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�سترينز و �شركة الت�أمني العمالقة  .AIGثالثاً  ،خالل
الأزم���ة  ،زع��م العديد من املعلقني �أن بنك االحتياطي
ال���ف���ي���درايل ك���ان ي��ق��ر���ض ال�����ش��رك��ات امل��ع�����س��رة ب����د ًال من
ال�شركات غري ال�سائلة �أي التي تفتقر لل�سيولة .رابعاً� ،إن
احلجم الهائل لأن�شطة بنك االحتياطي الفيدرايل �إىل
جانب تلك اخلا�صة مب�ؤ�س�سة الت�أمني الفيدرالية ووزارة
اخلزانة عندما قام الكونغر�س ب�إعداد �أموال الإنقاذ ،مت
و�ضع رد احلكومة خ��ارج نطاق ال�سوابق .و�أخ�ي�راً ،زعم
العديد من املعلقني �أن احلكومة �أنقذت ال�شركات التي
ت�صرفت ب��ت��ه��ور .ك���ان ه���ذا غ�ير ع���ادل ك��م��ا �أن��ه��ا مهدت
الطريق للأزمات امل�ستقبلية من خالل �إب�لاغ الأ�سواق
ب���أن امل�ستثمرين لن يتحملوا عواقب القرارات ال�سيئة.
وم��ع �إدراك���ه���م ب���أن��ه��م ���س��وف ي��ن��ق��ذون يف امل�ستقبل ،ف���إن
امل�ستثمرين لديهم اليوم كل حافز للمقامرة ،ويتوقعون
جني الأرب���اح �إذا ارتفعت الأ���س��واق وجتنب اخل�سائر �إذا
انهارت .هذا احلافز ال�سيئ يعرف باخلطر الأخالقي.
يف ح�ين �أن ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات ت�����ص��رف��ت ب��ت��ه��ور يف
املعنى الأول .وبالفعل كانت بع�ض ال�شركات تت�صرف
بطريقة غري م�شروعة ،فمن غري املحتمل �أن �سلوكها
املتهور (�أو غري القانوين) ت�سبب يف الأزمة املالية .رمبا
ت�سبب ال�سلوك املتهور يف ف�شل بع�ض �أو حتى العديد من
ال�شركات؛ ولكن مل يكن هناك �أي �سبب لأحد �أن يعتقد
�أن��ه �سي�سبب �أزم���ة .ول��ه��ذا ال�سبب ،م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن
ت�شجع عمليات الإنقاذ يف الفرتة � 2009-2008أي �شخ�ص
ع��ل��ى ال��ت�����ص��رف ب��ت��ه��ور يف امل�ستقبل ع��ل��ى ح�سب و�صف
الكاتب .ال�شركة التي حت ّمل ال��ي��وم م�شتقات حمفوفة
باملخاطر من املحتمل �أن تفل�س ما مل تكن �شركة كبرية
ج���دًا .وللحماية ،يعتمدون على احل��ك��وم��ة ،كما ين�ص
ال��ق��ان��ون .وم��ع ذل��ك  ،ف���إن تركيز ه��ذا الكتاب لي�س هو
النقا�ش حول ال�سيا�سة� .إنه مو�ضوع �آخر مه َمل �إىل حد
كبري ولكنه مهم بنف�س القدر� :سواء ت�صرفت احلكومة
ب�شكل قانوين �أم ال.
