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قراءات
◼ مقال

◼ إضاءة

صدمة تحويالت المغتربين

ّ
احتكار القلة

س.ب .تشاندراسيخار ،جاياتي
غوش *

اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
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ت ــم تــوفـيــرهــا م ــن تــأجـيــل ال ـح ـ ّـج إلــى
مـكــة بـسـبــب االن ـخ ـفــاض الـكـبـيــر في
عــدد تأشيرات الحج الـصــادرة عقب
ال ـج ــائ ـح ــة .إذا كـ ــان هـ ــذا صـحـيـحــا،
فإنه يعني أن األرقــام الخاصة بهذه
ال ـب ـل ــدان ال تـعـكــس ال ـتــأث ـيــر الـفـعـلــي
ل ـل ــوب ــاء ع ـلــى اإلي ـ ـ ـ ــرادات امل ـهــاجــريــن
منها وال على قدرة هؤالء املهاجرين
على تحويل أموال إلى ديارهم.
ّ
فــي ظ ــل ال ـعــوامــل ،يـتـبـ ّـن أن الـبـلــدان
األصـ ـغ ــر واألك ـ ـثـ ــر فـ ـقـ ـرًا ه ــي األك ـث ــر
ت ـضــررًا .ال يمكن الـتـعــرف إل ــى األثــر
السلبي بشكل كامل من خالل النظر
إل ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض ن ـس ــب ال ـت ـح ــوي ــات
إل ــى الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي فقط،
ألن االن ـخ ـف ــاض ف ــي ال ـ ّنــاتــج املـحـلــي
الـنــاتــج عــن األزم ــة يخفف مــن تأثير
االنخفاض في التحويالت على هذا
ّ
املؤشر .لكن إذا أضفنا ذلك إلى الدور
ال ــذي تلعبه الـتـحــويــات فــي توفير
الـنـقــد األج ـن ـبــي ال ـض ــروري لتمويل
الواردات األساسية ،واآلثار السلبية
على ميزان املدفوعات التي يمكن أن
يحدثها االنخفاض في التحويالت،
فإن أثر األزمة سيبدو أقوى.
ل ــذا ،ف ــإن انـتـقــال آث ــار األزم ــة املـ ّ
ـدمــرة
التي ّ
يسببها الوباء عبر هذا الطريق
ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون م ـص ــدر ق ـلــق كبير
للبلدان النامية الصغيرة والفقيرة
ّ
مثل نيبال .ويعزز هذا األمر القضية
امل ـقـ ّـدمــة عـلــى أس ــس أخ ــرى مختلفة
السـ ـتـ ـج ــاب ــة دولـ ـ ـي ـ ــة تـ ـنـ ـط ــوي ع ـلــى
اإلعفاء من الديون وتعزيز املساعدة
التيسيرية اإلضافية بشكل كبير وال
سيما لتلك البلدان.

