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یغذیھا نموذج  إن أزمة انعدام المساواة التي نجمت عن فیروس كورونا المستجد
الشركات في العالم بتحویل ملیارات الدوالرات  یاتكبراقتصادي سمح لبعض 

األمر الذي منح مكسبًا غیر متوقع آخر لكبار  ، وھومن أرباحھا إلى المساھمین
أصحاب الملیارات في العالم، وھم مجموعة صغیرة من الرجال البیض في 

الغالب. وفي الوقت نفسھ، تركت ھذه األزمة العمال ذوي األجور المنخفضة 
دون حمایة اجتماعیة أو مالیة. ومنذ بدایة من الجائحة كلفة  تحملوالیوالنساء 

سالمة العمال، ودفعت بالتكالیف  علىالشركات الكبرى األرباح  قدمتالجائحة، 
إلى أسفل سلسلة التورید، واستخدمت نفوذھا السیاسي لتشكیل استجابات 

ي في سلطة السیاسات. وینبغي أن یكون فیروس كورونا حافًزا لكبح جماح جذر
الشركات، وإعادة ھیكلة نماذج األعمال الھادفة ومكافأة جمیع أولئك الذین 
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 ملخص
فیروس كورونا  على إعالن منظمة الصحة العالمیة ستة أشھر بعد مضيّ فب. والقل دميأوقات ت حقًاإنھا 

ملیون  400ر أن شخص بسبب ھذا المرض. ویقدّ  800,000المستجد جائحة عالمیة، توفي أكثر من 
ما یصل إلى نصف بدفع یأن یمكن كما  بسبب الفیروس وظائفھمشخص، معظمھم من النساء، قد فقدوا 

  إلى براثن الفقر بانتھاء الجائحة. إنسانملیار 
فیما یكافح العمال وأسرھم والشركات ــ ف. غالبیةعة بین القلة والوقد كشفت الجائحة أیًضا الفجوة الشاس

بعض الشركات الكبرى من حمایة  تمكنتقد والمتوسطة ــ من أجل البقاء، ف وخاصة الشركات الصغیرة
 من الكارثة. بعضھا استفادوبل نفسھا من تداعیات الجائحة االقتصادیة، 

ولیست اآلثار االقتصادیة المنحرفة لفیروس كورونا المستجد ظاھرة طبیعیة وال عارض تاریخي. فقد 
لى قدم المساواة. وكان االقتصادیة ع ھاتداعیاتھذه اآلثار أو أن توزع  تُخفف وطأةكان من الممكن أن 

حمي العمال بشكل أفضل، وأن تكون الشركات أن تمن الممكن كذلك أن تكون الحكومات أكثر استعداًدا و
المتعثرة أكثر مرونة في مواجھة الصدمة االقتصادیة. ثمة ثالث طرق رئیسة فاقمت فیھا الشركات 

 اآلثار االقتصادیة لفیروس كورونا المستجد:  

  

لصدمة الشركات والعمال والحكومات لمساھمین قبل األزمة إلى االمفرط األرباح سداد  ضعرّ لقد  .1
 الجائحة

كان من الممكن أن یكون في متناول أكبر شركات العالم الكثیر  ،حین ضرب فیروس كورونا المستجد
كان لقد مكلفة. لحمایة عمالھا، وتعدیل نماذج األعمال التجاریة، ومنع عملیات اإلنقاذ ال يالنقدالمال من 

أكثر الفترات ربحیة في التاریخ بالنسبة ألكبر الشركات في العالم. وزادت أرباح أغنى من العقد الماضي 
في عام دوالر ترلیون  2.1إلى  2009ملیار دوالر في عام  820% من 156شركة بنسبة  500

مر الذي سمح لھا باالستیالء . وقد تجاوز نمو أرباحھا نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، األ2019
 على جزء أكبر من الحصة االقتصادیة العالمیة.

