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قبول واقع
الركود املزمن

هناك حاجة إىل نُهُج جديدة للتعامل مع تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة وغياب
التضخم
لورانس سامرز

وانخفاض التضخم دون املستوى املستهدف طوال عقد من
التعايف ،أو استمرارية املستويات العالية من الدين احلكومي
بأسعار فائدة حقيقية منخفضة جدا.
وفهم هذه التطورات وصوغ سياسات تستجيب لها
بفعالية سيتطلبان على األرجح أن يصمم االقتصاديون
ما يمكن أن يطلق عليه «االقتصاد الكينزي القديم يف ثوبه
اجلديد» استنادا إىل فكرة ألفين هانسن عن الركود املزمن
يف حقبة ما بعد الكساد الكبير .ويلخص هذا املقال األساس
الذي يدعو إىل تبني نُهُج جديدة إزاء االقتصاديات الكلية
عن طريق تسليط الضوء على التغيرات الهيكلية الكبيرة يف
اقتصاد العامل الصناعي ،ويوضح منظور الركود املزمن،
ويستخلص بعض االنعكاسات بالنسبة للسياسات.

شُح االستثمارات

الصورةRALPH ALSWANG :

أحد الفروق األساسية بين نظريات العلوم الطبيعية
ونظريات العلوم االجتماعية يتمثل يف أن نظريات العلوم
الطبيعية ،إن ثبتت صحتها ،تظل صاحلة لكل زمان ومكان.
وعلى النقيض ،تعتمد صحة النظريات االقتصادية على
السياق .فقد كانت نظرية مالتوس عن توفُّر الغذاء صاحلة
لأللفيات التي سبقت صوغه للنظرية ،ولكنها مل تكن صاحلة
حلقبة ما بعد الثورة الصناعية .وكانت أفكار كينز صاحلة
خالل فترة الكساد الكبير أكثر مما كانت عليه خالل الفترة
التضخمية التي شهدتها سبعينات القرن املاضي.
وتتزايد قناعتي بأن النظريات االقتصادية الكلية احلالية،
التي تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن حتدد
معدل التضخم ،قد ال تكون مناسبة للواقع االقتصادي احلايل
وبالتايل تقدم وصفات تضليلية على مستوى السياسات.
فقد فشلت يف توقع التباطؤ االنكماشي يف اليابان الذي بدأ
يف عام  ،1990أو األزمة املالية العاملية وتباطؤ التعايف

ما مل يحدث تغير يف االجتاهات السائدة احلالية ،سيشهد عدد
السكان الذين هم يف سن العمل انخفاضا يف بلدان العامل
الصناعي خالل اجليل التايل ،كما سينخفض عدد السكان الذين
هم يف سن العمل يف الصين أيضا .ويف الوقت نفسه ،أفضت
االجتاهات السائدة نحو زيادة مشاركة املرأة يف القوة العاملة،
على سبيل املثال ،إىل زيادة عدد النساء العامالت يف الواليات
املتحدة يف الوقت احلايل مقارنة بالرجال.
وتؤدي هذه التطورات الديمغرافية إىل زوال الطلب على السلع
الرأسمالية اجلديدة لتسليح قوة العمل املتنامية واستيعابها.
ومما يعزز هذا االجتاه مالحظة حدوث انخفاض حاد يف املبلغ
املدخر املطلوب لشراء كمية معينة من السلع الرأسمالية ،نتيجة
االنخفاض احلاد يف األسعار النسبية للمعدات ،وال سيما يف
جمال تكنولوجيا املعلومات .فاليوم ،أصبح لدى هاتف اآليفون
الذي يبلغ ثمنه  500دوالر قدرة حاسوبية أكبر مما كانت لدى
احلاسوب الفائق الذي أنتجته شركة كراي منذ جيل مضى.
وباإلضافة إىل انخفاض أسعار السلع الرأسمالية ،يُشجع
االجتاه الهبوطي يف أسعارها إىل تأجيل االستثمار.
وباإلضافة إىل ذلك ،ارتبطت الثورة التكنولوجية بتجزؤ
أوسع لالقتصاد .فقد أدت التجارة اإللكترونية إىل انخفاض
الطلب على متاجر التسوق ،وأدت احلوسبة السحابية إىل
انخفاض الطلب على احليز املكتبي عن طريق إزالة احلاجة إىل
خزائن حفظ امللفات ،مما سمح بإضفاء طابع شخصي على
املكاتب بضغطة زر ،وينطبق ذلك حتى على الصور العائلية
املعلقة على اجلدران.
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تتزايد قناعتي بأن النظريات االقتصادية الكلية احلالية ،التي
تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن حتدد معدل
التضخم ،قد ال تكون مناسبة للواقع االقتصادي احلايل.
ويتطلب أسلوب التكسير الهيدروليكي الستخراج النفط
والغاز الطبيعي رأس مال أقل بكثير من تقنيات احلفر
التقليدية ،وتيسر تكنولوجيا املعلومات استهداف أماكن
التنقيب ،مما يزيد من انخفاض الطلب على االستثمار.
وتتيح التكنولوجيا اآلن تقاسم كل شيء من الشقق
) (Airbnbإىل الطائرات ) (NetJetsواملالبس (Rent the
) Runwayوالسيارات ) (Uberبطرق مل نكن نتخيلها منذ
عقد مضى .وأصبحت األجيال الصاعدة تتطلع إىل السكن يف
شقق قليلة األثاث وليس يف منازل كبيرة.
ويذهب كثيرون إىل تزايد القوة االحتكارية  -على األقل
يف الواليات املتحدة – مما أدى إىل تثبيط االستثمارات
اجلديدة .وأدى تزايد امتالك حق النقض بدون ضوابط إىل
تباطؤ االستثمار العام يف البنية التحتية ،الذي وصل مستواه
ف يف الواليات املتحدة إىل أقل من نصف
على أساس صا ٍ
مستوياته السابقة.
وتتمثل حصيلة هذه التطورات يف انخفاض الطلب على
االستثمار انخفاضا كبيرا ،بصرف النظر عن مستويات أسعار
الفائدة.

