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العالم يتجه سريع ًا نحو التخلي عن المعامالت النقدية

التعامالت الرقمية تهدد وجود النظام المصرفي العالمي
�رسيعا نحو التخلي عن
يتجه العامل
ً
املعامالت النقدية ،واالعتماد على
التعامالت الرقمية وتقود بلدان مثل
ال�سويد والرنويج هذا امل�سار الذي
ً
ريا ،ومت�ضي
قطعتا فيه
�شوطا كب ً
ال�صني يف االجتاه ذاته� ،إذ من املقرر
�أال يتلقى �سائقو �سيارات الأج��رة
نظري خدماتهم نق ًدا فمث ًال الن�سبة
�إلى ال�سويد ،وتُ ظهر بيانات البنك
املركزي �أن  13%فقط من املواطنني
ا�ستخدموا النقدية يف معامالتهم
خالل عام  ،2018لكن يف بلدان �أخرى
مثل اململكة املتحدة ،ورغم الرتاجع
احلاد للمعامالت النقدية ،ظل الطلب
على النقد ينمو بقوة ،وت�ضاعفت
قيمة الأوراق النقدية املتداولة بني
عامي  2005و.2017
وما يحدث يف اململكة املتحدة يعك�س
قلق النا�س من فكرة االحتفاظ ب�أموالهم
ك�أ�صل رقمي لدى امل�صارف ،فمنذ
الأزمة املالية التي وقعت قبل ع�رش
�سنوات والتي هددت بانهيار النظام
اً
كامل وخ�سارة املودعني لكل
املايل
�شيء� ،أ�صبح النا�س يثقون باحتفاظ
النقد بالقيمة �أكرث من البنوك.
و�ضاعفت �أ�سعار الفائدة املنخف�ضة

للغاية من ذلك الأث��ر ،لكن النقطة
املهمة � ً
أي�ضا يف الأم���وال الورقية
�أنها ت�صدر عن البنوك املركزية،
وكانت ال�رشكة الربيطانية الأ�صل
جزءا
للدفع الإلكرتوين «وورلدباي»
ً

غري معروف من م�رصف «بنك �أوف
�سكوتالند» ،ومت بيعها مقابل مبلغ
قليل ن�سب ًيا «نحو  2.6مليار دوالر»
حتت �ضغوط من املفو�ضية الأوروبية
كجزء من ال�رشوط املتعلقة بحزمة

الإنقاذ احلكومي للبنك.
وا�ستُثمرت �أموال كثرية يف ال�رشكة
منذ ذل��ك احل�ين ،وان��دجم��ت بعد
ذلك مع مناف�سة �أمريكية من نف�س
ؤخ��را بلغت
احلجم تقري ًبا ،وم��� ً
قيمة ن�شاطها التجاري  43مليار
دوالر وف ًقا لعملية اال�ستحواذ التي
�أقدمت عليها جمموعة التكنولوجيا
املالية الأمريكية «�إف �آي �إ�س» .كما
�أن �رشكات مثل «وورلدباي» جتعل
النقود �أداة هام�شية لدرجة �أنه قد
ي�صبح يف النهاية من امل�ستحيل
ا�ستخدامها كو�سيلة للدفع ،ورمبا
يبدو كل ذلك على ما يرام ،لكن �إذا
اختفت النقود ،فلن يتمكن اجلمهور
من الو�صول �إلى و�سيلة دفع ت�ضمنها
الدولة.
خطرا حقيق ًيا يتمثل
وي�شكل ذلك
ً
يف حت��ول �سوق امل��دف��وع��ات �إلى
حممية خا�صة ب�رشكات الدفع مثل
«وورلدباي» ،مبعنى �أن اجلمهور
�سيعتمد على حلول ال��دف��ع التي
تقدمها كيانات خا�صة ،وهو ما ال
تطورا �صح ًيا� ،إذ يعد
ميكن اعتباره
ً
حماية النظام النقدي �أحد الأدوار
الأ�سا�سية للدول.