قبل األزمة الحالیة ذھبت بشكل حصري إلى مجموعة صغیرة  ھذه الشركات إال أن األرباح التي حققتھا
صدیقة  تقنیاتمن حملة األسھم األثریاء في الغالب بدًال من إعادة استثمارھا في وظائف أفضل أو 

ترلیون  S&P 500" 9.1" درجة في مؤشر، أنفقت الشركات المُ 2019و 2010للمناخ. وبین عامي 
 % من أرباحھا خالل الفترة نفسھا.90 یفوقأي ما  -كدفعات لمساھمیھا األثریاء دوالر 

بقت ویرى تحلیل جدید لمنظمة أوكسفام أن الشركات الكبرى في العالم استخدمت السنوات األربع التي س
إلى السنة  2016فیروس كورونا المستجد لتكثیف توزیع أرباحھا على المساھمین. ومن السنة المالیة 

شركة من الشركات الرابحة على مستوى العالم ما یقرب من ترلیوني  59، وزعت أكبر 2019المالیة 
% من صافي 83دوالر على مساھمیھا. وكانت ھذه المدفوعات إلى حملة األسھم تعادل في المتوسط 

أرباح ھذه الشركات. ولم تدفع العدید من الشركات فقط كل أرباحھا للمساھمین، بل كانت في بعض 
بعض أكبر  وجاءترباح إلى مستثمریھا األغنیاء. لسداد األ ھااألحیان تقترض أو تستخدم احتیاطیات

شیفرون  ات مثلشرككنسبة مئویة من أرباح  2019المدفوعات إلى المساھمین في السنة المالیة 
إذ وزع  -بالدوالر األمریكي، فاقت شركة آبل  بقیة الشركات ووبروكتر أند غامبل وبریتیش بترولیوم. 

 فقط. 2019ملیار دوالر للمساھمین في عام  81 عمالق التكنولوجیا ھذا

مالكي وقد أنفقت العدید من الشركات التي تعاني اآلن من مشاكل مالیة معظم أرباحھا على دفع نصیب 



األسھم من األرباح في العام الماضي فقط. فقد دفعت عشر من أكبر العالمات التجاریة للمالبس وحدھا 
) لمساھمیھا 2019% من أرباحھا في السنة المالیة 74ملیار دوالر (أي ما متوسطھ  21ما مجموعھ 

، من بنغالدیش إلى من أرباح األسھم وإعادة شراء األسھم. واآلن، فقد المالیین من عمال المالبس
 ات ورفضت دفع ما یتوجب علیھا لموردیھا.یالمكسیك، وظائفھم ألن الشركات ألغت الطلب

فمنذ كانون  یة انتشار فیروس كورونا المستجد.الوفر الذي یتمتع بھ المساھمون مع بداھنا ولم ینتھ 
 15ملیار و 21أكثر من  ل للمساھمینغوغاریر الشركات، دفعت مایكروسوفت والثاني/ینایر، وفقًا لتق

ملیار دوالر على التوالي. وحتى مع انخفاض الطلب على منتجاتھا خالل ھذه الجائحة، وزعت شركة 
% مما حققتھ من أرباح للمستثمرین منذ ینایر/ كانون الثاني. 200تویوتا لصناعة السیارات أكثر من 

% خالل األشھر الستة الماضیة. 400من كما سددت شركة "باسف" األلمانیة العمالقة للكیماویات أكثر 
% من أرباحھا الصافیة على المساھمین في 184وقد وزعت شركة آبفي األمریكیة العمالقة لألدویة 

. كما سبق أن وزعت ثالث من أبرز الشركات األمریكیة التي تطور 2020الربعین األولین من عام 
وھي جونسون آند جونسون  -المال العام  لقاحات لفیروس كورونا المستجد باستخدام ملیارات من

 كانون الثاني./ملیار دوالر على المساھمین منذ ینایر 16 -ومیرك وفایزر 

ولم تكن الشركات الرابحة وحدھا التي استمرت في الدفع للمساھمین. فقد سجلت أكبر ست شركات نفط 
خسائر صافیة   -ش بترولیوم وھي إكسون موبیل وتوتال وشل وبتوبراس وشیفرون وبریتی -في العالم 

