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الدولي تقريرًا بعنوان «اآلفاق االقتصادية
أصدر البنك ّ
ّ
العالمية» يتوقع فيه ارتفاع معدالت النمو االقتصادي
العالمي إلى  %5.2في  ،0202مع تعافي معدالت
التراجع ال تزال
رغم أن «مخاطر ّ
تدريجًاً ،
االستثمار والتجارة ً
قائمة» ،مخصصًا فصال كامال للحديث عن تشكل موجات
تراكم الديون العالمية واحتمال ّ
تحولها إلى أزمات مالية

ّ
النمو االقتصادي ّكعامل أساسي .ولحظ
بفعل ضعف
ارتفاعًا كبيرًا ّومتسارعًا وأكثر تركزًا في تراكم الديون
الذي بدأ يتشكل في اقتصادات الدول الناشئة منذ 0102
تريليون دوالر أو ما يوازي  %462من الناتج
وبلغ ّ 581
العالمي ويتوزع بين  55تريليونًا في الدول المتقدمة
و 031تريليونًا في الدول الناشئة

قراءات

شبح المصارف الزومبي
أليكس جونز *

الديون العالمية
تتراكم مجددًا
تـعــرض االقـتـصــاد الـعــاملــي ألرب ــع مــوجــات من
ت ــراك ــم ال ــدي ــن عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الخمسني
املــاضـيــة .املــوجــات الـثــاث األول ــى انـتـهــت إلــى
أزمـ ـ ــات م ــال ـي ــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات
الناشئة .وفــي املوجة األخيرة التي بــدأت في
عــام  ،2010شـهــدت هــذه االقـتـصــادات ارتفاعًا
ك ـب ـي ـرًا وم ـت ـســارعــا ف ــي ت ــراك ــم ال ــدي ــون وأك ـثــر
ّ
تـ ــرك ـ ـزًا م ـم ــا ش ـه ــدت ــه املـ ــوجـ ــات ال ـس ــاب ـق ــة .إن
م ـعــدالت ال ـفــائــدة الـحــالـيــة املـنـخـفـضــة ،والـتــي
ت ـت ــوق ــع األسـ ـ ـ ــواق أن ت ـب ـقــى ع ـل ــى ح ــال ـه ــا فــي
املدى املتوسط ،قد تخفف من بعض املخاطر
ال ـن ــات ـج ــة م ــن ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــن ،إال أنـ ــه ف ــي كــل
األحــوال ،االقتصادات النائية تواجه معدالت
ّ
نمو ضعيفة ،وتزايدًا في الهشاشة ،وتصاعدًا
ّ
في املخاطر العاملية .هناك سلة من الخيارات
فــي الـسـيــاســات امل ـتــوافــرة لـخـفــض احـتـمــاالت

اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

 185تريليون دوالر من
الديون المتراكمة منذ 2010
أزمات مالية في
قد تطلق
ّ
الدول المتقدمة والناشئة

انتهاء حفلة الديون بأزمات وإذا حصلت هذه
األزمات فستخفف من وقعها.
مــوجــة تــراكــم الــديــن األخ ـيــرة أطلقتها األزم ــة

