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 حرب العمالت أثارت جدالً كبيراً في ٢٠١٠  أزمة الديون السيادية هزت العملة األوروبية املوحدة بشدة 

 التسرب النفطي في خليج املكسيك تسبب كارثة بيئية كبيرة 

 إعداد: محمد البدري
  رغم أن ٢٠١٠ شهد تراجع وطأة 
األزمــــة املالية العامليــــة وظهور 
بوادر انفراج لها، فإنه شهد كذلك 
العديد من التطورات واألزمات التي 
أصبح لزاما على االقتصاد العاملي 
مواجهتها، وهي أزمات ميكن وصف 
بعضها على األقل بأنها وليدة األزمة 

املالية األم.
  ومن بني التطورات الكثيرة التي 
شهدها االقتصاد العاملي خالل ٢٠١٠، 
ميكن رصد أربعة تطورات وأحداث 
مثلت عالمات فارقة ونوعية، وبقي 
الدالالت  بعضها يحمل املزيد من 

والتداعيات احملتملة خالل ٢٠١١.
  وهذه التطورات النوعية، هي: 
النفطي في احدى اآلبار  التسرب 
التي تعمل بها شــــركة «بريتش 
بتروليوم» في خليج املكســــيك 
قبالة السواحل األميركية، وأزمة 
الديون السيادية في منطقة اليورو، 
وظهور ما بــــات يعرف بـ «حرب 
العمالت»، وبلوغ املعدن األصفر 
مستويات قياسية لم يحققها منذ 
سنوات. «األنباء» تستعرض في 
األسطر التالية املالمح العامة ألبرز 
تطورات وأحداث العام ٢٠١٠ على 

صعيد االقتصاد العاملي.

  التسرب النفطي

  في ٢٠ ابريل ٢٠١٠ وقعت كارثة 
اقتصاديــــة وبيئية هائلة نتيجة 
انفجار في منصة بحرية الستخراج 
النفــــط تابعة لشــــركة بريتش 
بتروليــــوم (بي پي) البريطانية، 
ثم غرقت املنصة في خليج املكسيك، 
مما مثل أســــوأ تسرب نفطي في 
الواليات املتحدة، اذ تسرب نحو ٤٫٩ 

ماليني برميل نفط في احمليط.
  بدأ التسرب النفطي في خليج 
املكســــيك بعد انفجــــار جنم عن 
تســــرب غازي فــــي منصة «ديب 
ووتر هوريــــزون» أودى بحياة 
١١ عامال في ٢٠١٠/٤/٢٠، وتسبب 
الحقا في غرق املنصة، ثم حدوث 
تسرب انطالقا من البئر النفطية 

حتت املنصة.
  ورغم احملاوالت العديدة التي 
بذلتها الشــــركة مــــن اجل وقف 
التسرب إال أنها باءت بالفشل على 
مدار خمسة أشهر، حتى متكنت من 
الوقف اجلزئي للتسرب في منتصف 
يوليو، قبــــل أن تتمكن من وقف 
التسرب النفطي من البئر نهائيا 
بحلول التاسع عشر من سبتمبر. 
وقّدرت شركة «بريتش بتروليوم» 
حجم التكاليف التي تكبدتها خالل 
هذه الفترة من اجل وقف التسرب 
النفطي بنحــــو ٢٫٥ مليار دوالر، 
باإلضافة إلى التعويضات التي من 
املنتظر أن تقوم الشــــركة بدفعها 
إلى احلكومة األميركية واملواطنني 
األميركيني املتضررين من التلوث 

البيئي الناجم عن هذه الكارثة.
  وقد صاحب هذا التسرب هبوط 
كبير في اسهم شــــركة «بريتش 
بيروليوم»، كمــــا متت إقالة عدد 
من كبار مسؤوليها، غير أن الشركة 
متكنت الحقا من استعادة بعض 
خســــائرها التي قدرت مبليارات 

الدوالرات.

   اقتصادات «اليورو»

  اهتزت العملة األوروبية املوحدة 
(اليورو) خالل ٢٠١٠ جراء تفاقم 
السيادية األوروبية  الديون  أزمة 
التي دفعت كال من اليونان وأيرلندا 
لطلب مساعدات كبرى من االحتاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي 
وفق برنامج يلزم الدولتني بإجراءات 

تقشفية حازمة.

