عودة �إىل الأ�س�س

ما هي النقود؟

بدونها ،ال ميكن �أن تعمل االقت�صادات الع�رصية
�إيرينا �أ�سموند�سون و�سيدا �أونر

النقود

قد جتعل العامل يدور ،كما تقول الأغنية.
والأغلب �أن معظم النا�س يف العامل قد تداولوا
النقود ،وكثري منهم فعل ذلك ب�صفة يومية.
ولكن برغم �أن النقود م�ألوفة ،ف�إن قليلني فقط
هم الذين يعرفون على الأغلب ماهيتها �أو طريقة عملها .وباخت�صار،
النقود هي �أي �شيء ميكن �أن يكون:
• خمزنا للقيمة ،وهو ما يعني �أن الأ�شخا�ص ت�ستطيع ادخاره
وا�ستخدامه فيما بعد — متهيد م�شرتياتهم على مدى الوقت؛
�أو
• وحدة ح�ساب� ،أي �أنها ت�شكل �أ�سا�سا م�شرتكا للأ�سعار؛ �أو
• و�سيط مبادلة� ،أي و�سيلة ي�ستخدمها الأ�شخا�ص لل�رشاء والبيع
من بع�ضهم البع�ض.
ولعل �أ�سهل طريقة للتفكري يف دور النقود هو ت�أمل ما �سيتغري لو مل
تكن موجودة.
فلو مل تكن هناك نقود ،لكنا قد اخ ُتزلنا �إىل اقت�صاد مقاي�ضة.
و�سيتعني �أن نبادل كل بند نريد �رشاءه ب�شيء ن�ستطيع تقدميه يف
املقابل .وعلى �سبيل املثال ،لو كان هناك �شخ�ص متخ�ص�ص يف
�إ�صالح ال�سيارات ويحتاج �إىل مبادلة خدماته بطعام ف�سيلزمه العثور
على مزارع لديه �سيارة معطلة .ولكن ماذا تكون احلال لو مل يكن لدى
املزارع �شيء بحاجة �إىل �إ�صالح؟ �أو ماذا تكون احلال �إذا كان كل ما
ي�ستطيع املزارع تقدميه �إىل امليكانيكي عددا من البي�ض �أكرب من العدد
الذي ي�ستطيع امليكانيكي ا�ستهالكه بطريقة معقولة؟ ونتيجة ل�رضورة
العثور على �أ�شخا�ص معينني للمبادلة يكون التخ�ص�ص م�س�ألة �صعبة
للغاية .وميكن �أن يت�ضور النا�س جوعا قبل �أن يتمكنوا من العثور على
ال�شخ�ص املنا�سب للتقاي�ض.
ولكن مع وجود النقود ،ال تكون هناك حاجة �إىل العثور على �شخ�ص
معني .ويكون كل ما نحتاج �إليه �سوقا نبيع فيه �سلعنا �أو خدماتنا.
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ويف تلك ال�سوق ،ال نقاي�ض �سلعة ب�أخرى .بل نبادل �سلعنا �أو خدماتنا
بو�سيط مبادلة م�شرتك — �أي النقود .وميكننا بعد ذلك ا�ستخدام تلك
النقود ل�رشاء ما نحتاج �إليه من الآخرين ،الذي يقبلون �أي�ضا نف�س و�سيط
املبادلة .ومع تزايد تخ�ص�ص الأ�شخا�ص ،يكون من الأ�سهل �إنتاج املزيد
من ال�سلع واخلدمات ،وهو ما ي�ؤدي �إىل زيادة الطلب على املعامالت،
ومن ثم زيادة الطلب على النقود.

