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استعرض الجزء األول من هذا المقال التطور التاريخي لدور الدوالر األميركي كعملة احتياط وسيطرة الواليات
المتحدة على النظام المالي الدولي وإخضاع الدول لمشيئتها .في الجزء الثاني واألخير يستعرض زياد حافظ
والتحوالت التي جرت خالل العقود الخمسة الماضية ،والتي ّ
ّ
تهدد باالنهيار
هشاشة البنية االقتصادية األميركية
ّ
استمرت السياسات الحالية
الشامل إذا

الدوالرّ :من تراجع إلى أفول؟
زياد حافظ
كاتب وباحث اقتصادي وسياسي
األمــي ــن الــع ــام ال ـســابــق للمؤتمر
القومي العربي
ال ـن ـق ـط ــة األو ُل ـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـق ــارب ـت ـن ــا هــي
أن الـ ـ ـ ــدوالر امل ـس ـت ـن ــد إلـ ــى االق ـت ـصــاد
األميركي لم يعد مدعومًا باالقتصاد
ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـدًا ف ــي
السبعينيات ،سواء من حيث الهيمنة
واملـ ـت ــان ــة وال ـت ـن ــوي ــعّ ،أم ـ ــا االق ـت ـص ــاد
الــرقـمــي واالف ـت ــراض ــي فـطــابـعــه ريعي
بــام ـت ـيــاز وقـيـمـتــه امل ـضــافــة م ـحــدودة
بسبب ذلك الطابع الريعي .وبالتالي،
الـثـقــة ال ـتــي ّأس ـس ــت الع ـت ـمــاد ال ــدوالر
كعملة احـتـيــاط دولـيــة لــم تعد قائمة
على األقــل باملستوى نفسه إن لم نقل
بكامله .ولم تعد املسألة «إذا» سيفقد
الدوالر ثقة العالم بل «متى».
النقطة الـثــانـيــة املــرتـبـطــة باالقتصاد
األمـ ـي ــرك ــي وط ـب ـي ـع ـتــه وتـ ـح ـ ّـول ــه إل ــى
اق ـت ـصــاد اسـتـهــاكــي ه ــو دور ال ـ َّـد ْي ــن.
ّ
وعـنــدمــا نتكلم عــن ال ـ َّـد ْي ــن فاملقصود
َّ
َ
هو َّ
ْ
ْ
الد ْين العام أي دين الدولة والدين
ال ـخ ــاص ال ـعــائــد إل ــى األسـ ــر واألف ـ ــراد
وال ـش ــرك ــات وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات .ذك ــرن ــا في
الـ ـج ــزء االول م ــن ه ـ ــذا املـ ـق ــال بـعــض
األرقــام اإلجمالية ونضيف في الجزء
الـ ـث ــان ــي ب ـع ــد اإلي ـ ـضـ ــاحـ ــات ح ــول ـه ــا.
أصبح الـ َّـد ْيــن الخاص أكبر من َّ
الد ْين
الـ ـع ــام ب ـن ـحــو  5ت ــري ـل ـي ــون ــات دوالر،
ّ
واملكونان األساسيان له هما الديون
الـعـقــاريــة الـتــي ت ــوازي  9.24تريليون
ّ
دوالر ودي ـ ــون الـ ـط ــاب ال ـت ــي وصـلــت
إلـ ـ ــى  1.5ت ــريـ ـلـ ـي ــون دوالر .تـسـتـنــد
الــديــون الـعـقــاريــة إلــى قيمة الـعـقــارات
التي تضمنها ،وهي ال تزال أعلى من
ّ
املديونية الفردية لكل مالك عقار ولكن
ب ـفــارق بـسـيــط .وال ـس ــؤال ال ــذي يمكن
طرحه هو :ماذا سيحصل إذا ّ
تجددت
أزمــة الديون العقارية كما حصل عام
2008؟ ل ــم تـتـعـ ّـلــم امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املــالـيــة
ّ
الـتــي أطـلـقــت املـشـتــقــات الــورقـيــة بناء
على تلك الديون ومــا زالــت تقوم بها،
وذلك ألن املسؤولني عن األزمة في تلك
ّ
املؤسسات لم يخضعوا ألي مساءلة
أو محاسبة بل العكس ّ
تمت مكافأتهم
بأموال ضخمة!
ّ
سيسدد الطالب
من جهة أخرى ،كيف
الذين اقترضوا ما يوازي  1.5تريليون
دوالر إلتـ ـم ــام دروسـ ـه ــم ال ـجــام ـع ـيــة؟
وم ــاذا سيحصل للفرد املــديــن بسبب
بـ ـط ــاق ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان الـ ـت ــي تـ ـج ــاوزت
تــريـلـيــون دوالر وب ـفــوائــد مـ ّـركـبــة (أي
ربوية) تصل إلى  17.41باملئة سنويًا؟
ُيبطئ َّ
ّ
النمو االقتصادي
الد ْين الفردي
بشكل عام ،إذ أصبحت كلفة التسديد
عــائـقــا عـلــى امل ـ ّـدخ ــرات وبــالـتــالــي على
ّ
بالنمو يعني
االستثمارات .والتباطؤ
ّ
تباطؤًا بالتسديد ،وهو ما يؤدي إلى
ارتـفــاع الـفــوائــد على الــديــون لتستمر
ً
الحلقة الحلزونية املفرغة وصوال إلى
اإلفالس العام.
اعـ ـتـ ـم ــدت ال ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة ت ــروي ــج
بـ ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــان ك ـب ــدي ــل ع ــن رف ــع
األجــور لتأمني الكماليات للمستهلك
األم ـيــركــي .وتـســاهــم الـفــوائــد الــربــويــة
الـ ـت ــي ت ـج ـن ـي ـهــا املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات امل ــال ـي ــة
ّ
األميركية في تضخيم نموها وإن كان
ّ
على حـســاب األف ــراد وحــتــى إفالسهم
ّ
السبعينيات
إذا لزم األمر .حتى مطلع
ّ
لم تكن ثقافة َّ
ْ
الدين الفردي متفشية بل

