
االإ�صالح االقت�صادي12

هل بلغ العامل مرحلة االنكما�ش امل�سحوب بالك�ساد؟

نورييل روبيني

ال�شامل  االقت�شاد  اأخبار  اآخر  ت�ؤكد  ـ  ني�ي�رك 
البلدان  من  وغريها  املتحدة،  ال�اليات  من  القادمة 
اأن  النا�شئة،  االأ�ش�اق  وبلدان  اقت�شادًيا،  املتقدمة 
يف  حاًدا  رك�ًدا  ي�اجه  �ش�ف  العاملي  االقت�شاد 
2009. يف ال�اليات املتحدة، بداأ الرك�د يف  العام 
حتى  ي�شتمر  و�ش�ف   ،2007 االأول  دي�شمرب/كان�ن 
ـ وهي  اأقل تقدير  2009 على  دي�شمرب/كان�ن االأول 
اأط�ل واأعمق حالة رك�د ت�شهدها ال�اليات املتحدة 
ف�شاًل  املرجح  ومن  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ 
الناجت  الرتاكمي يف  االنخفا�ض  يتجاوز  اأن  ذلك  عن 

املحلي االإجمايل 5%.
)منطقة  اقت�شادًيا  املتقدمة  االأخرى  املناطق  ويف 
االأوروبي،  واالحتاد  املتحدة،  واململكة  الي�رو، 
بداأ  وني�زيلندا(  واأ�شرتاليا،  واليابان،  وكندا، 
قبل   ،2008 العام  من  الثاين  الربع  يف  الرك�د 
�شبتمرب/اأيل�ل  يف  املالية  اال�شطرابات  ت�ؤدي  اأن 
االئتمان  اأزمة  تفاقم  اإىل  االأول  واأكت�بر/ت�رشين 
اأكرث  االنكما�ض  اأ�شبح  ال�قت  ذلك  ومنذ  العاملية. 

�ِشدة.
بعد  احلاد  الهب�ط  بداأ  ا  اأي�شً النا�شئة  االأ�ش�اق  ويف 
قب�شته على  اأحكم  الذي  الرك�د  ب�شبب  النم�  تاأثر  اأن 
البلدان املتقدمة اقت�شادًيا، وبعد هب�ط اأ�شعار ال�شلع 
على  ويتعني  بل  املال.  راأ�ض  وهروب  االأ�شا�شية، 

العامل اأن يت�قع الرك�د قريًبا يف رو�شيا والربازيل 
اأ�شعار  انخفا�ض  ب�شبب  وذلك   ،2009 العام  اأثناء 
ال�شلع االأ�شا�شية، والتباط�ؤ احلاد يف ال�شني والهند، 
لهذه  بالن�شبة  احلاد  الهب�ط  يعادل  �ش�ف  ما  وه� 
النم�  اأن تنخف�ض معدالت  البلدان )حيث من املت�قع 

كثريًا عن م�شت�ياتها املمكنة(.
ولن يك�ن اأداء االأ�ش�اق النا�شئة االأخرى يف اآ�شيا، 
اأف�شل  واأوروبا  الالتينية،  واأمركيا  واأفريقيا، 
كاملة  مالية  اأزمات  بع�شها  ي�اجه  وقد  كثرًيا، 
العنا�رش. وال�اقع اأن اأكرث من اثني ع�رش من البلدان 
مالية  �شغ�طًا  االآن  ت�اجه  النا�شئة  االأ�ش�اق  ذات 
�شديدة: بيالرو�شيا، وبلغاريا، واأ�شت�نيا، واملجر، 
والتفيا، وليت�انيا، ورومانيا، وتركيا، واأوكرانيا 
يف  وباك�شتان  وك�ريا،  واإندوني�شيا،  اأوروبا؛  يف 
يف  وفنزويال  واالإك�ادور،  واالأرجنتني،  اآ�شيا؛ 
قادرة  البلدان  هذه  اأغلب  اأن  بيد  الالتينية.  اأمركيا 
على جتنب االأ�ش�اأ اإذا ما اأدخلت التعديالت املالئمة 
املالية  امل�ؤ�ش�شات  قدمت  ما  واإذا  �شيا�شاتها،  على 
القرو�ض  الدويل(  النقد  �شندوق  فيها  )مبا  الدولية 

