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امل�����ص��رف��ي�ين ع��ل��ى م�����س��ت��وى م���ن امل�����ص��داق��ي��ة
وامل�س�ؤولية واملهنية ،وحتى لو كانت قرو�ض
الأفراد ذات فائدة اجتماعية �أو اقت�صادية.
��وج��ه ل�لا���س��ت��ث��م��ارات املنتجة مل
االئ��ت��م��ان امل َّ
ي��ل��ع��ب دورا يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة،
ول��ك��ن الأ����س���واق النا�شئة الآن �أي�����ض��ا ت��واج��ه
حت���دي���ات ك���ب�ي�رة .يف امل���ا����ض���ي ،ا���س��ت��خ��دم��ت
ال��ب��ل��دان النامية الناجحة ط��ري��ق االئتمان
ب�����دال م����ن ال�������س���وق احل������رة ل���ت���ع���زي���ز ت���راك���م
ر�أ����س امل���ال ال�سريع وامل��ث��م��ر ،وق��د وت�ض َّمنت
���س��ي��ا���س��ات��ه��ا �إ����ص�ل�اح الأرا�����ض����ي ،وال�����س��ي��ا���س��ة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،وحت�����س�ين ال��ن��ظ��ام امل�����ايل .ففي
كوريا كان االئتمان متاحاً لقطاع ال�صناعة
التحويلية ،وقطاع ال�صادرات ،ولي�س متاحا
للتطوير العقاري وقطاع الواردات.
ي���ط���رح ت�ي�رن���ر ع����دة ن���ق���اط يف ك��ت��اب��ه ي��ج��ب
�إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ح��ول��ه��ا؛ ح��ي��ث � َّإن ال���ه���دف ال
ميكن �أن يكون بب�ساطة جعلَ النظام املايل
�أك�ثر ا�ستقرارا ،ولكن يجب �أن تكون هناك
�إدارة فعالة لكمية االئتمان وت���أث�يره��ا على
االقت�صاد احلقيقي؛ حيث يتطلب الإ�صالح
الفعال رف�ض ثالثة مفاهيم �شائعة؛ �أوالً:
تكامل ال�سوق وزي��ادة ال�سيولة فيه دائما ما
يح�سن كفاءة التوزيع �أو التخ�صي�ص .ثانياً:
الت�ضخم املنخف�ض وامل�ستقر ك��اف ل�ضمان
اال���س��ت��ق��رار امل��ايل واالق��ت�����ص��ادي .وث��ال��ث��اًَّ � :إن
منو االئتمان �أمر حيوي للنمو االقت�صادي.
يجب �أن تكون هناك ع��دة تغيريات رئي�سية
للتنظيم امل��ايل؛ حيث ينبغي �أن يكون ر�أ���س
املال املطلوب لدعم الإقرا�ض العقاري �أعلى
من امل�ستوى احلايل بكثري .كما يجب تقييد
ال���دي���ون ق�����ص�يرة الأج����ل م��ن خ�ل�ال جت��زئ��ة
النظم املالية الدولية ،وا�ستخدام ر�أ�س املال
ك��ع��ازل ملواجهة التقلبات ال��دوري��ة .و�أي�����ض��اً،
التغلب على جمود ال�� َّد ْي��ن عرب �إن�شاء نظام
�أك�ثر ا���س��ت��ق��رارا ،وذل��ك م��ن خ�لال ال�سندات
احلكومية املرتبطة بالناجت املحلي الإجمايل.
