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�أو ًال :مقدمة
�صدر هذا الكتاب بعد الأزمة املالية العاملية عام  ،2008ويحاول الكاتب درا�سة �أ�سباب
الأزمة التي بد�أت من الواليات املتحدة الأمريكية وانت�رشت يف كافة �أنحاء العامل ،والتي تعزى
�إىل خلل يف الإدارة االقت�صادية الأمريكية ،والتخل�ص من كافة ال�ضوابط التي حتكم عمل ال�سوق
يف حالة ف�شله ،خالل حكم الإدارة ال�سيا�سية ال�سابقة قبل الرئي�س �أوباما .وما ترتب على ذلك من
(حر) لالقت�صاد الأمريكي .ويت�ضمن الكتاب ع�رشة ف�صول تهتم ب�صناعة الأزمة ،وعواقب
�سقوط ّ
احلر ،واال�ستجابة املعيبة ،وف�ضيحة الرهن العقاري ،وال�رسقة الأمريكية الكربى،
ال�سقوط
ّ
وانت�صار اجل�شع على اجلذر ،ونظام ر�أ�سمايل جديد ،ومن تعايف عاملي �إىل ازدهار عاملي،
و�إ�صالح علم االقت�صاد ،ونحو جمتمع جديد.
ويعترب امل�ؤلف من �أملع االقت�صاديني الأمريكيني حيث حاز على جائزة نوبل يف االقت�صاد
عام  ،2001وعمل كرئي�س ملجل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني للرئي�س الأمريكي كلينتون عام
 ،1995كما عمل يف البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل ،ويعمل حالي ًا �أ�ستاذ ًا لالقت�صاد يف جامعة
كولومبيا.

ثاني ًا :جذور الأزمة
ي�ؤكد امل�ؤلف هنا ب�أن الأزمة املالية لعام  2008مل تكن مفاجئة ،بل املفاجئة هي �أن الكثريين
ويربر ذلك بالقول ب�أن خلطة الأزمة كانت جاهزة بالفعل ،وهي :الرقابة املحدودة،
تفاجئوا بها.
ّ
وال�سيولة و�أ�سعار الفائدة املنخف�ضة ،والفقاعة العقارية الدولية ،وارتفاع الإقرا�ض العايل املخاطر.
*

ع�ضو الهيئة العلمية يف املعهد العربي للتخطيط .الربيد الإلكرتوين.ahmed@api.org.kw :

� 54أحمد الكواز

ال �أن اجلديد بهذه الأزمة هي �أنها “�صنعت يف الواليات املتحدة” ،يف ظل القناعة ال�سائدة ب�أن
�إ ّ
الواليات املتحدة م�صدر النمو ،وال�سيا�سات االقت�صادية ال�سليمة ،و�أن �آخر �أزمة �صدرتها الواليات
املتحدة كانت �أزمة الك�ساد الكربى يف ثالثينيات القرن املا�ضي.
ظهرت الأزمة لل�سطح عند انفجار فقاعة امل�ساكن بعد �أن هبطت �أ�سعارها ،و�أ�صبح ما
تبخر مدخرات �أ�صحاب
يدينون به �أ�صحابها يزيد بكثري عن قيمة امل�ساكن املرهونة ،ما تلى ذلك ّ
وتبخر م�ستقبلهم� ،أي�ضا .ويو�ضح امل�ؤلف ب�أن االقت�صاد الأمريكي ينفق تاريخي ًا �أكرث مما
امل�ساكن
ّ
تربره املوارد ،وذلك حتى ي�ستمر منو اال�ستهالك ومن ثم ي�ستمر النمو العاملي .وال�س�ؤال :كيف
ي�ستمر هذا الأمر؟ يجيب امل�ؤلف ب�أن الأمريكيون عر�ضوا ح ًّ
ال ال ينق�صه الذكاء .القيام باالقرتا�ض ثم
اال�ستهالك .ويف ظل الأفرتا�ض ب�أن الدخول الزالت تنمو ،مما �أدى �إىل انخفا�ض معدالت الإدخار
و�أ�صبحت �سالبة بالن�سبة للفقراء .يقابل ذلك ديون ثقيلة� .إ ّ
ال �أن املقرت�ضني واملقر�ضني مل يكونوا
ي�شعروا بالقلق .حيث ي�ستطيع املقرت�ضون اال�ستمرار يف اال�ستهالك من غري �أن يواجهوا واقع
جراء تزايد الفوائد املتح�صلة.