هذه العقوبات ّ
تهدد األمن االقتصادي
وامل ــال ــي ال ـعــاملــي .فـيـمــا تـكـشــف ردود
فعل اإلدارة األميركية حالة الضعف
البنيوي التي تواجهه.

أبعاد تسعير السلع والخدمات
بالدوالر

ّ
انكشاف الواليات المتحدة

ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن الـتـفـكـيــر بـنـظــام مــالــي
دولي للمدفوعات ال يرتكز إلى الدوالر
ال ــذي يشكو مــن اخ ـتــاالت بنيوية ال
أفق لها غير الخراب واالنهيار إذا ما
ّ
استمرت الحالة عليه .ويتفاقم ذلك
ال ــوض ــع بــالـنـسـبــة إل ــى الـ ــدول الـتــي
تحمل سندات الخزينة األميركية
ك ــالـ ـص ــن وال ـ ـيـ ــابـ ــان وكـ ــوريـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأمل ــان ـي ــا واملـمـلـكــة
ّ
املـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدة ،خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
ّ
انـكـشــاف الــواليــات املتحدة
تجاه هــذه الــدول وهشاشة
ّ ً
تقبال
الــدوالر ،يجعلها أكثر
لالستماع والنظر إلى بدائل
عـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .ه ـن ــا ال ـن ـق ـطــة
الثالثةـ وهي املباشرة ببناء
ب ـن ـيــة تـح ـتـيــة مــال ـيــة دول ـيــة
خـ ـ ـ ـ ــارج إطـ ـ ـ ـ ــار س ـي ـط ــرة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر والـ ـ ـش ـ ــراي ـ ــن
ّ
امل ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ك ـ ـم ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــة
«سويفت».
أقــدمــت مجموعة دول الـبــريـكــس منذ
تــأس ـي ـس ـهــا ف ــي ال ـع ـق ــد امل ــاض ــي عـلــى
ال ـت ـف ـك ـي ــر الـ ـ ـج ـ ـ ّـدي ب ـخ ـل ــق ش ـب ـك ــة مــن
امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ال تـخـضــع
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـيـ ـئ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ــي
االس ـت ـث ـم ــار ال ـت ـن ـمــوي أو ف ــي إي ـجــاد
الـسـيــولــة ال ــازم ــة لـتـمــويــل امل ـشــاريــع.
ف ــأن ـش ــئ املـ ـص ــرف اآلس ـ ـيـ ــوي لـلـبـنـيــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــرف اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي
لالستثمار وصندوق التمويل برصيد
ّ
 100مليار دوالر .إل أن التعامل كان
ومـ ـ ــا زال عـ ـب ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،وه ــو
ّ
مـ ــا ج ـع ــل ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة
ال ت ـك ـتــرث لـتـلــك امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
الجديدة التي التحقت بها
ّ
اململكة املتحدة وأستراليا
وعدد من الدول اآلسيوية.
أنجل بوليغان ــ
ّ ّ
تبي لكل
لكن سرعان ما
المكسيك
من الصني وروسيا أن
التعامل عبر الــدوالر
ي ـ ـع ـ ـط ـ ــي رافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
غ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــوب
ب ـ ـهـ ــا ل ـ ـلـ ــواليـ ــات
ّ
املــت ـحــدة للتأثير
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـشـ ــاريـ ــع
والـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــات
ّ
ال ـت ـجــاريــة .كـمــا أن ال ــوالي ــات املــتـحــدة
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـق ـ ـبـ ــة تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـفـ ـ ــوذهـ ـ ــا ف ــي
ال ـع ــال ــم ،اض ـط ـ ّـرت إل ــى ال ـت ـغــاضــي عن
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،وال ـل ـج ــوء إل ــى ال ـق ـ ّـوة
امل ـ ـفـ ــرطـ ــة عـ ـب ــر سـ ـي ــاس ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــار االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي وف ـ ـ ــرض
التعريفات الجمركية ،وإلــى التهديد
بالويل والثبور وعظائم األمور للدول
الصغيرة التي ال تريد أو ال تستطيع
ّ
االنصياع الكلي للمشيئة األميركية.
ّ
لذلك بــاشــرت كــل مــن الصني وروسيا
بــال ـت ـعــامــل بـعـمــاتـهـمــا الــوط ـن ـيــة في
ال ـص ـف ـق ــات ال ـت ـج ــاري ــة ال ـض ـخ ـم ــة فــي
مــا بينهما .وكــذلــك اعـتـمــدت الـتـبــادل
استعمال
العيني في
السلع كبديل عن ّ
ّ
ّ
الـ ــدوالر .إل أن ك ــل ذل ــك لــم يــؤثــر على
دور ال ـ ـ ـ ــدوالر ط ــامل ــا أن دول ال ـع ــال ــم

