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التفتيش عن أزمة اقتصادية

a

ّ
كم سيكلف إصدار
اليوروبوند الجديد؟

ما نراه هو من خصائص النظام الجديد

ّ
ّ
واالقتصاديين .تستند
األسواق
في
لين
المحل
من
الكثير
عقول
ك
تتمل
العاصفة قادمة ّ ال محالة ،هذه الفكرة
ً
ّ
منحنى العوائد في الواليات المتحدة األميركية ،الذي يسبق عادة أي ركود
آراؤهــم إلى تسطح وهبوط ّ
في المدى المنظور ،علمًا بأن االقتصادي األميركي بول
اقتصادي ،ما دفع هؤالء إلى توقع الركود العالمي ّ
كلمة شهيرة إن االقتصاديين توقعوا  9من آخر  4أزمات ركود في العالم ،في إشارة منه
سامويلسون قال في ّ
ّ
التسرع وضعف التوقعات في هذا المضمار .ولكن هذا ال يعني أن االقتصاد العالمي بخير
إلى
دانيال ملحم
إقتصادي لبناني مقيم في فرنسا
ّ
ّ
النمو العاملي ومــؤشــرات
بــن تباطؤ
ّ
ّ
مـ ــاكـ ــرو-اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ـح ــلـ ـي ــة ق ــوي ــة
ـاء  )manufacturiersهـنــاك
(بــاس ـت ـث ـنـ ّ
مساحة تغذي فرضية العاصفة .وما
زاد ال ـش ـك ــوك ه ــو ع ـ ــودة ال ـس ـيــاســات
النقدية والتحفيز الـكـ ّـمــي مــن جديد.
ّ
بعض املحللني اعتبر أن هذا التباطؤ
مرده إلى الحرب التجارية بني الصني
ّ
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة أو إلـ ـ ــى ح ــرب
الـ ـعـ ـم ــات ...ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،وف ــي
تـحـلـيــل بـسـيــط ل ـل ـب ـيــانــات ،يـظـهــر أن
مرده إلى ّ
التباطؤ ّ
عدة أسباب رئيسة
مغايرة ،هي:
• تباطؤ الطلب الداخلي في الصني:
يأتي تباطؤ التجارة العاملية ،وكذلك
الـ ـنـ ـم ـ ّـو الـ ـع ــامل ــي ،مـ ــن ض ـع ــف ال ـط ـلــب
الــداخ ـلــي فــي الـصــن (أي االس ـت ـيــراد)
بــالــدرجــة األول ــى ،ولـيــس مــن الـحـ ُـروب
التجارية أو حروب العمالت ،كما ذ ِكر.
هذا الضعف في الطلب الداخلي مرده
ّ
التحول
إلــى الصعوبات التي تعتري
نـحــو ن ـمــوذج جــديــد لـلـنـمـ ّـو الــداخـلــي
الـصـيـنــي ،ال ــذي انخفضت مساهمته
بنسبة  1.4نقطة في التجارة الدولية
هــذه السنة .فأثر الـحــرب التجارية ال
يــزال صغير الحجم ( 70مليار دوالر
رسوم جمركية) ،أي  %0.11من الناتج
ال ـعــاملــي .وه ــذه الـنـسـبــة ضعيفة جـ ّـدًا
لـلـتــأثـيــر ع ـلــى ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــةّ .أم ــا
ً
حــرب الـعـمــات فــا وج ــود لـهــا أصــا،
إذ إن قــواعــد تـحــديــد أس ـعــار الـصــرف
أصـ ـبـ ـح ــت ت ـخ ـض ـُـع لـ ـض ــواب ــط ت ـقـ ّـيــد
ّ
تحركاتها ضمن أط ــر مـعـ ّـرفــة مسبقًا
وباتفاق ضمني بني السلطات النقدية
الـعــاملـيــة .وه ــذا مــا عـ ّـبــر عـنــه بــوضــوح
«إن حرب
وزير املال
البرازيلي بالقول ّ
ّ
ال ـع ـمــات مــا هــو إل تـغـ ّـيــر مــؤقــت في
سياسات املصارف املركزية في إطار
جـ ّـو مــن الـتـعــاون الهيكلي فــي أســواق
الـصــرف» (بلومبرغ أيـلــول /سبتمبر
ً
 .)2015أض ــف إل ــى أن دوال كــالـصــن
ً
م ـ ـثـ ــا ،ت ـح ـت ـفــظ بـ ـمـ ـخ ــزون ه ــائ ــل مــن
ّ
العمالت األجنبية ،يتخطى  %43من
االحـتـيــاطــي الـعــاملــي مــن ال ـ ــدوالر ،وال
تستطيع ال ـت ـصـ ّـرف بــه خشية مــن أن
يـ ـ ّ
ـؤدي بـيـعــه إل ــى ارت ـف ــاع تـلـقــائــي في
ّ
قيمة عملتها املـحــلُـيــة .مـثــال آخــر هو
ّ
اإلرادة السياسية املستترة واملتحكمة
ف ــي ال ـت ــوزي ــع املـ ـت ــوازن ل ــأس ــواق بني
عملتي أكـبــر اقتصادين عامليني هما
أميركا والصني .وفي عملية حسابية
بسيطة ،نرى أن الدولتني مجتمعتني
ّ
تمثالن نحو  %40من الناتج اإلجمالي
ّ
ال ـعــاملــي مـقــسـمــة بـشـكــل مـتـســاو على
أس ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـق ـ ــوة ال ـ ـشـ ــرائ ـ ـيـ ــة لـ ـك ــل مــن
العملتني .هكذا تنتفي العوامل التي
نراها أمامنا كأسباب لضعف النمو
وما هي إال عشوائيات تخبئ وراءها
ترتيبًا خفيًا.
• ن ـس ـبــة ال ـع ـم ــال ــة ال ـك ــام ـل ــة ف ــي دول
:OCDE
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ــتـ ـ ـح ـ ــدة ،وأوروبـ ـ ـ ـ ــا
والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ،ال ت ـ ـ ــزال ن ـس ـب ــة ال ـب ـطــالــة
ض ـع ـي ـفــة ج ـ ـ ـ ّـدًا ،وهـ ــي الم ـس ــت ح ــدود
الـعـمــالــة الـقـصــوى فــي بـعــض الـبـلــدان

