
اعداد/ ندى عبا�س ح�سني

بحيث اثريت الكثري من االعرتا�شات على تلك 
الدوالر  م�شتقبل  على  وخماطرها  ال�شيا�شة 
واحتماالت  والت�شخم  العاملية  ال�شرف  واأ�شعار 
اإعادة  اإىل  تقود  رمبا  موجودات«  فقاعة  »اإحداث 

اإنتاج االأزمة املالية. 
الكــــــــــــمي«  »التي�شــــــــــــــري  تو�شيـــــــــــــــــح  وميـــــــــكن 
�شخ  عن  عبارة   هي   ,  Quantitativeeasing
تف�شل  حينما  االقت�شاد  منو  لتحفيز  اأموال 
الفائدة  اأ�شعار  خف�ض  مثل  التقليدية  الو�شائل 
اإىل ال�شفر اأو اإىل معدل يقارب ال�شفر. وتهدف 
الفائدة طويلة االأجل  اإىل خف�ض  ال�شيا�شة  هذه 
مثل  الثابت  العائد  ذات  املالية  االأدوات  على 
وبالتايل  ال�شركات  وديون  احلكومية  ال�شندات 
لال�شتثمارات  جاذبة  غري  ال�شندات  هذه  ت�شبح 
بالعوائد  مقارنة  �شئيل  عليها  العائد  الأن 
والقطاعات  االأ�شهم  يف  املتغرية  اال�شتثمارية 

االإنتاجية واإقرا�ض ال�شركات. 
ياأمل رئي�ض م�شرف االحتياط  وبهذه الطريقه 
على  االأمريكية  البنوك  يجرب  اأن  الفيدرايل 
زيادة  عرب  االإنتاجية  القطاعات  يف  اال�شتثمار 
وال�شركات,  اخلا�ض  القطاع  اإىل  القرو�ض 
النمو  معـــــــدل  رفــــــــع  مــــن  يتمكـــــن  وبالتـــايل 
االقت�شادي واإيجاد فر�ض عمل جديدة جليو�ض 
قارب  الذين  اأمريكا  يف  العمل  عن  العاطلني 

معدلهم 10% من القوة العاملة. 
و تاأمل اأمريكا من خالل �شيا�شة التي�شري الكمي 

اأق�شاط  حجم  تقليل  وهو  اآخر  هدف  هنالك 
ويذكر  للدائنني  تدفعها  التي  القومية  الديون 
اأن حجم الدين االأمريكي يبلغ 13.050 تريليون 

دوالر. 
الكمي  »التي�شري  �شيا�شة  اإعالن  ومنذ  االآن  حتى 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ال�شيا�شة  هذه  اأ�شهمت  الثانية« 
وعلى  ال�شلع  اأ�شعار  رفعت  كما  الدوالر  اإ�شعاف 
االأخرى. ويقول  واملعادن  والذهب  النفط  راأ�شها 
املركزي  البنك  رئي�ض  راأ�شهم  وعلى  اقت�شاديون 
الكمي  التي�شري  �شيا�شة  اإن   , ال�شابق  االأمريكي 
الثانية �شتعمل على رفع الت�شخم ملعدل قيا�شي 
�شيكون من ال�شعب ال�شيطرة عليه يف امل�شتقبل. 

رغم  اإنه  االمريكيون  االقت�شاديون  ويرى 
خماطر �شيا�شة التي�شري الكمي الثانية املتمثلة يف 
اجلامح«  »الت�شخم  واحتماالت  الدوالر  اإ�شعاف 
القيمة احلقيقية ملدخرات ودخول  �شياأكل  الذي 
مواطني اأمريكا, ال متنح ال�شيا�شة �شمانات ب�شاأن 
لالأعمال  االإقرا�ض  وتن�شيط  االقت�شاد  اإنعا�ض 
يف  ت�شهم  مل  اي  واملتو�شطة  ال�شغرية  التجارية 

خلق وظائف. 
االقت�شاديون:  يطرحها  التي  االأ�شئلة  ومن   
ال�شهل يف حتفيز  اأمريكا الطريق  ملاذا مل تخرت 
االقت�شاد مثلما فعلت عدد من الدول التي قامت 
فعلت  مثلما  االقت�شاد  يف  مبا�شرة  اأموال  ب�شخ 
يف  مبا�شرة  اال�شتثمار  اىل  اجتهت  اذ  ال�شني؟ 