الكافية لتغطية احتياجاتها املالية اخلارجية.
امل�ؤكد،  حكم  يف  العاملي  الرك�د  اأ�شبح  اأن  بعد 
فاإن االنكما�ض ـ ولي�ض الت�شخم ـ �ش�ف ي�شبح ال�شغل 
الكلي،  الطلب  اإن انخفا�ض  القرار.  ال�شاغل ل�شناع 
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وارتفاع اإجمايل العر�ض نتيجة لفرط اال�شتثمار من 
�ش�ف  النا�شئة،  االأ�ش�اق  ال�شني وغريها من  جانب 
الت�شخم.  م�شت�يات  يف  حاد  انخفا�ض  اإىل  ي�ؤدي 
ويف ال�قت نف�شه �ش�ف يت�شبب رك�د اأ�ش�اق العمالة 
وارتفاع معدالت البطالة يف انخفا�ض �شقف االأج�ر 
من  املزيد  فاإن  ذلك  عن  ف�شاًل  العمالة.  وتكاليف 
االنخفا�ض يف اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية ـ والتي هبطت 
التي  القيا�شية  امل�شت�يات  عن   30% بن�شبة  بالفعل 
بلغتها اأثناء هذا ال�شيف ـ من �شاأنه اأن ي�شيف اإىل هذه 

ال�شغ�ط االنكما�شية.
�ش�ف يك�ن لزاًما على وا�شعي ال�شيا�شات اأن ينتبه�ا 
عليه  نطلق  اأن  ن�شتطيع  غريب  ل�ح�ض  االنتباه  كل 
الرك�د/ )اجتماع  باالنكما�ض"  امل�شح�ب  "الرك�د 
االنتباه  عن  ف�شاًل  باالنكما�ض(؛  االقت�شادي  الك�شاد 
اإىل فخ ال�شي�لة )حني تنخف�ض اأ�شعار الفائدة الر�شمية 
حتى تقرتب من ال�شفر فتفقد ال�شيا�شة النقدية قدرتها 
انكما�ض  اإىل  ا  اأي�شً واالنتباه  وظيفتها(،  اأداء  على 
على  اال�شمية  للدي�ن  احلقيقية  القيمة  )ارتفاع  الدين 
مالكي  اإفال�ض  خطر  تزايد  اإىل  ي�ؤدي  الذي  النح� 
املالية،  وامل�ؤ�ش�شات  وال�رشكات،  امل�شاكن، 

واحلك�مات(.
ومع ت�شاوؤل فعالية ال�شيا�شات النقدية التقليدية ، فاإن 
ت�ليد  اإىل  الرامية  التقليدية  غري  ال�شيا�شية  االأدوات 

قدر اأعظم من ال�شي�لة واالئتمان )من خالل التخفيف 
الكمي وعمليات ال�رشاء املبا�رش لالأ�ش�ل غري ال�شائلة 
اخلا�شة من جانب البن�ك املركزية( �ش�ف تتعاظم 
على  احلر�ض  واإىل جانب  ب�ش�رة خا�شة.  اأهميتها 
احلك�مي  )االإنفاق  التقليدية  املالية  ال�شيا�شات  تبني 
غري  املالية  ال�شيا�شات  فاإن  ال�رشائب(،  وخف�ض 
املالية،  امل�ؤ�ش�شات  اإنقاذ  على  )االإنفاق  التقليدية 
اأهمية  تكت�شب  �ش�ف  واملقرت�شني(  واملقر�شني، 