البنوك المركزية تسعى إلى تطوير بدائلها الرقمية
ت�شري بيانات اقت�صادية �إلى �أن امل�شكلة تكمن
يف �أن حم��اوالت البنوك املركزية لتطوير
بدائلها الرقمية اخلا�صة لها جوانب �سلبية
حمتملة ،وال يتعلق الأم��ر هنا ب���أدوات مثل
«بتكوين» امل�شكوك فيها �أو العمالت الرقمية
امل�شابهة لها ،و�إمنا بدائل �إلكرتونية تُ �سهل
على املواطنني �إج���راء املعامالت برعاية
البنوك املركزية .و�أك�بر عيب هو �أنها قد
تكت�سب �شعبية كبري ج ًدا ،و�إذا تبنى اجلمهور
مثل هذه الأموال الإلكرتونية على نطاق وا�سع،
فقد حتل حمل ال��ودائ��ع امل�رصفية ،وترتك

املقر�ضني متعط�شني لأموال املودعني.
ويف ورقة عمل ن�رشت العام املا�ضي ،اقرتح
الباحثان لدى بنك �إنكلرتا «مايكل كومهوف»
و«كلري نون» معاجلة هذه املخاوف من خالل
�إخ�ضاع �أي عملة رقمية جديدة تابعة للبنك
املركزي ملجموعة من املبادئ الأ�سا�سية.
وي�شمل ذلك �سعر فائدة قاب ًال للتعديل ،وعدم
ال�سماح بتحويل الودائع امل�رصفية �إلى النقد
الإل��ك�تروين اجل��دي��د ،واعتبار ه��ذه العملة
اجلديدة �أداة خمتلفة عن احتياطيات البنوك
املركزية وال ميكن ا�ستبدال هذه بتلك.وبكل

ت�أكيد مثل هذه ال�رشوط ت�ضمن بقاء النظام
امل�رصيف يف و�ضعه احلايل دون ت�أثر كبري.
و�أو���ص��ى الباحثان ،برتقب جتربة البنك
املركزي ال�سويدي يف ه��ذا ال�صدد ملعرفة
كيف �ستم�ضي الأمور قبل الإقدام على حماكاة
املحاولة .ويف النهاية �ستكون هذه النقود
اجلديدة مبثابة مكافئ رقمي دقيق للأموال
التقليدية ،ما يفقد الأخ�يرة بع�ض بريقها،
ويبقى القول �إن التهديد التكنولوجي للنماذج
حرجا
امل�رصفية و�أنظمة الدفع التقليدية �أ�صبح
ً
بالفعل ،لكنه على و�شك �أن يزداد خطورة.

«بيتكوين» استقرت قرب أعلى مستوى منذ بداية العام
وا�صلت «بيتكوين» العملة الرقمية امل�شفرة
الأ�شهر �صعودها خ�لال تعامالت �أم�س وفق
تعامالت بور�صة بت�ستامب ومقرها لوك�سمبورغ.
وبلغ �سعر العملة امل�شفرة  5320.16دوالراً،
لتظل بالقرب من �أعلى م�ستوى لها منذ بداية
العام احلايل ،و�سط عمليات �رشاء كبرية.يف
التا�سع من ال�شهر احلايل ،و�أعلنت بكني خططا
حلظر تعدين بيتكوين يف ال�صني ،وفقا مل�سودة
تت�ضمن قائمة �أن�شطة ت�سعى جلنة التخطيط
الر�سمية بال�صني لوقفها ،ما ينبئ بتنامي
ال�ضغط احلكومي على قطاع العمالت امل�شفرة.
وال�صني �أكرب �سوق يف العامل لأجزاء الكمبيوتر
امل�صممة لتعدين بيتكوين والعمالت امل�شفرة
الأخ��رى لكن مثل تلك الأن�شطة كانت تقع يف
ال�سابق يف منطقة رمادية على �صعيد التنظيم
الرقابي .ويف � 11أبريل احل��ايل ارتفع �سعر
البيتكوين لأعلى م�ستوى له منذ بداية العام
احل��ايل  ،2019وذل��ك بعد �أن ج��رى تداوله
بالقرب من  5500دوالر ،قبل �أن ي�ستقر �سعر
التداول عند م�ستوى  5.408دوالرات ،ب�سبب
الزيادة الهائلة يف عمليات ال�رشاء.
وج��رى ت��داول عملة البيتكوين الإلكرتونية
امل�شفرة عند م�ستوى  4000دوالر ،ارتفاعا من

