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عندما

تلقت كري�ستينا رومر ر�سالة غري متوقعة على
بريدها الإلكرتوين يف نوفمرب  2008من �شخ�ص 
يرغب يف التحدث معها عن الفريق االنتقايل
للرئي�س الأمريكي املنتخب حديثا ،كان رد فعلها الأول هو جتاهل هذه
الر�سالة .وظنت �أنها على الأرجح من �أحد الباحثني عن العمل الذي اعتقد
�أنها على �صلة بحملة باراك �أوباما الرئا�سية
لكن زوجها ديفيد ،وزميلها يف نف�س الوقت يف العمل االقت�صادي،
بحث يف �شبكة الإنرتنت عن معلومات حول مر�سل هذه الر�سالة
الإلكرتونية ،مايكل فرومان ،وقال لها نا�صحا�« :أعتقد �أن عليك
االت�صال بهذا ال�شخ�ص ،فهو رئي�س هيئة املوظفني االقت�صاديني
للمرحلة االنتقالية» بني �إدارة الرئي�س جورج بو�ش  وحكومة الرئي�س
�أوباما اجلديدة.
وكانت ال�سيدة رومر وزوجها ،وهما �أ�ستاذان يف جامعة كاليفورنيا،
بريكلي ،من �أن�صار �أوباما املخل�صني ،لكن م�شاركة كري�ستينا (املعروفة
بني �أ�صدقائها با�سم «كري�ستي») يف حملة �أوباما االنتخابية كانت
حمدودة ،با�ستثناء عدد قليل من املذكرات الإعالمية التي �أعدتها من
�أجل «�أو�ستان غولزبي» ،كبري امل�ست�شارين االقت�صاديني لأوباما .ولذلك
عندما وجهت �إليها الدعوة للقاء الرئي�س املنتخب يف �شيكاغو لبحث
�إمكانية توليها رئا�سة جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني ،كان املوقف
ح�سب قولها «غريبا وخميفا �إىل حد ما».
وجرت املقابلة على خلفية من تزايد عدم اال�ستقرار املايل الذي
انت�رش من �سوق الرهن العقاري الأمريكية حتى �شارف على �إثارة
حالة من الذعر العاملي .وقبل ذلك ب�شهرين ،كان بنك «ليمان براذرز»
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اال�ستثماري العمالق قد انهار يف �أكرب حالة �إفال�س بني ال�رشكات يف
تاريخ الواليات املتحدة .وبعد ب�ضعة �أ�سابيع� ،شهدت بور�صة نيويورك
�أكرب هبوط مل�ؤ�رشاتها يف يوم واحد منذ عقود طويلة .و�أ�صيبت �أ�سواق
االئتمان باجلمود .وبعد ذلك �أعلن «مكتب �إح�صاءات العمل» الأمريكي
�أن االقت�صاد الأمريكي فقد � 240ألف فر�صة عمل يف �أكتوبر ،وهو م�ؤ�رش
على �أن الأزمة املالية كانت تنت�رش �إىل االقت�صاد العيني.
وبد�أ �أوباما اللقاء قائال �إن �إجراءات ال�سيا�سة النقدية قدمت كل
ما يف و�سعها لت�سوية الأزمة ،من ثم ف�إن اال�ستعانة ب�سيا�سة املالية
العامة – �أي ال�رضائب والإنفاق – هو البديل الوحيد .ورغم �أن ال�سيدة
رومر اتفقت معه على �رضورة توفري دفعة تن�شيطية من املالية العامة،
ف�إن طبيعتها الأكادميية جعلتها ال متلك �إال �أن تخالف الفر�ضية التي
ا�ستند �إليها يف ت�رصيحه .فقالت له �إن «جعبة االحتياطي الفيدرايل يف
حقيقة الأمر ال تخلو متاما من احللول .وال يزال لديه الكثري مما ميكنه
القيام به »،حتى بعد �أن اقرتبت �أ�سعار الفائدة من ال�صفر .وا�ستنادا
�إىل درا�ستها البحثية حول كيفية خروج البالد من «الك�ساد الكبري»
يف الثالثينات بف�ضل التو�سع النقدي ،ناق�ش االثنان الأدوات املتاحة
للحكومة والإجراءات ال�صائبة التي اتخذها الرئي�س الأمريكي فرانكلني
روزفلت منذ  75عاما .وتتذكر ال�سيدة رومر هذا اللقاء �إنها «ده�شت
كثريا مبدى درايته بالأو�ضاع يف فرتة الثالثينات وبامل�ستوى الفكري
الرفيع الذي دارت من خالله املناق�شة».
وعلى الفور عر�ض  عليها �أوباما الوظيفة فقبلتها .وبعد ثالثة
�أ�سابيع ون�صف فقط من االنتخابات� ،سافرت ال�سيدة رومر �إىل وا�شنطن
يف الثالثني من نوفمرب .وكان ال�شهر التايل مليئا بالأحداث املتالحقة

