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استعراض عام
قبل مخسة وسبعني عاماً، اجتمعت أطراف اجملتمع الدويل يف جبال نيوهامبشر 
اهلادئة إلقامة نظام عاملي جديد يسعى إىل حتقيق هدف حموري واحد: تقييد األسواق 
املالية ومتكني الدول بدالً منها. ومتثلت األهداف الفورية ملؤسسات بريتون وودز يف 
توفري العمالة الكاملة واحلفاظ على التدفقات التجارية وتنظيم رؤوس األموال القائمة 
على املضاربة واحليلولة دون تنقل االنكماش من جهة إىل أخرى. وكان يُتوخى من 
النظام أن يعزز تنسيق السياسات لدعم استقرار االقتصاد العاملي، ويثبط سياسات 
إفقار اجلار اليت ميكن أن تزعزع هذا االستقرار، مع ترك احليز السياسايت الالزم للدول 

ذات السيادة لتحقيق أولوايهتا الوطنية.

وقبل أربعني عاماً، ضربت قوى السوق من جديد. فمنذ مطلع السبعينات 
من القرن املاضي، أدت سلسة من اهلزات االقتصادية القوية إىل زعزعة التوافق السياسايت 
الــذي استقر بعد احلــرب وأسفرت عن صــراع سياسي. وملا أشرف ذاك العقد على 
هنايته، وعدت رئيسة الوزراء الربيطانية املنتخبة منذ عهد قريب آنذاك إبحالل الوائم 
واألمل بتحرير األسواق وإطالق العنان لطاقات رايدة األعمال؛ وبغية التشديد على 
أن األمر سيتطلب قطيعة صرفة مع عهد بريتون وودز، وجهت تعليماهتا إىل زمالئها 

يف جملس احلكومة ملراجعة دستور احلرية لفريدريك هايك.

وبعد ستة أشهر من ذلك، وجدت السيدة اثتشر حليفاً هلا يف واشنطن 
أقــل مع  بتناغم  الــرغــم مــن شــعــوره  يمل الفكرة نفسها استوعب إبجيــاز - على 
األفكار اليت كانت جترتها مدرسة االقتصاديني النمساوية - التحول الطارئ يف املزاج 
األيديولوجي معلناً أن "احلكومة ليست هي احلل للمشكلة، بل هي املشكلُة ابلذات".

وكـــانـــت ثــلــة مـــن األكـــادميـــيـــني وفــــرق الــتــفــكــري، يف كــلــتــا ضــفــيت احملــيــط 
األطلسي، على أهبة االستعداد ويف جعبتها سياسات مالئمة للسوق تعاجل كل 
الفئة رسالة بسيطة: لكل  احلقيقية واملتخيلة. ومحلت هذه  االقتصادية،  املشاكل 
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شيء سعر، وإذا كانت األسواق حرة يف حتديد ذاك السعر، فسيعم الرخاء والوائم 
االجتماعي.

وأاتحت أزمة الديون اليت اندلعت يف مطلع الثمانينات من القرن املاضي 
فرصة لتعميم تلك الرسالة على العامل النامي، انضمت إليها بُعيد ذلك بلدان أورواب 
الشرقية ذات االقتصادات املخططة مركزايً. وأصبح استنزاف اجملال العام مسة عاملية.

وبينما كانت األفكار االقتصادية شرارة املشروع الليربايل اجلديد، شكل 
القطاع املايل احملرر منذ عهد قريب حمرك هذا املشروع. وأدى حترير رؤوس األموال من 
قيود التنظيم والرقابة احلكوميني إىل فسح اجملال أمام قطاع مصريف مفعم ابحليوية للبحث 
عن الريع، بينما أاتحت جمموعة جديدة من القواعد التجارية )اليت تشمل اخلدمات 
املالية واالستثمار وحقوق امللكية الفكرية( قدراً أكرب من احلماية لرؤوس أموال طليقة.

الليربالية اجلديدة  الــذي تتلمذ على يد داعية  وأبــدى أالن غرينسبان، 
املغمور آين رانــد، يقيناً اتمــاً من أن اتساع رقعة القطاع املــايل عرب احلــدود مبــوازاة 
العاملي  االقــتــصــاد  عجلة  بــقــوة  سيدفع  املبتكرة  املالية  املنتجات  مــن  جــديــد  جيل 
بتحسني ختصيص رؤوس األموال الشحيحة يف مجيع أحناء العامل، وتفكيك املخاطر 
وتفريقها، وتعزيز فــرص التحوط. ورأى أن هــذه هي يد آدم مسيث اخلفية تفعل 
فعلها على الصعيد الدويل؛ وأن "األسواق العاملية غري املنظمة ختتفي حقاً" و"يبدو 

أهنا تتنقل بال كلل، فيما عدا استثناءات اندرة، من حالة توازن إىل أخرى".

لكن مآل األمور مل يكن ابلسالسة اليت توقعها غرينسبان. فقد ختللت 
فــرتاُت الرخاء واالنكماش املشهد االقتصادي، وآلت يف 2008 إىل أعمق أزمة 
اقتصادية منذ الثالثينات من القرن املاضي، وأماطت اللثام عن اجلانب املظلم من 

عامل يوجهه خلق االئتمان اخلاص، واملصارف الناقصة التنظيم، واملخادعة املالية.

ومع هتاوي األسواق، تَبنيَّ أن احلكومة هي يف الواقع احلل للمشكلة. 
إىل صب  العشرين(،  جمموعة  طريق  )عــن  وجمتمعة  منفردة  احلكومات،  فعمدت 
املوارد على هذه املشكلة صباً غري مسبوق؛ فأُنقذت املؤسسات املالية واستقرت 
األسواق وعادت االقتصادات إىل مسارها الصحيح. ويف الدوائر السياسية العليا، 
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املــايل، وأُطلقت وعــود ابلسعي إىل حتقيق جمموعة  انتهاء عهد اجلشع  أُعلن عن 
جديدة من األوليات ملعاجلة أوجه التفاوت وانعدام األمن النامجة عن تفشي العوملة 

املفرطة.

واستجاب اجملتمع الــدويل بوضع جمموعة من األهــداف الطموحة اليت 
ميكن أن تؤدي إىل التحول املنشود، وُحددت سنة 2030 أفقاً صارماً لتحقيقها. 
غري أن اآليــة انقلبت رأســاً على عقب، وأصبح يُطلب من أابطــرة الــدمــار املايل 

الشامل درء التهديد الناجم عن الدمار البيئي الشامل.

وبينما ال يــزال صوت املــال مسموعاً، يبدو أن صوت احلكومات قد 
الثرية واسرتعاء  النخبة  أن حتريك مشاعر  اآلراء إىل  خفت. ويف املقابل، تذهب 
انتباهها وحثها على تسخري أمواهلا - سواء من خالل روح املسؤولية االجتماعية 
للشركات أو االســتــثــمــار املــؤثــر أو االبــتــكــار املـــايل - هــو السبيل الــوحــيــد لتنفيذ 
املشاريع االستثمارية الضخمة الالزمة لبناء مستقبل أمشل وأكثر استدامة. ويبدو 

أن كل شيء جيب أن يتغري، لكي يبقى كل شيء على حاله.

وليست هذه جمرد أمنيات اقتصادية؛ بل هي، إن كانت لنا يف التاريخ 
العامة  املنافع  أقــل مشــواًل واستدامة. والسبيل إىل حتقيق  العامل  عــربة، وصفة جلعل 
أفــق 2030 هو هتيئة جمال  التنمية املستدامة يف  لبلوغ أهــداف  إليها  الــيت حنتاج 

عام صحي ودميقراطي وشامل للجميع عاملياً ووطنياً.

وعلى غرار صناع بريتون وودز، ال بد أن تكون استعادة "الثقة يف حكمة 
احلكومة وقوهتا" أول مسعى من مساعي اجملتمع الدويل. لكن ذلك ال يعين ببساطة 
العودة إىل حقبة بريتون وودز. فاملشروع األصلي ينطوي على عيوب كثرية جداً؛ وأدير 
مثل اند للرجال األغنياء أدى إىل اتساع الفجوات التكنولوجية، ومل يتناول العالقات 
التجارية غري املتكافئة، وتساهل مع اإلســـراف يف اإلنــفــاق العسكري، ومل يكرتث 

للضغوط البيئية.

البلدان وفيما  الدخل داخــل  أردان عكس مسار االستقطاب يف  وإذا 
والتخفيف من وطأة  اإلنتاجي،  االقتصاد  مايل مستقر خيدم  نظام  وإقامة  بينها، 
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ــتــهــديــدات واغــتــنــام الـــفـــرص املــرتــبــطــة ابلــتــكــنــولــوجــيــات اجلـــديـــدة، واالضـــطـــالع  ال
ابستثمارات ضخمة يف الطاقة والنقل والنظم الغذائية النظيفة، فال بد لنا من اتفاق 

أخضر عاملي جديد.

أزمنة يسرية، أزمنة عسرية

ييط آبفاق االقتصاد العاملي يف الوقت الراهن غموض انتج عن توترات يف التجارة 
مــرور عقد على تدخل جمموعة  بعد  املشكل األكــرب،  أن  الدولية ومنازعات جيوسياسية. غري 
العشرين الحتواء الذعر الذي أصاب األســواق وإنقاذ نظام مايل مهشم، هو أن النمو مل يقف 

بعد على أساس متني.

وفـــرتة االنــتــعــاش الــيت تــوجــد فيها الــــوالايت املــتــحــدة هــي األطـــول الــيت ُسجلت حىت 
اآلن، لكنها األضعف أيضاً، وظل أتثريها على الدخول ضعيفاً. وبــدأ االنتعاش الــذي حدث 
منذ ختفيض الضرائب يف 2017 يتالشى، وال تكاد تلوح يف األفق عالمات االزدهــار املوعود 
لالستثمار. أما يف األماكن األخرى من العامل املتقدم، فقد كان االنتعاش أقصر أجاًل. وبدأت 
األملــاين عالمات اإلجهاد؛ وإذا كان  االقتصاد  إذ تتضح على  الركود،  تنزلق حنو  اليورو  منطقة 
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ملهاة ال يرغب فيها االقتصاد األورويب، فإن اململكة املتحدة 

مقبلة على سنة 2019 واليت فيما يبدو ستكون صادمة بوجه خاص.

الكساد ستعصف ابالقــتــصــادات  أن رايح  إىل  التخمينات  مــن  ويــذهــب جــزء كبري 
املتقدمة، مث ابالقتصاد العاملي، بعد أن حتيد عن مسارها يف 2020. وعلقت املصارف املركزية 
الرئيسية ابلفعل إجــراءات إعادة السياسات النقدية إىل وضعها الطبيعي، غري أن هناك شواغل 

متزايدة من أن جولة أخرى من التسهيالت الكمية لن تتيح الدفعة الالزمة للطلب العاملي.

