اإلضــايف ،كنــت ســأوفر تعليمــا أفضــل
ألبنائــي االثنيــن وربمــا أوســع نطــاق عملــي .أو كنــت سأشــتري منــزال
أفضــل ثــم أملــؤه بكافــة األشــياء املاديــة التــي أصبحــت اآلن مــن
الضروريــات" .
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أرسيني ياتستشكو

طالب دراسات عليا يف التصميم الغرافيكي
موسكو ،روسيا
“املــال يســتطيع شــراء أي شــيء .إذا كان لديــك مــا يكفــي مــن املــال،
يمكنــك أن جتعــل نفســك ســعيدا .يمكــن أن تتغيــر األســرة ،ويمكــن أن
يتغيــر النــاس ،لكــن املــال لــن يتغيــر.
لــو كان لــدي مــال ،كنــت ســأنفقه علــى رحلــة مــا .كنــت أذهــب إىل
باريــس أو برليــن .لســت قلقــا جــدا بشــأن االقتصــاد .نحــن الــروس نعــرف
أنــه يمكننــا التغلــب علــى أي أزمة—لقــد عشــنا أوقاتــا صعبــة مــن قبــل".

ريتشارد ويكس

بائع باألسواق ،لندن ،اململكة املتحدة
“رأيت أشــخاصا لديهم ثروة ال توصف .مل يبدو ســعداء بالنســبة يل .ولكن
مــا هــي الســعادة؟ كمــا تعلمــون ،يف نهايــة املطــاف ،مــا دمــت حتافــظ علــى
صحتــك ويمكنــك القيــام ،وتنظيــف أســنانك ،وارتــداء مالبســك يف الصبــاح،
والتحــدث مــع بعضكــم البعــض ،فإنــك أغنــى شــخص يف العــامل.
إذا كان لــدي بعــض املــال اإلضــايف ،أود أن أحصــل علــى قطعــة أرض
صغيــرة أحتفــظ فيهــا بخيــول عنــد البــاب اخللفــي وأذهــب لركــوب اخليــل يف
السادســة كل صبــاح قبــل أن أبــدأ يومــي”".

ميغيل هوسويه موالنو

أمين مكتبة ،بوغوتا ،كولومبيا

“يمكــن أن يكــون لديــك الكثيــر مــن املــال ،ولكــن إذا مل يكــن لديــك
الســعادة يف قلبــك ،فلــن تكــون قــادرا علــى مشــاركتها.
إذا وجــدت نفســي فجــأة لــدي الكثيــر مــن املــال ،ســوف أســتثمره
وأحــاول مســاعدة النــاس ،ألن ذلــك هــو الســبيل ألن أصبــح ســعيدا.
وســوف أســاعد النازحيــن يف بالدنــا ،واألمهــات العازبــات ،واألطفــال
الذيــن تعرضــوا للعنــف واحلــرب .وســوف أســاعد النــاس يف حماولــة
حتقيــق نــوع خمتلــف مــن الســعادة ،ســعادة ليســت لهــا عالقــة
باألشــياء املاديــة".

قام بإعداد التقرير/التصوير مؤسسة “ :”Feature Story Newsمن أبوجا ،كوين بابز؛ ومن بوغوتا ،فرناندو راموس؛ ومن نيودلهي ،كشيتيج ناغار؛ ومن لندن،
ناتايل باول؛ ومن موسكو ،أندريه خارشينكو.
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الرأي والرأي اآلخر

املستقبل البطيء

برادفورد دي لونغ

أنت

تقرأ هذه املقالة
بسبب االنخفاض
املطرد والطويل يف
أسعار الفائدة االسمية واحلقيقية
على جميع أنواع االستثمارات
اآلمنة ،مثل سندات اخلزانة
األمريكية .وقد أسفر هذا االنخفاض
حسب وصف االقتصادي ألفين
هانسن عندما رأى وضعا مماثال
يف عام  ،1938أن عامل نرى فيه
« حاالت تعايف مريضة  ...تموت
يف طفولتها وحاالت كساد تغذي
برادفورد دي لونغ هو أستاذ
بعضها البعض وتترك حالة من
اقتصاد بجامعة كاليفورنيا،
البطالة الصعبة التي يبدو وأنها لن
بيركلي.
تتحرك »...وبعبارة أخرى ،عامل من
الكساد طويل األجل .ويعتقد كينيث
روغوف األستاذ بجامعة هارفارد أنها مرحلة انتقالية — لن يتكلم أحد
عن الكساد طويل األجل بعد تسع سنوات .وربما يحدث ذلك .ولكن ميزان
االجتاهات يميل إىل اجلانب اآلخر .فال تتوقع األسواق املالية أن تنتهي هذه
املشكلة جليل على األقل.
وهناك ثمانية عوامل معززة لهذا االنخفاض طويل األجل يف أسعار
الفائدة اآلمنة وال تزال تدفعه:
 -1زيادة عدم املساواة يف الدخل ،الذي يؤدي إىل ادخار
أكثر من الالزم ألن األغنياء ال يستطيعون التفكير يف شيء آخر يقومون
به بأموالهم؛
 -2الركود التكنولوجي والديمغرايف الذي يقلل العائد على
االستثمار ويدفع اإلنفاق االستثماري املرغوب إىل مستويات منخفضة
جدا؛
 -3اجلهات الفاعلة غير السوقية التي ال يكون طلبها القوي
على أصول سائلة وآمنة مدفوعا بتقييمات خملاطر السوق ،ولكن
بعوامل اقتصادية؛
 -4انهيار القدرة على حتمل اخملاطر حيث يجد القطاع
املايل املتصدع نفسه يف حالة استدانة مفرطة ويفشل يف حشد
االدخارات ،وبالتايل يخلق فجوة كبيرة بين العائد على االستثمارات
التي تنطوي على خماطر والعائد على الدين احلكومي اآلمن؛
 -5التضخم الفعلي واملتوقع املنخفض جدا ،الذي يعني
أنه حتى سعر الفائدة االسمي اآلمن الصفري يكون مرتفعا جدا لتحقيق
التوازن بين االستثمار املطلوب واالدخار اخملطط له لتحقيق العمالة
الكاملة؛
 -6الطلب احملدود على السلع االستثمارية مقترنا
بانخفاضات سريعة يف أسعار تلك السلع ،مما يضع ضغطا
خافضا على احتمالية ربحية قطاع السلع االستثمارية؛
 -7فشل السوق يف اقتصاد املعلومات — وهو ما يعني
أن األسواق ال تستطيع أن تكافئ بالشكل السليم الذين يستثمرون يف
التكنولوجيات اجلديدة ،حتى عندما يكون العائد االجتماعي لهذه
التكنولوجيات ضخما  -مما يخفض العائد على االستثمار اخلاص
ويدفع اإلنفاق االستثماري املرغوب إىل مستويات منخفضة جدا؛
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 -8زيادة العقبات املدفوعة بالتكنولوجيا والسعي للكسب
الريعي أمام املنافسة ،مما يجعل االستثمار غير مربح للداخلين اجلدد
يف السوق ويسمح للقائمين بالفعل يف السوق من االستحواذ عليها.
والنتيجة هي أنه باقتراب أسعار الفائدة من الصفر ،مل يعد بوسع
البنوك املركزية العمل بسهولة وفعالية للحفاظ على العمالة الكاملة
عن طريق خفض أسعار الفائدة يف حاالت الركود .وعادة ما تعمل
البنوك املركزية — وبقوة — عن طريق شراء وبيع السندات مقابل
النقد لتشجيع اإلنفاق االستثماري بأن تعمل على زيادة قيمة األصول
يف املستقبل وتشجيع اإلنفاق االستهالكي عن طريق زيادة الشعور
بالغنى بين الناس .ولكن عندما ال يكون هناك إال جمال قليل خلفض
أسعار الفائدة ،ال يكون أمام البنوك املركزية إال استخدام أدوات جديدة
وغير مؤكدة وأضعف بكثير حملاولة توجيه االقتصاد.
وتوضح سندات اخلزانة األمريكية حجم االنخفاض يف أسعار
الفائدة اآلمنة منذ عام  .1990فقد انخفض سعر الفائدة السنوي قصير
األجل من  %4إىل  %1.2بالقيمة احلقيقية (املعدلة ملراعاة التضخم) 
ومن  %8إىل  %0.5بالقيمة االسمية ،وحذت أسعار الفائدة طويلة األجل
حذوها إىل أدنى.

علينا أن نطبق سياسات مالية عامة
مناسبة تتيح االستثمار التوسعي.
واالستجابة الطبيعية لهذا الكساد طويل األجل هي أن تطبق
احلكومات سياسات (مالية عامة)  توسعية على الضرائب واإلنفاق.
فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة ومن املتوقع أن تظل منخفضة،
تصبح جميع أنواع االستثمارات احلكومية — من اجلسور إىل البحوث
األساسية — جذابة للغاية من حيث العائد والتكلفة ،وينبغي أن تزيد
مستويات الدين احلكومي لالستفادة من انخفاض تكلفة االقتراض
وتوفير للمستثمرين وسائل االدخار اآلمنة (السندات احلكومية) التي
يقدرون قيمتها .ويدعي لورنس صامرز األستاذ بجامعة هارفارد
أن أسعار الفائدة منخفضة لدرجة أن عدم قدرة البنوك املركزية
على تطبيق سياسات نقدية فعالة أصبحت حالة مزمنة .ويقول إنه ال
توجد عالمات تفيد بأننا سنخرج من هذا الوضع ملدة جيل ،وبالتايل
علينا أن نطبق سياسات املالية العامة املناسبة التي تتيح االستثمار
التوسعي الذي يتردد القطاع اخلاص يف القيام به.
وال يستوعب نقاد فرضية الكساد طويل األجل لصامرز فكرتها
األساسية .ويبدو أن كل واحد يركز على عامل واحد من العوامل
الثمانية التي تدفع االنخفاض يف أسعار الفائدة ثم يقول إن هذا
العامل سينتهي قريبا أو أنه مفيد لغرض ما معاكس.
ومنذ بداية القرن ،فقدت اقتصادات شمال األطلسي عقدا من الزمن
مما كنا نعتقد أنه نمو اقتصادي عادي ،سببه الرئيسي هو الكساد طويل
األجل .ومن املرجح أال نتوقف عن الكالم عن الكساد طويل األجل بعد
تسع سنوات إال إذا اتخذنا إجراء بشأنه  .
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السياسات هي املشكلة

النمو

جون تايلور

خضع

الكساد طويل
األجل لكثير
من النقاش
منذ عام  2013عندم اقترح لورنس
سامرز فرضية «أن االقتصاد
بهيكله احلايل ال يستطيع حتقيق
نمو مرض وأوضاع مالية مستقرة
يف نفس الوقت».
ومتحدثا يف مؤتمر عقد يف
الفترة األخيرة ،افترض سامرز
جون تايلور أستاذ اقتصاد
أن االقتصاد تقيد خالل العقد
ماري وروبرت ريموند يف
والنصف املاضي «بزيادة
جامعة ستانفورد.
كبيرة يف امليل إىل االدخار
وانخفاض كبير يف امليل إىل
اإلنفاق واالستثمار »،مما أبقى
على انخفاض أسعار الفائدة التوازنية وعلى انخفاض النمو
االقتصادي.
وال يجادل الكثير يف أن االقتصاد نما ببطء يف السنوات
األخيرة ،وخاصة إذا وضعت األزمة املالية يف االعتبار .ولكن
يثير الكساد طويل األجل كتفسير لهذه الظاهرة عددا من أوجه عدم
االتساق والشكوك.
فقد كانت أسعار الفائدة األساسية املنخفضة التي وضعتها
السلطات النقدية ،مثل االحتياطي الفيدرايل األمريكي قبل األزمة
املالية مرتبطة بطفرة تتسم بارتفاع التضخم وانخفاض البطالة
—وليس بسبب ركود األوضاع االقتصادية وارتفاع البطالة
خالل الركود طويل األجل .فاألدلة تشير إىل عكس الرأي الذي يفيد
بأن سعر الفائدة احلقيقي التوازين —أي سعر الفائدة احلقيقي
املطلوب للحفاظ على ناجت االقتصاد مساويا للناجت املمكن
—كان منخفضا قبل األزمة .كما أن جلوء البنوك املركزية إىل
تطبيق أسعار فائدة أساسية منخفضة منذ األزمة يثير شكوك حول
فكرة أن سعر الفائدة احلقيقي التوازين كان بالصدفة منخفضا.
وبالفعل ،زادت أسعار الفائدة طويلة األجل يف الشهور األخيرة مع
زيادة التوقعات باستعدال السياسة النقدية.
ولعدد من السنوات ترجع إىل األزمة املالية ،رأيت أنا وآخرون
سببا أكثر قبوال للنمو االقتصادي الضعيف — وهو حتول السياسة
االقتصادية احلكومية يف الفترة األخيرة .ويمكن النظر إىل نمو
اإلنتاجية (ناجت كل ساعة عمل) الذي يدفع النمو االقتصادي جنبا
إىل جنب مع نمو العمالة .فنمو اإلنتاجية منخفض للغاية اآلن —
وكان يف الواقع سالبا خالل األربعة أرباع املاضية .وال يوجد يف
ذلك ما هو طويل األجل .وبالفعل ،فقد كانت هناك حاالت تأرجح
ضخمة يف اإلنتاجية يف املاضي :الركود يف السبعينات والتعايف
يف الثمانينات والتسعينات والتراجع احلايل.

وتتعلق هذه التحوالت بشكل وثيق بالتغيرات يف السياسة
االقتصادية —أساسا جانب العرض أو السياسات الهيكلية:
بعبارة أخرى ،تلك التي ترفع اإلمكانات اإلنتاجية لالقتصاد
وقدرته على اإلنتاج .فخالل الثمانينات والتسعينات ،ثبت جناح
اإلصالح الضريبي ،واإلصالح التنظيمي ،واإلصالح النقدي،
وإصالح امليزانية يف حفز نمو اإلنتاجية يف الواليات املتحدة.
ويف املقابل ،ارتبط ركود السبعينات والسنوات األخيرة باالبتعاد
عن مبادئ اإلصالح الضريبي ،مثل انخفاض املعدالت الضريبية
احلدية بقاعدة واسعة وبزيادة القواعد التنظيمية ،فضال على
السياسات املالية والنقدية غير املنظمة .وخالل السنوات اخلمسين
املاضية ،تأرجحت السياسة الهيكلية واألداء االقتصادي جنبا إىل
جنب يف دورة ملحوظة للسياسات واألداء.
ولرؤية اإلمكانات الكبيرة للتغير يف السياسات اآلن ،يمكن أن
ننظر إىل أحدث تأرجح يف نمو اإلنتاجية :يف الفترة من  2011إىل
 ،2015نمت اإلنتاجية بنسبة  %0.4فقط يف السنة مقارنة بنسبة %3
من  1996إىل .2005
ولكن ما سبب التباطؤ يف الفترة األخيرة؟ وتشير حماسبة النمو
إىل عدم كفاية االستثمار —وبما يثير الدهشة ،انخفض رأس املال
لكل عامل بنسبة  %0.2يف السنة من  2011إىل  2015مقارنة بزيادة
نسبتها  %1.2يف السنة من  1996إىل — 2005وإىل انخفاض يف
تطبيق األفكار اجلديدة أو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ،التي مل تكن
تبلغ إال  %0.6خالل الفترة  2015-2011مقارنة بنسبة  %1.8خالل
الفترة .2005-1996

نمو اإلنتاجية منخفض للغاية اآلن —
وكان يف الواقع سالبا —ولكن ال يوجد
يف ذلك ما هو طويل األجل.
ولعكس هذا االجتاه ،وجني منافع عملية حفز كبيرة للنمو ،حتتاج
الواليات املتحدة إىل جرعة إضافية من اإلصالح الهيكلي —بما يف
ذلك إصالح تنظيمي وضريبي ونقدي وإصالح يف امليزانية—لتوفير
حوافز لزيادة االستثمار الرأسمايل وتطبيق أفكار جديدة يف املمارسة
العملية .ويمكن أن تساعد هذه اإلصالحات أيضا يف زيادة املشاركة
يف القوى العاملة وبالتايل زيادة العمالة ،ومواصلة حفز النمو
االقتصادي.
وبينما يقف الرأي الذي يفيد بأن السياسات هي املشكلة ضد رأي
الركود طويل األجل ،يشير احلوار اجلاري إىل احلاجة إىل مزيد من
العمل التجريبي .فقد أثارت االنتخابات األمريكية األخيرة احتمال
إجراء إصالح ضريبي أو تنظيمي أو نقدي وربما أيضا إصالح يف
امليزانية ،وبالتايل هناك أمل يف تأرجح مقنع آخر يف دورة السياسات
واألداء يتعين إضافته إىل قاعدة البيانات التجريبية   .
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كالم صريح

نحو نمو
شامل للجميع

ينبغي أن تتقاسم األسواق الصاعدة ثمار نموها على نحو أكثر إنصافا

تاو زانغ

فاقت

تاو زانغ هو نائب املدير العام
يف صندوق النقد الدويل.
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معدالت النمو يف بلدان
األسواق الصاعدة مثيالتها
يف االقتصادات املتقدمة بدرجة كبيرة خالل
السنوات األخيرة .فانخفض الفقر؛ وحتسنت
مستويات املعيشة .ولكن مع هذا التوسع السريع
تأتي خماطر اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء
يف تلك البلدان .وتظهر االستطالعات البحثية التي
أجراها مركز بيو للبحوث أن معظم الناس يشعرون
بالتفاؤل بشأن املستقبل يف أسواق صاعدة مثل
الهند ونيجيريا وغيرها من البلدان التي بدأت
تتقدم نحو بلوغ وضع االقتصادات املتقدمة .بيد أن
علينا ضمان أن يظل النمو شامال للجميع يف هذه
االقتصادات حتى يكون لهذا التفاؤل ما يبرره.
وبمصطلح النمو الشامل للجميع ،أنا أقصد تقاسم
أكثر إنصافا للمنافع املتأتية من زيادة الرخاء،
ووظائف برواتب جمزية ،وتوفير فرص عمل وتعليم
متساوية ،وحتسين إمكانية احلصول على خدمات
الرعاية الصحية واخلدمات املالية وتوفيرها .ومقارنة
باالقتصادات املتقدمة ،تشهد االقتصادات الصاعدة
درجة أكبر من تفاوت الدخول وارتفاع مستوى الفقر
وتأخرا يف إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية
الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتمويل.
فنحن نحتاج إىل جعل النمو شامال للجميع ليس فقط
ألن ذلك هو الصواب من الناحية األخالقية ،بل أيضا
ألهميته احلاسمة يف حتقيق نمو قوي قابل لالستمرار.
وقد أوضحت البحوث التي أجريت داخل صندوق النقد
الدويل وخارجه أن ارتفاع مستوى عدم املساواة يميل
إىل خفض وتيرة النمو واستمراريته ،وأنه ينبغي أال
يخشى صانعو السياسات من اعتماد تدابير تكفل تقاسم
الرخاء ،بما يف ذلك تدابير إعادة توزيع الثروة.
ومن ثم ،سيكون من املهم أن يكفل صانعو
السياسات تقاسم منافع النمو على نحو منصف.
ومن شأن عدم القيام بذلك أن يؤدي إىل خماطر
تزايد عدم االستقرار السياسي واالجتماعي ،وكبح
االستثمار يف رأس املال البشري واملادي ،وتآكل
الدعم اخملصص لإلصالحات الهيكلية —وهو
ما من شأنه أن يعوق النمو املستمر الذي حتتاج

األسواق الصاعدة إىل حتقيقه لتدخل يف شريحة
البلدان مرتفعة الدخل .وأصبح تناول هذه املسائل
اليوم بالغ األهمية يف ضوء التوقعات بأوضاع
اقتصادية عاملية أقل إيجابية.

هناك حاجة إىل حتقيق مزيد من التقدم

على مدار السنوات القليلة املاضية ،حققت األسواق
الصاعدة تقدما يف حفز النمو الشامل للجميع —
ويرجع الفضل يف ذلك جزئيا إىل الظروف العاملية
املواتية ،مثل انخفاض أسعار الفائدة وتعايف
التجارة الدولية .وبلغ متوسط النمو يف هذه البلدان
حوايل  %4سنويا منذ مطلع األلفينات ،وهو ما
يمثل أكثر من نصف النمو العاملي .وتراجع عدم
املساواة يف الدخل ،حيث انخفض معدل جيني —
وهو املؤشر األشهر لقياس عدم املساواة —إىل نحو
 0.40من ( .0.45يتراوح معامل جيني بين صفر،
عندما يحصل اجلميع على نفس الدخل ،و ،1عندما
يحصل فرد واحد على الدخل كله) .كما انخفض
الفقر ،وارتفعت العمالة ،وحتسنت إمكانية احلصول
على اخلدمات املالية وخدمات الرعاية الصحية.
ولكن قد يواجه احلفاظ على هذا التقدم بعض
التحديات .وكبداية علينا أال نشعر بالرضا مما
حققناه .فال يزال عدم املساواة يف الدخل مرتفعا
يف كثير من األسواق الصاعدة ،وال يزال كثير من
الناس يعيشون يف فقر مدقع .واألهم من ذلك ،تواجه
هذه البلدان مشهدا اقتصاديا عامليا جديدا تتزايد
فيه أوجه عدم اليقين .ومع سعي األسواق الصاعدة
إىل بلوغ نفس مستوى التنمية الذي وصلت إليه
االقتصادات املتقدمة —وهي عملية تستلزم مراكمة
رأس املال وزيادة اإلنتاجية —فمن املتوقع أن
تتفاقم هذه التحديات.
وأرى خمسة جماالت ذات أولوية يمكن التركيز
عليها يف سياق املشورة التي يقدمها الصندوق
بشأن السياسات لدعم سلطات البلدان املعنية يف
التغلب على هذه التحديات.
اإلنتاجية :يقول املثل «عندما يعلو املد ترتفع كل
السفن» .ومن شأن زيادة اإلنتاجية (الناجت لكل ساعة
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النمو
عمل) أن تساعد يف زيادة الدخل والثروة على نطاق واسع بما يلزم للحد من
عدم املساواة والفقر .ولن يكون من السهل حتقيق هذا الهدف .وسيكون على
البلدان أن تشجع املنافسة يف أسواق املنتجات والتجارة ،وتشجع االستثمار
األجنبي املباشر ،وتمول مشروعات البنية التحتية ،وحتسن بيئات مزاولة
األعمال .وتأتي هذه اإلصالحات ضمن أهم بنود جدول أعمال صانعي
السياسات يف بلدان مثل البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا.
التعليم والرعاية الصحية :من شأن حتسين جودة التعليم والرعاية
الصحية أن يعزز إمكانية توظيف العاملين ويساعد يف كسر احللقة املفرغة
من الفقر ونقص التعليم .ويف بعض احلاالت ،ستكون هناك حاجة إىل زيادة
اإلنفاق —فكر يف برامج مثل برنامج «حقيبة األسرة» )(Bolsa Familia
يف البرازيل ،الذي يوفر حتويالت نقدية لألسر منخفضة الدخل لتشجيع
االلتحاق بالتعليم االبتدائي ،أو برنامج «الفرص» ) (Opportunidadesيف
املكسيك ،الذي يوفر إعانات لتحسين أداء املدارس وحتقيق مواءمة أفضل
بين املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.
احلصول على فرص العمل :من شأن ضمان تساوي الفرص بين
النساء والرجال أن يساعد يف حفز النمو واحلد من عدم املساواة .ففي كثير
من البلدان ،تواجه النساء صعوبة أكبر يف احلصول على فرصة عمل .وعلى
سبيل املثال ،ال يتجاوز عدد النساء العامالت يف كل من مصر واألردن
واملغرب ربع أعدادهن تقريبا .وتشمل األسباب قواعد العمل التنظيمية
اجلامدة والتباين الشديد يف مستويات التحصيل التعليمي .وبالتايل ،فمن
األهمية بمكان أن تخفض احلكومات احلواجز التي تعوق التعيين وأن توفر
لهم احلماية يف الوقت ذاته ،وأن ترفع القيود املفروضة على حركة العمالة،
وتلغي األحكام الضريبية التي تميز ضد أصحاب الدخل الثانوي يف األسرة.
الشمول املايل :من شأن زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات املالية
أن تساعد يف حتسين سبل كسب العيش واحلد من الفقر وتعزيز النمو .ويمكن
أن يتحقق ذلك ،مثال ،عن طريق تيسير الوصول إىل ماكينات الصرف اآليل
وتشجيع احلصول على اخلدمات املالية ،ال سيما يف صفوف األسر املعيشية
منخفضة الدخل ،وتطبيق برامج لإلملام باألمور املالية ،وتعزيز الصيرفة
املتنقلة (راجع مقال «نحو تغطية أوسع» يف هذا العدد من جملة التمويل
والتنمية) .وتُستخدم هذه التدابير على نحو واسع يف كل من الهند وبيرو .إال
أن جهود الشمول املايل ينبغي أن تكون مصحوبة بتعزيز لعمليتي اإلشراف
والتنظيم من أجل جتنب عدم االستقرار املايل الذي قد ينجم عن توسع
االئتمان.
شبكات األمان وسياسات إعادة التوزيع :يؤدي النمو السريع
وحتسّن اإلنتاجية حتما إىل ظهور أطراف رابحة وأخرى خاسرة ،وستتوقف
الشركات األقل قدرة على املنافسة عن مزاول نشاطها وسيفقد العاملون
وظائفهم .وسيكون من املهم أن تطبق احلكومات تدابير لتيسير هذا
االنتقال ،بما يف ذلك االرتقاء باملهارات ،وتنظيم برامج تدريبية ،وإنشاء
شبكات أمان اجتماعي جيدة االستهداف .وبوجه أعم ،من شأن تطبيق
سياسات أفضل إلعادة التوزيع أن يعزز اإلنصاف دون تقويض الكفاءة.
وتشمل األمثلة على هذه السياسات إحالل الدعم العام لألسعار بتحويالت
نقدية للفقراء ،واحلد من الثغرات الضريبية التي تفيد األغنياء ،وإقامة نظم
ضريبية ذات طابع تصاعدي (بما يف ذلك توسيع الوعاء الضريبي للدخل
الشخصي يف بعض احلاالت) ،ومكافحة التهرب الضريبي.

