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إدارة
االضطرابات

ماساكي شيراكاوا أمضى عقوده األربعة األخيرة يف
بنك اليابان ،من  1972إىل  ،2013يف بيئة شكلتها ظروف
اقتصادية متنوعة ،وغالبا ما كانت قاسية .فقد خفت وهج
املعجزة االقتصادية التي أعقبت احلرب العاملية الثانية ،ومر
االقتصاد «الفقاعي» بمرحلتي تضخم وانفجار ،وتوالت العقود
الضائعة .وكانت هناك حتديات من اخلارج ،بما يف ذلك األزمة
املالية العاملية والصعود االقتصادي للصين  -ففي عام
 ،2000كان حجم اقتصاد الصين ربع حجم اقتصاد اليابان،
ولكنه أصبح ضِعف هذا احلجم بحلول عام .2015
وهذه التطورات ،إىل جانب غيرها مما خبِرَه شيراكاوا،
احملافظ السابق لبنك اليابان ،قادت إىل فترة تموج
باالضطرابات .فقد ظلت السياسة النقدية مقيدة بحدود أسعار
الفائدة األساسية طوال ربع قرن .وباتت ظالل أسعار الفائدة
الصفرية ظاهرة للعيان بحلول عام  .1995لكن منذ عام
 ،1999أصبح احلد األدنى الصفري مهيمنا على صنع السياسة
النقدية يف اليابان ،مما أجبر بنك اليابان على استكشاف
أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية والتوسع يف ميزانيته
العمومية .وقد قدمت اليابان نموذجا استرشاديا مبكرا ملثل
هذه املبادرات حذا حذوه فيما بعد الكثير من البنوك املركزية
يف االقتصادات املتقدمة األخرى.
ويقدم شيراكاوا رؤية شخص مطلع عن سياسات البنك
املركزي ،ويحكي بصراحة عن التفاعالت داخل احلكومة
والبرملان .ويعكس فصالن من أطول فصول الكتاب أوجه
القلق لدى حمافظ بنك مركزي يعمل يف بيئة ذات طابع سياسي
مشحون .ويأتي جزء بعنوان «شهري األخير يف املنصب» يف
نهاية فصل يعرض لتلك العملية الطويلة والصعبة التي أدت إىل
صدور بيان مشترك من احلكومة وبنك اليابان .غير أن نهاية
فصل عن العوامل الديمغرافية أخفت يف طياتها درة من أنفس
درر الرؤى السياسية .ففيها يعترف الكاتب أن شيراكاوا الشاب
قد غض الطرف عن األهمية السياسية واالجتماعية للعوامل
الديمغرافية .أما شيراكاوا األكبر سنا فهو يدرك أن ديمقراطية
الشعر األبيض ظهرت مالحمها مع ارتفاع أعمار الناخبين ،مما
صعوبة.
يجعل اإلصالح أكثر
ً
أما الفصل املفضل لديَّ فهو الذي يحمل عنوان «ما الذي
ينبغي أن نتوقعه من البنك املركزي؟» وهنا يناقش شيراكاوا
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عمل البنوك املركزية من حيث النظرية والتطبيق ،متجاوزا
حدود السياسة النقدية .ويذهب الفصل إىل أن أول أهداف
البنك املركزي هو حتقيق االستقرار املايل ،حتى قبل استقرار
األسعار .ويتعارض هذا مع الرؤية التقليدية من أن استقرار
األسعار يجب أن يكون الهدف األساسي للسياسة النقدية.

أما شيراكاوا األكبر سنا فهو يدرك أن ديمقراطية
الشعر األبيض ظهرت مالحمها مع ارتفاع أعمار
الناخبين ،مما يجعل اإلصالح أكثر صعوبة.
إنه كتاب زاخر باملعلومات العميقة يف فصول قصيرة
متكاملة .فإذا كنت مهتما بالتعرف على عامل البنوك املركزية
يف بلد يتسم بتناقص تعداد سكانه وانخفاض نموه وأسعار
فائدته ،فال غنى لك عن قراءة كتاب فترة مضطربة.
وقد كتب ميلتون فريدمان ذات مرة« :النظرية النقدية مثل
حديقة يابانية .ففيها وحدة جمالية تولد من رحم التنوع،
وبساطة ظاهرة تخفي واقعا معقدا ،ومشهدا سطحيا يتماهى
مع منظورات مغرقة يف العمق» .ويمكن أن يسري القول نفسه
على كتاب شيراكاوا بفكره العميق وجوانبه املتعددة.
فيتور غاسبار ،مدير إدارة شؤون املالية العامة بصندوق
النقد الدويل
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