يف خندق العمل

الصورةCOURTESY OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK :

إقناع األسواق

بيتر برايت يعيد تقييم استجابة السياسة النقدية غير
التقليدية التي اتبعها البنك املركزي األوروبي ملواجهة
أزمة اليورو
ريبيكا كريستي

تقاعد بيتر برايت املسؤول يف البنك املركزي
البلجيكي يف شهر يونيو  2019بعد أن أمضى ثماين سنوات
متتالية يف اجمللس التنفيذي للبنك املركزي األوروبي ،حيث كان
يشغل منصب كبير االقتصاديين .وبينما كان يتأمل يف الفترة
التي قضاها يف الصفوف األوىل ،أطلع برايت الصحفية ريبيكا
كريستي على النقاط املهمة التي ميزت مدة خدمته .وتأخذنا
املقابلة إىل كواليس أزمة الديون السيادية يف أوروبا التي نتج
عنها التعهد الشهير الذي قدمه رئيس البنك املركزي األوروبي
ماريو دراغي يف يوليو  2012بالقيام «بكل ما يتطلبه األمر»
حلماية اليورو – وهو تعهد غير مسبوق كان يهدف إىل تهدئة
حالة الذعر يف السوق وإتاحة الوقت أمام صناع السياسات
ملواصلة تنفيذ التزاماتهم بمكافحة األزمة – وما تال ذلك من
حت ٍد متمثل يف إنعاش اقتصاد منطقة اليورو يف وقت تسوده
أسعار الفائدة السالبة.
التمويل والتنمية :ما املناخ الذي كان سائدا يف البنك
املركزي األوروبي عندما بدأت عملك فيه؟
بيتر برايت :لقد بدأت عملي يف البنك املركزي األوروبي يف
يونيو  ،2011بعد بضع سنوات من بداية األزمة ،وأصبحت
كبير االقتصاديين يف يناير  .2012ومل يكن املناخ مريحا،
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حيث كانت هناك بيئة يسودها الذعر شبيهة بما عايشته
خالل األزمة املصرفية البلجيكية يف عامي  2008و.2009
ولكن هذه املرة كان هناك ذعر يف األسواق .ويف هذه
احلاالت ،يجب أن تكون مهيأ ذهنيا لألسوأ ومستعدا التخاذ
إجراءات جريئة .وعندما بدأت عملي يف  ،2011كان أول
قرار واجهناه ،يف يوليو ،يتعلق بما إذا كان ينبغي رفع أسعار
الفائدة .ومل أكن كبير االقتصاديين آنذاك .ويمكنني القول
اآلن إنني كنت مؤيدا لهذا القرار.
وعلى الرغم من األزمة املالية ،ظل االجتاه العام السائد
آنذاك مؤيدا بشدة لتجنب آثار غير مباشرة حمددة تتعلق
بارتفاع أسعار النفط .وبلغ معدل التضخم آنذاك حوايل ،%3
وكانت هناك بعض الضغوط على األجور .غير أن ذلك يمثل
جزءا من القصة.
أما اجلزء اآلخر من القصة فقد تمثل يف متابعة األزمة
املالية ،وكانت لدينا توترات يف أسواق الديون السيادية
يف ذلك الوقت أيضا .وأصبح املوقف يف  2011أكثر تقييدا
بعض الشيء .وتم رفع أسعار الفائدة ألول مرة يف الربيع،
ثم تم رفعها للمرة الثانية يف يوليو عندما بدأت العمل .لكن
األزمة املالية كانت ال تزال تعتبر يف ذلك الوقت أمرا يمكن
التحكم فيه عن طريق تقديم قدر كبير من السيولة للقطاع
املايل.
واآلن نعلم أن األمور مل تمض على هذا النحو.
التمويل والتنمية :ماذا حدث عندما أدركت أن األمور
مل تكن تتحسن ،حتى بعد أن بدأت أسعار النفط يف
االنخفاض؟
بيتر برايت :كان الوضع خمتلفا تماما آنذاك .ولذلك ،بدأنا
نتحدث عن إطار خمتلف جذريا للسياسة النقدية ،يف ظل
أوضاع كادت تصل إىل حد تراجع التضخم ،أو أسوأ.
التمويل والتنمية :ما حجم التقدم الذي استطاع القادة
األوروبيون إجنازه فيما يتصل بخططهم إلنشاء احتاد
مصريف ،وجهاز موحد للرقابة يف منطقة اليورو ،وجدار
واق للديون السيادية ،أي آلية االستقرار األوروبية؟
ما الذي مل يتسن حتقيقه إال عن طريق البنك املركزي
األوروبي؟
بيتر برايت :مل يستطع أحد إنهاء حالة الذعر يف السوق يف
عام  2012سوى ماريو دراغي .وبالطبع ،جاء جناحه يف
القيام «بكل ما يتطلبه األمر» على خلفية اجتماع اجمللس
األوروبي لرؤساء الدول واحلكومات يف شهر يونيو بشأن
وضع آليات إنشاء االحتاد املصريف وإدارة األزمات .وكانت
تلك هي اخللفية السياسية.
وإقرارا بفضل ماريو؛ إذا أردت إنهاء حالة من الذعر ،ال
بد أن تتمتع بمهارات عالية يف التواصل .ويجب أن تكون
قادرا على إقناع األسواق .وكان اختيار عبارة القيام «بكل
ما يتطلبه األمر» اختيارا موفقا.
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التمويل والتنمية :ما نوع القيادة واالستعداد املطلوبَيْن
يف هذه احلالة؟
بيتر برايت :عليك أن تكون منفتحا للغاية مع موظفيك
واملتعاونين معك .وعليك أن تفكر خارج األطر التقليدية وأن
تتيح ملوظفيك القيام بنفس الشيء .فالعمل كفريق يعد أمرا
جوهريا يف جميع املواقف العصيبة .وقد كنت دائما مندهشا
من هدوئي النسبي .وأعتقد أن ذلك يرجع أساسا إىل عملي
الدائم يف فرق متجانسة.