زيادة املشاركة

لقد كثفنا جهودنا يف اآلونة األخيرة يف كثير من هذه اجملاالت
—وهو ما يرجع يف جانب كبير منه إىل أهمية ذلك لتحقيق رسالة
الصندوق املتمثلة يف تعزيز االستقرار االقتصادي .وفيما يلي بعض
األمثلة على ذلك:
·بالنسبة إىل اإلنتاجية ،فإننا نخصص موارد أكثر لفهم
مصادر اإلنتاجية والنمو طويل األجل وندمج حتليل اإلصالحات

الهيكلية يف حوارنا مع البلدان األعضاء (راجع مقال «عالقُ يف شرك
التباطؤ» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .وهذا يعني عدم
فهم اإلصالحات التي تسهم يف تعزيز النمو فحسب ،بل أيضا معرفة
التكاليف االقتصادية واالجتماعية قصيرة األجل لتلك اإلصالحات.
·أما بالنسبة إىل عدم املساواة ،فهناك العديد من األمثلة.
ففي بوليفيا ،نحن نعمل مع احلكومة ملعرفة أفضل طريقة ملواجهة
زيادة عدم املساواة الذي سينجم على األرجح عن انهيار أسعار السلع
األولية .ويف بلدان مثل كولومبيا ،فإننا نسعي إىل معاجلة ما يطلق
عليه االقتصاديون «ازدواجية» سوق العمل —أي وضع يكون فيه
لبعض العمال وظائف جمزية تتمتع باحلماية بينما يعمل آخرون يف
وظائف غير جمزية ال تتمتع باحلماية وقليلة املزايا.

من شأن تطبيق سياسات أفضل إلعادة
التوزيع أن يعزز اإلنصاف دون تقويض
الكفاءة
·وبالنسبة إىل تعزيز املساواة يف احلصول على فرص العمل،
فقد أشركنا السلطات اليابانية وسلطات اململكة العربية السعودية يف
مناقشات صريحة بشأن مشاركة املرأة يف القوى العاملة .وعلى وجه
التحديد ،أبرز حتليلنا ألوجه التفاوت يف سوق العمل باململكة العربية
السعودية التدابير التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازن بين اجلنسين من
خالل تطبيق ممارسات للعمل عن بُعد على نطاق واسع وتشجيع توظيف
النساء يف أعمال التجزئة التي تستهدف زبائن من النساء.
·وبالنسبة إىل الشمول املايل ،يمثل مسح إمكانية احلصول على
اخلدمات املالية ،الذي أطلقناه يف  ،2009مصدرا رئيسيا للبيانات
املتعلقة باحلصول على اخلدمات املالية حول العامل .وقد ساعدنا ذلك
على معرفة ،مثال ،أن حسابات اإليداع يف البنوك التجارية بالهند شهدت
نموا بمقدار نصف مليار على مدار السنوات اخلمس املاضية ،وذلك بفضل
جهود احلكومة الرامية إىل منح أولوية ملسألة الشمول املايل.
·وبالنسبة إىل شبكات األمان وسياسات إعادة التوزيع ،فإننا
نواصل حماية اإلنفاق االجتماعي عند تصميم البرامج التي يدعمها
الصندوق ،إذ عادة ما يشعر الفقراء بآثار األزمات االقتصادية واملالية
على نحو أكثر حدة .فعلى سبيل املثال ،على مدار البرنامج االقتصادي
لباكستان يف إطار تسهيل الصندوق املمدد —الذي يقدم مساعدة إىل
البلدان التي تواجه مشكالت خطيرة يف ميزان املدفوعات — أُضيف أكثر
من مليون ونصف مستفيد إىل «برنامج بنازير لدعم الدخل» ،وهو برنامج
راسخ للتحويالت النقدية ،ورفعت مبالغ اإلعاشة بأكثر من  .%50كما
نساعد البلدان على تطبيق نظم ضريبية تعمل على حتسين التوازن بين
اإلنصاف والكفاءة.
وباإلضافة إىل ذلك ،نحن نعمل جاهدين لتعزيز شبكة األمان املايل
العاملية ،التي يمكن أن تتيح للبلدان توجيه مواردها احملدودة نحو حتقيق
نتائج اقتصادية واجتماعية أفضل  .
وبوضع جميع هذه العناصر سويا ،أود أن أقول إن الوقت قد حان
ألن جتعل األسواق الصاعدة النمو الشامل للجميع ركيزة أساسية من
استراتيجياتها اإلنمائية .فمن شأن ذلك أال يساعد فقط يف حتقيق النمو
القوي القابل لالستمرار الذي حتتاج إليه هذه البلدان لرفع مستويات
املعيشة ،بل أنه سيساعد أيضا على تقوية دعائم االقتصاد العاملي.
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تأمل معي

قوة البنات

السياسات التي تساعد على إدماج املرأة يف القوى العاملة
تعود بالنفع على اجلميع

إن

املساواة بين الرجال والنساء مهمة ألسباب أخالقية
واقتصادية .فإذا مل يستطع نصف سكان العامل بلوغ كامل
إمكاناتهم ،فسوف يعاين االقتصاد العاملي ككل .وعلى الرغم
من التقدم الكبير الذي حدث خالل العقود األخيرة ،فال يزال عدم املساواة
بين اجلنسين مستمرا يف القوى العاملة .وال تزال مشاركة اإلناث يف
القوى العاملة أقل من الرجال بسبب عوامل عديدة ،بما فيها فجوات
األجور ،وعدم املساواة يف سبل احلصول على الفرص ،والتفاوتات يف
جمايل الصحة والتعليم ،والعقبات القانونية.
وتؤدي املساواة يف سبل احلصول على الوظائف والفرص
االقتصادية إىل منافع جلميع الناس—وليس النساء فقط .وعلى سبيل

املثال ،يمكن للبلدان التي تواجه تقلص القوى العاملة بسبب شيخوخة
السكان أن توسع حجم قوة عملها عن طريق إدراج النساء.
غير أنه يف معظم البلدان تكون هناك عقبة قانونية واحدة على
األقل تمنع النساء من إيجاد عمل .وباإلضافة إىل إصالح املؤسسات
والقواعد التنظيمية والقوانين التي تشجع على التمييز ضد املرأة ،فيمكن
للحكومات أن تنفذ السياسات املراعية لألسرة مثل سياسات اإلجازة
الوالدية ورعاية الطفل مقبولة السعر.
ومن شأن االستثمارات اإلضافية يف البنية التحتية والصحة
والتعليم أن تساعد النساء على االنضمام إىل القوى العاملة ،وخاصة يف
البلدان منخفضة الدخل واقتصادات األسواق الصاعدة.

هناك تفاوتات إقليمية كبيرة من حيث مشاركة املرأة يف القوى العاملة
يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا،
تبلغ النسبة

%٢١

يف إفريقيا جنوب
الصحراء ،تبلغ النسبة
يقيس مؤشر األمم املتحدة لعدم املساواة بين
اجلنسين عدم املساواة يف الفرص والنواجت،
ويرتبط املؤشر ارتباطا وثيقا بعدم املساواة
الكلي يف الدخل.

%١

يؤدي خفض عدم
املساواة بمقدار
 0.1وفقا ملؤشر
عدم املساواة بين
اجلنسين إىل زيادة النمو
االقتصادي بنسبة %1
28

على الصعيد العاملي،
تشكل النساء  %40من
القوى العاملة

%٠,١

%٤٠

%٦٣

%٩٠
تقريبا

من البلدان
لديها

قيد قانوين

واحد على األقل

قائم على نوع اجلنس
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يف أوروبا ،تشغل امرأة منصبين
من بين كل  10مناصب يف
الشركات .ويؤدي زيادة هذا الرقم
إىل  3من كل  10مناصب إىل
زيادة يف عائد الشركة على
األصول قدرها من  %3إىل .%8

+

تبلغ الفجوة يف األجور بين اجلنسين ما
يقرب من  %١٦يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ما سيكون مقدار الزيادة يف إجمايل الناجت احمللي لبلد
ما إذا زادت مشاركة املرأة يف القوى العاملة لتقابل نسبة
مشاركة الرجال؟
الواليات املتحدة
األمريكية

الهند

%٥

%١٢

اإلمارات

%٢٧
صفر

%١,٠
QP%

%٢,٠
RP%

أرباح

النساء =  0.84دوالر

الرجال =  1.00دوالر

يؤدي خفض الفجوة
بين اجلنسين من حيث
املشاركة يف القوى العاملة
بنسبة  %25بحلول عام 2025
إىل احتمال خلق

%٩

اليابان

=

 % 3إىل %8

%٣,٠
S P%

١٠٠

مليون

وظيفة للنساء

أدت سياسات املالية العامة التي تدعم زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة إىل :

مزيد من املساواة بين سياسات إجازة
األمومة وإجازة األبوة

ضرائب على دخل الفرد
وليس دخل األسرة

منافع اجتماعية مرتبطة
بالقوى العاملة

احلصول على رعاية لألطفال
واملسنين مقبولة السعر

االستثمار يف البنية التحتية والتعليم والصحة

من إعداد ماريا يوفانوفيتش .تستند النصوص والرسوم البيانية إىل بحوث صندوق النقد الدويل اجلارية بشأن املساواة بين
اجلنسين ،واملتاحة على املوقع التايل ،imf.org/genderوباالستناد إىل معرفة وبيانات املؤسسات األخرى.
التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧
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يف منتصف الطريق
الرنمينبي يواصل الصعود ولكنه
لن يكون العملة املسيطرة

إسوار براساد

يف

نوفمبر عام  ،2015صدر إعالن عن صندوق النقد الدويل
كانت له داللة كبيرة يف التاريخ املايل الدويل .فقد
قرر الصندوق اعتبار الرنمينبي الصيني إحدى عمالت
االحتياطي العاملي .وتمت إضافة الرنمينبي إىل سلة
العمالت اخملتارة (التي كانت تتضمن يف السابق الدوالر األمريكي
واليورو والين الياباين واجلنيه اإلسترليني) ،التي تشكل حقوق السحب
اخلاصة وهي وحدة العملة االعتبارية للصندوق .وكان يبدو أن
الرنمينبي على وشك التأثير على العامل وإعادة تشكيل النظام املايل
العاملي.
ولكن طرأت تغيرات كثيرة منذ هذا الوقت .فقد تراجعت قيمة
الرنمينبي مقابل الدوالر ،وتشهد الصين يف الوقت احلايل موجة
مفاجئة من التدفقات الرأسمالية اخلارجة تعكس جزئيا فقدان الثقة
يف االقتصاد والعملة .ومل يحول اإلدراج الفعلي للرنمينبي يف سلة
عمالت حقوق السحب اخلاصة منذ أكتوبر  2016دون تراجع الثقة فيه.
فاآلراء التي تنبأت بأن ارتفاع قيمة الرنمينبي أمر ال مفر منه
ليكون يف مصاف العمالت املسيطرة ،وربما حتى ينافس الدوالر
   30التمويل والتنمية مارس

األمريكي نفسه ثبت أنها دعاوى مبالغ فيها .ولكن األمر نفسه يرجح
أن ينطبق على السيناريوهات املتشائمة التي تتوقع هبوط حاد يف
قيمة الرنمينبي وأهميته مع خروج رؤوس األموال من الصين .ويرجح
أن احلقيقة تكمن يف مكان ما بين هذين السيناريوهين املتناقضين.
ففي األجل الطويل ،سيتوقف وضع الرنمينبي كعملة رئيسية يف
النظام املايل العاملي بدرجة كبيرة على التغيرات االقتصادية التي
ستجريها الصين نفسها بغرض دعم عملتها .وقد يكون حتول االقتصاد
احمللي يف الواقع أحد األهداف غير املعلنة وراء اجلهود احلثيثة التي
بذلتها الصين لتعزيز وضع عملتها.

حجم االقتصاد مهم ولكنه ليس العامل الوحيد

يعتبر االقتصاد الصيني يف الوقت احلايل ثاين أكبر اقتصادات العامل
(استنادا إىل أسعار الصرف السوقية) .ويف عام  ،2016بلغ إجمايل
الناجت احمللي للصين  11تريليون دوالر أمريكي ،أي ما يعادل %15
من إجمايل الناجت احمللي العاملي ،لتحتل الصين بذلك املركز الثاين
بعد الواليات املتحدة التي يبلغ إجمايل ناجتها احمللي السنوي 19
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تريليون دوالر أمريكي .كذلك تعتبر الصين أحد األطراف الفاعلة املهمة
يف التجارة الدولية ،حيث تستحوذ على  %13من التجارة العاملية يف
السلع .ولكن تأثير الصين على االقتصاد العاملي أكبر كثيرا إذا ما تم
قياسه من جوانب أخرى .فالصين حتتفظ بحوايل  %30من احتياطيات
النقد األجنبي العاملية ويبلغ نصيبها يف نمو إجمايل الناجت احمللي
العاملي الثلث منذ األزمة املالية.
ورغم القوة االقتصادية التي تتمتع بها الصين ،فإن الوضع
الدويل لعملتها ،الرنمينبي ،ال يتناسب مع وضعها االقتصادي .فمن
بين عمالت االقتصادات الستة الكبرى على مستوى العامل ،مل ينظر
إىل الرنمينبي كأحد العوامل املؤثرة يف االقتصاد العاملي سوى اآلن
فقط .أما العمالت األخرى ،الدوالر واليورو (الذي يستخدمه اقتصادان
من االقتصادات الستة الكبرى — أملانيا وفرنسا) والين واجلنيه
اإلسترليني ،فجميعها لها دور مؤثر بالفعل يف النظام املايل العاملي،
ولكن بدرجات خمتلفة.

غير أن تقدم العملة توقف الحقا عندما شهدت الصين نموا
متباطئا ،ودورة انتعاش وكساد حادة يف أسواق األسهم ،وخماوف
بشأن تزايد الديون وعدم االستقرار املايل .وخالل العام املاضي،
انعكس مسار تقدم الرنمينبي كإحدى أدوات التبادل الدولية .إذ تشير
جميع املؤشرات الكمية الستخدام عملة الرنمينبي يف التمويل الدويل
إىل بوادر تراجع حاد ،كما توقفت جميع اخلطوات املتخذة نحو حترير
التدفقات الرأسمالية.
ولكن من املهم أيضا أن نضع يف االعتبار اجلوانب اإليجابية
واجلوانب السلبية .فرغم القيود املفروضة على التدفقات الرأسمالية
الداخلة إىل الصين واخلارجة منها ،بدأ الرنمينبي يف اكتساب دور أكبر
يف األسواق املالية الدولية خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا ،ولكنه ال
يزال حمدودا .وكان مسار تقدم الرنمينبي يف هذا االجتاه مبهرا يف
البداية ،ولكن هذه التطورات ال تزال يف مرحلة وليدة وينبغي أال نعطيها
أكبر من حجمها .ولكن الطريق ستكون صعبة وذاخرة باملنعطفات.

سياسة فريدة

عملة االحتياطي

اتخذت احلكومة الصينية يف السنوات األخيرة عددا من اخلطوات بهدف
صعود الرنمينبي إىل جمموعة العمالت الرئيسية من خالل زيادة
تداوله على املستوى الدويل .غير أن استخدام الرنمينبي يف األسواق
العاملية مقيد نظرا ألن احلكومة الصينية تبدو غير مستعدة لتطبيق
سعر صرف يخضع تماما لقوى السوق وحساب رأسمايل منفتح يسمح
بانتقال التدفقات الرأسمالية بحرية عبر احلدود .وقد يعكس ذلك حتفظ
الصين على اخلضوع لسيطرة القوى السوقية وحذرها من خماطر
التحرير االقتصادي السريع.
لذلك فقط طبقت الصين سياسة فريدة لتعزيز وضع الرنمينبي مع
حماولة حترير التدفقات الرأسمالية وسعر الصرف تدريجيا .ونظرا
حلجم االقتصاد الصيني الضخم وتزايد حصته يف إجمايل الناجت
احمللي العاملي والتجارة العاملية ،فسرعان ما اكتسبت هذه اخلطوات
التي اتخذتها احلكومة زخما كبيرا.
ويف منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،بدأت
احلكومة يف إزالة القيود املفروضة على التدفقات الرأسمالية الداخلة
واخلارجة ولكن بشكل تدريجي يخضع للرقابة .واستمرت هذه العملية
حتى بعد وقوع األزمة املالية العاملية .فعلى سبيل املثال ،وضعت
احلكومة عددا من النظم للسماح لألجانب باالستثمار يف أسواق األسهم
والسندات الصينية .ويف الوقت نفسه ،توجد قنوات عديدة يف الوقت
احلايل تتيح لألسر والشركات واملؤسسات الصينية توظيف جزء من
استثماراتها يف األسواق األجنبية .ولكن ال تزال احلكومة مستمرة يف
إحكام الرقابة على كل من هذه القنوات.
وقد شجعت الصين توافر الرنمينبي خارج حدودها ،بما يف ذلك
إصدار تراخيص إىل  15مركز متاجرة خارجي إلجراء تعامالت بين
الرنمينبي والعمالت األخرى .كذلك أنشأت احلكومة نظام املدفوعات
الدولية عبر احلدود بغرض تيسير إجراء املعامالت التجارية بين
الشركات احمللية والشركات األجنبية باستخدام الرنمينبي بدال من
العمالت الشائعة كالدوالر واليورو.
وقد أدت هذه التدابير إىل زيادة تداول الرنمينبي على املستوى
الدويل ،أي زيادة استخدامه يف تقويم وتسوية املعامالت التجارية
واملالية عبر احلدود — كأداة دولية للتبادل .ويف النصف الثاين من
عام  ،2014كان الرنمينبي هو العملة املستخدمة يف تقويم وتسوية
حوايل ثلث حجم التجارة الدولية للصين ،ويف إجراء حوايل  %2من
املدفوعات عبر احلدود وهي نسبة قليلة ولكنها ساهمت يف صعود
الرنمينبي ليصبح إحدى عمالت الدفع الست الكبرى على مستوى
العامل.

ومن اجلوانب األخرى لدور العملة يف النظام املايل الدويل هو وضعها
كعملة احتياطي حتتفظ بها البنوك املركزية على سبيل التحوط من
أزمات ميزان املدفوعات .وغالبا ما يعتبر هذا الوضع أمرا إيجابيا
وسلبيا يف الوقت نفسه — فاالقتصاد الذي تعتبر عملته عملة احتياطي
يمكنه االقتراض بتكلفة أقل من املستثمرين األجانب من خالل إصدار
دين مقوم بعملته ،ولكن زيادة الطلب على العمل قد يصعب معها يف
بعض األحيان إدارة قيمة العملة .وقد حاولت أملانيا واليابان بالفعل
يف ثمانينات وتسعينات القرن املاضي مقاومة إسباغ هذا الوضع على
عملتيهما نظرا ألنهما مل ترغبا يف زيادة الطلب وما ينتج عنها من
ارتفاع يف قيمة العملة يؤدي إىل تقويض قطاع التصدير.
وقد يبدو هذا األمر سابقا ألوانه نظرا ألن الصين ال تطبق سعر
صرف مرن أو حساب رأسمايل منفتح — وكانت تلك شروطا مسبقة
إلدراج عملة أي اقتصاد ضمن عمالت االحتياطي .ورغم أن صندوق
النقد الدويل قد أسبغ على الرنمينبي وضع عملة االحتياطي ألسباب
عملية ،فإن وضع العملة يتوقف بالدرجة األكبر على نظرة املشاركين
باألسواق املالية فيها .ففي جميع األحوال ،يجب أن يكون املستثمرون
األجانب قادرون على امتالك أدوات مالية مقومة بهذه العملة
واملتاجرة فيها بسهولة بدون وجود معوقات شديدة على التدفقات
املالية عبر احلدود .كذلك يجب أن يكون املستثمرون واثقين بدرجة
معقولة يف أن قيمة العملة لن تخضع لسيطرة حكومة ال تضع القوى
السوقية يف اعتبارها .وكما هو احلال يف العديد من األمور االقتصادية
األخرى ،يبدو أن الصين قد خرجت كعادتها عن النسق التقليدي.
فقد أصبح الرنمينبي بالفعل إحدى عمالت االحتياطي رغم أن
الصين ال تستويف بعض الشروط املسبقة التي كانت تعتبر أساسية يف
السابق ،وهو أمر استثنائي .إذ يبدو أن حجم االقتصاد الصيني الضخم
وقوة روابطه التجارية واملالية مع االقتصادات األخرى يف جميع
أرجاء العامل تغلبا على أوجه القصور األخرى.
ويقوم العديد من البنوك املركزية حول العامل تدريجيا يف الوقت
احلايل بشراء قدر حمدود على األقل من األصول املقومة بالرنمينبي كجزء
من حمفظة االحتياطيات األجنبية .وتتضمن القائمة جمموعة من البلدان
املتنوعة جغرافيا واقتصاديا ،مثل أستراليا والنمسا وشيلي واليابان
وكوريا وماليزيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا .ووفقا لتقديرات صندوق النقد
الدويل ،فإن حوايل  %2من احتياطيات النقد األجنبي العاملية حمتفظ
بها يف صورة أصول مالية مقومة بالرنمينبي .وقد وقع  35بنكا مركزيا
التمويل والتنمية
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تقريبا حول العامل ترتيبات مبادلة عملة حملية ثنائية مع البنك املركزي
الصيني .وتتيح هذه الترتيبات للبنوك املركزية احلصول على سيولة
بالرنمينبي حلماية عمالتها أو للحفاظ على استقرار مستوى الواردات يف
حالة توقف التدفقات الرأسمالية األجنبية الداخلة.
ورغم أن الرنمينبي جنح يف الوصول إىل وضع عملة االحتياطي ،فإن
تقدمه يف هذا الصدد سيكون حمدودا نظرا ألن األسواق املالية الصينية
غير متطورة بالدرجة الكافية .وعادة ما يسعى املستثمرون الرسميون
األجانب ،مثل البنوك املركزية وصناديق الثروة السيادية ،إىل االستثمار
يف سندات دين ذات دخل ثابت عالية السيولة وآمنة نسبيا ،حتى وإن كان
العائد عليها منخفضا نسبيا .ورغم ضخامة أسواق سندات دين احلكومة
والشركات يف الصين ،فال يزال حجم التداول فيها حمدودا ،كما أن األطر
التنظيمية التي حتكمها ال تظال ضعيفة.
ولذلك ،فإن تعزيز األسواق املالية أمر مهم للتنمية االقتصادية يف
الصين ودعم دور الرنمينبي يف املعامالت الدولية.

حصان طروادة

ويمكن القول بالفعل أن الصين حاولت استغالل صعود عملتها كوسيلة
للوقوف أمام معارضة اإلصالحات احمللية .فالعديد من اإلصالحات
الالزمة لتعزيز الدور الدويل للعملة ستفيد الصين يف نهاية املطاف
بغض النظر عما سيحدث مع عملتها .فعلى سبيل املثال ،سوف تتيح
زيادة مرونة سعر الصرف تنفيذ سياسة نقدية أكثر استقاللية يمكنها
حتقيق أهداف حملية دون االضطرار إىل تطبيق سعر صرف حمدد.
وباملثل ،سيسهم توسيع نطاق النظام املايل وتعزيز القواعد املنظمة
له يف حتسين آلية توجيه املدخرات احمللية الضخمة للصين نحو
استثمارات أكثر إنتاجية قادرة على حتقيق نمو أكثر استقرارا يف
مستويات الناجت ومعدالت التوظيف.
غير أن العديد من هذه اإلصالحات عادة ما واجهت معارضة شديدة
من اجملموعات القوية ذات املصلحة التي تخسر من أي تغيرات تطرأ على
النظام احلايل .فعلى سبيل املثال ،عارض املصدرون الصينيون لفترة
طويلة حتكم القوى السوقية يف حتديد سعر الصرف خمافة أن يؤدي ذلك
إىل ارتفاع سعر العملة بما يحد من قدرة صادراتهم على املنافسة يف
األسواق األجنبية .كذلك قاومت البنوك الكبرى اململوكة للدولة حتديد
أسعار فائدة الودائع على أساس تنافسي (مقابل األسعار الثابتة التي
حتددها احلكومة) ،ألن ذلك سيسمح للبنوك الصغيرة منافسة البنوك
الكبيرة على ودائع األسر والشركات من خالل تقديم أسعار فائدة أفضل.
وقاوم عدد من مسؤويل احلكومة بعض اإلصالحات االقتصادية التي
قد تنشأ عنها خماطر يف األجل القصير مفضلين بذلك االستقرار وإحكام
الرقابة عن مواجهة التقلبات الكامنة يف القوى السوقية .وبالترويج
لهذه اإلصالحات كأمر ضروري لتعزيز وضع العملة ،جلأ املسؤولون
املناصرون لإلصالحات إىل استراتيجية حصان طروادة لتنفيذ تدابير
التحرير االقتصادي املنشودة التي كانت ستتم عرقلتها لوال ذلك.

الفرق بين عملة االحتياطي وعملة املالذ اآلمن

ظهر مفهوم جديد منذ األزمة املالية العاملية وذاع صيته يف قطاع
التمويل الدويل ،وهو مفهوم عملة «املالذ اآلمن» .وهذه العملة ليست
جمرد عملة احتياطي ،ولكنها عملة يلجأ إليها املستثمرون بحثا
عن األمان وقت حدوث اضطرابات عاملية وليس لتنويع أصولهم أو
لتحقيق عائد أعلى.
وربما يزداد االقتصاد الصيني قوة يف الوقت احلايل ،ولكن استحواذه
على ثقة املستثمرين األجانب من عدمه ال يزال مسألة معلقة .وهذه الثقة
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عنصر ضروري العتبار أي عملة كمالذ آمن .فأي بلد يسعى إىل جعل عملته
مالذا آمنا يجب أن يكون لديه إطار مؤسسي سليم — بما يف ذلك قضاء
مستقل وحكومة منفتحة ومستقلة ومؤسسات عامة قوية (ال سيما بنك مركزي
يتمتع باملصداقية) .وهذه العناصر عادة ما كانت تعتبر ضرورية الكتساب
ثقة املستثمرين األجانب ،سواء مستثمري القطاع اخلاص أو املستثمرين
الرسميين ،بما يف ذلك البنوك املركزية وصناديق الثروة السيادية.
فاملستثمرون األجانب يرغبون عادة يف التأكد من أنه ستتم
معاملتهم معاملة عادلة وفقا لإلجراءات القانونية املعمول بها وليس
على حسب أهواء احلكومة .كذلك عادة ما يفضل املستثمرون استقالل
املؤسسات مثل البنك املركزي عن تدخل احلكومة — وهو أمر مهم
للحفاظ على مصداقية العملة وقيمتها.

صعود الرنمينبي إىل القمة
سيؤدي إىل تغير النظام
املايل الدويل
ويسعى قادة الصين إىل اتخاذ تدابير بغرض حترير النظام املايل
وتنفيذ إصالحات اقتصادية سوقية حمدودة ،ولكنه سعي بطيء وفاتر
دون شك .ولكنهم عارضوا بوضوح تنفيذ أي إصالحات سياسية أو
قانونية أو مؤسسية .فاحلكومة الصينية اجتثت حرية التعبير وسيادة
القانون واستقالل املؤسسات الرئيسية عن التدخل احلكومي .وإيجازا
ملا سبق ،فإن الرنمينبي ،وإن كان يتمتع باإلمكانات الالزمة ليكون
عملة احتياطي قوية ،لن ينظر إليه كمالذ آمن دون تنفيذ إصالحات
عميقة يف الهيكل املؤسسي والسياسي للصين .ولكن يبدو أن هذه
اإلصالحات بعيدة املنال يف حالة الصين .لذلك فإن فكرة منافسة
الرنمينبي للدوالر األمريكي على مركز عملة االحتياطي العاملي هي
فكرة مستبعدة تماما.