ثانيًا ،يبدو أن التوقعات تشير إلى
أن ان ـخ ـفــاض تــدف ـقــات ال ـت ـحــويــات
املالية يمكن أن يختلف بشكل كبير
ب ــن ال ـب ـل ــدان ،وهـ ــذا االن ـخ ـف ــاض قد
ال ي ـحــدث حـ ّتــى فــي بـعــض الـبـلــدان.
فـ ـم ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـس ـج ــل ن ـي ـب ــال،
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ع ـلــى
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ،مـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى %27
مــن نــاتـجـهــا املـحـلــي فــي ع ــام ،2019
انـخـفــاضــا فــي ال ـت ـحــويــات فــي عـ ّـام
 2020بأكثر مــن  .%10ومــن املتوقع
أن تـسـجــل الـهـنــد انـخـفــاضــا يـقــارب
ّ
الـ ،%9لكن هذه التحويالت ال تشكل
سـ ــوى  %2.8م ــن نــات ـج ـهــا امل ـح ـلـ ّـي.
وم ــن امل ـث ـيــر لــاه ـت ـمــام ،أن ــه يـتــوقــع
أن ت ـع ــان ــي س ــري ــان ـك ــا م ــن خ ـس ــارة
ف ــي ال ـت ـح ــوي ــات بـنـسـبــة  %1فـقــط،
ك ـم ــا ي ـت ــوق ــع أن ت ـس ـ ّـج ــل بــاك ـس ـتــان
وب ـن ـغ ــادي ــش زيـ ـ ــادات ف ــي تــدف ـقــات
التحويالت ،حتى وإن لم تكن بنفس
الـحـجــم ال ــذي شــوهــد فــي الـسـنــوات
السابقة .يمكن أن يكون أحد أسباب
االخ ـتــافــات فــي انـخـفــاض تــدفـقــات
الـ ـتـ ـح ــوي ــات هـ ــو االخ ـ ـتـ ــافـ ــات فــي
ال ــوجـ ـه ــات امل ـه ـي ـم ـنــة ل ـل ـم ـهــاجــريــن
واالختالف في املهن التي يتركزون
ف ـي ـه ــا ،ألن بـ ـل ــدان امل ـق ـص ــد تـتـبــايــن
فــي شــدة أزمــة البطالة الناتجة عن
الــوبــاء ومــا يرتبط بها مــن تجميد
في النشاط االقتصادي.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن يـ ـفـ ـس ــر
زيـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـح ــوي ــات فـ ــي بــاك ـس ـتــان
وبنغالديش .فيعزو «موجز الهجرة
وال ـت ـن ـم ـيــة  »33الـ ـص ــادر ع ــن الـبـنــك
ال ــدول ــي لـشـهــر ت ـشــريــن األول 2020
ال ــزي ــادة فــي الـتـحــويــات املــالـيــة إلــى
هذه البلدان« ،جزئيًا على األقل» ،إلى
مــا يشير إليه باسم «تأثير الحج».
فــاملـهــاجــرون يـحـ ّـولــون األم ــوال التي
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*نشر هذا املقال على موقع
 networkideas.orgفي  17تشرين
الثاني 2020
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تلقت تـحــويــات ت ــوازي مــا بــن %5
و %10مــن الـنــاتــج املـحـلــي .ومعظم
ه ــذه االق ـت ـص ــادات هــي مــن األصـغــر
(وفــي بعض الحاالت األضعف) في
املنطقة اآلسيوية.
ل ـك ــن ح ـت ــى م ــؤش ــر االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى حـجــم
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ي ـ ـع ـ ـكـ ــس الـ ـضـ ـع ــف
االقتصادي بالكامل؛
ً
أوال ،قــد تميل تــدفـقــات التحويالت
ّ
إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــركـ ــز ف ـ ــي بـ ـع ــض امل ـن ــاط ــق
فــي االق ـت ـص ــادات الـكـبـيــرة ،كـمــا هو
ال ـحــال فــي والي ــة ك ـيــراال فــي الـهـنــد،
م ـ ــا يـ ـ ًجـ ـع ــل تـ ــدف ـ ـقـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــات
ّ
نـسـبــة إل ــى ال ـنــاتــج امل ـحــلــي لـلــواليــة
مرتفعة للغاية .فمن بــن  83مليار
دوالر مــن الـتــدفـقــات إل ــى الـهـنــد في
عــام  ،2019تشير التقديرات إلــى أن
واليــة كيراال تلقت ما بني  14مليار
دوالر و 15مليارًا أي ما يمثل %30
ّ
من الناتج املحلي للوالية .لذا ،حتى
ل ــو ل ــم ت ـت ــأث ــر ال ـه ـن ــد ك ـك ــل ب ـصــدمــة
التحويالتّ ،فــإن واليــات مثل والية
كيراال ستتأثر بشكل كبير.

