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األزمة اإلقتصادية العالمية تعوق التنمية البشرية .كيف؟
بالنسبة لإلقتصادات النامية تعني األزمة الحالية إنخفاض الطلب على صادراتھا،
وإنخفاض تدفقات رؤوس األموال إليھا ،وإنخفاض دخلھا من السياحة .ويناقش ھذا
العدد من رسالة قصيرة إنتقال األزمة من التغيرات في المتغيرات الكلية إلى التأثير
على التقدم نحو تحقيق التنمية البشرية .وينصب التركيز على اإلقتصادات األفريقية.
وفقا لصندوق النقد الدولي ،إنخفض حجم التجارة العالمية بنسبة  %3.9في عام
 2008مقارنة بحجمھا في عام  .2007ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة %7.7
أخرى في عام  .2009وينطوي ھذا اإلنخفاض في الطلب على تكلفة لإلقتصادات
األفريقية تبلغ حوالي  251مليار دوالر أمريكي .وتأتي الخسارة من اإلنخفاض في
أسعار السلع األولية ،فقد إنخفض سعر المشروبات والمواد الغذائية بنسبة ،%24
وإنخفضت أسعار المعادن وخام الحديد والمعادن األخرى بنسبة  %51بين أبريل
وديسمبر عام  ..2008وتراجعت أسعار البذور والزيوت النباتية بنسبة .%47
وتراجعت أسعار المواد الخام الزراعية بنسبة  .%35وإنخفضت أسعار النفط الخام
من أعلى سعر  127دوالر أمريكي للبرميل الواحد في يوليو  2008إلى 39.93
دوالر أمريكي في يناير  .2009وتعتمد عشر دول في المنطقة على صادرات النفط
كمصدر رئيسي للدخل.
وبالنسبة للمنطقة كلھا ،من المتوقع أن ينخفض اإلستثمار األجنبي المباشر كنسبة من
الدخل القومي بنسبة  %16في عام  2009عن قيمته في عام  .2007وأفادت
تقارير البنك الدولي أن التحويالت المالية من الخارج إلى أفريقيا سوف تنخفض
بنسبة  %8.3في عام  .2009وتشير التقارير األولية إلى أن أيرلندا ،وإيطاليا
والتفيا قطعت بالفعل مساعداتھا الخارجية بنسبة ،%10
 %65و  ،%100على الترتيب .وقد إنخفضت حصة أفريقيا من زيارات السياح
من  %20من مجموع زيارات السياح في العالم في عام  2007إلى  %4في عام
.2008
كيف ،إذن ،تؤثر األزمة على نتائج التنمية البشرية؟ تقدر األمم المتحدة أن عددا
يصل إلى  103مليون نسمة إضافيين سوف يقعون في براثن الفقر أو يفشل في
الھروب من الفقر بسبب األزمة .وبحسب منظمة العمل الدولية( ،من المتوقع أن
يرتفع معدل البطالة بنسبة  %0.6في عام  .2009وقد تم بالفعل فقدان حوالي
 45000فرصة عمل في دولة جنوب أفريقيا .وفي جمھورية الكونغو الديمقراطية ،
أصبح  100ألف من العمال زائدين عن الحاجة بسبب إغالق المصھر .وفي
جمھورية أفريقيا الوسطى ،تم االستغناء عن نصف القوى العاملة في الجمعية
المركزية إلستغالل الغابات .وفي قطاع التعدين في زامبيا ،فقد  6000شخص
وظائفھم في نوفمبر عام .2008
ويالحظ كونسيساو وآخرون ،2009) .ص  (5بأن " العمال األقل مھارة والفقراء
غالبا ما يكونوا أكثر عرضة للتسريح في بداية فترة اإلنكماش اإلقتصادي .فنقص
التعليم وإمكانية تحويل المھارات يعني أن ھذه الفئة من المرجح أن تكون أخر من
يحصل على فرص العمل بعد أن يبدأ اإلقتصاد في إستعادة النشاط ".كما أن فقدان
الوظائف في القطاع الرسمي تؤدي إلى زيادة تحول العمالة إلى القطاع غير
الرسمي حيث ال تتم مراعاة السالمة في أماكن العمل أوالحماية القانونية .عالوة
على ھذا ،من المرجح أن تزيد حدة الفقر بسبب فائض العرض في سوق العمل
الناجمة عن الھجرة العكسية من خالل البطالة المضافة في المدن والقرى العائدين
إليھا ،األمر الذي يضغط أكثر لخفض معدالت األجور .ويؤدي إنخفاض التحويالت
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المالية إلى تعرض قدرة األسر للخطر ،حيث تستخدم األسر أموال كتأمين إجتماعي
فعال ولتقيل أثر التقلبات في مستويات الدخل واالستھالك .وقد تلجأ األسر إلى بيع
ما لديھم من أصول إنتاجية مثل الماشية ،واألرض والحيوانات ذات العبء ،مما
يجعلھا أكثر عرضة للخطر والعوز.