اآلثار الســــلبية ملثل هذا التالعب 
على االقتصاد الدولي برمته. وكان 
أهم االتهامات هي تلك املتبادلة بني 

الصني وأميركا.
  ورغــــم أن العملــــة الصينية 
سجلت صعودا مطردا منذ إعالن 
البنك املركزي الصيني في ١٩ يونيو 
املاضي اعتزامه زيادة مرونة أسعار 
الصرف في السوق الصينية، فإن 
واشــــنطن لم تتوقف عن انتقاد 
السياسة النقدية الصينية وطالبتها 
برفع قيمة اليوان بوتيرة أسرع.

اتهام    واستمرت واشنطن في 
بكني بالتالعب بالعمالت وخفض 
اليوان بنســــبة عالية، األمر الذي 
مينح السلع الصينية ميزة على 
غيرها من السلع برخص أثمانها مما 
يصعب حركة اإلنتاج في املصانع 

األميركية ويزيد من البطالة.
  وفــــي املقابل، اعتبــــرت بكني 
من جهتها أن مشــــكالت واشنطن 
وعجزها التجاري ليست مسؤولية 
صينية، وأن عليها بدال من حتميل 
املسؤولية لآلخرين أن جتتهد في 
حل مشاكلها. وأكدت أن سياستها 
النقديــــة متماســــكة ومســــؤولة 
وتراعي مصاحلها بالدرجة األولى 
ومصلحة االقتصاد العاملي بالدرجة 

التالية.
  وتبرر الصني عدم ترك حتديد 
قيمــــة عملتها للســــوق، بأن ذلك 
سيؤدي الرتفاع سعر اليوان بشكل 
كبير مما سيؤدي إلى إفالس العديد 
من الشركات الصينية وسيتسبب 
في ارتفاع معدل البطالة، وسيولد 

اضطرابات اجتماعية.
  اما األوروبيــــون واليابانيون 
يعتبــــرون أنهــــم ضحايا حلرب 
اليورو تعاني  العمالت، فمنطقة 
أزمة ديون سيادية عصفت حتى 
اآلن بــــكل من اليونــــان وايرلندا 
ويتوقع أن تتســــع لتشمل دوال 

أخرى بينها إسبانيا والبرتغال.
الدول  العديــــد من    وانتهجت 
األوروبية في مواجهة األزمة املالية 
سياسة تقشــــفية تهدف خلفض 

عجوزات موازناتها.
  من جانبها، تدخلت اليابان، التي 
تعتمد في منوها بشكل رئيسي على 
الصادرات، خالل ٢٠١٠ عدة مرات 
لوقف ارتفاع الني من خالل ضخ 
كميات كبيرة من عملتها في السوق 

مما جعلها عرضة لالنتقادات.
  كما تدخلت الهند لوقف ارتفاع 
الروبية مقابل الدوالر بينما ثبتت 
كوريا اجلنوبية سعر الفائدة ملنع 
تدفق رأس املال األجنبي من زيادة 

الضغوط التضخمية.
  ونتيجــــة الختــــالل األوضاع 
في أســــواق العملــــة طالب عدد 
من املســــؤولني الدوليني بإحداث 
تغيرات في نظام الصرف، فاعتبر 
رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي 
االميركي بن برنانكي في نوفمبر 
أن النظام املالي العاملي غير قابل 
لالستمرار، وقال إن «النظام النقدي 
الدولي كما هو مبني اليوم، يعاني 

خلال بنيويا».
  وفي نفس الشهر فاجأ رئيس 
البنــــك الدولــــي روبــــرت زوليك 
األوســــاط االقتصاديــــة بدعوته 
قادة مجموعة العشرين إلى دراسة 
إمكانية العودة إلى اعتماد الذهب 
معيارا دوليا موحدا لتحديد أسعار 

العمالت.
  ودعــــا كذلك إلشــــراك اليوان 
الصينــــي إلــــى جانــــب العمالت 
الرئيسية، وهي: الدوالر واليورو 
والــــني واجلنيــــه اإلســــترليني، 
فــــي وضع نظام عاملي لتســــعير 

العمالت. 