اقتصاد

بعد أن تحولت الدولة من النظام المركزي إلى االقتصادي

االقتصاد الصيني حقق معدالت نمو
قياسية في السنوات الماضية
اهتماما
يثري االقت�صاد ال�صيني
ً
ي�را ب��و���ص��ف��ه ث���اين �أك�ب�ر
ك���ب� ً
ف�ضل
حجما،
اقت�صادات العامل
اً
ً
عن �رسعة منوه الالفتة لأعوام،
أي�ضا الختالفه عن اقت�صادات
و� ً
ال��ق��وى التقليدية يف عاملنا
املعا�رص الذي تعد الر�أ�سمالية
النظام االق��ت�����ص��ادي املهيمن
عليه ،بينما تبقي بكني على
م�ل�ام���ح ك���ث�ي�رة م���ن ال��ن��ظ��ام
ال�شيوعي .وت�شري تقارير �إلى
متاما
�أن ال�صني كانت ملتزمة
ً
بتغيري �شكل نظامها االقت�صادي
م���ن ال��ن��ظ��ام امل���رك���زي �إل���ى
االقت�صاد احلر حتى عام .2008
فمنذ ع��ام  1978حتى الأزم��ة
املالية �أبقت احلكومة ال�صينية
على خط �أ�سا�سي واح��د ،وهو
تقلي�ص �سيطرة احلكومة على
الن�شاط االقت�صادي ،وخا�صة
�أدوات الإنتاج ،وكان لهذا �أثر
كبري يف حتقيق بكني ملعدالت
من��و ت��راوح��ت يف الكثري من
ال�سنوات حول  10%ليتحقق
ما يعرف باملعجزة ال�صينية.
ومكّ نت هذه الإ�صالحات الدولة
م��ن �إخ���راج نحو  850مليون
�شخ�ص من خط الفقر على مدى
 4-3عقود ،ويبقى الالفت �أنه
على الرغم من التقدم ال�رسيع
للغاية يف االقت�صاد ال�صيني،
�إال �أن معدل الدخل هناك يبلغ
 25%من متو�سط املداخيل يف
دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية.وكان الرابط الأ�سا�سي
يف الإ���ص�لاح��ات االقت�صادية
ال�صينية ه��و م��ن��ح القطاع
دورا متنام ًيا يف الن�شاط
اخلا�ص ً
االقت�صادي ،وك��ان لهذا دوره
املركزي يف حتفيز النمو ،من
خالل زيادة التدفقات املالية
يف الأ���س��واق ،وحت�سني طرق
الإدارة ،وت�شجيع التناف�س،
بدلاً من منط �إدارة حكومي جامد
�سابقًا.
وت��رى التقارير �أن الإ�صالح
و���ص��ل �إل����ى ذروت����ه يف عهد

ال��رئ��ي�����س «ج��ي��ان��غ زمي�ي�ن»
ورئي�س ال���وزراء «ت�شو رونغ
ج��ي» ،ال��ذي ت��رك من�صبه يف
عام  2003بعد تقلي�ص القطاع
احلكومي ،و�إعادة ر�سملة النظام
امل�رصيف ،وان�ضمام ال�صني �إلى
منظمة التجارة العاملية .وعلى
ال��رغ��م م��ن حتقيق خلفائهم،
وخا�صة «هو جينتاو» و«وين
ج��ي��اب��او» ،ع��ق�� ًدا م��ن النمو
القوي ،ف�إنهم مل يقدموا �سوى
القليل من الإ�صالحات وجاءت
�أرقام النمو يف فرتتهم مبثابة
«جني الأرب��اح» من ال�سيا�سات