(.)taux de chômage structurel
وعـمــومــا ،كـمــا هــو مـتـعــارف عليه أنــه
ّ
النمو
في حدود العمالة الكاملة ،يبدأ
بالتباطؤ.
• الصعوبات التي تعاني منها الدول
الصاعدة:
إضــافــة إلــى مشاكل الصني الداخلية،
هناك دول كاألرجنتني وتركيا وكوريا
الجنوبية وجنوب أفريقيا والبرازيل...
تعاني من صعوبات ّ
جمة من ارتفاع
ّ
نسب التضخم وأسعار الفائدة وركود
ّ
في القطاع الصناعي ،...وكلها عوامل
ّأدت إلى انخفاض مساهمة هذه الدول
ف ــي ح ـجــم ال ـت ـج ــارة وال ـن ـم ـ ّـو ال ـعــاملــي
بنسبة  %0.4خالل السنة األخيرة.
منذ ّعام  ،2000كانت الــدول الصاعدة
ت ـح ــق ــق ن ـ ـمـ ـ ّـوًا ت ـص ــاع ــدي ــا وس ــري ـع ــا،
وأص ـب ـحــت ف ــي ف ـتــرة وج ـي ــزة ت ـشــارك
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـورة م ـ ـنـ ــاص ـ ـفـ ــة ف ــي
دي ـنــام ـي ـك ـيــة ال ـن ــات ــج الـ ـع ــامل ــي .وه ــذا
يعتبر ب ـحـ ّـد ذات ــه تـغـيـيـرًا جــذريــا في
ديـنــامـيـكـيــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ـع ــامل ــي ،ال ـت ــي م ــن خ ــال ــه بـ ــدأت دول
 OCDEتخسر مــن موقعها التجاري
وال ـت ـن ــاف ـس ــي ،مـ ــا دف ـ ــع ب ـع ـض ـهــا إل ــى
اإلع ــان عــن اتـبــاع سـيــاســات حمائية
وانـ ـط ــوائـ ـي ــة (ب ــري ـط ــان ـي ــا والـ ــواليـ ــات
ّ
ّ
يستقر
املــتـحــدة) .لكن هــذا االتـجــاه لم
ب ـعــد ،إذ إن ال ـصــن ال تـمـلــك إل ــى اآلن
ّ
م ـق ـ ّـوم ــات تـنـمـيــة م ــرك ــزة وم ـس ـتــدامــة
يعتمد نـمـ ّـوهــا عـلــى الـطـلــب الــداخـلــي
أكثر ّ
مما هو عليه اليوم .كذلك الهند
وتركيا والدول السالفة الذكر ،ال تزال
ّ
منهجيتها
تعاني من اضطرابات في
االق ـت ـص ــادي ــة ،م ــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى إدخـ ــال
عــامــل جــديــد مــن عــدم االسـتـقــرار على
التجارة الدولية.