حيث انتقل الزوجان مع �أفراد الأ�رسة �إىل مقر �إقامتهما اجلديد ووجدا
وظيفة لديفيد ومدر�سة ينتقل �إليها �أ�صغر �أوالدهما ماثيو الذي يبلغ من
العمر  12عاما ومنزال بالإيجار.
ويف وقت الحق �س�ألت رومر ال�سيد رام �إميانويل ،رئي�س موظفي
البيت الأبي�ض وقتئذ يف حكومة �أوباما ،عن ال�سبب يف عر�ض الوظيفة
عليها .و�أجابها �إميانويل ،الذي ي�شغل حاليا من�صب عمدة �شيكاغو،
قائال �إن «الإجابة على هذا ال�س�ؤال �سهلة� .أنت خبرية يف فرتة «الك�ساد
الكبري» وقد ر�أينا �أننا قد نحتاج �إىل خربتك يف هذا ال�ش�أن».

حتويل الذهب �إىل ر�صا�ص

ومثل «بن برنانكي» ،رئي�س جمل�س �إدارة االحتياطي الفيدرايل
كر�ست جانبا كبريا من وقتها لدرا�سة �أ�سباب
الأمريكي ،كانت رومر قد َّ
«الك�ساد الكبري» والتحركات على م�ستوى ال�سيا�سة ملواجهته .ورغم �أن
عملها يف هذا املجال كان ين�صب �أ�سا�سا على ال�سيا�سة االقت�صادية،
فقد تو�صلت �إىل قناعة ب�أن احلكومة لها دور يف ا�ستقرار االقت�صاد.
وبالتايل ال  غرابة يف �أن رومر �أثناء رئا�ستها ملجل�س امل�ست�شارين
االقت�صاديني خالل �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية مرت بها البالد منذ الك�ساد
الكبري كانت تدعو �إىل اتخاذ �إجراء حكومي �رسيع ،وهو ما تبلور يف
هيئة جمموعة التدابري التن�شيطية ال�ضخمة يف عام .2009
وقد ت�شكل اهتمام رومر بفرتات الركود �إىل حد ما نتيجة جتربتها
ال�شخ�صية .فقد ولدت يف �ضاحية �سانت لوي�س مبدينة �آلتون يف والية
�إيلينوي الأمريكية ،لأب يعمل مهند�سا كيميائيا و�أم تعمل يف التدري�س،
وانتقلت يف وقت الحق مع �أ�رستها �إىل بلدة «كانتون» ال�صناعية يف
والية �أوهايو ،معقل ال�صناعة الأمريكية .وبينما كانت رومر تتلقى
تعليمها الثانوي يف ال�سبعينات �شهدت تراجع الن�شاط االقت�صادي يف
املنطقة – يف ظل طفرات �أ�سعار النفط التي بد�أت يف عام  1973وما
�أعقبها من ركود وت�ضخم .وتقول رومر يف هذا ال�ش�أن �إنها «�شعرت من
الوهلة الأوىل ب�أهمية الق�ضايا االقت�صادية ب�سبب ما كان يدور حويل
من �أحداث» ،و�إن ذلك �شجعها على موا�صلة درا�ستها لهذا الفرع من العلم
فكان حمور تخ�ص�صها �أثناء درا�ستها اجلامعية يف جامعة ويليام �آند
ماري يف والية فريجينيا.
ويف ف�صل الربيع من عام  ،1983وبينما كانت رومر يف عامها
الدرا�سي الثاين من برنامج الدكتوراه يف «معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا» تعر�ضت لتجربة �شخ�صية ا�ستخل�صت منها در�سا يف
كيفية ت�أثري فرتات الركود على الأ�شخا�ص العاديني .فقد خ�رس والدها
وظيفته ،ومل مي�ض وقت طويل حتى علمت والدتها ب�أن وظيفتها يف
التدري�س رمبا يتم �إلغا�ؤها يف العام التايل .وعلى الرغم من �أن التمويل
الالزم لتعليم كري�ستينا كان م�ؤمنا ،بف�ضل املنحة الدرا�سية املتميزة من
«م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية» ،فقد �شعرت بالقلق �إزاء الأثر الذي قد يخلفه
هذا الأمر على حفل زفافها �إىل زميلها الطالب يف برنامج الدكتوراه
«ديفيد رومر» حيث كان من املقرر عقد قرانهما يف �شهر �أغ�سط�س .غري
�أن والداها �أكدا لها �أن هناك ماال كافيا جمنبا لهذه املنا�سبة – وبالفعل
انتهى احلفل بال�شكل املنتظر ،يف ظل ا�شرتاك والدتها وخاالتها يف
�إعداد الطعام وتن�سيق الزهور .ومع ذلك ،فهي تقول �إنها كانت «جتربة
تكوينية».
وكانت رومر قد التقت بزوجها املنتظر �أثناء دورة درا�سية قام
بتدري�سها امل�ؤرخ االقت�صادي يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا
«بيرت تيمني» .وكانت البيانات التاريخية مثار انبهار رومر �أثناء عملها
كم�ساعد بحثي للربوفي�سور «تيمني» .وكانت الر�ؤية ال�سائدة وقتئذ بني
املتخ�ص�صني يف االقت�صاد الكلي �أن االقت�صاد الأمريكي كان �أكرث
ا�ستقرارا بكثري يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية مقارنة مبرحلة ما قبل
احلرب ،مما �أدى بكثري منهم �إىل ا�ستنتاج �أن �صناع ال�سيا�سات �أ�صبحوا
يف النهاية يتقنون فن ا�ستخدام الأدوات النقدية واملالية العامة لتحقيق
اال�ستقرار االقت�صادي .لكن العمل بالأ�ساليب احلديثة جلمع وح�ساب
م�ؤ�رشات �أداء االقت�صاد الكلي ،ك�إجمايل الناجت املحلي والبطالة ،مل يبد�أ
�إال بعد احلرب العاملية الثانية� .أما �سل�سلة امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة قبل