اخملاطر املستقبلية

يعتمد صعود الرنمينبي نحو العاملية اعتمادا كبيرا على تزايد القوة
االقتصادية واملالية للصين .فحدوث تباطؤ حاد يف النمو ،أو انهيار
النظام املايل على أسوأ الفروض ،قد يؤديان إىل االنحراف عن هذا املسار
وعرقلة صعود الرنمينبي .ويف الواقع ،فإن بعض السياسات املرتبطة
بتعزيز الوضع الدويل للرنمينبي — بما يف ذلك انفتاح احلساب اجلاري
والسماح للقوى السوقية بتحديد سعر الصرف بمزيد من احلرية — من
شأنها هي نفسها تعريض االستقرار االقتصادي واملايل للصين إىل عدد
من اخملاطر إذا مل تدار هذه التغيرات السياسية بكفاءة.
وقد ساعدت سياسة حصان طروادة بشكل غير مباشر يف دعم عدد
حمدود من إصالحات القطاع املايل وحترير احلساب الرأسمايل .فعلى
سبيل املثال ،استلزم الوفاء بالشروط واملواعيد النهائية التي حددها
صندوق النقد الدويل تمهيدا للنظر يف إدراج الرنمينبي يف سلة عمالت
حقوق السحب اخلاصة قيام الصين يف عام  2015بتحرير أسعار
الفائدة على الودائع املصرفية ،وإزالة بعض القيود املفروضة على
التدفقات الرأسمالية ،واحلد من التدخل يف أسواق الصرف األجنبي،
من حيث املبدأ على األقل.
غير أن هذه التغيرات مل تصاحبها إصالحات يف االقتصاد
احلقيقي .فعندما يتعلق األمر بالشركات اململوكة للدولة واإلصالحات
الضرورية يف حوكمة الشركات واحلاجة املاسة إىل إلغاء احلوافز التي
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تشجع املصارف على إقراض الشركات احلكومية ،فإن الطريق ال تزال
طويلة .فالقروض املقدمة إىل الشركات اململوكة للدولة ،وهي شركات
غير مربحة تتسم بعدم الكفاءة ولكنها ال تزال تقوم باستثمارات
ضخمة ،ال تزال مضمونة ضمنيا من احلكومة وحتظى بتأييد قوي.
لذلك فإن الصين تواجه صعوبات نتيجة تنفيذ جمموعة عشوائية
وغير متوازنة من اإلصالحات .فإصالحات األسواق املالية احملدودة
واالنفتاح الطفيف يف احلساب الرأسمايل مل تدعمهما إصالحات يف
جماالت أخرى ،مما أدى إىل مزيد من التقلبات بدال من االستفادة من
املنافع املتحققة من األسواق ذات الكفاءة.
وقد أدت اخملاوف بشأن آفاق النمو االقتصادي وزيادة التقلبات
يف أسواق األسهم احمللية إىل ارتفاع حاد يف التدفقات الرأسمالية
اخلارجة خالل العامين املاضيين .ونشأت عن ذلك ضغوط خافضة
لقيمة العملة ،ويف ظل حماوالت البنك املركزي مواصلة إدارة قيمة
العملة مقابل الدوالر األمريكي خسرت الصين ما قيمته تريليون دوالر
أمريكي تقريبا من احتياطيات النقد األجنبي (مقارنة بمستوى الذروة
عندما بلغت االحتياطيات حوايل  4تريليونات دوالر أمريكي يف
يونيو  .)2014وهكذا ،فإنه من الواضح وجود ارتباط وثيق بين وضع
االقتصاد الصيني ووضع الرنمينبي.

نهاية املطاف

وبالرغم من اخلطى املتقطعة التي أحرزها الرنمينبي على املسار
املتوقع له ،فإنه يف طريقه إىل أن يصبح إحدى عمالت االحتياطي
الرئيسية ،بالرغم من أن هذه العملية ستستغرق سنوات عديدة ولن تسير
بمعدل متسق .فإذا تمكنت الصين من اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،بما يف
ذلك تنفيذ إصالحات مالئمة يف القطاع املايل إىل جانب اإلصالحات

األخرى املعتمدة على السوق ،فقد يصبح الرنمينبي يف يوم من األيام
عملة احتياطية مهمة وقد يشكل يف نهاية املطاف حوايل  %10من
احتياطيات النقد األجنبي العاملية( .ألغراض املقارنة ،يشكل الدوالر
األمريكي واليورو يف الوقت احلايل  %64و ،%21على الترتيب ،من
احتياطيات النقد األجنبي العاملية).
وبينما حقق الرنمينبي تقدما ملحوظا يف فترة قصيرة نسبيا،
فإنه ليس من املؤكد أنه سيواصل نفس املسار املبهر الذي اتبعه يف
السنوات القليلة املاضية .وقد ال تتحقق إمكاناته إال إذا نفذت احلكومة
الصينية جمموعة كبيرة من اإلصالحات االقتصادية واملالية.
غير أنه لكي يصبح الرنمينبي عملة مالذ آمن ،فسيتعين على الصين
البدء يف إصالحات أكثر عمقا يف هيكلها املؤسسي بما يؤدي يف نهاية
املطاف إىل تغيير يف املؤسسات السياسية والقانونية والعامة .غير أن
هذه التغيرات مستبعدة تماما يف الوقت احلايل.
وسوف يؤدي صعود الرنمينبي إىل العاملية إىل تغير أسواق التمويل
الدويل ،وإىل تغير الصين نفسها يف جوانب عديدة .وخالل السنوات
القليلة القادمة ،ستكون األهمية املتنامية للرنمينبي يف أسواق التمويل
الدويل بمثابة عنصر مساعد لإلصالحات احمللية وربما ساهمت يف
تعزيز استقرار النظام املايل الدويل.
وسوف يواصل الرنمينبي صعوده ،ولكننا ال نتوقع أن يصبح
العملة املسيطرة على االقتصاد العاملي.

■

إسوار براساد أستاذ يف كلية دايسون بجامعة كورنيل وأستاذ بمعهد

بروكينغز .ويستند هذا املقال إىل كتابه اجلديد بعنوان “Gaining
”. Currency: The Rise of the Renminbi
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نحو
تغطية
أوسع

رجل خارج كشك ماكينة صراف آيل يف نيودلهي ،الهند.

أدولفو باراهاس ومارتين تشيهوك وراتنا ساهاي

عندما يكون لدى
املزيد من الناس
والشركات إمكانية
الوصول للخدمات
املالية ،يمكن
للمجتمع كله أن
يستفيد

يرى

العديد من األسر املعيشية وأصحاب
املشاريع الصغيرة—يف اقتصادات
البلدان النامية والصاعدة بصفة رئيسية—أن نقص
فرص احلصول على اخلدمات املالية يمنعهم
من االدخار لأليام العصيبة أو اقتراض األموال
لتوسيع أعمالهم أو شراء منزل أو ثالجة أو غيرها
من السلع االستهالكية املعمرة .ويمكن ملعامالتهم
املالية ،سواء لألغراض الشخصية أو التجارية،
أن تكون مكلفة وخطيرة يف بعض األحيان ألنها
دائما ما تنطوي على نقدية .ومع القدرة احملدودة
على االدخار أو شراء التأمين ،يكون وضعهم املايل
عُرضَة خملاطر حاالت املرض املمتدة أو الكوارث
الطبيعية.
ويمكن أن تتحسن حياة عدد كبير من الناس ،بما
يف ذلك الكثير من الفقراء يف االقتصادات املتقدمة،
إذا كان لديهم إمكانية الوصول إىل نظام مايل رسمي
آمن وبأسعار معقولة واستخدموه ،ومل يضطروا مثال
إىل االعتماد على األسرة املمتدة للحصول على
أموال طارئة .وباملثل ،سوف تزيد مدخراتهم إذا
كان بإمكانهم إيداع أي أموال يمكنهم مراكمتها
يف حساب مصريف يدر فوائد بدال من االضطرار إىل
إخفاء املال يف منازلهم ،وإذا تعلموا كيفية تقييم
وشراء املنتجات واخلدمات التي تقدمها البنوك
وشركات التأمين وحتى شركات األوراق املالية.
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وبعبارة أخرى ،يمكن لألشخاص الذين لديهم
نفاذ حمدود للخدمات املالية أو ال يستطيعون
احلصول عليها مطلقا أن يكونوا أفضل حاال إذا
توافرت لهم هذه اخلدمات .ويمكن قول نفس الشيء
عن اجملتمع .فمزايا اخلدمات املالية يمكن أن تنتشل
الكثيرين من براثن الفقر ،وأن حتد من عدم املساواة،
وأن تشجع العمل احلر واالستثمار .وعالوة على
ذلك ،إذا ما أدى النفاذ األوسع للخدمات املالية إىل
إتاحة االئتمان لألفراد من ذوي املواهب الريادية
الذين كانوا مستبعدين سابقا ،فإنه قد يساعد على
تعزيز اإلنتاجية والنمو االقتصادي .فتعزيز اإلشراك
املايل ،كما يطلق على عملية توسيع الوصول إىل
اخلدمات املالية واستخدامها ،أصبح شعار العديد
من البنوك املركزية ووزارات املالية ،ال سيما يف
االقتصادات النامية واألسواق الصاعدة .وتوجد
فيما يقرُب من  60بلدا استراتيجيات وطنية وحتى
أهداف كمية صريحة لإلشراك املايل.

جوانب متعددة

إن مفهوم اإلشراك املايل له عدة أبعاد ،ولكن
العنصر الرئيسي هو الوصول إىل اخلدمات املالية
مثل البنوك والتأمين بتكلفة معقولة—ال سيما يف
احلاالت األشد فقرا—واالستخدام الفعّال واملسؤول
لهذه اخلدمات.
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ويعتمد الباحثون وصناع القرار بصفة الرئيسية على مؤشرات
مستقاة من ثالثة مصادر عاملية لقياس مدى انتشار اخلدمات املالية
وتأثيرها على الناس والشركات واالقتصاد:
·مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية لصندوق النقد
الدويل ،والذي يستند إىل البيانات التي جمعتها البنوك املركزية سنويا
منذ عام  2004من مقدمي اخلدمات املالية يف  189بلدا :ويُظهِر املسح
توسعا كبيرا يف اإلشراك املايل على مدى العقد املاضي .فعامليا ،زاد
عدد احلسابات املصرفية لكل  1000من البالغين من  180إىل  654بين
عامي  2004و ،2014يف حين زاد عدد فروع البنوك لكل  100ألف من
البالغين من  11إىل  .16وهناك اختالفات كبيرة عبر البلدان واملناطق.
وعلى سبيل املثال ،يف عام  ،2014كان هناك  1081حسابا لكل 1000
من البالغين يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،وذلك مقابل  88يف البلدان ذات
الدخل املنخفض .ويف االقتصادات النامية واقتصادات األسواق الصاعدة،
تراوحت فروع البنوك لكل  100ألف من البالغين بين  978يف أوروبا
وآسيا الوسطى و 158يف إفريقيا جنوب الصحراء.
·قاعدة بيانات مؤشر االشتمال املايل العاملي للبنك الدويل (Global
) Findexالتي يتم إعدادها كل ثالث سنوات من مسح عاملي إلمكانية
حصول األفراد على اخلدمات املالية واستخدامها :وقد بدأت يف عام
 ،2011وعلى الرغم من إجراء مسحين فقط حتى اآلن ،فإن مؤشراتها
التي تزيد على —100واملصنفة حسب العمر والنوع ومستوى الدخل—
توفر تفاصيل غنية .وتشير تقديرات مؤشر االشتمال املايل إىل أنه يف
عام  2014كان  2مليار من البالغين ،أو ما يقرب من  %40من السكان
البالغين يف جميع أنحاء العامل ،ال يتعاملون مع البنوك ،بمعنى أنه ليس
لديهم حساب مع مؤسسة مالية رسمية .ويختلف املستوى من أقل من %10
يف البلدان ذات الدخل املرتفع إىل  %86يف البلدان ذات الدخل املنخفض.
ويُظهِر املسح أيضا فرصا لزيادة استخدام اخلدمات املالية من جانب
املتعاملين مع مؤسسة مصرفية .ويستخدم ثالثة أرباع أصحاب احلسابات
فقط حسابهم لالدخار ،أو إجراء ثالثة سحوبات شهريا على األقل ،أو لسداد
أو تلقي مدفوعات إلكترونية .كذلك يُظهِر املسح أنه على الرغم من زيادة
إمكانية الوصول إىل واستخدام اخلدمات املالية الرسمية من جانب النساء
فإن مستوى اإلشراك املايل للنساء يقل بنسبة  %7تقريبا عن الرجال.
·مسح املشاريع الذي يجريه البنك الدويل والذي يجمع بشكل غير
منتظم بيانات عن استخدام الشركات للخدمات املالية منذ عام :2002
يف عام  ،2014أفاد  %36من الشركات يف جميع أنحاء العامل أن نقص
فرص احلصول على التمويل كان عائقا كبيرا أمام توسعها مقابل  %3يف
البلدان ذات الدخل املرتفع و %42يف البلدان ذات الدخل املنخفض .وبين
االقتصادات النامية واقتصادات األسواق الصاعدة ،أفاد  %21من الشركات
يف منطقة شرق آسيا والباسيفيكي بشعورها بأنها مقيدة ،مقابل  %37يف
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

آثار اإلشراك املايل

لقد كان واضحا لفترة أن اإلشراك املايل جيد لألفراد والشركات—وهو
ما يسميه االقتصاديون املستوى اجلزئي:
·يستفيد الفقراء من خدمات الدفع األساسية ،مثل احلسابات اجلارية
وحسابات االدخار ،وكذلك من خدمات التأمين .وتبين التجارب امليدانية
أن تزويد األفراد بإمكانية الوصول إىل حسابات االدخار من شأنه زيادة
كل من االدخار والدخل واالستهالك واإلنتاجية وتمكين املرأة واالستثمار
يف األعمال التجارية واالستثمار يف الرعاية الصحية الوقائية.
·حتسين فرص احلصول على االئتمان وغير ذلك من أنواع التمويل
يساعد أيضا الشركات ،خاصة الصغيرة واجلديدة ،والتي تواجه يف الغالب

صعوبات يف احلصول على االئتمان املصريف بسبب افتقارها لسمعة راسخة
أو سجل أداء سابق أو ضمانات .وترتبط إمكانية حصولها على االئتمان
باالبتكار وخلق فرص العمل والنمو االقتصادي .ولكن شكال واحدا من أشكال
اإلقراض الذي حظي بكثير من االهتمام حقق جناحا خمتلطا ،وهو ما يُعرَف
بالقروض الصغيرة.
ومصادر البيانات اجلديدة جتعل اآلن من املمكن إثبات أن اإلشراك املايل
يؤثر على االقتصاد بأكمله—وهو ما يسمى باملستوى الكلي .فاإلشراك املايل
مل يكن حمط اهتمام معظم خبراء االقتصاد الكلي حتى أوائل األلفينات ،عندما
حتولت املشاكل التي نشأت يف جزء كبير منها يف الواليات املتحدة بسبب
النمو يف الرهون العقارية عالية اخملاطر (التي مُنِحت يف معظمها للفقراء
وأولئك الذين لديهم تصنيفات ائتمانية سيئة الذين كانوا مستبعدين بشكل
كبير) إىل االنهيار املايل العاملي عام .2008
وباستخدام البيانات املعنية بإمكانية احلصول على واستخدام اخلدمات
املالية يف أكثر من  100بلد ،قدمت دراسة ) Sahay and others (2015بعض
الشواهد عن اآلثار االقتصادية الكلية الناجتة عن اإلشراك املايل:
·زيادة فرص حصول الشركات واألفراد على اخلدمات املالية تؤدي إىل
فوائد جمة للنمو االقتصادي .فبلد يتسم بمستوى وسيط من العمق املايل—
املبلغ املايل الكلي الذي يمكن للمؤسسات املالية تعبئته—يمكن أن يزيد نمو
إجمايل الناجت احمللي السنوي به على املدى الطويل بنسبة تتراوح من  3إىل 5
نقاط مئوية من خالل تعزيز إمكانية وصول األشخاص إىل ماكينات الصراف
اآليل أو حصول الشركات على االئتمان .عالوة على ذلك ،فإن القطاعات التي
تعتمد بشكل كبير على مصادر خارجية لتمويل االستثمار تنمو بسرعة أكبر يف
البلدان التي تتسم بقدر أكبر كممن اإلشراك املايل .ومع ذلك ،تتناقص الفوائد
احلدية للنمو مع تزايد اإلشراك والعمق املايل .ويمكن للمستويات املرتفعة
للغاية من اإلشراك املايل أن تضر بالنمو من خالل تشجيع سلوكيات مثل
اإلقراض غير املسؤول من جانب املؤسسات املالية التي تقدم قروضا دون
Barajas, 2/10/2017
النظر يف اخملاطر بالعناية الواجبة.
·لكن اخملاطر التي تهدد االستقرار املايل ،والتي يمكن أن تؤدي إىل
انتكاس النمو االقتصادي يف البالد بمقدار عدة سنوات ،تزيد عندما يتوسع
االئتمان دون رقابة مناسبة .ويف البلدان التي تعاين من ضعف الرقابة ،ثمة
مفاضلة صارخة بين اإلشراك واالستقرار :فاحتياطيات (رأس املال) التي
ينبغي على البنوك أن حتتفظ بها للوقاية من الصدمات املعاكسة يُسمح لها
بالتآكل ،مما يرجع بصفة رئيسية لإلخفاق يف إيالء االهتمام الالزم للزيادة

اﻹﺷﺮاك اﻵﻣﻦ

ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻳﺴﻴﺮ اﻹﺷﺮاك اﳌﺎﱄ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ .أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺮاك أن ﻳﺪﻓﻊ إﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ.
)اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺼﺮﰲ اﳌﻘﺪﱠر ،اﻟﻘﻴﻤﺔ (Z

رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ذات ﺟﻮدة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ذات
ﺟﻮدة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
ﺻﻔﺮ

رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ذات
–٥
ﺟﻮدة ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
–١٠
 ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١,٠٠٠ﺻﻔﺮ
ﻋﺪد اﳌﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻟﻜﻞ  ١٠٠٠ﺑﺎﻟﻎ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻼﺣﻈــﺔ :ﺗﻘﻴــﺲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ  Zﻣــﺪى اﺳــﺘﻘﺮار اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت )رأس اﳌــﺎل واﻷرﺑــﺎح( ﺑﺨﻄــﺮ ﺣــﺪوث ﺻﺪﻣــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﻷرﺑــﺎح .وﻛﻠﻤــﺎ
زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ  Zزاد اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﺿﻤﻨﻴﺎ .وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ
ﻋﻠﻰ  ٦٤اﻗﺘﺼﺎدا ﺻﺎﻋﺪا وﻧﺎﻣﻴﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٨٠إﱃ .٢٠١٤
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السريعة يف القروض التي ال تسدد يف الوقت احملدد .ولكن يسير اإلشراك
املايل جنبا إىل جنب مع االستقرار املايل يف البلدان التي تتسم برقابة قوية؛
فزيادة فرص احلصول على االئتمان تقترن بارتفاع احتياطيات استيعاب
خسائر البنوك (راجع الرسم البياين) .عالوة على ذلك ،يمكن للجهود املبذولة
لتحسين سداد القروض أن تتعارض أيضا مع اإلشراك .وعلى سبيل املثال،
فإن فرض قيود على النسبة التي يجوز للمقترضين دفعها من دخلهم
للحد من اخملاطر على االستقرار املايل واالقتصادي الناجمة عن دورات
انتعاش وكساد املساكن—كما فعلت كل من أستراليا وهونغ كونغ واململكة
املتحدة—سوف يحد أيضا من إمكانية احلصول على االئتمان.
·زيادة فرص احلصول على اخلدمات املالية بخالف االئتمان مثل
حسابات الدفع واالدخار ال تضر باالستقرار املايل —على سبيل املثال
عن طريق ماكينات الصراف اآليل ،وفروع البنوك ،والهواتف الذكية .كما أن
زيادة إمكانية الوصول إىل خدمات التأمين ال تضر باالستقرار املايل ،وإن
كانت البحوث عن التأمين حمدودة.
·زيادة حصة النساء الذين لديهم حسابات مصرفية تساعد على تعزيز
النمو دون املساس باالستقرار املايل ،وذلك يف جزء منه من خالل تعزيز
التنوع يف قاعدة املودعين.

زيادة الوعي باملسائل املالية

توضح األبحاث األخيرة أن وعي األفراد والشركات باملسائل املالية هو
عنصر أساسي من عناصر جناح اإلشراك املايل .ففي االقتصادات املتقدمة،
والتي يتمتع فيها الكثير من السكان بإمكانية احلصول على اخلدمات املالية،
ينبغي أن ينصب التركيز على توعية العمالء احملتملين باتخاذ قرارات مالية
سليمة؛ أما يف االقتصادات النامية واقتصادات األسواق الصاعدة ،ينبغي أن
يكون الهدف من تعزيز التوعية باملسائل املالية هو زيادة الوعي باخلدمات
املتاحة والقدرة على استخدامها.
ومن شأن اجلمهور األكثر إملاما بالنواحي املالية أن يعزز االستقرار
االقتصادي واملايل الشامل .ففي هولندا ،على سبيل املثال ،قام برنامج
شامل حملو األمية املالية على مستوى البالد ،يشمل احلكومة والقطاع
اخلاص وجمموعات املستهلكين واملؤسسات التعليمية ،بإجراء مشاريع
لتعليم أطفال املدارس االبتدائية كيفية التعامل مع املال ،ورفع مستوى
الوعي بالتقاعد بين كبار السن .ويف باكستان ،هناك برنامج يدعمه البنك
املركزي والقطاع اخلاص يُعرِّف اجلمهور باملفاهيم املالية األساسية مثل
وضع امليزانيات ،واالدخار ،واالستثمار ،وإدارة الديون ،واملنتجات املالية،
واخلدمات املصرفية غير املقدمة يف فروع مصرفية .واملشاريع املدرسية
يف الهند والبرازيل تَستخدِم األسرة والشبكات االجتماعية لنشر جهود
التوعية بين فئات أخرى بخالف الطالب.
وعموما ،فإن اإلشراك املايل يزيد مع العمق املايل .على سبيل املثال،
هناك عالقة موجبة بين متغير بديل للعمق املايل—وهو حجم االئتمان—
ومقياس لإلشراك املايل ،وهي نسبة الشركات التي لديها قروض( .وبطبيعة
احلال ،فإن الوصول غير احملدود إىل االئتمان ليس مستصوبا ،ولكن النسبة
املئوية للشركات التي لديها قروض توضح العالقة املوجبة الكلية بين
اإلشراك والعمق املايل) .غير أن العالقة بالعمق املايل ليست سوى جزء من
القصة .فالبلدان التي يتشابه فيها العمق املايل يمكن أن تتسم بمستويات
خمتلفة جدا من اإلشراك .على سبيل املثال ،يف منغوليا ونيبال وسلوفينيا
وأوكرانيا يبلغ ائتمان القطاع اخلاص نحو  %60من إجمايل الناجت احمللي.
ومع ذلك ،فإن حصة الشركات التي لديها قروض خمتلفة—نحو  %65يف
سلوفينيا و %50يف منغوليا ،و %35يف نيبال ،و %18يف أوكرانيا.
وهذا يشير إىل أن هناك عوامل أخرى مؤثرة .فعلى سبيل املثال ،وجد
) Love and Martínez Pería (2012أن زيادة املنافسة يف القطاع املصريف
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تعزز فرص احلصول على االئتمان—األمر الذي يمكن أن يساعد يف تفسير
السبب الذي يجعل سلوفينيا لديها نفاذ أعلى لالئتمان مقارنة بمنغوليا (الذي
يبلغ فيها مستوى املنافسة املصرفية أقل نصف نظيره يف سلوفينيا) .لكن
املنافسة ال يمكن أن تفسر الفروق الكبيرة بين سلوفينيا ونيبال وأوكرانيا.
كذلك وجد  Love and Martínez Períaأن جودة املعلومات املالية وتوافرها
عن املقترضين احملتملين من العوامل املؤثرة .وبمقارنة هذه البلدان األربعة،
جند أن سلوفينيا تتسم بأعلى مستوى من معلومات االئتمان ،ويوجد بها مكتب
ائتمان يغطي كافة السكان البالغين يف البالد.

من شأن اجلمهور األكثر إملاما باألمور
املالية أن يعزز االستقرار االقتصادي
واملايل الشامل
وتُظهِر بحوث أخرى أن إنشاء سجالت للضمانات املنقولة ،مثل
املركبات—وهي يف الغالب األنواع الوحيدة من األصول التي يملكها العديد
من املقترضين احملتملين يف االقتصادات النامية—يساعد على زيادة فرص
حصول الشركات على التمويل.
ويمكن النتشار التكنولوجيا أن يعزز أيضا اإلشراك .وأحد الطرق هو
اخلدمات املصرفية عبر الهاتف النقال ،والتي توفر فيها الهواتف النقالة
االتصال الوحيد بين العميل واملؤسسة املالية .ويستخدم  %2فقط من البالغين
يف العامل اخلدمات املصرفية عبر الهاتف النقال ،ولكن استخدامها آخذ يف
التوسع سريعا يف إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .ويحصل نحو  %20من
البالغين يف كينيا وتنزانيا وأوغندا على اخلدمات املالية من خالل الهواتف
النقالة .ويبحث صناع القرار يف بيرو يف كيفية زيادة اإلشراك باستخدام
منصات الدفع بواسطة الهاتف النقال .وال تزال حسابات الهاتف النقال
تُستَخدم للمعامالت يف الغالب؛ ومن غير الواضح ما إذا كانت تشجع على
االدخار واالقتراض والتأمين.
وكمبدأ عام ،من األفضل أن تهدف جهود اإلشراك إىل معاجلة إخفاقات
السوق واحلكومة األساسية التي حتول دون انضمام األشخاص إىل النظام
املايل .على سبيل املثال ،عندما يؤدي الروتين إىل جعل فتح احلسابات مكلفا
للغاية ،يمكن لصانعي السياسات اتخاذ خطوات لتسهيل فتح احلسابات .وألن
االستقرار املايل الشامل يمكن أن يتقوض بفعل الزيادة العامة يف االئتمان
املصريف أو بوضع أهداف للنمو االئتماين السريع ،ينبغي على واضعي
السياسات النظر يف تطبيق سياسات أخرى تهدف إىل مساعدة الفقراء ،مثل
التحويالت املباشرة واملوجهة للمحتاجين .ومن املرجح أن السياسات التي
جتعل اإلشراك املايل جمديا من الناحية االقتصادية للبنوك وغيرها من
املؤسسات—وليس البرامج التي تُوجِه اإلقراض لقطاعات بعينها—سوف
حتقق األهداف االقتصادية الكلية.

