الدوالر

يهيمن .بالديون
إسوار براساد

ترتيبات العملة
الدولية أصبحت
حمل فحص دقيق
يف أعقاب األزمة
املالية العاملية
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ظل

الدوالر عملة االحتياطي العاملية
األوىل يف معظم فترات القرن
املاضي .وقد عزز مكانته كعملة
االحتياطي العاملي املهيمنة تصور املستثمرين
الدوليين ،بمن فيهم البنوك املركزية األجنبية ،بأن
األسواق املالية األمريكية مالذ آمن .وذلك التصور
قد أدى ظاهريا إىل دفع جزء كبير من التدفقات
الرأسمالية األمريكية ،والتي ارتفعت بصورة حادة
على مدى العقدين املاضيين .ويعتقد الكثيرون أن
هيمنة الدوالر هذه قد سمحت للواليات املتحدة
األمريكية بأن تعيش ببذخ يفوق دخلها ،وتسجل
عجزا كبيرا يف احلساب اجلاري يموله االقتراض من
بقية العامل بأسعار فائدة زهيدة .وقد أعربت بعض
البلدان األخرى عن ضيقها من هذا «االمتياز الزائد»
الذي تتمتع به الواليات املتحدة.

مارس 2014

وعالوة على ذلك ،فحقيقة أن بلدا غنيا مثل
ً
الواليات املتحدة يُعتبر مستوردا صافيا لرأس املال
من بلدان منخفضة الدخل مثل الصين أصبح ينظر
إليه كمثال رئيسي على اختالالت احلساب اجلاري
العاملي .فهذه التدفقات املتزايدة من رأس املال —
خالفا لتنبؤات النماذج االقتصادية املعيارية من
أنه ينبغي أن يتدفق رأس املال من البلدان األغنى
إىل البلدان األكثر فقرا — أدت إىل دعوات إلعادة
هيكلة نظام املالية العاملي وإعادة النظر يف أدوار
عمالت االحتياطي اخملتلفة وأهميتها النسبية.
وقد أدت األزمة املالية العاملية التي وقعت يف
الفترة  ،2009-2008والتي ال تزال تبعاتها تتردد
يف أرجاء االقتصاد العاملي ،إىل تصاعد التكهنات
بشأن الزوال القريب ،إن مل يكن الوشيك ،للدوالر
كعملة العامل األوىل.

وهناك بالفعل مؤشرات على أن مكانة الدوالر ينبغي أن تكون يف
خطر .فالواليات املتحدة تواجه مستوى مرتفعا ومتصاعدا من الدين
العام ،حيث ارتفع الدين العام (احلكومي الفيدرايل) إىل  16.8تريليون
دوالر أمريكي (راجع الرسم البياين  ،)1أي ما يعادل تقريبا ناجت البلد