احلرب يف عقد تلك املقارنات فكانت م�ستمدة من جتميع �أجزاء البيانات
ال�صغرية املتاحة با�ستخدام افرتا�ضات عديدة .ولذلك ،مل يكن من ال�سهل
حتديد ما �إذا كانت الدورات االقت�صادية قد تغريت بالفعل� ،أم �أن الأمر
اقت�رص فقط على تغيري هيكل البيانات.
وبالتايل ،ويف حلظة خالفت الذكاء البديهي ،ا�ستخدمت رومر ما
�أطلق عليه «تيمني» ا�سم «اخليمياء املعكو�سة» – حيث طبقت �أ�ساليب ما
قبل احلرب يف ح�ساب البطالة والناجت على فرتة ما بعد احلرب .لكنها
حولت الذهب (بيانات ما بعد
بدال من �أن ِّ
حتول الر�صا�ص �إىل ذهبَّ ،
احلرب اجليدة) �إىل ر�صا�ص  (�سل�سلة بيانات لفرتة ما بعد احلرب مت
�إنتاجها بنف�س الطريقة املنتجة بها �سال�سل بيانات ما قبل احلرب) .وقد
ات�ضح من خالل درا�ستها ،التي �شكلت الأ�سا�س يف ر�سالتها للدكتوراه،
�أن العقود التي �أعقبت احلرب العاملية الثانية كانت على نف�س الدرجة
من التقلب كالعقود التي �سبقتها (با�ستثناء �سنوات «الك�ساد الكبري»)–
وهو خروج ملحوظ عن الآراء التقليدية.
وتقول رومر �إن «هذا الت�صور ال�سهل ملا ميكن �أن حتققه �سيا�سة
االقت�صاد الكلي هو �رضب من اخليال تن�سجه البيانات».
�أما لورن�س بول ،وهو �أحد زمالء رومر �أثناء الدرا�سة يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ويقوم حاليا بتدري�س االقت�صاد يف جامعة
جونز هوبكنز ،فيقول �إن ر�سالتها حظيت باهتمام كبري يف ذلك الوقت.
ويقول �إنها «�أثارت حفيظة البع�ض  لأنها بدت وك�أنها تقو�ض الدليل
على جدوى م�شاركة احلكومات يف احلل ،وهو �أمر طريف �إىل حد ما،
نظرا لأنها يف الوقت احلايل من �أن�صار التدابري التن�شيطية و�سيا�سة
املبادرة».
ويف درا�سات بحثية الحقة ،ذهبت رومر �إىل �أن عدم القدرة على
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي لي�س دليال على عدم ت�أثري ال�سيا�سات
النقدية واملالية .بل �أن امل�شكلة تتمثل يف عدم ا�ستخدام هذه الأدوات
على النحو ال�صحيح ،حيث �أدت ال�سيا�سة التو�سعية املفرطة �إىل حدوث
الت�ضخم مما �أدى �إىل تقييد ال�سيا�سة النقدية من �أجل خف�ض  هذا
الت�ضخم .ومت�ض  قائلة �إن «جهود التعلم واكت�ساب املعرفة ا�ستمرت
بقوة يف �أوائل الفرتة التي �أعقبت احلرب».
وتقول رومر �أي�ضا �إن عن�رصي الزمن والأ�شخا�ص جعال من وجودها
يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا جتربة مثرية لالهتمام .فقد كانت
البالد يف خ�ضم حالة من الركود احلاد بعد قيام االحتياطي الفيدرايل
بتنفيذ ال�سيا�سات النقدية املت�شددة للق�ضاء على الت�ضخم املرتفع يف
�أواخر ال�سبعينات .وت�ستذكر هذه الفرتة قائلة «كنا نتابع ب�أنف�سنا ما
يحدث عندما يكون االقت�صاد الكلي مري�ضا للغاية ».وقد �شاركها هذا
الر�أي جمموعة بارزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س مثل �ستانلي في�رش
والراحل روديغر دورنبو�ش  (امل�رشف امل�شرتك على ر�سالتها لنيل
درجة الدكتوراه باال�شرتاك مع تيمني) وباقة من زمالئها الطلبة �ضمت
لورن�س بول ،وغريغوري مانكيو ،الذي يعمل حاليا �أ�ستاذا يف جامعة
هارفارد ،والذي �سبق رومر يف �شغل من�صب رئي�س جمل�س امل�ست�شارين
االقت�صاديني يف �إدارة الرئي�س ال�سابق جورج بو�ش.
وبعد ح�صول كري�ستينا وديفيد رومر على درجة الدكتوراه من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا يف عام  1985ح�صل كل منهما على
وظيفة �أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة برين�ستون .وبعد ذلك بثالث �سنوات
انتقال للعمل يف جامعة بريكلي.