■

أدولفو باراهاس هو اقتصادي أول بمعهد صندوق النقد الدويل لتنمية
القدرات .ومارتين تشيهوك مستشار ،وراتنا ساهاي نائب املدير ،وكالهما يف
إدارة األسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدويل.
املراجع:
Love, Inessa, and María Soledad Martínez Pería. 2012. “How Bank
Competition Affects Firms’ Access to Finance.” Policy Research Working
Paper 6163, World Bank, Washington, DC.
Sahay, Ratna, and others. 2015. “Financial Inclusion: Can It Meet
Multiple Macroeconomic Goals?” IMF Staff Discussion Note 15/17,
International Monetary Fund, Washington, DC.
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يف املساواة نثق
لعبة اخملادعين املعروفة باسم «الثالث صدفات» (الثالث أكواب) تمارس يف شوارع لندن ،باململكة املتحدة

إريك غولد وأليكسندر هايزن

«ثق

بي» — هي عبارة شائعة غالبا ما
تثير الريبة .فالثقة سلعة غير متوفرة
يف اآلونة األخيرة ،يف الواليات
املتحدة وحول العامل ،األمر الذي له تداعيات خطيرة
حمتملة .لنأخذ مثال خدعة الثالث ورقات (three-card
) monteأو لعبة االحتيال ) (shell gameالتي تُلعَب
يف الشوارع حول العامل .فمعظم الناس ال يرغبون يف
املشاركة ألنهم ال يثقون يف نزاهة اللُعبة أو الشخص
الذي يلعبها .وباملثل ،فعندما يُنظَر إىل األنشطة
االقتصادية والسياسية التقليدية على أنها غير عادلة أو
أن عناصرها الفاعلة غير جديرة بالثقة ،فإن األشخاص
يريدون مزيدا من الطمأنينة قبل املشاركة .ويعد ارتفاع
عدم املساواة االقتصادية هو أحد األسباب التي جتعل
األشخاص أقل ميال العتبار النشاط االقتصادي
والسياسي نزيها.

ويتناول بحثنا ما إذا كان االجتاه النزويل يف
الثقة ورأس املال االجتماعي هو استجابة لزيادة
عدم املساواة يف الدخل.

الصمغ االجتماعي

والثقة هي عنصر أساسي من عناصر رأس املال
االجتماعي «يساعد املشاركين على العمل معا بشكل
أكثر فعالية لتحقيق األهداف املشتركة» (دراسة
 .)Putnam 1995ويف بيانات املسوح ،تُقاس الثقة
من خالل ما يسمى بالثقة املعممة—مدى وثوق
الشخص يف أناس غير حمددين بخالف األصدقاء
أو العائلة .وعادة ما يقاس هذا من خالل سؤال مثل
«بصفة عامة ،هل يمكنك القول إن معظم األشخاص
يمكن الوثوق بهم أم أنك ال يمكن أن تكون مبالغا يف
احلذر عند التعامل مع اآلخرين؟»

عدم املساواة يف
الواليات املتحدة
وأوروبا تُضعِف
الثقة بين الناس—
ويمكن أن تعوق
النمو االقتصادي
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وخالل السنوات األربعين املاضية ،تراجعت الثقة املعممة يف الواليات
املتحدة بشكل ملحوظ .فمنذ أوائل سبعينات القرن العشرين ،انخفضت
نسبة أولئك الذين يجيبون بأن معظم الناس يمكن الوثوق بهم من نحو
 %50إىل ( %33راجع الرسم البياين) .عالوة على ذلك ،تميل التغييرات
يف التركيبة السكانية يف الواليات املتحدة إىل إخفاء احلجم احلقيقي
لالنخفاض .وعند التعويض عن التغيرات يف التركيبة الديمغرافية
للواليات املتحدة ،يظهر االنخفاض يف الثقة املعممة بشكل أكثر وضوحا،
وهو ما يرجع أساسا إىل أن السكان أصبحوا أكثر تعليما ،واألشخاص
األكثر تعليما يميلون إىل الوثوق بشكل أكبر .وتتخذ الثقة يف احلكومة
اجتاها نزوليا مماثال .وقد تهدد هذه االجتاهات العامة فعالية السياسة
العامة وحتد من التأييد الشعبي لألحزاب السياسية الرئيسية.
وتتسم الشواهد املتعلقة باالجتاهات العامة يف رأس املال
االجتماعي يف االقتصادات املتقدمة األخرى باحملدودية وال تكشف
عن أنماط متسقة .ولكن تشير الروايات املتناقلة ونتائج االنتخابات
يف اآلونة األخيرة إىل اختمار االستياء يف العديد من البلدان األوروبية.
وما إذا كان هذا يُترجَم إىل درجة أقل من الثقة وتراجع يف رأس املال
االجتماعي هو موضع تساؤل ولكن غالبا ما يُفترَض صحته.

اللعب النزيه

ويف الوقت نفسه ،ازداد التفاوت االقتصادي يف الواليات املتحدة والعديد
من االقتصادات املتقدمة .وعادة ما يعد ارتفاع عدم املساواة االقتصادية
أحد األسباب املهمة لتراجع الثقة وقد يجعل النتائج االقتصادية أقل عدال
أو يُحدِث شرخا بين اجملموعات االجتماعية-االقتصادية.
وإذا كان التفاوت االقتصادي ينبع من خلفية عائلية أو عالقات
شخصية أو جمرد احلظ بدال من اجلدارة الفردية ،فقد يبدو ذلك غير
عادل بشكل خاص ،وبالتايل يقوض الثقة يف اآلخرين واحلكومة.
وعندما يكون هذا هو احلال ،يكون التفاوت مستعصيا بدرجة كبيرة
واحلراك االجتماعي حمدودا ،مما يؤدي إىل ارتفاع عدم تكافؤ
الفرص (دراسة .)Putnam 2015
وحتدد النتائج االقتصادية أيضا الوضع االجتماعي-االقتصادي.
Gould, corrected 2/10/2017
فإذا كان الوضع االجتماعي-االقتصادي يرتبط بقيم مشتركة تعزز الثقة،
سوف يؤدي وجود فجوة شاسعة يف الدخل إىل تآكل الشعور العام بالثقة
عندما تتصادم قيم الشعوب—بعبارة أخرى« ،األُلفة تولد الثقة» (دراسة
 .)Coleman 1990ووفقا لهذه احلُجة ،فإن النتائج غير املتساوية تدل
على درجة من التقسيم الطبقي االجتماعي يف اجملتمع.

ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺜﻘﺔ

ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﻘﻮن ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻃﺮاد ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻬﻢ(
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ويف الواقع ،تشير عدة دراسات إىل وجود عالقة ارتباط قوية بين
الثقة املعممة وعدم املساواة االقتصادية .على سبيل املثال ،تُظهِر
بيانات مستقاة من املسح االجتماعي العام للواليات املتحدة أن الثقة
تقل يف الدول التي يزيد فيها عدم املساواة (على سبيل املثال ،دراستي
Alesina and La Ferrera 2002؛ و .)Rothstein and Uslaner 2005
ويشير مسح القيم العاملية إىل زيادة الثقة يف اجملتمعات األكثر
مساواة (على سبيل املثال ،دراسة  .)Zak and Knack 2001وال تعني
هذه االرتباطات بالضرورة أن االختالفات يف الثقة بين املناطق أو
البلدان سببها الفروق يف عدم املساواة .فكل من الثقة وانعدام املساواة
قد يكون نتيجة لعامل ثالث .ومع ذلك ،فإن إثبات العالقة السببية أمر
بالغ األهمية بسبب اختالف تداعيات السياسات بشكل واسع .فإذا
كانت العالقة سببية ،فإن التدابير احلكومية التي تسعى للحد من عدم
املساواة االقتصادية يمكن أن يكون هو احلل —كرفع احلد األدنى
لألجور أو زيادة تصاعدية الضرائب أو تعزيز دعم الدخل العام للفقراء.
ولكن ،إذا كان االرتباط بين عدم املساواة والثقة مدفوعا بعامل ثالث،
فإن مثل هذه التدابير قد ال تفعل الكثير الستعادة الثقة .وهنا تتسم
الشواهد املنهجية بشأن العالقة السببية بين عدم املساواة والثقة
باحملدودية إىل حد ما.

يف الواليات املتحدة يؤدي عدم
املساواة واسع النطاق إىل خفض ثقة
الناس يف بعضهم البعض بشكل كبير
ويتناول بحثنا بالدراسة ما إذا كان االجتاه النزويل يف الثقة ورأس
املال االجتماعي هو استجابة للفجوات املتزايدة يف الدخل .ويستخدم
التحليل بيانات من املسح الوطني لالنتخابات األمريكية بالنسبة
للواليات املتحدة واملسح االجتماعي األوروبي يف حالة أوروبا.
وحتليلنا يف حالة الواليات املتحدة يستغل االختالفات بين كافة
الدول وعلى مر الزمن ( ،)2010-1980يف حين يستخدم يف حالة
أوروبا التباين بين البلدان األوروبية وعلى مر الزمن (.)2012-2002
وتُظهِر النتائج أدلة واضحة على أنه يف الواليات املتحدة يؤدي
عدم املساواة واسع النطاق إىل خفض ثقة الناس يف بعضهم البعض
بشكل كبير .فبالنسبة للواليات املتحدة تشير النتائج إىل أن الزيادة
يف عدم املساواة تفسر  %44من االنخفاض املُشاهَد يف الثقة .وكانت
النتائج مماثلة نوعيا يف حالة ”الثقة يف احلكومة ».غير أن النتائج
تكشف أيضا أن املصادر اخملتلفة لعدم املساواة مسؤولة عن فروق
ذات داللة إحصائية يف تأثير عدم املساواة على الثقة ورأس املال
االجتماعي.
ويؤدي عدم املساواة داخل اجملموعات االجتماعية-االقتصادية،
كما يحددها التعليم والعُمر والنشاط االقتصادي ،إىل إضعاف الثقة
ورأس املال االجتماعي ،وذلك خالفا لعدم املساواة بين جمموعات
التعليم .وتنخفض الثقة عندما يرى األشخاص فجوة متزايدة يف
الدخل بين أشخاص مثلهم من حيث العمر والتعليم ونوع العمل .ولكن
ال تتأثر الثقة إذا كانت الفجوة تشمل أشخاصا قاموا بخيارات تعليمية
ومهنية خمتلفة .وأحد التفسيرات هو أن عدم املساواة التي تنبع من

٢٠١٧

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

االختالفات يف قرارات رأس املال البشري واالستثمارات يسهل فهمها
وتبدو عادلة .ومع ذلك ،إذا كان احلظ أو العوامل غير املفسَرة تدفع
التفاوت يف الدخل ،فإن األشخاص يفقدون الثقة يف اآلخرين ويف
احلكومة.
وعالوة على ذلك ،فإن تأثير عدم املساواة على الثقة ورأس املال
االجتماعي يف الواليات املتحدة مدفوع إىل حد كبير بتزايد الفوارق يف
األجور يف اجلزء السفلي من توزيع الدخل .ومع ذلك ،ال يبدو أن عدم
املساواة يشجع زيادة الطلب على إعادة التوزيع .لذا ،فإن السياسات
التي تسعى إىل استعادة الثقة عن طريق احلد من تشتت األجور يف
السوق قبل أن تؤخذ الضرائب واملزايا بعين االعتبار—مثل السياسات
املتعلقة باحلد األدنى لألجور أو التفاوض اجلماعي—تبدو واعدة
أكثر من إعادة التوزيع يف شكل ضريبة دخل أكثر تصاعدية أو زيادة
اإلنفاق االجتماعي .وبعبارة أخرى ،فإن وظيفة ذات جودة عالية مع
كرامة وراتب الئق تعني أكثر من جمرد دخل جيد.
وقد وجدنا نتائج مماثلة يف حالة البلدان األوروبية ،مما يشير إىل
أن التأثير الضار لعدم املساواة على الثقة يمتد إىل أبعد من الواليات
املتحدة إىل االقتصادات املتقدمة ذات األطر املؤسسية اخملتلفة .ومع
ذلك ،وعلى النقيض من الواليات املتحدة ،يتسم تأثير عدم املساواة
على الثقة يف أوروبا بأنه أعم .فقد وُجد أن عدم املساواة يف أعلى
وأسفل التوزيع يعمل على تآكل الثقة ورأس املال االجتماعي .ولكن
بخالف الواليات املتحدة ،يبدو أن عدم املساواة يف أوروبا يزيد الطلب
على السياسات األكثر توجها نحو إعادة التوزيع يف شكل سياسات
ضريبية أكثر تصاعدية أو مستوى أقوى من احلماية االجتماعية.

من يهتم؟

إن تراجع الثقة ورأس املال االجتماعي أمر مثير للقلق ليس فقط بسبب
آثاره على التماسك االجتماعي ولكن أيضا بسبب آثاره االقتصادية.
فمجموعة كبيرة من مؤلفات االقتصاد الثقايف تدل على أن الثقة
عنصر أساسي يف األداء االقتصادي اجليد.
وتسلط هذه املؤلفات الضوء على طريقتين رئيسيتين تؤثر الثقة من
خاللهما على االقتصاد .أوال ،تمهد الطريق أمام التفاعل االقتصادي
يف احمليط اخلاص عن طريق االستعاضة عن تكاليف املعامالت ،مثل
الرسوم القانونية ورسوم التأمين ،بوسائل أقل تكلفة وغير رسمية
لوضع االتفاقات وإدامتها .باإلضافة إىل ذلك ،فإن زيادة الثقة تعني
مشكالت وتكاليف أقل عندما يتعلق األمر بمراقبة املوظفين وحتديد
املكافآت املناسبة.
ثانيا ،يمكن للثقة أن تعزز التعاون يف احمليط العام عن طريق
احلد من مشاكل العمل اجلماعي املتعلقة بتوفير السلع العامة وحتسين
اجلودة الشاملة للمؤسسات العامة .فقد ال تكون احلكومات قادرة على
حل التحديات االجتماعية-االقتصادية امللحة يف جمتمع تنعدم
فيه الثقة وغير متسامح ومقسَّم—وخصوصا عندما يتعلق األمر
باإلصالحات الدستورية واملعاهدات الدولية ،والتي غالبا ما تتطلب
دعما شعبيا صحيا .ويقلل انعدام الثقة أيضا من مصداقية السياسات
العامة ،مما يقوض من فعالية قدرتها على تغيير احلوافز االقتصادية
وتشكيل السلوك االقتصادي للمواطنين واألعمال التجارية .ويف هذه
احلالة ،فإن عدم الثقة يحول دون تنفيذ السياسات على نحو فعّال.
وهناك أيضا أدلة جتريبية متزايدة بأن الثقة تعزز النمو االقتصادي
بشكل عام ،وذلك عن طريق عوامل حمركة معينة مثل التجارة الدولية
والتنمية املالية واالبتكار وريادة األعمال وإنتاجية الشركات .وعلى
سبيل املثال ،فإن انعدام الثقة يف النظام املايل قد يمنع الناس من

االستثمار يف سوق األسهم .وباملثل ،قد تُجِم الشركات احلذرة عن
االستعانة بمصادر خارجية أو نقل األنشطة إىل اخلارج وبالتايل
إضاعة فرص مربحة حمتملة.
ونظرا لعدم املساواة املتزايد يف العديد من االقتصادات املتقدمة
ودور الثقة يف األداء االقتصادي ،تشير نتائجنا إىل أن هذا التفاوت
املتزايد يمكن أن يؤثر على النمو والتنمية بطريقة مهمة ،وإن كانت
غير مباشرة .وبالتايل ،فإن هذه الدراسة تكمل دراسات جتريبية
حديثة أخرى توضح أن عدم املساواة يخفض النمو (دراسات Dabla-
Norris and others 2015؛ و Cingano 2014؛ و Ostry, Berg, and
 ،)Tsangarides 2014وذلك من خالل تقديم أدلة على وجود قناة
معينة لبعض اآلثار السيئة لعدم املساواة على النمو.
وربما أدى ارتفاع عدم املساواة االقتصادية يف الواليات املتحدة
وغيرها من االقتصادات املتقدمة إىل تبديد األمل يف العمليات
االقتصادية والديناميات اجملتمعية واملمارسات السياسية التي حتقق
نتائج عادلة .وقد تتمثل تداعيات ذلك يف انخفاض معدالت املشاركة
االقتصادية ،واالستقطاب االجتماعي ،واالنسحاب من احلياة السياسية
السائدة.

■

إريك غولد هو أستاذ االقتصاد يف اجلامعة العبرية وزميل أبحاث يف

مركز أبحاث السياسات االقتصادية (Centre for Economic Policy
) ،Researchوأليكسندر هايزن هو اقتصادي أول يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقتصادي.

تستند هذه املقالة إىل ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدويل يف عام

 2016برقم  176/16بعنوان”Growing Apart, Losing Trust? The Impact :
“ .of Inequality on Social Capitalواملقالة ال تعكس بالضرورة وجهات نظر

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو البلدان األعضاء فيها.
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غابات

للنمو

غابات األطلسي ،البرازيل

تمثل الغابات أحد األصول
األساسية الستقرار املناخ:
أظهرت البرازيل أن حمايتها
تتوافق مع التنمية.

فرانسيس سيمور وجونا بوش

الغابات

االستوائية هي أماكن للعجب
واجلمال يف املُخيلة الشعبية،
كما أنها غنية بالتنوع
الثقايف والبيولوجي .وينظر خمططو التنمية إليها بشكل
ض
عملي أكبر كمصدر إليرادات األخشاب أو كمصرف أرا ٍ
للتوسع الزراعي .ولكن الشواهد التي تدعم رأيا ثالثا تنمو
سريعا ،وهذا الرأي هو أن الغابات االستوائية توفر خدمات
أساسية يرتكز عليها كل من استقرار املناخ العاملي
وأهداف التنمية العاملية.
وال يلزم بالضرورة أن تشكل حماية الغابات
االستوائية عبئا على التنمية وال أن تكون مفاضلة صفرية
احملصلة مع النمو واحلد من الفقر .فقد أظهرت البرازيل
أن العديد من اخلطوات التي ترمي حلماية الغابات هي
تدابير ممكنة وذات تكلفة معقولة «وال ندم فيها» انسجاما
مع النمو األكثر إنصافا وشموال .ومن شأن دفع أموال
لالقتصادات النامية لإلبقاء على الكربون،
والذي يعتبر املصدر الرئيسي لالحترار
العاملي ،داخل الغابات أن يساعد على
التغلب على احلوافز إلزالة الغابات كاملعتاد.

من املشكلة إىل احلل

ثمة تسليم متزايد بأن تغير املناخ يشكل تهديدا رئيسيا
للنمو االقتصادي والتنمية على املستوى العاملي ،وال
سيما لألسر املعيشية والبلدان الفقيرة .فالتعرض لكارثة
طبيعية كبرى واحدة كإعصار مثال ،والذي يتوقع أن يكون
أكثر تواترا وقسوة على كوكب يزداد احترارا ،يمكن أن
يؤدي إىل إزاحة البلد املعني من مسار النمو االقتصادي
اخلاص به لعدة عقود (دراسة .)Hsiang and Jina 2014
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ويف حين أن اجلميع يعلم أن حرق الوقود
األحفوري يولد االنبعاثات التي تسبب تغير املناخ،
إال أن الدور الذي تلعبه إزالة الغابات ليس معلوما
بنفس القدر ،وحماية الغابات هو حل يتم االستهانة
به لهذه املشكلة .ففي كل مرة يتم فيها إزالة أو حرق
مساحة من الغابات ،يتم حترير الكربون اخملزن
يف جذوع األشجار ،والفروع ،واألوراق إىل الغالف
اجلوي .ويتجاوز جمموع مساهمة االنبعاثات
الناجتة عن إزالة الغابات ذلك اخلاص باالحتاد
األوروبي ،ويقل فقط عن الصين والواليات املتحدة.
ومن شأن وقف إزالة الغابات االستوائية—والتي
جترد حاليا مساحة بحجم النمسا كل عام—أن يحد
بدرجة كبيرة من االنبعاثات السنوية العاملية.
ونظرا ألن الغابات تستعيد الكربون عند نموها
مرة أخرى ،فيمكنها أيضا أن تخفف االنبعاثات من
مصادر أخرى .وبعبارة أخرى ،نظرا ألن الغابات
تقنية طبيعية الحتجاز الكربون وتخزينه ،يمكنها أن
تنتج انبعاثات سالبة صافية ،والتي تعد ضرورية
لبلوغ الهدف طويل األجل التفاق باريس لعام
 2015للتخفيف من حدة آثار تغير املناخ واملتمثل
يف حتقيق التوازن بين االنبعاثات وعمليات اإلزالة.
ومن شأن وقف إزالة الغابات االستوائية والسماح
للغابات التالفة بالتعايف أن يحقق تخفيضات
تصل إىل  %30من االنبعاثات احلالية (راجع الرسم
البياين .)1
وكانت إمكانية أن تساهم الغابات يف التخفيف
أحد األسباب التي جعلت اتفاق باريس يخص
احملافظة على الغابات باعتبارها فرصة مهمة

٢٠١٧
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السيطرة على األضرار

من شأن وقف وعكس اجتاه إزالة الغابات االستوائية احلد من جمموع
االنبعاثات بنسبة تصل إىل .%30
( %من جمموع صايف االنبعاثات العاملية)
التخفيف احملتمل
الناجت عن دعم إعادة
التخفيف احملتمل الناجت
نمو الغابات
عن خفض االنبعاثات
اإلجمالية

%19–16
املصادر:

%11–8

جمموع التخفيف
احملتمل الناجت عن
الغابات االستوائية
=

+

%30–24

.Pan and others 2011; and Baccini and others 2012

للتعاون الدويل .ويعتمد االتفاق إطارا خلفض االنبعاثات الناجتة عن
إزالة الغابات وتدهورها ) :(REDD+توفر الدول الغنية تمويال قائما
على األداء لالقتصادات النامية يف مقابل خفض االنبعاثات القائمة
على الغابات .ويمكن ملصادر الدخل هذه أن تعوض ،على األقل جزئيا،
البلدان الغنية بالغابات عن الفوائد الضائعة من استغاللها.
وخالفا لقطع األشجار وحتويل الغابات إىل حماصيل موجهة
للتصدير— والتي ترتبط بالفساد والنزاع والعنف يف العديد من
البلدان—فإن من شأن دفع أموال للبلدان الغنية بالغابات حلماية
ناجحة للغابات أن يحسن إدارة الغابات .ويتطلب التمويل على أساس
النتائج أن تقوم احلكومات برصد التقدم احملرز واإلبالغ به وفقا
ملؤشرات أداء متفق عليها ،األمر الذي يؤدي إىل إدارة للغابات تتسم
بقدر أكبر من الشفافية واخلضوع للمساءلة .عالوة على ذلك ،فإن
املدفوعات القائمة على النتائج تقلل من فرص الفساد.

مساهمات غير مرئية

تسير جهود احلد من إزالة الغابات جنبا إىل جنب مع النمو الشامل،
وليس فقط من خالل حماية املناخ واحلوكمة الرشيدة .فاجملتمعات
يف الغابات وحولها جتمع األخشاب للوقود والفحم؛ والفواكه البرية
واملكسرات والفُطر واحلشرات وحلوم الطرائد لألغذية؛ وتشكيلة واسعة
من املواد النباتية للطب والزخرفة .وكشفت مسوح أُجريت يف  24بلدا
أن منتجات الغابات بلغت  %21يف املتوسط من دخل األسرة املعيشية
يف هذه اجملتمعات (دراسة .)Angelsen and others 2014
لكن املساهمات االقتصادية للغابات تذهب إىل ما هو أبعد من
السلع لتشمل خدمات النظم اإليكولوجية املتاحة حمليا وعلى نطاق
أوسع .وعلى نطاق املزارع والقرى ،توفر الغابات موئال للطيور
واخلفافيش واحلشرات التي تُخصِّب احملاصيل؛ وتساعد على استقرار
سفوح اجلبال املعرضة لالنهياالت؛ وحتمي اجملتمعات الساحلية
من العواصف .وتوفر مستجمعات املياه يف الغابات املياه العذبة
للخزانات التي تولد الطاقة للسدود الكهرومائية ،وتدعم أنظمة الري،
وحتافظ على إمدادات املياه للبلديات .وتشير األبحاث احلديثة إىل أن
الغابات تلعب دورا رئيسيا يف توليد األمطار الضرورية للحفاظ على
اإلنتاجية الزراعية عبر القارات (دراسة Lawrence and Vandecar
.)2015
غير أن املساهمات الكثيرة واملتنوعة للغابات لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة لألمم املتحدة فيما يتعلق باجلوع والفقر والصحة
والطاقة النظيفة واملياه النظيفة والسالمة من الكوارث هي يف معظمها

غير مرئية لصناع القرار االقتصادي .وتعجز املسوح اإلحصائية
واحلسابات القومية املعتادة عن رصد الدخل املعتمد على الغابات،
وتُسنَد فعليا خلدمات النظم اإليكولوجية القائمة على الغابات قيمة
صفرية يف التحليالت االقتصادية .وتؤدي هذه احملاسبة اخلاطئة إىل
حتيز لصالح إزالة الغابات لالستخدامات األخرى.
ولكن يبين التقييم االقتصادي أن اخلسائر الناجمة عن تدمير
الغابات يمكن أن تكون كبيرة .فاحلرائق الضخمة يف إندونيسيا يف
عام  ،2015والتي أحرقت منطقة بحجم والية نيو جيرسي األمريكية،
هي مثال جيد .ويقدر البنك الدويل اخلسائر الناجمة عن تلك احلرائق
بمبلغ  16مليار دوالر ،أي ضعف اإليرادات احملتملة من زراعة األرض
احملروقة بنخيل الزيت ،والذي أدت زراعته إىل الكثير من إزالة الغابات
) .(World Bank 2015وقد ثبت أن حتديد ثمن خدمات الغابات يشكل
حتديا منهجيا كبيرا ولكن قياس قيمة الغابات لتخزين الكربون أمر
ممكن ودقيق على نحو متزايد.