على رغم ،وجود حتيز يف ال�سوق احلرة نحو
الإقرا�ض العقاري ،هناك ما يربر الإقرا�ض
لأه�����داف �أخ����رى م��ث��ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة،
ودعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
ومن �أجل الهروب من عبء الديون ،تذهب
البلدان املتقدمة للموازنة بني تقييد خلق
االئتمان اخلا�ص و�إع���ادة الطلب من خالل
طبع النقود .كل الأ�سواق واحلكومات ميكن

معرو�ض النقود الورقية قد ي�ؤدي �إىل ت�ضخم
ج���ام���ح ،ول��ك��ن ت�يرن��ر ي���رى يف ك��ت��اب��ه عك�س
ذلك ،حيث يقول« :هربا من الفو�ضى التي
خلفتها �أخ��ط��اء ال�سيا�سات ال�سابقة ،نحتاج
�أح��ي��ان��ا لتغطية ال��دي��ن احل��ك��وم��ي ومت��وي��ل
العجز املايل من �أموال البنك املركزي؛ حيث
� َّإن طباعة احلكومة للمال هي البديل املمكن
تقنيا �إما لل�سيا�سة املالية �أو النقدية لتغطية
الطلب الكلي على الرغم من �أن طبع النقود
هو من «عمل ال�شيطان».
يجب على ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة �أن تخلق امل��ال
ل�لاق��ت�����ص��اد احل��ق��ي��ق��ي؛ ل��ذل��ك ي���رى ال��ك��ات��ب
�أن هناك ح�لا وا�ضحا لهذه امل�شكلة؛ حيث
«يكننا �أن نحفز دائما الطلب ال�شكلي
يقولُ :
(� )nominal Demandأي «ال��ط��ل��ب
منزوع الت�ضخم» عن طريق طباعة النقود
ال��ورق��ي��ة� :إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ط��ب��اع��ة مفرطة،
ف�����س��وف ت��ول��د ل��دي��ن��ا ت�ضخما ����ض���ارا .ولكن
�إذا كانت طباعة لكمية �صغرية فقط ،ف�إنها
�سوف تنتج ت�أثريات �صغرية فقط ،ويحتمل
�أن تكون مرغوبة».
هذا الكتاب ينبغي �أن يدر�سه كل من يرغب
يف معرفة كيف يفكر �أح��د �صانعي ال�سيا�سة
م���ن ذوي اخل��ب��رة .ف��ك��ت��اب «م���ا ب�ي�ن ال��� َّد ْي���ن
�شجع ال��ق��راء للح�صول على
وال�شيطان»ُ ،ي ِّ
ف��ه��م �أف�����ض��ل ح����ول امل����ال وال����دي����ون ودورات
االئتمان .لي�س فقط لأنه يوفر فهما دقيقا
ل��ك��ث�ير م���ن امل�����ش��اك��ل ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال��ن��ظ��ام
ال��ن��ق��دي احل����ايل ،ول��ك��ن��ه ي��ق��دم �أي�����ض��ا فهما
مم��ت��ازا ح���ول احل��ل��ول امل��ح��ت��م��ل��ة ومل����اذا ه��ذه
احل���ل���ول ه���ي اخل���ط���وة امل��ن��ط��ق��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة يف
حتقيق النمو وزيادة اال�ستقرار املايل؛ حيث
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام �أن ي��ت��ط�� َّور ح��ت��ى نتمكن
من ال�سعي نحو الأف�ضل لتجنب مثل هذه
امل�شاكل يف امل�ستقبل.
---------------------- ال��ك��ت��اب« :ب�ي�ن ال��� َّد ْي���ن وال�����ش��ي��ط��ان :امل���ال،واالئتمان ،و�إ�صالح التمويل العاملي».
 امل�ؤلف� :أدير ترينر. -النا�شر :جامعة برن�ستون.2015 ،

�أن تف�شل؛ لذلك يجب �أن تعك�س ال�سيا�سة
امل�ستقبلية املثلى بني اجلمع ب�ضوابط �أكرث
�صرامة يف خلق االئتمان اخلا�ص مع ا�ستخدام
من�ضبط للنقود الورقية عند احلاجة.
وم��ن احل��ل��ول التي يدعو �إليها ترينر فكرة
ح��ظ��ر ال��ب��ن��وك م���ن خ��ل��ق امل�����ال .ول��ك��ن��ه بعد
ذل���ك ي��دع��و ب��ق��وة �إىل ح��اج��ة ال�����دول خللق
امل��ال وتوزيعه يف االقت�صاد احلقيقي� ،سواء
م��ن خ�لال الإن��ف��اق احل��ك��وم��ي �أو امل��دف��وع��ات
املبا�شرة للمواطنني.