وممــا يثري الشك أيــضــاً مــدى قــدرة تسريع عجلة احلــوافــز النقدية، مــن جــديــد، على 
املناطق  الــعــام، أي عـــام 2019، يف مجيع  التباطؤ هــذا  الناشئة. ويبدو  مساعدة االقــتــصــادات 
النامية، على أن أمريكا الالتينية هي األشد تضرراً. وقد خَفَت احلديث عن "الفصل" و"التقارب" 
الذي وّحد ملدة وجيزة طبقة املستثمرين والنخبة الليربالية بعد األزمة املالية العاملية، ملا تعافت على 
وجه السرعة االقتصادات النامية )مبا فيها االقتصادات اليت تسمى انشئة(. فاقتصادات الربازيل 
وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا )جمموعة الربيكس(، اليت شهدت كمجموعة متوسط منو 
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سنوايً جتاوز 10 يف املائة بعيد األزمة املالية العاملية، سجلت يف العام املاضي منواً بنسبة 6.3 يف 
املائة.

ومــع ارتــفــاع الــديــون إىل مستوايت أعــلــى مــن أي وقــت مضى يف مجيع أحنـــاء العامل 
الفائدة على حاهلا  أســعــار  إبــقــاء  فــإن  تريليون دوالر،  ليصل جمموعها إىل حــوايل 67  النامي، 
سيخفف من ضغط خدمة الديون. غري أن األسواق املالية ال تنفك تتقلب وميكن أن هتيج إذا 
مل تكن الظروف مواتية؛ ويف ضوء تزايد الغموض وقلق املستثمرين، ال يزال ابإلمكان أن يؤدي 
اهلروب من األسواق الناشئة حنو السالمة النسبية اليت تتسم هبا سوق الوالايت املتحدة إىل دوامة 

انكماشية تعزز نفسها بنفسها.

وال غرابة يف أن واضعي السياسات يف كل مكان يتأملون األفق حتسباً ملا ميكن أن 
يقع من صدمات. وتشكل التوترات التجارية احملتدة مصدراً من املصادر اليت ميكن أن تؤدي إىل 
تزايد اخلالف. وقد تباطأت التجارة بفعل ضعف الطلب العاملي؛ ويُقدر النمو املسجل يف الربع 
األول من عــام 2019، مقارنة ابلربع األول من عــام 2018، بنسبة ال تتجاوز 0.4 يف املائة. 
ومما زاد الطني بلة الزايدات التعريفية اليت فرضتها الوالايت املتحدة من جانب واحد ابتداًء من 
مطلع عــام 2018 على منتجات حمــددة، مث وّسعت نطاقها لتشمل جمموعة أكرب من واردات 
الصني. ورّدت عدة بلدان على ذلك إبجراءات انتقامية. وإن أمكن احتواء أثر ذلك حىت اآلن، 
فإن اتباع هنج العني ابلعني والسن ابلسن يف الزايدات التعريفية ميكن أن يكون ابهظ التكلفة إذا 

اقرتن بزايدة تباطؤ االستثمار.

ومثة تيارات خطرية أخرى حتت هذه املياه االقتصادية املضطربة أصاًل. وهناك وعي 
متزايد أبن تنازع الــوالايت املتحدة والصني ال يتعلق ابلتعريفات يف واقع األمر بل ابلطموحات 
التكنولوجية لبلد انم متوسط الدخل. فاحلصول على التكنولوجيا األجنبية ساعد االقتصادات 
املتقدمة اليوم على تسلق سلم التنمية، ولكن اجلهود الرامية إىل إبعاد ذلك السلم بتقليص احليز 
السياسايت ستلقى مقاومة من البلدان النامية. وميكن أن يسهم ذلك يف خفض مستوايت الثقة 

املتدنية أصاًل يف النظام املتعدد األطراف، مما يزيد اآلفاق االقتصادية العاملية تقلصاً.

ويشتد الشعور ابلقلق االقتصادي من جراء حتركات العمالت وأسعارها. فقد أضحت 
أكثر تقلباً يف عصر العوملة املفرطة بفعل أمولة أسواق العمالت. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي 
لعمالت األسواق الناشئة ارتفاعاً كبرياً يف بداية 2019، لكنه اخنفض اخنفاضاً حاداً يف الفرتة 
مــن منتصف نيسان/أبريل إىل أواخـــر أاير/مـــايـــو، لريتفع مــن جــديــد بعد ذلـــك. ونتجت هذه 
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التقلبات عن ثالثة عوامل هي: التقلبات احلادة يف البلدان اليت عصفت هبا األزمة، كاألرجنتني 
وتركيا؛ وتقلبات تدفقات رأس املــال حنو األســواق الناشئة من جــراء عدم اليقني السياسايت يف 
البلدان املتقدمة وضعف آفاق النمو يف األسواق الناشئة؛ وتزايد ضغط حكومة الوالايت املتحدة 
للحفاظ على "قيمة تنافسية" للدوالر. ويف نظام مايل دويل ال يزال شديد االعتماد على الدوالر 
وإمكانية التنبؤ به، فإن حتويل هذا الدور - الذي أُعترب منذ زمن طويل أبنه "امتياز فادح" - إىل 
قانون اقتصادي ميكن أن يؤدي إىل مزيد من العواقب اليت تزعزع االستقرار. ومن دواعي القلق 
الراهن للعديد من البلدان النامية أن أي فقدان شديد للثقة يف عمالهتا يصل بعد زايدة سريعة 
يف الديون اخلارجية ميكن أن يعرضها لضغوط انكماشية أعمق، مثلما حدث ابلفعل يف األرجنتني 

وتركيا.

وظلت أسواق السلع األساسية شديدة التقلب منذ األزمة املالية؛ وقد دخلت اآلن 
مرحلة أقل حدة، إذ تقل األسعار كثرياً عن املستوايت القياسية املسجلة يف أعقاب األزمة. ويؤكد 
اهنيار الطلب عدم تصاعد األسعار يف العديد من أسواق السلع األساسية يف األشهر األخرية، 
غري أن التقلبات على املدى املتوسط أتثرت ابلتقلبات الواسعة يف أسعار النفط، وأبمولة أسواق 

السلع األساسية، وبرتكز القوة السوقية يف عدد صغري من الشركات التجارية الدولية.

وتــراجــع مــؤشــر األونــكــتــاد ألســعــار الــســلــع األســاســيــة مــن 134 يف تــشــريــن األول/
أكتوبر 2018 إىل 112 يف كانون األول/ديسمرب من العام نفسه، مث ارتفع منذئذ ليصل إىل 
مستوى قريب من 120. وأسهمت أسعار الوقود يف اخنفاض املؤشر يف الربع األخري من 2018، 
الوقود من 149 يف تشرين األول/أكتوبر إىل 115 يف كانون األول/ إذ تراجع مؤشر أسعار 

ديسمرب. ونتج جزء من االنتعاش الالحق عن ارتفاع أسعار النفط من جراء العقوابت املفروضة 
على إيران، بينما نتج اجلزء اآلخر عن التصاعد املعتدل يف أسعار املعادن واخلامات والفلزات.

وتشكل إخفاقات بلدان الشمال والتباطؤ العام يف بلدان اجلنوب وارتفاع مستوايت 
الديون يف كل مكان نذير شؤم على االقتصاد العاملي؛ وترسم هذه العوامل، مقرتنة ابلتقلبات 
املــتــزايــدة يف األســــواق، ومتـــزق الــنــظــام املــتــعــدد األطــــراف، وتــزايــد عــدم الــيــقــني، مــعــامل التحدايت 
السياساتية العاجلة. وظل املوقف املتخذ حىت اآلن يف جمال سياسات االقتصاد الكلي غري متوازن 
وغري منسق تنسيقاً كافياً إلعطاء الطلب الكلي زمخاً مستداماً، إذ تُرك أمر التسوايت لتقلبات 
السوق من خالل مزيج من تدابري التحرير وخفض التكاليف. وكانت النتائج، وفقاً للتوقعات، 
طفرات منو عابرة وتقلبات مالية. غري أن املستقبل ينطوي على حتدايت أعمق ستشق ال حمالة 

على البشر والكوكب.
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من عالمات العصر
أصبح انعدام األمن املايل واالستقطاب االقتصادي والتدهور البيئي مسات حقبة العوملة 
املفرطة. زد على ذلك أن هذه السمات وثيقة الرتابط ويعزز بعضها بعضاً بطرق ميكن أن تؤدي 

إىل دوامات االهنيار االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

إذ اتسعت  للقلق،  مثري  حنــو  على  السياسية  الثقة  مــع آتكــل  التهديد  هــذا  ويــتــزامــن 
الفجوات يف الدخل يف مجيع البلدان، وابت يُنظر إىل الربامج السياساتية ابعتبارها ختدم مصاحل 
الفائزين من العوملة املفرطة، بينما ال يوىل األشخاص الذين مل يظفروا بشيء يُذكر أو ختلفوا عن 
الركب سوى اهتمام ضئيل. وحىت بعد األزمة املالية العاملية، فإن قواعد اللعبة اليت أدت إىل ارتفاع 
التفاوت وانعدام األمــن واملديونية قبل تلك األزمــة ظلت إىل حد بعيد على حاهلا،  مستوايت 
مما يعمق حالة السخط املوجه يف الغالب ضد من هم خارج اللعبة، ويزيد االنقسامات السياسية. 
وقد حدث هذا االهنيار يف الثقة يف اللحظة اليت يتوقف فيها العمل اجلماعي الالزم من أجل بناء 

مستقبل أفضل للجميع على تعزيز الشعور ابملسؤولية املشرتكة والتضامن.

وُصممت أهداف التنمية املستدامة، اليت اتُّفق عليها يف األمم املتحدة يف 2015، 
لتكون مرشداً للوصول إىل ذلك املستقبل. لكن اإلحباط يتنامى يف خمتلف األوساط السياساتية 
وعلى مجيع املستوايت اإلمنائية بسبب أتخر حتقيق هذه األهداف عن املوعد املقرر يف أفق 2030. 
وتكمن املشكلة املتصورة يف نقص التمويل الالزم من أجل زايدة االستثمارات اليت يتوقف عليها 
حتقيق خطة عام 2030. ونظراً إىل إثقال كاهل املالية احلكومية ابرتفاع مستوايت الديون واتباع 
سياسات متصدعة تعيق التخطيط على املدى الطويل، فإن زايدة حجم احملافظ املالية من باليني 
الــدوالرات إىل تريليوانت الــدوالرات سنوايً جيب أن تعتمد، حسبما يقال، على تسخري موارد 

األثرايء واملؤسسات املالية اخلاصة.