التي االقت�صادية االنفتاحية
ال��ت��ي اتبعها �أ���س�لاف��ه��م .لكن
وب��ال��ت��زام��ن م��ع �إط�ل�اق بكني
خطة التحفيز ا�ستجابة للأزمة
املالية العاملية ،عادت الدولة
جمد ًدا للعب الدور املركزي يف
االقت�صاد ،وك��ان ذل��ك مو�ضع
ترحيب من ال��دول املجاورة
وم��ن ال�رشكات ال�صينية ،بل
ومن بع�ض الدول الغربية التي
ر�أت يف هذا التدخل «�إراحة» لها
من م�س�ؤولية ال�رشق الآ�سيوي
املليء بالتعقيدات واملكتظ
بال�سكان.

القطاع الخاص يقدم  %80من إجمالي اإلنتاج

 3.990دوالرا ،خالل �آخر �أيام التداول ب�شهر
مار�س املا�ضي.ورغم ارتفاع البيتكوين ،ف�إنها
ال تزال �أقل بكثري من �أعلى م�ستوى لها على
الإطالق الذي حققته يف دي�سمرب  2017عندما
اقرتب �سعر العملة من � 20ألف دوالر .وح�سب
تقرير حديث �صادر عن جمل�س اال�ستقرار املايل

وه��و هيئة دولية تراقب وتقدم تو�صياتحول النظام املايل العاملي -ف�إن هناك عددا
من الدول تتجه نحو تقنني التعامل من خالل
العمالت امل�شفرة البيتكوين ،على ر�أ�سها
الهند واليابان وال�صني و�سنغافورة وكوريا
اجلنوبية.

الشركات اليابانية ال تنوي الخروج
من بريطانيا مع اقتراب «بريكست»

ب�ّي�نّ ا�ستطالع �أن ال�رشكات اليابانية التي تربطها
عالقات بربيطانيا تقول �إنها ال تخطط خلروج و�شيك من
البالد يف الوقت الذي ت�سعى فيه احلكومة الربيطانية
�إلى التو�صل التفاق على �رشوط ان�سحابها من االحتاد
الأوروبي.وقالت العديد من ال�رشكات �إنها �ستتبنى نهج
«االنتظار والرتقب» جتاه خروج بريطانيا من التكتل.
و�أبدت احلكومة اليابانية علنا خماوف ب�ش�أن �أثر اخلروج
من االحتاد الأوروبي على اململكة املتحدة ،ثاين �أكرب
وجهة لال�ستثمار الياباين بعد الواليات املتحدة.وحذرت
طوكيو من �أن ال�رشكات اليابانية �ستتعني عليها مغادرة
بريطانيا �إذا ت�سببت احلواجز التجارية الناجمة عن
االن�سحاب الربيطاين يف �أن ت�صبح ممار�سة الأعمال غري
مربحة.ويثري قرار بريطانيا مغادرة االحتاد الأوروبي
املخاوف يف لندن من �أن ال�رشكات اليابانية رمبا تنقل
عملياتها �إلى مكان �آخر �إذا توقفت التجارة ُ
املعفاة من
الر�سوم اجلمركية مع بقية التكتل الأوروبي.
لكن  89%من ال�رشكات التي تربطها عالقات عمل مع
بريطانيا تقول �إنها لن جتري تغيريا على عملياتها
وتدر�س  3%من ال�رشكات فعليا تو�سعة �أن�شطتها يف