املنهج الروائي

ت�أتي بحوث رومر ،التي �شاركها زوجها يف جانب كبري منها ،كانعكا�س
حلما�سها القدمي للتاريخ االقت�صادي .ويالحظ �أن من �أهم �سمات عملهما
ا�ستخدام «املنهج الروائي» – �أي االعتماد على الأدلة امل�ستقاة من
ال�سجالت التاريخية �إىل جانب الأدلة الإح�صائية .وكانت الريادة يف
ا�ستخدام هذا املنهج مليلتون فريدمان و�آنا �شوارتز يف درا�ستهما القيمة
يف عام  1963بعنوان “A Monetary History of the United States,
”.1867–1960
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ترى كري�ستينا رومر �أن تقدير �آثار �سيا�سة املالية العامة �صعب لأن
اتخاذ �إجراءات ال�سيا�سة املالية غالبا ما يكون ا�ستجابة لأمور �أخرى
ي�شهدها االقت�صاد .ويف حديث لطالب جامعة هاميلتون يف عام
 2011قالت رومر �إن ف�صل �أثر هذه العوامل الأخرى عن �أثر التغيريات
ال�رضيبية �أو القرارات املتعلقة بالإنفاق يقت�ضي اال�ستعانة بالأ�ساليب
املتطورة وتوافر القدرات الإبداعية وبذل اجلهود احلثيثة.
ولن�أخذ على �سبيل املثال التخفي�ضات ال�رضيبية التي ا�ستحدثتها
�إدارة الرئي�س بو�ش  يف فرباير  2008ومت تطبيقها ملواجهة الركود
الذي بد�أ قبل �شهرين من ذلك التاريخ .وجاء معظمها يف هيئة �شيكات
خ�صم �رضيبي �أر�سلت بالربيد بني �شهري �إبريل ويوليو .2008
وتقول رومر �إن دخل الأ�رس املعي�شية �سجل ارتفاعا ملحوظا لدى
ا�ستالم �شيكات اخل�صم ال�رضيبي .غري �أن معدل اال�ستهالك مل يرتفع
على الإطالق .بل يف الواقع انخف�ض قليال .وللوهلة الأوىل يبدو اخل�صم
ال�رضيبي غري م�ؤثر.
لكن موافقة الكونغر�س على هذا اخل�صم ال�رضيبي مل ت�أت من فراغ
– فقد جاءت املوافقة يف خ�ضم �أزمة القرو�ض  العقارية منخف�ضة
اجلودة ،عندما كانت �أ�سعار امل�ساكن �آخذة يف الهبوط .وتف�رس رومر
ذلك الأمر ب�أن امل�سكن هو الأ�صل االقت�صادي الرئي�سي بالن�سبة ملعظم
النا�س ،ف�إذا هبطت �أ�سعار امل�ساكن يتجه النا�س غالبا �إىل خف�ض 
الإنفاق.
وقد �أكدت هذا الأمر بقولها �إنه «�إزاء هذه اخللفية ،من املحتمل �أن
يكون ا�ستقرار اال�ستهالك يف الفرتة القريبة من توزيع اخل�صم ال�رضيبي
دليال على جودة هذا الإجراء ،حيث حافظ على م�ستوى اال�ستهالك
املرتفع لفرتة ال  ب�أ�س بها ،رغم التيارات القوية اخلاف�ضة للإنفاق
نتيجة ا�ستمرار هبوط �أ�سعار امل�ساكن».
وتقول رومر �إن الدر�س الأ�سا�سي الذي ميكن ا�ستخال�صه هو �أنه
ال ميكن ا�ستنتاج �أثر اخل�صم ال�رضيبي �أو غريه من ال�سيا�سات مبجرد
مطالعة النتائج .بل يتعني النظر �إىل ما كان ميكن �أن ت�صل �إليه �أو�ضاع
االقت�صاد يف غياب هذه ال�سيا�سة.
وقالت رومر �إن «االقت�صاديني ي�ستخدمون ا�سما لهذه امل�شكلة ،وهو
حتيز املتغري املحذوف .ويف �أي مرة ننظر يف العالقة بني متغريين،
مثل �إنفاق امل�ستهلكني واخل�صم ال�رضيبي ،ينبغي �أن نقلق من احتمال
وجود متغري ثالث ،كانخفا�ض الرثوة ،ي�ؤثر عليهما».
وقالت �إن حتيز املتغري املحذوف هو امل�شكلة الرئي�سية يف معظم
البحوث التجريبية يف االقت�صاد.