متزايدة.
الدول  دور  �شيت��شع  نف�شها  العملية  اإطار  ويف 
كبري.  حد  اإىل  االقت�شادي  الن�شاط  يف  واحلك�مات 
املالذ  دور  عادة  تلعب  املركزية  البن�ك  كانت 
امل�شدر  اإىل  االآن  حت�لت  لكنها  لالإقرا�ض،  االأخري 
عن  البن�ك  اإحجام  فمع  لالإقرا�ض.  وال�حيد  االأول 
امل�ؤ�ش�شات  اإقرا�ض  اأو  البع�ض،  بع�شها  اإقرا�ض 
املركزية  البن�ك  ت�شبح  ال�رشكات،  وقطاع  املالية 

امل�شدر ال�حيد املتاح للح�ش�ل على القرو�ض.
االأ�رش  ا�شتهالك  انحدار  ومع  مماثل،  نح�  على 
تتح�ل  ف�ش�ف  التجارية،  االأعمال  يف  واال�شتثمار 
احلك�مات قريًبا اإىل اجلهة االأوىل وال�حيدة القادرة 
على االإنفاق وحفز الطلب واإنقاذ البن�ك وال�رشكات 
واالأ�رش. و�ش�ف تك�ن الع�اقب بعيدة االأمد املرتتبة 
اإىل  خطرية  املايل  العجز  يف  الناجمة  الزيادة  على 
اإىل  املركزية  البن�ك  جلاأت  ما  واإذا  احلدود.  اأبعد 
اأعقاب  تغطية العجز بالنقد ف�ش�ف ياأتي الت�شخم يف 
مت  ما  واإذا  االأمد؛  ق�شرية  االنكما�شية  ال�شغ�ط 
مت�يل العجز باال�شتدانة فقد ت�شبح بع�ض احلك�مات 
ُعـر�شة خلطر العجز عن ال�شداد يف االأمد البعيد ما مل 
يكن هناك حر�ض على ا�شتعادة االن�شباط املايل يف 

االأمد املت��شط.
ونقدية  مالية  �شيا�شات  تبني  من  فالبد  ذلك،  ومع 
االأمد  يف  العنف  �شديدة  ـ  تقليدية  وغري  تقليدية  ـ 
الك�شاد امل�شح�ب  الق�شري ل�شمان عدم امتداد حالة 
 ،2010 العام  اإىل   2009 العام  من  باالنكما�ض 
اللحظة  حتى  ذلك.  من  اأبعد  ه�  ما  اإىل  ورمبا  بل 
كانت  املتحدة  ال�اليات  ا�شتجابة  اأن  يبدو  احلالية، 
وذلك  لالأزمة،  الي�رو  منطقة  ا�شتجابة  من  اأعنف 
منحنى  عن  االأوروبي  املركزي  البنك  تخلف  ب�شبب 
املايل  امل�قف  �شعف  وا�شتمرار  الفائدة  اأ�شعار 

لالحتاد االأوروبي.
فلن  واملالية،  االقت�شادية  االأزمة  هذه  ل�شدة  نظًرا 
ال�قت.  لبع�ض  املالية  االأ�ش�اق  اإ�شالح  يت�شنى 
باأ�شعار  املرتبطة  ال�شلبية  املجازفة  تظل  ول�ش�ف 
)االأ�شهم،  اخلطرة  االأ�ش�ل  من  عري�شة  جمم�عة 
االأ�شا�شية، واالإ�شكان،  وال�شلع  ال�رشكات،  و�شندات 
وفئات االأ�ش�ل املختلفة يف االأ�ش�اق النا�شئة( �ش�ف 
تظل قائمة اإىل اأن تظهر عالمات حقيقية ـ قرب نهاية 
االقت�شاد  ا�شتعادة  احتماالت  ت�ؤكد  ـ   2009 العام 

العاملي لعافيته يف العام 2010.

يف  الرك�د  بداأ  املتحدة،  ال�اليات  يف 
و�ش�ف   ،2007 االأول  دي�شمرب/كان�ن 
 2009 االأول  دي�شمرب/كان�ن  حتى  ي�شتمر 
واأعمق حالة  اأط�ل  ـ وهي  تقدير  اأقل  على 
رك�د ت�شهدها ال�اليات املتحدة منذ احلرب 

العاملية الثانية.