وتبدو املؤشرات مشجعة للوهلة األوىل. ففي جعبة الشركات العاملية حوايل تريليوين 
بينما يــوز كبار األثــرايء صــايف أصــول قــدره 60 تريليون دوالر. وتذهب تقديرات  دوالر نقداً 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أن املستثمرين املؤسسيني يف البلدان األعضاء 
فيها ميلكون 92.6 تريليون دوالر من األصول اإلمجالية، وعلى الرغم من أن احلصول على األرقام 
املتعلقة ابالستثمار املؤسسي يف البلدان النامية أصعب شأانً، فإن التقديرات املتعلقة ابألصول 
اليت متلكها صناديق املعاشات التقاعدية الربازيلية تتجاوز 220 بليون دوالر، بينما متلك صناديق 
إعــادة  أن  إىل  اآلراء  بليون دوالر. وتذهب  األفريقية جمتمعة حـــوايل 350  التقاعدية  املعاشات 
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توجيه جزء صغري نسبياً من هذه املوارد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من شأهنا أن حتل حتدي 
التمويل الذي يعرتض حتقيق خطة عام 2030.

واقرُتحت سلسلة من التدابري، املنظمة يف إطار الدعوة إىل "خلط" مصادر التمويل 
و"زايدهتا إىل أقصى حد"، من شأهنا أن توجه األموال العامة إىل "إزالة املخاطر" املرتبطة ابملشاريع 
التحوط جلذب  وتقنية  إىل سندات  الديون  تقنية حتويل  استخدام  مبــوازاة  الضخمة  االستثمارية 
املستثمرين من القطاع اخلاص. لكن، ليت األمور هبذه البساطة! فاألدلة تشري إىل أن التمويل 

املختلط ال خيفف من حدة املخاطر، بل يرتد أثره على اخلزينة العامة ودافعي الضرائب.

فقد اسُتخدمت ابلفعل كميات هائلة من املوارد العامة إلنقاذ املصارف )وغريها من 
املؤسسات املالية( اليت ثبت أهنا أكرب من أن ُترتك لتنهار بعد أن اتبعت هاتني التقنيتني ابلذات 
للتمادي يف ُسعار أنشطة املضاربة يف الفرتة اليت سبقت اندالع األزمة املالية. عالوة على ذلك، 
مثة شبكة مرتابطة من الصناديق املالية وسندات الدين تشكل أساس الكم اهلائل من األصول 
اخلاصة. وتوجيه جزء من هذه األصول إىل استثمار إنتاجي طويل األجل، سواء يف القطاع العام 
أم يف القطاع اخلاص، ليس مسألة تتعلق ابلضمائر احلية ملن يديرون تلك الصناديق، وال بتهيئة 

بيئة أرحب ميكنهم االضطالع فيها أبعماهلم التجارية.

فــقــد ظــلــت حــكــومــات عـــديـــدة، عــلــى مجــيــع املــســتــوايت، تــقــدم طــيــلــة عــقــود حــوافــز 
وضماانت للتمويل الــدويل أمــاًل يف النهوض بتكوين رأس املــال. وبــداًل من بلوغ هــذا اهلــدف، 
فقد امتصها عامل مايل مضطرب موجه حنو التداول القصري األجل لألصول املوجودة، ومعرض 
لدورات االزدهار والكساد، مما عاد عليها بعواقب وخيمة فيما يتعلق ابلتوزيع، ومديونية مفرطة 
جداً تشكل عبئاً مستمراً على االقتصاد احلقيقي. ولن يتسىن إعادة تشكيل األرصدة والتدفقات 

املالية لدعم االستثمارات اإلنتاجية )اخلاصة أو العامة( من دون تغيري جذري يف قواعد اللعبة.

وتسري البيئة االقتصادية العاملية الراهنة - حيث التقشف هو اخليار التلقائي على صعيد 
االقتصاد الكلي، والتحرير هو األداة السياساتية املفضلة إلحــداث التغري اهليكلي، والدين هو 
احملرك الرئيسي للنمو - يف االجتاه اخلاطئ عندما يتعلق األمر بتحقيق طموح خطة عام 2030. 
وعليه، يسعى تقرير هذه السنة إىل تقدمي حجج بديلة لتحقيق خطة عــام 2030 من خالل 

اتفاق أخضر عاملي جديد يؤدي فيه القطاع العام دور القيادة.
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جو مواٍت للتغيري: حنو حالة من التوسع العاملي األخضر
عالوة على املخاطر املباشرة اليت ميكن أن تعطل االقتصاد العاملي، هناك سلسلة من 
التحدايت اهليكلية الكلية اليت سبقت األزمة املالية العاملية ومل حتظ أبي اهتمام يُذكر منذئذ. وتربز 
أربعة من هذه التحدايت بسبب ترابطها الشديد: اخنفاض حصة دخل العمل؛ وتراجع اإلنفاق العام؛ 
وضعف االستثمار اإلنتاجي؛ وزايدة اثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي بقدر ال ميكن حتمله.

وقد تغاضت املنتدايت الدولية املعنية ابالقتصاد والسياسات يف معظم األحوال عن هذه 
التحدايت، حيث ُيشرتط للمشاركة فيها اإلخــالص لقيم احلــدود املفتوحة وحركة رؤوس األمــوال 
وتنافس األسواق. لكن إذا استمرت هذه االجتاهات يف مساراهتا احلالية، فسيكون االقتصاد العاملي 
يف 2030 قد مر بعقد آخر من النمو الناقص واملضطرب، وستكون الفجوات يف الدخل داخل 

البلدان وفيما بينها قد زادت اتساعاً، وستصل البيئة الطبيعية إىل نقطة االهنيار.

ومع استمرار تراجع حصة العمل يف مجيع أحناء العامل، سيضعف إنفاق األسر املعيشية، 
مما سيسهم يف تقليل حوافز االستثمار يف األنشطة اإلنتاجية. وسيعين ذلك، يف أقل األحوال، ضعف 
خلق الوظائف وركود األجور يف البلدان املتقدمة، فضالً عن بطء توسع األسواق احمللية )أو انكماشها 
التام( يف البلدان النامية. وستتفاقم هااتن النتيجتان إذا ظلت اسرتاتيجيات التكيف املفضلة لدى 
احلكومات هي التشجيع على خفض تكاليف العمل. وسيزداد الطلب الكلي ضعفاً، مع استمرار 
احلكومات يف خفض تدابري احلماية االجتماعية واالمتناع عن االستثمار يف اهلياكل األساسية، 
األمر الذي سيشدد أيضاً قيود العرض. وسيظل خلق االئتمان اخلاص بال حسيب وال رقيب واتباُع 
املمارسات املالية االفرتاسية يغذاين املعامالت املالية املزعزعة لالستقرار، ولن يفزا االستثمار اإلنتاجي 
اخلاص. ويف غضون ذلك، ستؤدي انبعااثت الكربون إىل اقرتاب املناخ من نقطة الالعودة، ما مل تكن 

هناك استثمارات كافية يف نقل التكنولوجيا واتفاق دويل بشأن نقلها.

ويف ضوء هذه االجتاهات، من األمهية مبكان أن تستعيد احلكومات يف مجيع أحناء العامل 
احليز السياسايت وتعمل على تعزيز الطلب الكلي. ولفعل ذلك، جيب عليها أن تعاجل مباشرة ارتفاع 
مستوايت التفاوت يف الدخل، ابعتماد ترتيبات ضريبية أكثر إنصافاً، والسعي مباشرة إىل استهداف 
النتائج االجتماعية خبلق فرص العمل وتنفيذ برامج العمل الالئق وتوسيع نظم الضمان االجتماعي. 
غري أهنا ملزمة أيضاً إبدارة دفعة منسقة لالستثمار، وال سيما يف سبيل خفض انبعااثت الكربون من 
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االقتصاد، ابالستثمار مباشرة )عن طريق كياانت القطاع العام( وبتعزيز االستثمار اخلاص يف أنشطة 
اقتصادية أكثر إنتاجية واستدامة.

ويتطلب التهديد الناتج عن االحرتار العاملي اختاذ إجراءات فورية للحد من انبعااثت غازات 
الدفيئة وحتقيق استقرار مناخ األرض. وقد بينت دراسات حديثة أجنزهتا كياانت شىت من بينها اهليئة 
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )هيئة املناخ( وبرانمج الوالايت املتحدة للبحوث املتعلقة ابلتغريات 

العاملية أننا على بعد بضعة عقود فقط من خسائر كارثية بسبب تغري املناخ، ما مل نغري مساران.

والنجاح يف التصدي ألزمة تغري املناخ ستكون له فوائد متعددة، مبا يف ذلك "الفوائد" 
البيئية "املشرتكة" مثل زايدة نقاوة اهلواء واحمليطات واستصالح الغاابت. والتأثري االقتصادي املرتتب 
على السياسات املناخية هام أيضاً وإن كان أقل وضوحاً. فحماية املناخ تتطلب موجة ضخمة جديدة 
من االستثمارات، وإعادة تصميم قطاع الطاقة والقطاعات األخرى اليت تطلق انبعااثت الكربون. 
وجيب إنشاء تكنولوجيات جديدة قليلة االنبعاث الكربوين، وتركيبها وصيانتها على الصعيد العاملي.

ومن شأن موجة االستثمار األخضر تلك أن تكون مصدراً رئيسياً لنمو الدخل والعمالة، 
فتسهم يف انتعاش االقتصاد الكلي العاملي. وينطوي كثري من الوظائف اليت خيلقها االستثمار األخضر، 
إن مل يكن كلها، على طابع حملي، أي أهنا تكون يف املنطقة اليت ُيستثمر فيها وتتضمن التدريب على 
مهارات جديدة. وتطلق املناقشات احلديثة العهد على هذه االسرتاتيجية )املقرتنة ابرتفاع األجور واملعايري 
واخلدمات االجتماعية وفرص العمل للجميع( اسم "االتفاق األخضر اجلديد" يف إشارة إىل االتفاق 
اجلديد املربم يف الثالثينات من القرن املاضي، الذي عاجل البطالة واخنفاض األجور والطابع االفرتاسي 
للتمويل والفجوات يف اهلياكل األساسية والتفاواتت اإلقليمية، يف سياق االنتعاش من الكساد الكبري.

