أوراق يف التاري خ االقتصادي

د .مظهر محمد صالح* :تأمالت يف التاري خ االقتصادي
للركود والكساد يف الواليات المتحدة االمريكية
-١السياسة النقدية ابان الكساد العظيم ١٩٢٩
ادى االنكماش المستمر والهبوط الحاد يف المستوى العام لألسعار ابان الكساد
العظيم بجعل الفائدة الحقيقية عىل ر
الثوة السائلة بان تكون اعىل ما يمكن ،وهذا
َّ
ولد ما يعرف بفخ السيولة  liquidity trapوفاقم من مشكالت الكساد يوم
االمريك ال النصف وزادت البطالة لتبلغ نسبة
االجمال
المحىل
انخفض الناتج
ي
ي
ي
 ٪٣٣من قوة العمل االمريكية ،فلجأت السياسة االقتصادية الكيثية يف الواليات
بتبن دور
المتحدة بمبدأ اطلق عليه  New Dealيف عهد روزفلت ويتمثل
ي
الكىل
الن عملت عىل توسيع الطلب الفعال او االنفاق
ي
السياسة المالية التوسعية ي
عث سياسة االشغال العامة وتوليد فرص مستجدة لإلنفاق او الرصف الذي
الفعال ر
ً
ً
يولد بدوره طلبا مشتقا وبصورة مضاعفة داخال القتصاد ساعد عىل النهوض
بالموارد المعطلة وتحريك دورة االنتاج والدخل واالستخدام ومحاربة البطالة.
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أوراق يف التاري خ االقتصادي
فمن اخطاء السياسة النقدية عام  ١٩٢٩نها لم تستخدم وسائلها التوسعية
الن كان يجب ان تتبعها عىل غرار ما تم من منح قروض
كالتيسث
ر
الكم  ،QEي
ي
ر
بفائدة منخفضة قاربت الصفر يف ازمة القرن الحادي والعشين االقتصادية من
التوسع وخصم االوراق المالية بأقل الخصوم ومنح
خالل دور البنوك المركزية
ي
القروض للمصارف نفسها عىل غرار ما جرى (ابان االزمة المالية العالمية ٢٠٠٨
وما بعدها) اذ لم تحصل الودائع اال عىل فائدة اسمية (سالبة) لتشجيع االفراد عىل
االستهالك واالستثماري .وهذا ما فعلته اليابان ومنطقة اليورو .وكذلك
االنفاق
ي
ويأت كل ذلك من
الن جعلت الفائدة قريبة من الصفر عىل االيداعات
ر
ي
امثكا ي
ر
منطلقي االول :ان اتساع الفائدة الحقيقية بسبب تعاظم القوة الشائية عىل
ر
ر
الثوات النقدية امر يزيد من درجة تقلص االنفاق وانخفاضه كقوة طلب جراء (فخ
ضمن عىل
تضف عائد
السيولة) لكون الفائدة الحقيقية real interest rate
ي
ي
ر
وه افضل من االستثمار
جراء االحتفاظ بالثوة النقدية السائلة (المحتفظ بها) ي
ضمن موجب  positive wealth effectبسبب
العين ومن ثم توليد اثر ثروة
ي
ي
يقتض عالج مضاد وهو
الالتضخم وارتفاع قيمة العملة ما يسبب استمرار الكساد
ي
المال (اي االخذ منها).
الفائدة االسمية السالبة لتدفع كمكافاة سالبة ال الفائض
ي
توفث ائتمان بكلفة فائدة صفرية او قريب منها وذلك لبث
والثات ،هو ضورة
ر
ي
النشاط االقتصادي بأقل التكاليف ورفع قوى الطلب وروافعه العالية للمستثمرين
كقوى عجز ولكن راغبة يف االنفاق االستثماري.
حقيقة ،هذا هو جوهر اخفاق السياسة النقدية يف عام  ١٩٢٩يف انقاذ االقتصاد
الن جسدها بكتابه الذي
الغرت وتبن جون كيث يف كتابه
ر
ري
الشهث النظرية العامة ي
صدر عام  .١٩٣٦انها سياسة مالية مرنة تعظم من الطلب او االنفاق الفعال
بالماليي  Fiscalistsوليس
لتشغيل الدورة االقتصادية وظل يطلق عىل الكيث ريي
ر
بالنقوديي.