ممكن وميسور التكلفة

أوضحت البرازيل أنه من املمكن فصل نمو القطاع الزراعي عن
فقدان الغابات .فعلى مدى عشر سنوات ابتداء من عام ،2004
خفضت البرازيل معدل إزالة الغابات يف منطقة األمازون بنحو .%80
واقترن هذا االنخفاض بزيادة إنتاج فول الصويا وحلم البقر ،وهما
من العوامل الرئيسية الدافعة إلزالة الغابات (راجع الرسم البياين .)2
ومن شأن إجناز البرازيل تقويض التأكيد املتكرر من جانب أصحاب
مصالح األخشاب والصناعات الزراعية وحلفائهم من احلكومات بأن
استغالل موارد الغابات وحتويلها إىل استخدامات أخرى ضروريان
للنمو االقتصادي واحلد من الفقر يف املناطق الريفية.
والسؤال هو :كيف فعلت البرازيل ذلك؟ استجابة للدوائر احمللية
واالنتقادات الدولية الناجتة عن تدمير الغابات وانعدام القانون يف
Seymour
corrected,
2/10/2017
من
جمموعة
السياسية لتنفيذ
منطقة األمازون ،حشدت البرازيل اإلرادة
السياسات لكبح إزالة الغابات .وشملت هذه السياسات إنشاء مناطق
حممية وأقاليم للسكان األصليين ،وعززت إنفاذ القانون ضد ممارسات
قطع األشجار وإزالة الغابات غير املشروعة ،وشددت االئتمان
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﺘﻮازن اﻷﺧﻀﺮ

ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﺒﺮازﻳــﻞ ﺑﺎﳊــﺪ ﻣــﻦ إزاﻟــﺔ اﻟﻐﺎﺑــﺎت وزﻳــﺎدة اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺰراﻋــﻲ ﰲ
ذات اﻟﻮﻗﺖ.
)اﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﻨﺎن(
١٠
اﳌﺎﺷﻴﺔ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(

)إزاﻟﺔ ﻏﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎزون ،آﻻف
اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﳌﺮﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ(
٣٠
٢٥

٨

٢٠

٦
ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ )اﳌﻘﻴﺎس
 ٤اﻷﻳﻤﻦ ،ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﻴﻦ
ﻣﻦ اﻷﻃﻨﺎن(
٢
ﺻﻔﺮ

١٥
١٠
إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(

٥
ﺻﻔﺮ

١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٦
اﳌﺼﺎدر.FAO 2015 and INPE 2016 :
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املمنوح للبلديات التي يرتفع فيها معدل إزالة الغابات .باإلضافة
إىل ذلك ،وحتت ضغط من الناشطين ،فرضت صناعة الصويا وقفا
على االستمداد من األراضي التي أزيلت منها الغابات حديثا .وكانت
التكنولوجيا القائمة على األقمار الصناعية لرصد إزالة الغابات
بمثابة أداة جديدة وقوية من أجل التنفيذ الفعال للسياسات وساعدت
السلطات يف اإلمساك بمن يزيلون الغابات متلبسين .وقد أدت البيانات
املستمدة من األقمار الصناعية إىل زيادة الوعي العام بهذه املشكلة
وتقوية اإلرادة السياسية.

تسير جهود احلد من إزالة الغابات
جنبا إىل جنب مع النمو الشامل
كذلك كشف مثال البرازيل األساطير التي حتيط بأسباب إزالة الغابات.
ففي منطقة األمازون ،كان مزارعو فول الصويا األثرياء وأصحاب مزارع
املاشية هم أكبر املستفيدين من إزالة الغابات—وليس اجملتمعات
األصلية وغيرها من اجملتمعات احمللية التي اعتمدت يف الغالب على
السلع واخلدمات احلرجية للدخل والرفاهة .ويف الواقع ،كان وجود
الشعوب األصلية يف جميع أنحاء املناطق املدارية مرتبطا باحلفاظ على
الغطاء احلرجي ،يف حين أن احملرك الرئيسي لفقدان الغابات االستوائية
هو التحويل جتاري النطاق للغابات إلنتاج السلع املتداولة عامليا مثل
زيت النخيل وفول الصويا وحلم البقر والُلب والورق .وتعني حقوق امللكية
التي تفتقر إىل التحديد الواضح واإلنفاذ الصارم أن حدود الغابات غالبا
ما تشكل بؤرة للصراع بين املتنافسين على موارد الغابات.
وثمة أمور تتسق كلها مع النمو األكثر إنصافا وشموال أال وهي
االعتراف بحقوق الشعوب األصلية ،وتعزيز سيادة القانون ،وجعل
تخطيط وإدارة استخدام األراضي أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة.
كما أن تكاليفها يف متناول اليد :فتشير التقديرات إىل أن تكاليف
التنفيذ يف البرازيل التي تتحملها احلكومة الفيدرالية وحكومات
الواليات وحكومات البلديات تقدر بنحو  2مليار دوالر أو أقل من 4
دوالر للطن الواحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املتجنبة (دراسة
 ،)Fogliano de Souza Cunha and others 2016أي أقل كثيرا من
التكلفة االجتماعية لهذه االنبعاثات أو تكلفة تخفيض االنبعاثات يف
قطاعات أخرى.
ويف الواقع ،يعد احلد من إزالة الغابات إحدى الطرق األكثر فعالية
من حيث التكلفة للتخفيف من االنبعاثات املسببة لتغير املناخ ،مما
يتيح التقدم األقل تكلفة واألسرع نحو حتقيق أهداف اتفاق باريس.
ناهيك عن أن هذه الصفقة ال تشمل حتى قيمة الفوائد احمللية من
اخلدمات احلرجية غير الكربونية .ويف البرازيل ،تشمل هذه الفوائد
احلفاظ على مياه األمطار التي تروي سالل اخلبز الزراعية يف اجلنوب،
والتخفيف من اجلفاف ،واحلد من الرواسب خلف السدود يف ثاين أكبر
منتج يف العامل للطاقة الكهرومائية.

احللقة املفقودة

إن العِلم الذي يربط إزالة الغابات بتغير املناخ ،واقتصادات التخفيف
القائم على الغابات وتقييم منافع التنمية ،والنواحي السياسية التفاق
باريس كلها جوانب تتم مواءمتها لدعم التعاون الدويل يف سبيل حماية
الغابات بطرق متوافقة مع النمو الشامل .واحللقة املفقودة هي التمويل
القائم على األداء .وقد تلقت البرازيل أكثر من مليار دوالر من أموال مبادرة
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خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ) ،(REDD+ولكن
هذا ليس سوى جزء بسيط من قيمة االنبعاثات املتجنبة نتيجة خفض
إزالة الغابات .ويف العامين املاضيين ،بدأ معدل إزالة الغابات يف البرازيل
يف الزحف مرة أخرى نحو الزيادة ،وهو ما يرجع جزئيا إىل التخفيضات
املدفوعة بالتقشف يف ميزانيات إنفاذ القوانين.
وهناك عدد من املصادر احملتملة لتمويل جهود خفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ) (REDD+بخالف ميزانيات املساعدات
احملدودة .فيعكف صندوق املناخ األخضر على وضع آلية تمويل جلهود
خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ) .(REDD+وتنظر
والية كاليفورنيا األمريكية واملنظمة الدولية للطيران املدين يف تطبيق
املوازنات احلَرَجية الدولية ) (international forest offsetsكجزء من
براجمها خلفض االنبعاثات .ولكن هذه املبادرات التزال وليدة ومل تُترجم
بعد إىل حوافز ملموسة لصناع القرار يف البلدان الغنية بالغابات.
وباستخدام األدوات املالية املناسبة ،يمكن للمدفوعات العامة أو
اخلاصة املضمونة القائمة على األداء يف تخفيض االنبعاثات املعتمدة
على الغابات أن حتول التدفق املستقبلي خلدمات عزل الكربون إىل أصول
قابلة للتمويل .وسوف تكون إعادة توظيف األموال التي تدعم اآلن الوقود
األحفوري مصدرا مناسبا بشكل خاص لتمويل كل من املدفوعات احمللية
والدولية .وبدال من املساعدات ،يتعين النظر إىل مدفوعات مبادرة خفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ) (REDD+كمشتريات
خدمة يحتاجها العامل على وجه السرعة.
وبدون زيادة كبيرة يف توافر التمويل القائم على النتائج ،ستظل مبادرة
خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ) (REDD+فكرة
عظيمة مل يتم جتريبها إال يف حاالت قليلة .وسوف تمثل فرصة ضائعة
لوضع يكسب فيه اجلميع بالنسبة للمناخ والتنمية.

■

فرانسيس سيمور وجونا بوش كالهما زميل أول يف مركز التنمية

العاملية ومؤلفا Why Forests? Why Now? The Science, Economics,
”and Politics of Tropical Forests and Climate Change.

املراجع:
Angelsen, Arild, and others. 2014. “Environmental Income and Rural
Livelihoods: A Global-Comparative Analysis.” World Development 64:
S12–28.
Baccini, A., and others. 2012. “Estimated Carbon Dioxide Emissions
from Tropical Deforestation Improved by Carbon-Density Maps,” Nature
Climate Change 2 (3): 182–85.
Fogliano de Souza Cunha, Felipe A., and others. 2016. “The
”Implementation Costs of Forest Conservation Policies in Brazil.
Ecological Economics 130: 209–20.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
Statistics Division, “Production quantities by country,’’ updated 2015,
http://faostat3. fao.org/browse/O/*/E
Hsiang, S. M., and A. S. Jina. 2014. “The Causal Effect of
Environmental Catastrophe on Long-Run Economic Growth: Evidence
from 6,700 Cyclones.” NBER Working Paper 20352, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, MA.
Lawrence, D., and K. Vandecar. 2015. “Effects of Tropical Deforestation
on Climate and Agriculture.” Nature Climate Change 5 (1): 27–36.
National Institute for Space Research (INPE). 2016. “Projeto Prodes:
Monitoramento da Floresta Amazônica Brazileria Por Satelite.” http://
www.obt.inpe.br/prodes/index.php
Pan, Yude, and others. 2011. “A Large and Persistent Carbon Sink in
the World’s Forests.” Science 333 (6045): 988–93.
World Bank. 2015. “Reforming amid Uncertainty.” Indonesia
Economic Quarterly (December).

٢٠١٧

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

مزيج
خطير

إذا كانت املؤسسات املالية
جتمع بين األنشطة املصرفية
واألنشطة غير املصرفية فثمة
خماطر حمتملة.

رالف شامي وكونيل فولنكامب وتوماس كوزيمانو وسيلين روشون

أكبر

البنوك يف العامل ليست جمرد بنوك — فهي بمثابة
أسواق مالية تكتتب يف األوراق املالية وتدير صناديق
االستثمار وتقوم بدور الوسيط إىل جانب إقراض
األموال .وتقديم جمموعة كبيرة من اخلدمات املالية اخملتلفة يؤدي إىل
زيادة أرباح هذه املؤسسات — سواء كانت بنوك شاملة تقوم بجميع
هذه الوظائف كجزء من نشاطها أو شركات قابضة تمتلك جهات تقديم
خدمات مصرفية وغير مصرفية منفصلة.
ولكن العديد من اجلهات التنظيمية ترى أن اجتماع كل هذه األنشطة
حتت سقف واحد يضيف خماطر جديدة قد تعرض املؤسسة والنظام
املايل ككل للخطر .وعقب األزمة املالية العاملية التي وقعت عام
 ،2008اقترحت اجلهات التنظيمية يف عدد من البلدان قواعد بهدف
فصل أنشطة الصيرفة التقليدية (تلقي الودائع وتقديم القروض) عن
اخملاطر املصاحبة للخدمات املالية األخرى .ففي الواليات املتحدة،
على سبيل املثال ،صدرت قاعدة فولكر كجزء من قانون دود-فرانك

يف عام  ،2010وهي قاعدة حتظر على البنوك ممارسة أنشطة التجارة
يف املمتلكات (أي باستخدام أموالها اخلاصة بدال من املتاجرة حلساب
العمالء) .ويف أوروبا ،اقترحت اجلهات التنظيمية يف اململكة املتحدة
واالحتاد األوروبي جمموعة متنوعة من إجراءات التطويق — أي فصل
الوظائف التقليدية للبنوك عن باقي عملياتها.
غير أن هذه اإلجراءات تستند بشكل أكبر إىل خماوف من وقوع
أحداث سلبية حمتملة وليس إىل جتارب واقعية .ويبدو أن ضعف
آليات اتخاذ قرارات اإلقراض لدى البنوك والعديد من جهات اإلقراض
غير املصرفية هو السبب الرئيسي وراء األزمة ،وليس األنشطة غير
التقليدية مثل التجارة يف املمتلكات .ولكن قد يكون من الضروري
حماية األنشطة املصرفية التقليدية من الضرر احملتمل الذي قد ينشأ
نتيجة األنشطة املالية األخرى التي تمارسها البنوك .وينبغي أن يستند
هذا القرار إىل حتليل دقيق للمخاطر الناجتة عن اجلمع بين النشاط
املصريف واخلدمات املالية األخرى يف شركة واحدة.

التمييز بين اخملاطر

توصلنا إىل وجود اختالف مهم بين اخملاطر املصاحبة
لألنشطة املصرفية التقليدية واخملاطر املصاحبة لألنشطة
املالية األخرى التي تسهم يف تفسير السبب وراء اخملاطر
احملتملة التي قد تتعرض لها البنوك نتيجة ممارسة األنشطة
غير التقليدية استنادا إىل فئتين من اخملاطر :اخملاطر
متباطئة النمو واخملاطر متسارعة النمو.
ويستغرق تراكم اخملاطر املالية متباطئة النمو وقتا
طويال وتتسبب يف خسائر على مدى فترات طويلة قد تصل
إىل شهور أو حتى سنوات .ونظرا ألن هذه اخملاطر تتراكم
ببطء نسبيا ،فإنها غالبا ما تعطي إنذارا مسبقا باحتمالية
وقوع خسائر مستقبلية .وخماطر االئتمان ،أو خماطر عدم
السداد ،هي أهم مثال على اخملاطر املالية متباطئة النمو.
ففي كثير من األحيان يمر املقترضون بفترات تتراجع
خاللها املبيعات أو مصادر الدخل األخرى التي تشير إىل
أنهم سيواجهون صعوبة يف سداد قروضهم .وتتيح هذه
العملية الطويلة وقتا كافيا للبنوك التخاذ اخلطوات الالزمة
للحد من أضرار عدم السداد أو حتى منعها .فعلى سبيل
املثال ،يمكن للبنوك العمل مع عمالئها على احليلولة دون
التمويل والتنمية
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توقفهم عن السداد من خالل خفض مدفوعات السداد أو تأجيلها مؤقتا .وحتى
إذا توقف املقترض عن السداد ،يكون لدى البنك وقت كاف للعمل مع العميل
على إعادة هيكلة القرض بغرض احلد من اخلسائر قدر اإلمكان.
أما اخملاطر متسارعة النمو ،فتتطور سريعا وتتسبب يف أضرار على مدى
فترات قصيرة للغاية .وال تعطي عادة أي إنذارات موثوقة ،ولذلك يكون من
الصعب للغاية التنبؤ بالوقت الذي تتحول فيه اخملاطر متسارعة النمو إىل
أحداث مسببة للخسائر .وأهم مثال على اخملاطر متسارعة النمو هو خماطر
السوق — أي اخلسائر احملتملة التي قد تنتج عن التغيرات يف األسعار السوقية
لألصول .ففي هذه األيام التي تشهد أسواقا تعمل ملدة  24ساعة يوميا
وعمليات متاجرة يتم تنفيذها باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات اتصاالت
إلكترونية ،يمكن أن تتغير األسعار السوقية تغيرا حادا خالل دقائق أو ثوان.
فعلى سبيل املثال ،شهدت أسواق األسهم والسندات حول العامل انخفاضات
مفاجئة خالل السنوات األخيرة ،حيث تراجعت األسعار السوقية خالل دقائق
بأضعاف التغيرات السعرية اليومية املعتادة.
ونظرا ألن اخملاطر متسارعة النمو ال يمكن التنبؤ بها ،فإنها تفرض
حتديات خاصة على املديرين املاليين الذين يحاولون التربح من االستثمارات
املنكشفة لهذه اخملاطر .فإذا قدر املديرون اخملاطر متسارعة النمو بأقل من
حجمها احلقيقي — وتسببت هذه اخملاطر يف خسائر أكبر كثيرا من املتوقع
— قد ينخفض رأسمال الشركة انخفاضا كبيرا على الفور .ويف حالة اخملاطر
متسارعة النمو ،ال يمكن عادة التخفيف من حدة أضرار اخلسائر وقت (أو عقب)
وقوعها.
وبالتايل ،يجب إدارة اخملاطر متباطئة النمو واخملاطر متسارعة النمو
بطريقة خمتلفة .كذلك قد يتعين هيكلة وتنظيم الشركات التي تتحمل هذه
اخملاطر بشكل خمتلف .ولهذا السبب ،فإن اجلمع بين هذه األنواع اخملتلفة
للغاية من اخملاطر يف نفس املؤسسة قد يكون خطيرا — ألن هذين النوعين
من اخملاطر ال يتوافقان مع بعضهما البعض بالضرورة.
فعلى سبيل املثال ،قد يوجد بنك كبير (أو شركة قابضة مصرفية) يقبل
الودائع ويقدم القروض ،ولكنه يتضمن أيضا شعبة تستثمر يف األوراق املالية
احلكومية .وتتحمل شعبة األنشطة املصرفية خماطر االئتمان متباطئة النمو
الناجتة عن اإلقراض ،بينما تتحمل شعبة االستثمار اخملاطر السوقية متسارعة
النمو الناجتة عن االستثمار واملتاجرة .وتقدم شعبة األنشطة املصرفية عددا
حمدودا نسبيا من القروض اجلديدة يف اليوم الواحد ،بينما يتغير باستمرار
حجم احلافظة لدى شعبة االستثمار نتيجة شراء وبيع األوراق املالية احلكومية
(راجع اجلدول).

الصيرفة واملتاجرة

تتطور خماطر شعبة األنشطة املصرفية ببطء نظرا ألن التغير اليومي
يف حجم االنكشاف الكلي خملاطر االئتمان حمدود ،كما أن خماطر
االئتمان من اخملاطر املالية متباطئة النمو .بينما قد تتطور خماطر
شعبة األنشطة االستثمارية تطورا حادا من يوم إىل آخر أو حتى
من دقيقة ألخرى .واخملاطر السوقية ليست من اخملاطر متسارعة
النمو فحسب — فقد تنهار السوق يف أي حلظة — ولكن قيام شعبة
االستثمار باملتاجرة بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إىل تغيرات سريعة
يف حجم انكشاف شعبة االستثمار للمخاطر السوقية .ويف الواقع،
نظرا ألن مديري االستثمار يمكنهم تعديل حجم انكشاف البنك حسب
اخملاطر متسارعة النمو بصورة حلظية ،فإنهم قادرون على حتديد
اخملاطر الكلية التي يتحملها البنك بدقة.
ويوجد جانبان لهذا املزيج .فمن ناحية ،يمكن لشعبة األنشطة
املصرفية واملؤسسة ككل االستفادة منه:
·تسهم األرباح املتوقعة لشعبة االستثمار يف تنويع إيرادات
املؤسسة ككل .كذلك يمكن احتجاز جزء من أرباح شعبة االستثمار
لزيادة االحتياطيات الرأسمالية الكلية للبنك — التي تساعد يف
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األمان أوال

حتسنت النسب املالية األساسية ألكبر خمس شركات قابضة مصرفية يف
الواليات املتحدة منذ األزمة املالية العاملية التي وقعت عام .2008
( %من جمموع األصول أو األصول املرجحة باخملاطر)
التاريخ

مارس ٢٠١٦
مارس ٢٠٠٨

رأس املال األساسي الرفع املايل

10.28
6.72

11.98
8.92

القروض

44.80
42.44

األوراق املالية الودائع

22.93
24.24

70.08
54.74

املصادر :حسابات املؤلفين.
ملحوظة :أكبر خمس شركات قابضة مصرفية أمريكية (بترتيب تنازيل من حيث جمموع األصول)
هي جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارغو وغولدمان ساكس .ويتكون
رأس املال األساسي يف معظمه من األسهم العادية واألرباح احملتجزة .ويعبر عن النسبة باستخدام
األصول املرجحة باخملاطر .والرفع املايل هو رأس املال األساسي زائدا السندات األطول أجال مثل
الدين الثانوي .ويعبر عن هذه النسبة أيضا باستخدام األصول املرجحة باخملاطر .ويعبر عن القروض
واألوراق املالية والودائع كنسبة من جمموع األصول.

حماية شعبة األنشطة املصرفية وشعبة االستثمار من اخلسائر .فضال
على ذلك ،نظرا ألن أنشطة املتاجرة سريعة بطبيعتها ،قد تكون أرباح
شعبة االستثمار أكثر تواترا مقارنة بأرباح شعبة األنشطة املصرفية،
مما ييسر مراكمة رأس املال يف الشركة.
·يمكن لشعبة االستثمار أيضا مساعدة املؤسسة ككل ،بما يف
ذلك شعبة األنشطة املصرفية ،يف التحوط من خماطر أسعار الفائدة.
وتواجه شعبة األنشطة املصرفية خماطر أسعار فائدة مرتفعة نظرا
ألن البنوك تميل إىل االقتراض لفترات زمنية قصيرة وتقرض لفترات
زمنية أطول .ويعني ذلك أن التغيرات يف أسعار الفائدة ،ال سيما
ارتفاع أسعار الفائدة ،ال تؤدي إىل انخفاض دخل البنك فحسب ،بل
إىل انخفاض قيمة رأسمال البنك أيضا .وال يتوافر للبنوك سوى عدد
حمدود من وسائل التحوط من خماطر أسعار الفائدة ،وهي وسائل
مكلفة للغاية .غير أن شعبة االستثمار بالبنك قد يمكنها املساعدة
يف هذا الشأن من خالل حتقيق أرباح متاجرة من التغيرات يف أسعار
الفائدة توازن اخلسائر التي تتكبدها شعبة األنشطة املصرفية نتيجة
هذه التغيرات.
ولكن من احملتمل كذلك وقوع تطورات سلبية قد تكون حادة للغاية.
إذ يمكن ملديري شعبة االستثمار استغالل تباطؤ معدل شعبة األنشطة
املصرفية لصاحلهم .فإذا حتملت شعبة االستثمار خماطر مفرطة،
فإنها ستحقق أرباحا أكبر إذا مل تتراجع جودة هذه االنكشافات .ولكن
إذا تراجعت جودة االنكشافات ،تلجأ شعبة االستثمار إىل االحتياطيات
اإلضافية بما يمكنها من حتمل هذه اخلسائر — أي رأس املال
الذي تم جتنيبه لصالح شعبة األنشطة املصرفية .ونظرا ألن شعبة
االستثمار تتحمل خماطر متسارعة النمو ،فإنه دائما ما تكون لها ميزة
األسبقية ،مما يعني أن قطاع اإلقراض يكون عرضة للمخاطر الناجتة
عن قرارات االستثمار .لذلك فإن مديري شعبة االستثمار داخل البنوك
الكبرى سيكون لديهم حافز قوي لتحمل خماطر أعلى مقارنة بمديري
االستثمار يف حالة كانت شعبة االستثمار شركة مستقلة .ويمكن أن
تؤدي هذه اخملاطر األعلى إىل إفالس املؤسسة بالكامل ،حتى وإن
كانت شعبة األنشطة املصرفية تدير خماطر االئتمان بكفاءة.
وبالتايل ،فإن البنوك التي جتمع بين خماطر االئتمان متباطئة النمو
واخملاطر السوقية متسارعة النمو قد تكون أكثر عرضة للعسر املايل من
البنوك التي ال جتمع بين هذين النوعين من اخملاطر .وينبغي على اإلدارة
العليا يف البنوك الكبرى العمل لصالح املؤسسة ككل من خالل ضمان
حتمل مديري شعبة األنشطة املصرفية وشعبة االستثمار للمخاطر التي
تراعي معايير احليطة .ويمكن للرؤساء التنفيذيين لهذه البنوك التخفيف
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من حدة املشكلة إىل حد ما من خالل اختيار مدير يتميز بالكفاءة إلدارة
شعبة االستثمار .وكلما زاد احلافز يف شعبة االستثمار على االنكشاف
ملزيد من اخملاطر متسارعة النمو ،أصبح مديرو شعبة االستثمار أقل جتنبا
للمخاطر .لذلك ،كلما زاد التزام مدير شعبة االستثمار بمعايير التحوط،
تراجعت احتماالت اإلفراط يف حتمل اخملاطر متسارعة النمو.

التزام املديرين بمعايير التحوط

ولكن يوجد أيضا دور مهم للجهات التنظيمية .إذ تتبع جهات التنظيم
املصريف حول العامل نظاما موحدا إىل حد ما لتقييم املؤسسات املالية،
ويركز هذا النظام على عدة عناصر ال تقتصر على القدرة الفنية ملديري
البنوك ولكنها تشمل أيضا صفاتهم الشخصية .وهذا التركيز على جودة
اإلدارة يف عملية الرقابة املصرفية يتيح للجهات التنظيمية التدخل يف
اختيار فريق اإلدارة يف البنوك .لذلك يمكن أن تفرض أجهزة الرقابة
املصرفية على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى اختيار مديري شعبة
االستثمار على درجة كافية من احلذر والتحوط .ولكن العثور على معيار
رقابي موضوعي لتقييم مدى حتوط مديري االستثمار قد يكون أمرا صعبا
ومثيرا للجدل.
وكحل بديل للحد من احتماالت تعرض املؤسسة املالية بالكامل حلالة
من العسر املايل بسبب أنشطة شعبة االستثمار ،يمكن ألجهزة الرقابة
املصرفية فرض حدود صارمة على حجم اخملاطر التي يمكن لشعبة
االستثمار يف البنوك الكبرى حتملها .ولكن قد جتد اجلهات التنظيمية
صعوبة بالغة أيضا يف تنفيذ ذلك ،نظرا ألن اخملاطر متسارعة النمو أكثر
صعوبة يف التنبؤ بها مقارنة باخملاطر متباطئة النمو .وتطبق يف الوقت
احلايل استراتيجية إلدراج بنود يف العقود التي حتدد تعويضات املضاربين
واملديرين تنص على تأجيل جزء كبير من املكافآت التي تتحدد على أساس
األداء وحرمانهم منها يف حال أدت مراكز املتاجرة إىل خسائر يف السنوات
الالحقة .وهذا الشرط الذي يطلق عليه شرط العدول أو التراجع يحد من
احلافز على حتمل أنواع معينة من اخملاطر التي تغطي فترات أطول ،ولكن
ليس من الواضح ما إذا كان سيسهم يف احلد من احلوافز الكلية على حتمل
اخملاطر.
غير أن هذا املأزق التنظيمي ليس جديدا .فعدم مواكبة التغيرات التي
تطرأ على القطاع هو حقيقة واقعة بالنسبة للجهات التنظيمية ،وعادة
ما يشار إىل ذلك باسم الدورة التنظيمية — حيث تؤدي األزمة إىل ظهور
قوانين وقواعد وهيئات جديدة ،ولكن القواعد التنظيمية اجلديدة تفتح
جماال غير متوقع لوقوع الضرر.
والسمة اجلديدة لألسواق يف الوقت احلايل هي السرعة واالنكشاف
للمخاطر متسارعة النمو ،مثل حوافظ االستثمارات أو مراكز املتاجرة.
إضافة إىل ذلك ،فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة الرقابة املصرفية
— أو جهات التنظيم املايل — يمكنها مراقبة وإنفاذ الضوابط التي تفرضها
على شعبة االستثمار يف البنوك الكبرى .ويعني ذلك أنه قد يكون أداء شعبة
االستثمار جيدا يف يوم ما ثم تعيد ترتيب مراكزها وتؤدي إىل إفالس البنك
يف اليوم التايل .ونظرا ألن املراجعات الرقابية تتم بشكل دوري ،يمكن أن
تتسبب اخملاطر متسارعة النمو يف عسر مايل فيما بين املراجعات.