دخولهم املرتاجع ،ويف نف�س الوقت يحقق املقر�ضون �أرباح ًا طائلة من ّ
ويف ظل اال�ستهالك على �شكل �رشاء م�ساكن ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة ،ويف ظل �ضعف الرقابة،
�أ�صبح يف مقدور �أ�صحاب امل�ساكن احل�صول على �أموال لقاء رهن م�ساكنهم .وقد و�صلت قيمة هذه
الرهونات �إىل ) (975بليون دوالر يف �سنة واحدة� ،أو ما ي�شكّل ) (%7من الناجت املحلي الإجمايل
الأمريكي .وقد �سمح ذلك للمقرت�ضني بت�سديد مقدم �رشاء �سيارة جديدة ،مع فائ�ض لأغرا�ض التقاعد.
وذلك يف ظل فر�ضية (قوية وخطرية) وهي ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار امل�ساكن� ،أو على الأقل عدم هبوطها.
وعندما انفجرت فقاعة امل�ساكن وهبطت الأ�سعار ت�ضخمت الآثار (يرتبط ثلثي �أو ثالثة
�أرباع الناجت املحلي الإجمايل الأمريكي بقطاع الإ�سكان) بفعل ابتكار امل�صارف لأدوات ومنتجات
مع ّقدة تعتمد �أ�سا�س ًا على الرهونات .والأ�سو�أ �أنها �شاركت� ،أي امل�صارف ،براهنات  Betsمع
ومولت (�ش�أنها �ش�أن العائالت) ا�ستثماراتها عن طريق
بع�ضها البع�ض ،ومع م�صارف عاملية،
ّ
االقرتا�ض .ونتج عن هذا التعقيد �أن امل�صارف مل تعد تعرف فيما �إذا كانت ما تدين به للمودعني
وحملة ال�سندات يفوق قيمة الأ�صول امل�رصفية �أم ال .وبالتايل �أدركت هذه امل�صارف حقيقة �أن
تبخرت الثقة التي يعتمد النظام
لي�س مبقدورها معرفة املوقف املايل لأي م�رصف �آخر ،وعليه ّ
امل�رصيف عليها اعتماد ًا كبرياً .وترتب على ذلك رف�ض امل�صارف �إقرا�ض بع�ضها البع�ض� ،أو
بقيامها بطلب �أ�سعار فائدة مرتفعة للتعوي�ض عن حتمل املخاطر .بعدها بد�أت �أ�سواق االقرتا�ض
الدولية بالتال�شي.
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عندئذ ،ح�سب تو�صيف امل�ؤلف ،واجهت الواليات املتحدة ،والعامل� ،أزمتني :مالية،
واقت�صادية .وكان للأزمة االقت�صادية عدة �أبعاد :فهناك �أزمة عقارات �سكنية ظاهرة ب�شكل جلّي،
تبعتها ،بفرتة وجيزة� ،أزمة عقارات جتارية .تبع ذلك �إنهيار يف الطلب حيث انهارت قيم امل�ساكن
وكذلك قيم الأ�سهم التي متتلكها العوائل ،يف حالة وجودها ،وتراجعت القدرة على اال�ستهالك.
وب�سبب جمود �أ�سواق االقرتا�ض واالئتمان ،وانخفا�ض الطلب خ ّف�ضت ال�رشكات خمزونها ب�شكل
�رسيع ،وحدث االنهيار يف ال�صناعة الأمريكية.
وثار ال�س�ؤال ،بعد ذلك� ،ضمن الأ�سئلة اجلوهرية الأخرى :ماذا �سيحلّ حملّ ا�ستهالك
الأمريكيني الذي ات�صف باجلموح قبل الأزمة وانفجار الفقاعة ،وكيف �ستدير الواليات املتحدة
و�أوربا مرحلة االنتقال �إىل االقت�صاد اخلدمي الذي �صادفته الكثري من املتاعب �أثناء فرتة الرواج؟
ويجيب امل�ؤلف :ما هكذا كان يجب �إدارة الأمور ،وما هكذا كان يجب �أن تعمل اقت�صادات ال�سوق.
لقد وقع خط�أ فظيع.