، لكنھا مع 2020ملیار دوالر في الفترة من كانون الثاني/ینایر إلى تموز/یولیو  61.7متراكمة بلغت 
ملیار دوالر للمساھمین خالل نفس الفترة الزمنیة. ودفعت شركة سیبالت بترولیوم، أكبر  31ذلك دفعت 

، حتى 2020في األشھر الستة األولى من عام  % من أرباحھا للمساھمین132شركة نفط في نیجیریا، 
 في الوقت الذي تتعرض فیھ البالد لخطر االنھیار االقتصادي.

في مجال انعدام المساواة ألنھ یذھب في الغالب إلى  اسیئً  ایشكل السداد المفرط ألصحاب األسھم خبرً 
وھو یحّول الحوافز للمدیرین  األثریاء أصًال، وال یمكن إنفاقھ على منح أجور أفضل للعمال العادیین،

التنفیذیین نحو المدى القصیر. كما أنھ یزید من انعدام المساواة بین األنواع االجتماعیة ألن الرجال ھم 
من یملكون غالبیة أسھم الشركات وألنھ یضخم حزم التعویضات التي یتلقاھا المدراء التنفیذیون، 

شركة في  500من مدراء أكبر  -في المئة  2.8 أي -مدیر تنفیذي فقط  14ومعظمھم من الرجال (
العالم ولیس ثمة امرأة واحدة من بین المدراء التنفیذیین للشركات المدرجة في مؤشرات سوق األوراق 

 المالیة الرئیسة في البرازیل وجنوب أفریقیا وفرنسا وألمانیا).

 
 الجائحةد الحكومیة لمواجھة لدعم الموارمن الجھد الكثیر  تبذلتجني الشركات المال ولكنھا ال  .2

لقد عزز فیروس كورونا المستجد الدور الذي ال غنى عنھ للحكومات الفاعلة والناجعة في إدارة المشاكل 
التي تؤثر في المجتمع كلھ. وفي حین حققت بعض الشركات أرباًحا طائلة خالل ھذه الجائحة، لم تسھم 

 فیروس كورونا المستجد. في مكافحةھذه األرباح كثیًرا في دعم الحكومات 

ویبین تحلیل منظمة أوكسفام حجم األرباح المفرطة التي تحققھا بعض الشركات خالل انتشار الجائحة. 
وفي معرض دراسة البیانات المالیة للشركات األكثر ربحیة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة األمریكیة 

منظمة  خلصتازیل والھند ونیجیریا وجنوب أفریقیا، وأوروبا والیابان وكوریا الجنوبیة وأسترالیا والبر
أكثر بكثیر مما كانت قد حققتھ في  2020شركة في عام  32ق یأنھ من المتوقع تحقإلى أوكسفام 

شركة من أكثر  32، من المتوقع أن تحقق حقیقةأرباًحا كبیرة للغایة. وفي الالسنوات السابقة التي شھدت 
ملیار دوالر أكثر من متوسط السنوات األربع  109مجتمعة خالل الجائحة الشركات ربحیة في العالم 

السابقة، والتي كانت أصًال مربحة للغایة. وبما أن العدید من أصحاب الملیارات في العالم ھم أیًضا من 



ر بحوالي تقدّ  ةملیاردیًرا بمبالغ مذھل 25أكبر المساھمین في ھذه الشركات، فقد زادت ثروات أغنى 
 ملیار دوالر بین منتصف مارس/آذار وأواخر مایو/أیار فقط. 255

وسخاء أعمالھا  ائبالضر من بفضل مدفوعاتھاكلھ ذلك  عوضت عنقد یجادل البعض بأن الشركات قد 
الخیریة، ولكن األدلة ال تدعم ذلك. بل على العكس تماًما، تشیر التقدیرات إلى أن الحكومة األمریكیة قد 

. 2017ار دوالر من اإلیرادات بسبب تھرب الشركات الضریبي في عام ملی 135خسرت حوالي 
ملیار دوالر سنویًا. وعلى  20األعمال الخیریة للشركات أقل من قیمة وعلى النقیض من ذلك، بلغت 

نحو مماثل في الھند، تتضاءل مساھمات الشركات في المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي تبلغ قیمتھا 
ملیار دوالر في اإلیرادات الحكومیة بسبب تھرب  47ر مقارنة بالخسائر المقدرة البالغة ملیارات دوال 6

 الشركات الضریبي سنویًا.