في المخاطر المحدقة
إن االس ـت ـمــرار فــي الـسـيــاســات املالية
ّ
التوسعية في دول ،OCDE
والنقدية
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـع ـم ــال ــة ال ـكــام ـلــة
ّ
ّ
والنمو املقبول ،يشكل تهديدًا حقيقيًا
جـ ّـديــا وخـطـيـرًا على اقـتـصــاداتـهــا في
الفترة املقبلة ألسباب عديدة ،منها:
ـاورة وال ـت ـحـ ّـرك
• ف ـق ــدان ه ــام ــش املـ ـن ـ ّ
في حــاالت الــركــود املتوقعة واألزمــات
ّ
الحادة.
إن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام اآلن ـ ـ ـ ــي ل ـس ـي ــاس ــات
اق ـت ـص ــادي ــة ع ــدي ــدة ل ـت ـح ـف ـيــز الـطـلــب
ّ
ً
ال ــداخ ـل ــي (م ـث ــا ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة)،
أدى ّم ــع ال ــوق ــت إل ــى ف ـق ــدان هــوامــش
الـتــدخــل لكبح جـمــاح األزمـ ــات .كانت
سياسة «الـفـيــدرالــي األمـيــركــي» تقوم
ع ـلــى رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة تــدريـجـيــا
خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــن املـ ـقـ ـبـ ـل ــن ل ـت ــام ــس
مـ ـت ـ ّ
ـوس ــط ُ أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ال ـطــوي ـلــة
األجل ،وامل ّ
قدرة بـ ،%3ولتبلغ نطاقها
ُ
املستهدف امل ــدار ( )administréضمن
حـ ـ ـ ــدود  %3.25و .%3.5عـ ـن ــد ه ــذه
الـحــدود ،يكون ّ«الفدرالي» بمأمن من
م ـع ـ ّـدالت الـتـضــخــم الـســريـعــة ،ويـكـ ّـون
أيضًا قد كسب هامشًا ّ
مهمًا للتدخل
ف ــي األس ـ ـ ــواق لـتـصـحـيــح االخ ـت ــاالت
ال ـتــي ق ــد ت ـحــدث وت ـض ـ ّـر بــاالقـتـصــاد.
ولـ ـك ــن ،ن ـت ـي ـجــة ض ـغ ــوط ــات الــرئ ـيــس
تــرامــب واألسـ ـ ــواق ،ب ــدأ بالتفكير في
تـخـفـيــض أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،وبــالـتــا ّلــي
ب ــدأ بــال ـت ـنــازل ع ــن آخ ــر أداة لـلـتــدخــل

فـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق .ال ـخ ـط ــأ ال ـج ـس ـي ــم فــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـح ــال ـ ّي ــة
ّ
هــو أنـهــا رك ــزت كـثـيـرًا عـلــى التضخم
ّ
والنمو ،بدل التركيز على alternance
 dans les ّ dispositifs économiquesأي
االقتصادية املحفزة .وهذا ما
األدوات
ّ
جعلها تقع في فخ السيولة املستدامة.
وه ــذا األخ ـيــر مــزعــج جـ ـ ّـدًا ،ألن إغ ــراق
املجانية يـ ّ
األســواق في السيولة ّ
ـؤدي
مـ ــع الـ ــوقـ ــت إل ـ ــى خ ـط ــر الـ ـ ـخ ـ ــروج عــن
امل ـ ـسـ ــارات االق ـت ـص ــادي ــة الـصـحـيـحــة،
وهــذا ما حــدث فعليًا في إسبانيا في
ـ ،16وفي أملانيا في القرن الـ.20
القرن ال ّ
ّأدى ال ـت ــدف ــق ال ـن ـق ــدي إلـ ــى اض ـط ــراب
عميق فــي االقـتـصــاد ،وذل ــك بتفضيل
األج ـ ــل ال ـق ـص ـيــر ع ـلــى ال ـط ــوي ــل ،األم ــر
الذي ّأدى إلى إفقار الشعب.
• ف ـ ـ ـقـ ـ ــدان املـ ـ ـ ـ ـ ــاءة امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ن ـت ـي ـجــة
االس ـت ــدان ــة ال ـهــائ ـلــة وارتـ ـف ــاع déficit
 publiqueإلى مستويات غير مدعومة.
ّ
• فقاعة أســواق املــال ،التي ظهرت في
أس ــواق األسـهــم العاملية ،وب ــدأت تنذر
بمشكلة حقيقية على األمد القصير.
• االس ـت ـخ ــدام غ ـيــر ال ـف ـ ّـع ــال ل ــادخ ــار
ّ
املوجه نحو االستثمار العام.
• اتساع الفجوة االجتماعية.

ّ
تغيرت خصائص
األسواق ،وأصبح من
الالزم ابتكار أنظمة
تتالءم
اقتصادية
ّ
أكثر مع المتغيرات،
إذ من السذاجة
حلول مرّ
اللجوء إلى
عليها الزمن لمعالجة
مشكالت معاصرة