ويف درا�سة بحثية رائدة �صدرت يف عام  1989بعنوان“Does :

Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Fried
” and Schwartzا�ستخدم الزوجان رومر املنهج الروائي لتحديد

�سبع فرتات زمنية يف حقبة ما بعد احلرب ،عندما حاول االحتياطي
الفيدرايل الأمريكي ،البنك املركزي للبالد ،يف ظل املخاوف ال�سائدة
ب�ش�أن الت�ضخم� ،أن يخف�ض معدالت الت�ضخم م�ستخدما ال�سيا�سة النقدية
يف �إبطاء وترية النمو االقت�صادي .واكت�شفا يف كل من هذه الفرتات
الزمنية �أن الإجراءات التي اتخذها االحتياطي الفيدرايل على م�ستوى
ال�سيا�سة �أدت �إىل هبوط الناجت �إىل م�ستويات �أقل كثريا مما كان ميكن
التنب�ؤ به على �أ�سا�س التطورات قبل تغيري ال�سيا�سات ،الأمر الذي قدم
«دليال قاطعا» على �أن ال�سيا�سة النقدية قادرة على الت�أثري يف االقت�صاد
العيني.
وتعد هذه الدرا�سة فريدة من نوعها لأن الزوجان رومر ،يف �سياق
�سعيهما لتحديد الفرتات الزمنية ال�سبع وحتليلها ،قاما بدرا�سة متعمقة
ملحا�رض  اجتماعات “جلنة ال�سوق املفتوحة لنظام االحتياطي
الفيدرايل” وغريها من ال�سجالت التي غطت �أكرث من �أربعني �سنة وذلك
للتعرف على خطط االحتياطي الفيدرايل وا�ستيعاب الدوافع وراء قراراته
على م�ستوى ال�سيا�سات.
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ويف تقرير �أعده الزوجان رومر (املديران امل�شاركان لربنامج
االقت�صاد النقدي يف « املكتب الوطني للبحوث االقت�صادية») �أفادا ب�أن
ا�ستخدام املنهج الروائي يحظى مبيزة وا�ضحة عن املنهج الإح�صائي
اخلال�ص ،رغم �أنه قد يكون خادعا ،وذلك لأنه ي�أتي «مبعلومات �إ�ضافية
قد ت�سهم يف حل م�شكلة حتديد اجتاه العالقة ال�سببية بني العوامل
النقدية وتطورات االقت�صاد العيني».
وقد ا�ستخدم الزوجان «رومر» م�ؤخرا هذا الأ�سلوب لقيا�س �أثر �سيا�سة
املالية العامة على الن�شاط االقت�صادي .ومن �أهم الدرو�س امل�ستخل�صة
من جميع �أعمالهم �أنه ال ميكن ا�ستنتاج �أثر ال�سيا�سات مبجرد مطالعة
النتائج – حيث يتعني النظر فيما يحدث �أي�ضا يف خمتلف حماور
االقت�صاد ودرا�سة الأ�سباب وراء �إجراءات ال�سيا�سة (انظر الإطار).

