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العر�ض والطلب يف املوارد املالية؛ حيث يعتقد
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ل�ل�ب�ن��ك امل ��رك ��زي �أنَّ غ�ي��اب
�شروط التوازن هو �أمر مل يعرفه اجلميع� ،إال
رمبا امل�صرفيني املركزيني .بحيث يرى �أن عدم
ال �ق��درة على ت��وق��ع جميع االح�ت�م��االت املمكنة
قد توقعنا يف �أخ�ط��اء؛ مبعنى �آخ��ر �أنَّ اجلميع
م��ن �أ� �س��ر ،و� �ش��رك��ات ،وب �ن��وك ،وب �ن��وك مركزية
وح �ك��وم��ات ُم �ع � َّر���ض ل�ل�خ�ط��أ .والإ� �ش �ك��ال ال��ذى
ُي ْط َرح هو ما �إذا كان لدينا م�ؤ�س�سات قوية مبا
فيه الكفاية للتكيف مع تلك الأخطاء وتقليل
عواقبها.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ب�ن��وك امل ��رك ��زي ��ة ،ت�ت�م� َّث��ل �إح ��دى
ال ��و� �س ��ائ ��ل يف احل� � � ِّد م ��ن ع� ��دد الأخ � �ط� ��اء ع�بر
تقليل عدد القرارات التي يتخذها امل�صرفيون
املركزيون .فلو نظرنا يف «قاعدة تايلور» ،التي
اق�ترح�ه��ا ع��امل االقت�صاد الكلي ج��ون تايلور،
ف�ه��ي �إح� ��دى ال��و��س��ائ��ل يف حت��دي��د كيفية قيام
امل���ص��رف�ي�ين امل��رك��زي�ين ب�ت�ع��دي��ل ��س�ع��ر ال�ف��ائ��دة
اال��س�م��ي ع�ل��ى �أ��س��ا���س ال�ب�ط��ال��ة وال �ن��اجت املحلي
الإج �م ��ايل .ف�ق��ان��ون ت��اي�ل��ر تبنى ع�ل��ى اليقني:
�أنَّ الأف��راد وال�شركات يعرفون كيف �سيتفاعل
ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي م ��ع ال �ب �ي ��ان ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
مقدما .كينج ينتقد قاعدة تايلور ،بحجة �أنه ال
توجد قاعدة خالدة من املرجح �أن تبقى الأمثل
لفرتة طويلة ،و�أن البحوث اجلديدة من �ش�أنها
�أن تقو�ض �أي قاعدة �أعلن عنها .وه��ذا يفتقد
للنقطة املركزية التي مفادها �أن البنك املركزي
ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ال �ق��واع��د ��س�ي���ص�ب��ح �أك �ث�ر قابلية
للتنب�ؤ؛ مما يحد من عدم اليقني يف االقت�صاد.
خا�ض كينج ب�شكل وا�سع يف مو�ضوع عدم اليقني
ال ��رادي� �ك ��ايل ،وال � ��ذي ي�ق���ص��د ب ��ه ع ��دم ال�ت�ي�ق��ن
ال �ع �م �ي��ق؛ ل ��درج ��ة �أ َّن � ��ه م ��ن امل���س�ت�ح�ي��ل متثيل
امل���س�ت�ق�ب��ل م ��ن ح �ي��ث ج �ع��ل االح �ت �م ��االت ق��اب�ل��ة
للعلم و��ش��ام�ل��ة للنتائج .وي �ق��ول ال�ك��ات��ب كيف
ميكننا خلق �أ�سواق من ال�سلع واخلدمات التي
ال ميكننا تخيلها يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر؟ فهذا
حتد م�ستحيل القت�صاد ال�سوق .كما هو املعلوم
ٍّ
�أن ال �ع��امل يت�ضمن ال�ك�ث�ير م��ن «ع ��دم اليقني
اجل ��ذري» .ولكن امل�شكلة تكمن يف �أن النموذج
االقت�صادي يقوم على افرتا�ض وجود جمموعة
كاملة م��ن الأ� �س��واق �أو م�صرف م��رك��زي يتخذ
ق� � � ��رارات ت �ع �ت �م��د ع �ل ��ى من� � ��اذج ت �ت �� �ض �م��ن ه ��ذه
االفرتا�ضات على الأقل دون التفكري يف النتائج
املرتتبة على التنب�ؤات بغياب هذه الأ�سواق .وقد
دعا االقت�صاديون �إىل االبتعاد قليال عن حتليل
ال �ع��ر���ض وال �ط �ل ��ب ،وال�ت�رك �ي ��ز ع �ل��ى االح� ��داث
احلا�صلة .ويف املقابل ،كثري م��ن االقت�صادين

يتفقون على �أن كثريا من التنب�ؤات االقت�صادية
م��ا تكون خاطئة ب�شكل خطري ،ولكن البع�ض
ي��رى �أن ه��ذا ال يعترب �سببا كافيا للتخلي عن
�أدوات التحليل التقليدية التي دعا �إليها كينج.