بوجه عام ،زاد األجانب بصورة
حادة حيازاتهم من األصول املالية
األمريكية.
السنوي من السلع واخلدمات .وأدى االستخدام اجلريء للسياسات
النقدية غير التقليدية من جانب االحتياطي الفيدرايل ،البنك املركزي
األمريكي ،إىل زيادة املعروض من الدوالر وخلق خماطر يف النظام
وعالوة على ذلك ،أدى جمود املوقف السياسي إىل جعل صنع
املايل.
ً
السياسة األمريكية غير منتج ألثره ،ويف بعض احلاالت ،يؤدي إىل
نتائج عكسية يف دفع التعايف االقتصادي .وهناك أيضا خماوف
كبيرة أيضا من أن يكون تشديد املالية العامة مؤخرا قد حد من قدرة
احلكومة على تنفيذ اإلنفاق على بنود مهمة لنمو اإلنتاجية على املدى
الطويل ،مثل التعليم والبنية التحتية.
وكان يفترض أن تؤدي هذه العوامل كلها إىل بدء التراجع
االقتصادي يف الواليات املتحدة والتعجيل بتناقص أهمية الدوالر .إال
أن احلقيقة خمتلفة تماما .فهيمنة الدوالر كعملة احتياطي عاملية مل تكد
تتأثر باألزمة املالية العاملية .ومل يقتصر األمر على أن حصة الدوالر
يف احتياطيات العمالت األجنبية العاملية مل تتغير إال بصورة طفيفة
يف العقد السابق على األزمة ،بل ظل ثابتا عند مستوى  %62تقريبا منذ
بداية األزمة (راجع الرسم البياين  .)2وبوجه عام ،زاد األجانب بصورة
حادة حيازاتهم من األصول املالية األمريكية .فيحتفظ املستثمرون
األجانب حاليا بنحو  5.6تريليون دوالر أمريكي يف صورة سندات
حكومية أمريكية (راجع الرسم البياين  ،)3مقابل واحد تريليون دوالر
أمريكي يف عام  .2000ويف احلقيقة ،قام املستثمرون األجانب ،أثناء
األزمة املالية األخيرة (منذ نهاية عام  )2006وبعدها ،بشراء سندات من
اخلزانة األمريكية بقيمة  3.5تريليون دوالر أمريكي .وحتى مع استمرار
ارتفاع خمزون الدين الفيدرايل األمريكي ،ظل املستثمرون األجانب
يزيدون باطراد حصتهم من جزء من ذلك الدين «بحوزة جهات خاصة»
(ال حتوزه أجزاء أخرى من احلكومة األمريكية أو االحتياطي الفيدرايل).
وتبلغ تلك احلصة حاليا مستوى  .%56ومعنى ذلك أنه من بعض الوجوه
تعزز دور الدوالر كعملة االحتياطي املهيمنة منذ وقوع األزمة.
وكيف حدث ذلك بالتحدي لكل منطق؟ وهل هذا الوضع قابل
لالستمرار؟

بنية خصومها اخلارجية من الدين إىل أشكال أكثر أمانا واستقرارا
من التدفقات الرأسمالية الداخلة ،مثل االستثمار األجنبي املباشر.
ولكن حتى مع تراجع قابلية تأثرها بأزمات العمالت ،تواجه هذه
االقتصادات أخطارا جديدة من تزايد التدفقات الرأسمالية الداخلية ،بما
يف ذلك ارتفاع معدل التضخم ودورات االنتعاش والكساد يف أسواق
األصول.
وقد أدت األزمة املالية العاملية إىل زعزعة اآلراء التقليدية بشأن
مقدار االحتياطيات التي يتعين أن يحتفظ بها اقتصاد حلماية نفسه من
اآلثار االنتشارية لألزمات العاملية .وحتى البلدان التي لديها احتياطيات
كبيرة وجدت أن احتياطياتها تقلصت بسرعة على مدى فترة زمنية
قصيرة أثناء األزمة مع سعيها حلماية عمالتها من االنهيار .وفقد 13
اقتصادا ،قمت بدراستها ،ما بين ربع وثلث خمزونها من االحتياطي على
Prasad, corrected 1/14/2014
مدى نحو ثمانية أشهر خالل أسوأ فترات األزمة.
وأدت زيادة االنفتاح املايل واالنكشاف لتقلب التدفقات الرأسمالية
إىل زيادة طلب الهيئات الرسمية على أصول مالية آمنة — أي
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺪﻳﻦ

ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﺤﻮ  ١٦٫٨ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻠﺪ.

)ﺑﺘﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات(

إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﻴﺪراﱄ
ﺻﺎﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﻴﺪراﱄ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﰲ ﺣﻴﺎزة ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ
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اﳌﺼﺪر :ﻧﺸﺮة اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) ،(U.S. Treasury Bulletinدﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠١٣اﳉﺪاول
و .FD-1
Prasad, corrected 1/14/2014
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﻳﻦ داﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺣﻴﺎزة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻳﺸﻤﻞ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺎزات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .وﺗﻐﻄﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٣اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ.

 OFS-1و OFS-2

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺪوﻻر

ﱂ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻻ
ﺑﺼﻮرة ﳏﺪودة ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ.

