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أشهر الشركات األمريكية تحزم أغراضها

مغادرة وادي

السيليكون

أزمة كاليفورنيا وعاصفة
الفرار الجماعي

ومضات  -ستانفورد ـ جون تايلور *
تفيد األخبار الواردة من وادي السيليكون بأنَّ بعض أكثر شركات
أميركا حيوية بدأت تحزم أغراضها وترحل .حيث شرعت مؤسسة
هيوليت باكارد ( ،)HPالشركة التي بدأها بيل هيوليت وديفيد
باكارد داخل جراج في مدينة بالو ألتو عام  ،1939في نقل
مقرها الرئيس إلى هيوستن ،تكساس ،وقبلها نقلت شركة
البرمجيات العمالقة أوراكل مقرها من ريدوود سيتي،
كاليفورنيا ،إلى أوستن ،تكساس.
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علــى نحــو مماثــل ،أعلــن إيلــون ماســك ،الرئيــس
التنفيـــذي لشـــركتي تســـا وســـبيس إكـــس ،أنـــه
أوضــح تفســيرات النــزوح الجماعــي
ســـينتقل إلـــى تكســـاس ،وكذلـــك جـــو لونســـديل،
يعــود الرتفــــاع الضـرائــــب علــــى
مؤســـس شـــركة باالنتيـــر لتحليـــل البيانـــات ،الـــذي
مســتوى الواليــة
ســيجلب برفقتــه شــركة إدارة رأس المــال المجــازف
 .8VCيشـــعر لونســـديل بخيبـــة أمـــل كبيـــرة تجـــاه
بعنـــوان «كاليفورنيـــا ،أحبهـــا وأتركهـــا».
الواليـــة الذهبيـــة لدرجـــة أنـــه أعلـــن عـــن تحركـــه
علنـاً فــي مقــال رأي لصحيفــة وول ســتريت جورنــال
فرار جماعي

بالطبـــع ،الحـــظ العديـــد مـــن المراقبيـــن
االقتصاديي ــن ه ــذا الن ــزوح قب ــل وق ــت طوي ــل م ــن
تحولـــه إلـــى فـــرار جماعـــي .فـــي الواقـــع ،كانـــت
جميــع المحاضــرات التــي أ ُلقيهــا لداعمــي مؤسَّ ســة
هوفــر فــي جامعــة ســتانفورد تُع َقــد فــي كاليفورنيــا،
لكن ــي أج ــد نفس ــي اآلن أس ــافر معظ ــم الوق ــت إل ــى
داالس أو مدينـــة أخـــرى ،ألنَّ هـــذه هـــي األماكـــن
الت ــي اتج ــه إليه ــا كثي ــر م ــن الن ــاس.
توجـــد تفســـيرات معقولـــة لهـــذه االنتقـــاالت،
ويتم َّث ــل أح ــد أوض ــح ه ــذه التفس ــيرات ف ــي ارتف ــاع
الضرائـــب علـــى مســـتوى الواليـــة .حيـــث يصـــل
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األســعار المتدنيــة للمســاكن
فــي تكســاس تغــري أصحــاب
األعمــال علــى االنتقــال إليهــا

أعلـــى معـــدل لضريبـــة الدخـــل الشـــخصي فـــي
والي ــة كاليفورني ــا إل ــى  ،%13.3و %8عل ــى الدخ ــل
الخاضـــع للضريبـــة بيـــن  45753و 57824دوالراً
(لمقدم ــي اإلق ــرارات الفرديي ــن) .ف ــي المقاب ــل ،ال
تفـــرض واليـــة تكســـاس ضريبـــة دخـــل شـــخصي.
وعل ــى نح ــو مش ــابه ،ف ــي حي ــن يبل ــغ مع ــدل ضريب ــة
الشـــركات فـــي كاليفورنيـــا  ،%8.84ال تفـــرض
والي ــة تكس ــاس ضريب ــة عل ــى الش ــركات ،وتف ــرض
عوضـــاً عـــن ذلـــك ضريبـــة امتيـــاز تبلـــغ نحـــو %1
فـــي المتوســـط (بنـــاء علـــى إجمالـــي اإليـــرادات).
وأخي ــراً ،تف ــرض والي ــة كاليفورني ــا ضريب ــة مبيع ــات
بنســبة  ،%7.25مقارنــة بنســبة  %6.25فــي واليــة
تكســـاس.
أسعار المساكن