الفصل بين اخملاطر

لكن زيادة تواتر املراجعات الرقابية ليست هي احلل .فالرصد
واإلشراف املستمرين لن يكونا مكلفين للغاية فحسب ،بل إن العملية
ستكون أشبه بالتدخل يف العمليات اليومية للبنك .وال يوجد داعي لهذه
التكلفة اإلضافية أو هذا التدخل لتعزيز األمان والسالمة يف القطاع
املصريف.

وقد يبدو للوهلة األوىل أن أفضل سياسة هي الفصل بين اخملاطر
متباطئة النمو واخملاطر متسارعة النمو وفقا آلراء مؤيدي سياسات
مثل سياسة التطويق .غير أن هذه السياسة لن حترم البنوك من مزايا
التحوط الناجتة عن إدارة اخملاطر متسارعة النمو فحسب ،ولكنها قد
تؤثر سلبا أيضا على االستقرار املايل .وعلى سبيل املثال ،فإن فقدان
قطاع االستثمارات لقدرته على بيع األصول املقترضة (أي األصول
التي ال يمتلكها وقت إبرام اتفاقية البيع) سيتيح للبنوك شراء (وحيازة)
األوراق املالية فقط .وقد يؤدي ذلك إىل عجز يف السيولة السوقية ،مما
قد يحد من الثقة يف األسواق ويؤثر سلبا على االستقرار املايل ككل.

عدم مواكبة التغيرات التي تطرأ على
القطاع هو حقيقة واقعة بالنسبة
للجهات التنظيمية.
غير أن البدائل التنظيمية لسياسة التطويق يجب أن تقاوم اإلغراءات التي
قد يتعرض لها مديرو االستثمار الستغالل اخملاطر متسارعة النمو بشكل
يعرض املؤسسة واجملتمع ككل للخطر .وتشير األبحاث التي قمنا بإجرائها
إىل أن هذه البدائل التنظيمية يجب أن تركز على تعزيز الرقابة على احلوكمة
املصرفية ومساءلة املديرين عن اكتشاف اخملاطر وقياسها ومراقبتها
ورصدها .وتطبق الواليات املتحدة على سبيل املثال تقييما للبنوك يركز
على احلوكمة ،حيث يتم تقييم رأس املال وجودة األصول واإلدارة واإليرادات
والسيولة واحلساسية جتاه األسواق .ولكن قد يتعين على اجلهات التنظيمية
ومديري البنوك التعاون معا بصورة أقرب يف حالة السماح للبنوك باجلمع
بين اخملاطر متسارعة النمو واخملاطر متباطئة النمو .فعلى سبيل املثال،
قد يتعين على أجهزة الرقابة املصرفية مراجعة اختيارات البنوك لشاغلي
مناصب مديري القطاعات واملديرين يف املستويات األقل للتأكد من أنهم
يعكسون قيم اإلدارة العليا للبنوك ،بما يف ذلك القدرة على حتمل اخملاطر
واإلقراض .ويظهر نفس هذا االجتاه يف اإلصدار األخير من املعايير
الرأسمالية الدولية التي أقرتها جمموعة أجهزة التنظيم املايل املنبثقة عن
جلنة بازل ،حيث تتطلب هذه املعايير مراجعة تعويضات موظفي البنوك.
وكان جملس االستقرار املايل ،وهو الراصد الدويل للنظام املايل العاملي،
قد أشار يف جمموعة املبادئ واملعايير الصادرة عنه بشأن أفضل ممارسات
التعويضات إىل تزايد تركيز أجهزة الرقابة املصرفية على «إرساء ثقافة
السلوك احلسن» بين موظفي البنوك ،مما يشير إىل أن العديد من اجلهات
التنظيمية تشجع البنوك بالفعل على حتسين العنصر «البشري» يف ممارسات
إدارة اخملاطر.

■

رالف شامي مدير مساعد يف معهد صندوق النقد الدويل لتنمية
القدرات ،وكونيل فولنكامب أستاذ اقتصاد يف جامعة ديوك ،وتوماس
كوزيمانو أستاذ مالية متقاعد يف جامعة نوتر دام ،وسيلين روشون
اقتصادي أول يف إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة.
يستند هذا املقال إىل دراسة تصدر قريبا بعنوان“Financial Regulation and :

” the Speed of Financial Risksمن تأليف رالف شامي وكونيل فولنكامب
وتوماس كوزيمانو وسيلين روشون ،وورقة عمل صادرة عن صندوق النقد
الدويل بعنوان “What’s Different about Bank Holding Companies?” :من
تأليف رالف شامي وتوماس كوزيمانو وجون ما وسيلين روشون.

التمويل والتنمية

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

مارس ٢٠١٧

45

ثروة األمم

التي ال ينبغي حرقها

من شأن العمل الناجح للتصدي لتغير املناخ أن يقلل من قيمة موارد الوقود األحفوري يف
العديد من البلدان األشد فقرا يف العامل
جيمس كست ،وديفيد مانلي ،وجورجا تشيكيناتو

لتحقيق

أهداف تغير املناخ ،يجب أن يخفض العامل
من استهالك الوقود األحفوري بشكل كبير.
ولكن النجاح على صعيد تغير املناخ قد يضع
البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري يف وضع يكاد يكون خاسرا.
وإذا مل يتحقق أي تقدم يف مكافحة تغير املناخ ،من املرجح
أن تتعرض البلدان الفقيرة لألذى بشكل غير متناسب من جراء
الفيضانات ونوبات اجلفاف واملشاكل األخرى املتعلقة بالطقس التي
تنتج عن كوكب يزداد احترارا .ولكن إذا كانت هناك إجراءات عاملية
ناجحة للتصدي لتغير املناخ ،فمن املرجح أن تواجه البلدان األشد
فقرا الغنية بالوقود األحفوري انخفاضا حادا يف قيمة رواسب الفحم
والغاز والنفط لديها .وإذا حتول العامل بشكل دائم بعيدا عن استخدام
الوقود األحفوري ،فإن النتيجة احملتملة هي االنخفاض الكبير يف
قيمة ثرواتها الوطنية والطبيعية.
وتواجه هذه البلدان ثالثة حتديات من نوع خاص .أوال ،لديها نسبة
أعلى من ثروتها الوطنية يف خطر مقارنة بالبلدان األغنى ،ولديها يف
املتوسط سنوات أكثر من االحتياطيات مقارنة بشركات النفط والغاز

الرئيسية .ثانيا ،لديها قدرة حمدودة على تنويع اقتصاداتها ومصادر
اإليرادات احلكومية ،وسوف تستغرق وقتا أطول للقيام بذلك مقارنة
بالبلدان األقل اعتمادا على رواسب الوقود األحفوري.
وأخيرا ،تمارس القوى االقتصادية والسياسية يف العديد من هذه البلدان
ضغوطا لالستثمار يف الصناعات والشركات الوطنية واملشاريع القائمة
على الوقود األحفوري ،مما يؤدي يف األساس إىل مضاعفة اخلطر وتفاقم
العواقب النهائية لتراجع الطلب على مواردها الطبيعية (راجع اخلارطة).

خماطر الكربون

واألمر الذي يبدو واضحا جلميع العلماء تقريبا الذين يدرسون هذه القضية
هو أن العامل ال يمكن أن يستهلك كل احتياطياته من النفط والغاز والفحم دون
عواقب كارثية على املناخ .وللحد من الزيادة يف درجات احلرارة العاملية
إىل  2درجة مئوية—وهو الهدف األكثر حتفظا من بين األهداف التي اتفقت
عليها احلكومات يف حمادثات تغير املناخ يف باريس عام —2015يجب أن
يبقى أكثر من ثلثي االحتياطيات احلالية املعروفة ،ناهيك عن تلك التي مل
تُكتَشف بعد (راجع اجلدول  ،)1يف باطن األرض (.)IEA 2012

عمال يجرون صيانة على وحدة ضخ النفط يف أكستاو ،كازاخستان.
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الثروة املعرضة للخطر

تواجه البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري انخفاضا يف الطلب على
احتياطياتها من النفط والغاز والفحم يف حال جنح العامل يف احلد من
استخدام املنتجات التي ينبعث منها الكربون.

املصادر :بريتيش بتروليوم ( ،)BPاملراجعة اإلحصائية (2015 ،)Statistical Review؛ وحسابات املؤلفين.
مالحظة :البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري موضحة باللون األحمر .وهذه هي بلدان نامية
تبلغ فيها قيمة إنتاج الوقود األحفوري  %10أو أكثر من إجمايل الناجت احمللي أو تبلغ فيها قيمة
احتياطيات الوقود األحفوري  %25أو أكثر من الثروة الوطنية يف البالد.

اجلدول 1

ينبغي أن يُترَك يف باطن األرض

للحد من ارتفاع متوسط درجات احلرارة العاملية ألكثر من  2درجة مئوية،
يجب أن يظل جزء كبير من الوقود األحفوري يف العامل غير حمترق.
النفط

البلد  /املنطقة
إفريقيا
كندا

مليار
برميل
28
40

الفحم

الغاز الطبيعي

 %من
 %من جمموع تريليون
 %من جمموع
جمموع
االحتياطيات قدم مكعب االحتياطيات غيغا طن االحتياطيات
90
30
34
4.4
26
82
5.4
24
0.3
75

الصين والهند

9

25

2.5

53

207

77

االحتاد السوفيتي السابق

28

19

36

59

209

97

أمريكا الوسطى واجلنوبية

63

42

5

56

11

73

أوروبا

5.3

21

0.3

6

74

89

الشرق األوسط
بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان
االقتصادي والباسيفيكي
بلدان آسيا النامية األخرى

264

38

47

61

3.4

99

2.7

46

2

51

85

95

2.8

12

2.1

22

17

60

الواليات املتحدة

4.6

9

0.5

6

245

95

العامل

449

35

100

52

887

88

املصادر :دراسة McGlade and Ekins 2015؛ وحسابات املؤلفين.
مالحظة :تمثل النسب االحتياطيات املقدرة التي يجب أن تبقى غير حمترقة قبل عام  2050كنسبة من
جمموع االحتياطيات يف البلد أو املنطقة :بلدان آسيا النامية األخرى = جميع البلدان اآلسيوية باستثناء
االقتصادات املتقدمة (اليابان وكوريا وسنغافورة) والشرق األوسط والصين والهند.

وهي الهدف غير املباشر لسياسات املناخ التي تسعى للحد من انبعاثات
الكربون—ربما من خالل الضرائب واحلصص املفروضة على الكربون
وتعزيز تقنيات جديدة منخفضة الكربون .وبالتايل ،من املرجح يف مرحلة
ما أن يتقلص سوق الوقود األحفوري ،خاصة الفحم األعلى تلويثا ،بشكل
كبير ،ومعه قيمته للبلدان املصّدرة .وبالنسبة لالحتياطيات—أي ما
يسمى باالحتياطيات املؤكدة ،والتي تشير التقديرات إىل أن استخراجها
يجري بشكل مربح باألسعار احلالية—فقد تبقى أيضا غير مستغلة إذا
فرضت احلكومات سياسات للحد من املعروض يف السوق من موارد الوقود
األحفوري .وعلى سبيل املثال ،تقترح دراسة )Collier and Venables (2014
اإلغالق التدريجي لصناعة الفحم العاملية .عالوة على ذلك ،ما مل تكن هناك

طفرات كبيرة—وغير مرجحة—يف التكنولوجيا لرصد الكربون املنبعث من
الوقود األحفوري ،فإن االنخفاض احلاد يف الطلب على النفط والغاز والفحم
سوف يكون دائما.
ومن احملتمل أن تكون «خماطر سوق الكربون» هذه كارثية القتصادات
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط الغنية بالوقود األحفوري .فبينما
يتمتع العديد منها بمزايا استخراج الوقود األحفوري ،بما يف ذلك األرباح
الزائدة الكبيرة املرتبطة أحيانا بصادرات النفط والغاز ،إال أنها فشلت يف
العادة يف تنويع اقتصاداتها .أما البلدان التي اكتشفت وقودها األحفوري يف
اآلونة األخيرة فقد جتد نفسها أنها وصلت «متأخرة كثيرا إىل احلفل».
وبالنسبة لهذه البلدان ،تسلط خماطر سوق الكربون الضوء على ثالث
نقاط ضعف:
·بصفة عامة ،فإن البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري
عُرضة بشكل كبير خملاطر انكماش سوق النفط والغاز الطبيعي
والفحم .فهبوط أسعار الوقود األحفوري للمنتجين يقلل بشكل ملحوظ
األرباح الزائدة املتاحة من استخراج الوقود األحفوري على االستثمارات
القائمة ويجعل مواصلة تطوير االحتياطيات أقل ربحية .وإذا ما بقيت هذه
االحتياطيات يف باطن األرض ،سوف تقل اإليرادات احلكومية املستقبلية
من استخراج الوقود األحفوري مثل غيرها من الفوائد لالقتصاد احمللي،
مثل توفير فرص العمل .ونظرا ألن احتياطيات الوقود تمثل جزءا كبيرا من
الثروة الوطنية لهذه البلدان ،فإنها أكثر عُرضة للخطر يف حالة االنخفاض
الدائم يف األسعار مقارنة بالبلدان األغنى وتلك األقل حظا من ثروة
الوقود األحفوري .وهذه البلدان لديها نسبة وسيطة من احتياطيات الوقود
األحفوري إىل الناجت احمللي اإلجمايل تبلغ  ،3.6وهو ما يعني أن قيمة الثروة
الوطنية الكامنة يف هذه االحتياطيات تبلغ أكثر من ثالثة أضعاف ونصف
جمموع ناجتها االقتصادي .ومن شأن انخفاض الطلب على النفط والغاز أن
يستنزف اإليرادات املهمة التي يمكن للحكومات أن تنفقها على االستثمارات
يف الصحة والتعليم والبنية التحتية .عالوة على ذلك ،تمثل صادرات الوقود
األحفوري يف الغالب مصدرا رئيسيا للنقد احلكومي—تشكل ما يزيد على
 %50من امليزانيات احلكومية يف أكبر  15بلدا منتجا للنفط والغاز بين عامي
 2006و( 2010دراسة .)Venables 2016
·وقد تكون البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري أقل قدرة
على تنويع أصولها بعيدا عن هذا اخلطر مقارنة باالقتصادات املتقدمة
أو شركات الوقود األحفوري .وتتوقف قدرتها على التنويع أو تقليل تعرض
ثرواتها خملاطر سوق الكربون على املدة التي تستغرقها يف حتويل األصول
املرتبطة بالوقود األحفوري إىل أصول أخرى غير مرتبطة به وتكلفة هذا
التحويل ،وكذلك على قدرة االقتصاد على تطوير القطاعات اإلنتاجية القوية
األخرى.
وقد حذر حمللون من أن خماطر سوق الكربون يمكن أن تؤدي إىل
حتويل أصول شركات الوقود األحفوري إىل أصول جانحة)(stranded
(دراسة  ،)Leaton 2013ولكن البلدان أكثر عُرضة للخطر من الشركات
اخلاصة .فاألكثر صعوبة على البلدان مقارنة بالشركات هو حتويل رأس
املال والقدرات إىل تكنولوجيات طاقة متجددة أو غيرها من األنشطة ،كما
أن البلدان مقيدة—جغرافيا ودستوريا—بملكية االحتياطيات ،والتي ال
يمكن بيعها بشكل مباشر ولكن إصدار تراخيص للشركات بتطويرها .وعلى
عكس العديد من البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري ،تمتلك الشركات
حقوق تطوير عدد قليل نسبيا من االحتياطيات— وتلك لديها معدالت إنتاج
عالية نسبيا .فعلى سبيل املثال ،يف عام  ،2013بلغت نسبتا االحتياطي إىل
اإلنتاج جلميع شركات النفط والغاز  12.8سنة و 13.9سنة ،على التوايل
) .(EY 2013ويمكن للشركات استنفاد احتياطاتها القائمة يف أقل من 15
عاما ،إذا أرادت.
التمويل والتنمية
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اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ﰲ إﻃــﺎر اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺴــﻨﻮي ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ،ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان  ٤٥ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺛﺮوﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.
)اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺮﺟﺤﺔ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺳﻨﻮات(

٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
إﻳﺮان
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
روﺳﻴﺎ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺗﺸﺎد
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻹﻛﻮادور
اﻟﻴﻤﻦ
أذرﺑﻴﺠﺎن
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
ﻓﻴﺘﻨﺎم
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻐﺎﺑﻮن
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

ﻣﺼﺎدر :ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم ) ،(BPاﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )٢٠١٥ ،(Statistical Review؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.

تمتلك البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري أصوال من النفط
والغاز والفحم يصعب أن تتحول إىل نقد—عادة ال يمكن حتويلها
إىل أصول أخرى إال بعد أن تقوم البلدان بتطوير وإنتاج وبيع الوقود.
وباستخدام نسب االحتياطي إىل اإلنتاج السابقة كدليل يُهتدَى به،
وجدنا أن معظم البلدان يجب أن تنتظر  45سنة يف املتوسط لتصفية
ثروتها من الوقود األحفوري (راجع الرسم البياين) إال إذا تمكنت من
العثور على طرق لتحقيق زيادة كبيرة يف معدالت اإلنتاج.
ونظرا لصعوبة تطوير مصادر جديدة للثروة الوطنية ،جنحت قلة
من احلكومات الغنية باملوارد الطبيعية يف تنويع مصادر دخلها.
وعالوة على ذلك ،فإن قدرتها على استخدام إيرادات الوقود األحفوري
لالستثمار يف أصول أجنبية غير مرتبطة بالوقود—على سبيل املثال،
من خالل صناديق الثروة السيادية—كانت حمدودة باملعدل الذي
يمكنها به استخراج احتياطياتها وضغوط إنفاق اإليرادات بدال من
ادخارها .وبالتايل ،فإن أصول صناديق الثروة السيادية اململوكة
حلكومات البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري تمثل يف املتوسط
 %3فقط من قيمة احتياطياتها من الوقود األحفوري.
·من شأن الضغوط السياسية احمللية لتطوير احتياطيات
الوقود األحفوري أن يدفع هذه البلدان إىل خيارات قد تُزيد
من تعرضها إىل خماطر سوق الكربون .أوال ،غالبا ما تشتمل
شركات النفط الوطنية ،التي يشيع وجودها يف البلدان الغنية بالنفط،
على استثمارات الدولة يف أصول الوقود األحفوري ألسباب أخرى غير
تعظيم العائدات .فإذا كان العمر املتوقع لهذه األصول طويال للغاية
بحيث يؤثر تراجع أسعار النفط أو الغاز أو الفحم على العوائد ،أو أن
احلكومة ال يمكنها تصفيتها بقيمة معقولة ،عندئذ فإن احلكومات
التي تستثمر اآلن يف شركة وطنية للنفط—خاصة شركة من املعتزم
أن تعمل يف اخلارج—يمكن أن تعرض ثروتها الوطنية واألصول
العامة خملاطر سوق الكربون .وعلى سبيل املثال ،يبين اجلدول 2
احلجم الكبير مللكية الدولة يف بعض شركات النفط الوطنية الكبرى يف
البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري .ثانيا ،فإن السياسات الرامية
إىل تعزيز املشاركة احمللية يف سالسل التوريد التي تعالج و/أو تنقل
الوقود األحفوري قد تُعرِّض البلد املعني إىل خماطر سوق الكربون عن
   48التمويل والتنمية مارس

طريق زيادة جمموع حصة أصول البلد املعني املعرضة خلطر تراجع
الطلب على الوقود األحفوري .وأخيرا ،اجتهت البلدان الغنية بالوقود
األحفوري إىل تطوير اقتصادات تستخدم الكثير من املنتجات القائمة
على الكربون .وتبين البحوث أن منتجي البترول والفحم يتسببون يف
انبعاث كمية أكبر بكثير من الكربون لكل دوالر من إجمايل الناجت
احمللي مقارنة بالبلدان التي ال تنتج النفط أو الفحم .والسبب الرئيسي
هو أن البلدان الغنية بالوقود األحفوري تميل إىل دعم استهالك الوقود
مثل البنزين (دراسة .)Friedrichs and Inderwildi 2013

آفاق السياسات

هناك أربع دالالت متعلقة بالسياسات تنشأ عن خماطر سوق الكربون يتعين
على حكومات البلدان النامية الغنية بالوقود األحفوري أخذها يف االعتبار.
أوال ،إن تنويع االقتصاد أكثر أهمية من أي وقت مضى .وهذا يعني
أنه يتعين على البلدان توسيع القطاعات غير املرتبطة بالوقود يف االقتصاد،
وخاصة قطاعات التصدير البديلة مثل الصناعات التحويلية والتصنيع
الزراعي ،وخدمات معينة ،مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولكنه يعني
أيضا ضرورة توسيع الوعاء الضريبي لتخليص احلكومة من االعتماد على
عائدات الوقود األحفوري.
عالوة على ذلك ،يجب على احلكومات أن تعيد النظر يف جميع استثماراتها
املتعلقة بالطاقة نظرا ألن االحتياطيات ليست الوحيدة التي تصبح معرضة
للخطر بسبب انخفاض األسعار وتراجع الطلب .كما أن الشركات اململوكة
للدولة والبنية التحتية واالستثمارات املرتبطة بالطاقة لتمكين البالد من
املشاركة يف سالسل التوريد قد تخفق أيضا يف توفير عائد يكفي للبلد إذا
قلل العامل من استخدامه للوقود األحفوري .وقد ترغب احلكومات يف احلد من
االستثمار يف هذه اجملاالت.
وقد تنخفض قيمة الشركات احمللية ،وقد تصبح القوى العاملة املتخصصة
يف استخراج الوقود األحفوري عتيقة .فإذا تمكن كل من املوردين احملليين
اجلدول 2

الشركات اململوكة للدولة

تخضع معظم شركات النفط الوطنية يف البلدان النامية الغنية بالوقود
األحفوري للسيطرة الكاملة من الدولة.

(األصول بمليارات الدوالرات)

البلد
الصين
الصين
روسيا
روسيا
فنزويال
إيران
الصين
ماليزيا
بوليفيا
أنغوال
إندونيسيا
كازاخستان
أذربيجان
اإلكوادور
تيمور ليشتي

الشركة اململوكة للدولة

China National Petroleum Corporation
Sinopec Group
Gazprom
Rosneft
Petroleos de Venezuela
National Iranian Oil
China National Offshore Oil Corporation
Petronas
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola
Unidade Empresarial Estatal
Pertamina
Kazmunaigaz
State Oil Company of the Azerbaijan Republic
Petroecuador
TIMOR GAP

جمموع
األصول
576.0
321.0
319.2
227.6
226.8
200.0
167.0
164.5
103.8

حصة
الدولة
576.0
321.0
319.2
227.6
226.8
200.0
167.0
164.5
85.1

54.5

54.5

50.7
49.3
30.7
9.3
0.004

50.7
32.7
30.7
9.3
0.004

املصادر :معظم التقارير السنوية األخيرة للشركات ( 2014أو )2015؛ معهد حوكمة املوارد الطبيعية.
وحسابات املؤلفين.
مالحظة :ال يشتمل اجلدول على عدد من شركات النفط الوطنية األصغر يف البلدان النامية الغنية
بالوقود األحفوري التي ال تتوفر عنها البيانات( Sontrach :اجلزائر)Société des Hydrocarbures ،
( duتشاد)( Petroamazonas ،اإلكوادور)؛ ( Sociedad Nacional de Gasغينيا االستوائية)؛ Gabon Oil
( Company, Gabonالغابون)( Myanmar Oil and Gas Enterprise ،ميانمار)؛ Nigeria National Petroleum
( Corporationنيجيريا)؛ ( Turkmengazتركمانستان)( Uzbekneftegaz ،أوزبكستان).
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والعمالة من التكيف بسهولة نسبيا مع الظروف املتغيرة ومن املشاركة يف
سالسل التوريد خارج قطاع الوقود األحفوري دون حماية أو دعم ،قد يستطيع
البلد االستفادة من تثقيف العاملين يف قطاع الوقود األحفوري .غير أنه إذا
كان تدريب العاملين أو بناء قدرة الشركة على التوريد لقطاع الوقود األحفوري
يستغرق عقودا—وإذا كانت هذه املهارات واملنتجات غير قابلة للتحويل إىل
صناعات أخرى—فإن رأس املال املستثمر من الدولة يف هذا اجلهد سوف
يذهب هباء ،وربما كذلك رأس املال البشري الذي يمثله العمال والشركات.