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2019
2020

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻛ
ﺑﺎ ش
ﻼد
ﻨﻐ
ﺑ
ﺎم
ﻴﺘﻨ
ﻴ
ﻓ ﺴﻴﺎ
وﻧﻴ
إﻧﺪ
ﺒﺎل
ﻧﻴ
ﻜﺎ
ﻳﻼﻧ
ﺳﺮ
ﻼﻧﺪ
ﺗﺎﻳ
ﻤﺎر
ﻴﺎﻧ
ﻣ دﻳﺎ
ﺒﻮ
ﻛﻤ
ﺰﻳﺎ
ﺎﻟﻴ
ﻣ

ﺴﺘ

ﺎن

ﻴﻦ

ﻠﻴﺒ

ﻔﻴ

اﻟ

ا
ﻟﺼ

ا

ﻴﻦ

ﻨﺪ

30

25

20

15

10

5

0

ﻟﻬ

اﻟﺼﻴﻦ

-20

ﺎن

األصغر واألكثر فقرًا هي
البلدان
ّ
األكثر تضررًا ّ من انخفاض تحويالت
المغتربين إل أنه ال يمكن التعرف
إلى األثر السلبي بشكل كامل من
دون احتساب دور التحويالت في
توفير النقد األجنبي الضروري
لتمويل الواردات األساسية
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ّ
لـ ـق ــد ك ـ ـ ــان االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض فـ ـ ــي ت ــدف ــق
التحويالت املالية من أهم التداعيات
ال ـس ـل ـب ـي ــة ألزمـ ـ ـ ــة ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد 19-ع ـلــى
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـن ــامـ ـي ــة .أتـ ـ ــى ذلـ ـ ــك بـسـبــب
خسارة العمال املهاجرين وظائفهم
ف ــي ال ـ ــدول امل ـض ـي ـفــة .فـفـيـمــا شـهــدت
جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق وال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ال ـت ــي
ت ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال املـ ـه ــاج ــري ــن
خ ـســائــر ف ــي ال ــوظ ــائ ــف ،ك ــان ال ـجــزء
العمالة
األكبر من الخسائر يصيب
ً
األج ـن ـب ـي ــة ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدول م ـق ــارن ــة
م ــع ال ـخ ـســائــر ف ــي وظ ــائ ــف الـعـمــالــة
املحلية .كــذلــك ،شـهــدت دول مجلس
التعاون الخليجي ،وهي من املناطق
ً
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـق ـبــل ع ـ ّـم ــاال
م ـه ــاج ــري ــن ،تـ ــدهـ ــورًا ف ــي األوضـ ـ ــاع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـس ـب ــب االنـ ـخـ ـف ــاض
ال ـحـ ّـاد فــي أس ـعــار الـنـفــط .وك ـمــا هو
ّ
مـتــوقــع ،ف ــإن الـبـلــدان األك ـثــر تـضـ ّـررًا
ه ــي ال ـب ـلــدان ذات ال ــدخ ــل املنخفض
وامل ـتـ ّ
ـوســط الـتــي ُي ـق ـ ّـدر أن تنخفض
التحويالت إليها بنسبة  %7من 548
مليار دوالر إلى  508مليارات دوالر.
لكن تكمن اختالفات كبيرة وراء هذه
األرق ـ ــام اإلج ـمــال ـيــة ،مــع آث ــار سلبية
بدرجة كبيرة لبعض هذه البلدان.
ّ
سلطت التقارير اإلخـبــاريــة الضوء
عـ ـل ــى األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـت ــي
أح ــدث ـت ـه ــا ص ــدم ــة ك ــوفـ ـي ــد 19-عـنــد
ال ـع ـمــال امل ـهــاجــريــن ال ــذي ــن خ ـســروا
ّ
وظائفهم ولــم يتمكنوا ّمــن الـعــودة
إلــى بلدانهم بسبب تــوقــف وسائل
ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد خ ـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
ّ
اإلغــاق .سرعان ما اتضح أن اآلثار
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــأزم ــة ال ـت ــي انـعـكـســت
ع ـلــى ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــال ب ـش ـكــل فـ ــردي،