عــاوة علــى ذلــك ،فــي حيــن يقــل متوســط معــدل
ضريبــة األمــاك الفعلــي فــي كاليفورنيــا عــن مثيلــه
ف ــي تكس ــاس ،تعـ ـ ُّد أس ــعار المس ــاكن ف ــي األخي ــرة
أكثــر مــن كافيــة لتعويــض هــذا الفــارق .حيــث يصــل
متوســـط معـــدل ضريبـــة األمـــاك مـــع ضرائـــب
ورســـوم تصنيـــف العقـــارات إلـــى نحـــو  %1فـــي
كاليفورني ــا ،ونح ــو  %1.9ف ــي تكس ــاس .ولك ــن م ــع
بل ــوغ متوس ــط أس ــعار المن ــازل ف ــي كاليفورني ــا نح ــو
 450أل ــف دوالر ،يك ــون متوس ــط ضريب ــة األم ــاك
ف ــي ح ــدود  4500دوالر ف ــي الس ــنة ،مقارن ــة بأق ــل
مــن  2800دوالر فــي تكســاس ،حيــث يبلــغ متوســط
كاليفورني ــا ثان ــي أكب ــر ع ــبء تنظيم ــي فيم ــا يتعلَّ ــق
أس ــعار المن ــازل نح ــو  146أل ــف دوالر.
بالتوظي ــف بي ــن جمي ــع الوالي ــات الخمس ــين .يعتم ــد
أعباء تنظيمية
هـــذا الترتيـــب علـــى نتيجـــة إجماليـــة مكونـــة مـــن
تعـــ ُّد االختالفـــات التنظيميـــة أيضـــاً مـــن ســـبع فئـــات تنظيميـــة للعمـــل :تعويـــض العمـــال،
العوام ــل الت ــي تُراع ــى ف ــي ق ــرارات اختي ــار الموق ــع .والترخيـــص المهنـــي ،والحـــد األدنـــى لألجـــور،
وفقـــاً لمعهـــد أبحـــاث المحيـــط الهـــادئ ،تتحمَّـــل وغي ــاب قواني ــن الح ــق ف ــي العم ــل ،وم ــدى تواف ــر
www.mbrf.ae

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

35

اقتصاد

المزاي ــا الطبي ــة اإللزامي ــة ،والتأمي ــن ض ــد البطال ــة،
وأنظم ــة اإلعاق ــة القصي ــرة األج ــل .كل الئح ــة م ــن
هــذه اللوائــح  -حتــى تلــك المســتترة مثــل الترخيــص
المهنـــي  -تُضيـــف إلـــى تكاليـــف االمتثـــال ،والتـــي
تك ــون أعباؤه ــا كبي ــرة نس ــبياً ف ــي حال ــة الش ــركات
الناشـــئة الصغيـــرة.
ثمـــة اختالفـــات كبيـــرة أيضـــاً فـــي الضوابـــط
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التنظيمي ــة الت ــي تقي ــد كيفي ــة اس ــتخدام األراض ــي
ألغــراض ســكنية أو تجاريــة أو ترفيهيــة .علــى وجــه
التحدي ــد ،تمن ــع لوائ ــح تنظي ــم اس ــتخدام األراض ــي
(التـــي تحددهـــا غالبـــاً حكومـــات المـــدن أو
المقاطعــات) بنــاء المســاكن أو تقيــد هــذه العمليــة،
وبالتال ــي تزي ــد م ــن تكلف ــة اإلس ــكان .ويُظه ــر بح ــث
الخبـــراء االقتصادييـــن كايـــل هيركينهـــوف ،ولـــي