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
١٨٠

املــالـيــة الـعــاملـيــة فــي نـهــايــة  2008مــا ّأدى إلــى
ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــن ال ـع ــامل ــي إلـ ــى ن ـحــو  %230مــن
ال ـنــاتــج ال ـع ــامل ــي .ف ــي االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـت ـقــدمــة،
بـلـغــت نـسـبــة ال ـنــاتــج إل ــى ال ــدي ــون  %170في
نهاية  2018أو ما يــوازي  55تريليون دوالر،
أي بــزيــادة  %54مقارنة مع أرقــام  .2010وفي
املقابل ،ال يزال الدين في االقتصادات الناشئة
مستقرًا قرب مستوياته السابقة التي بلغها
بـعــد األزم ــة املــالـيــة الـعــاملـيــة ،وبـلــغ  %264من
ال ـنــاتــج ال ـعــاملــي ف ــي  2018أو م ــا يـ ــوازي 130
تريليون دوالر.
إن الـ ــديـ ــون امل ــرت ـف ـع ــة ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى مـخــاطــر
م ـل ـحــوظــة ف ــي االق ـ ـتـ ـصـ ــادات امل ـت ـق ــدم ــة ألن ـهــا
ت ـج ـع ـل ـه ــا أك ـ ـثـ ــر هـ ـش ــاش ــة ت ـ ـجـ ــاه الـ ـص ــدم ــات
الـخــارجـيــة .إع ــادة تـمــويــل الــديــون قــد يصبح
أكـثــر صعوبة خــال أوق ــات الـضـغــوط املالية،
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وي ـح ـت ـمــل أن ي ـق ــود ن ـحــو أزمـ ـ ــة .ارتـ ـف ــاع ديــن
الحكومة يمكن أن يـحـ ّـد مــن فعالية التحفيز
ّ
النمو في
املالي ويمكن أن ينعكس سلبًا على
املــدى الطويل ألنــه يثقل إنتاجية االستثمار
الخاص.
ورغ ــم انـخـفــاض م ـعــدالت ال ـفــائــدة الحقيقية،
وإط ــال ــة آجـ ــال االس ـت ـح ـق ــاق ــات ،إال أن املــوجــة
األخيرة من تراكم الديون قد تعيد إنتاج أزمة
مالية .أي صدمة عاملية مفاجئة ،مثل ارتفاع
معدالت الفائدة ،أو ارتفاع املخاطر ،يمكن أن
يكون له املفعول نفسه .وهذه املخاطر ظهرت
في األرجنتني وتركيا اللتني شهدتا ارتفاعًا
مفاجئًا في كلفة االقتراض وتراجعًا في النمو
في .2018
وفــي االقتصادات الناشئة ،ارتفعت املخاوف
مــن تـســارع زي ــادة الــديــون وعــدم قدرتها على
الــولــولــج إل ــى األسـ ــواق بـمــن فيها ال ــدول غير
امل ـن ـضــويــة ف ــي ن ـ ــادي ب ــاري ــس ،وذل ـ ــك بـسـبــب
انعدام الشفافية وضعف الضمانات.
َ
ّ
تشكل موجات الديون الثالث السابقة ،ترافق
مع تغيرات في أسواق املال وانخفاض معدالت
ال ـف ــائ ــدة كـنـتـيـجــة لـلـسـيــاســات ال ـن ـقــديــة الـتــي
ج ــاء ت ّ
ردة فـعــل عـلــى األزم ــة املــالـيــة الـعــاملـيــة.
كــذلــك ،ازدادت الــديــون املحلية وبــاتــت تشكل
ّ
حصة أكـبــر ،فيما أصبحت الــديــون املحمولة
من األجانب أكثر نشاطًا في األسواق املحلية.
والـ ـح ــال هـ ــذه م ــوج ــودة ف ــي امل ــوج ــة الـقــائـمــة
م ــن الـ ــديـ ــون الـ ـت ــي شـ ـه ــدت تـ ــزاي ـ ـدًا مـلـحــوظــا
للمؤسسات املالية غير املصرفية .الهشاشة
ارت ـف ـع ــت أيـ ـض ــا .م ـنــذ  2010ازدادت ال ــدي ــون
الخارجية لالقتصادات الناشئة بنسبة %26
مــن الـنــاتــج فــي  2018مــا يـعـكــس عـجـزًا كبيرًا
ومتزايدًا في الحساب الجاري .في %55 ،2018
مــن ه ــذه االق ـت ـص ــادات ك ــان لــديـهــا ضـعـفــا في
الحسابات الجارية مقارنة مع  ،2010و%44
منها ازداد عجز الحساب الجاري بنسبة %5
من الناتج.
لــم يبلغ عـمــر مــوجــة الــديــن الـحــالـيــة أكـثــر من
عقد ،إال أنها شملت منطقة الـيــورو وغالبية
االقتصادات الناشئة .وهذه األخيرة ،لم تشهد
بعد أزمــات مالية رغــم الهشاشة التي لحقت
ً
ب ـهــا ،مــا يـثـيــر س ــؤاال أســاسـيــا عـمــا إذا كانت
املوجة الحالية ستنتهي إلــى أزمــة في بعض
هذه الــدول كما توحي املــؤشــرات .وباإلضافة
إل ــى م ـعــدالت ال ـفــائــدة املـنـخـفـضــة والــوضـعـيــة
ً
ّ
ّ
النمو يشكل عامال أساسيًا
املالية للدولة ،فإن
في تحديد استدامة الدين .تباطؤ االقتصاد
ً
كان عامال أساسيًا في تراكم الديون.
م ــن املـ ـه ــم ل ــاقـ ـتـ ـص ــادات ال ـن ــاش ـئ ــة أن تـضــع
ح ـكــومــات ـهــا آلـ ـي ــات وم ــؤس ـس ــات قـ ـ ــادرة عـلــى
إي ـج ــاد الـ ـت ــوازن امل ــائ ــم ب ــن م ـم ـي ــزات وكـلـفــة
الـ ــديـ ــون .وه ـ ــذا األم ـ ــر يـتـضـمــن إدارة ال ــدي ــن،
شفافية أعلى ،ومراقبة لاللتزامات .والبدائل
من االستدانة موجودة أيضًا لتمويل اإلنفاق.
ي ـم ـكــن إعـ ـ ــادة ص ـيــاغــة اإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام بـهــدف
ّ
النمو ،بما في ذلك اإلنفاق على التعليم
تحفيز
وال ـص ـح ــة وع ـل ــى ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة الـبـيـئـيــة.
واإليــرادات الحكومية يجب أن تتضمن إدارة
ضريبية أفضل .أجندة اإلصالحات لتحسني
بيئة األع ـمــال تـعـ ّـد اسـتـثـمــارات مهمة وتــزيــد
اإلنتاجية ألن نمو القطاع الخاص يؤدي إلى
توسيع قاعدة اإليرادات.
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أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