ويعزي امل�ؤلف م�صدر هذا اخلط�أ لرئي�س االحتياطي الفيدرايل (البنك املركزي
الأمريكي)� ،ألن غرين�سبان ،عندما �سمح لفقاعة التكنولوجيا ،الدوت كوم ،بالتطور والنمو �أواخر
عام  ،1999حيث هبطت بعدها ،عام � ،2000أ�سعار �أ�سهم التكنولوجيا بحوايل ) (%78ما بني
�أوائل عام  2000و�أواخر عام  .2002وبفعل تركّ ز �أغلب اال�ستثمارات يف قطاع التكنولوجيا
املتقدمة ت�أثّر االقت�صاد ودخل حالة ركود يف �آذار /مار�س  .2001وا�ستخدمت �إدارة الرئي�س
ال �أن هذا
الأمريكي ،جورج دبليو بو�ش ،هذا الركود كحجة خلف�ض ال�رضائب على الأغنياء� ،إ ّ
اخلف�ض مل ي�ستعيد الرواج .لذا فقد وقع العبء على ال�سيا�سة النقدية من خالل قيام غرين�سبان
بخف�ض �أ�سعار الفائدة ،ومت �إغراق ال�سوق بال�سيولة ،و�أدى ذلك� ،ضمن نتائج �أخرى� ،إىل مزيد
من اال�ستثمارات يف امل�صانع والآالت ،و�إىل �إحالل فقاعة الإ�سكان حمل فقاعة التكنولوجيا من
خالل ت�سارع اال�ستهالك وازدهار �سوق العقارات.
ويت�ساءل امل�ؤلف :من ُيالم عن الأزمة؟ قد تكون الإجابة ال�سهلة هي ج�شع امل�رصفيني،
ال �أن ذلك ال يق ّدم كامل الإجابة .و�إذا بد�أنا من �أ�سفل قائمة امل�س�ؤولني فهناك
وهذا �صحيح� ،إ ّ
ال من وقف هذه
ال�رشكات التي �أوجدت الرهن ،ووكاالت الت�صنيف التي ق ّدمت خامت املوافقة بد ً
الرهونات القاتلة ،وف�شل الأ�سواقا ملالية الأمريكية يف �أداء وظائفها االجتماعية القائمة على �إدارة
ال من
املخاطر ،وتعبئة املدخرات ،وخف�ض تكاليف املعامالت .وقامت� ،أي الأ�سواق املالية ،بد ً
ذلك يف ت�شجيع الإفراط يف املديونية ،وفر�ض تكاليف مرتفعة على املعامالت ،كما �أ�ساءت ت�سعري
املخاطر وتقديرها (�أي �أ�ساء ال�سوق تقدير املخاطر ،وثقة الأ�سواق املالية بوكاالت الت�صنيف التي
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�ص ّنفت املنتجات املالية اجلديدة بت�صنيف ” .)“AAAوين�أنى جمل�س االحتياطي الفيدرايل بنف�سه عن
ال �أنهم خمطئني،
ال ب�أنه مل يكن مبقدوره �أن يفعل �شيئ ًا حتى لو عرف بت�شكّ ل الفقاعة� .إ ّ
الأزمة قائ ً
ح�سب ر�أي امل�ؤلف .حيث كان با�ستطاعتهم زيادة مق ّدم الدفعات على امل�ساكن �أو زيادة متطلبات
الهام�ش للتجارة بالأ�سهم ،وكان بالإمكان كال الإجرائني �أن يخففا من وط�أة الأزمة .والأ�سو�أ
من ذلك �سماح غرين�سبان للم�صارف ب�أن تتعامل يف الإقرا�ض ذو اخلطورة املرتفعة ،وت�شجيع
اجلمهور على قبول الرهن ذو الفائدة املتغرية ،وبدفعات ميكن �أن ترتفع ب�سهولة ،وقد ارتفعت
ا�ضطر العائالت ،ذات الدخول املتو�سطة ،على “حب�س الرهون .”Foreclosure
بالفعل .مما
ّ

ثالث ًا :كيف تعاملت الإدارة االقت�صادية مع الأزمة
هاجم امل�ؤلف ،وبعنف ،يف مقاله ب�صحيفة “نيويورك تاميز” ،يف عددها ال�صادر يف
 31مار�س  2009ب�أن �سيا�سة �إدارة الرئي�س �أوباما ،اخلا�صة مبعاجلة �أو�ضاع البنوك املري�ضة،
بالقول �أنها تقع �ضمن مقرتح :الرابح -الرابح -اخلا�رس .مبعنى الربح للبنوك ،والربح
للم�ستثمرين ،واخل�سارة لدافعي ال�رضائب .وو�صف هذه ال�سيا�سة ب�أنها “الر�أ�سمالية امل�ص ّنعة
� ”Ersafz Capitalismأي تلك التي تخ�صخ�ص املنافع وتعمم اخل�سائر .ويتهم امل�ؤلف الإدارة
ال من �أن تعالج امل�شاكل “الهيكلية” للبنوك الأمريكية (حيث يعترب انهيار بنك
الأمريكية ب�أنها بد ً
“ليهمان بروذرز” يف �سبتمرب  2008ب�أنه �شبيه ،من وجهة نظر �أ�صولية ال�سوق Market
 ،Fundamentalبانهيار “حائط برلني” من وجهة نظر ال�شيوعية).