تميل البلدان الغنية بالوقود األحفوري
إىل دعم استهالك الوقود
ثانيا ،يتعين على احلكومات أن تستمر يف تعزيز القدرة
التنافسية لقطاعات الوقود األحفوري لديها طاملا أنها تعمل على
تخفيف االستثمار العام يف هذه القطاعات .وقد يبدو هذا خمالفا
للبديهة ،ولكن عن طريق خفض التكاليف التي يتحملها املستثمرون ،قد
يكون من املمكن احلد من جنوح االحتياطيات )(stranding of reserves
من خالل البقاء كمقصد جذاب لإلنتاج .وتشير الدراسات إىل أن تطوير
النفط والغاز ال يتحدد فقط باالعتبارات اجلغرافية بل أيضا يضا بنوعية
املؤسسات السياسية يف البلد املعني ،مثل االنفتاح على املستثمرين
األجانب ،وعدالة النظام القضائي (مما يقلل من خطر املصادرة)،
وسهولة ممارسة أنشطة األعمال (دراسة Cust and Harding 2015؛
ودراسة .)Arezki, Toscani, and van der Ploeg 2016
وعلى الرغم من أن العامل قد يكون لديه قدر أكبر من االحتياطيات مما
يمكن حرقه بأمان ،فإن ذلك ال يعني أن التنقيب يتعين أن يتوقف تماما
يف البلدان األقل دخال .فالتطوير واالستخراج مكلفان ،ولكن التكاليف
تختلف بشكل كبير باختالف اجليولوجيا ،ولذا قد يكون من اجملدي
بالنسبة لبلدان بعينها السماح بالتنقيب عن االحتياطيات التي قد تكون
أقل كُلفة يف االستخراج ،حتى بعد أخذ ضريبة الكربون يف احلسبان.
ثالثا ،يتعين على احلكومات أن تتجنب دعم استخدام
الوقود األحفوري وقطاع الوقود األحفوري .فإعانات الدعم على
جانب اإلنتاج—إما صريحة مثل اإلعفاءات الضريبية أو ضمنية مثل
الصفقات الرديئة التي تقلل من العبء الضريبي على الشركات—قد
تشجع االستكشاف أو االستخراج املفرط وتُبقِي البلد معتمدا على الوقود
األحفوري لفترة أطول مما ينبغي.
وقد تؤدي إعانات دعم االستهالك ،مثل دعم البنزين ،إىل جعل
قطاعات أخرى من االقتصاد (النقل ،على سبيل املثال) أكثر اعتمادا
على الوقود األحفوري ،أو إىل احلد من حوافز املستهلكين لتقليل القيادة
واستخدام أشكال من النقل تتسم بكفاءة أكبر—مثل السكك احلديدية أو
وسائل النقل اجلماعي—أو إىل تشجيع االستثمار املرتبط باستهالك
الوقود األحفوري ،مثل الطرق السريعة.
رابعا ،يتعين على احلكومات واملواطنين النظر بعناية فيما
إذا ينبغي االستخراج بوتيرة أسرع أو أبطأ أو عدم االستخراج
على اإلطالق .وقد تختلف اإلجابة الصحيحة باختالف البلدان ،ولكن
اخلطر من أن يكون البلد «آخر من يذهب للحفل» قد يشجع بعض البلدان
على تشجيع االستكشاف أمال يف حتقيق عائدات استخراج قبل البدء يف
تنفيذ السياسات املناخية أو التقنيات اجلديدة بشكل كامل.
ومع ذلك ،يرى ) Stevens, Lahn, and Kooroshy (2015أنه يف حالة
البلدان ذات الدخل املنخفض ،فإن تباطؤ وتيرة منح التراخيص قد يعطي
احلكومة وقتا لالرتقاء باملؤسسات وربما كسب املزيد من الدخل يف
املستقبل عن طريق تقليل اخملاطر التي تواجه املستثمرين وحتسين القدرة

التفاوضية .عالوة على ذلك ،حتى لو كان التطوير األسرع هو االستراتيجية
املثلى ألحد البلدان ،إذا فعل كل املنتجين نفس الشيء ،قد يزيد العرض
وتنخفض األسعار ،وهي النتيجة املعروفة باسم «املفارقة اخلضراء
( ”Green Paradoxدراسة .)van der Ploeg and Withagen 2015
وثمة احتمال متزايد ،وإن كان ال يزال غير مؤكد بشكل كبير ،من أن
استهالك الوقود األحفوري سوف ينخفض بشكل عام .ويتبين ذلك ليس
فقط من خالل نتائج حمادثات تغير املناخ التي عقدت يف باريس ،ولكن
أيضا عن طريق الشواهد اجلديدة على أن النشاط االقتصادي العاملي
يستخدم قدرا أقل من الكربون لكل دوالر من إجمايل الناجت احمللي،
وبالوعد بطفرات تكنولوجية يف مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح .وهذا يخلق خطر «األمم ذات األصول اجلانحة
 ”stranded nationsوالتي مل تعد احتياطيات الوقود األحفوري الضخمة
فيها تستحق االستخراج .ومن غير الواضح متى سيحدث هذا اجلنوح وبأي
مقدار .ولكن بالنسبة لواضعي السياسات يف االقتصادات النامية الغنية
بالوقود األحفوري العالقين ما بين آثار الكوكب الذي يزداد احترارا وبين
العمل العاملي ملنع هذا االحترار ،فإن كيفية التعامل مع تراجع الطلب
على مواردها ستكون مسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى وسوف تدعو
إىل اتباع مناهج جديدة على صعيد السياسات .وينبغي أن تسعى هذه
البلدان إىل تسخير اللحظة بتطوير قطاعات أخرى من االقتصاد بدال من
انتظار الطفرة املقبلة يف أسعار السلع األساسية.

■

جيمس كست هو اقتصادي يف مكتب كبير االقتصاديين إلفريقيا يف
البنك الدويل .وديفيد مانلي حملل اقتصادي أول ،وجورجا تشيكيناتو
باحث مشارك سابق ،وكالهما يف معهد حوكمة املوارد الطبيعية.
تستند هذه املقالة إىل ورقة للمؤلفين بعنوان “ Stranded Nations? The Climate
”( Policy Implications for Fossil Fuel-Rich Developing Countriesأمم ذات أصول

جانحة؟ اآلثار املترتبة على سياسة املناخ للبلدان النامية الغنية بالوقود
األحفوري) ،صادرة عن مركز أكسفورد لتحليل البلدان الغنية باملوارد
الطبيعية بجامعة أكسفورد.
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أوراق العملة

الورقة النقدية فئة اخلمسين
تشكل عالمة بارزة
ماري بورسيكو

متنكر الكرنفال على أحدث ورقة نقدية فئة  50دوالرا.

حصلت

منصة نفط على الورقة النقدية فئة  1دوالر الصادرة عام .1964

ترينيداد وتوباغو على أول عملة وطنية لها
يف عام  ،1964بعد عامين من احلصول على
االستقالل من بريطانيا العظمى .وصدرت العملة بفئات  1و 5و 10و20
دوالرا ،وكان لكل من األوراق النقدية لون خمتلف ،وكانت حتمل صورة
امللكة إليزابيث الثانية ،وشعار النبالة لترينيداد وتوباغو ،وصورة لبنكها
املركزي ،وشكل توضيحي يمثل صناعة حملية — منصة نفط بحرية مثال.

إصدار الورقة النقدية فئة اخلمسين

مقدمة الورقة النقدية التذكارية فئة  50دوالرا الصادرة عام .2012

   50التمويل والتنمية مارس

ويف عام  ،1977بعد أن أصبح البلد جمهورية ،احتل شعار النبالة للبلد
مركز الصدارة على األوراق النقدية ،ليحل بذلك حمل امللكة إليزابيث ،ودخلت
الورقتان فئتا  50و 100دوالر الساحة .لكن الورقة فئة  50دوالرا سُحبت
من التداول بعد عامين فقط بعد سرقة شحنة من األوراق غير املُصدرة.
وبمناسبة عيد االستقالل اخلمسين لترينيداد وتوباغو يف عام ،2012
أعاد البنك املركزي إصدار الورقة النقدية فئة  50دوالرا ،ولكن مل يقبلها
اجلمهور بسهولة .وواجه كبار السن صعوبة يف التمييز بين الورقة
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الورقة النقدية فئة  50دوالرا اجلديدة لترينيداد وتوباغو ترتدي ثوب االحتفال
النقدية اجلديدة ذات اللون األخضر الزيتوين وبين الورقة
فئة اخلمسة دوالرات اخلضراء والورقة فئة العشرة دوالرات
الرمادية .واعتبر بعض األشخاص األوراق النقدية قطعا
لهواة جمع التحف وأحجموا عن إنفاقها .ومل تكن البنوك
واملتاجر مستعدة للتغيير :فلم يوجد بأدراج النقدية مكان
للورقة النقدية اجلديدة .وخالصة القول ،مل يستخدم
األشخاص الورقة النقدية فئة اخلمسين.
ولكنهم كانوا يستخدمون األوراق النقدية فئة  20و100
دوالر ،سواء يف االدخار أو أداء املدفوعات—لدرجة أن
البنك املركزي اضطر لطباعة املزيد منها .ووفقا للبنك
املركزي ،كان لدى ترينيداد وتوباغو عدد أكبر من اجلهة األمامية ألحدث ورقة نقدية فئة  50دوالرا.
األوراق النقدية املتداولة للفرد الواحد من أي بلد آخر يف
السنوات التي أعقبت إصدار األوراق النقدية ذات اللون
األخضر الزيتوين .وقرر البنك املركزي أن الوقت قد حان
إلصدار ورقة نقدية جديدة وحمسَّنة من فئة  50دوالرا.

قمة اجملد

ويف ديسمبر  ،2014ظهرت الورقة النقدية اجلديدة والتي
توىل إنتاجها بنك ترينيداد وتوباغو املركزي ومتعهد
طباعة األوراق النقدية البريطاين دي ال رو .ويرجع سبب
املشاكل التي قوبلت يف حالة الورقة النقدية فئة  50دوالرا
التي صدرت يف عام  2012جزئيا إىل عدم التشاور الكايف
مع األطراف املعنية؛ وقد انخرط البنك املركزي يف عام اجلهة اخللفية ألحدث ورقة نقدية فئة  50دوالرا.
 2014يف مشاورات قوية مع تلك األطراف املعنية الرئيسية
البوليمر حتى يستطيع املواطنون سحب الورقة النقدية اجلديدة فئة 50
مثل البنوك والشركات التجارية وخبراء التاريخ والفن.
دوالرا من ماكينات الصراف اآليل.
والورقة النقدية فئة  50دوالرا اجلديدة غنية باأللوان وتبرز اجلمال
ويف نوفمبر  ،2015أصدر البنك املركزي ورقة نقدية حمدَّثة فئة
الطبيعي والتراث الثقايف للبالد .ويأتي اللون الذهبي للورقة النقدية
 50دوالرا مصنوعة من البوليمر أُزيل منها النص التذكاري «احتفاال
احتفاال باليوبيل اخلمسين للبنك املركزي .ويتضمن تصميمها املثير زهرة
بخمسين عاما على إنشاء بنك ترينيداد وتوباغو املركزي-1962 ،
الكركديه احلمراء ،وشابة مرتدية مالبس الكرنفال ،وطائر مكلل باللون
 ”2012وأضيفت إليها نقاط نافرة ملساعدة الذين يعانون من اإلعاقة
األحمر .والطائر ،الذي تمثل ألوانه علم البالد ،يستعد للطيران على خلفية
البصرية .وأضيفت الفتة حمراء عبر ذيل الطائر املكلل باألحمر
نافذة شفافة من البوليمر البالستيكي.
كخاصية أمنية إضافية.
كما تتسم الورقة النقدية فئة  50دوالرا بخصائص أمنية معززة.
فالورقة النقدية فئة  50دوالرا لها تاريخ حافل ،مثلها يف ذلك
فزهرة الكركديه الصغيرة املتقزحة باللونين الذهبي واألخضر يتغير لونها
مثل البلد الصناعي الصغير مرتفع الدخل ،والذي استعمره اإلسبان،
مع حتريك الورقة النقدية ،والعدد  50املكتوب بنص صغير ال يمكن رؤيته
والبريطانيون ،والفرنسيون ،والهولنديون ،وحتى دوقية كورالند
سوى بعدسة مكبرة.
الصغيرة .ولكن البالد اآلن تتصدر الركب بعملة فائقة احلداثة والفتة
وحصل البلد بهذا التصميم على جائزة أجمل ورقة نقدية يف العام
يف جمالها ،ومرحبة بمن ال يستطيعون رؤيتها ،وحممية من أولئك الذين
والتي تمنحها اجلمعية الدولية لألوراق النقدية .وألن العديد من ماكينات
يتجرأون على تقويضها.
عد النقدية مل تكن مستعدة للتعامل مع األوراق اجلديدة املصنوعة
من البوليمر ،تعاون البنك املركزي مع البنوك التجارية لرفع مستوى
ماري بورسيكو هي حمرر موقع جملة التمويل والتنمية على شبكة اإلنترنت.
التكنولوجيا الضرورية ملعاجلة ومناولة األوراق النقدية املصنوعة من
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شخصيات اقتصادية

مسارات
موازية

أتيش ريكس غوش يقدم حملة عن كريستين فوربس
التي جتمع بين العمل األكاديمي وصنع السياسات

إن

تخليص األطفال من الديدان يبدو اهتماما غير حمتمل
لالقتصادية كريستين فوربس التي قضت معظم حياتها
املهنية جتمع بين العمل األكاديمي وصنع السياسات .لكن
األستاذة بكلية سلون لإلدارة يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ما
انفكت تبدي استعدادها ألن تخطو مسارات غير حمتملة كذلك.
وتركز فوربس ،وهي أيضا يضا عضو خارجي يف جلنة السياسة
النقدية يف اجنلترا ،على قضايا دولية مثل العدوى املالية—بمعنى
كيف تمتد املشاكل االقتصادية من بلد إىل آخر—والتدفقات
الرأسمالية عبر احلدود ،والقيود على رأس املال ،وكيف تؤثر السياسات
االقتصادية يف أحد البلدان على البلدان األخرى.
ولكن عندما عرض الزمالء عليها أدلة تفيد بأن إحدى الوسائل
الفعالة من حيث التكلفة إلبقاء األطفال يف االقتصادات النامية يف
املدرسة هي تخليصهم من الديدان الطفيلية ،ساعدت يف إنشاء جمعية
خيرية هدفها تخليص األطفال من الديدان.
وال تزال البحوث األكاديمية وصنع السياسات تستحوذ على معظم
وقت فوربس ،سواء يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو البنك
الدويل أو بنك إجنلترا أو وزارة اخلزانة األمريكية ،من بين أماكن أخرى.
ومع ذلك ،فإن مسارها مل يكن مقدرا سلفا—فقد لعب احلظ أو
الصدفة دورا حاسما يف أكثر من مرة .فأثناء نشأتها يف كونكورد ،نيو
هامبشاير ،نما لديها شغف بالهواء الطلق ،وتلقت دراستها الثانوية يف
مدرسة عامة .وعلى الرغم من أنها مل تكن مدرسة متدنية األداء (حوايل
نصف الفصل يلتحقون بكليات) ،فإن معظم زمالئها وضعوا أنظارهم
على جامعة نيو هامبشاير .وانتابت مستشاري فوربس الدهشة عندما
تطلعت إىل االلتحاق بكليات أكثر عراقة مثل أمهرست أو وليامز .ولكن
يف مثال مبكر على تشكيل مسارها اخلاص ،فقد التحقت فوربس
بالفعل بكلية وليامز.

ثروة من اخليارات

ويف كلية وليامز ،واجهت فوربس ثروة من اخليارات وانتهى بها
األمر باملشاركة يف دورات يف الفيزياء الفلكية والدين وعلم النفس—
واالقتصاد .وتعزو ألستاذها ملادة االقتصاد  101مورتون («مارتي»)
شابيرو (رئيس كلية وليامز الحقا) إثارة شغفها باملادة—يف الغالب
من خالل تطبيق املفاهيم االقتصادية األساسية على احلياة اليومية.
فقد حتدث عن تناقص املنفعة احلدية لإلسراف يف شرب اجلعة
وبلوغها مستوى سالب يف نهاية املطاف (وهو مثال ليس دون صلة
بحرم اجلامعات) .ورغم ذلك ،فقد ترددت بين االقتصاد والتاريخ
والعلوم السياسية (متمتعة بالتفاعل بين املوضوعات) ،ولكنها يف
النهاية تخصصت يف االقتصاد وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف.
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وبعد التخرج ،فكرت فوربس فيما ستفعله بعد ذلك—وتأرجحت
ما بين القانون والسير على خطى والدها لتصبح طبيبة ،ولكن انتهى
بها املطاف يف برنامج الصيرفة االستثمارية ملؤسسة مورغان
ستانلي .وعلى الرغم من أنها تعلمت عن األسواق (معرفة سوف تكون
مفيدة الحقا يف أبحاثها االقتصادية) ،إال أنها سرعان ما أدركت أن
الصيرفة االستثمارية ليست مقدرة لها .وبعد ذلك كانت على موعد مع
احلظ عندما وضعها ريتشارد سابوت ،أحد أساتذتها يف كلية وليامز،
على اتصال مع نانسي بيردسال ،التي كانت تعكف على االنتهاء من
دراسة للبنك الدويل يف عام  1993حول كيف حققت األمم يف شرق
آسيا النجاح االقتصادي وكانت تبحث عن باحث للمساعدة يف تطبيق
رؤاها على أمريكا الالتينية.
وعليه ،ذهبت فوربس للبنك الدويل ملدة عام وتذوقت للمرة األوىل
البحوث املوجهة نحو السياسات .وكان العمل مع بيردسال وسابوت
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ملهما لفوربس لتمتهن االقتصاد مثلهما وجعلها تدرك أنها حتتاج إىل
درجة الدكتوراه يف سبيل ذلك وللتأثير يف العامل مثلما فعال.
ويف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كانت وجهة نظر فوربس
بالتايل ليست مثل معظم الطالب املتخرجين ،والذين يميلون إىل أن
تأسرهم النماذج والنظريات يف حد ذاتها وليس تطبيقها على مشاكل
العامل احلقيقي .وكان هذا املنظور هو الذي أكسب فوربس احتراما
عندما نُشرت دراستها حول تأثير عدم املساواة يف الدخل على النمو
يف اجمللة االقتصادية األمريكية ) (American Economic Reviewيف
عام  .2000وكانت الدراسة جزءا من تكليف لدورة جيري أ .هوسمان
لالقتصاد القياسي يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويف منتصف تسعينات القرن العشرين ،كان عدم املساواة يف
الدخل بالكاد موضوعا ساخنا .لكن بيردسال وسابوت وجدا أن عدم
املساواة يف الدخل كان ضارا للنمو ،وحققت هذه النتيجة انطباعا
قويا ،على األقل يف دوائر السياسات .وأعادت فوربس النظر يف
املسألة ،باستخدام بيانات أحدث وتقنيات أكثر تطورا (وُضعت
مؤخرا) ،ووجدت أن اإلشارة قد انقلبت! ففي حالة املقارنة بين البلدان،
فإن عدم املساواة يف الدخل ضار بالنمو ،ولكن بالنظر داخل البلد
املعني ،وجدت أنه ثمة ارتباط موجب بين النمو وتزايد عدم املساواة.
وباإلضافة إىل نشر دراستها يف جملة متميزة ،فإن التجربة علّمت
فوربس أهمية العمل التحليلي الدقيق يف استنتاجات السياسات.
ولعل أشهر ما عُرفِت به فوربس هو عملها حول العدوى املالية .وهذا
موضوع فارق يف حياتها العملية .فقد كانت تكتب يف أعقاب األزمات
املالية يف البلدان اآلسيوية وغيرها من بلدان األسواق الصاعدة عندما
بدت «العدوى» متفشية.
وقد حللت أوراقها البحثية املقصود من العدوى ،وهو مصطلح
يُستَخدم حتى اآلن بصورة فضفاضة جدا ،وبالتايل ساعدت على
توضيح متى حتدث وأسبابها .وكما أشار ذات مرة روبرتو ريغوبون،
وهو مؤلف مشارك وأستاذ زميل يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
“كريستين هي واحدة من رواد التحليل التجريبي للعدوى .وأوراقها
البحثية هي أعمال بارعة ألي شخص مهتم بقياس أهميتها ووجودها
ومداها ”.أما ستاين كالسنس ،مستشار أقدم يف جملس االحتياطي
الفيدرايل األمريكي (البنك املركزي األمريكي) ،والذي أجرى أيضا
بحوثا مع فوربس حول هذا املوضوع ،فيقول« :إنها تضع معيارا
أكاديميا عاليا جدا ،ولكنها تضع مالءمة العمل للسياسات دائما يف
االعتبار ،وحتفز اآلخرين من خالل اإلشارة إىل الفجوات الكبيرة يف
فهمنا .كما أنها تعرض رؤاها بطريقة سهلة ويمكن استيعابها».
ويف ورقة أخرى يُستشهد بها كثيرا ،نظرت فوربس يف تأثير فرض
قيود رأس املال ،وذهبت إىل أبعد من التحليالت التقليدية آلثارها
االقتصادية الكلية لتدرس كيف أثرت القيود على فرص حصول
املشاريع الصغيرة واملتوسطة على التمويل ،وهو أمر جتاهله من قبل
األكاديميون وصناع القرار على حد سواء.
وقد أكسب هذا التحليل فوربس سمعة مستحقة يف جمال البحوث
األكاديمية املوجهة نحو السياسات .ولكن ال يخلو التركيز الضيق بشكل
مفرط على العمل التحليلي ألغراض السياسات من اخملاطر—وخاصة
خماطر سوء التفسير من جانب اآلخرين .وعلى سبيل املثال ،غالبا ما
تؤخذ نتائج فوربس بشأن تأثير قيود رأس املال على تمويل املشاريع
الصغيرة واملتوسطة على أنها تعني أن احلكومات ينبغي أن تتجنب
القيود على تدفقات رأس املال الوافدة بسبب العبء على الشركات
األصغر مقارنة بتلك األكبر حجما .وقد يكون ذلك صحيحا ،ولكن
اتخاذ تدابير احترازية هو بديل السياسات الرئيسي لبلد يواجه طفرة

ائتمانية تغذيها تدفقات رأس املال الوافدة .ومن املرجح أن يكون ملثل
هذه التدابير تأثير أكبر كبر غير متناسب حتى على املشاريع الصغيرة،
والتي تميل إىل االعتماد أكثر على التمويل املصريف مقارنة بالشركات
األكبر.
وباملثل ،ال ينبغي تفسير ورقة فوربس البحثية حول عدم املساواة
يف الدخل والنمو على أنها تعني أن عدم املساواة مفيد للنمو.
فاألبحاث الالحقة تشير إىل اعتماد النتائج على العينة اخملتارة ،كما
أن التقديرات املُعتَمِدة فقط على كيف تطورت املتغيرات عبر الزمن،
وهي التقنية التي استخدمتها فوربس ،عادة ما ال ترصد سوى عالقة
ارتباط موجب قصيرة املدى بين عدم املساواة والنمو .ويتم حتديد
التأثير السلبي من خالل حتليل كيف يتغير أحد املتغيرات سواء على
مر الزمن أو عبر البلدان.

مكاملة مازحة؟

وفوربس التي أمضت جزءا كبيرا من حياتها املهنية يف الدوائر الرسمية
تدرك جيدا التفاصيل الدقيقة لتطبيق البحث األكاديمي الستخالص
استنتاجات على مستوى السياسات .فبعد املدة التي قضتها يف البنك
مباشرة يف أعمال
الدويل ،جاءت فرصة فوربس التالية للمشاركة
ً
السياسات عندما عادت من الركض ذات مرة يف عام  2001لتجد
رسالة على اجمليب اآليل من شخص يُدعَى جون تايلور .وكان يدعوها
إىل وزارة اخلزانة يف واشنطن العاصمة للتحدث .يف البداية اعتقدت
أنها مزحة .لكن بالطبع عرفت من هو تايلور ،األستاذ يف جامعة
ستانفورد الذي عُين للتو وكيال لوزارة اخلزانة للشؤون الدولية يف إدارة
الرئيس جورج بوش اجلديدة .ولكن ملاذا يريد التحدث إليها؟ وكادت
تمحي الرسالة.
ويف النهاية ،ردت مكاملة تايلور الهاتفية ،واتضح أنه أراد
منها أن تنشئ شعبة جديدة بوزارة اخلزانة ملراقبة مدى التعرض
للمخاطر يف جميع أنحاء العامل يف أعقاب األزمتين اآلسيوية
والروسية .ومل تكن فوربس قد حسمت أمرها بعد .فمنذ أيامها يف
البنك الدويل ،شعرت بقوة جذب العامل األكاديمي وعامل السياسات
واعتقدت أن االثنين مل يتفاعال بما يكفي .ولكن كأستاذ مساعد
طموح يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،كانت أولويتها هو
النشر يف كبريات اجملالت األكاديمية—وليس التسكع يف أروقة
السلطة يف واشنطن.
ولذا رفضت العرض مرتين ،إىل أن هاتفها الراحل روديغر
دورنبوش ،مستشارها السابق يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
واقتصادي دويل بارز صنع اسمه يف كل من الدوائر األكاديمية ودوائر
السياسات ،لتوجيه اللوم إليها .ورفض أن يغلق الهاتف حتى بدأت يف
حزم حقيبتها .وقال لها إن ”هذا هو سبب قيامنا باألبحاث األكاديمية
 ...للتأثير على السياسات والعامل .إنك بحاجة للذهاب والقيام بذلك».

بيانات العامل احلقيقي

وعليه ،عادت فوربس إىل واشنطن يف عام  .2001وحسب قولها كانت «جتربة
رائعة يف حماولة تطبيق البحوث األكاديمية على العامل احلقيقي باستخدام
بيانات العامل احلقيقي ،حيث ال تقول للجميع إن العدوى سوف حتدث بعد
تسعة أشهر من وقوعها .يجب عليك بالفعل القيام بذلك مسبقا .ويقدم ذلك
جمموعة جديدة كاملة من القضايا املتمثلة يف كيف يمكننا اتخاذ ما نكتب
عنه وجنعله قابال للتطبيق يف الوقت احلقيقي» .غير أن الوقت الذي أمضته يف
وزارة اخلزانة جذب فوربس أيضا إىل طائفة من القضايا األخرى التي مل تفكر
فيها من قبل قط .وإحدى هذه القضايا هي العمل على حساب حتديات األلفية
التمويل والتنمية

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

مارس ٢٠١٧

53

األمريكي—وهو برنامج يساعد على جعل املساعدات اخلارجية األمريكية أكثر
فعالية من خالل وضع معايير لتحديد أي البلدان ستكون مؤهَّلة.
ولدى عودتها مرة أخرى إىل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يف العام
التايل ،بدأت فوربس يف كتابة أوراق أكاديمية عن بعض القضايا التي واجهتها
يف سياق السياسات ،بما يف ذلك العدوى املالية ،حتى رن الهاتف مرة أخرى.
هذه املرة كانت دعوة لالنضمام إىل جملس املستشارين االقتصاديين لرئيس
الواليات املتحدة .وهناك عملت فوربس يف العديد من املواضيع الساخنة يف
االقتصاد الدويل ،بما يف ذلك التالعب احملتمل بالعمالت من جانب الشركاء
التجاريين الرئيسيين والضرائب الدولية.
وبالنسبة لقضية كانت آنذاك يف العناوين الرئيسية—وهي املبالغ
املالية الضخمة التي حتتفظ بها الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات
باخلارج لتفادي ضرائب الشركات العالية ،استطاعت فوربس مرة أخرى
تسخير مهاراتها التحليلية لفضح زيف األساطير الشعبية .وعادة ما
كانت تشكو هذه الشركات من أنها غير قادرة على تمويل االستثمار يف
الواليات املتحدة ألن تكلفة إعادة هذه األموال ستكون كبيرة .وكانت
الداللة الطبيعية هي أنه ينبغي أن حتصل على إعفاء ضريبي ملرة واحدة
بحد أدنى للمساعدة يف حفز االستثمار يف الواليات املتحدة.
ومل يبدو ذلك صحيحا بالنسبة لفوربس وزمالئها يف اجمللس
االقتصادي—ولكن مل يكن لديهم أي وسيلة لدحض هذا االدعاء بدون شواهد
قوية .وكانت حجة الشركات مقنعة فيما يبدو ،ولكن البحث الذي أجرته فوربس
الحقا أبطل هذه احلجة ،حيث أظهر أنه عند قيام الشركات بإعادة توطين
األموال ،فإنها عادة ما تستخدمها يف دفع أرباح األسهم وليس االستثمار يف
مصانع مادية أو توظيف املزيد من العمال.