كم يكفي دون مغاالة؟

�أثناء حفل التخرج يف جامعة «بريكلي» يف عام  ،2011قالت كري�ستينا
رومر للخريجني �إن «العمل يف البيت الأبي�ض  كان بب�ساطة �أ�صعب
املهام» التي قامت بها على الإطالق .و�أ�ضافت قائلة �إن هذين العامني
مع ذلك كانا �أي�ضا «الأكرث �أهمية وت�أثريا يف حياتي» .فقد كانت هذه
الفرتة �صعبة� ،إىل حد ما ،لأن زوجها مل يكن يزاملها يف العمل – حيث
ح�صل على عمل كباحث زائر يف �صندوق النقد الدويل .وبينما عمل
الزوجان يف م�ؤ�س�ستني خمتلفتني ،مل يقت�رص الأمر على عدم ا�شرتاكهما
يف العمل على �أ�سا�س يومي ،بل �أن قواعد �رسية العمل احلكومي كانت
متنع كري�ستينا حتى من مناق�شة تفا�صيل عملها مع زوجها .وافتقدت
كري�ستينا مناق�شاتها مع �أكرث �شخ�ص ظلت تثق يف �آرائه لثالثة عقود
تقريبا.
وكان العمل �شاقا ب�صورة ال ميكن تخيلها ،ف�ضال على �أن �ساعات
العمل امتدت �إىل � 14ساعة يوميا .فبمجرد و�صول رومر �إىل وا�شنطن
كان عليها �أن تبد�أ على الفور يف العمل مع بقية �أع�ضاء الفريق
االقت�صادي االنتقايل للرئي�س �أوباما .ومن �أوىل املهام التي ا�ضطلعت
بها يف دي�سمرب  2008و�ضع تنب�ؤات تكون نقطة البداية يف التحرك على
م�ستوى ال�سيا�سات ،م�ستعينة يف ذلك مبجموعة من امل�صادر – مبا يف
ذلك االحتياطي الفيدرايل وعدد من حمللي القطاع اخلا�ص .لكن كل هذه
التنب�ؤات تقريبا مل تق ِّدر امل�شكالت االقت�صادية احلادة التي �ستواجه
الإدارة الأمريكية اجلديدة حق قدرها.
وت�ستذكر رومر هذه الفرتة قائلة «كنا نتابع تدهور التنب�ؤات �أمام
�أعيننا .وكلما جاء مزيد من البيانات كان ينتابنا �شعور متزايد مبدى
ك�آبة فرتة الركود املقبلة».
ويف هذا املناخ الذي ات�سم بالتغريات ال�رسيعة بد�أ الفريق االقت�صادي
اجلديد للرئي�س �أوباما – �أي الر�ؤ�ساء املختارين للمجل�س االقت�صادي
الوطني (لوران�س �سامرز) ،ووزارة اخلزانة (تيموثي غايثرن) ،ومكتب
الإدارة واملوازنة (بيرت �أورزاغ) ورومر – بو�ضع اخلطط للتحرك على
م�ستوى ال�سيا�سات بعد �إجازة عيد ال�شكر مبا�رشة يف نهاية �شهر نوفمرب.
وبينما اتفق اجلميع على �أن االقت�صاد يحتاج �إىل دفعة تن�شيطية ،كان
اجلدل الدائر بينهم حول احلجم املالئم.
وح�سب رواية «نوام �شيرب» يف كتابه بعنوان “The Escape Artists:
”  How Obama’s Team Fumbled the Recoveryكانت تقديرات رومر
تفيد ب�أنه يتعني اتخاذ جمموعة من التدابري التن�شيطية بقيمة قدرها
 1.8تريليون دوالر (يف هيئة مزيج من الإنفاق وال�رضائب والتحويالت
الفيدرالية �إىل الواليات واملحليات) حتى يت�سنى الق�ضاء نهائيا على
الفجوة بني ما كان ينتجه االقت�صاد وما ميكنه �إنتاجه .وقد �ساهمت
هذه احل�سابات يف زيادة حجم التدابري املو�صى باتخاذها ،لكن �أربعة
بدائل فقط تراوحت بني  550مليار دوالر و 890مليار دوالر هي التي
ا�شتملت عليها مذكرة الفريق االقت�صادي للرئي�س �أوباما.

ويف  13فرباير  2009وافق الكونغر�س الأمريكي على «قانون
التعايف و�إعادة اال�ستثمار الأمريكي» – م�رشوع القانون لتوفري دفعة
تن�شيطية مالية مببلغ  787مليار دوالر .ورغم �أن هذه الدفعة التن�شيطية
املالية كانت الأكرب يف تاريخ الواليات املتحدة ،ف�إن قيمتها مل ت�صل
�إىل ن�صف املبلغ الذي اقرتحته رومر وقدره  1.8تريليون دوالر.
وتعرتف رومر حاليا ب�أنه نظرا لعدم و�ضوح حجم الأزمة �إال 
بالتدريج ،فقد كان اختيار دفعة تن�شيطية �أقل حجما هو على الأرجح
اخليار ال�سيا�سي العملي الوحيد .غري �أنه با�ستقراء الأحداث املا�ضية،
يت�ضح �أن اعتماد «دفعة �أكرب حجما [من  787مليار دوالر] كان هو
�أف�ضل بالت�أكيد .لكن ال�سبب يف جانب من الأمل الذي ما زلنا ن�شعر به
يرجع لأنه مل يكن لدينا ما يكفي يف ذلك الوقت».