كما تط َّرق كينج لنظرية الألعاب و�ضرب املثال
ال �� �ش �ه�ير وامل �� �س �م��ى مب�ع���ض�ل��ة ال �� �س �ج�ين .تبنى
نظرية الأل �ع��اب �أن جميع ال�لاع�ب�ين ينظرون
مل�صاحلهم اخلا�صة يف املقام الأول دون االهتمام
مبخرجات الالعبني الآخرين مع الأخ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار اخل �ط ��وات ال �ت��ي ي�ت�خ��ذه��ا ال�لاع�ب�ين
يف ال �ل �ع ��ب .وي� �ع ��رف ك �ي �ن��ج م�ع���ض�ل��ة ال���س�ج�ين
ب�أنها «�صعوبة حتقيق �أف�ضل النتائج املمكنة
عندما تكون هناك عقبات تعرت�ض التعاون».
فال�سيناريو الذي ت�ستند �إليه مع�ضلة ال�سجني
ه��و ال���س�ي�ن��اري��و ال ��ذي �أن���ش��ئ ��ص��راح��ة للق�ضاء
على فر�صة التعاون .حيث يتم حجز املتهمني
ب ��زن ��زان ��ة م�ن�ف���ص�ل��ة ومي �ن �ع��ون م ��ن االت �� �ص��ال.
وب��ال �ن �ظ��ر �إىل �أوراق ال �ل �ع��ب ل� ��دى امل�ت�ه�م�ين
�إم� ��ا االع �ت��راف �أو ال���ص�م��ت ،ف ��إن �ه��م ي�خ�ت��ارون
االعرتاف على الرغم من �أنهم �سيح�صلون على
�أحكام �أخف �إذا بقوا �صامتني .فلو قام املتهمون
ب��ال �ت �ع��اون ��س�ي�ح�ق�ق��ون �أف �� �ض��ل ال �ن �ت��ائ��ج ول�ك��ن
االه�ت�م��ام بامل�صالح ال�شخ�صية وع ��دم ال��وث��وق
بالالعب الآخ��ر �سي�ؤدي بهم يف نهاية املطاف
لل�سجن لفرتة �أطول .يرى كينج �أن امل�صرفيني
يف ال �ب �ن��وك امل ��رك ��زي ��ة ق ��د ا� �س �ت �ج��اب��وا بطبيعة
احل ��ال للحوافز ال�ت��ي واج�ه��وه��ا خ�لال الأزم ��ة
املالية .لذلك؛ ف�إنَّ جميع الفاعلني الرئي�سيني
يف ال � ��درام � ��ا ك ��ان ��وا ي �ت �� �ص��رف��ون مب���ص�ل�ح�ت�ه��م
ال��ذات�ي��ة -يف �ضوء ت�صرفات ك��ل �شخ�ص �آخ��ر-
وه �ك��ذا ك��ان��ت النتيجة اجل�م��اع�ي��ة ك��ارث �ي��ة .مل

يكن امل�صرفيون قبل الأزم ��ة امل��ال�ي��ة و�أث�ن��اءه��ا
وبعدها مماثلني لل�سجناء غري القادرين على
التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض .وي�ؤكد امللك �أنه
حتى اليوم « ،ف��إن البنوك الداخلية حما�صرة
يف ��س�ي��ا��س��ة �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة امل�ن�خ�ف���ض��ة ب�سبب
االع �ت �ق��اد امل�ستمر ب� ��أن ح��ل ��ض�ع��ف ال�ط�ل��ب هو
اللجوء ملزيد من التحفيز النقدي .يرى كينج
�أن��ه يجب اخل��روج من مع�ضلة ال�سجني وذلك
عرب فتح حلقات التوا�صل بني البنوك املركزية
حول العامل من ال�صني والبنك الفيدرايل...