تقريرهـــا للجنـــة األوراق الماليـــة والبورصـــة حـــول
انتقاله ــا ف ــي اآلون ــة األخي ــرة إل ــى أنَّ «العدي ــد م ــن
موظفينــا يمكنهــم اختيــار مواقــع مكاتبهــم ،ويمكنهــم
أيض ـاً مواصلــة العمــل مــن المنــزل بــدوام جزئــي أو
كام ــل».
علـــى أيـــة حـــال ،أثنـــاء تجولـــي بالســـيارة
داخ ــل وادي الس ــيليكون ،أرى أنَّ مواق ــف س ــيارات
الموظفي ــن ف ــي جوج ــل وفيس ــبوك وآب ــل أصبح ــت
خاليـــة اآلن .وبغـــض النظـــر عمّـــا إذا كانـــت هـــذه
الش ــركات س ــتنض ُّم إل ــى ش ــركات أخ ــرى ف ــي نق ــل
مقراته ــا ،م ــن الواض ــح أنَّ نس ــبة أكب ــر بكثي ــر م ــن
موظفيه ــا س ــتعمل ع ــن بُع ــد ف ــي «الوض ــع الطبيع ــي
الجديـــد» بعـــد الجائحـــة .وبالفعـــل ،ذكـــرت
«فيســـبوك» أنهـــا تتوقَّـــع أن يعمـــل نحـــو نصـــف
موظفيهـــا عـــن بُعـــد فـــي المســـتقبل.
أوهاني ــان ،وإدوارد بريس ــكوت أنَّ كاليفورني ــا لديه ــا إشارات أمل

مجموعـــة مـــن أكثـــر لوائـــح اســـتخدام األراضـــي
تقييـــداً فـــي البـــاد ،فـــي حيـــن أنَّ «تكســـاس
لديه ــا أدن ــى مس ــتوى م ــن لوائ ــح تنظي ــم اس ــتخدام
األراضـــي».

تطور االتصاالت المبتكرة

أدت جائحـــة كوفيـــد 19-إلـــى تضخيـــم تأثيـــر
ه ــذه الف ــروق الضريبي ــة والتنظيمي ــة ،حي ــث أثبت ــت
أنَّ العديــد مــن األشــخاص (خاصــة أولئــك العامليــن
فــي قطــاع التكنولوجيــا) ال يحتاجــون بالضــرورة إلــى
أن يعيش ــوا بالق ــرب م ــن م ــكان عمله ــم .وعل ــى ه ــذا
فــإنَّ الهــروب مــن وادي الســيليكون يرجــع بشــكل مــا
أو بآخ ــر إل ــى تط ــور ابت ــكارات االتص ــاالت الس ــلكية
والالس ــلكية مث ــل خدم ــات عق ــد االجتماع ــات ع ــن
طري ــق الفيدي ــو .ف ــي الواق ــع ،أش ــارت «أوراكل» ف ــي
يُظهــر أحــد األبحــاث أن لــدى
كاليفورنيــا مجموعــة مــن أكثــر
لوائــح اســتخدام األراضــي تقييــدًا
فــي البــاد
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هـــل تعمـــل حكومـــات واليـــة كاليفورنيـــا
والحكومـــات المحليـــة علـــى تخفيـــف الضرائـــب
واللوائ ــح المرهق ــة والحواج ــز األخ ــرى لوق ــف ه ــذا
التدافــع إلــى الخــارج؟ الحــق أنَّ القــرارات الرئيســة
التـــي اتخذهـــا الناخبـــون فـــي نوفمبر/تشـــرين
الثان ــي الماض ــي تُعط ــي إش ــارات تبع ــث عل ــى األم ــل
بــأنَّ ثمــة تغيــرات فــي الطريــق .علــى ســبيل المثــال،
واف ــق س ــكان كاليفورني ــا عل ــى االقت ــراح  ،22ال ــذي
يصنـــف الســـائقين فـــي منصـــات طلـــب ســـيارات
األج ــرة باعتباره ــم متعاقدي ــن مس ــتقلين .وبذل ــك،
ألغــى الناخبــون جــزءاً مــن مشــروع قانــون الجمعيــة
رق ــم  ،)AB 5( 5ال ــذي ف ــرض من ــذ س ــبتمبر/أيلول
 2019قي ــوداً عل ــى ف ــرص الس ــائقين العاملي ــن ف ــي
التطبيق ــات م ــن خ ــال تصنيفه ــم موظفي ــن.
وفـــي إشـــارة جيـــدة أخـــرى ،رفـــض ناخبـــو
كاليفورنيـــا االقتـــراح  ،15الـــذي كان مـــن شـــأنه أن
يبــدأ تعديــاً دســتورياً يهــدف إلــى زيــادة الضرائــب
عل ــى الممتل ــكات التجاري ــة والصناعي ــة .حي ــث رأى
الناخب ــون أنَّ ه ــذا االقت ــراح بمثاب ــة صفع ــة لمب ــادرة
االقت ــراع رق ــم  13لع ــام  ،1978والت ــي س ــاعدت من ــذ
فت ــرة طويل ــة عل ــى إبق ــاء مع ــدالت ضريب ــة األم ــاك
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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منخفض ــة .وعل ــى الرغ ــم م ــن دع ــم حاك ــم الوالي ــة
جافيـــن نيوســـوم للمقتـــرح رقـــم  ،15كان غالبيـــة
ســـكان كاليفورنيـــا يعلمـــون جيـــداً أنَّ معـــدالت
الضرائـــب المرتفعـــة ســـتؤدي فـــي النهايـــة إلـــى
تفاقـــم مشـــكالت واليتهـــم.
إجراء سلبي

