
الخطــر  ناقوس  قرعُت  لطالما 
محذراً من أزمة اقتصادية كبيرة 
العالمـــي  الصعيد  تضـــرب  قد 
وخالفـــا   .2020 عام  بحلـــول 
لبعض تحليالت الخبـــراء، لدي 
بأن األزمة  سبب وجيه لالعتقاد 
الجديدة ستكون مدمرة أكثر بكثير 
وصفها  التي   ،2008 عام  من 
المجلـــس  رئيس  برنانكــي،  بن 
االحتياطـــي الفدرالـــي )بنــــك 
المركزي(   المتحدة  الواليات 
مالية  أزمة  »أسوأ  بأنهـــا  وقتها 
وعلى  العالمي«.  المستوى  على 
فـــي  حصـــل  وكما  األرجـــح، 
األزمة  هذه  تبدأ  سوف  السابق، 

في الواليات المتحدة. 

الضائقة  تستمر  أن  المتوقع  من 
لسنوات  الجديدة  االقتصادية 
فـــي  الكبير  األثر  لها  وسيكون 
كبيـــراً  ركوداً  مسببة  الغرب، 
ومؤدية إلفالس حوالي خمســـة 
البلدان  أن  غير  أوروبية.  بلدان 
الصين  مثل  بالمقـــابل  الناشئة 

تنمـــو  أن  المتوقع  من  والهنـــد 
وتزدهر. األزمـــة المالية التـــي 
تـم   2008 سنة  العالم  اجتاحت 
األخطــر  لكن  تقريبا،  احتواؤها 
واألدهى بكثيــــر هـــي األزمـــة 

االقتصادية القادمة.

لقد شهدت الواليات المتحدة نمواً 
قد  وعليه  المائة  في   2.5 بنسبة 
يظن أن توقع أزمة هو مجـــرد 
فعالً  عادت  أمريكا  وأن  هراء 
أعتقد  لكني  النمو.  الستئناف 
كان  النمو  ذلك  وراء  السبب  أن 
مع  االستهالكي  الطلب  ازدياد 
تراكم السيولة النقدية التي ضختها 
أسواقها  في  األمريكية  الحكومة 
تُعتبر  أن  والتي ال يصح  المالية 
لالنتعاش. أمريكا ومعها  مؤشراً 
بقية العالم المتقدم متوجهة حثيثاً 
التركيبة  ألن  هيكلية  أزمة  إلى 
هي  المتقدمة  البلدان  في  المالية 
خاطئة أصالً وتتفاقم بازدياد مع 
تحويل  جّراء  المباِدرة  األزمات 
حكوماتها  إلى  الخاصة  الديون 
قدرات  أضعف  ما  المركزية، 
الخدمات  لتوفير  الحكومات  هذه 
والعمالة،  والصحة،  التعليم  في 
وما  إلخ.  التقاعدية  والرواتب 
أدى لتزايد البطالة. هنا ال بد أن 
تنامي  مع  أوضاعنا  نستعرض 
هذا السياق، وأن ندرك أننا نتبع 
نموذجاً متقلباً يفتقر إلى التجدد.  

معــــدل  أن  ذلك  إلى  أضــــف 
التضخم في الواليـــات المتحــدة 

التصعيد.  في  لالستمرار  مرشح 
الركــود  معدالت  نواتج  وأن 
المتأرجحـــة  والنمو  والبطـــالة 
الفيدرالي  باالحتياطي  تدفع  قد 
لرفع أسعار الفائدة على الدوالر 
قد  التدابيـر  هذه  مثل  األمريكي. 
أكثر  األوضاع  تفاقم  إلى  تؤدي 

فأكثر.

