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انطالقة الحفالت الموسيقية الحية
كمصدر مهم لدخل الصادرات

فبراير  ،2014أقيم احتفال موسيقي يف مستودع معتم شبيه بالكهوف
يف قلب واشنطن العاصمة إحياء لذكرى أول حفلة موسيقية أقامتها
فرقة الروك البريطانية "البيتلز" يف الواليات املتحدة يف نفس املبنى
قبل  50عاما .لكن وافق احتفال هذا العام أيضا الذكرى اخلمسين النطالقة
احلفالت املوسيقية احلية كمصدر مهم للدخل بالنقد األجنبي.
ويف عام  ،1964تم تثبيت أسعار الصرف الرئيسية يف إطار نظام بريتون
وودز الذي تم استحداثه – جنبا إىل جنب مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
– يف عام  .1944وقد أُنشئ صندوق النقد الدويل للمساعدة يف احلفاظ على
استقرار أسعار الصرف هذه ،كما استخدمت االقتصادات الكبرى القيود على
الصرف للحفاظ على قيم عمالتها .وقد استلزمت هذه القيود حصول الشركات
واملواطنين العاديين على تصريح من احلكومة لتحويل عمالتهم احمللية إىل
عمالت أجنبية ،وعدم قيامهم بذلك إال يف احلدود القانونية.

احلفاظ على سعر التعادل

أعطى احلفاظ على أسعار الصرف الثابتة أهمية
هائلة للموازين التجارية يف االقتصادات
الكبرى ،نظرا ألن العملة الصعبة التي يتم
حتصيلها من الصادرات أو إنفاقها على
الواردات حتدد بالفعل مستويات أسعار
الصرف .وقد واجه اجلنيه االسترليني يف
بريطانيا ضغوطا خافضة باستمرار يف
منتصف الستينات من القرن العشرين نتيجة
استمرار العجز يف امليزان التجاري ،وكانت
احلكومة البريطانية آنذاك تسعى جاهدة
للحفاظ على سعر تعادل اجلنيه االسترليني عند
 2.80دوالر وتتجنب اخلزي من تخفيض قيمة
العملة الرسمية يف إطار نظام بريتون وودز.

زف يف

دون للع
ستع
البيتلز ي .1966
يف يوليو

فريق غنائي ساحر

كان فريق البيتلز جمرد فريق غنائي بالنسبة
للكثيرين ،لكن بالنسبة للحكومة البريطانية
كان آلة سحرية لطباعة الدوالر األمريكي.
فعادة ما كانت حفالت املوسيقى الشعبية
الكبرى يف منتصف ستينات القرن العشرين
مصدرا للدخل بالعملة احمللية فقط .واملغني
األمريكي إلفيس بريسلي ،مثال ،مل يُقم
حفالت غنائية مطلقا خارج أمريكا الشمالية
وهاواي ،وكان دخل جميع حفالته بالدوالر
األمريكي ،باستثناء أربع حفالت يف كندا.
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طوكيو

دوالر ،مارك أملاين ،ين

على النقيض من ذلك ،سجل فريق البيتلز دخال قياسيا
عامليا بالدوالر األمريكي من احلفالت التي أحياها خالل
جوالته يف الواليات املتحدة أعوام  1964و 1965و.1966
وذكرت تقارير إعالمية أن الفريق حقق دخال صافيا قدره
 650دوالرا يف الثانية بقيمة الدوالر يف الوقت احلايل من
احلفالت احلية يف عام  .1965عالوة على ذلك ،بدأت الفرقة
يف عام  1966جوالت غنائية يف أملانيا واليابان حققت
منها دخال هائال باملارك األملاين والين .ويف الوقت نفسه،
تعرض اجلنيه االسترليني لضغوط متزايدة نتيجة طفرة
االستهالك يف اململكة املتحدة والتي أدت إىل زيادة الواردات
إىل جانب إضراب البحارة طويل األمد الذي أعاق الصادرات.

قوة املوسيقى

انضم فريق البيتلز ،عن طريق حتصيل رسوم حفالته بالعملة
الصعبة ،لفئة النخبة من مصدري البنود "غير املنظورة" يف
بريطانيا ،وهي :املؤسسات التجارية التي حققت دخال بالعملة
األجنبية ليس من تصنيع السلع املادية املنظورة ونقلها ،بل من
االئتمانات واإليرادات غير املنظورة .وكان يمكن أن يسجل احلساب
اجلاري للمملكة املتحدة يف منتصف الستينات من القرن العشرين
عجزا مستمرا لوال صادراتها التقليدية غير املنظورة آنذاك من
اخلدمات املالية ،والتأمين ،وبراءات االختراع ،وحقوق التأليف
والنشر .وقد أضاف فريق البيتلز إىل تلك الصادرات الدخل من بنوده
غير املنظورة :مبيعات التذاكر ،ورسوم احلفالت ،وإتاوات األعمال
املوسيقية ،وتراخيص السلع ،وحقوق األداء املوسيقي.

اليابان

وب

جائزة املصدرين

كان رئيس وزراء بريطانيا يف منتصف
الستينات من القرن العشرين هو االقتصادي،
هارولد ويلسون ،خريج جامعة أكسفورد
احلاصل على عدة جوائز ،والذي سرعان ما
الحظ بنظرته اخلبيرة الثاقبة مساهمة فريق
البيتلز يف ميزان املدفوعات عندما كانت
حكومته تسعى جاهدة للدفاع عن اجلنيه
االسترليني .ويف نوفمبر من عام ،1965
قلد ويلسون الفرقة وسام اإلمبراطورية
البريطانية ،وهي جائزة وطنية تُمنح عادة
لكبار رجال الصناعة ،وأصحاب املشروعات،
واخملترعين.

السالح السري للجنيه االسترليني

البيتلز

ملسرح يف
على خشبة ا

ملانيا يف يو
هامبورغ بأ

نيو .1966

مع تصاعد أعداد احلاضرين يف حفالت البيتلز وتزايد الفوضى يف مناطق
العروض ،أصبح هناك تهديد للنظام العام وتوقفت الفرقة عن الظهور يف
احلفالت احلية تماما يف أغسطس عام  .1966وبعد ذلك بعام ،تم تخفيض
اجلنيه االسترليني إىل  2.40دوالر ،وطلبت اململكة املتحدة االقتراض من
صندوق النقد الدويل يف عامي  1967و .1969واليوم ،أصبحت أسعار
الصرف الرئيسية معومة ،ومل تعد احلكومات الكبرى يف حاجة إىل حماية سعر
التعادل الثابت من خالل فرض قيود على الصرف أو املنافسة على الصادرات
غير املنظورة لتعزيز موازين التجارة املتدهورة .لكن منذ  50عاما مضت ،كان
الدخل القياسي الذي حققه فريق البيتلز بالعملة الصعبة هو سالح بريطانيا
السري يف سعيها على مدى ثالث سنوات لتفادي تخفيض قيمة العملة.

إعداد سايمون ويلسن ،حمرر أول يف هيئة حترير جملة التمويل والتنمية.
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