ت ـت ـعــامــل ب ــه .ل ــذا كــان
االنفتاح على التبادل
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ّ
لـ ـك ــل دولـ ـ ـ ــة تـ ـت ــاج ــر مــع
ال ـص ــن وروس ـ ـيـ ــا .وم ــن
ه ـنــا نـفـهــم م ــدى أهـ ّـمـيــة
ال ـص ـف ـقــة ال ـع ـم ــاقــة بــن
روس ـي ــا وال ـص ــن ع ــام  ،2014لـتــأمــن
الـ ـغ ــاز الـ ــروسـ ــي ل ـل ـصــن ب ـق ـي ـمــة 400
مـ ـلـ ـي ــار دوالر عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى  30ع ــام ــا
وخ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .ي ـ ـ ــزداد ه ــذا
ال ـت ـ ّ
ـوج ــه ي ــوم ــا ب ـعــد يـ ــوم ألنـ ــه يـعـفــي
ال ـ ــدول م ــن امل ـ ــرور ب ــال ــدوالر والـعـتـبــة
األميركية .كما أن الخروج عن االتفاق
النووي مع الجمهورية اإلسالمية في
إيـ ــران وسـلـسـلــة ال ـع ـقــوبــات األح ــادي ــة
املفروضة عليها جعلت الدول الحليفة
ّ
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ت ـفــكــر بــالـتـحــايــل
على استعمال ال ــدوالر والتعاطي مع
املصارف األميركية .ونشير هنا إلى أن
التبادل التجاري بني أملانيا وروسيا
ازداد بعد نقض االت ـفــاق ال ـنــووي من
ّ
ِق ـ َـب ــل الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة ع ـلــى الــرغــم

الثقة التي ّأسست العتماد الدوالر
َ
عملة احتياط دولية لم تعد قائمة
على األقل بالمستوى نفسه إن لم
نقل بكامله ،ولم تعد المسألة ما
إذا سيفقد الدوالر ثقة العالم ،بل
متى سيفقدها؟

مــن الـعـقــوبــات املـفــروضــة على
روسـ ـي ــا .ك ـس ــرت االس ـت ـث ـم ــارات
األملــان ـيــة ف ــي روس ـي ــا أرق ــام ــا قياسية
ألكـثــر مــن  10س ـن ــوات ،عـبــر استثمار
يفوق  1.7مليار يورو في الربع ّ
األول
من  ،2019وارتفع حجم االستثمارات
ّ
وتعد أملانيا
األملانية بنسبة  33باملئة.
الدولة القائدة في االتحاد األوروبــي،
ّ
وت ــدل الـتـطـ ّـورات املــذكــورة مــع روسيا
على مدى اتساع الفجوة في العالقات
ّ
مع الواليات املتحدة.
ل ـكــن ال ـت ـط ـ ّـور األخ ـط ــر بــالـنـسـبــة إلــى
مستقبل الدوالر ،وهو النقطة الرابعة
في أسباب تراجع وأفــول الــدوالر ،هو
اعتماد بدائل الدوالر كقاعدة لتسعير
السلع االستراتيجية كالنفط والغاز.
حــاول الرئيس ص ـ ّـدام حسني اعتماد
ّ
ســلــة م ــن ال ـع ـمــات لتسعير الـ ــدوالر،
ّ
وه ـ ـ ــو م ـ ــا شـ ــكـ ــل الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي
األمـيــركــي الحـتــال ال ـعــراق واإلطــاحــة
بـ ـ ـ ــه ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى خـ ــدمـ ــة األم ـ ــن
الصهيوني .كذلك حاول الزعيم الليبي
ّ
م ـعـ ّـمــر ال ـق ــذاف ــي خ ـلــق عـمـلــة أفــريـقـيــة
تـتـجــاوز الـفــرنــك الفرنسي (س ــي ،أف،
أ) في أفريقيا الغربية فكان ال ّ
بد من
ّ
الـتـخــلــص مـنــه .بمعنى آخ ــر ،إن قــرار
ّ
الـتـخــلــي عــن ال ـ ــدوالر هــو ق ــرار إعــان
ح ــرب عـلــى اإلم ـبــراطــوريــة األمـيــركـيــة
ّ
ك ـمــا ال ـت ـخــلــي ع ــن ال ـف ــرن ــك الـفــرنـســي
هــو إع ــان حــرب على فرنسا .لكن ما
ّ
تـسـتـطـيــع ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة الـقـيــام
به الـيــوم ،ليس نفسه ما كانت قــادرة
ّ
عليه في مطلع األلفية .تــدل األحــداث
ف ــي الـخـلـيــج ع ـلــى ع ـجــز ف ــي ال ـق ــدرات
الـعـسـكــريــة ل ـت ـكــرار م ــا قــام ــت ب ــه عــام
 .2003كما أن إخـفــاق ال ـعــراق وليبيا
ال ي ـعـنــي ب ــال ـض ــرورة إخ ـف ــاق جـهــود
الصني وروسيا .فاألحجام السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة ل ـهــا دورهـ ـ ــا .والــدل ـيــل
على ذلك جنون اإلدارة األميركية في
ّ
مـحــاولــة ف ــرض عـقــوبــات عـلــى ك ــل من
يعترض على قراراتها .وقد أصبحت
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ماذا يحصل إذا تخلت الصين واليابان عن سندات الخزينة األميركية؟
كــان املــواطــن األميركي يصرف ضمن
حـ ــدود دخ ـل ــه .وم ــع ان ـت ـشــار بـطــاقــات
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان زاد االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـف ــردي
وزادت رفاهيته لكن في املقابل زادت
مديونيته .والسؤال املطروح اآلن :إلى
م ــاذا س ـي ـ ّ
ـؤدي ك ــل ذل ــك غـيــر اإلف ــاس
العام؟