«إذا أردت إنهاء حالة من الذعر،
ال بد أن تتمتع بمهارات عالية يف
التواصل»

التمويل والتنمية :كيف ترى دور صندوق النقد الدويل
خالل األزمة؟
بيتر برايت :أتذكر إحدى بعثات صندوق النقد الدويل التي
كانت حتاول تقييم مزايا إجراء تقييم مستقل بموجب املادة
الرابعة يف منطقة اليورو ،وكان هناك تساؤل حول ما إذا
كان هناك توافق كبير بين الصندوق والسياسة النقدية للبنك
املركزي األوروبي .ومل يجد فريق التقييم الكثير من التناقض
أو التعارض .فقد وجدوا أن هناك توافقا كبيرا للغاية مع
سياسة الصندوق ،وتساءلوا« :ألستم متفقين بدرجة كبيرة
مع الصندوق وال يعد وضعكم حرجا للغاية؟» وقد رفضت
تصديق ذلك بشدة.
فعندما تتعامل مع إجراءات غير تقليدية ،لن تكون لديك
خبرة كبيرة بطبيعة احلال .ولكن ذلك ال يصلح يف منطقة
اليورو بالتأكيد .ورغم أن اخلبرة كانت قليلة يف اليابان
والواليات املتحدة ،فإن السياق كان خمتلفا .لذلك التقيت
بكبار االقتصاديين ممن لديهم خبرات واسعة يف جمال
السياسات يف بلدان أخرى ،وهي جتربة أرى أنها ثرية
للغاية .وكان من الضروري أيضا إجراء هذا احلوار مع شريك
خارجي مؤهل مثل صندوق النقد الدويل.