ك���ت���اب «ب��ي��ن ال����� َّد ْي�����ن وال�������ش���ي���ط���ان» ي��ن��اق�����ش
ت��اري��خ��ا ط��وي�لا م��ن امل��ق�ترح��ات لإزال���ة ق��درة
ال��ب��ن��وك ع��ل��ى خ��ل��ق ال���ن���ق���ود .ف���خ�ل�ال ف�ترة
الك�ساد العظيم يف  ،1930دع��ا ع��دد من كبار
االقت�صاديني الأمريكيني �إىل هذه ال�سيا�سة،
مت عر�ضه على الرئي�س روزفلت كخطة
حتى َّ
لإن��ع��ا���ش االقت�صاد .منذ ذل��ك احل�ين ،ع��ادت
هذه الفكرة �إىل الظهور جمدداً من قبل عدد
كبري من االقت�صادين يف العامل ،وكان �آخرها
ورق��ة عمل م��ن قبل �صندوق النقد ال��دويل
«�إعادة النظر يف خطة �شيكاغو» ..يقول ترينر
يف مناق�شته لهذه املقرتحات ما ي�أتي« :حتى
ل��و كنا نرف�ض التطرف م��ن خطة �شيكاغو
(االق���ت��راح الأ���ص��ل��ي مل��ن��ع ال��ب��ن��وك م���ن خلق
امل��ال) ،علينا �أخ��ذ اال�ستنتاج بعني االعتبار؛
حيث يجب علينا �إدارة وتقييد كمية االئتمان  -اللغة :الإجنليزية.
ال��ت��ي خلقتها الأن��ظ��م��ة امل�����ص��رف��ي��ة �أو بنوك  -عدد ال�صفحات� 320 :صفحة.
الظل».
* كاتب ُعماين
وي����رى م��ن��ظِّ ��رو االق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ي �أن زي���ادة
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الد ْين والشيطان» ..ألدير تيرنر
«بين َّ
ُم َّ
حمد السالمي *
َّ
ن�شر العديد من الكتب حول �أ�سباب وتداعيات الأزمة املالية للعام  ،2008ولكن ال�س�ؤال الذي يجب �أن ُيطرح :هل نحن حقا بحاجة �إىل �آخر؟ ي�أتي ترينر يف
مت ُ
عطي ً
عر�ضا م�ألوفا جدًّ ا للأزمة :القطاع املايل كبري جدًّ ا ،لدينا الكثري من الديون ،والنظام امل�صريف ينبغي �أن ُي َّ
نظم ب�شدة .القوة
كتابه «بني الدَّ ْين وال�شيطان» ل ُي ِ
احلقيقية لترينر هو الطرح املبا�شر حلججه ،والإيجاز الن�سبي يف كتاباته ،على عك�س العديد من املجلدات ما بعد الأزمة ..ومثل العديد من املنظمني واالقت�صاديني،
ف�إنَّ ترييرن يح ُلم بعامل �سيكون للأو�صياء فيه ما يكفي من املعلومات يف الوقت احلقيقي ليتم تنبيهك باملخاطر .وهذا من �ش�أنه �أن ُي�سهم يف توجيه �سفينة التمويل
يكمن يف مبد�أ دعه يعمل ()laissez-faire؛ لذلك يجب ال�سيطرة على النظام
بعيد ًا عن ال�صخور ،والإبحار يف املياه الهادئة .يقول ترينر �إنَّ جوهر الأزمة كان ُ
املايل حتى تتمكن البنوك من �إنتاج النوع ال�صحيح من الدَّ ْين.