) ٪ﻣﻦ ﺣﻴﺎزات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ(
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اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ
اﻟﻴﻮرو

الهروع إىل األمان

أحد التغيرات املدهشة التي شهدها االقتصاد العاملي على مدى العقد
ونصف العقد املاضي تزايد أهمية اقتصادات األسواق الصاعدة.
وقد شكلت هذه االقتصادات ،بقيادة الصين والهند ،جزءا كبيرا من
نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي على مدى هذه الفترة .ومن املثير
لالهتمام ،أن األزمة مل تردع هذه االقتصادات عن السماح بقدر أكبر
من حرية حركة رأس املال التمويلي عبر حدودها .ويف حين قد يبدو
ذلك حمفوفا باخملاطر ،فقد تمكنت األسواق الصاعدة من تعديل
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اﳌﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ إﻻ ﻋﻤﻼت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷرﺑﻊ.
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االستثمارات التي حتمي على األقل األصل وتتسم بسيولة نسبية (أي
يسهل تداولها) .ويوجد لدى اقتصادات األسواق الصاعدة حافز أقوى
من أي وقت مضى ملراكمة مقادير ضخمة من احتياطيات النقد األجنبي
لوقاية نفسها من عواقب تقلب التدفقات الرأسمالية .ويف الواقع ،قامت
األسواق الصاعدة منذ عام  2000بزيادة خمزونات االحتياطي لديها
بنحو  6.5تريليون دوالر أمريكي ،ويعزى نصف هذه الزيادة إىل الصين
(راجع الرسم البياين .)4
وإضافة إىل ذلك ،ظل العديد من هذه البلدان ،وكذلك بعض
ً
االقتصادات املتقدمة مثل اليابان وسويسرا ،يتدخل بصورة مكثفة
يف أسواق النقد األجنبي — بشراء عمالت أجنبية للحد من ارتفاع
قيم عمالت بلدانها ،وبالتايل حماية قدرة صادراتها على املنافسة.
ويسفر أيضا التدخل يف أسواق النقد األجنبي عن تراكم االحتياطيات،
سندات
التي ينبغي وضعها يف أصول آمنة وسائلة ،تكون بوجه عام
Prasad, corrected 1/19/2014
حكومية .وقد أدى هذا النوع من التدخل إىل زيادة الطلب على األصول
اآلمنة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

ﺳﻨﺪات ﺷﻌﺒﻴﺔ

اﻣﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺪوﻟﻴﻮن  ٥٫٦ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﰲ ﺻﻮرة ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠١٢ﻣﻘﺎﺑﻞ
واﺣﺪ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﻋﺎم .٢٠٠٠
)ﺑﺘﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات(

2.1
4.8
4.4

ﺑﻨﻮك اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﳏﻠﻴﻮن
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون أﺟﺎﻧﺐ ودوﻟﻴﻮن
اﻟﺪﻳﻦ داﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ

5.6

Prasad,
corrected
 OFS-1و OFS-2
1/14/2014اﳉﺪاول
اﳌﺼﺪر :ﻧﺸﺮة اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) ،(U.S. Treasury Bulletinﻳﻮﻧﻴﻮ،٢٠١٣

و .FD-1
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

ﺑﻨﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

ﻗﺎﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ٢٠٠٠ﺑﺰﻳﺎدة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  ٦٫٥ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،وﻳﻌﺰى ﻧﺼﻒ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة إﱃ اﻟﺼﻴﻦ.

)ﺑﺘﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
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اﳌﺼﺎدر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛ وﺑﻨﻚ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٣ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ.
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وتزيد من هذا الطلب اإلصالحات التنظيمية التي تلزم املؤسسات
املالية باالحتفاظ بأصول آمنة وسائلة ،كمصدات واقية من أي
وعالوة على ذلك ،ففي أوقات االضطراب
صدمات مالية معاكسة.
ً
املايل العاملي ،يسعى املستثمرون من القطاع اخلاص على مستوى
العامل أيضا سعيا حثيثا إىل احلصول على تلك األصول.
وقد أدى ذلك إىل حالة من االختالل ،إذ تراجع املعروض من
األصول اآلمنة ،حتى مع تزايد الطلب عليها .ووجهت األزمة ضربة
ملفهوم أن السندات الصادرة عن القطاع اخلاص ،حتى التي تصدرها
شركات ومؤسسات مالية شديدة الرسوخ ،يمكن أن تعتبر أصوال آمنة.
ويف الوقت نفسه ،تبدو السندات احلكومية لعدد كبير من االقتصادات
الكبرى — مثل السندات يف منطقة اليورو واليابان واململكة املتحدة
— أكثر اهتزازا يف أعقاب األزمة مع حماولة تلك االقتصادات التصدي
ملسألة ضعف النمو واالرتفاع احلاد يف أعباء الديون .وهكذا قامت
احلكومة األمريكية ،بما لديها من أسواق مالية عميقة وبرغم ارتفاع
دينها العام ،بتعزيز وضعها باعتبارها املصدر العاملي األول لألصول
اآلمنة.

مفارقات

هل من املنطقي أن تقوم بلدان أخرى بشراء املزيد واملزيد من الدين
العام األمريكي واعتباره آمنا عندما يتضخم ذلك الدين بسرعة ويمكن
أن يهدد مالءة املالية العامة األمريكية؟ ومع ارتفاع نسبة امللكية
األجنبية يكون من املغري للواليات املتحدة أن تخفض التزامات الدين
عليها ببساطة بطبع مزيد من الدوالرات ،وهو ما من شأنه أن يخفض
القيمة احلقيقية لذلك الدين (أي بعد التضخم) — وعدم الوفاء ضمنيا
بجزء من التزاماتها جتاه هؤالء املستثمرين األجانب .وبالطبع ،فإن
ذلك اإلجراء ،وإن كان مغريا ،غير جذاب يف نهاية املطاف ،ألنه إن
نفذ سيذكي التضخم ويؤثر على املستثمرين األمريكيين واالقتصاد
األمريكي أيضا.
ويف احلقيقة ،يوجد توازن سياسي حملي دقيق يجعل من املنطقي
للمستثمرين األجانب االحتفاظ بإيمانهم بأن الواليات املتحدة لن
تضخم من قيمة حيازاتها من دين اخلزانة .وداخل الواليات املتحدة،
يشمل حائزو الدين األمريكي املتقاعدين وصناديق املعاشات
التقاعدية واملؤسسات املالية وشركات التأمين .وتشكل هذه الفئات
كتلة انتخابية سياسية قوية ستفرض تكلفة سياسية هائلة على
احلكومة احلالية إذا ارتفع معدل التضخم بصورة حادة .وهذا يعطي
بعض الطمأنينة للمستثمرين األجانب بأن قيمة استثماراتهم
األمريكية ستكون يف أمان.
ومع ذلك ،تشعر بلدان األسواق الصاعدة باإلحباط حيث ال جتد
غير األصول الدوالرية لتضع فيها معظم احتياطياتها ،وخصوصا مع
استمرار انخفاض أسعار الفائدة على سندات اخلزانة األمريكية لفترة
ممتدة ،على نحو يتواكب بالكاد مع التضخم .ويزيد من هذا اإلحباط
التوقعات املقلقة بشأن االحتمال املرجح النخفاض قيمة الدوالر على
املدى البعيد ،على الرغم من قوته كعملة االحتياطي املهيمنة .ويتوقع
أن تواصل الصين وغيرها من األسواق الصاعدة الرئيسية تسجيل
معدالت نمو يف اإلنتاجية أعلى من معدالتها يف الواليات املتحدة،
ولذلك فبمجرد استقرار األسواق املالية العاملية ،يرجح أن يعود الدوالر
إىل االنخفاض التدريجي الذي يشهده منذ أوائل األلفينات .وبعبارة
أخرى ،يتوقع املستثمرون األجانب احلصول على عائد أقل بعمالتهم
احمللية عند قيامهم يف نهاية املطاف ببيع استثماراتهم الدوالرية.
ولذلك ،يبدو املستثمرون األجانب على استعداد لدفع سعر أعلى —

االستثمار يف سندات اخلزانة األمريكية ذات العائد املنخفض بدال من
االستثمار يف أصول ذات عائد أعلى — لالحتفاظ بهذه األصول التي
تعتبر يف ظروف أخرى آمنة وسائلة.