سؤال وجواب

التمويل والتنمية :هل شعرت باالرتياح عندما جنح
األمر؟
بيتر برايت :مع نهاية عام  2012كانت حالة الذعر قد
انتهت .وبالطبع نشأ عن ذلك شعور باالرتياح .وأثبت ذلك
أنه يمكن فعل أشياء لتغيير جمرى األحداث والسيطرة عليها.
وأعتقد أن ذلك كان عنصرا مهما للغاية يف حتفيزنا على
املضي قدما يف عملنا.
ولكن بعد كل هذه األحداث ،بدأنا نواجه اقتصادا بطيئا،
وكان علينا التفكير يف أدوات غير تقليدية .ورغم أن هذه
كانت ثالث أزمة أواجهها – األوىل كانت األزمة املصرفية يف
بلجيكا ،والثانية كانت أزمة اليورو – فقد كانت ذات طبيعة
خمتلفة .فلم تكن ملحوظة بنفس القدر ،ومل تتكشف أبعادها
سوى بشكل تدريجي .وكانت الضغوط االنكماشية تتزايد
نتيجة استمرار ضعف االقتصاد وضعف أداء أسواق االئتمان.
وكان علينا أن نفكر يف كيفية دعم الطلب الكلي يف وقت
كانت فيه أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية
بالفعل .ماذا نفعل؟ لقد توصلنا إىل عدد كبير من االبتكارات
واإلجراءات غير املعتادة.

التمويل والتنمية :ما الدروس املستفادة من هذه
العالقة يف املستقبل؟
بيتر برايت :من املهم زيادة االستثمار يف أشخاص ذوي
خبرة يف صنع السياسة النقدية ،وهو أمر يمكن أن يتفهمه
الصندوق .والسبب بسيط للغاية :فنحن يف بيئة تسودها
أسعار الفائدة املنخفضة ،بينما قد يتعين ،يف ذروة الدورة
االقتصادية ،تخفيض أسعار الفائدة القريبة بالفعل من
الصفر أو حتى السالبة .ويجب أن يكون لديك الكثير من
األشخاص الذين يفكرون يف تلك األمور ليس من الناحية
النظرية وحسب ،لكن أيضا من الناحية العملية .واألمر يختلف
عن سياسة أسعار الفائدة التقليدية ألنك تشتري أصوال أو
تقدم وعودا بشأن املستقبل – وهو ما نسميه اإلرشادات
االستشرافية.
وهناك الكثير من النقاشات بشأن حتول السياسات غير
التقليدية إىل سياسات تقليدية .وهو أمر يتعين شرحه للجمهور
وإطالعه عليه .وينبغي إيالء عناية خاصة للعالقة بين
االستقرار املايل والسياسة النقدية يف بيئة يسودها النطاق
األدنى الصفري .وعندما تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة

زمنية طويلة ،كيف يمكن من الناحية العملية زيادة دمج
اعتبارات االستقرار املايل يف عملية صنع السياسة النقدية؟
األمر غير واضح ،ألن القيام بذلك يؤدي إىل زيادة احتماالت
فقدان التركيز على الهدف األساسي ،وهو استقرار األسعار.
التمويل والتنمية :ما هي حتديات التواصل التي
تواجه مسؤويل البنوك املركزية يف املستقبل؟ هل
يمكن املوازنة بين بساطة موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» وقنوات التواصل األخرى األقل مباشرة مثل
إلقاء الكلمات؟
بيتر برايت :لست مؤيدا بشدة للتغريدات بشكل عام ،ال
سيما تغريدات البنك املركزي ،ألنه ال يمكن التبسط إىل هذا
احلد .وال يمكن القول إنه من الصعب للغاية على الشخص
العادي فهم ما يجري بالفعل .ويتعين بذل اجلهد للتواصل
مع اجلمهور ،ورغم ذلك ينبغي احلرص على عدم استخدام
تعبيرات مبسطة للغاية لوصف موقف معقد.

ريبيكا كريستي هي زميلة زائرة يف بروغل ،وهو مستودع
فكر للشؤون االقتصادية األوروبية ،ومراسلة صحفية سابقة
ملؤسسة بلومبيرغ اإلخبارية وداو جونز /وول ستريت جورنال.
تم تنقيح نص هذه املقابلة ملراعاة الطول املناسب والوضوح.
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