ّ
في التضخم وخطر ارتفاع أسعار
النفط

إن س ـي ـنــاريــو ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار الـنـفــط
ّ
ب ـح ـ ّـد ذاتـ ــه ي ـشــكــل خ ـط ـرًا ج ـ ّـدي ــا على
سياسية «الفدرالي األميركي» القائمة
على إحداث التوازن وتصحيح الخلل
بـ ــن ال ـس ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ك ــان
سياسته
«الفدرالي» يهدف من خالل ّ
إلى كسب هامش مناورة للتدخل في
األس ــواق فــي حالة الصدمات بتمركز
أسعار الفائدة فوق ّ
معدلها الوسطي
ّ
الـ ـط ــوي ّ ــل األجـ ـ ـ ــل  ،%3وفـ ـ ـ ــوق مـ ـع ــدل
الـتـضــخــم الـحــالــيّ .أم ــا وبـعــد اللجوء
مــن جديد إلــى سياسة خفض أسعار
الفائدة بعدما استشعر بعض مخاطر
ّ
النمو ،فإن ارتفاع
الركود والتباطؤ في
مستدام في أسعار النفط ّ(كما حدث
بــاألمــس ،وإذا مــا ّ
تبي تــوقــف أرامكو
عن تزويد األسواق ألشهر) ،من شأنه
أن ّ
في األسعار ومن
يؤدي
إلى ارتفاع ّ
ّ
ثـ ّـم فــي مـعــدالت التضخم ،األم ــر الـ ّـذي
يــدفــع امل ـص ــرف امل ــرك ــزي إل ــى الـتــدخــل
بعد تخفيضها،
برفع أسعار الفائدةّ ،
وبوتيرة أسرع من املتوقع .فيدخل في
ّ
دوامـ ــة ّمضطربة فــي مــاحـقــة أسـعــار
الـتـضــخــم ،األم ــر ال ــذي يــدفــع بــأسـعــار
الـفــائــدة إلــى مستويات قياسية .عند
هـ ــذا االض ـ ـط ـ ــراب ،تـ ـس ــود ال ـض ـبــاب ـيــة
حول السياسات االقتصادية وتغيب
ال ــرؤي ــة ع ــن ال ـن ـمـ ّـو فـتـحــدث الـصــدمــة.
وم ـ ــن ن ـت ــائ ـج ـه ــا ،تـ ــدهـ ــور س ــري ــع فــي
أسواق املال ،نظرًا إلى ارتفاع تكاليف
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وخ ـ ــدمـ ـ ـت ـ ــه ،ف ـي ـن ـخ ـفــض
ح ـجــم األع ـم ــال وك ــذل ــك الــرب ـح ـيــةّ .أم ــا
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ،فـ ـ ــإن ارت ـ ـف ـ ــاع ت ـكــال ـيــف
االس ـتــدانــة مــن شــأنــه أن ي ـهـ ّـدد مسار
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة املـتـبـعــة من
مالية وضريبية ،األمر الذي ّ
يؤدي إلى
تـهــديــد الـنـشــاط االق ـت ـصــادي والـنـمــوّ.
ّأما بالنسبة إلى الدول الناميةّ ،
فحدث
وال حــرج ،ألن النتائج يمكن أن تكون
كارثية بحيث ّ
تهدد غالبية اقتصادات

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مؤشر

دول هذه املجموعة.
إذن ،إن ارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط يمكن
ً
أن ي ـك ــون ع ــام ــا مـ ـه ـ ّـددًا لـلـسـيــاســات
ّ
االقتصادية األميركية والنمو العاملي
ّ
ك ـكــل ،إذا اسـتـمــر فــي الـصـعــود .ولكن
هل تسمح اإلدارة األميركية بصعود
أس ـع ــار ال ـن ـفــط إل ــى امل ـس ـتــويــات الـتــي
ّ
ّ
تهدد ّ
ونمو الدول الصناعية؟
نموها
ّ
تملك الواليات املتحدة أدوات عديدة
ّ
ت ـمــك ـن ـهــا م ــن ك ـب ــح ارت ـ ـفـ ــاع األسـ ـع ــار
ً
على املديني القصير والبعيد .فمثال،
تـسـتـطـيــع رفـ ــع إن ـت ــاج ـه ــا م ــن الـنـفــط
الصخري بشكل سريع ،ما ُي ّ
حد
م ــن ارتـ ـف ــاع األس ـ ـعـ ــار .عــامــل
آخ ــر غ ـيــر م ـبــاشــر يـسـهــم في
كـ ـب ــح ج ـ ـمـ ــوح األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،أال
وه ـ ــو س ـع ــر الـ ـ ـ ـ ــدوالر .ه ـك ــذا،
مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان ّ
تخيل
ّ
أن تسمح ال ــوالي ــات املــتـحــدة
ألي سـيـنــاريــو
بــال ـظ ـهــور إذا
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـهـ ـ ّـدد
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ال ــرئ ـي ـس ــي
لــاق ـت ـصــاد
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدى
املنظور.