قراءات

لنعي أبعاد تسعير السلع والخدمات
الـتـجــاريــة ب ــال ــدوالر ،مــا علينا
ّ
إل االطالع على حجم التجارة
العاملية في السلع والخدمات.
ارتفعت قيمة التبادل التجاري
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم ،أي ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر
واالسـتـيــراد ،إلــى نحو  20تريليون
دوالر فــي الـسـلــع و 6تــريـلـيــونــات في
الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،أي بــإج ـمــالــي
يـ ــوازي  26تــريـلـيــون دوالر .وه ــو ما
يعني أن الطلب على الــدوالر ال يمكن
ّ
أن يقل عن  26تريليون دوالر إذا كان
ّ
ُ
التبادل مسعرًا بالدوالر .طبعًا يجب
األخ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار الـ ـتـ ـب ــادل الـ ــذي
ي ـح ـصــل ب ــال ـي ــورو وب ـع ــض ال ـع ـمــات
األخ ـ ــرى ،ول ـكــن يـبـقــى حـجــم الـتـبــادل
ب ـ ــال ـ ــدوالر ط ــاغـ ـي ــا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـب ــادالت
مخاطر التسعير
األخرى .من هنا نعي
ّ
بغير الــدوالر ،الــذي سيخفض الطلب
على ال ــدوالر ،وقــد تكون تلك الضربة
ال ـقــاض ـيـ ُـة .وإذا أضـفـنــا حـجــم ال ـ َّـد ْي ــن
العاملي امل ّ
سعر أيضًا بــالــدوالر نصل
إل ــى رق ــم م ــذه ــل وه ــو  247تــريـلـيــون
دوالر حتى نهاية الربع ّ
األول من عام
 2019وفـقــا ملــوقــع «أكـسـيــوس» أي ما
يوازي ثالثة أضعاف إجمالي اإلنتاج
ُ
ال ـع ــامل ــي .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق تـحـتـســب
خــدمــة الـ َّـد ْي ــن فـقــط كـعــامــل فــي الطلب
على الدوالر وليس كل َّ
الد ْين.
م ــن ال ــواض ــح أن م ــا طـبـعـتــه الـخــزيـنــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـ ــن دوالرات لـ ـلـ ـت ــداول
يصل إلى حجم َّ
الد ْين الداخلي العام
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أي نـ ـح ــو  23ت ــري ـل ـي ــون
دوالر .وإذا أخذنا في االعتبار رصيد
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات املـ ـت ــداول ــة ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة ،أي ال ـك ـت ـلــة ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــي
ّ ًّ
تضم كــا من النقد الورقي واملعدني
والــودائــع القصيرة األجــل ،أي أقل من
س ـن ــة ،ت ـص ـبــح ال ـك ـت ـلــة ال ـن ـقــديــة وفـقــا
إلحصاءات االحتياط املركزي توازي
نـحــو  3.3تــريـلـيــون دوالر .وال ـس ــؤال
الــذي يمكن ،ويـجــب ،طرحه هــو :مــاذا
ّ
سيحصل إذا كل من الصني واليابان
ومجموعة الــدول التي تحمل سندات
ّ
الـخــزيـنــة ق ـ ّـررت الـتـخــلــي عــن حملها؟
ّ
ّ
ستتصرف اإلدارة واملؤسسات
كيف
املالية األميركية أمــام سيل السندات
املعروضة في األســواق دون أن يكون
هناك من يريد شراءها؟ من الواضح
ّ
وسيؤدي
أن العرض سيفوق الطلب
إلـ ــى ان ـه ـي ــار أسـ ـع ــار ال ـس ـن ــدات وإل ــى
ان ـه ـي ــار س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر ت ـجــاه
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة .ه ـ ــل ت ـس ـت ـط ـيــع
ّ
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ــت ـ ـحـ ــدة مـ ــواج ـ ـهـ ــة ذل ــك
ً
االحـ ـتـ ـم ــال؟ بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ــا عــرض ـنــاه
م ـ ــن هـ ـش ــاش ــة ال ـب ـن ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـتـحـ ّـوالت التي جــرت خــال العقود
الخمسة املاضية ،نعتقد أن االنهيار
ال ـشــامــل هــو مــا سـتــواجـهــه الــواليــات
ّ
املــتـحــدة إذا اسـتـمـ ّـرت فــي سياساتها
الحالية .وليس هناك في األفق القريب
أو البعيد مــا يــوحــي أن تـغـ ّـيـرًا مــا قد
ّ
يحصل .فاملصالح املتحكمة بمفاصل
ّ
الحكم فــي الــواليــات املــتـحــدة ال تنظر
ّ
إل إلى مصلحتها املباشرة وليس إلى
املصلحة الوطنية األميركية.

