أكاديمية
األزم ـ ــات

تيموثي غايثنر ،وزيتي أخطر
عزيز ،وآندرو متريك ،وأوغستن
كارستنز ،يف حرم جامعة ييل.

فرسان حقبة األزمة املالية العاملية يمررون خبرتهم للجيل القادم من مسؤويل
األجهزة التنظيمية
كريس فيليش
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إنعاش سوق اإلسكان

وكان متريك واحداً من أطباء غرفة الطوارئ املالية .فبعد
انهيار بنك ليمان براذرز بستة أشهر يف سبتمبر ،2008
تلقى مكاملة من إدارة الرئيس أوباما ،حيث كانوا يف أمس
احلاجة ملتخصص يف االقتصاد املايل .وهكذا انتقل
متريك إىل واشنطن لينضم إىل عضوية جملس املستشارين
االقتصاديين .وبصفته كبيراً لالقتصاديين هناك ،ساعد على

الصورةMARA LAVITT :؛ الصورةISTOCK/ STRIZH :

األمر مراراً عبر تاريخه الوظيفي الذي
شهد اضطرابات مدوية :أزمة البيزو يف
عام  ،1994واألزمة اآلسيوية يف عام
 ،1997وأخيراً احلدث الكبير — األزمة
املالية العاملية لعام .2008
ويف كل مرة يتقلد فيها منصب ًا حكومي ًا جديداً ،كان
تيموثي غايثنر يأمل أن يجد رسالة من سلفه يشرح فيها ما
يتوجب عليه القيام به وإىل من يمكن أن يلجأ إذا تدهورت
األوضاع .ولكنه كان يجد درج املكتب خاوي ًا يف كل املرات.
يقول تيموثي غايثنر« :ربما تكون األزمات املالية هي
أكثر األحداث تدميراً لالقتصاد يف أي بلد» .وقد كافح غايثنر
آخر حريق من هذا النوع عندما كان رئيس ًا لبنك االحتياطي
الفيدرايل يف نيويورك ثم وزيراً خلزانة الواليات املتحدة يف
وقت الحق .ولذلك يقول« :أود أن نترك للكوادر القادمة قاعدة
معرفية أفضل».
ومن هذا املنطلق ،يخصص غايثنر بعض الوقت كل
صيف بعيداً عن عمله كرئيس لشركة ووربرغ بنكس اخلاصة
لالستثمار يف األسهم ،للمساهمة يف تدريس حلقة تطبيقية
عن إدارة األزمات ُت َّ
نظم على مدار أسبوعين لألجهزة

التنظيمية حول العامل ،وهي جزء من برنامج جامعة ييل
املعني باالستقرار املايل والذي يمنح درجة املاجستير أيض ًا
ويضطلع بمشروع طموح إلعداد ما مل يجده غايثنر قط يف
مكتبه اجلديد — أال وهو دليل عملي ملديري األزمات.
ويقول آندرو متريك ،أستاذ العلوم املالية يف جامعة
ييل الذي أنشأ البرنامج ويتوىل إدارته« :لطاملا كررنا نفس
األخطاء عند مكافحة األزمات املالية يف فترات خمتلفة،
جملرد عدم وجود أي قاعدة معرفية قام الناس بدراستها
ومناقشتها مع ًا .إنه أمر يشبه حالة الطبيب الذي يقول لك حين
تذهب إىل غرفة الطوارئ «يبدو أن ذراعك قد ُك ِسرت .وأعتقد
أنني رأيت أحداً ذات مرة يعالج ذراع ًا مكسورة بطريقة ما».

وضع برامج إلنعاش سوق اإلسكان والسوق املالية .وعندما
حان وقت اقتراح تشريع يف هذا اخلصوص ،اكتشف أن
األبحاث األكاديمية مل تكن لها فائدة كبيرة.
يقول متريك« :مل يكن هناك رابطة حقيقية وثيقة بين
املعرفة األكاديمية واحلدس االقتصادي وما يمكن أن نضعه
يف القانون بالفعل ،نظراً لعدم وجود أي قاعدة بحثية جيدة .وقد
عقدت العزم على أن أحاول املشاركة ،عند عودتي إىل اجملتمع
األكاديمي ،يف أي جهد من شأنه املساعدة يف سد تلك الثغرة».
وكانت هذه النشأة األوىل لبرنامج جامعة ييل املعني
باالستقرار املايل ،والذي انطلق يف عام  2014بتبرعات
قدمتها جهات من بينها مؤسسة ألفريد سلون .وقد انضم
إليه غايثنر بعدها بفترة قصيرة ،فبدأ التدريس وجمع
املساهمات كما توىل رئاسة اجمللس االستشاري الذي ضم
حمافظين سابقين لبنوك مركزية مثل بن برنانكي حمافظ
بنك االحتياطي الفيدرايل ،وأوغستن كارستنز حمافظ بنك
املكسيك ،وزيتي أخطر عزيز حمافظة بنك ماليزيا.