النمو العالمي
ّ
المتقدمة
تباطؤ الدول
في االقتصادات املتقدمة يتوقع التقرير أن يبلغ النمو  %1.4في عام  ،2020عازيًا
األمر ،جزئيًا ،إلى استمرار ضعف نمو قطاع الصناعات التحويلية .الواليات املتحدة
ّ
ستسجل انخفاضًا في النمو إلى  %1.8بسبب «التأثيرات السلبية لزيادة الرسوم
في وقت سابق واشتداد حالة عدم اليقني» ،فيما سيتراجع النمو في منطقة اليورو
ّ
إلى « %1متأثرًا بضعف نشاط القطاع الصناعي» .وفي الصني سيبلغ .%5.9
تعقيدات الشرق األوسط
يرى البنك الدولي أن «آفاق النمو في منطقة الشرق األوسط تتوقف ،في املدى
ّ
والحد من تأثيراتها اإلقليمية غير
املتوسط ،على تخفيف وتيرة الصراعات املسلحة،
املباشرة» ،مشيرًا إلى أن هذا ّ
النمو يرتبط بالصراعات الجيوسياسية وتراجع وتيرة
تطبيق برامج اإلصالح ،وتقلبات أسعار النفط وأثرها على الدول املصدرة للنفط أو
املستوردة له ،وكذلك على املخاطر الناجمة من تصاعد التوترات التجارية العاملية.
صفر في لبنان
في لبنانّ ،
يقدر البنك الدولي أن معدالت ّ
النمو كانت األسوأ ليس فقط للعام الجاري
بل للعامني املقبلني لتتواصل بذلك سلسلة ّ
نمو تقارب الصفر ممتدة منذ عام

 .2017والغريب في التقرير أنه يتوقع تسجيل نمو طفيف في السنة الجارية بمعدل
ً
 %0.3مقارنة مع تقلص في النمو في السنة املاضية بمعدل  -%0.2وأن تتراوح
املعدالت لعامي  2021و  2022بني  %0.4و %0.5