وال شك أن هناك فرصاً عديدة لالستثمار يف الكفاءة يف استخدام الطاقة وإمدادات 
الطاقة املتجددة، أصبح كثري منها فعاالً من حيث التكلفة ابألسعار احلالية وابألمناط اجلديدة من 
النمو احلضري الذي يتسم بشدة الكثافة السكانية ويتمحور حول النقل العام. وينطوي ذلك على 
تشكيالت جديدة للسكن والعمل واخلدمات العامة، يربط بينها نقل عام أوسع نطاقاً. وسيتطلب 
االنتقال التام إىل املركبات الكهرابئية أيضاً توسيع اهلياكل األساسية حملطات الشحن، واملضي قدماً يف 
خفض تكاليف املركبات. وستكون هناك حاجة إىل تكنولوجيات جديدة، مل ُتسوَّق بعد، الستكمال 
خفض انبعااثت الكربون من االقتصاد العاملي، إىل جانب ممارسات زراعية جديدة، مصممة خصيصاً 
لتقليل االنبعااثت إىل أدىن حد. وكذلك سيتطلب االنتقال العادل إىل املرحلة اجلديدة استثمارات 

ضخمة داخل اجملتمعات اليت أصبحت تعتمد على سبل العيش كثيفة االستخدام للموارد.
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وقد يكلف هذا التحول البلدان النامية أقل من غريها ألهنا ال تزال تبين نظم الطاقة اخلاصة 
هبا. ونتيجة لذلك، فإن وفورات املوارد املتاحة من الطاقة النظيفة قد تكون أكرب يف البلدان النامية. 
وميكن أن تنطوي الطاقة النظيفة على قيمة كبرية للبلدان النامية لسبب آخر. فإيصال الطاقة إىل 
اجلماعات النائية عرب شبكة وطنية حمورها املناطق احلضرية، كما هو احلال عادة يف البلدان املتقدمة، 
يستتبع إنفاقاً كبرياً على خطوط نقل الكهرابء على مسافات طويلة. وقد يكون مبقدور البلدان النامية 
أن تنتقل مباشرة إىل نظم الشبكات الصغرية األكفأ من دون استثمار تكاليف ال ُتسرتد لربط املناطق 
النائية ابلشبكة الكهرابئية. ومع ذلك، ستحتاج تلك البلدان إىل نقل التكنولوجيا إليها وإىل دعم 

مايل كبري من اجملتمع الدويل لتحقيق هذا االنتقال.

األدوات  استخدام مجيع  احلكومات  من  النحو  هــذا  على  االستثمار  دفــع  ويتطلب 
السياساتية املتاحة هلا، مبا فيها السياسات املالية والسياسات الصناعية وتوفري االئتمان واألنظمة املالية 
وسياسات الضمان االجتماعي، فضالً عن سياسات التجارة واالستثمار الدوليني. ويكتسي التنسيق 
الدويل أمهية حامسة للتصدي ألوجه اخللل الناتج عن حركة رؤوس األموال، واحتواء االختالالت 
يف احلساابت اجلارية، ودعم االنتقال إىل اقتصاد خفيض الكربون، وال سيما يف البلدان النامية.

وميكن أن تتخذ اسرتاتيجيات التنمية املستدامة والنمو االقتصادي مسارات متنوعة، غري 
أهنا ملزمة مجيعاً بتصحيح أمناط الطلب الكلي احلالية. ومن النهج الواضحة يف هذا الشأن تعظيم 

اآلاثر املضاِعفة الناجتة عن اإلنفاق احلكومي وتزايد دخل العمل.

أوالً، إن رفع حصص دخل العمل إىل املستوايت اليت كانت مسجلة منذ عهد غري بعيد 
ميكن أن يؤدي يف حد ذاته إىل منو أسرع بكثري )0.5 يف املائة سنوايً يف املتوسط( مما يزيد أيضاً من 

دخل رأس املال. وسيكون هذا األثر أقوى إذا عملت كل الدول أو جلها بطريقة منسقة.

اثنياً، من شأن اإلنعاش املايل الذي متوله الزايدات الضريبية التدرجيية وخلق االئتمان أن 
يعزز النمو بقدر أكرب، بفضل مضاِعفات مالية ترتاوح ما بني 1.3 و1.8 )أو أعلى من ذلك إذا 
حدث التوسع املايل يف العديد من البلدان بطريقة منسقة(. وملا كانت اقتصادات عديدة معرضة 
حالياً، بوجه خاص، لضعف الطلب أو نقصه، فمن املرجح أن تؤدي احلوافز املالية إىل استجابة 

قوية من االستثمار اخلاص.

ــة لــرســم  ــاً، تُــعــد االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة يف نــظــم الــنــقــل والــطــاقــة الــنــظــيــفــة ضـــروريـ ــثـ اثلـ
تتزايد  الــذيــن  الــعــامل  الــغــذائــي لسكان  الــكــربــوين وحتــويــل اإلنــتــاج  مسارات النمو قليل االنــبــعــاث 
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أعدادهم، فضاًل عن معاجلة مشاكل التلوث والتدهور البيئي بوجه أعم. ويتطلب ذلك تصميم 
والضماانت،  والــقــروض  الضريبية  واحلــوافــز  اإلعــاانت  ابستخدام  املناسبة،  الصناعية  السياسات 
ابإلضافة إىل االستثمارات يف البحث والتطوير وجيل جديد من القوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية 

والرتخيص.

واستناداً إىل التقديرات احلالية، ميكن أن تسفر يف واقع األمر جمموعة من السياسات 
العامة املنسقة دولياً، فيما يتعلق إبعــادة التوزيع والتوسع املايل واالستثمارات اليت تقودها الدولة، 
عن معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف االقتصادات املتقدمة بنسبة ال تقل عن 1 يف املائة فوق 
املستوى املتوقع من دون تلك السياسات. ويف االقتصادات النامية غري الصني، سرتتفع معدالت 
النمو بنسبة ترتاوح ما بني 1.5 يف املائة و2 يف املائة سنوايً. أما يف الصني فستكون سرعة النمو أكثر 
اعتداالً وسيميل حمورُه حنو األسر املعيشية، إذ سُتسجل معدالت منو أدىن من املعدالت اليت شهدهتا 
من قبل اقتصادات منور شرق آسيا عندما كان متوسط دخل الفرد فيها معادالً ملتوسط دخل الفرد 

املسجل حالياً يف الصني.

بعدد  احلالية  االجتــاهــات  مــن  املتوقعة  املــعــدالت  العمالة  وحبــلــول 2030، ستتجاوز 
يرتاوح ما بني 20 مليون و25 مليون وظيفة يف البلدان املتقدمة، وأبكثر من 100 مليون وظيفة 
يف البلدان النامية )ما بني 20 مليون و30 مليون وظيفة يف الصني(. وهــذه تقديرات حمافظة 
وُيتمل أهنا أدىن من املكاسب اليت ستتحقق يف جمال العمالة، ألن تقديرات االقتصاد القياسي 
املوجودة، اليت تستند إىل عقود من اسرتاتيجيات تقليص عدد الوظائف، ال ميكن أن تتضمن 
اإلمكاانت اليت تتيحها اسرتاتيجية منسقة على الصعيد العاملي تتمحور حول االستثمار واإلنفاق 

االجتماعي بقيادة الدولة واتساع رقعة العمالة يف قطاع اخلدمات ومصفوفة جديدة للطاقة.

وتشري البياانت املتعلقة ابلنمو والعمالة وابلعوامل البيئية إىل ضرورة بذل جهود جريئة 
املضاِعفات  تقديرات  وتبني  وبيئياً.  واجتماعياً  اقتصادايً  مستدامني  عامليني  وتنمية  منو  لتحقيق 
املتعلقة ابقتصادات العامل العشرين الكربى والكتل اإلقليمية املتبقية أن األمر يتعلق خبيار سياسايت 
بــراغــمــايت، ال بقيود مالية اثبــتــة. وسيتطلب اتــفــاق أخــضــر عــاملــي جــديــد ختصيص مـــوارد مالية 
إضافية - ملدة تقل عن عقد - تُولَّد ابملزج بني إجراءات حشد املوارد احمللية واتفاقات التعاون 
البلدان،  الــدويل. وتفيد التقديرات أيضاً أبن أتثري اإلنفاق االجتماعي يف النمو قوي يف مجيع 
بينما ال تكلف الضرائب التصاعدية شيئاً أو هي قليلة التكلفة فيما يتعلق ابلنمو، مما يشري إىل 
أن أمام واضعي السياسات خيار مستقبل يتسم بدخل عمل أكرب وتفاوت أقل ومنو أمنت وبيئة 

صحية أكثر.
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والتنسيق الدويل أساسي حلشد املوارد الالزمة ولتوسيع احليز السياسايت إلدارة التغيريات 
ذات الصلة. وال تبشر التوترات االقتصادية واجليوسياسية الراهنة ابخلري يف هذا الصدد. ومع ذلك، 
جدير بنا أن نذكر أبن فرانكلني ديالنو روزفلت مسى أتسيس منظمة العمل الدولية يف هناية احلرب 
العاملية األوىل "حلماً جنونياً"؛ ولعل احلاملني اجملانني هم ابلضبط من يلزم للوفاء ابلوعود اجلريئة 

املقطوعة يف خطة عام 2030.

الدين أنضب كل شيء وأغرقه

التمويل مسألة إميان؛ ويف قلب هذا اإلميان يوجد االئتمان )credit( - املشتق من الكلمة 
الالتينية آمن "to believe". وقد أثبت التاريخ فعالية االئتمان يف تعزيز التنمية االقتصادية من خالل 
متويل االستثمار املدعوم بتدفقات الدخل العاجلة واآلجلة، وليس ابملدخرات املوجودة سلفاً، األمر 
الذي يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية، وابلتايل زايدة اإليرادات اليت ميكن من خالهلا سداد الديون. غري 
أن للدين جانباً أسود يمل يف ثناايه نربة حتذيرية مما يشكل حتدايً مستمراً أمام واضعي السياسات.

وما أن اخنرطت املصارف يف عملية خلق االئتمان، بدأت إمكاانته االقتصادية تتوسع. 
وظل استخدام الودائع )وغريها من القروض القصرية األجل( خللق قروض أطول أجالً ممارسة تتبعها 
املصارف منذ قرون. ولكن حىت عندما ميكن حشد األصول املوجودة، كاألراضي أو املنازل، لتكون 
رهناً لدعم االقرتاض من أجل متويل االستثمار، فإن حتويل آجال االستحقاقات حمفوف ابملخاطر 
بطبيعته. وحدا ذلك عادة ابملصارف التجارية إىل احلد من أنشطتها االئتمانية لتقتصر على اإلقراض 
األصغر نطاقاً واألقصر أجالً. وكان اإلقراض الواسع النطاق واألطول أجالً، وال سيما للحكومات 

والشركات، ُيرتك عادة ملؤسسات أكثر ختصصاً.

ويقوم هذا النظام أبكمله على الثقة: الثقة يف أن املقرتضني سيفون ابلتزامهم أبداء املدفوعات 
يف املستقبل؛ والثقة يف أن املصارف ستسدد خصومها؛ والثقة يف أن الدولة ستوفر أصوالً مضمونة 
للمصارف، وسرتصد سلوك املصارف وتفرض عليها ضوابط إذا حدثت خمالفات، وستوفر السيولة 

كوهنا املالذ األخري لإلقراض يف حال وجود صعوابت غري متوقعة.