حماور  ثالثة  عرب  املالية  اأزمتها  حل  الثانية 
رئي�شية

اأدوات  اأواًل :تغيري م�شار التدفقات املالية من 
اال�شتثمار الثابتة اإىل القطاعات االإنتاجية التي 

توفر فر�ض عمل وترفع من حجم ال�شادرات. 
لزيادة  الدوالر  �شرف  �شعر  ثانيًا:خف�ض 
مقارنة  االأمريكية  للب�شائع  التناف�شية  القدرة 
بنظرياتها االآ�شيوية واالأوروبية يف ال�شوق املحلية 

االأمريكية ويف االأ�شواق العاملية. 
احل�شة  �شاحبة  ال�شني  على  ثالثًا:ال�شغط 
االأمريكية  ال�شوق  اإىل  ال�شادرات  من  االأكرب 
اليوان.  عملتها  �شرف  لرفع  العاملية  واالأ�شواق 
اأمريكا  اأن  مالحظة  ال�شدد  هذا  يف  املهم  ومن 
يف  املا�شية  الع�شرين  قمة  اجتماع  يف  طالبت 
احل�شاب  يف  للفائ�ض  �شقف  بو�شع  �شنغافورة 
اإجمايل  من   %4.0 يتجاوز  ال  بحيث  اجلاري, 
الدول  رف�شته  ال�شرط  وهذا  املحلي.  الناجت 
تبلغ  اذ  ال�شني  راأ�شها  وعلى  الفوائ�ض  �شاحبة 

ن�شبة الفائ�ض 50.0% كما رف�شته اأملانيا. 
مع  يتوافق  ال  الذي  ال�شرط  هذا  اأن  ويالحظ 
اخلزانة  وزير  و�شعه  الذي  التجارة,  حرية 
اإىل  ال�شني  اأمل خف�ض �شادرات  االأمريكي على 
االأمريكية  ال�شركات  مل�شاعدة  املتحدة  الواليات 

على زيادة مبيعاتها يف ال�شوق املحلية. 
اأمريكا  تاأمل  التي  االأهداف  هذه  اإىل  اإ�شافة 
حتقيقها من �شيا�شة التي�شري الكمي وتبني �شعر 
طويل  الأجل  الدوالر  على  املنخف�شة  الفائدة 

�ســــــــــــــيا�ســة »التي�سري 
الكمي الثــــانية« التــــي 
اأجـــــــــــازها م�ســــــــرف 
ط  حتيـــــــــــــــــــــــا ال ا
يل  ا ر لفيـــــــــــــــــــــــد ا
االأميـــــــركي ، وقــــــــرر 
مبـــــــــــوجبها �سخ 600 
مليـــار دوالر يف �ســـــراء 
�سندات حكومية وديون 
ال�ســــــــركات ، اأ�سبحت 
يف  �ساخن  جــدل  نقطة 
اأميــــركا وخــــــــارجها.
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وحققت  التوظيف  الإنعا�ض  ال�شينية  ال�شركات 
مكا�شب مادية مبا�شرة من جباية ال�شرائب على 
الوظائف التي خلقتها من اأموال التحفز. وجلاأت 
بريطانيا اإىل �شراء ح�ش�ض رئي�شية يف ال�شركات 

امل�شرفية وحققت اأرباحا من ذلك. 
التي  االأوىل«  الكمي  »التي�شري  حزمة  اأن  ورغم 
 1.75 الفيدرايل«  »االحتياط  م�شرف  فيها  �شخ 
العديد  اإفال�ض  وقف  يف  جنحت  دوالر,  تريليون 
من ال�شركات عرب تنظيف حمافظها من االأ�شول 
من  وجزء  الفا�شدة  وال�شندات  اخلطرة  املالية 
تنجح يف حتقيق  ولكنها مل  العقارية,  الرهونات 
اأهداف النمو االقت�شادي وخف�ض معدل البطالة 
يف اأمريكا الذي وا�شل االرتفاع اإىل قرابة %10. 
و�شط هذا الف�شل تبنت امريكا حزمة ثانية من 
وحادة  وا�شعة  انتقادات  و�شط  الكمي«  »التي�شري 
من قبل كبار االقت�شاديني يف اأمريكا وخارجها. 