في العوامل
ّ
المسببة لألزمة

ّ
تتعقد األم ــور أكـثــر عندما
نتجه في البحث عن األسباب
امل ــوجـ ـب ــة الـ ـت ــي تـ ـن ــدل ــع مـنـهــا
األزمــة املقبلة .ألنه في التاريخ
الـ ـح ــدي ــث ل ـل ـب ـل ــدان امل ـت ـق ـ ّـدم ــة،
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك س ـ ـب ـ ـبـ ــان الن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
اإلنتاج (الركود)،
ملحوظ في
ّ
ّ
األول هو التضخمّ ،والثاني
هو األزمة املالية (الفقاعات).
وليس هناك ما هو واضح
اليوم.
ّ
• في التضخم
م ـن ــذ أزم ـ ــة  ،2008تـكــافــح
ـارف امل ــرك ــزي ــة لـتـحـفـيــز
امل ـ ـصـ ـ ّ
ال ـت ـضــخــم ومـ ــن خ ـل ـفــه ال ـن ـمـ ّـو
للوصول إلــى نسبة  .%2على
الرغم من وصول البطالة إلى
أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ،وصـعــود
أس ـعــار الـفــائـّـدة إل ــى  ،%2.5ال
يـ ــزال الـتـضــخــم مـسـتـقـ ّـرًا عند
أق ـ ـ ــل ّم ـ ــن  .%2ول ـ ـكـ ــي ي ـس ـهــم
التضخم في كسر ّ
ّ
النمو،
حدة
يجب أن يكون ارتفاع األسعار
ب ــأضـ ـع ــاف مـ ــا شـ ـه ــدن ــاه فــي
ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة .وهـ ــذا ليس
ّ
هو الحال اليوم .إل إذا حدثت
مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة ك ـ ــاألم ـ ــس (ض ـ ــرب
مـ ـنـ ـش ــآت أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو) وصـ ـع ــود
ّ
(بمتوسط %13
أسعار النفط
تـ ـق ــريـ ـب ــا) .مـ ــن امل ـس ـت ـب ـع ــد أن
ّ
ّ
يستمر هــذا الصعود ليشكل
ض ـع ـف ــي أو ثـ ــاثـ ــة أضـ ـع ــاف
األس ـع ــار األســاس ـيــة ،ألسـبــاب
ع ـ ــدي ـ ــدة ،م ـن ـه ــا :أن الـ ـظ ــروف
ت ـغـ ّـيــرت ع ـ ّـم ــا ك ــان ــت عـلـيــه في
امل ــاض ــي م ــن نــاح ـيــة اإلنـ ـت ــاج.
ف ـت ـبـ ّـدلــت األدوار ،وأص ـب ـحــت
ّ
املتحدة املنتج ّ
األول
الواليات
ل ـل ـن ـف ــط ،وت ـس ـت ـط ـي ــع ت ـعــديــل
اإلن ـتــاج لتقليل الـخـســائــر .لو
ح ـ ــدث ه ـ ــذا ال ـه ـج ــوم م ـن ــذ 15
ً
س ـن ــة ،ل ـك ــان أحـ ــدث زل ـ ــزاال في
أسواق النفطّ ،
وألدى إلى أزمة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ــاملـ ـي ــة .ع ـل ــى أي
حــال ،إن األسعار بقيت بعيدة
ُمن أعلى مستوياتها األخيرة
امل ّ
سجلة في  .2018وبالتالي ال
يوجد خطر آني.
حـ ـت ــى اآلن ،ي ـب ـق ــى االرت ـ ـفـ ــاع

