في مركز الصدارة

أتيش ريكس غوش
طرأت تغيرات هائلة
على النظام النقدي
الدويل خالل العقود
السبعة املاضية،
وتمكن صندوق النقد
الدويل من التكيف
معها.

اجتمعت الوفود القادمة من 44
دولة منذ  70عاما حلضور املؤتمر
النقدي واملايل للدول املتحدة يف
بريتون وودز بوالية نيوهامبشير ،كان الهدف هو
تصميم نظام نقدي دويل جديد بغرض تصحيح
الفوضى االقتصادية يف الفترة ما بين احلربين
العامليتين األوىل والثانية — حاالت التضخم
املفرط واالنكماش املرهق يف عشرينات القرن
املاضي ،وتداعي قاعدة الذهب ،وفترة الكساد الكبير
يف ثالثينات القرن املاضي.
وكان التحدي الذي واجه خبراء النقد واملالية
هو استحداث نظام يتيح للبلدان تصحيح اختالالتها
اخلارجية دون اللجوء إىل التخفيضات التنافسية يف
سعر الصرف املثبطة لذاتها والسياسات التجارية
التقييدية التي كانت تستخدم خالل الفترة ما بين
احلربين العامليتين .فقد كان من الالزم توزيع
أعباء التصحيح على نحو عادل بين بلدان الفائض
وبلدان العجز ،وتوفير سيولة عاملية كافية بهدف
تعزيز نمو التجارة والدخول على مستوى العامل.
واستنادا إىل جهود تمهيدية ضخمة (قام بأغلبها
جون مينارد كينز من اخلزانة البريطانية وهاري
ديكستر وايت من اخلزانة األمريكية) ،أجنزت الوفود
خطوة استثنائية حيث استطاعت االتفاق على
النظام النقدي يف فترة ما بعد احلرب خالل ثالثة
أسابيع فقط .ويف ختام املؤتمر ،أشار وزير اخلزانة
األمريكي هنري مورغنتاو االبن ،إىل أنه بالرغم من
أن أعمال املؤتمر قد تبدو غامضة بالنسبة للجمهور،
فإن النظام اجلديد مرتبط “بأساسيات وواقع احلياة
اليومية” .وقال إن ما تم حتقيقه يف بريتون وودز
كان “خطوة مبدئية ستتيح للدول مساعدة بعضها
البعض يف حتقيق التنمية االقتصادية على نحو
يحقق املنفعة املتبادلة والثراء للجميع”.

عندما
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وكانت الركيزة األساسية التي قام عليها النظام
اجلديد — الذي أطلق عليه اسم نظام بريتون
وودز— وضع أسعار تعادل ثابتة ولكن قابلة
للتعديل خملتلف العمالت مقابل الدوالر األمريكي
الذي حتدد قيمته بالذهب .وتم إنشاء صندوق
النقد الدويل للمساعدة يف إدارة هذا النظام .وكانت
اتفاقية تأسيس الصندوق ،التي تم التفاوض بشأنها
خالل املؤتمر (حيث قدمت بلدان عديدة مشاركات
قيمة) ،انعكاسا واضحا للقوى التفاوضية النسبية
ألهم البلدان األعضاء يف الصندوق .فقد عارضت
الواليات املتحدة ،التي توقعت أنها ستكون بلد
الفائض األول يف املستقبل القريب ،دعوة كينز
إلنشاء “احتاد مقاصة دويل” فهذا االحتاد كان
سيطبق عقوبات على بلدان الفائض الكبير وبلدان
العجز الكبير على حد سواء ،وكان يمكن االستعانة
به يف تنظيم السيولة العاملية نظرا ألنه كان يقوم
على عملة حساب صورية “البانكور” .ولكن على
األقل فرض النظام اجلديد قيودا على البلدان التي
كانت تسعى إىل حتقيق مزايا جتارية غير عادلة .ومل
يُسمح بخفض قيمة العملة إال يف حاالت “االختالل
األساسي” ،بينما كان يُتوقع أن تلتزم البلدان
التي تواجه عجزا مؤقتا يف موازين مدفوعاتها،
بتطبيق سعر التعادل مع إتاحة فرصة االقتراض
من صندوق النقد الدويل (“عمليات الشراء” بلغة
الصندوق) ملساعدتها على التغلب على هذا العجز.