�إن عدم وجود تعاطف مع وول �سرتيت  ،كما هو مفهوم
 ،ق��د حجب بع�ض الأ�سئلة املهمة ح��ول كيفية ت�صرف
احلكومة خ�لال خطة الإن��ق��اذ .وترتبط ع��دم قانونية
ت�صرف احلكومة بامل�س�ألة الأ�سا�سية ملا ينبغي �أن تكون
عليه �سيا�سة الإنقاذ وما ينبغي �أن تكون عليه يف الأزمات
امل�ستقبلية� .إذا كنا نعتقد �أن الإج��راءات غري القانونية
ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا احل���ك���وم���ة دع���م���ت امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة،
ف�سنحتاج �إىل تغيري ال��ق��ان��ون حتى يتعرف املنظمون
على امل�ستقبل وما هو متوقع منهم .ات�ضح �أن الدعاوى
الق�ضائية �سواء فاز املدعون �أو خ�سروا تك�شف الكثري
عن م�شكلة عمليات الإنقاذ وكيف يجب ت�شكيل �سيا�سة
الإن���ق���اذ .ت��ت��م��ح��ور ال���دع���اوى ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ح���ول �شكلني

وثيقني ال�صلة .الأول هو �أن احلكومة ا�ستغلت الظروف
ال��ط��ارئ��ة مل�����ص��ادرة مم��ت��ل��ك��ات امل���دع�ي�ن .واﻟﺛﺎﻲﻧ ه��و �أن
احلكومة ﺗﻌﺎﻣﻟت ﻣﻊ املدعني ﺑ�ﺻورة غري ﻋﺎدﻟﺔ �أ�سو�أ
ﻣن امل�ساهمني �أو غريهمﻣن �أ�ﺻﺣﺎب اﻟﻣ�ﺻﻟﺣﺔ .ترتبط
ً
ارتباطا وثيقًا لأن ال�شروط العادلة هي تلك
املطالبات
التي ال ت�ستغلها .خالل الأزمة املالية ،وجدت م�ؤ�س�سات
مالية ال ح�صر لها نف�سها غ�ير ق���ادرة على اق�ترا���ض
الأم��وال .كثريون غرقوا يف الإفال�س ،لكن العديد من
الآخرين اقرت�ضوا �أم��و ً
اال من احلكومة دون �أن ُيطلب
منهم التنازل عن بع�ض ممتلكاتهم �أو حتى دفع �أ�سعار
فائدة كبرية.
من هنا يجب فهم عدد من التعقيدات� .أو ًال ،ا�ستفادت
العديد من ال�شركات من الإق��را���ض احلكومي الطارئ
حتى عندما مل تقرت�ض م��ن احل��ك��وم��ة .عندما تقوم
احل��ك��وم��ة «ب����إن���ق���اذ» ال�����ش��رك��ة «�����س» ،ع����اد ًة م��ا يتخل�ص
الدائنون من �سداد ديونهم .يف ال��واق��ع  ،قد يتم حمو
م�ساهمي «�س»  ،كما حدث مع فاين وفريدي .ا�ستفادت
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات الأخ����رى م��ب��ا���ش��رة م��ن ق��رو���ض
احلكومة .ه��ذه ال�شركات مل ت�ضحي بالأ�صول ودفعت
�أ���س��ع��ار ف��ائ��دة منخف�ضة ل��ل��غ��اي��ة .ويف كلتا احل��ال��ت�ين،
احتفظ امل�ساهمون بح�ص�صهم يف الأ�سهم لأن احلكومة
�إم��ا مكنت �شركتهم من دف��ع ديونها �أو متكني �شركات
�أخرى من �سداد ديونها ل�صالح �شركتهم.
ثانياً ،يطرح �س�ؤال ملاذا عاجلت احلكومة �شركات معينة
�أ�سو�أ «بطريقة غري عادلة» من غريها .النظريات كثرية.
�إح����دى ال��ن��ظ��ري��ات ه��ي �أن بع�ض ال�����ش��رك��ات ا�ستثمرت
ال�سلطة ال�سيا�سية املت�ضخمة ب�سبب حنكة مديريها
التنفيذيني �أو الروابط بني ه�ؤالء امل�س�ؤولني التنفيذيني
وامل�����س���ؤول�ين احل��ك��وم��ي�ين .وه��ن��اك ف��ك��رة ذات �صلة هي

�أن «وول �سرتيت» ح�صل على معاملة مواتية مقارنة
ب��ال�����ش��رك��ات يف امل��واق��ع الأخ����رى وال�����ص��ن��اع��ات الأخ����رى.
وي��ق��ول امل�����س��اه��م��ون يف امل��ج��م��وع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال��دول��ي��ة
�إن احلكومة ا�ستولت على �أ�سهم املجموعة الأمريكية
ال��دول��ي��ة الت��خ��اذ كب�ش ف���داء منها .وي��زع��م �آخ����رون �أن
ال�شركات التي تعد �أكرب من �أن تف�شل قد ا�ستفادت من
�سخاء احلكومة يف حني �أن ال�شركات ال�صغرية للغاية مل
حتقق ذلك.
يف حني �أن هذه التف�سريات تعك�س عنا�صر من احلقيقة،
�إال �أن تف�سريات �أخ���رى ق��د ا�ستحوذت على االهتمام.