ّ
قيل الكثير عن القطاع املصرفي األوروبــي ،املتعثر
منذ بداية العقد املاضي .في تشرين األول املاضي،
على سبيل امل ـثــال ،قــال صـنــدوق النقد الــدولــي إن
َ
م ـص ــارف ح ــول ال ـعــالـ ّـم ،ت ـفــوق قـيـمــة أصــول ـهــا 12
ّ
تــريـلـيــون دوالر سـتـظــل فــي وضـعـيــة مــالـ ّـيــة هــشــة،
ـاف عـلــى مـسـتــوى االقـتـصــاد
حـتــى ل ــو حـصــل ت ـع ـ ٍ
ال ـع ــامل ــي .م ــن هـ ــذه األص ـ ـ ــول ،ت ـع ــود  8.5تــريـلـيــون
دوالر إل ــى مــديـنــن أوروبـ ـي ــن ،األم ــر ال ــذي يوضح
كـ ّـم التحديات التي تواجهها مصارف الـقـ ّـارة .يتم
انتقاد القطاع املصرفي األوروب ــي باعتباره «أكبر
من ال ــازم» ،وفيه عــدد كبير جـدًا من الالعبني ،ما
يـجـعــل مــن الـصـعــب عـلـيــه أن يستمر فــي تحقيق
برسملة كافية .يمكن تفسير
الربحية وأن يحظى
ٍ
حــالــة امل ـص ــارف األوروبـ ـي ــة عـبــر عــوامــل خــارجـيــة،
النمو
مـثــل م ـع ــدالت ال ـفــائــدة املـنـخـفـضــة وض ـعــف ّ
االقتصادي ،ولكن هذه العوامل ال تشرح ملاذا يظل
ّ
ٌ
العمل ،رغم
عدد كبير من مؤسسات التسليف في ّ
أنهم يعانون من ديون متزايدة وأصول تتقلص ،ولم
تعد لديهم القدرة على تقديم القروض.
م ـنــذ األزمـ ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة ع ــام  ،2008تـحـ ّـولــت
حاضن في العالم لهذه املؤسسات
أوروبا إلى أكبر
ٍ
املتعثرةُ .ت ّ
سمى «املصارف الزومبي» ،وهي لم يكن
لها أن تستمر في العمل لوال الدعم املضمون الذي
ّ
كثير من الحاالت يكون
تقدمه لها حكوماتها .في
ٍ
املصرف وغالبية زبائنه املستدينني في حالة ّ
تعسر
وإفالس ،ما يعني أنه من غير ّ
املرجح أن تقوم هذه
املصارف ،يومًا ،باستعادة القروض التي أصدرتها.
ل ـهــذا الـسـبــب تـحـمــل «امل ـص ــارف الــزوم ـبــي» دائ ـمــا،
ّ
م ـع ـ ّـدالت فــائـقــة مــن األصـ ــول املـتـعــثــرة فــي بـيــانــات
موازناتها .وهــي تقوم عــادة بتسديد ديونها عبر
ق ــروض حـكــومـيــة ،ول ـكــن مــن املستبعد لـلـغــايــة أن
بتقديم
موقع يسمح لها
تكون هــذه املـصــارف في
ٍ
ّ
قروض جديدة .باعتبار أن قيمتها االقتصادية تقل
عــن الـصـفــر ،ال يمكن اعـتـبــار مثل هــذه املـصــارف
«على قيد الـحـيــاة» ،ولكن ألنها تستمر فــي العمل
عبر تغذية «الحبل الـسـ ّـري» الــذي ّ