المالية  األسهم  تنخفــض  وفيمــا 
لـ 1.5% هذا العام، بعد أن حققت 
ارتفاعات مذهلة في أوائل تشرين 
تعانـــي صناديق  األول/أكتوبر، 
االحتياط أسوأ سنة منذ أزمة عام 
مؤخراً  الديون  وترتفع   ،2008
 13.5 الـ  بلغ  آخر  قياسي  لرقم 
ترليون  - أي بزيادة 837 بليون 
سبقت  التي  السابقة  الذروة  عن 
»الكســـاد العظيــــم«. وها نحن 
على األرجح في »فقاعــة ديون 
عالمية.« لقد حّذر جيم روجرز، 
الخبير في إدارة التمويل والمعلق 
الكبير،  من اإلنهيار القادم الذي 
وصفه  ب«األكبر  في حياتي.« 
القطاع  ديون  بإضافة  قمت  وإذا 
تريليون   6.2 مبلغ  أو  الخاص 
مجموع  يصبح  العام،  الدين  إلى 
األمريكية«  »الوطنية  الديون 

21.6 تريليوناً.

ومنذ أن باشر المجلس االحتياطي 
بداعي  النقود  طباعة  االتحادي 
عن  ليبعدنا  الكمي«  »التيسير 
بدأت  األخيرة،  المالية  األزمة 
أن  وبدا  تتضاءل،  األموال  قيمة 

استعدوا قبل فوات األوان لألزمة االقتصادية العالمية 
القادمة عام 2020 

بقلم: طـــالل أبوغـــــزاله



نقود   محفظة  يمتلك  أمريكي  أي 
وحساباً جارياً يمكنه إيهام الناس 
من  اإلكثار  طريق  عن  بثرائه 
مظاهر الترف. لكن الحال برمته 
يتجه اآلن في الوجهة المعاكسة. 
إلى  اليــوم  الفيديراليون  وينحو 
في  الحذر  وبث  القيم  تضخيم 
التضخم  درء  بغية  األسواق 

والعلل األخرى المحتملة.

إن حجــم االقتصـــاد األمريكــي 
الذي يشكل 25% من اقتصادات 
العالم يناهز حالياً ال20 تريليون 
كمـــا  لكنــــه  أمريكـــي.  دوالر 
قدمنا، تأتي »الديـــون الوطنيــة 
تريليـــون(   21.6( األمريكية« 
لتناهز فعـــالً 107% من إجمالي 
يبلــــغ  بالمقابل،  المحلي.  الناتج 
حجم االقتصاد في الصين نصف 
لكنه  فقـط.  األمريكي  اإلقتصاد 
القوة  تكافوء  باحتساب  قوبل  إذا 
 )PPP( الشرائيـة في الصيــــــن
يصبـح االقتصـــاد األكبـــر على 

المستوى العالمي.
  

وعلى صعيد العالم، يبلغ مجموع 
العالمي  اإلجمالي  القومي  الناتج 
دوالر  تريليـــون   80 حوالي 
أمريكي، فيمـــا يناهـــز المبلـــغ 
 300 العالم  لديون  اإلجمالـــي 
حالـــة  ليست  وهي   - تريليون 

صحية في المطلق. 

بلدان  خمسة  أن  أتوقع  وعليه 
أوروبية سوف تتعرض لإلفالس 
يعني  ال  هذا  المقبل،  العام  في 
لكنها ستشهد  دكاكينها،«  »إقفال 

توفير  على  قدراتها  في  تراجعاً 
الخدمات للمواطنين. ســـوى أن 
وروسيا،  البرازيل،  مثل  دوالً 
والهند، والصيــن وكوريا سوف 
خـــالل  ثابتة  بمعـــدالت  تنمو 
وأعتقد  القادمة.  العشر  السنوات 
أن أفريقيا، وخالل الفترة نفسها، 
مستوى  نفس  على  ستكون 
البلدان المتقدمة من حيث النمـــو 
االقتصـــادي لتصبـــح ما كانت 
عامـــاً.   50 منـــذ  أوروبا  عليه 
المنطقة  اقتصادات  وستواصل 
الحالي  نموها  وتيرة  الخليجيـــة 
لكنه  النفطية.  عائداتها  بفضــــل 
اليوم  النفط  كل  تصدير  تم  إذا 
مصلحـــة  في  ذلك  يكون  فلن 
لمثيالتها  الموازية  التحتية  البنى 
بد  ال  ذلك،  أجل  من  األوروبية. 
من استثمار هذه الموارد المتاحة. 
العربي  العالم  يستفيد  أن  بد  وال 
في  القائم  االزدهار  من  برمته 
شهدنا،  وكما  الخليج،  منطقة 
في  االستثمـــارات  تكون  سوف 
العالم العربي هـــي األكثر أماناً. 
 2014 عام  متعددة:  واألمثلة 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بلغ 
 750 السعودية  العربية  المملكة 
العربية  اإلمارات  وفي  بليوناً، 
يعادل  ما  بليون،  المتحدة: 400 
مشتـــركاً  إجمالياً  محلياً  ناتجاً 
بواقع 1150 بليون فــــي عــــام 
بالمائة   2 من  أقل  وهذا   2004