مايكل روبرتس
ف ـي ـمــا ت ـت ـح ـ ّـرك أسـ ـ ــواق امل ـ ــال الـعــاملـيــة
ً
صعودًا ونــزوال مثل اليويو ،يتساءل
ك ـث ـيــرون ف ــي اإلع ـ ــام امل ــال ــي ع ــن مــدى
احـ ـتـ ـم ــال وق ـ ــوع رك ـ ــود ع ــامل ــي جــديــد
وم ـت ّــى .يـبـحــث ال ـخ ـبــراء امل ــال ـ ّـي ــون عن
م ـ ــؤش ـ ــرات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو م ــال ـي ــة قــد
اإلجابة عن هذا التساؤل.
تقودهم ّإلى
ّ
ومن املؤشرات املفضلة لديهم «انقالب
منحنى العائد على الـسـنــدات» ،وهو
الـ ـف ــارق ف ــي م ـع ـ ّـدل ال ـف ــائ ــدة الـسـنــوي
الـ ـ ـ ــذي ن ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه ل ـ ــدى ش ــرائ ـن ــا
س ـن ـدًا ح ـكــوم ـيــا ألجـ ــل ع ـشــر س ـنــوات
(االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ق ـب ــل س ـ ـ ــداد أم ــوالـ ـن ــا)
ومـ ـع ـ ّـدل ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى شـ ــراء س ـنــدات
ألجل ثالثة أشهر أو سنتني.
إن م ـن ـح ـنــى الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى ال ـس ـن ــدات
ّ
التي يختلف زمــن استحقاقها يتجه
ص ـع ــودًا ف ــي ال ـغ ــال ــب ،م ــا يـعـنــي أنـنــا
إذا أقــرض ـنــا الـحـكــومــة (أي اشـتــريـنــا
سـنـدًا حـكــومـيــا) ألج ــل ّعـشــر سـنــوات،
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ن ـت ــوق ــع ال ـح ـصــول
عـلــى م ـعـ ّـدل فــائــدة أع ـلــى (ع ــائ ــد) ّ
مما
إذا أقرضنا الدولة لثالثة أشهر فقط.
لكن أحيانًا ينخفض العائد على سند
العشر سنوات إلى أقل من العائد على
ّ
سند السنتني أو حتى الثالثة أشهر،
فــي س ــوق ش ــراء ال ـس ـنــدات الحكومية
وبـيـعـهــا (ال ـس ــوق ال ـثــانــويــة) .عندها
يكون لدينا انقالب في منحنى العائد
على السندات.

لماذا يحصل ذلك؟
ما يمكن استخالصه هو أن املستثمرين
في األصــول املالية (البنوك وصناديق
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات وص ـ ـنـ ــاديـ ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار) ق ـل ـق ــون ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
لــدرجــة لــم ي ـعــودوا راغـبــن باالحتفاظ
بـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات أو أس ـ ـه ـ ــم ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات (أي
االسـتـثـمــار فــي الـشــركــات أو إقــراضـهــا
ينطوي ذلك على مخاطرة كبيرة،
نقدًا).
ّ
ولــذلــك يـفــضــل املـسـتـثـمــرون االحـتـفــاظ
بأصول آمنة ّ
جدًا كالسندات الحكومية،
كالحكومات األملــانـيــة أو اليابانية أو
األميركية أو البريطانية التي لن تنهار
كشركة أو مصرف.
إذا اشـ ـت ــرى امل ـس ـت ـث ـم ــرون امل ــزي ــد مــن
السندات الحكومية فسيرفعون أسعار
السندات في السوق .وستدفع الحكومة
ّ
معدل فائدة سنوية ثابتًا على السند
إلــى حــن استحقاقه .فــي هــذه الحالة،
سـيــواصــل سعر السند االرت ـف ــاع فيما
سـ ـي ــواص ــل الـ ـع ــائ ــد ع ـل ـيــه (أي م ـع ـ ّـدل
الـ ـف ــائ ــدة /س ـعــر ال ـس ـن ــد) االن ـخ ـف ــاض.