ويعتقد امل�ؤلف ب�أن كل من �إدارة الرئي�س “بو�ش” ،والرئي�س “�أوباما” قد قلّلت من تقييم
ال �أنه كان
الك�ساد ،و�أن برنامج الرئي�س �أوباما للإنقاذ قد �ساهم ب�شكل كبري يف التخل�ص من الك�ساد �إ ّ
ال (ق ّدرت قيمة برنامج حتريك االقت�صاد الأمريكي ،خالل �سنتني ،بحوايل تريليون دوالر)،
قلي ً
و�أن ثلث املبلغ ذهب ،تقريباً ،على �شكل خف�ض لل�رضائب ،و�أن الي�رس القليل ذهب �إىل م�ساعدة
الواليات واملحلّيات.
وي�شبه حتليل امل�ؤلف ،التحليل اخلا�ص باالقت�صادي الكينزي الآخر ،والفائز بجائزة
نوبل� ،أي�ضاً ،بول كروكمان  ،Paul Krugmanبالقول ب�أن الواليات املتحدة جنحت بالتعامل
تاريخي ًا مع العديد من الأزمات حينما كان هناك قواعد منتظمة فاعلة ومت العمل على فر�ضها
بقوة الدولة .ويجاول امل�ؤلف ب�أن انهيار النظام املايل يعك�س انهيار �أعمق وهو انهيار النظام
االقت�صادي ،ويعك�س �أي�ض ًا م�شاكل عميقة باملجتمع .وت�شمل هذه امل�شاكل منو التفاوت بالرثوة،
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ونق�ص يف امل�ساءلة اخلا�صة برجال الأعمال وال�سيا�سيني ،والرتكيز على املكا�سب ق�صرية الأجل
مقابل املنافع طويلة الأجل .ويوجه النقد الأكرب يف هذا الكتاب لإدارة الرئي�س �أوباما يف جمال
�إدارتها للك�ساد.
وينتقد امل�ؤلف التوجه نحو التحلل من الإجراءات املنظمة  ،De-regulationوالتي مل
تت�صف بها فرتة اجلمهوريني �أمثال الرئي�س بو�ش ،وولده ،بل امتدت �إىل �إدارة الرئي�س كلينتون
(حيث كان ي�شغل امل�ؤلف ع�ضو ثم رئي�س جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني) .ويلقي بالالئمة على
هذا التوجه ،خالل �إدارة كلينتون ،على وزير املالية :روبرت روبن  ،Robert Rubinوخلفه
لورن�س �سمرز  Lawrence Summersكم�ست�شار �أول للبيت الأبي�ض .وي�ؤكد امل�ؤلف �أنه كان من
الواجب على الإدارة �أن تختار م�ست�شاريها ممن لي�س لهم تاريخ يف التحلّل من الإجراءات املنظمة.
ويقرتح امل�ؤلف� ،ضمن مقرتحات �أخرى ،لإعادة برجمة االقت�صاد واملجتمع الأمريكي
العمل على �إعادة توزيع الدخول ،و�رضائب �أكرث ت�صاعدية ،ونظام دويل جديد لالحتياطيات.
ويغازل امل�ؤلف مفهوم “ال�سعادة القومي الإجمايل )،Gross National Happiness (GNH
امل�ستخدم يف دولة بوتان ،وينتقد املفهوم احلايل امل�ستخدم لقيا�س الأداء االقت�صادي ،الناجت املحلي
الإجمايل ،وما يرتبط به من متو�سط دخل الفرد ،وذلك ب�أمثلة عديدة منها �أن ما ُيقا�س �ضمن هذا
الناجت واخلا�ص باخلدمات ال�صحية ،ميثل الإنفاق ال�صحي ولي�س خمرجات القطاع ،كما �أن هذا
املتو�سط ال يعك�س ق�ضية توزيع الدخل.
احل�س ب�أهمية
ويختتم امل�ؤلف كتابه بالقول :هل �سنتوقف عن ا�ستغالل فر�صة ا�سرتداد
ّ
التوازن ما بني “ال�سوق” و“الدولة” ،وما بني “النزعة الفردية” و“املجتمع” ،وما بني “الرجل”
و“الطبيعة” ،وما بني “الو�سائل” و“الغايات” .وعندما واجه الرئي�س روزفلت يف الثالثينات من
ال �أن امل�ؤلف
القرن املا�ضي مثل هذه الظروف جل�أ �إىل انتهاج “ال�سيا�سة اجلديدة � ،”New Dealإ ّ
ي�شك ب�أن الرئي�س احلايل �أوباما هو من نف�س الفئة احلا�سمة التي ينتمي لها روزفلت.
ّ