�أنواع كثرية من النقود

ميكن �أن نقول بعبارة �أخرى �إن النقود هي �شيء َيحتفظ بقيمته مبرور
الوقت ،وميكن �أن ُيرتجم ب�سهولة �إىل �أ�سعار ،ويكون مقبوال على نطاق
أ�شياء خمتلفة كثرية كنقود على مدى الأعوام
وا�سع .وقد ا�س ُتخدمت � ٌ
— ومن بينها ،الأ�صداف البحرية ،وال�شعري ،وحبات الفلفل ،والذهب،
والف�ضة.
ويف بادئ الأمر ،كانت قيمة النقود مربوطة با�ستخداماتها البديلة،
وبوجود تكاليف �إحالل .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�أكل املرء �شعريا
�أو ي�ستخدم حبات الفلفل لإ�ضافة نكهة �إىل طعامه .ومتثل القيمة التي
توىل لهذا النوع من اال�ستهالك �أ�سا�سا للقيمة .وميكن �أن يقوم �أي
�شخ�ص بزراعة املزيد ،ولكن ذلك ي�ستغرق وقتا ،ومن ثم ف�إذا ا�س ُتهلك
ال�شعري تناق�ص معرو�ض النقود.
ويف املقابل ،رمبا يريد عدد كبري من الأ�شخا�ص الفراولة وير�ضون
مببادلة �سلعهم بها� ،إال �أن ح�صيلتهم من النقود تكون قليلة لأن الفراولة
تعطب ب�رسعة .ومن ال�صعب تخزينها ال�ستخدامها يف ال�شهر التايل ،دع
عنك ال�سنة التالية ،ومن �شبه امل�ستحيل ا�ستخدامها يف املبادلة مع
�أ�شخا�ص بعيدين .وهناك �أي�ضا م�شكلة قابلية الق�سمة — فلي�س كل ذي
قيمة ت�سهل ق�سمته ،كما �أن و�ضع معيار موحد لكل وحدة م�س�ألة خادعة؛
وعلى �سبيل املثال ،لي�س من ال�سهل حتديد قيمة �سلة من الفراولة قيا�سا
ببنود �أخرى وال احلفاظ على ثباتها .وال يقت�رص الأمر على �أن الفراولة
ت�ضعف ح�صيلة النقود ،بل �إن تلك هي حال معظم الأ�شياء.
ولكن بدا �أن املعادن النفي�سة تلبي االحتياجات الثالثة :فهي وحدة
ح�ساب م�ستقرة ،وخمزن يدوم للقيمة ،وو�سيط مبادلة مي�سور .وهناك
�صعوبة يف احل�صول عليها ،وهناك معرو�ض حمدود منها يف العامل.
وهي تدوم عرب الأزمان .وي�سهل جتزيئها �إىل عمالت موحدة وال تفقد
قيمتها عندما تق�سم �إىل وحدات �أ�صغر .و�إجماال ،ف�إن دميومة املعادن
النفي�سة وحمدودية املعرو�ض منها وارتفاع تكاليف �إحاللها و�سهولة
حملها جعلتها �أكرث جاذبية كنقود من �أي �سلع �أخرى.
وحتى الآونة الأخرية ن�سبيا ،كان الذهب والف�ضة ميثالن العملة
الرئي�سية التي ي�ستخدمها الأ�شخا�ص� .إال �أن الذهب والف�ضة ثقيالن
ووجد النا�س مبرور الوقت �أنه من الأي�رس عليهم ،بدال من حمل املعدن
الفعلي يف كل مكان يذهبون �إليه ومبادلته بال�سلع� ،أن يودعوا املعدنني
النفي�سني يف البنوك ويقوموا بال�رشاء والبيع با�ستخدام ورقة تفيد
ملكيتهم لودائع الذهب �أو الف�ضة .وكان ب�إمكان من يرغب �أن يذهب
�إىل البنك ويح�صل على املعدن النفي�س الذي يدعم الورقة .ويف نهاية
املطاف ،جرى ف�صل املطالبة الورقية على املعدن النفي�س من املعدن.
وعندما كُ �رست هذه ال�صلةُ ،ولدت نقود الثقة .ومن الناحية املادية
ال توجد لنقود الثقة قيمة� ،إال �أن قيمتها تنح�رص يف �أن بلدا ما وافق

ب�شكل جماعي على �إ�سناد قيمة لها .وباخت�صار ،تعمل النقود لأن النا�س
تعتقد �أنها �ستعمل .ومع تطور و�سائل التبادل ،تطورت م�صادره — من
�أ�شخا�ص يف مقاي�ضة� ،إىل �شكل من �أ�شكال القبول اجلماعي عندما كانت
النقود �شعريا �أو �أ�صدافا� ،إىل حكومات يف الع�صور الأحدث.
ورغم �أن ا�ستخدام عمالت معدنية �أو ورقية موحدة جعل من الأي�رس
حتديد �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،فقد �أ�سهم مقدار ما هو موجود من نقود
يف النظام �أي�ضا بدور مهم يف حتديد الأ�سعار .وعلى �سبيل املثال،
يجد مزارع القمح �سببني على الأقل لالحتفاظ بالنقود :ا�ستخدامها
يف املعامالت (دفع نقدية مقدما) وكهام�ش �أمان يقيه من احتياجات
امل�ستقبل (االدخار التحوطي) .ولنفر�ض �أن ال�شتاء قادم و�أن املزارع
يريد زيادة ح�صيلته النقدية حت�سبا لنفقات م�ستقبلية .و�إذا كان املزارع
يجد �صعوبة كبرية يف العثور على �أ�شخا�ص ذوي نقود يريدون �رشاء