من المجموع العالمي.
 

تتفاعل  القادمة  المالية  األزمة 
سنوات  منذ  بثبات  ولكن  ببطء 
عديدة، وحسب بنك اإلستثمـــار 

تبدو  مورغان،  بي  جي  الشهير 
التوقعات بالنسبة لحدوثه الوشيك 
ُمَجدَولة لعام 2020 وفي الموعد 
الرئاسيـــة  لالنتخابـــات  نفســـه 
من  العديد  وهناك  األميركية. 
المؤشرات التي يتبادلها الخبراء 
رئيس  كسبب  واالستراتيجيون 
ووفقا  الوشيكة.  األزمة  لهذه 
بروزاً  األكثر  األصوات  ألحد 
االقتصاد  مجاالت  في  الرائد  بل 
أستاذ  روبيني  نورييل  والمال، 
ستيرن  »كليـــة  في  االقتصــــاد 
نيويورك«،  بجامعـــة  لألعمال 
توقيت  في  األول  السبب  يأتي 
الحالي  األمريكي  المالي  الحافز 
عام  مفاعيله  إيقاف  سيتم  والذي 
إلى  النمو  ينخفض  2020 حيث 

أقل من %2.
 

وفـــي مقــال كتبـــه  لصحيفـــة 
»فاينانشال تايمز«، قال: »عندما 
الحافز  أن  اإلعتبار  في  نأخذ 
المالي األمريكي كان توقيته غير 
يواصل  أن  بد  ال  كان  مناسب، 
الفيديرالي  المجلس االحتياطـــي 
حوالي  إلى  االرتفاع  منسوب 
3.5% بحلول أوائل عام 2020. 
وباإلضافة إلى الفيدرالي، ال شك 
األخرى  المركزية  البنوك  أن 
تطبيــــع  تستأنف  أو  ستباشر 

مواقفها اإلجرائية.«
 

يستشهد  الذي  الثاني  والسبب 
يسميه  ما  هو  روبيني  به 
بين  التجارية«‹  ›«االحتكاكات 
 Nafta الشمالية  أمريكا  بلدان 
يقول  حيث  وأوروبا  والصين 



أنها »سوف تتزايد إلى ما يقارب 
النطاق«  واسعة  تجارية  حرباً 
ويضيف أن »هذه الخالفات هي 
لما  تنافسية  استعراضات  مجرد 
بالريادة  اإلستئثار  أعمق:  هو 
المستقبل،  لتكنولوجيات  العالمية 
أما تأثيراتها فسوف تتمظهر في 
تباطوء النمو وازدياد التضخم.«

نورييـــل  حسب  الثالث  السبب 
على  الصين  قدرة  عدم  سيكون 
التعامل مع تباطؤ النمو. وبعـــد 
سنوات من تناميها اإلقتصـــادي 
التباطوء  سيكون  والتكنولوجي، 
وستشكل  للنظام.  صدمة  بمثابة 
األوروبية  التجارة  توترات 
موجبة  أسباباً  السياسية  والقالقل 

لحلول األزمة الوشيكة.