وفرة االدخارات

يف الوقت الذي انخفض فيه الطلب على االستثمار ،اجتمع
عدد من العوامل التي أدت إىل زيادة االدخار .فاجلزء األكبر
من الدخل يذهب إىل فئات السكان األعلى دخال ،وهي الفئات
التي لديها نزعة أكبر لالدخار .وزيادة ربحية الشركات
مقترنة بانخفاض أسعار الفائدة تعني زيادة األرباح
احملتجزة لدى الشركات.
ويؤدي تزايد عدم اليقين املرتبط بتنامي الشكوك حول
قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باملعاشات
التقاعدية وارتفاع خماطر حدوث زيادات ضريبية يف
املستقبل إىل زيادة االدخار .وباملثل ،يؤدي انخفاض نمو
الدخل املتوقع يف املستقبل إىل زيادة احلاجة إىل االدخار
للمستقبل.
وتشديد القيود التنظيمية املالية والقيود املوروثة يعني
أن تواجه األسر املعيشية صعوبة أكبر يف االقتراض واإلنفاق،
مما يؤدي إىل زيادة االدخار اإلجمايل .ويمكن أن يحدث ذلك
إما حلماية املستهلك  -كما يحدث مثال عندما تؤدي زيادة
الدفعات املقدمة اإللزامية إىل انخفاض القروض العقارية -
أو بسبب األعباء التنظيمية على الوسطاء املاليين عن طريق
زيادة رأس املال اإللزامي ،على سبيل املثال.
وبالتايل ،أدت التغيرات الهيكلية يف االقتصاد إىل زيادة
االدخار وخفض االستثمارات على السواء.
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استنادا إىل جمموعة خمتلفة إىل حد ما من العوامل ،وصف
ألفين هانسن ،أستاذ االقتصاد بجامعة هارفارد ،عجز
االستثمارات اخلاصة عن االستيعاب الكامل للمدخرات
اخلاصة باسم «الركود املزمن» بسبب اخلوف من أن ذلك
سيعني عدم كفاية الطلب.
وهناك عدد من األشياء التي نتوقع رؤيتها إن كان
الركود املزمن قد بدأ بالفعل يف السنوات األخيرة .أوال ،زيادة
املعروض من املدخرات وانخفاض مستوى الطلب سيعنيان
انخفاض أسعار الفائدة .وبالفعل ،سلكت أسعار الفائدة
احلقيقية اجتاها نزوليا وفقا جلميع املقاييس تقريبا خالل
السنوات العشرين املاضية ،حتى مع زيادة عجز امليزانيات.
وهذا ما رأيناه يف القيم السالبة ألسعار الفائدة احلقيقية يف
بلدان العامل الصناعي على الرغم من الزيادات الكبيرة يف
الدين احلكومي.
وثانيا ،يمكن أن نتوقع أن تؤدي الصعوبات يف استيعاب
املدخرات إىل انخفاض النمو وصعوبة يف حتقيق التضخم
املستهدف .وهذا ما الحظناه .ففي الوقت احلايل ،ال تتوقع
األسواق أن يحقق أي بلد من بلدان العامل الصناعي نسبة
التضخم املستهدفة البالغة  .%2وعلى الرغم من انخفاض
أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق ووصول العجز إىل أعلى
مستوياته على اإلطالق بعد أكثر من عقد من التعايف ،فإن
النمو ال يزال ضعيفا .وجدير بالذكر أن البنوك املركزية رأت
أنه من الصعب رفع أسعار الفائدة وال تزال تعتمد على زخم
التعايف  -على خالف آراء الذين فسروا انخفاض أسعار
الفائدة بعد الركود باإلشارة إىل «التأثيرات املعاكسة».
وثالثا ،تزامن النمو اخمليب لآلمال مع استمرار انخفاض
التضخم دون املستوى املتوقع مرة تلو األخرى بما يثير
الدهشة .ويُعلّم أساتذة االقتصاد طالبهم املبتدئين أن
انخفاض الكمية وتراجع األسعار يشيران إىل انخفاض
الطلب .ولو كان السبب الرئيسي لهذا الركود ،على النحو
الذي يراه الكثيرون ،هو أداء اإلنتاجية اخمليب لآلمال ،لكان
املتوقع أن نرى األسعار ترتفع ال تنخفض .ومع عدم تطبيق
سياسات استثنائية ،قد يكون االنكماش جاريا.
ورابعا ،فإن الفترات التي شهدت انكماشا وتباطؤا يف
النمو شهدت أيضا تضخما يف أسعار األصول .فقد ارتفعت
أسواق األوراق املالية األمريكية أربعة أضعاف منذ األزمة،
وعادت األسعار احلقيقية للمنازل إىل مستويات الذروة
السابقة تقريبا .وهذا ما نتوقعه يف ظل الركود املزمن ،حيث
تتجه املدخرات الوفيرة إىل األصول القائمة؛ مما يؤدي مثال