البالد.و�أظهر امل�سح الذي ُ�أجري يف الفرتة من � 3إلى
� 15أبريل �أن نحو  8%من ال�رشكات تخطط خلف�ض
العمليات التجارية يف بريطانيا ،لكن ال تخطط �أي
من ال�رشكات التي �شملها امل�سح ملغادرة البالد.لكن
يف تعليقات مكتوبة ،قالت الكثري من ال�رشكات �إنها
�سرتاقب تطورات االن�سحاب الربيطاين «يف الوقت
احلايل»؛ ما ي�شري �إلى �أنها قد تغادر البالد �إذا تبني
�أن االن�سحاب يلحق ال�رضر بن�شاطها.و�شمل م�سح
لل�رشكات ،والذي جتريه �شهريا نيكي ري�سري�ش 478
�رشكة كبرية ومتو�سطة احلجم والتي ي�شارك مديروها
يف الرد على الأ�سئلة ب�رشط عدم ن�رش �أ�سمائهم .و�أجابت
نحو � 240رشكة على الأ�سئلة اخلا�صة باالن�سحاب
الربيطاين.ومن بني تلك ال�رشكات ،قالت � 61رشكة �إن
لديها عالقات عمل مع اململكة املتحدة ،وقامت بالرد
على �أ�سئلة �أكرث تف�صيال ب�ش�أن االن�سحاب الربيطاين.
وبنهاية  ،2016بلغت اال�ستثمارات التجارية اليابانية
يف بريطانيا  13.4تريليون ين « 92مليار جنيه
ا�سرتليني» .وي�شكل هذا  9%من �إجمايل اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة لليابان.

تر�صد التقارير �أن القطاع اخلا�ص ال�صيني كان
يقدم قرابة  80%من الإنتاج ال�صيني عام ،2008
وعلى الرغم من عدم القيام بحركة ت�أميم على
�سبيل املثال �أو حتى �إن�شاء احلكومة ال�صينية
ل�رشكات جديدة �إال �أن ن�صيبها من ال�سوق ارتفع
من � 20%إلى  35%خالل عقد من الزمان .واعتمدت
احلكومة يف ذلك على زيادة ح�ص�صها يف ال�رشكات
مزدوجة امللكية بني القطاعني اخلا�ص والعام،
اً
ف�ضل عن التو�سع يف ال�رشكات اململوكة للقطاع
العام و�ضخ املزيد من ر�ؤو�س الأموال داخلها ،بل
وحتى بدء بع�ضها لأن�شطة جديدة.
وعلى الرغم من التحذيرات املتكررة حول ما يثري
القلق ب�ش�أن م�ستقبل االقت�صاد ال�صيني ال �سيما بعد
و�صول االقت�صاد �إلى معدل منو  6.6%وهو الأبط�أ
منذ عام  ،1990لكن هناك �أي�ضا بع�ض التفا�ؤل
ب�ش�أن تباط�ؤ منو االقت�صاد ال�صيني لأن احلل يبقى
«ممكنًا» و«حتت ال�سيطرة».فالتوقف عن تو�سيع

دور الدولة يف االقت�صاد و�إعادة النهج «الإ�صالحي»
من �ش�أنه رفع معدالت النمو جمد ًدا �إلى ن�سبة تفوق
 ،8%كما �سيعيد معدالت تدفقات اال�ستثمارات
الأجنبية �إلى ال�صني �إلى ن�سبها القيا�سية ،مبا
قد يحقق «انطالقة جديدة» لالقت�صاد ال�صيني.
وتنوه التقارير �أن هناك �سب ًبا �سيا�س ًيا وراء توقف
الإ�صالح االقت�صادي «بالإ�ضافة �إلى ت�أثري الأزمة
املالية العاملية» ،حيث تتمثل النظرة التقليدية
لالقت�صاد ال�سيا�سي يف ال�صني يف �أن احلزب
ال�شيوعي قد �أب��رم �صفقة �ضمنية مع ال�شعب،
ومبقت�ضاها يقدم احلزب النمو االقت�صادي يف مقابل
قبول ال�شعب با�ستمراره .ولكن واقع الأمر يثبت
�أن الإجنازات االقت�صادية التي تتحقق يف ال�صني
�ستجعل ال�شعب �أكرث ت�شب ًثا باحلزب ،بينما ي�شكل
الإم�ساك بزمام االقت�صاد والأدوات الإنتاجية و�سيلة
اً
ف�شل يف العديد من التجارب
غري ناجعة �أثبتت
ال�سابقة ،و�أبرزها االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.