املنافسون

هناك منافع ملموسة وغير ملموسة تعود على البلد الذي تستخدم
عملته كعملة احتياطي .فإضافة إىل املكانة السامقة التي تنشأ عن

أصبح املستثمرون يف جميع أنحاء
العامل يعتمدون على األصول املالية
املقومة بالدوالر األمريكي.
هذا الوضع ،تتوافر للبلد إمكانية احلصول على تمويل منخفض التكلفة
بالعملة احمللية للبلد وتتحقق له منافع العائد من رسم سك العملة
— الفرق بين القوة الشرائية للنقود وتكلفة إنتاجها — التي يمكن
استخالصها من كل من احلائزين احملليين واألجانب للعملة.
وفيما يتعلق باالقتصادات املتقدمة الكبرى األخرى ،فإنها إما
تملك أسواقا مالية أصغر بكثير ،أو كما يف حالة أوروبا واليابان ،تتسم
آفاق نموها يف األجل الطويل بالضعف نسبيا ولديها بالفعل مستويات
مرتفعة من الدين العام .ونتيجة لذلك ،ال يرجح أن تعود عمالتها إىل
سابق جمدها قريبا .ولكن نظرا للمنافع التي حتققت للدوالر من وضعه
كعملة لالحتياطي ،ينبغي من حيث املبدأ أن يكون هناك منافسون
جدد يسعون إىل تأمين حصة من تلك املنافع.
ويمثل اليوان الصيني أحد املنافسين املفترضين للدوالر ،وقد
كانت هذه املسألة حمل اهتمام كبير .فاقتصاد الصين هو ثاين أكبر
اقتصاد يف العامل وهو بسبيل أن يصبح أكبر اقتصاد يف العامل يف
العقد القادم .وتتخذ احلكومة الصينية حاليا خطوات كثيرة لتشجيع
استخدام اليوان يف املعامالت املالية والتجارية الدولية .وحترز هذه
اخلطوات تقدما سريعا بالنظر إىل جمرد حجم االقتصاد وجسارته يف
التجارة الدولية .ومع زوال القيود على حركة رأس املال عبر احلدود
وإمكانية حتويل العملة بحُرية ،سيصبح اليوان أيضا عملة احتياطي
تتوافر لها مقومات النجاح.
إال أن حمدودية تطور األسواق املالية وهيكل املؤسسات السياسية
والقانونية يف الصين يجعل من غير املرجح أن يصبح اليوان أحد أصول
االحتياطي الرئيسية التي يلجأ إليها املستثمرون األجانب ،بما يف ذلك
البنوك املركزية األخرى ،للحفاظ على أموالهم يف أمان .ويف أحسن
تقدير ،سينتقص اليوان من الوضع املتفوق للدوالر ولكنه لن يمثل
حتديا كبيرا له .وليس هناك اقتصادات أخرى من اقتصادات األسواق
الصاعدة يف وضع يسمح بصعود عمالتها إىل وضع االحتياطي،
ناهيك عن حتدي الدوالر.
وبالطبع ،ال تعني هيمنة الدوالر كمستودع للقيمة بالضرورة
استمرار هيمنته يف جوانب أخرى .بل يرجح بمرور الوقت أن
يتراجع دوره كوسيط للتبادل وكوحدة حسابات .ويف الوقت احلايل،
تتراجع احلاجة إىل الدوالر نتيجة لتطور األسواق املالية والتطورات
التكنولوجية التي جتعل من األيسر إجراء املعامالت املالية عبر احلدود
باستخدام عمالت أخرى .وقد وقعت الصين اتفاقات ثنائية مع عدد من