تأتي  نورييل،  يضيف  ورابعاً، 
»ذبذبة أسعار األصول«. ويُعتقد 
أن »المستثمرين يتوقعون تراجعاً 
 2020 عام  األسعار  هذه  في 
سوف يستدعي إعادة تقييم للكثير 
من األصول المترنحة حتى قبل 

منتصف عام 2019.«

من ناحية أخرى، ومع أن كبريـات 
الشركات األمريكية الرقمية مثل 
جوجل وأمازون وموقع ئي باي 
توسيع  في  نجحـت    )eBay(
)المنتجــات  دوليا  وجودها 
والخدمات والمنصات األساسية( 
الصيـن  في  فشلت  لكنها جميعاً  
التي تعد أكبر سوق للرقميات في 

العالم.  

ويمكن أن تكون األسباب التالية 
قد ساهمت في هذا الفشل:

الرقابة من جانــب الحكومة 	 
الصينية 

التباينات الثقافية بين الصين 	 
والغرب 

مــــن 	  الكبير جـــداً  العــــدد 
المنافسين المحليين 

  InsideView وتستشهد نشرة
لألعمال بسبعة عوامل أخرى:

إلى فهم عميق )بما 	  االفتقار 
يكفي( للسوق الصينية 

العـــالقــــات 	  إدارة  ســــوء 
الصينييــــن  المنظمين  مـــع 

والحكومة 
لفرض 	  الفاشلة  المحاوالت 

نماذج أعمال تجارية عالمية 
ال تناسب السوق الصينية 

المنافســــة 	  مواجهة  فشــــل 
الصينية الشرسة 

اإلخفاق في ترسيخ عالقات 	 
فعالة مع الشركاء التجاريين 

المحليين 
فرض المنصات التكنولوجية 	 

لســـوق  المصممة  المتقدمة 
الواليات المتحدة في الصين 

المركزية 	  التنظيمية  الهيكلية 
بطء  إلى  والمؤدية  المفرطة 

اتخاذ القرارات

لكن المؤسسات التجارية الغربية 
مع  التعامل  عن  بعد  تتخل  لم 
الصيــن... )نابوليـــون بونابرت 
إذا  للعــالم  »الويل  يومـــاً:  قال 

تمدنت الصين«(.

بعض  بسرد  أيضا  لي  واسمحوا 
مزيدا  تسبب  قد  التي  التحديات 
إلى  تؤدي  وقد  االنزعاج،  من 

إجراءات كارثية. 
والحـــزام . 1 الطريق  برنامج 

الصيني  
عقوبات الواليات المتحدة . 2
المنافســــة علـــى ريــــادة . 3

التكنولوجيا. )احتجـــــــــاز 
هــاواي / منــغ( 

المخالفـــات فـــي طــــرق . 4
التجهيز. 

ما يسمى بسياسات الفوضى . 5
الخالقة. )عالميا(

نزاعات روسيا / أوكرانيا / . 6
أوروبا / الواليات المتحدة.

البديلة . 7 العمالت  مبادرات 
للدوالر. 

عرض تمريـــر الغاز مــن . 8
روسيـــا إلى أوروبا عــبر 

أوكرانيا. 
البطالة العالميـــة  )حاليــــا . 9

2 مليار من الناس(
تقدم الصيـــن على الواليات . 10

الذكـــاء  مجال  في  المتحدة 
اإلصطنـــاعي ولبيانـــــات 

الكبيرة.
على . 11 األمريكي  اإلعتمـــاد 

المواهب الصينية
شركتا بوينغ وآبل تصنّعان . 12

في الصين!
 

أن  إلى  نورييل  يشير  وأخيراً، 
عامـــل  يشّكل  ترامـــب  دونالد 
خطر رئيسي في األزمة المقبلة. 
ويعتقد أن رده على تباطؤ النمو 



معدل  وارتفاع   %1 من  أقل  إلى 
االنتخابات،  عام  خالل  البطالة 
ألزمة  االهتمامات  تحويل  هو 
مـــن  بدالً  خارجيـــة  سياسيـــة 
ومع  المشكلة.  لهذه  التصدي 
ذلك، يشرح نورييل، أنه باعتبار 
في  فعالً  هي  المتحدة  الواليات 
وال  الصين  مع  تجارية  حرب 
الشمالية  كوريا  مهاجمة  يمكنها 
الوحيد  الهدف  يبقى  النووية، 
عسكرية  مواجهة  افتعال  المتاح 
صدمة  سيثير  ما  إيران.  مع 
تضّخمية  آثار  ذات  جيوسياسية 
فادحة كما كان الحال في األعوام 
1973 و 1979 و 1990 حيث 
حصل اإلرتفاع  الحاد في أسعار 