 90مليار دوالر قيمة احتياطي «المركزي الروسي» من الذهب
ك�شف البنك املركزي الرو�سي� ،أن احتياطيات
رو�سيا من الذهب بلغت  69.7مليون �أوقية يف
بداية �أبريل احلايل .و�أو�ضح البنك ،يف بيان،
�أن قيمة حيازاته من املعدن النفي�س بلغت
 90.01مليار دوالر.
ود�أبت رو�سيا منذ عام  2017على تعزيز ح�صة
الذهب ،مقابل التقليل من ح�صة ال��دوالر يف
االحتياطيات الدولية ،وذلك يف �إطار خطة «فك
االرتباط بالدوالر» ،التي ترمي �إلى التقليل
من دور العملة اخل�رضاء يف االقت�صاد الرو�سي،
بهدف التخفيف من ت��أث�يره ،يف ظل �سيا�سة
العقوبات الأمريكية امل�ستمرة �ضد رو�سيا.وكان
املركزي الرو�سي �أعلن ،ارتفاع حجم االحتياطي
الأجنبي يف رو�سيا مبقدار  2.4مليار دوالر
بنهاية �شهر مار�س املا�ضي ،لي�صل الإجمايل
�إل��ى  489.5مليار دوالر ،وذل��ك بف�ضل جناح
وزارة املالية الرو�سية يف طرح �إ�صدار جديد من
�سندات اليورو ،ف� ً
ضال عن ا�ستمرار عمليات �رشاء
العمالت ال�صعبة من ال�سوق املحلية

مؤشر ثقة الشركات اإليطالية يهبط ألدنى مستوى في  4سنوات
�أظ��ه��رت بيانات ،انخفا�ض ثقة ال�رشكات
العاملة بقطاع ال�صناعات التحويلية الإيطايل
لل�شهر ال�سابع على التوايل يف �أبريل احلايل،
و�أن معنويات امل�ستهلكني تراجعت �أي�ضا.
ون���زل م ��ؤ��شر املعهد ال��وط��ن��ي للإح�صاء
«ا�ستات» لثقة �رشكات ال�صناعات التحويلية
�إلى  100.6يف �أبريل احلايل ،من  100.8يف
مار�س املا�ضي ،وهي �أدن��ى ق��راءة له منذ
فرباير .2015
وهبط امل ��ؤ��شر املجمع لثقة ال�رشكات،

الذي يجمع م�سوحا من قطاعات ال�صناعات
التحويلية والتجزئة والبناء واخلدمات،
وال��ذي يقول «ا�ستات» �إن��ه امل�ؤ�رش الأكرث
ارتباطا على نحو وثيق باجتاهات الناجت
املحلي الإجمايل� ،إلى  98.7من م�ستوى معدل
باخلف�ض بلغ  99.1يف ال�شهر ال�سابق.وكانت
القراءة ال�سابقة ل�شهر مار�س املا�ضي عند
.99.2
وق��ال «ا�ستات»� :إن جميع مكونات م�ؤ�رش
ال�رشكات املجمع تقريبا انخف�ضت ،با�ستثناء

قطاعي البناء واخلدمات .كما انخف�ضت ثقة
امل�ستهلكني يف �أبريل احلايل �إلى  110.5من
 111.2يف مار�س املا�ضي ،مرتاجعة لل�شهر
الثالث على التوايل ،مقابل توقعات ب�أن
ت�سجل .111.2
و�أ�ضاف� :إن جميع الفئات التي تُ �شكل م�ؤ�رش
امل�ستهلكني �أي�ضا �سجلت تراجعا .وانزلقت
�إيطاليا �إلى الركود خالل الن�صف الثاين من
 ،2018مع تراجع الناجت املحلي الإجمايل
 0.1%على مدى الف�صلني املا�ضيني.