م�شكلة كبرية ولكن ﻏﺎﻟﺑﺎً ما يتم �إغفاله ﻣﻊ عمليات
الإن��ق��اذ ه��و �أن ال�����ش��رك��ات ﻻ ﺗرﻏب ﻲﻓ ﻗﺑول اﻟﻘرو����ض
ً
قرو�ضا طارئة  ،ف�إنهم
اﻟطﺎرﺋﺔ .وحتى عندما يقبلون
يخزنون امل��ال ب��د ًال من �إقرا�ضه .ال ترغب ال�شركات يف
قبول قرو�ض طارئة �إذا ا�ستطاعت جتنبها لأنها تخ�شى
م��ن �أن ال�����س��وق �ستفرد بها كع�ضو �ضعيف يف القطيع
وتوقف الإقرا�ض لها  ،مما ي�سرع من زوالها .القر�ض
الطارئ تبني �أنه �أمر بالإعدام بدال من عملية �إمهال .وال
تريد ال�شركات �إقرا�ض الأموال التي حت�صل عليها لأنها
تريد �أن يكون لديها ما يكفي من النقود يف حالة توقف
الدائنني عن �إقرا�ضهم .هذه هي م�شكلة :ال ت�ستطيع
احلكومة �إج��ب��ار املقرت�ضني على �إع���ادة الأم����وال التي
يتلقونها من احلكومة .ه��ذه م�شكلة كبرية للحكومة
لأنها ال ت�ستطيع �إع��ادة الثقة �إىل �أ�سواق االئتمان حتى
يبد�أ املقر�ضون التقليديون مثل البنوك يف الإقرا�ض
مرة �أخرى.
على الرغم من �أن هناك الكثري من الكتب التي تتحدث
ع��ن الأزم��ة  ،ف���إن ه��ذا الكتاب واح��د من القالئل التي
حتلل ال�شرعية ب�شكل �صارم ،و� ً
أي�ضا ال�سبل التي ميكننا
بها �إ�صالح �سلطات احلكومة لتح�سني �شرعية وفعالية
قدراتها على �إدارة الأزم��ات .كما ي�ؤكد على الأهمية يف
ت�صميم �أدوات �سيا�سة و قانونية منا�سبة لإع��ادة هيكلة
قانون املالذ الأخري.
----------------------------اسم الكتاب :المالذ األخير :األزمة العالمية
ومستقبل عمليات اإلنقاذ
المؤلف :إريك بوسنر
الناشرUniversity of Chicago Press :
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات272 :
اللغة :االنجليزية

* كاتب ُعماني

7

جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م

المالذ األخير :األزمة العالمية
ومستقبل عمليات اإلنقاذ ..إلريك بوسنر
محمد السالمي *
لقد أثارت عمليات اإلنقاذ خالل األزمة المالية األخيرة غضب الجمهور .لقد شعروا بأنه من غير العادل السماح لألشخاص بالفشل .إذا
قمنا بمكافأة الشركات التي تقوم باستثمارات غير مسؤولة  ،فتكلف دافعي الضرائب مليارات الدوالرات  ،ألن يشجعهم هذا على
وتمهيدا لألزمات المستقبلية؟ هل انتهكت الحكومة الفيدرالية القانون و األخالقيات إلنقاذ
االستمرار في التصرف غير المسؤول ،
ً
الشركات الفاشلة مثل بير ستيرنز وشركة التأمين العمالقة AIG؟ وفقا الريك أ .بوسنر في كتابه «المالذ االخير» ،فالجواب هو ال.
حيث يرى أن انتهاك الحكومة الفيدرالية القانون بشكل متكرر في عمليات اإلنقاذ هو من أجل المصلحة العامة.

لقد �أدى غياب التعاطف املفهوم جتاه وول �سرتيت �إىل
حجب حقيقة �أن عمليات الإن��ق��اذ قد حدثت على مدار
ال��ت��اري��خ االق��ت�����ص��ادي وال ميكن جتنبها يف �أي اقت�صاد
حديث قائم على ال�سوق ،وهي يف الواقع جيدة .خالفا
لالعتقاد ال�شائع ،ال ميكن للنظام املايل �أن يعمل ب�شكل
�صحيح م��ا مل تكن احل��ك��وم��ة م�ستعدة لإن��ق��اذ البنوك
وال�����ش��رك��ات الأخ������رى .خ�ل�ال الأزم�����ة الأخ��ي��رة  ،ك��ان��ت
القيود القانونية مدمرة  ،ولكن ال�ضرر ك��ان حم��دودًا
لأن ال��وك��االت م��ع بع�ض اال���س��ت��ث��ن��اءات القليلة انتهكت
القانون .ومع ذلك� ،أ�ساءت الوكاالت ا�ستخدام �سلطتها.