ر
-٢تأمالت يف الركود والكساد بعد الحرب الثانية
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أوراق يف التاري خ االقتصادي
بلث  Blair Houseاتخذ الرئيس هاري ترومان ،الذي
يف الجناح
الجنوت من مثل ر
ري
ً
امتدت واليته ربي العام  1945والعام  1953مكتبا مؤقتا له مجاورا للبيت االبيض،
حيث ُسئل يومها ،ما الفرق ربي الركود والكساد يف االقتصاد؟ وهل حقا ان الركود
ً
ً
يعن مرضا مزمنا طويل االجل؟
يعن االصابة بالزكام والكساد ي
ي
ً
تبسم ترومان صامتا يف رسه متسائال قبل ان يجيب« :يخيل يل ان االمور
تمض يف مجرى جديد بعد ان وضعت الحرب الثانية اوزارها،
االقتصادية اخذت
ي
ً
َ
عىل ان أمهد الطريق لتبتعد بالدنا عن الكساد
االقتصادي،
كود
الر
هموم
عن
فبعيدا
ي
وتدت االزدهار» .هنا انتبه الرئيس عىل وقع السؤال
ومشاقه يف تكاثر البطالة
ي
ليجيب من فوره« :الركود هو عندما يخش جارك فرصة عمله ،والكساد هو عندما
تخش انت بنفسك فرصة عملك».
لفصلي
االجمال ويمتد
المحىل
يعن تدهورا يف نمو الناتج
الركود االقتصادي
ر
ي
ي
ي
لتحفث الطلب عىل
متعاقبي ،االمر الذي يدعو البنوك المركزية ال خفض الفائدة
ر
ر
تحفث النمو وخفض مستويات
السلع والخدمات واالستثمارات معا ،ومن ثم
ر
حي يصل االقتصاد ال مراحل الكساد عندما يتخىط التدهور يف النمو
البطالة يف ر
ً
ً
ر
ر
الكىل
االقتصادي ثالثة فصول او أكث .اذ يؤرس الكساد هبوطا حادا يف االنفاق
ي
ً
الكثث
واالنتاج معا .ونتيجة لذلك تهبط االرقام القياسية للسوق المالية وتنحدر
ر
من ر
الشكات ال االفالس ،وترتفع معدالت البطالة ربي العمال.
تحفثية من خالل توسيع مجاالت االنفاق
تبن برامج
ر
وهنا تذهب الحكومات ال ي
ُ
الحكوم والسماح لعرض النقد بالتوسع .ولكن يبف اللغز لماذا سئل الرئيس
ي
الن كان
ترومان عن الفرق ربي
معنن الركود والكساد؟ يف نهاية الحرب االول ي
ري
ترومان جنديا فيها ،بدأ عمله يف السوق مع ررسيك يف محل لبيع المواد المستعملة،
الن ضبت البالد
ولكن تعرض يف العام  1921ال خسارة نجمت عن ظاهرة الركود ي
آنذاك ولم يستطع ترومان تسديد ما بذمته من ديون حن العام .1934
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امثكا
واالغرب انه يف نهاية الحرب العالمية الثانية وعند توليه الرئاسة ،انتقلت ر
ر
ر
بشء من الركود
وعىل نحو مضطرب من اقتصاد الحرب ال اقتصاد السالم متعثة ي
جماع للجنود القدام ،فضال عن التباطؤ الذي
وهو االمر الذي تزامن بتشي ح
ي
شهدته مصانع السالح وتشيحها آلالف العمال .وب هذا اشتدت مخاوف الرئيس
من ان تثلق البالد ال الكساد االقتصادي ليكون مماثال للكساد العظيم يف العام
.1929
ختاما ،تم تجديد البيت االبيض يف العام  1948يوم اشارت التقارير الهندسية ال
ً
ً
ان مقر الرئيس قد أصبح متهالكا بعد مرور  130عاما عىل تشييده ما اضطر الرئيس
بلث) المجاور للبيت االبيض .وعىل
ترومان ال ان يأخذ الجناح
الجنوت من (مثل ر
ري
بلث  Blair Houseنفسه
اصطحبن
سبيل المصادفة الموضوعية
مضيف يف مثل ر
ي
ي
الجنوت للرئيس ترومان ،وقد تمعنت
ليطلعن عىل الجناح
يف ربيع العام 2015
ري
ي
الن شغلها الرئيس واستطردت يف رسي قائال« :هنا جرى
حينها
بالنظر ال الطاولة ي
ً
التفريق حقا ربي الركود والكساد».

مال للحكومة العراقية
(*) باحث اقتصادي
أكاديم ومستشار ي
ي
حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين .يسمح بإعادة النشر بشرط
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