تقدمه الحكومة،
وألنـهــا تستمر فــي استقبال الــودائــعُ ،ال يمكن من
جهة أخرى اعتبارها «ميتة» .من هنا أطلق تعبير
ٍ
«زومبي» على مثل هذه املؤسسات.
من جهة التأثير املديد الــذي ّ
تسببه هــذه الحالة على
دول ـ ٍة معينة ،يمكن أن ننظر إلــى اليابان التي عرفت
تجربة مرعبة للغاية مــع «املـصــارف الــزومـبــي» .منذ
بــدايــة التسعينيات ،دفــع انـهـيــار فــي أس ــواق األسهم
ـدد ك ـب ـيــر م ــن م ـ ّ
ـؤس ـس ــات اإلق ـ ــراض
والـ ـعـ ـق ــارات ب ـع ـ ٍ
ٍ ً
باملوت،
لها
السماح
ـن
ـ
م
ـدال
ـ
ب
ـاس.
اليابانية إلــى اإلف ـ
ً
ُ
ّقررت الحكومة اليابانية أن تبقي هذه املصارف عاملة
عبر إنقاذها ماليًا وتقديم ضمانات .كنتيج ٍة لذلك،
اسـتـمــرت ه ــذه امل ـصــارف فــي اسـتـيـعــاب ال ــودائ ــع من
زبائنها ،ولكنها – وهنا املهم في املوضوع – توقفت
عــن اسـتـخــدام هــذه الــودائــع مــن أجــل إق ــراض مدينني
ّ
ج ــدد .اسـتـمـ ّـرت امل ـصــارف بــدعــم زبائنها املترنحني
– الــذيــن ُع ــرف ــوا أي ـضــا بــاســم ال ـشــركــات الــزوم ـبــي –
ّ
عبر إلغاء أو خفض ديونهم املتعثرة .رغــم متاعبها
الـخــاصــة ،قــامــت هــذه امل ـصــارف ،فــي بعض الـحــاالت،
ّ
باالستمرار فــي مـ ّـد املدينني الزومبي املتعثرين من
ّ
أجــل أن ال يتضح حجم خسائرها الكامل .باعتبار
أن املصارف والشركات الزومبي في اليابان ال تضخّ
ّ
ّ
االقتصاد ،فهي شكلت عبئًا أثر على نمو
شيئًا في
َ
الناتج الوطني ،ما أنتج ما أصبح معروفًا باسم «العقد
الضائع» اقتصاديًا في اليابان.
فــي الــواقــع ،كــان النمو املـتـســارع للشركات الزومبي
املذكورة أعاله هو ما أدى إلى خلق املصارف الزومبي.
ح ــن ت ــراك ــم شــركــة عـلــى نـفـسـهــا عـبـئــا ســاحـقــا من
قرض مصرفي ،ال يعود
الديون وال تقدر على تسديد
ٍ
ّ
في وسعها – إن أرادت تخفيف حدة األزمة – غير أن
تقنع املصارف بزيادة خطها االئتماني ـ ـ عبر تقديم
املزيد من التمويل أو/و تأجيل موعد السداد .لو ّقرر
املصرف أن يطلب تسديد القرض ودفع الزبون نحو
اإلفـ ــاس ،ف ـ ّ
ّ
سيسبب مــوجــة مــن اإلفــاســات
ـإن ذل ــك
ّ
ً
املشابهة لدى باقي الزبائن املتعثرين .بــدال من ذلك،
تبقي امل ـصــارف عـلــى ه ــذه «الــزوم ـب ـيــات» فــي «غــرفــة
إنـعــاش» عبر تمديد خطوطها االئتمانية ملنعها من