وتنطوي إدارة الديون من مث على الرتكيز على املصارف ابعتبارها آليات ختلق االئتمان، 
وعلى جمموعة من املمارسات املؤسسية القوية الــيت ميكن أن تساعد يف بناء الثقة بني املقرضني 
واملقرتضني، وميكن أن تستخدم الضوابط والقواعد التنظيمية اليت تبقي النظام حتت املراقبة. ويف غياب 
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تلك الضوابط والقواعد، ميكن أن يدفع خلق االئتمان االقتصاد إىل حلقات ضارة من االزدهــار 
والكساد، وميكن أن يشجع السلوك االفرتاسي أو غري املسؤول مبختلف أنواعه. ومن األمور البالغة 
األمهية أن السياسات الرامية إىل توليد النمو املنصف واملستدام إبدارة الديون تتطلب دولة تتمتع ابلقدرة 
املالية على إصدار ديوهنا وخدمتها، وميكنها أن تقرتض مباشرة من املصرف املركزي بناًء على آجال 
استحقاق خمتلفة، وميكنها أن تدير إىل حد ما دخول رؤوس األموال وخروجها. ويتطلب ذلك أيضاً 
توسع القاعدة الضريبية للدولة بتمويل الفرص اإلنتاجية ابالئتمان واإلنفاق احلكومي املباشر. لكن 
كلما كان االقتصاد أشد انفتاحاً وكانت قاعدة الثروة حمدودة أكثر، زادت القيود على املوارد املالية 
احلكومية. ولطاملا أدت إزالة الضوابط التنظيمية املالية إىل تقويض الثقة اليت يتوقف عليها نظام ائتمان 
صحي، وقد أدت إىل ذلك يف كل مناسبة ابلسماح خبلق االئتمان اخلاص بال رقيب وال حسيب. 
وال خيتلف هذا العصر عن سابقيه. فمنذ الثمانينات من القرن املاضي، عندما أمسك التمويل غري 
اخلاضع للضوابط التنظيمية بزمام العوملة املفرطة، ارتفعت الديون العاملية أبكثر من 13 مرة لتنتقل من 
16 تريليون دوالر يف عام 1980 إىل رقم مذهل يصل إىل 213 تريليون دوالر يف عام 2017، 

وهيمنت عليها الديون اخلاصة اليت انتقلت من 12 تريليون دوالر إىل 145 تريليون دوالر.

وبدالً من تعزيز النمو اإلنتاجي والشامل للجميع، ظل خلق االئتمان اخلاص مركَّزاً إىل 
حد بعيد يف أنشطة املضاربة، وموجهاً من خالل املمارسات املصرفية املوازية ويؤدي إىل تعميق أوجه 
التفاوت يف الدخل. وإن كانت بعض األوساط حتتفي هبذه الصريفة املوازية ابعتبارها دليالً على قيمة 
االبتكار املايل، فقد أثبتت هذه املنتجات يف الواقع أهنا مصدر لعدم االستقرار. ومع ذلك، عندما 
يكون الغرض من االئتمان، على وجه التحديد، هو شراء األصول املالية اليت ُتستخدم بدورها رهناً 
ملزيد من االقرتاض لشراء مزيد من األصول املالية، فإن القلق األكرب يتمحور حول عدم االستقرار 
املايل الذي تغذيه املضاربة املفرطة والسعي إىل احلصول على أصول أدىن جودة، مما يفضي إىل عجز 

املقرتضني عن السداد واهنيار أسعار األصول.

وعلى الرغم من أن هذه االجتاهات قد قرعت أجــراس اإلنــذار على نطاق املنظمات 
الدولية، مبا فيها األونكتاد، فإن العديد من أنصار خطة عام 2030 جلأ إىل القطاع املايل اخلاص 
لتمويل املنافع العامة واالستثمارات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وببساطة، لن تتحقق 
أي نتيجة من دون إصالحات عميقة للنظام املايل؛ ويبقى السؤال احلقيقي هو كيفية تسخري الدين 

خلدمة التنمية وأي دور ميكن أن يؤديه يف اتفاق أخضر عاملي جديد.

ويــؤدي خلق االئتمان الغرض املتوخى منه عندما يكون مقرتانً بعالقات طويلة األمد 
بني املقرض واملقرتض، تتيح لألول اطالعاً دقيقاً على ما يفعله الثاين ابألموال، وتشجع على قدر 



15

من الصرب يف إدارة ديوهنما، وتسمح هلما أيضاً مبمارسة ضغط اسرتاتيجي عن طريق السداد. وهذا 
هو احلال بصفة خاصة عندما ُيستخدم خلق االئتمان لدعم العالقة املتينة ما بني الربح واالستثمار 
على الصعيد احمللي، اليت ظلت جزءاً من حتول هيكلي انجح على مر الزمن. وبتوفري وسائل الدفع 
املسبق، ومن مث القدرة الشرائية، فإن توفري االئتمان املدعوم ابملطالبات املستحقة على الدخول 
املستقبلية يرر تراكم رأس املال املتداول من أغالل االدخار السابق ويصبح وسيلة مركزية إلطالق 
العنان إلمكاانت النمو يف املستقبل. لكن أداء االئتمان هذا الدور اإلمنائي يقتضي وجود هياكل 
من أجل ترشيد وتنظيم خلق االئتمان على الصعيدين احمللي والدويل جتعل متطلبات التحول اهليكلي 
الطويلة األمد يف صميم عملياهتا. ويتطلب ذلك بدوره أن يتاح لواضعي السياسات احليز الالزم لبناء 
املؤسسات العامة املناسبة لتوجيه خلق االئتمان حنو االستثمار اإلنتاجي، وأن يبذل اجملتمع الدويل 
جهوداً متواصلة الستعادة السيطرة العامة على إدارة االئتمان الدويل وإعادة توجيه التمويل العام صوب 

حتقيق األهداف املالئمة للتنمية.

غري أن الربانمج الدويل احلايل لتمويل التنمية يضع السياسات اإلمنائية يف مرتبة أدىن 
من مرتبة خدمة الديون يف الوقت املناسب والتقليل إىل أدىن حد من خماطر السداد يف املستقبل. 
ويسعى هذا الربانمج إىل زايدة قدرة البلدان النامية على جذب الثروات اخلاصة عن طريق "االبتكار 
املايل" الذي يضمن خماطر املستثمر )والدائن( بتنويع هذه املخاطر والتأمني منها. وعلى الرغم من 
أن التدابري الرامية إىل حتسني نوعية البياانت املتعلقة بديون البلدان النامية وزايدة شفافية ديوهنا هي 
تدابري تلقى الرتحيب عموماً، بل طال انتظارها، فإن تركيز برانمج التمويل اإلمنائي على أدوات 
مالية جديدة معقدة - وغري شفافة يف معظم األحوال - وعلى التمويل القائم على حتويل الدين 
إىل سندات، ال يبشر خبري فيما يتعلق بقدرته على توفري التمويل املوثوق به على النطاق الالزم 

حيث تشتد احلاجة إليه.

ويشكل ذلك مصدر قلق أكرب ألن خطة عام 2030 تستلزم استثمارات غري مسبوقة، 
وخباصة يف البلدان النامية. وتذهب تقديرات األونكتاد، بشأن عينة من 31 بلداً انمياً، إىل أن 
تلبية االحتياجات األساسية من االستثمارات املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة لتحقيق األهداف 
املرتبطة ابحلد من الفقر والنهوض ابلتغذية والصحة والتعليم، سرتفع نسب الدين العام إىل الناتج احمللي 
اإلمجايل من حوايل 47 يف املائة حالياً إىل ما ال يقل عن 185 يف املائة، يف املتوسط، إذا سادت 
أمناط اإلنفاق والتمويل احلالية. وبدالً من ذلك، فلكي حتقق البلدان النامية أهداف التنمية املستدامة 
هذه يف أفق عام 2030 من دون زايدة يف نسب الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل املوجودة، سيتعني 
عليها أن حتقق منواً يبلغ سنوايً يف املتوسط 11.9 يف املائة. ومما ال شك فيه أن كال السيناريوهني 

بعيد عن الواقع إىل حد ما.
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ويقدر التقرير أن حتسني حشد املوارد احمللية ميكن أن يسد هذه الفجوة يف متويل أهداف 
التنمية املستدامة بنسبة ترتاوح بني اخلمس والنصف، ويقق يف الوقت ذاته استقرار نسب الدين 
إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف مستوايهتا احلالية )تبعاً للظروف اخلاصة بكل بلد(. أما التمويل اخلاص 
الدويل "احملشود" فهو بعيد كل البعد عن املسار الصحيح لتوفري الرتيليوانت الالزمة لسد الفجوة 
املتبقية. وعليه، ينبغي أن يكون توسيع نطاق التمويل اإلمنائي الدويل العام إىل حد كبري، بوسائل 
تشمل املساعدة اإلمنائية وختفيف عبء الدين، أولوية ملحة، لتجنب حدوث أزمة مديونية جديدة 

يف البلدان النامية ولتحقيق خطة عام 2030 يف موعدها.

وهذه الطلبات املرهقة املتعلقة حبشد التمويل العام الدويل ستقتضي من النظام النقدي 
واملايل الدويل إاتحة حيز سياسايت أكرب للبلدان النامية لتطوير وإدارة قطاعاهتا املصرفية واملالية من 
أجل حتقيق التحول اهليكلي. وعلى الصعيد الدويل، ميكن إحراز تقدم بتسخري األدوات القدمية لتيسري 
زايدة توفري السيولة والتمويل الدويل للتخفيف من آاثر تغري املناخ ومكافحة األزمة البيئية األوسع 
نطاقاً يف البلدان النامية. ويزداد الزخم ابلفعل يف مناطق حمددة بشأن عمليات حتويل الدين إىل التزام 
بصون البيئة، ولعل اخلطوة املقبلة يف هذا الصدد هي توسيع نطاق هذه املبادرات اإلقليمية لتشمل 
إرساء حقوق سحب بيئية خاصة على الصعيد الــدويل. ويبدو أن هناك إقباالً سياسياً ضئيالً يف 
الوقت الراهن على استخدام هذه التسهيالت أو توسيع نطاقها إلدارة األزمات على املدى القصري، 
غري أن هناك توافقاً متزايداً يف اآلراء بشأن احلاجة إىل إدارة خلق االئتمان الدويل من أجل التصدي 

ألزمة بيئية بدأت تتكشف معاملها وتؤثر فينا مجيعاً.