عـنــدهــا يـمـكــن لـلـعــائــد عـلــى الـسـنــد أن
ُ
ّ
يـنـقـلــب .وت ـظ ـهــر ال ـت ـجــربــة أن ــه ف ــي كــل
م ــرة ي ـحــدث ذل ــك ل ـف ـتــرة كــاف ـيــة (ثــاثــة
أشهر) ،فإن ركودًا اقتصاديًا يحصل في
غضون سنة تقريبًا.
ّ
هل يمكن الوثوق بأن ذلك مؤشر على
ّ
قــرب حـصــول رك ــود؟ فــي الــواقــع ،شكك
كــاتـ ّبــان فــي «بـلــومـبــرغ» بصدقية هــذا
املؤشر ،وعلى الرغم من إمكانية وجود
ّ
رابط بني املنحنى املقلوب والركود ،إل
أن ذل ــك ال يعتبر تــأكـيـدًا عـلــى حصول
ركــود جديد ،ألنــه ال ّ
يبي ســوى خوف
املستثمرين مــن الــركــود وق ــد يكونون
عـلــى خ ـطــأ .وبــال ـف ـعــل ،ح ــن نـنـظــر إلــى
سندات الشركات ،ال نرصد انقالبًا في
امل ـن ـح ـنــى .ف ـس ـنــدات ال ـش ــرك ــات األط ــول
ً
أجــا لديها عائدات أعلى من السندات
قصيرة األجل.
من جهة أخرى ،أدخل بعض اقتصاديي
«جــاي بي مــورغــان» بعض التخفيض
عـ ـل ــى ان ـ ـقـ ــاب م ـن ـح ـن ــى الـ ـع ــائ ــد عـ ّلــى
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدروا ب ـ ـ ــأن ال ـت ـض ــخ ــم
امل ـن ـخ ـفــض ج ـ ـ ّـدًا ال ـ ــذي تـعـيـشــه معظم
االق ـت ـصــادات الـكـبــرى فــي فـتــرة مــا بعد
ال ــر ّك ــود الـكـبـيــرّ ،رب ـم ــا ،غـ ّـيــر موثوقية
املؤشر إلى ّ
حد ما ،ألن منحنى العائد
ُ ّ
يمكن أن يصبح مسطحًا مــن دون أن
ً
يـعـ ّـبــر ف ـعــا ع ــن م ـخ ــاوف املستثمرين
ونفورهم من األسـهــم .وعلى الرغم من
يزال «جاي بي مورغان» يعتبر
ذلك ،ال ّ
أن هذا مؤشر ّقيم.
ح ــالـ ـي ــا ،ان ـق ـل ـب ــت م ـن ـح ـن ـيــات ع ــائ ــدات
األسـ ـه ــم األم ـي ــرك ـي ــة ( 10سـ ـن ــوات 3 -
أش ـ ـه ـ ــر) و( 10س ـ ـن ـ ــوات  -سـ ـنـ ـت ــان).
وي ـم ـكــن أن ن ــاح ــظ م ــن ال ــرس ــم ّ
األول
الذي أعـ ّـده «جاي بي مورغان» ،أنه في
ّ
كــل مـ ّـرة يحصل ذلــك يتبعه ركــود بعد
ع ــام (امل ـس ــاح ــات ال ــرم ــادي ــة) .عـلــى هــذا
األس ـ ـ ــاس ،ي ـق ـ ّـدر «ج ـ ــاي ب ــي م ــورغ ــان»
بأن يشهد االقتصاد األميركي تراجعًا
خالل عام بنحو .%60-40
ّ
ه ــذا بالنسبة إل ــى ال ــوالي ــات املــتـحــدة -
االق ـت ـصــاد الــرأسـمــالــي صــاحــب أفضل
أداء اق ـت ـص ـ ّـادي ف ــي مـجـمــوعــة الـسـبــع
 ال ـتــي تـحــقــق ن ـم ـ ّـوًا حقيقيًا بالناتجّ
املحلي اإلجمالي بنسبة  .%2.3في حني
ّ
يتراجع النمو االقتصادي بسرعة نحو
ّ
ّ
الصفر وأقل أن في كل مكان آخر في دول
املجموعة ،في أوروب ــا وآسيا والعديد
من االقتصادات ُامل ّ
سماة ناشئة.
ان ـ ـظـ ــروا إلـ ــى ال ــائ ـح ــة ال ـت ــال ـي ــة :ك ـنــدا:
 ،%1.3فــرنـســا ،%1.3 :ال ـيــابــان،%1.2 :
ّ
اململكة املتحدة ،%1.2 :روسـيــا،%0.9 :
البرازيل ،%0.5 :أملانيا ،%0.4 :إيطاليا:
 ،%0.0املكسيك ،%0.7- :تركيا،%2.6- :
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األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن  .%5.8-ي ـم ـك ــن تـسـجـيــل
نـ ـم ـ ّـو مـ ـت ــواض ــع فـ ــي الـ ـص ــن وال ـه ـن ــد
وإنــدون ـي ـس ـيــا ف ـق ــط ،ل ـكــن ح ـتــى هـنــاك
يوجد تباطؤ سريع.