باخت�صار ،تعمل النقود لأن النا�س تعتقد
�أنها �ستعمل.
القمح ،فرمبا ي�ضطر �إىل قبول عدد �أقل من العمالت املعدنية �أو النقدية
يف مبادلة احلبوب .والنتيجة هي �أن �سعر القمح ينخف�ض لأن املعرو�ض
من النقود �أقل من الالزم .ورمبا يكون �أحد �أ�سباب ذلك هو فقط �أنه ال
يوجد ذهب كاف ل�صك نقود جديدة .وعندما تنخف�ض الأ�سعار ككل،
ي�سمى ذلك انكما�شا .ويف املقابل� ،إذا كان مقدار النقود املتداولة �أكرب
مع ا�ستمرار ثبات م�ستوى الطلب على ال�سلع ،تنخف�ض قيمة النقود.
وهذا هو الت�ضخم — عندما يتطلب احل�صول على نف�س مقادير ال�سلع
واخلدمات قدرا �أكرب من النقود (انظر مقال «ما هو الت�ضخم؟» يف عدد
مار�س  2010من جملة التمويل والتنمية) .وميكن �أن يكون احلفاظ على
التوزان بني الطلب على النقود واملعرو�ض منها م�س�ألة خادعة.

كيف تقا�س النقود

يف الإح�صاءات الر�سمية ،يقا�س مقدار النقد يف االقت�صاد عموما
من خالل ما ي�سمى «النقود مبعناها الوا�سع» ،التي ت�شمل كل �شيء
ميثل خمزنا للقيمة وال�سيولة .وت�شري ال�سيولة �إىل املدى الذي ميكن
عنده بيع �أ�صول مالية بقيمة قريبة من قيمتها ال�سوقية الكاملة يف
وقت ق�صري� .أي� ،أنه ميكن حتويل هذه الأ�صول املالية ب�سهولة �إىل
�شكل �آخر من �أ�شكال النقود ،مثل النقدية .ورغم �أن جميع البلدان
تدرج العملة والودائع القابلة للنقل (النقود مبعناها ال�ضيق) يف
النقود مبعناها الوا�سع ،ف�إن هناك عنا�رص �أخرى ميكن �أن متثل
خمزنا للقيمة وال�سيولة على نحو يكفي لعدها �ضمن النقود مبعناها
الوا�سع .ومن بني الأ�شياء التي يقول �صندوق النقد الدويل ()2000
�إنه ميكن عدها يف النقود مبعناها الوا�سع ما يلي:
العمالت الوطنية (ت�صدرها عموما احلكومة املركزية).
الودائع القابلة للنقل ،التي تت�ضمن ودائع حتت الطلب (قابلة
للنقل ب�شيك �أو حوالة م�رصفية)؛ وال�شيكات امل�رصفية (�إذا ا�ستخدمت
كو�سيط للمبادلة)؛ وال�شيكات ال�سياحية (�إذا ا�ستخدمت للمعامالت
التي جترى مع مقيمني)؛ وودائع �أخرى �شائعة اال�ستخدام لأداء
مدفوعات (مثل بع�ض الودائع بالعملة الأجنبية)
الودائع الأخرى ،مثل الودائع االدخارية غري القابلة للنقل،
والودائع لأجل (الأموال التي ُترتك وديعة لفرتة زمنية حمددة)،
�أو اتفاقات �إعادة ال�رشاء (التي يقوم مبقت�ضاها �أحد الأطراف ببيع
ورقة مالية واملوافقة على �رشائها مرة �أخرى ب�سعر حمدد).
الأوراق املالية عدا الأ�سهم ،مثل �شهادات الإيداع والأوراق
التجارية (التي تكون بالأ�سا�س �سند مديونية ل�رشكة) القابلة
للتداول.