ي ـم ـكــن أن ت ـط ـغــى أيـ ـض ــا ع ـل ــى دول
ّ
أهمية العمل
بأكملها ،وهذا بسبب
امل ــؤق ــت ف ــي الـ ـخ ــارج إلع ــال ــة األس ــر
مــن خــال الـتـحــويــات وأهـمـيــة هذه
التحويالت لالقتصادات بأكملها.
ـاص.
ت ــأث ــرت آس ـي ــا س ـل ـبــا ب ـش ـكــل خ ـ ّ
هـنــاك  10دول آسـيــويــة ،كــان يتلقى
كل منها أكثر من  10مليارات دوالر
من ّ التحويالت املالية في عام .2019
تمثل هذه التحويالت نحو  %47من
مجمل التحويالت إلى البلدان ذات
الدخل ّاملنخفض واملتوسط ،و%36
م ــن ت ــدف ــق ال ـت ـح ــوي ــات ف ــي ال ـعــالــم
كـلــه .وفـقــا لتقديرات البنك الــدولــي،
كــانــت الهند فــي ال ـصــدارة بتدفقات
فاقت  84مليار دوالر في عام ،2019
تليها الصني والفيليبني وباكستان
وب ـن ـغــاديــش .وداخـ ــل آس ـي ــا ،تـبــدو
دول جنوب آسيا أكثر اعتمادًا على
ّ
تدفقات تحويالت املهاجرين.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن امل ـس ـتــويــات املطلقة
لـ ـت ــدفـ ـق ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ال
تـ ـ ــوضـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ــدى ضـ ـ ـع ـ ــف كـ ـ ـ ــل ب ـ ـلـ ــد.
ف ـب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ح ـج ــم ال ـت ـح ــوي ــات
ن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي ،يـمـكــن
م ـ ــاح ـ ـظ ـ ــة أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــات
لــاق ـت ـصــادات املـخـتـلـفــة .فـقــد بلغت
قيمة التحويالت املالية إلــى الهند
 83مـلـيــار دوالر فــي ع ــام  ،2019أي
ّ
ما نسبته  %2.8من ناتجها املحلي
فقط ،فيما بلغت قيمة التحويالت
إل ــى نـ ّيـبــال  8.2م ـل ـيــارات دوالر ،أي
مــا يمثل  %27مــن ناتجها املحلي.
ومن حيث األهمية بالنسبة للناتج
املحلي ،خلف نيبال ،كانت البلدان
ال ـتــي ب ــدت مـكـشــوفــة ألي انـخـفــاض
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ه ـ ــي ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن
وب ــاك ـس ـت ــان وس ــري ــان ـك ــا وف ـي ـت ـنــام
وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادي ـ ــش وكـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــودي ـ ــا الـ ـت ــي

سوق الدواء العالمية

ّ
تتحكم شركات األدوية الكبرى ،أو ما
ُيعرف بالـ ،Big Pharma Companies
ّ
يمتد
بسوق الدواء العاملية .نفوذها
إلــى الـتـيــارات السياسية فــي الــدول
التي تعمل فيها أو حتى خارجها.
هــي ق ــادرة على التمويل بمليارات
ال ــدوالرت ،ولديها قــدرات تطويرية
ه ــائ ـل ــة ت ـخ ـل ــق ف ــرص ــا اس ـت ـث ـمــاريــة
كـبـيــرة أي ـضــا .أي إن ه ــذه الـشــركــات
ال ـت ــي تـعـمــل ف ــي امل ـج ــال اإلن ـســانــي،
لــديـهــا تـ ّ
ـوجـهــات سياسية وترتبط
بمصالح مــالـيــة .هــيّ أق ــوى حلقات
ال ـن ـفــوذ ال ــدول ــي ،لـكــنـهــا م ــن األك ـثــر
ربحية أيضًا.
ت ـك ـ ّـدس ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة الـعـمــاقــة
ّ
األرب ــاح بــوتـيــرة مــطــردة .أكـبــر عشر
شــركــات أدويـ ــة ح ــول ال ـعــالــم لديها