عقل متفتح

وقد أصبح هذا التفاعل بين العمل األكاديمي والسياسات—األبحاث
التي تستنير بها قرارات السياسات وأسئلة السياسات املُلهِمة
للبحوث—سمة مميزة ألعمال فوربس .غير أنها ،خالفا للكثيرين،
مستعدة أيضا أن تبقى متفتحة الذهن وأن تغير وجهات نظرها يف
ضوء الدراسات والشواهد اجلديدة .فعملها املبكر حول قيود رأس املال،
على سبيل املثال ،كان يميل إىل التأكيد على تكاليفها .ولكن الدراسات
احلديثة حول دور قيود رأس املال يف التخفيف من خماطر االستقرار
املايل وتنامي الوعي بأنه يف االقتصادات املفتوحة ماليا ثمة فرق
عملي طفيف بين التدابير االحترازية وقيود رأس املال أقنعت فوربس
بقدرتها على دعم املرونة املالية.
وتأتي نصيحتها للباحث الشاب على نفس املنوال إىل حد كبير:
اختر املوضوعات املهمة والتي تهتم بها؛ اسأل نفسك ملاذا تفعل
هذا العمل؛ كن فضوليا فكريا؛ استكشف كل زوايا القضية؛ ثم ابن
استنتاجاتك على أسس حتليلية متينة.
ولن تناقش فوربس قضايا السياسات احلالية نظرا لعضويتها يف جلنة
السياسة النقدية لبنك إجنلترا ،رغم أنها أعلنت مؤخرا أنها عائدة إىل معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا وأنه ال يمكنها أن تسعى لفترة أخرى يف اللجنة.
ولكن اتساقا مع موضوعها الذي مؤداه أن قرارات السياسات ينبغي أن تستند
إىل أدلة جتريبية راسخة ،فإنها منزعجة بشكل واضح من املوقف املضاد
للخبراء والنخبة والذي يرى أن احلقائق ال تهم ،وهو موقف يبدو أنه قد تسلل
إىل اخلطاب الشعبي .ومن خالل أبحاثها ،تواصل حماولة تفسير احلقائق
االقتصادية األساسية—للجمهور وصناع القرار على حد السواء—على أمل
التأثير بشكل إيجابي على كيفية اتخاذ القرارات املهمة .ويف الوقت نفسه،
فإنها حتث األكاديميين على قضاء املزيد من الوقت يف احلديث إىل الناس
خارج أبراجهم العاجية« :نحن جميعا—صناع سياسات وأكاديميون —يف
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حاجة حقا للخروج والتحدث للشركات ورجل الشارع ،والتحدث إىل الناس
وفهم شواغلهم بشكل أفضل ومعرفة فيما يفكرون».
وقد خصصت فوربس جزءا كبيرا من حياتها املهنية لالقتصاد
الدويل—حتى أنها تزوجت يف بريتون وودز بوالية نيوهامبشير،
حيث وُضِع تصور صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف عام 1944
(وإن كانت تسارع إىل التوضيح بأنها اختارت الفندق ملوقعه اجليد
وليس ملا يرتبط به يف األذهان تاريخيا) .وعليه ال غرابة يف أنها تشعر
بالقلق إزاء رد الفعل احلايل ضد العوملة .وترى أن جزءا من املشكلة
هو عدم قدرة االقتصاديين على التواصل مع اجلمهور بطرق مفهومة
وقابلة للتطبيق على حياة الناس.

غير أنها مستعدة أيضا أن تبقى متفتحة
الذهن وأن تغير وجهات نظرها يف ضوء
الدراسات والشواهد اجلديدة
وبينما ينبع بعض الشعور املناهض للعوملة من شواغل بشأن التفاوت
احلاد يف الدخل والثروة ،فإنها ترى أيضا ضرورة عدم املبالغة يف تأثير
العوملة على عدم املساواة .ففي اململكة املتحدة ،تُالحِظ أن عدم املساواة
يف الدخل قد انخفض يف السنوات األخيرة ،أو على األقل مل يزد ،ألن األجور
يف الشرائح األدنى زادت بمعدل أسرع من بعض الشرائح األعلى .ومع ذلك،
يسود بين الكثيرين إحباط شديد وخوف من التغيير—جتلى يف نهاية
املطاف يف تصويت بريطانيا لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي .ويجب
على االقتصاديين ،واألكاديميين منهم وصناع القرار ،أن يفهموا بشكل
أفضل وشرح أفضل كيف يمكن للعوملة أن تفيد اجلميع.

تخليص األطفال من الديدان

وبقدر ما تنطوي البحوث األكاديمية على رقي ،فإنها تؤثر يف بعض
األحيان على اجلوانب الشخصية ،وهو السبب الذي جعل فوربس تشارك يف
مشروع التخلص من الديدان .فهو مثال يوضح كيف طبقت مهاراتها على
نطاق واسع ،آخذة العديد من املسارات اخملتلفة ،وغير املتوقعة يف بعض
األحيان ،ولكنها جمزية يف كثير من األحيان.
وقبل بضع سنوات ،وجد البحث األكاديمي الذي أعده األستاذان الزميالن
يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ريتشل غلينرستر وإستر دوفلو ،جنبا
إىل جنب مع مايكل كريمر من جامعة هارفارد ،أن إحدى أكثر الطرق فعالية
من حيث التكلفة لضمان بقاء األطفال يف البلدان النامية يف املدرسة هي
تخليصهم من الديدان الطفيلية التي غالبا ما جتعل وضعهم الصحي يمنعهم
من للذهاب إىل املدرسة .ودفعتهم نتائج البحث إىل تأسيس جمعية خيرية
خمصصة لتخليص األطفال يف االقتصادات النامية من الديدان ،وتطوعت
فوربس بخبرتها يف كلية إدارة األعمال للمساعدة يف إنشاء املنظمة.
وتقول فوربس ،األم الفخورة بأبنائها الثالثة ،بحماس ”إنه ألمر مدهش
 ...كيف تستطيع قوة البحوث االقتصادية اجليدة أن جتمع مبالغ ضخمة
من املال يف صورة تبرعات .فقط نعطي األطفال حبة واحدة يف السنة
فتخلصهم من الديدان ،وبالتايل يمكنهم التعلم أكثر .فال يصيبهم الكسل
كما كان سابقا ويحصلون على املزيد من املعادن من الغذاء ويصبحون
أكثر صحة .إذن—فاألمر سهل جدا وبالغ الفعالية .وحتى اآلن ،تم تخليص
حوايل  25إىل  30مليون طفل من الديدان ،وكل ذلك بفضل البحوث
األكاديمية اجليدة!»

■

أتيش ريكس غوش هو مؤرخ يف صندوق النقد الدويل.
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استعراض الكتب
تقييم أداء غرينسبان

سيباستيان ماالبي

الرجل الذي كان يعرف

حياة اآلن غرينسبان وأوقاته
Sebastian Mallaby

The Man Who Knew
The Life and Times of Alan
Greenspan

إن

Penguin Press, 2016, 800 pp., $40.00
)(hardcover

كثرة النجاح يمكن أن يشكل خطورة.
وهذا ما الذي يمكن أن نستخلصه
من كتاب سيباستيان ماالبي اجلديد عن
السيرة الذاتية احلافلة الآلن غرينسبان
الرئيس السابق لالحتياطي الفيدرايل
األمريكي وعنوانه «الرجل الذي كان يعرف».
والفكرة األساسية واملثيرة إىل حد ما لهذا
الكتاب (على األقل بالنسبة للمؤلف) هي أن
غرينسبان كان بعيدا عن كونه من املؤيدين
بدون وعي لنظرية الكفاءة التي تفيد بأن
«األسواق أفضل من يعرف» ولكنه كان يدرك
جيدا أن السياسة النقدية التيسيرية وأسعار
األسهم يمكن أن تؤدي إىل فقاعات شديدة
الضرر يف السوق (فقد أجرى دراسة رائدة
عن هذا املوضوع يف عام  .)1959ومع ذلك
فقد سمح لهذه الفقاعات بأن تتضخم على
أي حال ،معتقدا أن ذلك أفضل من التدخل
احلكومي األكبر ضررا يف السوق .وما يثير
سخرية كبيرة هي أن البنوك الكبيرة نفسها
أصبحت جهات مؤثرة يف األسواق العاملية
بفضل غرينسبان إىل حد كبير — وقد أدخلت
هذه البنوك خماطر غير معروفة وضخمة يف
اقتصادنا .ومن الواضح أن الرجل الذي كان
يعرف مل يكن يعرف كل شيء.

وعلى الرغم من ذلك ،هناك دروس عديدة
من إرث غرينسبان ذات صلة باملشاكل
االقتصادية التي نعيشها اليوم .فمن ناحية،
ينبغي أن تتحرك ممارسة االقتصاد إىل ما
هو عملي .ويمكن القول إن غرينسبان كان
لديه بصيرة ثاقبة عندما كان يف املعمعة،
وكان يحسب األرقام بدال من االعتماد على
نماذج األبراج العاجية .ففي صيف عام
 ،1996كان هناك حوار يف االحتياطي
الفيدرايل بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار
الفائدة ملنع فورة النشاط االقتصادي .فقد
كانت األجور تتزايد وارتفعت البورصات
بنسبة  %45على مدار عام .ومع ذلك ،بدت
أرقام اإلنتاجية ضعيفة بشكل غريب ،يف
ضوء املكاسب يف الكفاءة التي حققتها
الشركات نتيجة العوملة والتكنولوجيات
اجلديدة .وكان من األهمية بمكان حل هذا
اللغز — فإذا كانت اإلنتاجية تزيد بالفعل،
فال يوجد أي سبب يدعو إىل رفع أسعار
الفائدة ،نظرا ألن العمال الذين ينتجون
املزيد من املواد يمكن أن يحصلوا على أجر
أعلى أيضا بدون حدوث تضخم .وكان جميع
اخلبراء االقتصاديين يف ذلك الوقت — من
الري سمرز إىل جانيت يلين — يشعرون
بالقلق من التضخم .ولكن أصر غرينسبان
على أن يعيد االقتصاديون يف االحتياطي
الفيدرايل حساب األرقام عبر  155صناعة
وعلى امتداد أربعة عقود .وكانت النتيجة
هي أن األستاذ كان على حق؛ فقد كان
انخفاض اإلنتاجية يف قطاع اخلدمات
يخفض املعدل الكلي بشكل اصطناعي.
وعادة ما كانت األوقات التي بدأ فيها
غرينسبان يفقد الزخم — ونتيجة لذلك
االقتصاد — هي الفترات التي توافرت
فيها بيانات قليلة جدا واتسمت بقدر زائد
من الغرور .وقد أدى املدح الذي حصل عليه
والقوة السياسية التي أصبحت لديه نتيجة
احلظ الذي صادف العديد من قراراته
الناجحة التي كانت قائمة على شعوره
الباطني  -وبعض النجاحات املستحقة
يف جمال السياسات — إىل أنه أصبح
أقل استعدادا إلثارة ضجة ورفع أسعار
الفائدة عندما كان من الواضح أن ذلك
هو املطلوب ملنع حدوث انهيار حمتمل
وكساد .وقد كان يف وقت من األوقات
من املعارضين بشدة لتدخل احلكومة
إلنقاذ الشركات ولكنه أيد التدخل يف
وقت الحق يف االقتصادات الصاعدة مثل
املكسيك (التي كان دينها مملوكا للبنوك
األمريكية الكبيرة — وهي حقيقة بالغة

األهمية يقلل الكتاب من أهميتها) .وقد
جتاهل التحذيرات التي أصدرتها رئيسة
جلنة سوق العقود السلعية املستقبلية
األمريكية بروكزيل بورن ،معتقدا باخلطأ
أنها ليست بنفس األثر الضار احملتمل
الذي كانت تعتقده ،ولكن أيضا ألنه
سيكون من الصعب جدا سياسيا دفعها
من خالل اللوائح .وأطلق إشارات جانبية
بشأن «اإلثارة غير العقالنية» يف أواخر
التسعينات ولكنه تراجع عن كبحها عندما
استقرت األسواق .وشأن معظم املنظمين
امللهمين بالتمويل ،مل يكن غرينسبان
يريد املوسيقى أن تتوقف .وعندما قام
بذلك ،وهو ما يحسب له بشدة ،اعترف
باخلطأ مشيرا إىل أن كان هناك «خلل» يف
تفكيره .ويرى ماالبي ،الذي أمضى خمس
سنوات يف إعداد هذا الكتاب بتعاون مع
غرينسبان وهو يعمل كزميل أقدم يف
جمال العالقات األجنبية ،أنه أخطأ
عندما قام بذلك ،نظرا ألنه مل يكن مقتنعا
تماما من الناحية األيدولوجية باألسواق
«العقالنية».

الرجل الذي مل يكن يعرف
كل شيء.
وأنا اختلف مع هذا الرأي .فاألفعال
مهمة ،وقد حتمل غرينسبان املسؤولية عن
ذلك .ويف حين أن «خلله» كان خلال معنويا
أكثر من خلل فكري ،فإن اعترافه بارتكاب
خطأ من هذا النوع من األمور التي تخلصه.
ومل يفعل ذلك الكثير من الذين أدوا دورا يف
األحداث املؤدية إىل أزمة  2008والكساد
الكبير .واألهم هو أن اعتراف غرينسبان
يمثل ابتعادا عن الروايات اخليالية التي
تفيد بأن البنوك املركزية عاملة بكل شيء
(وهي رواية خيالية ساعد يف صياغتها).
وقد أصبح العامل يعتمد بشكل متزايد
للغاية على البنوك املركزية على أساس
أن «هي التي تعرف» .وقد حان الوقت الذي
نطلب فيه من السياسيين الذين ننتخبهم
أن يديروا االقتصاد احلقيقي بأنفسهم.
رانا فوروهار
مساعدة رئيس حترير
جملة تايم
التمويل والتنمية
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إعادة اختراع املاضي

بيتر تيمن

تالشي الطبقة املتوسطة

التحيز والقوة يف االقتصاد املزدوج
Peter Temin

The Vanishing Middle Class
Prejudice and Power in a Dual
Economy
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2017,
)208 pp., $26.95 (hardcover

يميل

األمريكيون إىل افتراض أن
التاريخ يسير إىل األمام وأن أداء
أطفالهم سيكون أفضل من أدائهم .ويمثل ذلك
عقيدة أساسية للحلم األمريكي وناجتا أساسيا
لالقتصاد على مدى معظم القرن العشرين.
غير أن هناك انحرافات يف بعض األحيان.
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة
ازدادت ثراء على مدار األربعين سنة املاضية،
فلم يتم تقاسم املكاسب الناجتة عن هذا النمو.
فقد أنتج االقتصاد األمريكي ما قيمته 18
تريليون دوالر من السلع واخلدمات يف عام
 ،2016أكثر من أي بلد آخر يف ذلك العام — أو
يف سنة متاح بشأنها بيانات .توضح البيانات
زيادة الدخل قبل الضرائب بين عامي 1980
و 2014بنسبة  %61يف املتوسط ،ولكن معظم
هذه املكاسب كانت من نصيب الطبقة العليا.
ومل تزد دخول أقل  %50من السكان األمريكيين
دخال إال بنسبة  ،%1وزاد دخل أعلى  %1منهم
بنسبة .%205
ومل تكن هذه النتيجة هي تلك املتوقعة يف
احللم األمريكي.
ويهدف كتاب بيتر تيمن اجلديد وعنوانه
«تالشي الطبقة املتوسطة» يف تفسير سبب
زيادة عدم املساواة يف الواليات املتحدة.
   56التمويل والتنمية مارس

ويدفع تيمن بأن توزيع مكاسب النمو
االقتصادي اليوم يجعل الواليات املتحدة
تبدو كبلد من البلدان النامية .ويستند إىل
نموذج القطاع املزدوج الذي أعده آرثر
لويس يف اخلمسينات .وقد فحص لويس
االقتصادات النامية ،وأشار إىل أن النمو
االقتصادي والتنمية ال يتفقان مع احلدود
الوطنية .وقد وجد أن «التقدم االقتصادي
مل يكن موحدا ولكنه كان متفرقا» داخل
البلدان .ويوضح نموذجه كيف تتطور
التنمية إىل جانب عدم التنمية .ويشير
لويس إىل أحد القطاعات باسم «الرأسمايل»
وهو موطن اإلنتاج املعاصر حيث ال تتقيد
التنمية إال بمقدار رأس املال .ويطلق على
القطاع الثاين اسم «الكفاف» ويتألف من
صغار املزارعين الذين يوفرون فائضا كبيرا
من العمالة .ويف هذه العالقة التكافلية بين
القطاعين ،يسعى القطاع الرأسمايل إىل
إبقاء األجور منخفضة للحفاظ على مصدر
مستمر للعمالة الرخيصة.
ويطبق تيمن هذا اإلطار على الواليات
املتحدة اليوم .ويدفع بأن «تالشي الطبقة
املتوسطة قد ترك اقتصادا مزدوجا».
والقطاعات املزدوجة التي يشير إليها
هي التمويل والتكنولوجيا واإللكترونيات
— ما يشبه القطاع الرأسمايل للويس —
والعمل منخفض املهارات ،مثل قطاع
الكفاف الذي يتحمل عماله وطأة تقلبات
العوملة .ويبين هذا الكتاب كيف يسعى
أعضاء قطاع التمويل والتكنولوجيا
واإللكترونيات إىل احلفاظ على ضرائبهم
منخفضة وقمع األجور التي يدفعونها
لتحقيق أقصى أرباح .ويعمل احلبس
اجلماعي والفصل يف السكن واحلرمان
— ضمن أمور أخرى — على احلفاظ
على تبعية القطاع منخفض املهارات يف
السوق .وتتشكل هذه التطورات على أساس
العنصرية التي وضعها تاريخ العبودية
يف البلد.
واجلسر الذي يفصل بين هذين اجلانبين
من االقتصاد هو التعليم .فهناك مسارات
ألطفال األسر منخفضة األجور للوصول
إىل جمموعة التمويل والتكنولوجيا
واإللكترونيات األغنى ،ولكن يدعي تيمن أن
هناك العديد من العقبات األخرى ،وخاصة
بالنسبة ألطفال األسر األفريقية األمريكية.
وهذا هو السبب يف أن توصية تيمن
األساسية تتمثل يف حصول جميع األطفال
على تعليم عايل اجلودة يف مرحلة ما قبل
املدرسة واملزيد من الدعم املايل للجامعات
العامة.

وتوصيته الثانية هي عكس السياسات
التي تكبح الفقراء من أي عرق .وهو يدعو
إىل إنهاء احلبس اجلماعي والفصل يف
السكن بحيث يمكن أن تهرب األسر من فخ
انخفاض املهارات وتندمج بشكل أكثر
اتساقا يف االقتصاد واجملتمع األوسع
نطاقا.

مل تكن هذه النتيجة هي
تلك املتوقعة يف احللم
األمريكي.
ولكن ال تتمتع أي من التوصيتين بالقوة
الكافية للتغلب على املشاكل األساسية التي
يحددها تيمن .فقد انحرف مسار التقدم
الطبيعي للواليات املتحدة نحو املزيد
من املساواة عن طريقه لعقود اآلن .وقد
تبدو فكرة أن االقتصاد األمريكي يسير
على اجتاه مماثل بشكل كبير القتصاد
بلد نام فكرة متناقضة مع الواقع ،ولكن
هذه بالضبط طبيعة هيكل التوزيع ألغنى
اقتصاد يف العامل.
ومن املؤكد أن اخلطوات التي أتت
بمزيد من املساواة يف منتصف القرن
العشرين شملت االهتمام بالتعليم — فقد
كانت الواليات املتحدة من أول البلدان
التي توفر التعليم االبتدائي للجميع يف
كافة أنحاء البلد وفتح قانون إعادة
تأهيل اجلنود بعد احلرب العاملية الثانية
األبواب أمام أجيال من الطالب — ولكن
مل يكن هذا القانون هو السياسة الوحيدة.
فمن بين أمور أخرى ،شهدت العقود
الوسطى من ذلك القرن ارتفاع الضرائب
على العقارات والدخول العالية — أموال
يمكن استثمارها يف النمو االقتصادي
األوسع نطاقا — غير أن حالة االثنين
تدهورت بشدة على مدار العقود األربعة
املاضية .وإذا كنا نريد أن نعيد إحياء
الطبقة املتوسطة اآلخذة يف التالشي
والتي يصفها تيمن ببالغة كبيرة ،علينا
أن نبذل املزيد لتقويض هيكل االقتصاد
املزدوج كما يوضح بشكل دقيق للغاية.
هيذر بوشي
املديرة التنفيذية وكبيرة
االقتصاديين يف مركز
واشنطن للنمو املنصف

٢٠١٧

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

الثقافة عند جذور النمو

جويل موكير

ثقافة النمو

أصول االقتصاد املعاصر
Joel Mokyr

A Culture of Growth
The Origins of the Modern Economy
Princeton University Press, Princeton, New Jersey,
)2017, 400 pp., $35 (hardcover

إن

كتاب جويل موكير املعنون «
ثقافة النمو :أصول االقتصاد
املعاصر» يعطي الثقافة مكانة حمورية
يف النمو االقتصادي السريع والتطور
الصناعي الناجمين عن الثورة الصناعية
األوىل والتي ال تزال جارية ومتطورة
ذاتيا يف أوروبا الغربية منذ ذلك احلين.
ويؤكد الكاتب أن نوعا معينا من الثقافة
هو السبب يف أن التغير احلافز للنمو
حدث يف أوروبا وليس يف الصين مثال.
وموضوع هذا التحليل املثير للفكر هو
ما معنى هذه الثقافة وما الذي جعلها
خمتلفة يف أوروبا.
ويشير موكير إىل أن حركة التنوير
والثورة الصناعية مل تكونا تطورات
خارجية ،ولكن تسلسل يف السلوكيات
(التي يجمعها حتت كلمة «الثقافة») يف
أوروبا الغربية .وقد حدث ذلك على مدار
ما يقرب من قرنين بين عامي 1500
و ،1700وهي فترة أسفرت عن تغيرات
يف املعتقدات حول قدرة الناس على
استخدام العلوم للتحكم يف مصيرهم،
وخاصة العامل الطبيعي.
وقد شجعت حركة التنوير التي
انطلقت يف أواخر القرن السابع عشر

واستمرت حتى القرن الثامن عشر
البحث عن «املعرفة املفيدة» ،أي العلوم
والتكنولوجيا ،التي أسفرت عن التحكم
الدائم واملستمر يف قوى الطبيعة.
واسترعى االنتباه إىل هذه العملية
شخصيتان بارزتان هما فرانسيس
باكون وإسحاق نيوتن اللذان غيرا طريقة
التفكير يف أوروبا الغربية وبعد ذلك يف
العامل .فكتب باكون أن «الهدف احلقيقي
واملشروع للعلوم هو تزويد احلياة
البشرية باكتشافات وموارد جديدة».
وكان األثر الذي تركه هو ومن تبعه
على حركة التنوير أساسيا يف الوصول
إىل قناعة أن «البحث الطبيعي» من
خالل التجربة أساسي للنمو االقتصادي
ورفاه اإلنسان .وكانت مساهمة نيوتن
هي إثبات أنه يمكن حتديد «قواعد» —
العمليات احلسابية املنتظمة — الطبيعة،
وبالتايل فك ألغاز العامل الطبيعي.
وقد غير كل من باكون ونيوتن طريقة
التفكير يف زمنهما ألن املنافسة يف سوق
األفكار سمحت «بنشر أفكارهما وتبادلها
وبالتايل التشكيك فيها وتصحيحها
وتكميلها» كما يقول موكير.
ولكن كيف حتققت هذه التغيرات
الثقافية وانتشرت يف فترة التغير
األساسي يف أوروبا؟ وكيف حتولت
حركة التنوير إىل ثورة صناعية ،أصبحت
بدورها نقطة البداية للنمو القابل
لالستمرار؟ ويرسم موكير خلفية للتطور
يف جمال املالحة وبناء السفن الذي
فتح أوروبا أمام منتجات وأفكار جديدة
(عوملة مبكرة) والصحافة املطبوعة التي
خفضت تكاليف االتصاالت وأدت إىل
زيادة منافع اإلملام بالقراءة والكتابة.
وفتحت هذه التطورات العقول أمام أفكار
جديدة وطرق جديدة للتفكير يف أماكن
أخرى وقللت االرتباط باألفكار القديمة.
كما ساعد هذه التغيرات عدم وجود سلطة
مركزية واحدة يف أوروبا ،وحرية الفرد،
وإنفاذ حقوق امللكية واملنافسة يف
السوق على السلع املادية واألفكار .ومن
بين أمور أخرى ،أدت األفكار اجلديدة
إىل تطورات يف العلوم والتكنولوجيا
والتي يمكن أن نطلق عليها اليوم الثورة
الصناعية .وأدى ذلك كله إىل نمو
اقتصادي قابل لالستمرار.

ويبين موكير بعد ذلك أنه على الرغم
من أن من املفيد بحث السبب وراء حدوث
شيء ما ،فمن املهم أيضا حتليل سبب
عدم حدوثه .ويستخدم الصين كمثال
مضاد إلثبات تطور ثقافة النمو بسرعة
يف أوروبا .وعلى الرغم من أن الصين
كانت ال تقل يف املاضي عن أوروبا
من حيث التقدم التكنولوجي ،إن مل تكن
أكثر تقدما — وبالتأكيد أكثر إملاما
بالقراءة والكتابة — فلم تنتج شيئا مثل
الثورة الصناعية .ويرجع موكير بطء
التقدم يف الصين إىل عوامل مثل تبجيل
األدبيات الصينية الكالسيكية ،واحلكومة
املركزية التي أثبطت املنافسة بين
املناطق ،واختيار املوظفين اإلداريين
للمناصب احلكومية املرموقة استنادا إىل
املعرفة باألدبيات الصينية وليس العلوم
والتكنولوجيا ،وعدم األهمية النسبية
للمنافسة مقارنة بأوروبا .ووفرت هذه
العوامل حوافز عززت النجاح يف مواطن
أخرى من الثقافة الصينية ولكنها مل
حتفز األفكار واإلجراءات املرتبطة بثورة
صناعية .ويختتم موكير قائال «يبدو من
اخلطأ تعريف جتربة الصين بأنها’ فشل‘.
واملثير ،وبالفعل الفريد ،هو ما حدث يف
أوروبا يف القرن الثامن عشر».

قللت هذه التطورات
االرتباط باألفكار
القديمة.
وهذا الكتاب أحدث مثال على قدرة
موكير على تفسير املسائل املعقدة،
موضحا فكرته العامة بمجموعة هائلة
من التفاصيل اجلذابة .وهو يكتب بوضوح
— وكتابته ممتعة للقارئ العام وكذلك
للمتخصصين يف التاريخ االقتصادي.
وعلى كل من يهتم بالطريقة التي وصل
بها اجملتمع الغربي إىل مكانته اليوم وما
يعني ذلك بالنسبة النتشار التكنولوجيا
يف االقتصاد العاملي يف املستقبل أن
يقرأ كتاب «ثقافة النمو».
باري تشيزويك
أستاذ االقتصاد والشؤون الدولية،
جامعة جورج واشنطن
التمويل والتنمية
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من الكساد الكبير إىل الركود الكبير :السعي احلثيث نحو
التعاون الدويل على مستوى السياسات

$27. ISBN 978-1-51351-427-7.
Paperback. 229pp.

املرأة والعمل والنمو االقتصادي:
حتقيق تكافؤ الفرص
$30. ISBN 978-1-51351-610-3.
Paperback. 180pp.

إبطال سحر النفط :مسار صقور اخلليج نحو التنويع
$40. ISBN 978-1-51353-786-3.
Paperback. 212pp.

التحديات أمام البنوك املركزية:
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