ً
م ـق ـب ــوال ّ ،واألهـ ـ ـ ّـم أن ــه ّل ـيــس مـسـتــدامــا
لكي يؤثر على التضخم ومن ّ
ثم على
الـسـيـنــاريــو االق ـت ـصــادي الـقــائــم .فــإذا
ّ
عليه
اسـتـمــرت األس ـعــار عـلــى مــا هــي ّ
اآلن ،فسيكون التأثير على التضخم
محدودًا .وبالتالي يكون لدينا تعديل
م ـح ــدود لــأس ـعــار يـمـكــن لــاقـتـصــاد
أن يـت ـقـ ّـبـلــهّ .أمـ ــا إذا زادت الـضـغــوط
بشكل
عـلــى أس ـعــار الـنـفــط وارت ـف ـعــت
ّ
سريع لسبب أو آلخر ،عندها ستتأثر
ديناميكية ال ـســوق وم ــن ث ـ ّـم الــركــود.
ّ
وحــتــى هــذا السيناريو مستبعد في
الفترة الحالية النتفاء املصلحة لكل
الــاعـبــن االقـتـصــاديــن على الساحة
ال ــدولـ ـي ــة .ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ال يـشـبــه
أزم ــة  ،74/73ون ـحــن بـعـيــدون عنها،
وبــال ـتــالــي إن ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط
ً
ل ـي ــس ال ـس ـي ـن ــاري ــو األك ـ ـثـ ــر اح ـت ـم ــاال
لتهديد االقـتـصــاد الـعــاملــي فــي املــدى
املنظورّ .
• في الفقاعة
إن انتفاء السبب ّ
األول للركود ،يدفعنا
إل ــى ّ التفتيش عــن الـسـبــب اآلخـ ــر ،أي
ال ـفــقــاعــة ،وه ــو س ـبــب األزمـ ـ ــات خــال
العقدين األخيرين ،وال ّ
سيما في عام
ّ
( 2000فــقــاعــة اإلنـتــرنــت) وع ــام 2008
ّ
(ال ـفــقــاعــة ال ـع ـق ــاري ــة)ّ ،ول ـه ــذا الـسـبــب
يبحث الكثيرون عن الفقاعة املقبلة.
عملت البنوك املركزية جاهدة خالل
ّ
ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة ،وبـشــتــى
الوسائل التقليدية وغير التقليدية،
السندات لتحفيز
على خفض عوائد ّ
اق ـت ـص ــادات ـه ــا .إن ت ــدخ ــل الـسـلـطــات
ال ـن ـق ــدي ــة ع ـل ــى فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة أس ـهــم
ب ـش ـك ــل فـ ـ ّـعـ ــال وم ـ ـس ـ ـتـ ــدام فـ ــي ه ــدم
الـنـظــام الوظيفي للمعلومات الــذي
على أساسه ّ
يقيم املستثمرون حدود
ّ
ت ــدخ ــات ـه ــم ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق .فــالـسـعــر
يـعـكــس املـعـلــومــة امل ـتــوافــرة آن ـيــا في
األسواق ،والتي تعتبر مدماك النظام
الـ ـح ـ ّـر وت ــرت ـك ــز ع ـل ـي ـهــا مـ ّيـكــانـيـكـيــة
الطويل
تحديد األسعار .هذا التدخل
ّ
األجل يسهم في إدخال عوامل مؤثرة
وجديدة على هيكلية السوق ّ
تؤدي
مـ ّـع الــوقــت إلــى ب ــروز ظــواهــر ،كخلق
ف ــق ــاع ــات م ـض ــارب ـي ــة ،وس ـ ــوء تقييم
ال ـخ ـط ــر وال ــربـ ـحـ ـي ــة .بـ ــل أخـ ـط ــر مــن
حــت مــدمـنــة
ذلـ ــك ،إن األسـ ـ ــواق أص ـب ـ ّ
ع ـلــى ال ـس ـيــولــة ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا هــذه
السياسات ،ما أفقدها رشادتها.
ت ـه ـبــط األسـ ـ ـ ــواق ب ـش ـكــل ح ـ ـ ّـاد مل ـج ـ ّـرد
فـ ـك ــرة رفـ ـ ــع م ـ ـعـ ـ ّـدل ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،خـشـيــة
هجرة السيولة أســواق املــال .وعندما
تــرت ـ ّفــع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة تــرت ـفــع ّ معها
امل ــؤش ــرات ا ُملــالـيــة بعكس امل ـتــوقــع .إن
ِّ
اسـتـخــدام املـســكـنــات الظرفية تنتهي
مفاعيلها بانتهاء مفعولها ،واإلدمان
ّ
عليها آفة ّ
تهدد النظام ككل .إن غياب
ّ
معدالت الفائدة الحقيقية التي تعكس
مستوى الخطر في السوق على فترات
طويلة ،يعطي ّمشروعية للسؤال عن
االنـحــراف املتوقع في بعض األجهزة
الرئيسية للنظام االقتصادي الحالي.
وهنا بيت القصيد.
ّ
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى سـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم ،تــت ـجــه
أنظار البعض نحو أسّــواق السندات،
وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد نـ ـح ــو ف ــق ــاع ــة الـ ــديـ ــون
ال ـس ـي ــادي ــة ل ـ ـلـ ــدول .ب ــاع ـت ـق ــادي إن ـنــا
ل ــم ن ـص ــل إل ـ ــى ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة حــال ـيــا،
ألن أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ش ـب ــه م ـع ــدوم ــة،
وبالتالي تستطيع هذه الدول تمويل
َد ْينها عن طريق االستدانة من جديد.
ول ـك ــن ه ـن ــاك ع ــام ــل يـثـيــر اه ـت ـمــام كل
املــراقـبــن ،أال وهــو العامل السياسي،
والسياسة الحمائية للرئيس ترامب.
إن ّارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع ي ـم ـكــن أن
يــؤثــر عـلــى ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لــأفــراد،
وب ــالـ ـت ــال ـ ّـي عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات،
وهــذا مــؤشــر ّ
مهم على سالمة الطلب
ال ــداخـ ـل ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .ف ـم ــع ت ــراج ــع

الصناعية في بلدان ،OCDE
األنشطة
ّ
يــدعــو هــذا املــؤشــر إلــى االسـتـعــداد ملا
هو أســوأ .وهنا يكمن صاعق تفجير
األزمة املقبلة.