إيرادات سنوية تصل إلى  392مليار
دوالر م ــن أص ــل إي ـ ـ ــرادات إجـمــالـيــة
ل ـكــل الـ ـس ــوق ال ـع ــامل ــي بـقـيـمــة 1250
مـلـيــار دوالر ،أي أن حـ ّـصـتـهــا تبلغ
 %31من مجمل السوق العامليةّ .أما
ّ
لجهة القيمة السوقية ،فإن أكبر 10
ّ
ش ــرك ــات دواء ح ــول ال ـعــالــم ،م ـقــد ّرة
بـنـحــو  2043م ـل ـيــار دوالر ،وتـمــثــل
إي ــراداتـ ـه ــا ن ـحــو  %19م ــن قـيـمـتـهــا
ال ـس ــوق ـي ــة .وت ـن ـف ــق هـ ــذه ال ـش ــرك ــات
ج ــزءًا مـهـ ّـمــا م ــن إي ــرادات ـه ــا عـلــى ما
يـسـ ّـمــى «األبـ ـح ــاث وال ـت ـطــويــر» .في
عام  2019بلغ إنفاذ الشركات العشر
ـرى ن ـحــو  84م ـل ـيــار دوالر ،أي
ال ـك ـبـ ُ
ّ
نحو خمس إيــراداتـهــا ،لكن البحث
ّ
املحركان األساسيان
والتطوير هما
لكل اإليرادات واألرباح ،وبفضلهما

ﻓﺮﻧﺴﺎ

7.07%

أﻣﻴﺮﻛﺎ

ي ـت ــاح ل ـهــا إنـ ـت ــاج تــرك ـي ـبــات أدويـ ــة
واحـتـكــارهــا عـلــى ف ـتــرات تـصــل إلــى
 15س ـنــة .ه ــذا اإلن ـف ــاق الـكـبـيــر على
األب ـ ـح ـ ــاث والـ ـتـ ـط ــوي ــر هـ ــو م ـص ــدر
طمعها األســاســي للفوز ب ـ «بــراء ات
االخ ـتــراع» التي تتيح لها ممارسة
االحـ ـتـ ـك ــار الـ ــدولـ ــي وت ــول ـي ــد أربـ ــاح
طائلة.
وفــي سياق أوســع ،يمكن املالحظة،
من خالل تصنيف الشركات الكبرى
ل ـج ـه ــة ب ـل ــد املـ ـنـ ـش ــأ ،أن اإلي ـ ـ ـ ــرادات
ّ
تـتــركــز فــي دول مـعـ ّـيـنــة .فــالــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة تـسـتـحــوذ على
حـ ّـصــة  %51مــن إي ـ ــرادات الـشــركــات
ال ـع ـش ــر الـ ـكـ ـب ــرى ،ت ـل ـي ـهــا ســوي ـســرا
وبريطانيا بـ %25و %17تواليًا ،ثم
فرنسا بـ.%7

ﻧﺴﺒﺔ
إﻳﺮادات ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
ﻣﻦ إﻳﺮادات
أﻛﺒﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت
ﺳﻮﻳﺴﺮا

24.83%

أﻛﺒﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻳﺮادات
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Squibb

392.53
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
أﻛﺒﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت

2043

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﻳﺮادات ﻗﻄﺎع
اﻻدوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

1.250

127.85

189.4

93.46

144.53

140.81

27.77

33.27

43.54

23.57

26.15

21.61

19.24

13.94

25.46

23.52

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

اﻳﺮادات
)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 %ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات

اﻟﻤﺼﺪر, statista, thepharmaletter.com, bloomberg :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات أﻛﺒﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻠﻪ

31.4%
تصميم رامي ّ
عليان