عالم خيالي من ّ
معدالت الفائدة
السلبية

ّ
أشــرت سابقًا إلــى مــؤشــرات التصنيع
والنشاط الصناعي التي تظهر ركودًا
ّ
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ال ـع ــامل ــي ،وأن
ّ
الصحة والتعليم
قطاع الخدمات ،مثل
وال ـس ـيــاحــة وغ ـيــرهــا ،هــو ال ــذي يبقي
ّ ّ
ـويــا .إل أن هذه
االقـتـصــاد الـعــاملــي حـيـ
ال ـق ـطــاعــات تـعـتـمــد ف ــي ال ـن ـهــايــة على
ّ
صحة القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد
الرأسمالي في مبيعاتها وأرباحها.
في بعض االقتصادات الكبرى ،هناك
ما ّ
يسمى التوظيف الكامل ،على األقل
ّ
ـاءات الــرسـمـيــة ،حــتــى لو
وف ــق اإلح ـص ـ ّ
ك ــان تــوظـيـفــا مــؤق ـتــا أو بـ ــدوام جــزئــي
ّ
أو عمل حـ ّـر أو
بالحد األدنــى لألجور.
يـســاعــد دخ ــل الـتــوظـيــف فــي اسـتـمــرار
ّ
ـاف ول ــذل ــك
اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،إل أنـ ـ ــه غ ـي ــر ك ـ ـ ـ ٍ
ّ
تنخفض ّ
مدخرات األسر في دول عدة.
ّ
ّ
على سبيل املثال ،تقدر مدخرات األسر
ّ
فــي اململكة املــتـحــدة بــأنـهــا عـنــد أدنــى
مـسـتــوى لـهــا خ ــال  50عــامــا .لــذلــك ال
يمكن للناس أن يــواصـلــوا االقـتــراض
ّ
حتى لو كانت ّ
معدالت
إلى ما ال نهاية
ّ
الـفــائــدة منخفضة ج ــدًا .وهــي بالفعل
منخفضة!
ن ـع ـي ــش اآلن ف ـ ــي عـ ــالـ ــم خـ ـي ــال ــي مــن
مـعـ ّـدالت الفائدة السلبية ،حيث ُيدفع
ل ـل ـم ـق ـت ــرض ــن لـ ـيـ ـقـ ـت ــرض ــوا ،وي ــدف ــع
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في عالم
نعيش اآلن
ّ
خيالي من معدالت
ُالفائدة السلبية ،حيث
يدفع للمقترضين
ويدفع
ليقترضوا،
ُ
المقرضون ليقرضوا.
ذلك ألن المستثمرين
يخشون ركودًا عالميًا

امل ـقــرضــون لـ ُـيـقــرضــوا .فــي الــدان ـمــارك،
يعرض أحــد ّ
مقدمي الرهون العقارية
قروضًا بفائدة سلبية ( ،)%0.1-أي أنه
يدفع لنا كي نقترض منه! ونحو %20
ّ
من السندات الحكومية وحتى سندات
بعض الشركات لديها ّ
معدالت فائدة
ّ
سلبية .فيما مـعـ ّـدالت الـفــائــدة سلبية
على السندات الحكومية األملانية ألجل
سنتني إلــى  30سنة .لذلك فـ ّـإن بائعي
ا ُلـسـنــدات (املـقـتــرضــن) يـتــوقـعــون من
املـ ـق ــرض أن ي ــدف ــع ل ـهــم ف ــائ ــدة ل ـشــراء
سندات!
ل ـكــن ملـ ــاذا ن ـجــد مـسـتـثـمــري ال ـس ـنــدات
ّ
مستعدين لفعل ذلــك؟ كما قلت ،ألنهم
ّ
يخشون ركودًا عامليًا يتسبب بانهيار
أس ــواق األسـهــم وغـيــرهــا مــن األص ــوال
املــالـيــة «ال ـخ ـطــرة» ،لــذلــك املـكــان األكثر
أمانًا لنضع أموالنا هو مع حكومات
(لن تنهار) مثل الحكومة األميركية أو
البريطانية أو اليابانية أو األملانية أو
السويسرية.
ً
إذا كان الركود على األبــواب فعال ،ما
الــذي يمكن فعله ملنع حصوله؟ لدى
االقتصاديني التقليديني والكينزيني
ّ
حـ ـ ـ ــان مـ ـبـ ـن ـ ّـي ـ ّـان عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات؛
ّ
األول ه ــو ضـ ــخ امل ــزي ــد م ــن امل ـ ــال في
ُ َ
ً
الـ ـنـ ـظ ــام امل ــال ــي أمـ ـ ــا ب ـ ــأن ت ـج ــد رزم
الـ ــدوالر ُوال ـي ــورو وال ــن طــريـقـهــا إلــى
خزائن املقترضني من الشركات التي
سـ ـت ــواص ــل ح ـي ـن ـهــا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
الــوظــائــف واآلالت ،وذل ــك عبر طريقة
ت ـق ـل ـيــديــة ت ـق ـضــي ب ـت ـخ ـف ـيــض م ـع ـ ّـدل
ال ـف ــائ ــدة م ــن ِق ـ َـب ــل امل ـص ــارف املــركــزيــة
ّ
ل ـت ـخ ـف ـيــض ك ـل ـفــة االق ـ ـت ـ ــراض .إل أن
تـجــربــة ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة ملا
أس ـ ّـمـ ـي ــه الـ ــركـ ــود الـ ـط ــوي ــل تـ ـب ـ ّـن أن ــه
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ّ
ح ــل غـيــر ن ــاج ــح ،فـحـ ّـصــة االسـتـثـمــار
ّ
مــن الـنــاتــج املـحــلــي اإلجـمــالــي ال تــزال
مـنـخـفـضــة واألجـ ـ ــور ف ــي حــالــة رك ــود
ّ
والنمو االقتصادي ضعيف.
ل ــذل ــك ت ـل ـجــأ ال ـح ـك ــوم ــات واملـ ـص ــارف
امل ــرك ــزي ــة إل ـ ــى «س ـي ــاس ــة ن ـق ــدي ــة غـيــر
تقليدية» ،تشتري املـصــارف املركزية
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ب ـ ــاي ـ ــن م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
ّ
الحكومية وسندات الشركات (وحتى
أس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات) م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
ال ـت ـجــاريــة .وه ــو م ــا ي ـسـ ّـمــى التيسير
ال ـ ـكـ ـ ّـمـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم دفـ ـ ـع ـ ــة ه ــائ ـل ــة
ل ــاحـ ـتـ ـي ــاط ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة .ك ـ ـ ــان مــن
املفترض أن تقرض املصارف هذا املال
ّ
للشركات لكي تقوم باستثماره ،إل أن
األمــر لــم ينفع .فالشركات لــم تقترض
لكي تستثمرّ ،إما ألنها غنية بالسيولة
م ـث ــل أمـ ـ ـ ــازون أو م ــاي ـك ــروس ــوف ــت وال
تحتاج إلى االقتراض ،أو ضعيفة إلى
درج ــة ع ــزوف املـصــارف عــن إقــراضـهــا.
ُ
لــذلــك انـتـهــى األم ــر ب ــأن تستثمر هــذه
السيولة فــي أسهم وسـنــدات (وفــق ما
يصفه ّماركس برأس املال الوهمي أي
املستحقات على أرباح أو فوائد مقبلة
ول ـيــس عـلــى أربـ ــاح أو فــوائــد فعلية).
والنتيجة تحليق األس ــواق املالية في
مقابل ركود االقتصاد «الحقيقي».