شركائها التجاريين الرئيسيين لتسوية املعامالت التجارية بعمالتهم
هم .وباملثل ،ال يوجد سبب وجيه يحتم استمرار تقويم وتسوية عقود
بعض السلع األولية مثل النفط بالدوالر فقط.
ويف املقابل ،فنظرا ألن األصول املالية املقومة بالدوالر األمريكي،
وخصوصا سندات احلكومة األمريكية ،ال تزال هي الوجهة املفضلة
للمستثمرين املهتمين بتأمين استثماراتهم ،يظل مركز الدوالر بوصفه
مستودع القيمة الرئيسي يف العامل آمنا يف املستقبل املنظور.

ماذا يحمل املستقبل؟

أصبح املستثمرون يف خمتلف بلدان العامل ،من الهيئات الرسمية
واخلاصة ،معتمدين على األصول املالية املقومة بالدوالر
األمريكي ،حيث ال توجد بدائل تعرض النطاق والعمق الذي تعرضه
األسواق املالية األمريكية .وال تزال سندات اخلزانة األمريكية ،التي
تمثل اقتراض احلكومة األمريكية ،تعتبر األصول املالية األكثر
أمانا يف األسواق العاملية .ومع قيام املستثمرين األجانب ،بمن
فيهم البنوك املركزية األجنبية ،بمراكمة استثمارات ضخمة يف
هذه السندات وغيرها من األصول الدوالرية ،يكون لديها حافز
وعالوة على ذلك ،ال
قوي للحيلولة دون انهيار قيمة الدوالر.
ً
توجد عمالت أو استثمارات بديلة توفر درجة مماثلة من األمان
والسيولة بالكميات التي يطلبها املستثمرون .وهنا يكمن اخلروج
من «مصيدة الدوالر».
وال يعزى ظهور الواليات املتحدة بهذا الوضع اخلاص يف
التمويل العاملي إىل حجم اقتصادها فحسب ،وإنما يعزى أيضا
إىل مؤسساتها — احلكومة الديمقراطية ،واملؤسسات العامة،
واألسواق املالية ،واإلطار القانوين — التي ال تزال ،على عيوبها،
تضع املعيار للعامل .وعلى سبيل املثال ،فعلى الرغم من االستخدام
اجلريء واملطول لسياسات نقدية غير تقليدية من جانب االحتياطي
الفيدرايل ،ال يزال املستثمرون يف جميع بلدان العامل يثقون فيما
يبدو بأن االحتياطي الفيدرايل لن يسمح بخروج التضخم عن
السيطرة وخفض قيمة الدوالر.
ويف نهاية املطاف ،سيتطلب اخلروج من مصيدة الدوالر تنفيذ
إصالحات مالية ومؤسسية كبيرة يف البلدان التي تتطلع إىل أن
تنتقص عمالتها من هيمنة الدوالر .وسيكون من الالزم تنفيذ
إصالحات رئيسية يف احلوكمة العاملية للحد من الطلب الرسمي على
األصول اآلمنة بتوفير شبكات أمان مايل أفضل للبلدان .ومن شأن
هذه اإلصالحات أن تقضي على احلاجة إىل مراكمة احتياطيات للنقد
األجنبي كنوع من التأمين الذاتي من أزمات العمالت واألزمات املالية.
وسيظل الدوالر عملة االحتياطي املهيمنة لفترة طويلة ،لسبب
رئيسي هو االفتقار إىل بدائل أفضل.

■

إسوار براساد أستاذ االقتصاد يف كلية دايسون بجامعة كورنيل،
وزميل أول يف مؤسسة بروكينغز ،ومشارك بحوث يف املكتب الوطني
للبحوث االقتصادية.
يستند هذا املقال إىل كتاب املؤلف اجلديد« ،مصيدة الدوالر :كيف أحكم
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