العوامل الديمغرافية

إىل زيادة نسب أسعار األسهم إىل أرباحها ونسب أسعار
العقارات إىل ريعها وتناقص عالوات االستثمار على الديون
طويلة األجل.
ومبلغ علمي أنه ال توجد أي نظرية أخرى يمكن أن تفسر
تباطؤ النمو أمام السياسات التوسعية املفرطة والتسارع
الكبير يف نمو ائتمان القطاع اخلاص .فضعف نمو اإلنتاجية
يُتوقع أن يؤدي إىل زيادة تضخم أسعار الناجت وتراجع
تضخم أسعار األصول .وغالبا ما تؤدي زيادة اخملاطر
وعدم اليقين إىل انخفاض مضاعفات أسعار األصول وليس
زيادتها .ومن شأن أي انعكاسات مؤقتة لألزمة املالية أن
تتسبب يف تراجع التوسع االئتماين وانحدار منحنى العائد
على عكس ما الحظناه.

ما الذي ينبغي فعله؟

الديمغرافيا يمكن أن تكون مصيرا حمتوما .وهناك عناصر
أخرى كثيرة تتحرك مع الديمغرافيا لتهيئة بيئة تتسم بوفرة
املدخرات التي تصاحبها مشكلة استيعابها .وهذه هي
الصورة العاكسة للمشاكل االقتصادية الكلية التي تعاملنا
معها على مدى عقود.

فعلى البنوك املركزية ،التزاما باملهام املنوطة بها ،أن
ترفع معدالت التضخم ال أن تخفضها .ويمثل ضمان حتقيق
االقتصادات لكامل إمكاناتها حتديا يأتي منطقيا قبل زيادة
تلك اإلمكانات .فاالستقرار املايل معرض خملاطر انخفاض
األسعار بنفس قدر تعرضه خملاطر ارتفاعها .وتتمثل املشكلة
على املدى املتوسط يف االستيعاب الكامل للمدخرات وليس
مزاحمة االستثمار.
ويف الوقت نفسه ،من غير املرجح أن يكون لدى البنوك
املركزية  -يف ظل أسعار فائدة سالبة بالفعل يف اليابان
وأوروبا ودون  %2يف الواليات املتحدة  -حيز كبير،
باملعايير التاريخية على األقل ،ملواجهة الصدمات املعاكسة.
ودرجت بلدان العامل الصناعي على أن تواجه نوبات الكساد
بخفض أسعار الفائدة بمقدار  5نقاط مئوية.
إن بداية التصدي ألي حتديات جديدة هو االعتراف
بها .وهذا يعني قبول واقع الركود املزمن وتركيز حوارات
السياسات على التحديات التي يفرضها.
لورانس سامرز األستاذ بجامعة هارفارد احلائز على
لقب أستاذية تشارلز إليوت اجلامعية.

ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﻨﺪوق
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ
ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻔﺢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
و ﺳﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ،

وﺧﺼﺎﺋﺺ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
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ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
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