عمل الصندوق :بداية وشبه نهاية

كانت بداية صندوق النقد الدويل الرسمية يف شهر
ديسمبر عام  1945وكان عدد أعضائه آنذاك 30
عضوا بينما كانت البلدان األخرى بصدد إقرار
القوانين احمللية الالزمة .وارتفع عدد األعضاء إىل
 40عضوا مع بداية العمليات يف األول من مارس
عام  ،1947ثم اتسعت بعدها عضوية الصندوق

 ،1952ظهر مفهوم القروض الوقائية — أي استعداد الصندوق
إلتاحة األموال لبلد ما الستعادة الثقة فيها وتشجيع التدفقات
الرأسمالية اخلاصة مما قد يجنب البلد احلاجة إىل استخدام نقود
الصندوق فعليا — يف صورة اتفاق االستعداد االئتماين .ويف عام
 ،1963استحدث الصندوق تسهيل التمويل التعويضي إيمانا منه
بأن التقلبات يف أسعار السلع األساسية كانت غالبا هي املصدر
الرئيسي ملشكالت ميزان املدفوعات يف االقتصادات النامية .وإىل
جانب تسهيل النفط الذي قدمه الصندوق عقب صدمة أسعار النفط
األوىل ،استحدث صندوق النقد الدويل تسهيل الصندوق املمدد يف عام
 1974استهدف به البلدان التي تواجه مشكالت أطول أجال يف ميزان
املدفوعات وذلك يف سعيه املستمر إىل مساعدة أعضائه على تصحيح
اختالالت ميزان املدفوعات “دون اللجوء إىل تدابير تؤدي إىل تقويض
الرخاء الوطني أو الدويل”.
وكانت أدوات اإلقراض اجلديدة تلك ،ال سيما تسهيل الصندوق
املمدد ،إضافة مهمة إىل جمموعة أدوات اإلقراض خالل ثمانينات
القرن املاضي التي شهدت أزمة الديون يف االقتصادات النامية،
عندما ارتفع حجم التزامات اإلقراض من صندوق النقد الدويل من 2
مليار وحدة حقوق سحب خاصة يف عام  1979إىل  15مليار وحدة
حقوق سحب خاصة تقريبا يف عام ( 1983راجع الرسم البياين) .وإىل
جانب هذا التوسع يف حمفظة قروض الصندوق ،اضطر الصندوق