� َّإن خربة ترينر يف جمال االئتمان �أطلعته على
�أ�سرار املهنة ،وكيفية التعامل معها ،وجتنب
الأفكار ال�سيئة التي قد توجهنا �إىل امل�صائب
عند التعامل مع الديون .فبعد انهيار بنك
ليمان ب��راذرز ،مت تعيني ترينر رئي�ساً لهيئة
اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة يف اململكة امل��ت��ح��دة م��ا بني
ع��ام��ي  2008و2013م .وكتابه الأخ�ي�ر «بني
ال�� َّد ْي��ن وال�شيطان» ،يعطينا ت�صورا �شامال
لأزم����ة ال���دي���ون واحل���ل���ول امل��م��ك��ن��ة ل��ه��ا .يعد
ه��ذا الكتاب م��ن �أف�ضل الكتب االقت�صادية
و�أك�ثره��ا مبيعاً للعام  2016ح�سب املنتدى
االقت�صادي العاملي وبلومبريج.
ويف الف�صل الأول م��ن ك��ت��اب��ه ،ي�شرح ترينر
طفرة النمو يف النظام امل��ايل وتقييم الثقة
قبل الأزم���ة؛ حيث َي�� َرى � َّأن الأ���س��واق هي يف
ال��واق��ع غ�ير كاملة ،ويحتمل �أن ت��ك��ون غري
م�ستقرة ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كونها ناق�صة،
�إال �أنها قد تلعب دورا مفيدا .كما �أنه يحذر
من الوهم ب�أنه ميكننا �أو يجب علينا املتابعة
للو�صول للكمال املطلق.
وي����ركِّ����ز ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين م���ن ال���ك���ت���اب ع��ل��ى
امل��ح��رك الأ���س��ا���س��ي ل��ع��دم اال���س��ت��ق��رار امل���ايل؛
�أال وه��و اخل��ل��ق امل��ف��رط لالئتمان .وه��ذا ما
يف�سر كيف �أن امل�صارف وبنوك الظل تخلق
االئ��ت��م��ان وامل����ال ،وم��ا ه��ي الآث����ار الإي��ج��اب��ي��ة
وال�سلبية النابعة من تلك القدرة .ويح ِّدد ما
هي الأ�سباب الكامنة وراء هذا النمو ،وذلك
نتيجة كثافة االئتمان ،و�شدة تراكم الديون،
وال���ذي �أدى ب���دوره �إىل دي���ون م��ف��رط��ة على
مدى ن�صف قرن من الزمان .وهذا ما يف�سر
�أنه ال ميكننا �أن نرتك �أي كمية من القرو�ض



التي �أن�شئت .ويختم الكاتب يف هذا الف�صل
ب��و���ص��ف امل�������ص���ادر امل��ح��ت��م��ل��ة ال��ب��دي��ل��ة لنمو
الطلب الكلي ،واخلطر ال��ذي �سنواجهه ما
مل تكن هناك �سيا�سات جذرية لهذه امل�شكلة؛
حيث ُيكن �أن نعاين من ك�ساد عاملي �أو نق�ص
مزمن يف الطلب.
ف�سر ترينر
ويف الف�صل الثالث من الكتابُ ،ي ِّ
دور خلق االئ��ت��م��ان يف التنمية االقت�صادية
وت����أث�ي�ر ت��دف��ق��ات ر�أ������س امل�����ال ال�����دويل على
االقت�صاد .وي�شرح كيف ا�ستخدمت البلدان
ال��ن��ام��ي��ة الأك���ث��ر جن���اح���ا ط���ري���ق االئ��ت��م��ان
لتعزيز ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي ،ك��م��ا �أن���ه ُي��ح�� ِّدد
�أي�ضا الأخطار املحتملة يف �سلك هذا االجتاه.