وغريها.
ويف نهاية الكتاب ،ق َّدم كينج بع�ض الإ�صالحات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ت�ع��زي��ز الإن �ت��اج �ي��ة ،ك�م��ا ت�ط��رق
ملو�ضوع حترير ال�ت�ج��ارة ،ال�سيما يف اخلدمات
م� �ث ��ل ال� � �ت� � ��أم �ي��ن ،واال�� � �س� � �ت� � ��� � �ش � ��ارات ،وحت �ل �ي ��ل
البيانات...وما �إىل ذل��ك مثل ا�ستعادة مرونة
� �س �ع��ر ال �� �ص ��رف .ك �م��ا ي �ع �ط��ي ك �ي �ن��ج يف «ن �ه��اي��ة
اخل �ي �م �ي��اء» خ�ل�ف�ي��ة غ�ير م ��أل��وف��ة ع��ن ال�ب�ن��وك
امل��رك��زي��ة وال�سيا�سة النقدية .و�أي���ض�اً يعطينا
نظرة تاريخية لبع�ض التيارات الفكرية التي
حترك الإجراءات ال�سيا�سية و�شرحا وافيا حول
البيئة االقت�صادية احلالية والنظام امل�ؤ�س�سي
يف الأ� �س ��واق امل�ت�ق��دم��ة .وي�ن��اق����ش امل ��ؤل��ف �أي���ض�اً
ما يعتقد �أن��ه قابل للحل يف البنوك املركزية،
وعلى وجه اخل�صو�ص ،بع�ض جوانب املخاطر
الأخ�ل�اق �ي ��ة وال ��دع ��م ال���ض�م�ن��ي ،وم ��ا ال� ��ذي ال
يزيل خطر الكنيتياين (اخلطر الذي ال ميكن
قيا�سه).
وع�ل��ى ال � َّرغ��م م��ن اجل ��دل ال ��ذي �أث ��اره الكتاب،
يظل كتاب «نهاية اخليمياء» ق ��راءة مده�شة؛
ح�ي��ث يعطينا حم��اف��ظ ب�ن��ك �إجن �ل�ترا امل��رك��زي
ال�سابق ��ص��ورة ق��امت��ة لنظامنا امل ��ايل احل��ايل،
وي�خ��دم�ن��ا جميعا ع��ن ط��ري��ق ت��ذك�يرن��ا مب��دى
ه�شا�شة فهمنا للعامل دائما ،ومدى خطورته يف
الت�صرف كما لو كنا نعرف �أكرث مما نقوم به.
ا�ستطاع الكتاب جذب الأ�ضواء لأن م�ؤلفه من
�صناع القرار خالل الأزمة.
---------------------- ال�ك�ت��اب« :نهاية اخليمياء :امل��ال وال�صريفةوم�ستقبل االقت�صاد العاملي».
 امل�ؤلف :مريفن كينج. النا�شر،W.W.Norton & Company :2016م ،باللغة الإجنليزية -.ع��دد ال�صفحات:
� 448صفحة.