امل ــوت .كنتيجة لــذلــك ،تضطر امل ـصــارف الـتــي تحمل
ع ــددًا مـتــزايـدًا مــن ال ـقــروض غـيــر املنتجة ألن تطلب
الدعم املالي من الحكومة.
ّ
تعد إيطاليا من أوضح األمثلة في أوروبا عن ظاهرة
املصارف الزومبي .الدائنون اإليطاليون ،وهم يجلسون
على  360مليار يورو من القروض السيئة ،رضخوا
لحقيقة أن غالبية ه ــذه ال ـقــروض لــن يـتــم تسديدها
أبـدًا ،بسبب إفــاس املدينني .على مــدى سنوات عـ ّـدة،
تراجعت قيمة أسهم املصارف اإليطالية حني أضحى
واضحًا أنها ستضطر إلى شطب قــروض بمليارات
الدوالرات .هذه املؤسسات الدائنة ّ
تضم مصارف مثل
ّ
مصرف
«بانكا مونتي دي باشي دي سينا» ،أقــدم
ٍ
في العالم ،وهي اليوم أصبحت ُت ّ
عد في مقام الزومبي
ـون قدمتها إلــى زبائن
ألنـهــا ال تـقــدر
على شطب دي ـ ٍ
ُ
مفلسني حـتــى ال تـجـبــر عـلــى زي ــادة رسملتها كما
تطلب القواعد التنظيمية.
ً
يـمـكــن م ـص ــارف ال ــزوم ـب ــي أي ـض ــا أن ت ـك ــون ق ــاط ــرة
للفساد املالي الواسع ،وهــذا ما تشهد له تجربة دول
مثل أوكرانيا .خالل األزمــة االقتصادية األخيرة في
البلدّ ،
تبي أن الكثير من املـصــارف األوكــرانـيــة تملك
القليل ج ـدًا مــن األص ــول وأنـهــا ال تقرض أح ـدًا .كان
ُ
دورهــا ببساطة هو أن تستخدم لتحويل الودائع إلى
حسابات خارجية ،وفي الغالب كان ذلك يتم ألهداف
تتعلق بغسيل األم ـ ــوال .لـقــد ب ــدأ امل ـصــرف املــركــزي
األوكــرانــي بــ«إبــادة» هــذا الزومبي بوتيرة متسارعة.
في املقابل ،تساعد هذه اإلصالحات في تثبيت القطاع
ّ
املصرفي األوكراني الذي كان هشًا .منذ عام ،2014
قــام املـصــرف املــركــزي بإقفال أكثر مــن  80مصرفًا
النوع ،وهو ما يساعد أوكرانيا على الخروج
من هذا
ّ
ـود قلص ناتجها القومي بنحو  %17خالل
ـ
مــن رك ٍ
العامني املاضينيّ .
ّ
باملؤسسات
يقول بعض املحللني إن مــرض اليابان
ال ــزوم ـب ــي خـ ــال ال ـ ـ ــ 25س ـنــة امل ــاض ـي ــة ق ــد يـشـبــه ما
سـيـحـصــل ف ــي ال ـص ــن ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـق ــادم ــة .مع
تباطؤ ّ
النمو االقتصادي وتراكم القروض السيئة في
ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،قد يصبح لزامًا على
الشركات الزومبي املريضة أن تعتمد على املزيد من
ً
القروض فيما يبدأ الركود االقتصادي .يوجد أصال
الكثير من شركات الزومبي في قطاعات مثل الفوالذ
والفحم ،وهذا ينطبق أيضًا على الشركات اململوكة من
ً
الــدولــة .أحــد األسباب القليلة التي تمنع طفرة مرعبة
مــن اإلفــاســات بــن الـشــركــات اململوكة مــن الــدولــة –
وفي الديون التي ال يتم تحصيلها من ِقبل املصارف
اململوكة من الدولة – هو أن هذا الدين يتم ضمانه عبر
ّ
املشجع هو أن الحكومة قد وعدت بقتل
الدولة .األمر
 345شركة زومبي بحلول  ،2020ولكن ال يبدو أن
ه ــذا سـيـكــون كــافـيــا .ألن زبــائــن امل ـصــارف ال تـسـ ّـدد
بشكل متزايد إلى التمويل
ديونها ،فاملصارف تحتاج
ٍ
ّ
والسيولة ،وألن القروض املصرفية تشكل ثالثة أرباع
قطاع التمويل في البلد – إضافة إلى التباينات الكبيرة
فــي القيمة الفعلية لـلـقــروض السيئة الـتــي راكمتها
املصارف الصينية – فإن نتائج هذا الوضع على ّ
النمو
املستقبلي في الصني قد تكون عميقة.
قــد يـكــون أفـضــل طــريـ ٍـق لبلد أو إلقليم ملـحــاربــة نمو
املـصــارف الزومبي هو نموذج الــواليــات املتحدة .إثر
األزم ــة املالية العاملية ،فرضت أميركا شــروط مــاءة
قــاس ـيــة ع ـلــى دائ ـن ـي ـهــا ال ــذي ــن ي ــواج ـه ــون ص ـعــوبــات،
ّ
كما فرضت رفــع رساميل املـصــارف املتعثرة .بدأت
امل ـصــارف بــإعــادة الــرسـمـلــة :قــامــوا ببيع الكثير من
أص ــول ـه ــا ذات ال ـنــوع ـيــة امل ـن ـخ ـف ـضــة .ب ـه ــذه الـطــريـقــة
أص ـب ـحــت املـ ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ح ــال ــة صـحـ ّـيــة
أكـثــر بكثير مــن نظرائها فــي أوروب ــا الـتــي استمرت
ال ـح ـكــومــات بــإن ـقــاذهــا ،واس ـت ـمــرت بـمــراكـمــة الــديـ ّـون
ورف ــض الـتـسـلـيــف .فـشـلــت ال ـيــابــان أي ـضــا فــي تعلم
ال ــدروس الصعبة مــن تاريخها االقـتـصــادي القريب،
فـحــزمــات اإلن ـقــاذ الـتــي تـمـ ّـدهــا امل ـصــارف والحكومة
ّ
تستمر بالتواتر لضمان استمرار الزبائن الزومبي.
من هنا ،قد يكون ضروريًا فرض شروط رسملة أشدّ
قسوة إن أرادت أوروبا النجاة من مرحلة ركود طويلة
كما جــرى في اليابان ،ولــو شــاءت الصني ،باملثل ،أن
تتجنب املشاكل التي أصابت اليابان في التسعينيات
والتي تستمر في اإلثقال على البلد حتى اليوم.
* نشر في انترناشيونال بانكر،
كانون الثاني 2017