  ففــــي الثاني من مايــــو ٢٠١٠ 
اتفــــق وزراء ماليــــة دول االحتاد 
األوروبــــي وصندوق النقد الدول 
على منح اليونان املثقلة بالديون 
قرضا هــــو األول من نوعه عامليا 
بقيمة ١١٠ مليارات يورو لكنه كان 
مشــــروطا بتطبيق حكومة أثينا 
خطة تقشف ضخمة، وهي اخلطة 
اليونانية  التي شرعت احلكومة 
بالفعل في تنفيذها على الفور وجنم 
عنها اندالع احتجاجات شــــعبية 
عارمة وضعت استقرار البالد في 

امليزان.
  وفي العاشر من الشهر نفسه، 
إنقاذ  أقر االحتاد األوروبي خطة 
تاريخية بقيمة ٧٥٠ مليار يورو 
لتقدمي املســــاعدة والدعم ألي من 
دول االحتاد في حال دعت الضرورة 

لذلك.
  ومع امتداد األزمة الى ايرلندا مع 
منتصف العام، أقر االحتاد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي خطة انقاذ 
ثانية اليرلندا تقضي بتقدمي قرض 
بقيمة ٨٥ مليار يورو إليها مقابل 
تنفيذ خطة تقشف تستهدف خفض 
العجز في مديونياتها بحلول عام 
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  وقد تصاعد التوتر في أسواق 
املــــال األوروبيــــة والعاملية منذ 
النصف األول مــــن ٢٠١٠، خاصة 
بعد أن حلقت ايرلندا باليونان في 

طريق احلصول على مساعدات إنقاذ 
مالية دولية، ومع توقع انضمام 
دول أخرى إلى السلسلة وبخاصة 

إسبانيا والبرتغال.
  ومع اقتراب العام من نهايته، 
لم يتضح بعد ما إذا كانت ستمنع 
اإلجراءات األوروبية التي اعتمدت 
في مواجهة األزمة انتشارها لدول 
جديدة في املنطقة.وقد تزايد القلق 
األوروبي والعاملي من انتشار عدوى 
األزمة مما قد يلجئ دوال للسعي 
لقروض إنقاذ في مقدمتها البرتغال 
وإسبانيا ومن ثم إيطاليا في ظل 
تعرضها لعجز كبير في املوازنة 

العامة.
  وفي مواجهة ذلك عمدت الدول 
األوروبية العتماد خطط تقشف 
كانت في أغلبها قاسية وذلك بهدف 
املوازنات من  تخفيض عجوزات 
خالل تقليــــص املصاريف العامة 
وزيادة الضرائب، األمر الذي يخشى 
أن يهدد النمو االقتصادي مبنطقة 

اليورو برمتها.
  وأظهرت أزمة الديون األوروبية 
بالفعــــل تفاوتا عميقــــا بني دول 
اليورو حيث توجــــد الدول التي 
تعاني من تراكــــم الديون وتدفع 
أســــعار فائدة عالية للغاية عند 
االقتراض من أسواق املال العاملية، 
كما توجد دول ذات اقتصاد قوي 
وموقف مالي مســــتقر مثل أملانيا 

- صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا- 
وفرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 

أوروبي. 
  وبينما لعبت أملانيا وفرنســــا 
دور قاطرة النمو االقتصادي ملنطقة 
اليورو خــــالل العام احلالي، فإن 
الدول التي تصدرت أزمة الديون 
مثل اليونان وأيرلندا شكلت عقبة 

قوية في طريق هذا النمو. 
التي  التداعيات    وفي خضــــم 
خلفتها أزمة الديون السيادية، عاد 
اجلدل للتصاعد من جديد بشأن 
سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها 
البنك املركزي األوروبي القائمة على 
أساس سعر فائدة موحد لكل دول 
املنطقة رغم التفاوت االقتصادي 

الواضح بينها.
  كما شكلت أزمة الديون جرس 
إنذار للسياسيني في منطقة اليورو 
من احتمــــاالت انهيــــار أحد أهم 
إجنازات مسيرة الوحدة األوروبية، 
وهو العملــــة األوروبية املوحدة 
مع ظهور دعوات إلى إلغاء العمل 
باليورو وعودة الدول األعضاء إلى 

العمل بعمالتها احمللية.
  وفي املقابل، بــــرزت توقعات 
حول احتمال انخفاض قيمة العملة 
األوروبية خــــالل العام ٢٠١١ على 
خلفية أزمة الديون السيادية، األمر 
الذي ســــيكون لــــه تأثير إيجابي 
على صادرات دول منطقة العملة 

األوروبية املوحدة.
  وبوجــــه عام، ورغــــم بعض 
البيانــــات االقتصادية اإليجابية 
التي أعلنتها دول منطقة اليورو 
خالل أواخر ٢٠١٠، فإن مسؤولي 
تلك الــــدول مازالوا يكافحون من 
أجل احتواء أزمة الديون والعجز 

العام احلالي.
  فيما لم يتضح بعد عدد دول 
اليــــورو التي قد تســــقط ضحية 
للديون الســــيادية، كمــــا أنه من 
غير املعروف إلى أي مدى وصلت 
الناجتة عن  األضرار االقتصادية 

أزمة الديون.