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«نهاية الخيمياء :المال والصيرفة ومستقبل
االقتصاد العالمي» ..لميرفن كينج

محمد السالمي *

َ
االقت�صادي الأبرز خالل العقدين املا�ضيني؛ حيث ا�ستطاعتْ هذه الأزمة ك�شف عيوب هذا النظام املايل
احلدث
تعد الأزمة املالية العاملية
ُّ
َّ
ال�ضوء على النظريات االقت�صادية القائمة ،وطرحت ت�سا�ؤ ًال حول �إمكانيتها يف تف�سري الظواهر االقت�صادية ،وعن
الكبري ،كما �أنَّها �سلَّطتْ
َ
�إمكانية حتديثها .ن�شرت العديد من ال ُكتب والدار�سات حول هذه الأزمة ،وك�شف تداعياتها .ولكن يف هذه احلالة فالأمر خمتلف .فكتاب
«نهاية اخليمياء :املال وال�صريفة وم�ستقبل االقت�صاد العاملي» ،هو من ت�أليف اللورد مريفن كينج ،والذي �شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لبنك
�إجنلرتا يف الفرتة من � 2003إىل  2013الذي تعامل مع الأزمة املالية يف 2008-2007؛ مما منحه مقعدا حموريا يف الأزمة املالية ،ورمبا قدرا
من امل�س�ؤولية عنه .فهذا الكتاب لي�س مبذكرات ،و�إمنا يطرح بع�ض الأفكار لإ�صالح النظام املايل العاملي .م�شريا يف املقدمة �إىل �أنَّ املذكرات
متيل �إىل �أنَّ تكون حتت عنوان فرعي :كيف �أنقذت العامل .قبل انخراط اللورد مريفن كينج يف بنك �إجنلرتا ،عمل كمحا�ضر يف �أرقى اجلامعات
مثل كامربيدج ،وبرمنجهام ،وهارفرد ،ومعهد ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ويعمل حاليا يف مدر�سة لندن لالقت�صاد .يف كتابه هذاُ ،يعطينا نظرة
ثاقبة للأزمة باعتبار كينج �أحد الالعبني الرئي�سيني يف الأزمة املالية .يتمحور كتاب كينج على �أربعة عنا�صر :عدم التوازن ،وعدم اليقني
اجلذري ،ومع�ضلة ال�سجني ،والثقة .وتتمثل �أطروحته الرئي�سية يف �أنَّ ف�شل االقت�صاد يف مراعاة دور هذه الأفكار الأربعة ب�شكل �صحيح هو ما
دفع االقت�صاديني ،ومن �ضمنهم �أولئك الذين يف البنك �إىل الف�شل يف منع الأزمة املالية.

ي �ب��د�أ ك�ي�ن��ج ب �ط��رح ت �� �س��ا�ؤل ع ��ام :م��ا ه��و امل ��ال؟
والإج��اب��ة ال تختلف ع��ن تعريف االقت�صادين
ل �ل �م��ال� .أوال وق �ب��ل ك��ل � �ش��يء ،جميعنا نحتاج
املال للح�صول على ال�سلع واخلدمات .ويف ر�أي
االقت�صاديني :لكي نطلق على ال�شيء ما ً
ال يجب
�أن يكون مقبوال من اجلميع كو�سيلة للتبادل،
وميكن ا�ستخدامه �أداة للت�سعري ،و�أن��ه يحمل
قيمة ت�سعريية .يرى البع�ض �أنَّ املال يجب �أن
يقوم على �شيء حقيقي وملمو�س ،مثل الذهب
على �سبيل امل�ث��ال .ولكن كينج يبني �أن مفهوم
املال وا�سع ويت�ض َّمن حتته عدة �أ�صناف؛ مثل:
الأوراق النقدية والذهب ،وقد يت�ض َّمن �أي�ضاً
�سجائر مارلبورو وهو املعمول به يف ال�سجون،
والبتكوين �إذا ت�ضمن هذه العوامل .كما يرى
م�يرف��ن كينج �أنَّ امل�ح��رك الرئي�سي للمال هو
حد كبري ما يجعل
ال�سلطة .فال�سيا�سة هي �إىل ٍّ
اليورو عملة .كما �أنَّ البيان امل�شرتك الذي �أدىل
به كل من امل�ست�شارة مريكل والرئي�س هوالند،
يبي م��دى التزامهم الكامل باليورو .ويظهر
ِّ
ه��ذا جل ًّيا يف خطوات البنك املركزي الأوروب��ي
يف �شراء ديون احلكومة الإ�سبانية والإيطالية
�أو ينظر فيها بن�شاط.