ومن المرجح أن يؤدي إنخفاض استھالك األسر إلى زيادة سوء التغذية ،خصوصا
بين األطفال .وھذا بدوره يعرقل نمو الطفل ،ويؤثر على التعلم والقدرات المعرفية.
وقد أفاد تقرير من البنك الدولي أن وفيات الرضع في البلدان النامية أن تزيد عن
المتوسط بما يتراوح بين  200ألف إلى  400ألف رضيع في السنة بين عامي
 2009و  ،2015وھو العام المستھدف لبلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية .ويقدر
فريدمان و شادي ) (2009أن األزمة الحالية سوف تؤدي إلى ويادة تتراوح بين
 30و  50ألف حالة وفاة بين األطفال الرضع.
وبسبب صدمات الدخل ،قد تسحب األسر الفقيرة األطفال )وفي كثير من األحيان
البنات( من المدرسة حتى يتمكنوا من تكملة دخل األسرة من خالل عمل ھؤالء
األطفال في سوق العمل غير الرسمية .وھذا يديم إنتقال الفقر بين األجيال ويقلل من
الدخل في المستقبل خالل مرحلة البلوغ.
ويمكن لألزمة أن تفاقم توزيع الدخل .فمن المرجح أن تتحمل الفئات ذات الدخل
األعلى الصدمات بواسطة سحب المدخرات أو باستخدام التسھيالت المصرفية .أما
الفئات ذات الدخل المنخفض فغالبا ما تفتقر إلى المدخرات أو الحصول على خدمات
مالية من أجل تحقيق تعديالت في دخلھا عبر الزمن.
ماذا ينبغي أن تكون اإلستجابة الفورية؟ إن األزمة تؤثر على نحو غير متناسب على
الفقراء ،الذين ليس لديھم في المقام األول سوى آليات ضعيفة للتعامل معھا .ويعتبر
الدعم الذى يحمي عناصر حيوية مثل إستھالك المواد الغذائية ووقود الطبخ إجراء
مفيد لمكافحة االزمة .ويمكن للتوسع في حجم برامج المساعدات االجتماعية القائمة
مثل األشغال العامة كثيفة العمالة والتحويالت النقدية أن يوفر الحماية للوظائف
والدخل .وينبغي عدم المساس باإلنفاق االجتماعي واإلنفاق البنية التحتية .وتتطلب
كل ھذه اإلجراءات حيزاً ماليا ً وسياسيا ً لتبني سياسات إقتصاد كلي لمواجھة
التقلبات الدورية.
ماذا ينبغي أن تكون اإلستجابة طويلة األجل؟ إن السياسات الوطنية والمؤسسات
تحدد مسار التنمية .ولكن ضعف اإلقتصادات أمام األزمة يتحدد إلى حد كبير
موقعھا في التسلسل الھرمي لإلنتاج والتوزيع في اإلقتصاد العالمي .ويتطلب األمر
إستراتيجية للتحول في الھياكل اإلقتصادية واالجتماعية.
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