عالوة على ذلك، ويف غياب توافق آراء سياسي لكبح مجاح النزعة الريعية املالية العاملية بغية 
حتقيق التنمية، ميكن للبلدان النامية، بل ينبغي هلا أن تسخر قوة خلق االئتمان )والتمويل ابالقرتاض( 
على الصعيد اإلقليمي )مبا يف ذلك بني بلدان اجلنوب(. وهذا ليس مقرتحاً جديداً، ذلك أن نظم 
الدفع واحتادات املقاصة اإلقليمية يف بلدان اجلنوب ظلت منذ مدة طويلة تيسر خلق االئتمان العام 
وتوفري السيولة من أجل تنمية متأخرة. وميكن لنظم الدفع اإلقليمية اليت تستخدم شكالً من أشكال 
آلية املقاصة الداخلية أن تغري األمور بسبل شىت: فيمكنها ببساطة أن ختفض تكاليف التجارة داخل 
الصلة ابلعملة احمللية. ومما ينطوي على  املالية ذات  املعامالت  الواحدة ابلسماح بتسوية  املنطقة 
طموح أكرب أن هذه الرتتيبات ميكن أن تدعم التأمني الذايت على الصعيد الوطين ضد الصدمات 
املالية اخلارجية من خالل عمليات جممعة لتبادل االحتياطيات ومن خالل التخفيف مؤقتاً من عبء 
السيولة يف غضون فرتات املقاصة ومتديد خطوط االئتمان على حنو يتجاوز هذه الفرتات، من أجل 
التسوية النهائية ابلعملة احمللية بدالً من استخدام دوالر الوالايت املتحدة. وأخرياً، ميكن الحتادات 
املقاصة اإلقليمية املكتملة البنيان أن تسخر قوة خلق االئتمان على الصعيد احمللي من أجل تنسيق 
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منتظم للتعديالت اإلقليمية بني االقتصادات اليت تعاين من العجز واالقتصادات اليت حتقق الفائض 
داخل املنطقة، مما يمي مناطق انمية برمتها من التأثري الوخيم للتدفقات الرأمسالية الدولية اليت تسعى 
إىل الريع على املدى القصري. أما كيف ومىت ميكن أن يتيح خلق االئتمان على الصعيد اإلقليمي 
عازالً فعاالً للبلدان النامية يميها من التعرض خللق االئتمان اخلاص يف األسواق املالية الدولية القائمة 
على املضاربة، فهو مسألة تتوقف إىل حد بعيد على أمناط التجارة اإلقليمية احلالية واإلرادة السياسية 

لتشكيل هذه األمناط يف املستقبل.

وأخرياً، ولكن ليس آخراً، فإن إعادة هيكلة الديون والتخفيف منها يتطلبان جتديد النقاش 
يف ضوء متطلبات خطة عام 2030. ومن الالفت للنظر، ملا كانت احلالة الراهنة للعالقات البالغة 
التعقيد والتجزؤ بني املدينني والدائنني قد أدت ابلفعل إىل تزايد الديون واشتداد الضائقة املالية يف 
مجيع البلدان النامية، فقد اقتصرت املناقشات املتعلقة إبدارهتا على إعادة جدولة الديون والتفاوض 
بشأهنا من جديد. وتدعو احلاجة اآلن إىل اتباع سبل عملية للمضي قدماً من أجل تيسري عمليات 
منصفة وفعالة إلعادة هيكلة الديون السيادية، تستطيع يف املستقبل أن متهد الطريق أيضاً حنو التوصل 

إىل إطار تنظيمي دويل ينظم عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.

السيطرة الكاملة

ما فتئ رأس املال األجنيب اخلاص، مثلما أشري سلفاً، يُعترب املنقذ يف قصة فجوة املوارد 
املتعلقة خبطة عــام 2030. لكن زايدة التكامل املايل قد عّرضت البلدان النامية ابلفعل للدورات 
املالية العاملية ولتقلب تدفقات رأس املال. وأدى ذلك فيما يبدو إىل اتساع رقعة اختالالت االقتصاد 
الكلي، وخلق مواطن ضعف مايل، وإعاقة االستقالل النقدي، على حنو يضر ابالستثمارات اإلنتاجية، 

وال سيما يف القطاع العام.

ومبوجب الرتتيبات النقدية واملالية الدولية احلالية، سعت البلدان النامية إىل كفالة قدر من 
احلماية مبراكمة األصول اخلارجية، يف شكل سندات قصرية األجل مقومة ابلدوالر عادة، مبثابة أتمني 
ذايت للحيلولة دون حدوث تراجع مفاجئ يف تدفق رأس املال و/أو الحتواء آاثره الضارة. ويف بعض 
احلاالت، استخدمت البلدان فوائض احلساب اجلاري لتعزيز االحتياطيات، لكنها جلأت يف العديد 
من احلاالت األخرى إىل االقرتاض يف أسواق رأس املال الدولية لفعل ذلك. غري أن فروق العائد بني 
األصول اخلارجية اآلمنة اململوكة للتأمني ضد اخلصوم اخلارجية احملفوفة ابملخاطر ينشأ عنها انتقال 
املوارد من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة، إذ بلغ حجم املوارد املنقولة على هذا النحو يف الفرتة 
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2000-2018 ابلنسبة للبلدان النامية الستة عشر املشمولة ابلبحث يف هذا التقرير، حوايل 440 
بليون دوالر سنوايً، أو 2.2 يف املائة من انجتها احمللي اإلمجايل.

ومن األشكال البديلة للحماية من تقلب تدفقات رأس املال فرض ضوابط على رؤوس 
األموال. ويتيح وجود تشريعات تنص على فرض ضوابط شاملة على رؤوس األموال لواضعي السياسات 
إمكانية التدخل بسرعة وجتنب املناقشات واإلجراءات املطولة، وخباصة أثناء الطفرات يف تدفقات 
رؤوس األموال الوافدة عندما تشتد مواطن ضعف االقتصاد الكلي ومواطن الضعف املايل، وعندما 
تبدو القوى السياسية ضد التنظيم يف أوجها. وميكن أن تكون هذه الضوابط املفروضة على رؤوس 
األموال أدوات فعالة يف تغيري تركيبة التدفقات لضمان التطابق الوثيق بني األصول واخلصوم اخلارجية 

اإلمجالية، وإلدارة التقلبات الدورية.

ويسري صندوق النقد الدويل خبطى حذرة إىل حد ما يف هذا االجتاه. وها هو ذا يعرتف 
اآلن أبن الضوابط املفروضة على رؤوس األمــوال تشكل جــزءاً مشروعاً من جمموعة من األدوات 
السياساتية، مشرياً إىل أن التدفقات املالية تنطوي على خماطر ابإلضافة إىل فوائدها املمكنة، وإىل أن 
التحرير الكامل ليس دائماً هدفاً مناسباً. ويسلم أبن حترير حساب رأس املال ينبغي أن يكون متسلساًل 
وتدرجيياً، وال ينبغي أن يكون ابلشكل نفسه يف مجيع البلدان ويف مجيع األوقات. ومع ذلك، فعلى 
الرغم من عدم وجود عالقة قوية بني حترير حساب رأس املال والنمو االقتصادي، وال سيما يف البلدان 

النامية، ال يزال صندوق النقد الدويل يعترب حترير حساب رأس املال هدفاً سياساتياً.

وابلنظر إىل تعدد مواطن الضعف املايل املرتبطة ابلعوملة املفرطة، فإن البلدان النامية حتتاج 
إىل أدوات متعددة لالندماج بفعالية يف االقتصاد العاملي، من دون شروط مسبقة الستخدامها. 
وينبغي أن جتمع هذه األدوات بني سياسات االقتصاد الكلي اليت تضمن النمو االقتصادي وظروف 
االقتصاد الكلي والظروف اخلارجية املستدامة، من جهة، والسياسات التحوطية والضوابط الشاملة 
والدائمة على رؤوس األموال وغريها من التدابري التنظيمية اليت حتمي األوضاع احمللية من الضغوط 
اخلارجية املزعزعة لالستقرار، من جهة أخرى. وسيتعني أن تكون تدابري احلماية هذه، مبا فيها الضوابط 
على رؤوس األموال، مصممة وفقاً خلصائص كل بلد، وأن حتددها طبيعة ودرجة االنفتاح املايل للبلد، 

والبنية املؤسسية لنظامه املايل.

وبغية زايدة فعالية هذه السياسات احمللية، يبدو أن هناك تدبريين داعمني ال غىن عنهما 
على الصعيد الدويل. أوالً، تقتضي قدرة واضعي السياسات على فرض ضوابط على رؤوس األموال 
إبقاء إدارة حساب رأس املال خارج نطاق اتفاقات التجارة واالستثمار اإلقليمية والثنائية، أو على 
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األقل وضع ضماانت يف هذه االتفاقات تتيح للبلدان احلق يف تنظيم تدفقات رأس املال من دون أن 
يتعارض ذلك مع التزاماهتا التعاقدية.

اثنياً، تكون الضوابط املفروضة على رأس املال أشد فعالية إذا خضعت التدفقات املالية 
للمراقبة من اجلانبني. وميكن حتقيق ذلك من خالل أتييد متعدد األطراف آلليات تعاونية حمددة، 
ما من شأنه أن يساعد، على وجه اخلصوص، البلدان املتلقية ذات القدرة احملدودة على سن ضوابط 
على رأس املال، إما بسبب افتقارها إىل القدرات املؤسسية أو بسبب القيود القانونية، النامجة مثاًل 
عن اتفاقات التجارة واالستثمار. وقد ترغب حكومات بلدان املصدر يف تنظيم التدفقات اخلارجة، 
من أجل زايدة فعالية السياسة النقدية بتوجيه االئتمان حنو االستثمار اإلنتاجي يف اقتصاداهتا ومنع 
تسرب احلوافز النقدية يف شكل استثمارات مالية يف اخلارج. وميكن أن يقق تنسيق الضوابط املفروضة 
على رأس املال مزيداً من االستقرار يف تدفقات رأس املال خبفض مستوايت القيود نسبياً من اجلانبني، 
بدالً من فرض ضوابط أشد صرامة من جانب واحد. واالعرتاف أبن هذه التغيريات قد تكون ضرورية 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ميكن أن يشكل حافزاً إضافياً لسنها.

ويشكل دفع الضرائب طريقة أخرى ميكن من خالهلا للمستثمرين األجانب املساعدة 
يف زايدة املوارد املتاحة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتذهب التقديرات إىل أن التدفقات املالية 
غري املشروعة من جانب الشركات املتعددة اجلنسيات حترم البلدان النامية من إيرادات ضريبية ترتاوح 
بني 50 بليون دوالر و200 بليون دوالر سنوايً. وتتيسر هذه التدفقات عن طريق القواعد الضريبية 
الدولية اليت تنظر إىل فروع الشركات املتعددة اجلنسيات بوصفها كياانت مستقلة وتعترب املعامالت 
اخلاضعة للضرائب بني خمتلف الكياانت التابعة لتلك الشركات معامالت منفصل بعضها عن بعض. 
وبدالً من هذا النظام الضرييب عدمي الكفاءة، حان الوقت للتفكري يف نظام ضرييب موحد يعرتف أبن 
أرابح الشركات املتعددة اجلنسيات تُولَّد مجاعياً على مستوى اجملموعة، ويقرتن حبد أدىن عاملي فعلي 
من معدل ضريبة دخل الشركات يُفرض على جمموع أرابح تلك الشركات. وميكن حتديد هذا املعدل 
يف نسبة تــرتاوح بني 20 يف املائة و25 يف املائة، وهو متوسط املعدالت االمسية احلالية يف مجيع 
أحناء العامل. وبغية توزيع هذه الضرائب املفروضة على أرابح الشركات بني مجيع البلدان، فإن اخليار 
األفضل للبلدان النامية هو خيار "التحصيص بناًء على صيغة حمددة"، حيث يوزَّع إمجايل الضرائب 
املفروضة على جمموعة الشركة املتعددة اجلنسيات على البلدان كافة وفقاً لصيغة متفق عليها، تكون 

يف احلاالت املثلى صيغة تعطي األسبقية للعمالة واألصول املادية اإلنتاجية على إمجايل املبيعات.