ّ
ضخ المال بشكل كبير

فشلت الـسـيــاســات الـنـقــديــة التقليدية
وغـيــر التقليدية .لـقــد كــانــت املـصــارف
املركزية كمن ينفخ بالونًا مثقوبًا .وهو
أمــر الحظه كينز خــال الــركــود العظيم
في ثالثينيات القرن املاضي ،حني اقترح
سياسة للوصول إلى التوظيف الكامل
ّ
وإنهاء الركود ،والتي شكلت التخفيض
التقليدي ّ
األول مل ـعـ ّـدالت الـفــائــدة وثــمّ
التيسير ّ
الكمي غير التقليدي .وفي عام
 1936أعلن كينز فشل السياسة النقدية
في كتابه العظيم «النظرية ّ
العامة».
اليوم يعيد الزمن نفسه .فاالقتصاديون
التقليديون ،وبينهم كينزيون أمثال
بول ّكروغمان ،دفعوا في البداية نحو
ضـ ــخ املـ ـ ــال ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ل ــدف ــع عجلة
االقتصادات .ودعت الحكومة اليابانية
كروغمان وآخرين إلى طوكيو إلعطائها
املشورة حول التيسير ّ
الكمي .اعتمدت
الحكومة وامل ـصــرف املــركــزي التيسير
ال ـك ـ ّـم ــي ب ـش ـكــل ان ـت ـق ــام ــي ،إذ اش ـت ــرى
املصرف جميع السندات الحكومية في
ـدوى،
الـســوق تقريبًا ،ولكن مــن دون جـ ّ
بحيث بقي النمو ضعيفًا والتضخم
صفرًا واألجور في ركود.
اس ـت ـن ـفــدت املـ ـص ــارف امل ــرك ــزي ــة جميع
األفـ ـك ــار ،واملـسـتـثـمــرون يـعـلـمــون ذل ــك.
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ت ـب ـق ــى ال ـ ـعـ ــائـ ــدات عـلــى
الـسـنــدات سلبية ،ولــذلــك أيـضــا انقلب
ّ
منحنى الـعــائــد فــي الــواليــات املــتـحــدة.
ولـكــن ال يمكن لـلـمـصــارف املــركــزيــة أن
ت ـف ـعــل أي شـ ــيء بــاس ـت ـث ـنــاء تخفيض
م ـعـ ّـدالت الـفــائــدة الـتــي لــم تبلغ الصفر
بعد ،وال ـعــودة إلــى املــزيــد مــن التيسير
ّ
الكمي حيث تبلغ صفرًا.
َّ
لـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــل بـ ـ ـع ـ ــض االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــن
الـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــن بـ ـع ــد ع ـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـن ـقــديــة .وي ــدف ــع الـبـعــض بــات ـجــاه ما
ُيعرف بـ«مروحية املــال» ،وهو مفهوم
أطلقه ميلتون فــريــدمــان ،ال ــذي اقترح
تجاوز النظام املصرفي وطباعة النقد
وإعـطــائــه مـبــاشــرة إلــى األس ــر إلنفاقه
(ك ـمــا ل ــو أرسـ ــل مــروح ـيــة ف ــوق الـبــاد
لترمي الـ ــدوالرات على الـنــاس وليس
الـنــابــالــم كـمــا فــي فـيـتـنــام) .فــاملــال بني
ّ
أيـ ــدي ال ـن ــاس ه ــو املـ ــاذ األخ ـي ــر لـحــل
مبني على السياسة النقدية.
ترجمة ملياء الساحلي
Michael Roberts Blog
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