االحتياط  اأن  اإىل  �شتيغلتز  االقت�شادي  واأ�شار 
النمو  م�شتقبل  يرهن  ال�شيا�شة  بهذه  الفيدرايل 
وتوفري فر�ض العمل لقطاع امل�شارف التي تهتم 
اأو  البطالة  بت�شغيل  اهتمامها  من  اأكرث  بالربح 
النمو االأمريكي. ف�شال عن اإن اإقرا�ض االأعمال 
اأهم مفاتيح  اأحد  املتو�شطة وال�شغرية  التجارية 
ولكن  املواطنني,  وت�شغيل  االقت�شادي  النمو 
البنوك ال تتو�شع يف اإقرا�ض هذه االأعمال, الأنها 
يف  القرو�ض  مقابل  عقارية  رهونا  منها  تطلب 

تناف�شية  تقليل  خالل  من  االأوروبية  ال�شادرات 
الب�شائع االأوروبية امل�شعرة باليورو. 

يف هذا ال�شدد يقول وزير املالية االأملاين »اأن حجة 
ت�شيطر  ال�شني  باأن  القائلة  ال�شني  اأمريكا على 
وباتت  االآن  �شقطت  قد  اليوان  �شعر �شرف  على 
حجة مدحو�شة الأن اأمريكا تقوم االآن بال�شيطرة 
على �شعر الدوالر وتخفي�شه عرب �شخ اأموال يف 

ال�شوق, بدال من تركه حرا يعوم يف االأ�شواق. 
يواجهها  التي  االنتقادات  �شيل  مقابل  يف  ولكن 
اقت�شاديون  هنالك  الفيدرايل  االحتياط  رئي�ض 
البنك  رئي�ض  هوؤالء  بني  من  معه,  متعاطفون 
الكمي  التي�شري  �شيا�شة  اأن  يعتقد  الذي  الدويل 
الكمي  التي�شري  �شيا�شة  »لوال  ويقول  مهمة. 
�شبيه  لك�شاد  تعر�شت  املتحدة  الواليات  لكانت 
بالك�شاد الكبري الذي �شرب الواليات املتحدة يف 

الثالثينات من القرن املا�شي«. 
من هذا املنطلق ميكن القول اإن �شيا�شة التي�شري 
الكمي الثانية, رغم خماطرها العديدة وماجلبته 
من انتقادات وتوتر يف عالقات اأمريكا مع حلفاء 
رئي�شيني يف اأوروبا واآ�شيا, لي�شت هنالك �شمانات 
كافية ت�شري اإىل جناحها يف حتقيق اأهداف زيادة 

معدل النمو وتوفري فر�ض عمل جديدة.

وقت تنخف�ض فيه اأ�شعار العقارات.
يف  مبا�شرة  اأموال  �شخ  اإىل  �شتيغلتز  ودعا   
ودول  ال�شني  فعلت  مثلما  االإنتاجية  القطاعات 
التي  االأمريكية  البنوك  فاإن  الواقع  ويف  اأخرى. 
اأموال رخي�شة بن�شبة فائدة تقارب  ح�شلت على 
ال�شفر, ت�شعى منذ فرتة اإىل دعم مراكزها املالية 
ملقابلة احتياجات الكفاءة الراأ�شمالية التي تطلبها 
اتفاقية بازل الثالثة كما ت�شعى اإىل حتقيق اأرباح 
من املتاجرة باالأموال يف ال�شلع واملعادن وامل�شاربة 

على االأ�شهم يف االأ�شواق النا�شئة.
التي  النا�شئة  الدول  بال  يقلق  ما  وهذا حقيقًة   
ت�شهم  موجودات«  »فقاعة  حدوث  من  تتخوف 
التي  باالأزمة  �شبيهة  مالية  اأزمة  اإنتاج  الحقا يف 
�شربت االأ�شواق املالية االآ�شيوية يف نهاية القرن 

املا�شي.
الكمي  »التي�شري  �شيا�شة  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف   
على  الدوالر  اإ�شعاف  توا�شل  التي  الثانية« 
اليورو  مثل  االأخرى  الرئي�شية  العمالت  ح�شاب 
التي  اأوروبا  اقت�شادات  يف  الرعب  تزرع  والني 
�شرف  ل�شعر  ت�شويها  ال�شيا�شة  هذه  يف  ترى 
الدوالر واإحداث �شيا�شة نقدية م�شطنعة تبتعد 
التي  احلرة«  العمالت  »�شيا�شة  مبداأ  عن  كثريا 
وبالتايل  ال�شوق.  لقوى  العملة  �شعر  ترتك 
وت�شرب  العاملية  ال�شرف  �شوق  ا�شتقرار  تهدد 
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