وتعود رومر بذاكرتها �إىل الوقت الذي �أم�ضته يف وا�شنطن ،وتتعجب
من مدى �صعوبة التوفيق بني العمل يف البيت الأبي�ض واحلياة الأ�رسية.
وتقول �إنه «مل تكن هناك �أي طريقة لتحقيق التوازن املطلوب» .وتتذكر
�أنها عادت �إىل منزلها بعد ال�شهر الأول من ان�ضمامها �إىل الفريق
الرئا�سي االنتقايل وقبل يومني فقط من �أعياد امليالد (الكري�سما�س)،
و�أنها كانت منهكة القوى وخاوية اليدين.
وتتذكر رومر هذا الوقت قائلة« :كان �أكرب �أوالدنا قد عادا �إىل املنزل
و�أعدا �شجرة الكري�سما�س وخبزا الكعك ،لكنني مل �أجلب �أي هدايا  .وظللت
�أكرر عبارة «�أنا يف غاية الأ�سف» .لكنهم قالوا «ال ب�أ�س يا �أمي .لقد زدت
من عوامل �شعبيتنا ».و�أعتقد �أن العمل مع باراك �أوباما كان معو�ضا
لأمور كثرية».

على املقعد ال�ساخن

يت�ضح �أن اعتماد «دفعة �أكرب حجما
[من  787مليار دوالر] كان هو �أف�ضل
بالت�أكيد».

من �أكرث الأمور التي ت�أ�سف عليها رومر خالل مدة عملها يف جمل�س
امل�ست�شارين االقت�صاديني ذلك التقرير الذي ن�رشته يف �شهر يناير
 2009باال�شرتاك مع جاريد برين�ستني ،امل�ست�شار االقت�صادي لنائب
الرئي�س املنتخب «جوزيف بايدن» .فقد قدم تقرير رومر وبرين�ستني
احلجة على �أهمية الدفعة التن�شيطية املالية ،وكان هدفهما هو �إقناع
الكونغر�س واجلمهور ب�رضورة تقدمي دفعة تن�شيطية جريئة .وكتبت
رومر وبرين�ستني يف تقريرهما �أن الدفعة التن�شيطية املقرتحة يف حدود
 800مليار دوالر �سوف حتول دون ارتفاع البطالة �أكرث من - %8
وبدونها قد ي�صل معدل البطالة �إىل .%9.1وعندما انتهى الأمر بتجاوز
معدل البطالة  ،%10ا�ستخدم العديد من �أ�صحاب الآراء املتحفظة تقرير
رومر-برين�ستني كدليل على �أن الدفعة التن�شيطية مل حتقق النجاح
املنتظر( .ويذهب كثري من االقت�صاديني حاليا �إىل �أن معدل البطالة يف
غياب الدفعة التن�شيطية كان �سريتفع على الأرجح �إىل �أعلى من ذلك
بكثري .وكان اخلط�أ احلقيقي يف تقرير رومر –برين�ستني هو ا�ستخدام
تنب�ؤات ال�سيناريو الأ�سا�سي التي ات�سمت بالتفا�ؤل �أكرث مما ينبغي.
وتقول رومر �إن «عدم اخلربة �ساهم �إىل حد كبري يف طريقة عر�ضنا
لتو�صياتنا .ف�أنا �أحب فكرة تقدمي املعلومات ثم عر�ض الأ�سباب وراء
علي �أن �أكون �أكرث
اقرتاح �إجراء معني على م�ستوى ال�سيا�سة .لكن كان ّ
دهاء �سيا�سيا يف كيفية عر�ض التو�صيات».
وتركت رومر من�صبها يف �سبتمرب  ،2010بعد قرابة العامني من
العمل ال�شاق – وهي تقريبا مدة اخلدمة املعتادة لأي رئي�س ملجل�س
امل�ست�شارين االقت�صاديني .وهناك تكهنات ب�أن �أحد العوامل التي
�ساهمت يف قرارها بالرحيل كان �شعورها بالإحباط �إزاء ما يراه البع�ض 
حتول �إدارة الرئي�س �أوباما على نحو �سابق لأوانه عن م�سار التن�شيط
املايل �إىل الرتكيز على خف�ض  العجز .وهناك من يرى �أن ال�سبب يف
تركها العمل كان لوجود اختالفات مع «�سامرز» – الذي تعرفه منذ �أن
كانت يف كلية الدرا�سات العليا حيث كان �ضمن �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف «معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا .لكن رومر تقول �أن كل ذلك لي�س
له �أ�سا�س من ال�صحة – و�أنها ا�ستقالت من من�صبها حتى تعود الأ�رسة
�إىل كاليفورنيا ،حيث كان ابنها الأ�صغر ي�ستعد لبدء درا�سته الثانوية.
وتقول �إن «هناك من �أ�شاع �أنني �أترك من�صبي لأنني مل �أكن قادرة
على اال�ستمرار يف التعامل مع الري �سامرز .ولذلك �أم�ضيت اليوم كله
الذي �أعلن فيه عن مغادرة العمل و�أنا �أقول «�إن هذا غري �صحيح ،ف�أنا
�أحب الري �سامرز؛ لي�س هذا هو ال�سبب» .وتتذكر �ضاحكة �أن تيم غايثرن
يف نهاية الأمر ات�صل بها وقال« :ا�سمعي ن�صيحتي� ،إذا مل تقويل عني
�شيئا �إيجابيا ،ف�إنهم �سيظنون �أنني كنت وراء تركك العمل».