وتبقـــى القـــوى الكامنـــة المحركـــة للديناميكيـــة
كمـــا هـــي .حيـــث تعـــزز شـــركة زوم التصـــاالت
الفيديـــو ،إحـــدى شـــركات وادي الســـيليكون ،نمـــو
وانتش ــار العم ــل ع ــن بع ــد .وم ــع ذل ــك ،فه ــذا لي ــس
وقــت الشــعور بالرضــا عــن الــذات .فحتــى إذا بــدأت
س ــاحات انتظ ــار الس ــيارات تمتل ــئ م ــرة أخ ــرى م ــع
توزي ــع لقاح ــات كوفي ــد ،-19ستس ــتمر العدي ــد م ــن
الشــركات فــي مغــادرة الواليــة مــا لــم يجــرِ التخلــص
مــن أعبــاء ممارســة األعمــال التجاريــة .واألســوأ مــن
ذلــك ،بــدالً مــن معالجــة مشــكلة الهجــرة الجماعيــة،
يناقـــش المشـــرعون فـــي واليـــة ســـاكرامنتو اآلن
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ضريبـــة ثـــروة جديـــدة  -وهـــو إجـــراء آخـــر مـــن
ش ــأنه بالتأكي ــد أن يزي ــد األم ــور س ــوءاً.
م ــع فش ــل صانع ــي السياس ــة ف ــي التعام ــل م ــع
مش ــكلة التش ــرد المتزاي ــدة ف ــي س ــان فرانسيس ــكو
ولـــوس أنجلـــوس ،أو حتـــى مـــع حرائـــق الغابـــات
المســـتعرة فـــي جميـــع أنحـــاء الواليـــة ،أصبحـــت
عـــال مـــن
قـــدرة كاليفورنيـــا علـــى توفيـــر مســـتوى ٍ
المعيشـــة معرضـــة للخطـــر .ولكـــن ،كمـــا أخبرنـــي
أحــد قــادة األعمــال البارزيــن الذيــن غــادروا أخيــراً،
«م ــا زل ــت أح ــب كاليفورني ــا وآم ــل أن أس ــاعد عل ــى
إصالحه ــا» .وق ــد ح ــان وق ــت العم ــل.
* ج ــون تايل ــور وكي ــل وزارة الخزان ــة األميركي ــة
مــن  2001إلــى  2005وأســتاذ علــوم االقتصــاد فــي
جامع ــة س ــتانفورد وكبي ــر زم ــاء مؤسَّ س ــة هوف ــر.
وهـــو مؤلـــف كتـــاب «محاربـــي الماليـــة العالميـــة»
وكت ــاب «اختي ــار الحري ــة االقتصادي ــة» (م ــع ج ــورج
ش ــولتز).