ت�صنيع النقود

تت�سم نقود الثقة بكفاءة ا�ستخدام �أكرب من املعادن الأخرى .وال تعتمد
تعديالت املعرو�ض منها على مقدار املعادن النفي�سة املوجودة� .إال �أن
ذلك يزيد من تعقيدها :فتحديدا لأنه توجد كمية حمددة من املعادن
النفي�سة ،يكون هناك حد ملقدار الأوراق النقدية التي ميكن ا�ستخدامها.
و�إذا مل يكن هناك ذهب �أو ف�ضة لدعم النقود ،كيف تعرف احلكومات
كمية الأوراق النقدية التي ينبغي �أن تطبعها .وهذا يو�صلنا �إىل
املع�ضالت التي تواجهها احلكومات .فمن ناحية ،توجد �إغراءات دائمة
�أمام ال�سلطات لإ�صدار نقود ،لأن احلكومات ت�ستطيع ا�ستخدامها ل�رشاء
املزيد من ال�سلع واخلدمات وتعيني عدد �أكرب من الأ�شخا�ص ودفع مزيد
من الأجور وزيادة �شعبيتها .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن طبع مقادير زائدة
من النقود يبد�أ يف رفع الأ�سعار .و�إذا بد�أ الأ�شخا�ص يعتقدون �أن الأ�سعار
�ستوا�صل االرتفاع ،فقد يزيدون �أ�سعار �سلعهم هم �أنف�سهم حتى بوترية
�أ�رسع .وما مل تتدخل احلكومة لكبح هذه التوقعات ،ف�ستتناق�ص الثقة
يف النقود ،وقد ينتهي الأمر ب�أن تفقد قيمتها .وذلك هو ما يحدث يف
الت�ضخم ال�شديد .ولتبديد هذا الإغراء بطباعة النقود بداع وبدون داع،
قامت معظم البلدان اليوم بتفوي�ض مهمة تقرير مقدار ما ينبغي طباعته
من نقود �إىل بنوك مركزية م�ستقلة ،مكلفة ب�أن تفعل ذلك على �أ�سا�س
تقييمها الحتياجات االقت�صاد وال تقوم بتحويل �أموال �إىل احلكومة
لتمويل �إنفاقها (راجع مقال «ما هي ال�سيا�سة النقدية؟» يف عدد �سبتمرب
 2009من جملة التمويل والتنمية) .وعبارة «طباعة النقود» هي يف
جزء منها ت�سمية خاطئة .فمعظم النقود املوجودة الآن هي يف �صورة
ودائع م�رصفية ولي�ست عمالت ورقية (راجع الإطار).

االعتقاد ميكن �أن يذوي

�شهدت البلدان التي ت�سري يف طريق الت�ضخم املرتفع بنف�سها كيف
تعتمد قيمة النقود بالأ�سا�س على الأ�شخا�ص الذين يعتقدون فيها .ففي
الثمانينات� ،أخذ النا�س يف بع�ض بلدان �أمريكا الالتينية ،مثل الأرجنتني
والربازيل ،يفقدون ثقتهم يف العملة تدريجيا ،لأن الت�ضخم كان ينتق�ص
قيمتها ب�رسعة كبرية .وبد�أوا ي�ستخدمون عملة �أكرث ا�ستقرارا ،هي
الدوالر الأمريكي ،كعملة بحكم الواقع .وت�سمى هذه الظاهرة الدولرة
غري الر�سمية� ،أو الدولرة بحكم الواقع .وتفقد احلكومة يف هذه احلالة
احتكارها لإ�صدار النقود — وميكن �أن يكون الرجوع عن الدولرة �صعبا
للغاية.
وت�سلط بع�ض ال�سيا�سات التي ا�ستخدمتها احلكومات ال�ستعادة الثقة
يف عملتها ال�ضوء بطريقة جميلة على اجلانب «الإمياين» املتعلق بعمل
النقود .ففي تركيا ،على �سبيل املثال� ،أعادت احلكومة �أ�سا�س عملتها،
اللرية ،بحذف �ستة �أ�صفار منها يف عام  .2005و�أ�صبح مليون لرية
بني ع�شية و�ضحاها لرية واحدة .ويف املقابل ،ا�ستحدثت الربازيل عملة
جديدة يف عام  ،1994الريال الربازيلي (ويف الواقع ،ا�ستحدثت الربازيل
عددا من العمالت اجلديدة مبرور الوقت) .ويف كال البلدين ،م�ضى
املواطنون قدما ،مبينني �أنه ما دام اجلميع يقبلون �أن تكون فئة خمتلفة
�أو عملة جديدة هي العرف ،ف�ستكون بب�ساطة هي العرف .ومثلها يف ذلك
مثل نقود الثقة� .إذا قبل النا�س فكرة �أنها نقود ،ف�إنها ت�صبح نقودا.

■

�إيرينا �أ�سموند�سون و�سيدا �أونر اقت�صاديتان يف �إدارة اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واملراجعة يف �صندوق النقد الدويل.
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