يقول بو�سرن �إنه �إذا كانت الإجراءات غري القانونية هي
ما تطلبه لتعزيز امل�صلحة العامة ،فيجب علينا تغيري
القانون ،ولكن يتعني علينا القيام بذلك بطريقة متنع
الوكاالت � ً
أي�ضا من �إ�ساءة ا�ستخدام �سلطتها .يف �أعقاب
الأزمة ،كان من املفرت�ض �أن االرتباك حول ما قامت به
الوكاالت ،كان يجب فعله ،ومت ال�سماح له بالقيام به ،مما
منع �إج��راء تقييم وا�ضح وواقعي ،وقد يعيق ا�ستجابتنا
للأزمات امل�ستقبلية .بعد �أخذ االعرتا�ضات ال�شائعة التي
�أثارها اليمني والي�سار  ،يقول بو�سرن �إن عمليات الإنقاذ
امل�ستقبلية �ستحدث .و�إذ نعرتف ب���أن احلتمية  ،ميكننا
ويجب علينا �أن نتطلع �إىل الأمام ونقيم خيارات �سيا�ستنا
بعناية ق��ب��ل �أن ن��ح��ت��اج �إل��ي��ه��ا .يعمل �إي��ري��ك �أ .بو�سرن
�أ�ستاذاً للقانون بجامعة �شيكاغو ،وهو م�ؤلف �أو �شارك يف
ت�أليف العديد من الكتب  ،مبا يف ذلك القانون وال�سعادة
وخماطر النزعة القانونية العاملية.
يتمحور ك��ت��اب امل�ل�اذ الأخ��ي�ر ع��ل��ى ث�ل�اث ن��ق��اط� .أو ًال،
يجادل ب�أن الكثري من اال�ستجابة من جانب االحتياطي
الفيدرايل واحلكومة الأمريكية لأزمة الرهن العقاري
لعام  2008كانت غري قانونية .ثانيًا� ،ستحتاج الأزم��ات
امل�ستقبلية حت ًما �إىل عمليات �إن��ق��اذ �أو ت��وف�ير �سيولة
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من قِبل مقر�ض امل�لاذ الأخ�ير .ثال ًثا ،ما زلنا ال نعرف
كيف نقدم قر�ض املالذ الأخ�ير ب�شكل قانوين وفعال يف
الأزمات.
يقول الكاتب �إن عمليات الإنقاذ �سيئة لأنها تولد خط ًرا
�أخ�لاق�� ًي��ا يتمثل يف �أن��ه��ا حتمي الأط���راف املتورطة من
املخاطر ،مما ي�شجع على اال�ستهتار وت�أتي على ح�ساب
النا�س العاديني ال��ذي��ن ال يفعلون �شي ًئا خاط ًئا؛ حيث
�صادق الرئي�س الأمريكي �أوباما على قانون دود فرانك،
والذي ي�ؤمل منه حماية امل�ستهلك من ت�صرفات البنوك
اخل���ط���رة ،وجل��ع��ل ال��ن��ظ��ام �أك�ث�ر ���ش��ف��اف��ي��ة ،ح��ي��ث ي�شدد
ال��ق��ان��ون ع��ل��ى م��ع��اي�ير الإق���را����ض ،وي��ح��د م��ن ان��خ��راط
البنوك يف التداول يف �سوق الأ�سهم� .إن �إنقاذ ال�شركات
�أم��ر خاطئ � ،أو هكذا ي��ب��دو ،لكن كلمة «خطة الإن��ق��اذ»
ي�ستخدمها النا�س بطرق خمتلفة  ،وهنا تبد�أ امل�شكلة.