عوالم «هكسلي»
ب ـعــد أزم ـ ــة  ،2008ب ـ ــرزت ات ـجــاهــات
واضـحــة تــوحــي بــأن النظام العاملي
ّ
يتطور وفق منظور هيكلي وتطبيقي
ممزوج بالنظامني الرأسمالي الحرّ
واالش ـتــراكــي .ه ــذا االسـ ّتـنـتــاج مــرده
إلى اقتراح الحلول املشتقة من أنظمة
سابقة لتلبية نداءات االستغاثة في
األس ــواق تحت وط ــأة األزم ــة .أيضًا،
كـشـفــت األزم ـ ــة ع ــن إح ـب ــاط وتـخـ ّـبــط
على مستوى الحكومات ،وعن عجز
في كفاءة البنوك في إدارة أنشطتها
ّ
التخبط ناتج عن عجز
الخاصة .هذا
األنـظـمــة االقـتـصــاديــة املـعــاصــرة في
اجـتــراح الحلول واقـتــراح خصائص
إج ــرائـ ـي ــة ج ــدي ــدة إلدارة األسـ ـ ــواق
واملـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر .تـ ـ ـغ ـ ـ ّـي ـ ــرت خـ ـص ــائ ــص
األسـ ــواق وأص ـبــح مــن ال ــازم ابتكار
حـلــول أو أنـظـمــة اقـتـصــاديــة تـتــاءم
ّ
املتغيرات ،وتكون على قدر
أكثر مع
ك ـب ـيــر م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية .مــن الـســذاجــة اللجوء
إل ــى الـحـلــول ال ـتــي م ـ ّـر عليها الــزمــن
ملـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة م ـ ـش ـ ـك ـ ــات م ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة،
وخصوصًا في سوق أصبح يسيطر
عليها الطابع التكنولوجي وشركات
 .hyper croissanceإن ضـيــق األف ــق
واالستخفاف دفع السلطات النقدية
إل ـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي س ـي ــاس ــات ـه ــا
النقدية لفترة أطــول ،يجب أن يطلق
عليها هيكلية وليست ظرفية ،لشراء
الــوقّــت .ه ــذه الـسـيــاســة انـبـثــق عنها
مـ ــؤشـ ــرات غ ـيــر ت ـق ـل ـيــديــة ،وه ـ ــذا ما
ّ
يفسر اآلن عملية البحث املستميت
عن األزمة االقتصادية غير املوجودة
ً
أصال ،فما نشاهده هو من خصائص
النظام الـجــديــد ،أو مــا يمكن وصفه
بتدويل النظام الياباني الذي يعتمد
ّ
ّ
ومعدالت
الت فائدة سالبة
على معد ّ
نـمـ ّـو وتـضــخــم ضعيفة لغاية تأقلم
األس ـ ــواق وال ـش ــرك ــات الـتـقـلـيــديــة مع
النظام الجديد.
تبقى الضبابية ّ
املوقف .ولكن،
دة
سي
ّ
ّ
ّ
م ــن امل ــاح ــظ أن كـ ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ــدل
ع ـلــى تـ ـح ـ ّـول ت ـق ـنــي م ـل ـمــوس وجـ ـ ّـدي
ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات واألسـ ـ ـ ــواق (ت ـكــويــن
اليد العاملة ،القطاع الخاص وحتى
ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام) ،أل ــم يـعـتـبــر ه ــذا بــاب
لـ ـل ــول ــوج ف ــي الـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـك ـنــولــوجــي
الـ ـج ــدي ــد املـ ـعـ ـن ــون ب ـ ــرواي ـ ــة Huxley
للمجتمع التقني؟
فــي منتصف الـقــرن العشرين ،ظهرت
عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ف ـل ـس ـف ـي ــة ت ـع ـت ـمــد
امل ـ ـن ـ ـطـ ــق امل ـ ـت ـ ـش ـ ـ ّـدد لـ ـلـ ـشـ ـم ــولـ ـي ــة فــي
جزأيها االقتصادي واالجتماعي في
ذل ــك ال ــوق ــت .أف ـض ــل ال ـع ــوال ــم لـلـكــاتــب
هكسلي* ،التي تحاكي الجانب التقني
للمجتمع .رواية  1984الصادرة في عام
 1949للكاتب أورويل عن «األخ األكبر»
وطغيان النظام السياسي .ونظريات
ّ
(الحرة).
فريدمان عن اقتصاد السوق
فإذا كانت األولى لم َتر النور بعد ،فإن
روايات أورويل وفريدمان سادت فترة
ّ
زمنية ّ
مهمة ولم تتكلل بالنجاح .فهل
نحن أمام مشهدية اقتصادية جديدة
لرواية هكسلي؟ املستقبل القريب قادر
على اإلجابة عن هذا السؤال.
*أفضل عالم أو أفضل العوالم world new
 braveهــي رواي ــة خـيــال عـلـمــي مـشـهــورة،
صدرت عام  1932للكاتب االنكليزي ألدوس
ّ
تتخيل الرواية
هكسلي .Huxley Aldous
مجتمعًا تحكمه التقنية والبيوتكنولوجيا
َّ
العلمية التي يسعى فيها العلماء
والتجارب
ّ
والتقنيون إلى التحكم في السلوك البشري.