اتساعا كبيرا بدءا من البلدان األوروبية التي دمرتها احلروب ودول
احملور املتحاربة السابقة ،وتالها العديد من االقتصادات النامية
التي كانت قد حصلت على استقالليتها يف اآلونة األخيرة ،وانتهاء
بجمهوريات االحتاد السوفيتي السابق وبلدان أوروبا الوسطى
والشرقية يف تسعينات القرن العشرين.
ويف منتصف ستينات القرن املاضي ،بدأت الضغوط تواجه نظام
بريتون وودز بسبب حاالت العجز املستمرة يف ميزان املدفوعات
األمريكي والتي حتول على إثرها نقص الدوالر يف أعقاب احلرب
إىل تخمة دوالرات .ويف ظل تثبيت قيمة الدوالر مقابل الذهب ،كانت
املشكلة الرئيسية من منظور الواليات املتحدة تكمن يف وضع بلدان
الفائض على مسار التصحيح (أملانيا واليابان أساسا ،يف ذلك الوقت) .واجه صندوق النقد الدويل أزمة وجودية
وبالنسبة لبقية العامل ،كانت األزمة تكمن يف أن العجز األمريكي
هو إثر انهيار نظام بريتون وودز.
مصدر السيولة النظامية ،ولكن تزايد حجم الدوالرات يف خزائن البنوك
املركزية األجنبية أدى إىل زعزعة الثقة يف قدرة الواليات املتحدة على
توفير غطاء من الذهب لهذه الدوالرات.
إىل تطوير سياساته بشأن املتأخرات والشرطية وتصميم البرامج
وكان احلل الذي جاء به صندوق النقد الدويل هو حقوق السحب
corrected
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Ghosh,مع
لتتناسب
عليها
وتعديل هذه السياسات وإدخال التغييرات الالزمة
اخلاصة ـ وهي أصول احتياطية صورية (مماثلة إىل حد ما لعملة
التطورات .وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ،كان االبتكار األهم هو
البانكور التي استحدثها كينز) من شأنها توفير السيولة دون احلاجة إىل
التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي يف عام  — 1986وتاله التسهيل
عجز مقابل يف بلدان عمالت االحتياطي .ولكن هذا احلل كان غير كاف
التمويلي املعزز للتصحيح الهيكلي يف عام  ،1987وتسهيل النمو
وجاء متأخرا جدا .وهكذا انهار نظام بريتون وودز رغم ما تم اتخاذه
واحلد من الفقر يف عام ( 1999يطلق عليه اآلن الصندوق االستئماين
من تدابير يائسة لترقيع النظام من خالل خطوط تبادل النقد األجنبي
للنمو واحلد من الفقر) — ومبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
بين البنوك املركزية يف ستينات القرن املاضي وحماولة يائسة أخيرة
التي تهدف إىل تخفيف أعباء الديون ،والغرض منهما مساعدة البلدان
إلعادة مواءمة أسعار العمالت بموجب اتفاقية سميثسونيان يف عام
على حتقيق تصحيحات خارجية أقل ضررا بالنمو االقتصادي —
 1971بعدما علقت الواليات املتحدة حتويل احتياطيات الدوالر إىل
وإن كان غالبا مع مزيد من الشروط الهيكلية يف البرامج.
ذهب .ويف ظل االضطرابات احلادة الناجتة عن صدمات
أسعار النفط يف أواخر عامي  1973و  ،1974كان
من املستحيل إعادة تثبيت أسعار صرف العمالت ﰲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت
الرئيسية مقابل بعضها البعض .وواجه صندوق النقد ﻗﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﻗﺮوﺿﻪ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
الدويل أزمة وجودية إثر انهيار نظام بريتون وودز .وﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺮاض إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وظهرت تساؤالت غير مستغربة حول أهمية منظمة كان
)ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ،إﺟﻤﺎﱄ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺘﻤﺪ ،ﺑﻤﻠﻴﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(
١٢٠
الغرض من وجودها إدارة نظام مل يعد موجودا بين ليلة
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
وضحاها .وأصاب موظفي الصندوق حالة من اليأس
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
١٠٠
أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
دفعتهم إىل نشر رثاء ساخر عن مؤسستهم.
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
٨٠

تقديم املساعدات

ولكن دور الصندوق يف إقراض البلدان التي تواجه
مشكالت يف موازين مدفوعاتها جعله جزءا ضروريا
من النظام النقدي الدويل ،ال سيما بعد صدمات أسعار
النفط .وكانت عمليات السحب األولية من الصندوق
(قامت فرنسا بأول عملية سحب يف عام  )1947يف
صورة “شراء مباشر” مما يعني أن البلد كان يسحب
النقود بصورة فورية .غير أنه يف وقت مبكر من عام

أزﻣﺔ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

أزﻣﺔ اﻟﺘﻜﻴﻼ
اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

٦٠
٤٠
٢٠

ﺻﻔﺮ

١٩٥٢ ١٩٥٦ ١٩٦٠ ١٩٦٤ ١٩٦٨ ١٩٧٢ ١٩٧٦ ١٩٨٠ ١٩٨٨ ١٩٩٢ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٨ ٢٠١٢