أن تبرعات أكبر الشركات في العالم خالل إلى تحلیل منظمة أوكسفام  خلصوعلى المستوى العالمي، 
وبالتالي ال تشكل  2019% من إیرادات التشغیل لعام 0.32جائحة كورونا قد بلغت في المتوسط 

 مساھمة كافیة بالنظر إلى التكالیف المالیة لھذه األزمة ومدى أرباح الشركات.

، ینبغي للحكومات أن تلجأ إلى وسائل أكثر فاعلیة لحشد مساھمات الطوعیةوعوًضا عن االعتماد على ال
ارتفاع أرباح بعض ونظًرا إلى  مكافحة فیروس كورونا المستجد.من أجل موارد الشركات الكبرى 

من شأن التضحیة المشتركة  - یةاالقتصاد الضائقة في حین تغرق أخرى كثیرة في أوحال -الشركات 
والواقع أن  الحقیقیة أن تدعو إلى طریقة فاعلة لفرض ضرائب على األرباح الفائقة للشركات الكبرى.

إبان الحرب العالمیة  ترضتي فُ على غرار تلك ال -أرباح في فترة جائحة كورونا  على من شأن ضریبة
من أن تجمع ملیارات الدوالرات من العائدات الجدیدة الالزمة لمعالجة التفاوتات المتنامیة  -الثانیة 

الشركات  أما من القائمة على النوع االجتماعي التي أثارتھا ھذه الجائحة.تلك اقتصادیة وعرقیة و
یمكن  - شركة 32والبالغ عددھا  - ار فیروس كوروناالعالمیة التي تحقق أكبر قدر من الربح في إط

وثمة وجھة نظر تقول  لمعالجة ھذا الفیروس. 2020ملیار دوالر في عام  104جمع ما یقدر بحوالي 
أن یسدد تكالیف اختبارات ولقاحات فیروس كورونا المستجد لكل شخص على ھذا ھذا المبلغ لإنھ یمكن 

في مجال الرعایة الصحیة ملیار دوالر إضافیة في بناء قوة عاملة  33استثمار  الكوكب، باإلضافة إلى
 الخطوط األمامیة في القرن الحادي والعشرین. على تنشط

  
 لقد فاقمت الشركات التي تقدم األرباح على مصالح الناس من حدة أزمة كورونا .3

 
لكنھم ال یھتمون بحیاة الناس. ما زالت شركة و، لكسب المال"إنھم بحاجة إلى عمل العمال 

الدجاج تعمل، وما زالت تجني األرباح... لو كانوا اھتموا بصحة زوجي... ولو كانوا 
  لكان حیًا اآلن". ...الحمى بأمرأبلغوه 

 .1أرملة عامل متوفى كان موظفًا في مصنع دواجن في ماریالند

 

بعد لمرحلة ما جدید للشركات و"إعادة بناء أفضل"  ھدف تحدیدعلى الرغم من الخطاب المتزاید إلعادة 
فیروس كورونا المستجد، تطبق المكاتب التنفیذیة تغییرات قلیلة ذات مغزى. وبدًال من ذلك، كشفت 

 استجابات الشركات، مع بعض االستثناءات الملحوظة، عن الفجوة بین االلتزامات والممارسة. 