  المعدن األصفر «قياسي»

ارقاما  الذهب    حققت أســــعار 
قياســــية جديدة في نهاية الربع 
الثالث من٢٠١٠ حيث وصل سعر 
إلــــى ١٣١٥٫٦دوالرا ما  األونصــــة 
يعادل ٣٧٣ دينارا، متخطية بذلك 
مستويات قياسية كانت قد بلغتها 
أواخر تسعينيات القرن املاضي، 
حني وصلت األســــعار إلى القاع 

أواخر العام ٢٠٠٠. 
  فقد واصل الذهب ارتفاعه خالل 
سبتمبر املاضي من ١٢٤٦٫٥ دوالرا 
إلى ١٣١٥٫٦ دوالرا لألونصة بنسبة 
زيادة بلغت ٥٫٥٪ محققا مكاسب 
بلغت ٢١٪ منذ بداية العام احلالي 
وواصلت أسعاره االرتفاع خالل 

الربع الرابع مع بداية شهر أكتوبر 
حيث سجلت أسعار الذهب قيمة 

بلغت ١٣١٨٫٦ دوالرا لألونصة.
  وجاءت هذه االرتفاعات املتوالية 
للمعدن األصفر على خلفية ضعف 
الدوالر إضافة إلى حالة عدم اليقني 
من تعافي االقتصاد العاملي، حيث 
جلــــأ الكثيرون الى حيازة الذهب 
باعتبــــاره «املخــــزن التقليــــدي 

للقيمة».
  وتوقعــــت تقاريــــر دوليــــة 
النمو  أنــــه مع هــــذا  متخصصة 
املنخفض مــــن اإلنتــــاج الذي ال 
يتمكن من ســــد حاجة العالم إلى 
هذا العنصر النادر ووفقا ملعطيات 
السوق، ســــترتفع أسعار الذهب 
الطلب عليه  وبخاصة مع تنامي 
من قطاعات وشرائح جديدة دخلت 

إلى األسواق.

  حرب العمالت 

  احتلت اخلالفات العاملية حول 
أسعار صرف العمالت الرئيسية 
وعلى رأســــها الــــدوالر األميركي 
واليوان الصيني واليورو األوروبي 
أبرز مكانة على صعيد التحديات 
االقتصادية التي اتســــم بها عام 

.٢٠١٠
  وتفاقمت اخلالفات الدولية حتى 
حتولت إلى ما أصبح يعرف بـ«حرب 
العمالت» بني الطرفني األساسيني: 

الواليات املتحدة والصني.
الهوة    وعكســــت األزمة عمق 
املتزايــــدة بني اقتصــــادات الدول 
املتطورة املأزومة نتيجة تداعيات 
األزمة املالية العاملية التي تفجرت 
عــــام ٢٠٠٨، واقتصــــادات الدول 
الصاعــــدة وعلى رأســــها الصني 
والهند والبرازيل، املســــتمرة في 

حتقيق منو. 
  ويعد وزيــــر املالية البرازيلي 
غيــــدو مانتيغــــا أول مــــن أطلق 
مصطلح «حــــرب العمالت» على 
أزمة تسعير العمالت في العالم في 
سبتمبر املاضي في إشارة إلى توجه 
العديد من الدول لتخفيض عمالتها 
بغية ترويج سلعها وزيادة جتارتها 

لتحقيق املزيد من املكاسب.
  وانتشر بعد ذلك تعبير «حرب 
العمالت» وأطلق على العديد من 
اخلالفــــات بني قــــادة أكبر القوى 
االقتصادية فــــي العالم، وخاصة 
تلك األكثر تصديــــرا مثل الصني 
وأملانيا واليابان والدول الطامحة 
إلى تصديــــر املزيد مثل الواليات 
املتحدة ودول منطقة اليورو.وبدا 
العالم نتيجــــة هذه اخلالفات أنه 
على شــــفا حرب عمالت سيغرق 
فيها اجلميع، فتواجه العديد من 
الدول اتهامات بالتالعب في سعر 
صرف عمالتها الوطنية لتحقيق 
إلى  النظر  أغراض محليــــة دون 

 االقتصاد 
العالمي
  فــــي 
٢ ٠ ١ ٠ 

 حائر بين أزمة الديون 
  .. وحـرب العمالت