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ  ١٩٥٢إﱃ  ١٩٧١ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﻦ  ١٩٧٢إﱃ  ٢٠١٣ﺑﻤﻠﻴﺎرات
ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ.
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ومع انقضاء أزمة الدين يف أواخر ثمانينات
القرن العشرين — وما صاحبها من قروض مقدمة
من صندوق النقد الدويل — وإثارة التساؤالت جمددا
حول أهمية دور املؤسسة ،استطاع صندوق النقد الدويل
العودة إىل مركز الصدارة هذه املرة من خالل مساعدة االحتاد
السوفييتي وأوروبا الوسطى والشرقية على التحول إىل نظام اقتصاد
السوق .وكانت املساعدات املقدمة يف جزء منها عبارة عن جهود
مباشرة بغرض احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي ،ولكن تصميم
البرامج يف هذه البلدان غالبا ما كان يتطلب قيام الصندوق بتقديم
املشورة (تضاعف حجم املساعدات الفنية املقدمة تقريبا بين عامي
 1990و )1996وفرض شروط أيضا بعيدة كل البعد عن اختصاصاته
املعتادة — فيما يتصل بسياسة التسعير واخلصخصة واحلوكمة ،على
سبيل املثال.
وحققت برامج اإلقراض املتاحة من الصندوق نقلة نوعية خالل
أزمات احلساب الرأسمايل يف األسواق الصاعدة يف تسعينات القرن
املاضي ،كانت أهمها األزمات املالية يف آسيا خالل الفترة -1997
 ،1998ولكنها امتدت لسنوات طويلة على مدى العقد — بدءا من
قيام املكسيك بخفض قيمة العملة يف ديسمبر  1994إىل انهيار
جملس العملة األرجنتيني يف يناير  .2002وبخالف ما استلزمته
هذه األزمات من تمويل كبير للتصدي لها ،فقد أثارت حتديات حتليلية
عديدة بالنسبة للصندوق (وجلميع املتخصصين يف جمال االقتصاد
بوجه عام) .وأصبح الصندوق طرفا يف خالف حول االستجابات
املالئمة من خالل السياسات ،وكان عليه وضع أدوات جديدة وتضمين
القطاع املايل وقطاع الشركات يف حتليالته االقتصادية الكلية وتقديم
املساعدة الفنية لهذين القطاعين.

رقابة صارمة أم رقابة غير صارمة

وبالرغم من أن نظام بريتون وودز مل يعد موجودا منذ أوائل سبعينات
القرن املاضي ،كان النظام النقدي الدويل ال يزال يواجه العديد من
املشكالت التي واجهها مصممي النظام .ففي التقرير النهائي الذي
عرضته جلنة العشرين (جلنة وزارية تم تشكيلها يف يوليو  1972للنظر
يف إجراء إصالحات يف النظام النقدي الدويل) على جملس حمافظي
الصندوق يف يونيو  1974على سبيل املثال ،أشارت إىل أن “حتقيق
االتساق بين التزامات جميع البلدان املدينة والدائنة على حد سواء”
و“تعزيز إدارة السيولة العاملية” من األهداف الرئيسية التي يلزم
حتقيقها إلصالح النظام النقدي الدويل.
وثبت جمددا أن االتفاق أمر بعيد املنال .فبدال من العودة إىل نظام
بريتون وودز (ولكن مع توزيع أعباء التصحيح على نحو أكثر اتساقا
بين البلدان) ،دعت اتفاقية التأسيس املعدلة الصندوق إىل أن “يشرف
على النظام النقدي الدويل لضمان كفاءة عمله  ....ويمارس رقابة
صارمة على سياسات أسعار الصرف يف البلدان األعضاء” .وهكذا
كان من املقرر أن يكون لنظام الرقابة شقان :رقابة ثنائية لضمان
وفاء فرادى البلدان بالتزاماتها بموجب االتفاقية (املعدلة) ،ورقابة
متعددة األطراف لإلشراف على عمل النظام .وكان ذلك بداية تقرير
آفاق االقتصاد العاملي يف عام .1980
غير أن اتفاقية التأسيس املعدلة وقرار عام  1977املعني بالرقابة
على سياسات سعر الصرف مل يتضمنا إرشادات كثيرة حول كيفية
إجراء الرقابة ،وتطورت عملية الرقابة باملمارسة .ففي أواخر تسعينات
القرن املاضي على سبيل املثال ،اتضح أن الرقابة يتعين عدم قصرها
على قضايا أسعار الصرف فحسب ،بل يجب أن تشمل أيضا إجراء
اختبارات سالمة دورية على البلدان األعضاء كي ال تهدد آثار العدوى
الناجتة عن األزمات املالية استقرار النظام ككل.
ومع ظهور اختالالت احلساب اجلاري الضخمة يف االقتصادات
الكبرى (يطلق عليها االختالالت العاملية) يف مطلع األلفينات ،عادت
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إىل دائرة الضوء املشكلة األزلية املتمثلة يف عدم اتساق توزيع أعباء
التصحيح .وكانت هذه االختالالت ضمن اختصاصات الصندوق
الرقابية نظرا الرتباطها بسياسات أسعار الصرف يف البلدان األعضاء
وألنها كانت تشكل خطرا حمتمال على استقرار النظام .ورغم إجراء
“مشاورات متعددة األطراف” يف عام  2006وصدور قرار عن جملس
حمافظي الصندوق بهدف تعزيز نظام الرقابة عام ( 2007والذي تم
دجمه الحقا يف قرار الرقابة املوحد الصادر عام  ،)2012مل يحقق