ميتلك جمل�س االحتياطي الفيدرايل و كذلك البنوك
املركزية يف جميع �أن��ح��اء العامل وظيفة معروفة با�سم
«مقر�ض املالذ الأخري» .لقد كان لالحتياطي الفيدرايل
ه��ذه الوظيفة منذ �إن�شائه يف ع��ام  1913والغر�ض منه
ه��و �إق���را����ض الأم�����وال للم�ؤ�س�سات امل��ال��ي��ة ال��غ�ير ق���ادرة
على اقرتا�ض الأم��وال �أثناء الأزم��ة املالية ،واالن�سحاب
ال�شامل لالئتمان ،واكتناز الأموال النقدية.
مار�س بنك االحتياطي الفيدرايل وظيفته كمالذ الأخري
كما كان من املفرت�ض ،يف حني �أن الأزمة مل تتخذ �شكل
عملية تقليدية على البنوك التجارية العادية � ،إال �أنها
امتثلت للتعريف التقليدي للأزمة املالية� .سحب النا�س
�أم��وال��ه��م �أو ًال م��ن بع�ض الكيانات املالية التي تديرها
البنوك وال��ب��ن��وك اال�ستثمارية  ،وامل���ؤ���س�����س��ات املالية يف
�أ�سواق املال ،ولكن هذه «بنوك الظل» �أ�صبحت مهمة جدًا
لالقت�صاد لدرجة �أن ف�شلها ت�سبب يف االنهيار االقت�صادي.
ب�سبب الطبيعة الغري ع��ادي��ة ل�ل�أزم��ة املالية ،ا�ستجاب

بنك االحتياطي الفيدرايل عن طريق �إتاحة االئتمان
للبنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات الأخ��رى .يف وقت الحق
خ�ص�ص الكوجنر�س �أموال اخلزانة لتعزيز النظام املايل
للواليات املتحدة .وال�����س���ؤال الأه��م هل ق��ام االحتياطي
ال��ف��ي��درايل «ب���إن��ق��اذ» النظام امل���ايل؟ وف��ق��اً للقامو�س �أن
الإنقاذ «ﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻘدم �أحدهم اﻟﻣ�ﺳﺎﻋدة املاللية �إىل
�ﺷﺧ���ص �أو م�ؤ�س�سة عندما ﻻ ت�ستطيع دفع االلتزامات.
لكن هذا التعريف وا�سع جدا .لنفرت�ض �أنه لي�س لدي ما
يكفي من املال لدفع فاتورة بطاقة االئتمان بقيمة 1000
دوالر ،لذلك �أذهب �إىل البنك املحلي و�أح�صل على قر�ض
ل�شراء م��ن��زل ،وال���ذي �أ�ستخدمه ل�سداد ف��ات��ورة بطاقة
االئتمان .ثم �سددت قر�ض بيت املال على مدى ال�سنوات
القليلة القادمة .القر�ض امل�صريف م�ؤهل كـ «خطة �إنقاذ»
حتت تعريف القامو�س لأنه يوفر يل املال لالبتعاد عن
التخلف من �سداد ديون بطاقات االئتمان اخلا�صة بي.
لكن ال يوجد �شيء خاطئ يف مثل هذا القر�ض .البنك ال
يفعل يل معروفا؛ لأنه يفر�ض الفائدة لتحقيق الربح.
هناك العديد من اخلرباء الذين انتقدوا عملية الإنقاذ
احل��ك��وم��ي��ة ،لأن ال�����ر�أي ال��ق��ائ��ل ب�����أن ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي
الفدرايل ذهب �أبعد من الالزم� ،أو ت�صرف ب�شكل م�شكوك
فيه �أثناء الأزمة املالية ،ميكن �أن يعزى �إىل العديد من
�سمات اال�ستجابة ل�ل�أزم��ة� .أوال� ،إن احلكمة التقليدية
ب�����ش���أن م��ق��ر���ض امل�ل�اذ الأخ��ي�ر ه��ي �أن���ه ينبغي �إق��را���ض��ه
للبنوك ولي�س للم�ؤ�س�سات املالية الأخ����رى .يف املقابل
 ،ق��دم بنك االحتياطي الفيدرايل قرو�ضاً �ضخمة �إىل
امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية .ثانياً  ،يعتقد العديد من النا�س
�أن بنك االحتياطي ال��ف��ي��درايل يجب �أن يدعم النظام
املايل ككل بد ًال من ال�شركات املحددة حيث انتهك بنك
االحتياطي الفيدرايل هذه القاعدة �أي�ضاً ،وقدم العديد
من القرو�ض املخ�ص�صة  ،مبا يف ذلك بنك اال�ستثمار بري