علي هاشم
كرر وزير املال علي حسن خليل ،التأكيد ّ
خالل األسبوع املاضيّ ،
لنية إصدار
سندات َد ْين بالعمالت األجنبية (يوروبوند) بقيمة ملياري دوالر تبعًا للسوق
وبفائدة أقل بكثير من  .%14.7وقد أتى هذا التصريح في معرض الـ ّ
ـرد على
تقرير وكالة «بلومبيرغ» التي ّقدرت أن يكون ّ
معدل الفائدة على هذا اإلصدار
األعلى خالل قرن.
ّ
ارتكز تقرير «بلومبيرغ» على التدني الذي شهدته أسعار اليوروبوند اللبنانية
ّ
خالل هذه الفترة .فمع تدني أسعار السندات في األسواق ،يرتفع العائد عليها
بسبب انخفاض قيمتها الحالية مقارنة بقيمتها عند االستحقاق .ونظرًا إلى
ارتفاع حجم املخاطر املرتبطة بظروف األزمة املالية التي يشهدها لبنان ،شهدت
األسواق خالل السنتني املاضيتني سلسلة من االنخفاضات في أسعار سندات
اليوروبوند اللبنانية ،وبالتالي ارتفاع العائد عليها.
مــن هـنــا ،إذا أرادت وزارة امل ــال ط ــرح س ـنــدات جــديــدة فــي األس ـ ــواق ،سيكون
عليها مجاراة العائد الحالي لهذه السندات الذي ّ
تحدده األســواق .لذلكّ ،قدرت
«بلومبيرغ» ارتفاع ّ
معدل الفائدة على أي إصــدار مقبل ربطًا بارتفاع العائد
الحالي لليوروبوند في األسواق.
ما ّ
تحدثت عنه «بلومبيرغ» من انخفاض في أسعار اليوروبوند يظهر بوضوح
ّ
في مؤشر «بلوم» حول هذه السندات ،فمنذ بداية حزيران /يونيو  ،2017شهد
ّ
هذا املؤشر مسارًا انحداريًا قاسيًا ،إذ انخفض من  105.9نقاط إلى نحو 87.37
نقطة في بداية حــزيــرانّ /يونيو  ،2019ما يعني أنــه خسر  %17.5من قيمته
ّ
األساسية خالل سنتني .إل أن تسارع املخاطر املحيطة بالوضع املاليّ ،
سرع
أيضًا وتيرة انخفاض قيمة هذه السندات خالل الشهرين املاضيني .ففي بداية
تموز /يوليو املاضي ،انخفضت قيمة هذه السندات من  90.78نقطة إلى 72.75
نقطة في منتصف أيلول /سبتمبر ،أي بنسبة .%20
ّ
هذا االنخفاض في قيمة السندات ،الذي تعكسه أرقام املؤشر ،هو ما ّأدى إلى
ارتفاع العائد على هذه السندات إلى  %14.7وفق «بلومبيرغ» ،ما يعني أن ّ
معدل
الفائدة على أي إصــدار جديد من سندات اليوروبوندز ّملدة خمس سنوات لن
ّ
ّ
خالل
يقل عن  ،%14.3وهو ما سيجعله معدل الفائدة على هذا اإلصدار األعلى ّ
هذا القرن ،خصوصًا أن الــدول التي أصــدرت سندات سيادية بفوائد تتخطى
ّ
معدل  %10قليلة جـ ّـدًا ،فيما لم تقم أي ّدولــة بإصدار سندات سيادية بفائدة
ّ
تتجاوز معدل  %13باستثناء حاالت التعثر.
من غير الواضح بعد كيفية إجراء اإلصدار الذي ّ
يتحدث عنه وزير املال بفوائد
تتبع السوق ،وتقل في الوقت نفسه عن  %14.7بكثير .فأي إصدار ال يجاري
العائد الذي ّ
تقدمه األسواق لسندات اليوروبوند لن يعطي أي حافز للمصارف
ّ
واملستثمرين لالكتتاب ،علمًا أن إحجام املصارف عن االكتتاب وفق املعدالت
السابقة كان أحد أسباب اإلحجام عن إصدار سندات يوروبوند جديدة خالل
الفترة املاضية.
ثـ ّـمــة فــرضـ ّـيــة جــرى الـحــديــث عنها فــي هــذا الـسـيــاق ،وتــرتـبــط بإمكانية تقديم
مصرف لبنان حوافز استثنائية لالكتتاب في سندات يوروبوند ذات فائدة
أقل .وفي هذه الحالةُ ،
سي َح ّد من ارتفاع ُكلفة خدمة َّالد ْين بصورة شكلية في
ّ
املوازنة ،وبالتالي االمتثال لنسبة العجز املحددة في مؤتمر «سيدر» .لكن من
ُ
حمل ميزانية مصرف لبنان الفارق بني الفائدة التي ّ
ست َّ
تحددها
ناحية أخرى،
أسعار السوق حاليًا وفائدة السندات الجديدة ،ما يعني تحميل املال العام الكلفة
نفسها.
ّ
بـمـعــزل عــن ك ــل ال ـخ ـيــارات امل ـطــروحــة ال ـي ــوم ،إن ارت ـف ــاع ال ـعــائــد عـلــى سـنــدات
أصبحا مرتفعني
حجم املخاطر وكلفة تمويل َّالد ْين العام
اليوروبوند يعني أن ً ّ
ّ
بنحو قياسي ،مقارنة بكل الدول التي لم تصل بعد إلى مرحلة التعثر .ما يعني
أن اإلصرار على االستمرار في إعادة تمويل َّالد ْين وفقًا ألدوات السوق التقليدية
وبكلفة مرتفعة ،يـهــدف إلــى حماية مصالح الـ َّـدائـنــن فــي الــدرجــة األول ــى ،بدل
االعتراف بحجم املشكلة وطبيعتها ،وبالتالي االنتقال إلى مرحلة البحث عن
الحلول والبدائل.
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