«عوامل ال�شعبية»

ت�شعر رومر بال�سعادة لعودتها �إىل بريكلي حيث ي�ستهل ابنها الثاين،
بول ،درا�سته يف برنامج الدكتوراه يف الكيمياء بعد تخرجه من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا�( .أما �أكرب �أوالدها ،كاترين ،فتوا�صل
درا�ستها يف برنامج الدكتوراه يف علوم الأحياء (البيولوجيا) يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ويوا�صل ابنها الأ�صغر ،ماثيو ،درا�سته
بال�صف الثالث الثانوي).

وتوا�صل رومر م�شاركتها يف العمل اجلماهريي من خالل الكتابة يف
عمود «ر�ؤية اقت�صادية» ) (Economic Viewيف عدد الأحد الأ�سبوعي
من جريدة نيويورك تاميز ،والذي تتناوب على كتابته مع خم�سة من
االقت�صاديني البارزين الآخرين .وتقول �إنه ميثل القدر املنا�سب من
االنفتاح على اجلمهور يف الوقت الراهن« ،ف�أنا ما زلت مهتمة كثريا
بق�ضايا ال�سيا�سات ،وهذا العمود هو املنرب الذي ميكن من خالله طرح
الق�ضايا للمناق�شة وتناول �أدلتها».
ومن امل�سائل التي ما زالت ت�ؤرق رومر ب�شدة م�س�ألة معدل البطالة
يف الواليات املتحدة ( %7.9يف يناير  .)2013ففي �أحد املقاالت
املن�شورة م�ؤخرا يف هذا العمود ،ناق�شت رومر كيف ميكن لالحتياطي
�أن يكون �أكرث جر�أة بكثري يف �سعيه لتطبيق ال�سيا�سات التي حتفز النمو.
وتقول �إن �أزمة فر�ص العمل حتتاج �إىل حلول جريئة – مثل ا�ستهداف
م�سار لإجمايل الناجت املحلي اال�سمي (�أي القيمة الدوالرية لالقت�صاد).
ويعني ذلك �أ�سا�سا �أن يتعهد االحتياطي الفيدرايل ببذل كل ما يف و�سعه
لإعادة �إجمايل الناجت املحلي اال�سمي �إىل م�ساره قبل الأزمة بهدف
حت�سني توقعات النمو يف امل�ستقبل ،حتى و�إن كان ذلك يقت�ضي منه
التخلي عن م�ساره احلذر يف الوقت الراهن .ويقول لوران�س بول �إنه
«�إذا كانت كري�ستي هي رئي�س االحتياطي الفيدرايل التخذت �إجراءات
حا�سمة للغاية .لقد كانت �رصيحة – وهي حمقة – حول الو�ضع املفزع
نتيجة ارتفاع معدالت البطالة».
وت�شعر رومر �أنه من ال�رضوري توعية اجلمهور بالق�ضايا
االقت�صادية .وتقول «�إنها م�س�ألة معقدة يف حقيقة الأمر� ،سواء كنا
نتحدث عن ال�سيا�سة النقدية �أم �سيا�سة املالية العامة ».و�أن جانبا من
امل�شكلة هو �أن ال�سيا�سيني غالبا ما يبالغون يف تب�سيطها.
وتقول «�إنهم يقولون «�إن كل ما علينا فعله هو تخفي�ض ال�رضائب
وهذا كفيل بعالج عجز املوازنة ».لكن هذا لن يفلح .وباملثل ،يقول
الدميقراطيون «�إننا ن�ستطيع املحافظة على جميع برامج امل�ستحقات
طاملا �أننا نرفع ال�رضائب على الأثرياء ».ولن يفلح ذلك �أي�ضا – فال
توجد الأموال الكافية حتى لدى الأثرياء لدفع التكاليف املنتظرة يف
نظامي ال�ضمان االجتماعي والت�أمني ال�صحي».
وت�ستعني رومر مب�شاركاتها يف املنا�سبات التي تتحدث خاللها،
وبكتاباتها يف العمود ال�صحفي ،وبوظيفتها التدري�سية لكي تنقل �آرائها
للجمهور حول التحديات االقت�صادية ال�صعبة .وتقول «�إذا كنت على
ا�ستعداد لتوفري الوقت والتحدث ب�أ�سلوب يفهمه غري اخلرباء ،ف�إنني
�أعتقد �إنك �ستتمكن يف نهاية املطاف من بلوغ الهدف».
ويبدو �أن رومر التي ظلت دائما يف موقع املعلم النا�صح قد عادت
�إىل موقعها الطبيعي  .

■
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