كما يطرح �آراء االقت�صاديني وال�سيا�سيني
حول اخليار الأمثل من جتزئة النظام املايل
العاملي �أو حتقيق التكامل دون حدود؛ حيث
ه���ذه ال��ق�����ض��ي��ة ت��ع��ت�بر ح��ال��ة خ��ا���ص��ة ملنطقة
ال���ي���ورو ،ال��ت��ي يعيبها ت�صميمها ال�سيا�سي
للتعامل مع العواقب املرتتبة على القرو�ض
اخل��ا���ص��ة غ�ير امل�����س��ت��دام��ة ،و�أي�����ض��اً ت��دف��ق��ات
ر�ؤو�����س الأم�����وال .وب��ذل��ك ،ال مي��ك��ن ملنطقة
ال���ي���ورو �أن حت��ق��ق جن���اح���ا اق��ت�����ص��ادي��اً دون
�إ�صالح جذري.
الف�صلي الرابع واخلام�س من الكتاب،
ويف
ْ
ي��ط��رح ال��ك��ات��ب بع�ض اخل��ط��وات ال��ت��ي يجب
اتخاذها حلل الآثار املرتتبة على ال�سيا�سات
ال�سابقة؛ ففي الف�صل الرابع يطرح ترينر
ب��ع�����ض ال�����س��ي��ا���س��ات ال�ل�ازم���ة ل��ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد
يكون فيه االئتمان �أق��ل كثافة يف امل�ستقبل،
واحلد من خماطره .بينما يتناول يف اجلزء
اخل��ام�����س كيفية ال��ه��روب م��ن ال��دي��ون التي

خلفتها الأخ��ط��اء ال�سيا�سة املا�ضية وكيفية
معاجلة خماطر الركود العاملي.
ال��ك��ت��اب م��ل��يء بالتحليل املف�صل للم�شاكل
ال��ت��ي ُي��ع��اين منها ال��ن��ظ��ام امل�����ص��ريف احل��ايل؛
حيث ميل البنوك �إىل خلق الكثري من املال
واالئتمان والديون بكميات مفرطة .وو�ضع
م��ع��ظ��م ه���ذه الأم������وال يف �أ����س���واق ال��ع��ق��ارات
والأ�سواق املالية بدال من متويل اال�ستثمار
يف االق��ت�����ص��اد احل��ق��ي��ق��ي .ويف ���ص��م��ي��م ع��دم
اال���س��ت��ق��رار امل���ايل يف االق��ت�����ص��ادات املتقدمة،
���م���ن امل�����ش��ك��ل��ة يف ال���ت���ف���اع���ل ب��ي�ن ع��ر���ض
ت���ك ُ
االئ��ت��م��ان امل�����ص��ريف وال��ع��ر���ض غ�ير امل���رن من
قبل العقارات (التغري يف �سعر العقارات ال
ي�ؤثر على العر�ض) .فدائرة االئتمان و�أ�سعار
العقارات لي�ست جم��رد ج��زء من ق�صة عدم
اال���س��ت��ق��رار امل���ايل يف االق��ت�����ص��ادات املتقدمة،
فهي على مقربة من الق�صة كلها .حيث � َّإن
هناك ثالثة دواف��ع كامنة وراء زي��ادة كثافة
االئتمان؛ �أال وهي� :أهمية العقارات ،واخللل
يف ت���وازن احل�����س��اب اجل���اري ال��ع��امل��ي ،وزي���ادة
ع���دم امل�����س��اواة .ك��م��ا �أن من��و االئ��ت��م��ان ق��د ال
يدعم ا�ستثمار الر�أ�س املال الإنتاجي.
كانت البنوك و�سطاً لنمو االئتمان يف القطاع
امل���ايل .وم��ع ذل���ك ،ف���� َّإن ال��ب��ن��وك ال ُي��ك��ن �أن
تالم وحدها على الأزمة؛ حيث � َّإن البنوك ال
ت�أخذ فقط الودائع من الأ�سر وتقر�ض املال
ل��رج��ال الأع��م��ال ،ولكنها �أي�����ض��اً تخلق امل��ال،
واالئتمان ،والقوة ال�شرائية .كما � َّأن الكاتب
يرى �أن �إدماننا على الديون اخلا�صة هو �أحد
الأ�سباب يف الأزم��ة املالية؛ حيث � َّإن الديون
ميكن �أن ت��ك��ون خ��ط��رة ،حتى ل��و ك��ان جميع