 )شركة 400تشمل أكثر من (حالة من جمیع أنحاء العالم  100وقد حددت منظمة أوكسفام أكثر من 
 :تواصل فیھا ھذه الشركات



سداد أرباح المساھمین وبرامج التعویضات التنفیذیة على الرغم من تلقي عملیات إنقاذ حكومیة  •
 وتسریح عمال؛

 ؛عدم ضمان سالمة الموظفین وعدم الحؤول دون انتھاكات العمل •
 تحویل التكالیف والمخاطر إلى أسفل سالسل التورید؛  •
 االستفادة من برامج اإلغاثة الحكومیة على الرغم من عدم االستحقاق أو األھلیة؛  •
 .الضغط على الحكومات من أجل إلغاء القیود المفروضة على الحمایة البیئیة والضریبیة واالجتماعیة •

ج لیس التباین في اآلثار االقتصادیة لفیروس كورونا المستجد من قبیل الصدفة. بل ھو نتیجة لنموذو
اقتصادي یحقق أرباًحا لصالح ألثریاء، بینما یستغل الكثیرین. ولم تخلق ھذه الجائحة الظلم االقتصادي أو 

 العرقي أو القائم على النوع االجتماعي وإنما كشفتھا وأظھرتھا جلیة للعیان.

ھمین على أي لقد عزز المال والنفوذ السیاسي للشركات القویة واألفراد األغنیاء خیار تقدیم قیمة المسا
 التي تقطعھاشيء آخر. كما أدام ھذا النظام ازدواجیة خطاب الشركات المتمثل في الوعود النبیلة 

الخیریة، التي حالت دون تحقیق المزید من التغییرات  ھاالطوعیة ومساھمات ھاالشركات، ومعاییر
 الجوھریة في نظامنا االقتصادي.

التفاوت االقتصادي مع تزاید عدد الشركات الكبیرة التي تمارس قوة  تفاقمر مسار األمور،  سیوما لم نغیّ 
 اقتصادیة وسیاسیة أكبر على حساب الشركات الصغیرة والعمال والمؤسسات الدیمقراطیة.

ھذا ھو الوقت المناسب لكي تضع الحكومات الحوافز والقیود من أجل كبح جماح قوة الشركات بشكل 
عمال التجاریة الھادفة، ومكافأة جمیع أولئك الذین یضیفون قیمة. ومن جذري، وإعادة ھیكلة نماذج األ

شأن ذلك كلھ أن یخلق اقتصاد ما بعد فیروس كورونا المستجد لمعالجة المناخ للجمیع الذي سیكون في 
ر المناخ ــ مع حمایة أفقر الناس في وضع أفضل لتحمل الصدمات في المستقبل ــ بما في ذلك تأثیر تغیّ 

 ذاتھ.الوقت 

ھذه ھي مسودة الخطة التي تقترحھا ھذه الورقة. ویبدأ ذلك كلھ وینتھي بنموذج اقتصادي یضع الناس في 
مركز االھتمام، ویحمي الفئات األشد ضعفًا، ویوزع األرباح بإنصاف، ویتخذ الدیمقراطیة منطلقًا لھ. كما 

التي حققھا عدد قلیل من الناس أنھ یبدأ بفرض ضرائب من أجل الصالح العام على األرباح الزائدة 
 والشركات خالل الجائحة.

وتقترح ھذه الورقة أن یركز صانعو السیاسات وقادة األعمال على أربعة نقاط تتمثل في األھداف 
 واألشخاص واألرباح والسلطة للتحرك في ھذا االتجاه: 

 من األعمال" الھدف"إعادة تعریف : األھداف •
 اھتمام األعمالوضع الناس في مركز : األشخاص •
 ضمان حصة عادلة لجمیع أصحاب المصلحة: األرباح •
 .تحویل كیفیة إدارة الشركات: السلطة •

وتُختتم ھذه الورقة بتوصیات لكبح جماح سلطة الشركات، وإعادة ھیكلة نماذج األعمال التجاریة الھادفة، 
 ومكافأة جمیع الذین یعملون لتحقیق األرباح، وخلق اقتصاد للجمیع.  

 
  .صراحة ، ما لم یُذكر خالف ذلك2020آب/أغسطس  13جرت آخر زیارة إلى جمیع الروابط في 
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