تركيز عملي

وبمنظور جديد ملا يجب التركيز عليه ،انضم غايثنر إىل
ما أصبح معروف ًا باسم «مشروع باغهوت اجلديد ملواجهة
األزمات» ،على اسم والتر باغهوت االقتصادي البريطاين الذي
عاش يف القرن التاسع عشر وألف كتاب ًا عنوانه شارع لومبارد:
وصف لسوق املال هو بمثابة مرجع موثوق حلراس االستقرار
املايل .ويقوم الباحثون العاملون يف املشروع ،وعددهم ،14
بتجميع دراسات حالة لإلجراءات التي سبق اتخاذها يف
مواجهة األزمة املالية العاملية وأزمة اليورو التالية لها .وهم

بنوكها ،الذي تسبب يف حتويل السحب اجلماعي من البنوك
إىل أزمة دين سيادي أشد خطورة بكثير.
وعن هذا يقول غايثنر يف مقابلة أجريت معه« :ألن املعهود
أن ذعر األسواق نادراً ما يتكرر يف نفس البلد ،حتى وإن كان
يحدث حول العامل بمعدالت تواتر صادمة ،فال يوجد بالفعل
ذاكرة مؤسسية كافية توضح كيفية التعامل مع األزمات
املالية النظامية ،وبالطبع مل تكن مثل هذه الذاكرة موجودة
لدى وزارة اخلزانة أو االحتياطي الفيدرايل».

التعلم من التاريخ

وندوة الصيف — التي يسميها غايثنر «الكلية احلربية»
هي حلقة تطبيقية ملدة أسبوعين ملسؤويل البنوك املركزية
واألجهزة التنظيمية .وقد أرسلت البنوك املركزية يف الصين
وأوروبا واليابان والواليات املتحدة مسؤوليها للمشاركة
فيها ،إىل جانب جهات أخرى مثل بنك التسويات الدولية
وآلية االستقرار األوروبية .وهناك جزء آخر يف برنامج
جامعة ييل هو «منتدى األزمة املالية» الذي يستغرق يومين
ويتحدث فيه مسؤولون متمرسون مثل وزير اخلزانة هنري
بولسون عن رؤيتهم ملوضوعات تبدأ من ضخ رؤوس األموال
إىل أسواق املال املتجمدة.
يقول بول تاكر ،نائب حمافظ بنك إجنلترا من  2009إىل
 « :2013إن التعلم من التاريخ أمر حيوي بالنسبة للجيل
احلايل من املسؤولين ،وخاصة الشباب الذين يحضرون هذا
املؤتمر .ويف الفترة املقبلة ،سيحتاج املسؤولون احلاليون
أيض ًا إىل التعلم من األزمات التي قد تتعجبون أننا جتنبناها
أو جنحنا يف احتوائها».
—

خطتهم هي إنشاء أداة على شبكة اإلنترنت يمكن أن يستخدمها
مديرو األزمات يف الوقت احلقيقي إذا احتاجوا إعادة رسملة بنك.
يخططون يف النهاية لدراسة حاالت الهوس والذعر السابقة،
بالرجوع إىل «فقاعة بحر اجلنوب» يف القرن الثامن عشر.
وقد أفرزت األزمة العاملية كتب ًا ومقاالت ومذكرات
ال حصر لها ،ولكن مشروع باغهوت يسعى لتحليلها بطريقة
منهجية — وحتديد أنواع اإلجراءات احلكومية التي ثبتت
فعاليتها ،واألنواع التي مل تكن موفقة ،والسبب يف كل
حالة .ويضم املشروع استشاريين قاموا بتصميم برامج
مكافحة األزمات يف بلدان خمتلفة.
ويف هذا الصدد ،يقول متريك« :ينصب تركيزنا يف الواقع
على التفاصيل الفنية ألنواع التدخالت اخملتلفة».
وتتمثل خطتهم يف إنشاء أداة على شبكة اإلنترنت يمكن أن
يستخدمها مديرو األزمات يف الوقت احلقيقي إذا احتاجوا،
ال ،إىل إعادة رسملة بنك أو إقامة تسهيل لتوفير السيولة
مث ً
يف حاالت الطوارئ .ويمكنهم االسترشاد بهذه األداة أيض ًا يف
معرفة ما يتعين اجتنابه ،مثل قرار آيرلندا بضمان التزامات

وأخيراً ،درجة املاجستير يف اخملاطر النظامية التي تمنحها
جامعة ييل بعد دراسة سنة واحدة ،والتي تتيح للمتخصصين
يف مقتبل حياتهم الوظيفية فرصة لصقل مهاراتهم وبلورة
مهارات جديدة .ومن أحدث خريجي هذا البرنامج أوزغو أوزن
شافوشوغلو ،التي عادت لوظيفتها يف قسم االستقرار املايل
لدى بنك تركيا املركزي وبدأت جتري أبحاث ًا حول نظام
لإلنذار املبكر يمكن تطبيقه يف االقتصاد التركي.
وتقول أوزن شافوشوغلو إن التعارف مع الزمالء من
أنحاء العامل كان فرصة ال تقل عن ذلك أهمية .وتستطرد
قائلة« :نحن نعيش يف عامل مترابط ،ومن ثم فإن شبكة
الناس ذوي الفهم املشترك ستضطلع بدور مهم يف حتقيق
اقتصاد عاملي مستقر».
كريس فيليش هو عضو يف هيئة حترير جملة التمويل
والتنمية.
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