النفط.«

منـــذ 10 سنوات، استخدمـــــت 
شّج  عمليــة  المتحـــدة  الواليات 
الصخـــور أو fracking  )االسم 
النفـــط  على  للحصـــول  الشائع 
طريق  عن  األرض  من  والغاز 
في  مرتفع  بضغط  سائل  حقن 
توقفت  العملية  لكن  عادية(.  بئر 
قابليتها  لعدم  بحلول عام 2017 
ذلك،  علــــى  وبنــــاء  للتطبيق؛ 
أصبحــــت الواليــات المتحــــدة 

مستــــوردة للنفــــط العــــــادي.

جانب  إلى  هذه،  االقتصاد  ُحّمى 
المتوقـــع  النفط األمريكي  نقص 
ستدفع   ،2020 عام  أوائل  في 
مستويات  إلى  النفــــط  بأسعار 
غير مسبوقة قد تصل إلى 150 
سينعكــس  ما  للبرميل،  دوالر 
االقتصـــادات  علـــى  تضخمياً 
الرائدة. وعليه، سيرجع  العالمية 
النفطية  الصدمة  إلى  التاريخ  بنا 
مستعد  العالم  فهل   .1973 عام 
لمواجهة آثار األزمة؟ وهل لدينا 
وسائل تنفيس كي نخفف من حدة 

الصدمة لهذا الحدث المحتمل؟

قلقــي هو علــى مدى جهوزيتنا 
نتصــدى  كي  األردن  بلدنا  في 
الكافي،  الوقت  اآلن  لدينا  لهـا. 
فلماذا ال نتحرك لتقييم هذه الحالة 
واستـــدراك  آثارهــا المحتملـــة 
واتخــاذ  الهش  اقتصادنا  على 
التدابير الوقائية للحماية، أو على 
األقل المبادرة للتخفيــف من حدة 

الصدمة لهذه األزمة.

يقول د. جــواد عنانــي: »طــالل 
أبوغــزاله فتح أعيننا علــى هذا 

الحدث، أنا اتفــق مع أبوغــزاله 
في إنذاره المسبق. ونحن بحاجة 
إلى موقف عربي موحد في القمة 
على  فقط  ليس  المقبلة،  العربية 
الصعيد اإلقليمي بل أيضاَ في كل 

مكان.«   

هذه  صحة  ثبوت  حال  ففي 
التوقعات الكئيبة، سيتأثر األردن 
سلباً، وبخاصة إذا استمر الوضع 
الحالي اللزج على حاله حتى عام 
اقتصادنا  ندّعم  ولكي   .2020
هذا  لمثل  السيئة  اآلثار  ضد 
العمل  نبدأ  أن  ينبغي  االحتمال، 

منذ اآلن. 

نحن بحاجة إلى رؤية، وشجاعة، 
ناشطـــة  مجتمعيــة  ومشاركـــة 
المدنيـــة  المنظمات  جميع  عبر 
والخاصة ومعها مجموع  العامة 
المواطنيــــن لتحـــرك إيجابـــي 

متكامل التنظيم.

بوسعي،  ما  وبكل  بهذا  أقوم  أنا 
وأهيب بحكومتنا الموقرة إليالء 
وأن  اهتمامها،  كل  التحذير  هذا 
تخطط بكل جدية قبـــل أن يسبقنا 

الزمن.

مالحظة: علينا ان نتذكر أنه هنالك رابحون وهنالك خاسرون في أوقات الحـــروب. بإمكاننا 
أن نكـون رابحين اذا قررنا ان نتخــذ اإلجــــراءات الالزمة وأن نختـار الخيارات الصحيحــة.

طالل أبوغزاله
الخميس، 27 كانون األول )ديسمبر( 2018