«نهاية اخليمياء» ُيعطي وجهة نظر من الداخل



ع��ن دور وت�ط��ور ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة يف ال�سنوات
الـ 20املا�ضية .ويحدد امل�ؤلف بلغة وا�ضحة كيف
تعمل البنوك املركزية والنظريات االقت�صادية
التي تر�سم تلك العمليات وكيف تغريت تلك
النظريات وممار�سة ال�سيا�سة النقدية مع تغري
ِّ
ويو�ضح امل�ؤلف كيف �أنَّ دور مقر�ض
الظروف.
املالذ الأخري يت�سم بطابع خمتلف متاما اليوم
مقارنة بال�سابق ،وم��دى ع��دم م��راع��اة طبيعة
ع ��دم ال�ي�ق�ين االق�ت���ص��ادي ب�شكل م�ن��ا��س��ب عند
التفكري يف ح�ساب املخاطر .هذا الكتاب يعطي
و��ص�ف��ا وا��ض�ح��ا للتحديات االق�ت���ص��ادي��ة ال�ي��وم
وبع�ض الو�صفات ال�سيا�سية التي �ستكون حلوال
جزئية لبع�ض املخاطر الأخالقية والتحديات
التي نواجهها.
ري من اخللفيات
فهذا الكتاب ُي ْع ِطي القارئ الكث َ
لبع�ض النظرية االقت�صادية التي تدخل يف دور
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي يف االق�ت���ص��اد .ي�ن��اق����ش امل��ؤل��ف
عر�ض النقود ،واخلدمات امل�صرفية االحتياطية
اجل ��زئ �ي ��ة ،وال �ت �ق ��دم يف اخل ��دم ��ات يف ال �ب �ن��وك
امل ��رك ��زي ��ة .ك�م��ا ت �ط��رق امل ��ؤل ��ف �أي �� �ض��ا لطبيعة
عدم اليقني التي نواجهها يف حياتنا اليومية.
وه��ذا يتجلى يف النظر يف مفهوم ع��دم اليقني
للعامل االقت�صادي فرانك نايت؛ حيث توزيع

النتائج بطريقة غري معروفة؛ وبالتايل لي�س
هناك طريقة مو�ضوعية لتح�سني ال�ق��رارات.
وي�ستن ُد امل�ؤلف �إىل هذه الفكرة ،ويناق�ش كيف
ميكن لآليات ال�سوق احلديثة �أن تن�سق الن�شاط
اال�ستثماري يف ظل هذا النوع من عدم اليقني،
وت�ستخدم الطلب الطويل على النفط كمثال
على ذل��ك .كما يق�ضي امل�ؤلف وقتا يف مناق�شة
دور امل���ص��ارف يف حت��وي��ل الن�ضج �إىل م�شاريع
ط��وي�ل��ة الأج ��ل حم�ف��وف��ة ب��امل�خ��اط��ر ع��ن طريق
االق�ترا���ض م��ن ال��ودائ��ع ق���ص�يرة الأج ��ل .ه��ذه
العملية و�صفها امل�ؤلف ب�أنها اخليمياء املالية.
يناق�ش امل ��ؤل��ف كيف َ َ
ن ��ت امل�خ��اط��ر يف القطاع
امل �� �ص��ريف م��ع ت��وج��ه ن�ظ��ام�ن��ا ل�ت��وج�ي��ه امل�خ��اط��ر
نحو ات�خ��اذ ن�ف��وذ م�ت��زاي��د .و�إ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك،
�أ َّدتْ املعدالت املنخف�ضة على املدى الطويل �إىل
تفاقم �أزم��ة الإق��را���ض التي يبدو �أنها حتدث.
وذك ��ر امل ��ؤل��ف كيف يتم دع��م ال�ب�ن��وك احلديثة
وحجمها الهائل من قبل �سيا�سات مقر�ض املالذ
الأخري من قبل البنوك املركزية التي تدعمها،
وبي كيف �أنَّ البنوك املركزية قلقة جدا ب�ش�أن
َّ
التداعيات املالية لل�سماح للنظام يواجه ف�شل
امل�ؤ�س�سات.
ت� �ط� � َّرق ك �ي �ن��ج مل ��و� �ض ��وع اخ� �ت�ل�ال ال � �ت� ��وازن بني