وأدى االقتصاد الرقمي إىل ظهور مصدر آخر من مصادر استنزاف املوارد الضريبية. فقد 
وصلت اخلسائر ابلفعل إىل مستوى كبري يف البلدان النامية، ألن احتمال إيوائها شركات رقمية أقل 
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مقارنة بغريها، بينما متيل إىل أن تكون مستورداً صافياً للسلع واخلدمات الرقمية. ويتطلب التصدي 
حلاالت التسرب هذه مراجعة مسات شىت من القواعد الدولية القائمة فيما يتعلق بضريبة الشركات، 
مثل قواعد الصلة )اليت حتدد الوالية القضائية اليت متلك حقوق فرض الضرائب(؛ وقواعد ختصيص 
األرابح )اليت حتدد كيفية التعامل مع املعامالت العابرة للحدود بني الكياانت املختلفة التابعة لشركة 
متعددة اجلنسيات(، وقياس توليد القيمة عندما تكون األصــول غري امللموسة كبرية يف املعامالت 
االقتصادية، وعندما يصبح املستخدمون مصدر قيمة هاماً. ويتطلب حتديد حقوق عادلة لفرض 
الضرائب يف االقتصاد الرقمي استخدام مفهوم احلضور االقتصادي اهلام، الذي ينشئ صلة خُتضع 
الشركة العاملة يف بيئة رقمية للضرائب إذا كانت تولد إيرادات من املبيعات أو املعامالت اليت تتجاوز 
مستوايت معينة. ومن شأن ذلك أن ييسر فرض ضريبة موحدة على الشركات املتعددة اجلنسيات، 
ألنه يتيح إمكانية إدراج اإليرادات الناشئة عن استخدام األصول غري امللموسة للشركة وعن احملتوى 

الذي ينتجه املستخدمون لالقتصاد الرقمي.

ويف انتظار التوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن هذه املسألة، جربت عدة بلدان متقدمة 
وبلدان انمية اختاذ تدابري ضريبية حملية انفرادية مؤقتة فيما يتعلق ابالقتصاد الرقمي. ومن األمثلة على 
ذلك الضريبة غري املباشرة أو ضريبة املعادلة أو الرسم، وهي ضرائب مت فرضها أو بدأ فرضها يف عدة 
بلدان )كثري منها أعضاء يف االحتاد األورويب(. ويشري تقدير بسيط لإليرادات الضريبية اإلضافية اليت 
ميكن أن تتأتى من هذه التدابري االنفرادية إىل أهنا ترتاوح بني 11 بليون دوالر و28 بليون دوالر 
للبلدان النامية وحدها. وابملثل، فبينما مل يتحقق أي توافق يف اآلراء يف منظمة التجارة العاملية، ميكن 
أن يتيح استئناف العمل ابلرسوم اجلمركية على البث اإللكرتوين إيرادات ضريبية إضافية تتجاوز 10 

باليني دوالر على الصعيد العاملي، تظفر منها البلدان النامية بنسبة 95 يف املائة.

وإمجاالً، ميكن أن يؤدي تنفيذ هذه املقرتحات املختلفة إىل زايدة توافر املوارد يف البلدان 
النامية بقيمة ترتاوح بني 510 باليني دوالر و680 بليون دوالر يف السنة، وهو مبلغ يعادل تدفقات 

االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إليها.

تعليق األمل على القطاع العام

أثناء االنتقال حنو عامل معومل يقوم على التمويل توقفت راتبة القطاع املصرف، ومل يعد 
أيضاً يليب احتياجات االقتصاد اإلنتاجي. واقرتن حتول القطاع املصريف إىل قطاع معومل، شديد اجلذب 
كثري الدخل، إبزالة الضوابط التنظيمية املالية وزايدة ملحوظة يف تدفقات رأس املال عرب احلدود. 
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ونتيجة إلزالة الضوابط التنظيمية، اختلطت األنشطة املصرفية مع صغار الزابئن أبنشطة االستثمار 
إلنشاء مؤسسات مالية عمالقة تعمل وفقاً لنموذج جتاري يسمى "اإلصدار والتوزيع" حيث حُتوَّل 
القروض إىل سندات، وتُعّزِز جمموعٌة من اخلدمات املالية الدخوَل الريعية اليت ميكن كسبها من تلك 
القروض. وترتب على االنتقال من جراء ذلك إىل تعبئة األصول املوجودة مث إعادة تعبئتها واالجتار 
هبا نظاٌم تشمل فيه معظم املعامالت مؤسسات مالية أخرى، وأصبحت فيه املمارسات االفرتاسية 

مقبولة، وتفاقمت فيه آاثر العدوى.

واتضحت هشاشة هذا النظام أثناء األزمة املالية العاملية، إذ اندثر حوايل 50 تريليون دوالر 
من قيمة األصول. أما التكلفة االجتماعية اليت أعقبت إنقاذ املصارف اليت ابتت "أكرب من أن ُترتك 
لالهنيار" فقد كانت أشد ضرراً. ويف الوقت نفسه، ما انفكت تربز صورة األضرار البيئية وتكاليف 
التخفيف من حدهتا، مما يسهم يف توحيد ائتالف عريض يهدف إىل إجياد سبيل جديد للمضي قدماً 

وإىل دفع عامل الصريفة حنو ممارسات تنطوي على قدر أكرب من املسؤولية.

وتتطلب خطة عام 2030 أكرب دفعة استثمارية يف التاريخ، وسُتدعى املصارف إىل 
أن تساهم بنصيبها. وميكن للمصارف أن تتيح فوائد وفــورات احلجم بفضل قدرهتا على خلق 
الرغم من  املمولني واملستثمرين اآلخرين. وعلى  إقامة شراكات مع  االئتمان وطريقة عملها يف 
استخدام أموال دافعي الضرائب إلنقاذ النظام املصريف، واالعرتاف أبن املمارسات احلالية ال ختدم 
مصلحة االقتصاد اإلنتاجي، مل جُتــَر منذ األزمــة إصــالحــات مصرفية جــادة. ويثري ذلــك أسئلة 
جديدة بشأن كيفية جعل املصارف يف خدمة الناس وخدمة الكوكب، ويتزايد االهتمام ابلدور 

الذي ميكن أن تؤديه الصريفة العامة، ألهنا تتميز عن الصريفة اخلاصة أو ينبغي أن تتميز عنها.

وامليزة اهلامة هي أن املصارف العامة تنشد أهدافاً من بينها األهداف االجتماعية واإلمنائية، 
وينطبق هذا األمر على املصارف العامة اليت تعمل يف اجملال التجاري مثلما ينطبق على املصارف 
اإلمنائية. وميكن أن حتقق املصارف العامة هذه األهــداف على أفضل وجه عندما تعمل يف إطار 
نظام ترتبط فيه مبصارف أخرى ويف إطار اتساق وثيق مع أهداف وأدوات السياسات احلكومية؛ 
ومع ذلك، فحىت عند غياب هذا الرتابط، يظهر التاريخ احلديث أن املتوقع من املصارف العامة 
أن تكون قادرة على اختاذ زمام املبادرة. فهي تشكل جبهة الدفاع األمامية يف أوقات األزمة عندما 
يصبح االئتمان اندراً، وتتيح من مث متويالً إضافياً ملواجهة التقلبات الدورية من أجل التخفيف من 

اآلاثر االقتصادية الناجتة عن الصدمة.
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وابلنسبة إىل االتفاق األخضر العاملي اجلديد، فإن األمر ال يتعلق بقطع مسافة قصرية بل 
بسباق ماراثوين. وللمصارف العامة، يف هذا الصدد، ميزة أخرى ألن هلا حافظة أشد تنوعاً، وامتداداً 
جغرافياً أوسع يشمل جماالت االقتصاد وقطاعاته اليت تنقصها اخلدمات )وخباصة املصارف اإلمنائية(، 
وألهنا تتبع هنجاً أطول أجالً. أما املصارف اخلاصة )وال سيما األجنبية( فُيعرف أهنا تتجنب هذا 

اإلقراض إذ ختتار أكثر اجملاالت رحبية.

وتكمن املفارقة يف أن احلكومات تدعو إىل زايدة االستثمار الطويل األجل، لكنها ال تكاد 
تبدي استعداداً لتزويد مصارفها العامة ابألدوات الالزمة لالضطالع هبذه املهمة. وينبغي أن تكون 
املصارف قادرة على التوسع، وأن تقرض وفقاً للتوجهات املنشودة، وأن ختضع للتقييم بناًء على مقاييس 
أداء تناسب واليتها اإلمنائية. غري أن هذه األمور الثالثة ال يقرتن بعضها ببعض يف كثري من األحيان.

وال يبدي كبار املسامهني يف املؤسسات املالية املتعددة األطراف محاساً شديداً يف دعمهم 
لرمسلة هذه املصارف، وما زالوا يولون إيرادات كبرية عند حتقيق األرابح بدالً من إعادة ضخها يف 
قاعدة األسهم. ويف املقابل، ُيشجَّع التوسع من خالل حتويل الديون إىل سندات وترشيد امليزانية 
العمومية، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل جمموعة كاملة جديدة من املشاكل. وأبدت حكومات 
بلدان اجلنوب استعداداً أكرب ألخذ زمام املبادرة يف توسيع نطاق دور املصارف العامة، ويعزى ذلك 
يف جزء منه إىل شعورها ابإلحباط من عدم كفاية استجابة بلدان الشمال. فأنشأت مصارف عامة 
جديدة ووسعت املصارف املوجودة، لرتتقي بسرعة كبرية جعلتها تتجاوز املصارف القدمية املتعددة 
األطراف على الرغم من أهنا مل تشرع يف االخنراط الفعلي يف هذا اجملال إال منذ مطلع األلفية الثالثة. 
وبلغ رصيد القروض غري املسددة اليت قدمها مصرف التنمية الصيين 635 1 بليون دوالر يف 2017، 
أي أكرب بكثري من جمموع القروض اليت قدمها البنك الدويل )يف 2017، بلغ صايف القروض غري 
املسددة للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية للتنمية 177 بليون دوالر و138 بليون 

دوالر على التوايل(.