وال يزال النظام النقدي الدويل يواجه
نفس التحديات تقريبا التي كان يواجهها
منذ  ٧٠عاما.
الصندوق أي جناح يذكر يف إقناع االقتصادات الكبرى بإقرار سياسات
من شأنها احلد من االختالالت .ويف الوقت نفسه ،قامت بلدان األسواق
الصاعدة بتحسين سياساتها االقتصادية الكلية وتعزيز مؤسساتها مما
أدى إىل تقليل حدوث األزمات ،ووصل إقراض الصندوق يف منتصف
األلفينات إىل أدنى مستوياته خالل عدة عقود .وبدا جمددا أن الصندوق
يف طريقه إىل الزوال هذه املرة بسبب هذا التطور املفاجئ ،حيث أصبح
دخله الذي يأتي أغلبه من نشاط اإلقراض غير كاف لتغطية تكلفة
الرقابة واملساعدة الفنية.

دائرة كاملة

تبددت الشكوك يف أهمية دور الصندوق إثر انهيار البنك االستثماري
األمريكي ليمان براذرز وما تاله من أزمة مالية عاملية ،وبدأ
الصندوق بعدها يف ضخ سيولة يف االقتصاد العاملي من خالل
تخصيص حقوق سحب خاصة .وزاد حجم القروض املقدمة من
الصندوق — وبدأ بإقراض بلدان السوق الصاعدة يف أوروبا
وغيرها ،ثم عدة أعضاء يف منطقة اليورو ،وأتاح لهذه البلدان تمويال
أطول أجال (يف صورة تسهيالت الصندوق املمددة) للتعامل مع
املشكالت املطولة يف موازين مدفوعاتها .ويف ظل زيادة االعتماد
املتبادل بين بلدان العامل وخماطر انتقال العدوى ،واستنادا إىل فكرة
اتفاق االستعداد االئتماين ،استحدث الصندوق أدوات وقائية صريحة
(مثل خط االئتمان املرن) لتعزيز الثقة .وردا على تهمة عدم اكتشاف
األزمة قبل وقوعها ،قام الصندوق بتصميم جمموعة من األدوات
التحليلية تكون أكثر قدرة على اكتشاف األزمات املالية وآثارها عبر
احلدود وجتنبها والتخفيف من حدتها وحلها.
ويف الوقت احلايل ،بلغ حجم حمفظة القروض وأنشطة الرقابة
واملساعدة الفنية املقدمة من الصندوق (أكبر بمقدار ثالثة أضعاف
تقريبا مقارنة بعام  )1990أعلى مستوى له على اإلطالق — مدعوما
بالتوسع يف األعمال البحثية والتحليلية — كما أصبح املركز املايل
للصندوق أكثر استمرارية وأقل اعتمادا على اإلقراض .وال يزال النظام
النقدي الدويل يواجه نفس التحديات تقريبا التي كان يواجهها منذ
 70عاما ،ولكن الشكل الظاهري لهذه التحديات ،ال سيما نمو التدفقات
الرأسمالية اخلاصة ،اتخذ صورا خمتلفة مل تطرأ على خيال البلدان
املؤسسة.
وهكذا ،فإن اإلجناز احلقيقي للمؤتمر النقدي واملايل مل يكن وضع
نظام بريتون وودز ،ولكن اإلجناز احلقيقي هو إنشاء مؤسسة تستطيع
تلبية االحتياجات املتغيرة ألعضائها وتقوم بذلك بالفعل — لتحسين
الواقع اليومي الذي يعيشه الناس.

■

أتيش ريكس غوش هو مدير مساعد يف إدارة البحوث بصندوق النقد
الدويل.