وال تقل أمهية عن ذلك املبادرات املتعددة األطراف اليت تقودها بلدان اجلنوب - فمصرف 
التنمية اجلديد التابع لبلدان الربيكس واملصرف اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحية بدآ عملهما 
قبل سنوات قليلة فقط، ومع ذلك أصبح حضورمها وازانً ابلفعل. ومتلك هذه املصارف اليت تقودها 
بلدان اجلنوب رأمسال كبرياً جداً ولديها مصادر متويل موثوقة، مما يسمح هلا ابعتماد أفق أطول أجالً، 
وميّكنها ابلتايل من متويل مشاريع تنطوي على آجال استحقاق طويلة، مثل اهلياكل األساسية، قد 
ال ترغب ابلفعل يف دعمها املصارف اليت لديها توجه جتاري. وأظهرت أيضاً سرعة أكرب يف االستجابة، 
إذ تستغرق ستة أشهر يف املتوسط للموافقة على القروض اعتباراً من اتريخ تقدمي الطلب األويل، بينما 
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يقتضي ذلك ما بني سنة وسنتني من املؤسسات الكربى املتعددة األطــراف. وبينما رفعت بعض 
املصارف ابملثل يف بلدان الشمال مستوايهتا، ال يزال يتعني بذل مزيد من اجلهود من أجل حتقيق 

رؤية االتفاق األخضر العاملي اجلديد.

وبــدأت تعلو أصــوات مشجعة من خمتلف مستوايت املنظومة املصرفية، أييت بعضها 
من املصارف املركزية اليت قد يكون هلا حيز أكرب مما هو متوخى يف بعض األحيان لتستأنف دورها 
التقليدي املتمثل يف خلق االئتمان وتوجيهه حنو اجملــاالت االقتصادية الــيت هي يف أمــس احلاجة 
إليه. فقد اضطلعت املصارف املركزية هبذا الدور يف عدد من البلدان اليت تُعترب مثاالً انجحاً لبلدان 
استطاعت أن تتحول من اقتصادات زراعية إىل اقتصادات صناعية. ومل تنقطع صلة الوصل التقليدية 

بني املصارف واألهداف اإلمنائية احلكومية سوى يف السنوات األخرية، حتت شعار "االستقالل".

وحيز الدعم الذي تقدمه احلكومات إىل املصارف اإلمنائية "التابعة هلا" عامل هام يف جناحها. 
 ،AAA وتُلزم حكومات عديدة مصارفها ابحلفاظ على جدارة ائتمانية عالية - تكون عادة يف درجة
حىت وإن كانت هذه الدرجة أعلى من اجلدارة املسندة إىل اجلهة صاحبة السيادة نفسها. ويؤدي 
ذلك إىل فرض مهمتني على املصارف: فيجب عليها أن تُرضي وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية، وأن 
حتقق أيضاً أهدافها اإلمنائية اليت تنطوي بطبيعتها على مشاريع حمفوفة ابملخاطر. ولو رأت وكاالت 
تقدير اجلدارة االئتمانية أن احلكومات أشد استعداداً "ملــؤازرة" مصارفها، لكان من شأن تصنيف 
أكثر إجيابية أن خيفف تكاليف اقرتاضها ويرر مئات الباليني من الدوالرات لإلقراض اإلمنائي. لكن 
املفارقة أن احلكومات نفسها تعاين من تدين جدارهتا االئتمانية نتيجة فشل سياسات التقشف اليت 
ُصممت ألهداف من بينها إرضاء توقعات وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية. وتبني هذه الفوضى 
مرة أخرى أن مفهوم "استقالل" احلكومات عن املصارف اليت متلكها هو من قبيل الوهم - بل هو 
وهم غري مرغوب فيه. وقد سبق أن اندى األونكتاد إبعادة النظر يف سلطات وكاالت تقدير اجلدارة 
االئتمانية، وها هي ذي حتدايت اليوم تعزز هذا النداء. ولرمبا حان الوقت لوضع مقياس جديد لتقييم 
املشاريع االستثمارية العامة الكربى يقّيم بطريقة أفضل األبعاد االجتماعية واالقتصادية، بدالً من 

االستناد إىل التدابري املالية الضيقة وأوجه التحيز األيديولوجي.

ومن األمور اهلامة كذلك البيئة التنظيمية األوسع اليت تعمل فيها املصارف العامة. فال بد 
أيضاً من إعادة صياغة القواعد العاملية يف ضوء االحتياجات اجلديدة. وقد أشري أعاله إىل ضرورة 
استعراض اتفاقات التجارة واالستثمار اليت تقيد قدرة واضعي السياسات على استخدام سياسات 
إدارة رأس املال. وينبغي كذلك زايدة مرونة معايري وقواعد ابزل، وهي إطار تنظيمي موحد مصمم 
دولياً اعتمدته مجيع بلدان العامل تقريباً. فهذه املعايري والقواعد تعامل يف الوقت الراهن مجيع أنواع 
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املصارف املعاملة نفسها، وال تنصف من مث املؤسسات املعرضة ملخاطر أشد أو أطول أجالً - وهذا 
هو اجملال الذي ختتاره املصارف العامة عادة، وال سيما املصارف اإلمنائية. زد على ذلك أن قواعد 
ابزل اعتمدهتا السلطات الوطنية، لكنها ال تزال تؤثر يف املصارف اإلمنائية اإلقليمية واملتعددة األطراف، 

أتثرياً غري مباشر على األقل.

أما املصارف اليت تعاين أكثر من غريها فهي املصارف اإلقليمية األصغر حجماً اليت 
ينتهي هبا األمر إىل حيازة رأمسال كبري جداً مقارنة مبجموع القروض اليت تقدمها. وعلى الرغم 
من أن االحتياجات اإلمنائية اإلقليمية شديدة جداً، فمن قبيل املفارقة يف ذات الوقت أن تكون 
املصارف اليت تقدم خدماهتا إىل هذه املناطق صغرية يف كثري من األحيان على حنو يبعث على 
األســى. فهناك حاجة ملحة إذن إىل إجيــاد سبل لرمسلة هــذه املــصــارف لكي تتمكن من دعم 
املمكنة االتفاق  السبل  بلد وكذلك املشاريع اإلقليمية. ولعل من  الوطنية يف كل  االحتياجات 
على حنو أفضل مع صناديق الثروات السيادية، اليت تشري التقديرات احلديثة العهد إىل أهنا حتوز 
حالياً على ما ال يقل عن 7 تريليوانت دوالر من األصول، لكنها ال توجهها عادة حنو اإلقراض 
اإلمنائي. ومن السبل األخرى توسيع جمموعة املوارد إبشراك بلدان جديدة بصفتها جهات مسامهة؛ 
أو السعي إىل األخذ بنهج أكثر تكاماًل بني هذه املؤسسات املالية وأسواق رأس املال اإلقليمية، 

اليت مل جُترب إمكاانهتا ابلقدر الكايف حىت اآلن.

ويتطلب هذا كله رفض الفكرة القائلة أبن األسواق أدرى من غريها. ويتزايد االعرتاف 
بفكرة مفادها أن احلكومات ينبغي أن تكتتب التأمني من املخاطر، وتوقف التسرابت، وتسد الثغرات 
اليت ترتكها الصريفة اخلاصة، أما الصريفة العامة فقد أظهرت يف السابق أهنا عامل حمفز ويغري األمور 

رأساً على عقب؛ ويتيح الوضع الراهن فرصاً ألداء هذا الدور من جديد.

إعالء الناس وهتدئة الكوكب

يف 1930، تكّهن جون ماينارد كينز بشأن "اإلمكانيات االقتصادية ألحفادان" بعد مرور 
مائة عام. وكان كينز متشائماً من اآلفاق االقتصادية العاجلة، لكنه كان أكثر تفاؤالً ابإلمكاانت 
املتاحة على املدى الطويل. فقد رأى أن ذلك اجليل سيكون، بفضل مزيج من املصاحل املركبة والتقدم 
التكنولوجي وخريات الطبيعة، جيالً حمظوظاً ال يتحمل عبء األعمال الروتينية اليومية اليت متليها احلياة 
االقتصادية، وينشغل بدالً من ذلك بكيفية ملء ساعات الفراغ الطويلة لبلوغ أهداف أعظم شأانً.
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ومبحض الصدفة، ها هي سنة 2030 حمط تركيز عقول أولئك األحفاد ابلذات الذين 
التقدم  السياسات. ومثلما توقع كينز، أعطى  السياسي ووضــع  النفوذ  أضحوا يشغلون مناصب 
التكنولوجي خالل العقود اليت خلت دفعة هائلة إلنتاجية االقتصاد وكفاءة احلياة اليومية. ومع ذلك، 
ال يبدو أن مشكلة البطالة التكنولوجية هي "فرتة مؤقتة من عدم التكيف" كما كان يتوقع. عالوة على 
ذلك، ال تزال األعراف االجتماعية واملمارسات االقتصادية املهيمنة بشأن كسب املال مستمرة، إىل 
جانب القوى املالية املزعزعة لالستقرار وفجوات الثروة والدخل املتنامية اليت توقَّع كينز حدوثها الحقاً.

وسيعيد النظر بال شك يف عواقب موقفه املتعايل من الطبيعة وهو يرى أحفاد عصره ياولون 
مواجهة التهديد املتزايد الناجم عن التدهور البيئي؛ وسيذكِّرهم أيضاً أبن االستثمارات االجتماعية 
الضخمة، اليت ال تزال ضرورية لبلوغ عامل أمشل وأكثر استدامة، تتطلب اختاذ موقف أكثر تشدداً إزاء 
نزعة القطاع املايل الباحث عن الريع وإزاء برامج االستثمارات العامة الضخمة الالزمة "لعبور األخاديد 
قبل أن يل الظالم"، مثلما كتب يف رسالة مفتوحة إىل الرئيس روزفلت. وعلى نفس املنوال، حدد 

هذا التقرير بعض العناصر الالزمة لتمويل اتفاق أخضر عاملي جديد وحتقيق خطة عام 2030.

ولكن ينبغي أن تضاف إىل ذلك رؤية صناعية جريئة وعقد اجتماعي جديد يراعي 
احتياجات األغلبية وال يقتصر على مراعاة مصاحل القلة. وعلى الرغم من أن كينز مل يتحمس 
كثرياً لقانون اإلنعاش الصناعي الوطين الذي سنه روزفلت وحدد فيه تلك الرؤية، يبدو أن برانمج 
إنعاش صناعي أخضر سبيل من سبل املضي قدماً، للبلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد 
السواء. وعلى غرار ما وقع يف بريتون وودز، قبل 75 عاماً، عندما بعث التفكري اجلريء الروح يف 
املناقشات حول إنشاء نظام متعدد األطراف من شأنه أن يوسع االتفاق اجلديد ليشمل االقتصاد 
الــدويل، تدعو احلاجة مــرة أخــرى إىل تكرار ذلــك للجمع بني الرغبة يف حتقيق الرخاء للجميع 

وااللتزام الثابت بشفاء الكوكب.
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