
التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: لكتروين للمركزالعنوان األ

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٦من ١                                        ٢٠١١-الثاينكانون 

  

  

  : إصالح نظام التمويل العاملي

؟٢١كيف نكبح األزمات املالية يف القرن الـ

  

مارتن وولف:املؤلف

  بيانات النشر

  مطبعة جامعة ييل : نيو هافن، كونيتيكت

)٢٠٠٩(الطبعة األوىل  

٢٣٠:عدد الصفحات 



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: لكتروين للمركزالعنوان األ

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٦من ٢                                        ٢٠١١-الثاينكانون 

؟٢١كيف نكبح األزمات املالية يف القرن الـ: إصالح نظام التمويل العاملي

مارتن وولف:املؤلف

  بيانات النشر

  مطبعة جامعة ييل : نيو هافن، كونيتيكت

)٢٠٠٩(الطبعة األوىل  

  ٢٣٠:عدد الصفحات 

  ١٥/٤/٢٠١٠-مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية: عرض

، نشر كتابه "الفايننشال تاميز"على الرغم من أن مارتن وولف، كبري الكتاب االقتصاديني يف 

، فإن البيانات واخلالصات الواردة يف هذا الكتاب تشري ٢٠٠٩يف " ح نظام التمويل العامليإصال"

؛ حيث يغفل الكتاب كليةً عن دراسة االيار املايل ٢٠٠٧إىل أنه انتهى من كتابته غالباً يف عام 

حنو : ولكن يف الفصل اخلتامي ذي الصفحات الثالث، والذي حيمل عنواناً غريباً. العاملي احلايل

ومع ذلك، . عاملٍ أكثر استقراراً، تطرق املؤلف ألزمة فقاعة الرهون العقارية يف الواليات املتحدة

الكتاب يستحق القراءة بسبب توقعه املسبق الندالع األزمة املالية العاملية الراهنة، بل واقتراحه فإن 

  .اعتراف الكاتب نفسهبعض احللول ملعاجلتها، حىت وإن ثبت أن هذه احللول غري فعالة، ب

وميكن للقارئ أن يتلمس بصرية الكاتب مبكراً من األجزاء األوىل هلذا الكتاب، عندما يتحدث 

، وهي غالباً وعود "هرم الوعود"، والذي يطلق عليه الطبيعة غري املستقرة للنظام املايل العامليعن 

من املصلحة املباشرة للذين "اً ما يكون بل إن الكاتب يقر بأنه غالب. بعيدة، ورمبا ال ائية، األمد

وعليه، لن يكون من اخلطأ أن نستنتج أن هذا النظام الذي ". يصدرون هذه الوعود أال يفوا ا

. يعمل أساساً مثل خمطط هرمي عمالق عرضة بشكلٍ مستمر ألزمات نظامية وايارات متواترة

فر منها يف النظام املايل العاملي الراهن، لكنه ويناقش املؤلف باستفاضة حالة عدم اليقني اليت ال م

ومن مث، . يفشل يف تقدمي حلولٍ شاملة إلصالحه، مقترحاً بدالً من ذلك وصفات حمدودة لترميمه
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ال جيوز للقارئ أن خيدعه عنوان الكتاب؛ فهو ليس حتليالً لكيفية إصالح نظام التمويل العاملي، 

  .مه أو معاجلة بعض جوانبهوإمنا يقدم فقط بعض املقترحات لترمي

باختالالت العملة، وغريها من ومع ذلك، فإن وولف على حق يف إطالق جرس إنذار فيما يتصل 

ويبدو أنه يقر ضمنياً بأن معدالت سعر الصرف املرنة ونظام العملة . االختالالت املالية العاملية

غري أن الكاتب يفشل يف تناول املشكالت . القانونية غري املغطاة جيعل األزمات املتكررة أكثر سوءاً

الرئيسة أو احلقيقية مباشرة، ويقترح، بدالً من ذلك، أنه مبا أن نظام العملة القانونية سوف يظل 

  .سائداً، فمن غري اجلدوى مناقشته

، والذي جيد مناصراً قوياً يف شخص بن "ختمة االدخار"عالوة على ذلك، يؤيد املؤلف افتراض 

نظام االحتياط الفيدرايل األمريكي، والذي يلقي اللوم على االقتصادات الناشئة فيما  بريناكي رئيس

. يتعلق بااليار املايل يف الواليات املتحدة، ويصور صانعي السياسة األمريكية كضحايا سيئي احلظ

هائلة  وفقاً هلذه الرؤية، قامت االقتصادات الناشئة وكذلك البلدان املصدرة للنفط بتكديس كميات

من األموال اليت جنتها يف املؤسسات املالية األمريكية؛ ما أدى إىل حدوث فقاعات األصول يف 

االقتصاد األمريكي، واليت خلفت وراءها أزمة ركود وأزمات مصرفية هيكلية، وختفيض ثابت 

نه يقلل وعلى الرغم من أن وولف جيد ميزة ومنطقية يف افتراض التخمة املالية، فإ. لقيمة الدوالر

من شأنه أو يهمله كليةً، والسيما أنه أصدر كتابه قبل األزمة املالية احلالية؛ حيث مل يكن نظام 

االحتياط الفيدرايل قد بدأ يف طبع النقود، ومل يكن خطر التضخم دامهاً كما هو احلال اآلن؛ وهي 

  .الظروف اليت يعتربها وولف ضرورية لقبول هذا االفتراض

التخمة املالية؛ فإن الواليات املتحدة انغمست بطريقة مزمنة يف اإلفراط النقدي؛ ألا  ووفقاً لنظرية

ويقود هذا اإلفراط يف عرض النقود إىل . حتوز امتيازاً باهظ الكلفة بطبع عملة االحتياط الدولية

ومن مث،  .هبوط أسعار الفائدة، وزيادة االئتمانات املتاحة للمستهلكني، وتآكل االدخارات العائلية

 ينتشر اإلفراط يف اإلنفاق خارج احلدود، متسبباً بعجز جتاري هائل يف اقتصاد الواليات املتحدة،

وهذا التدفق يضعف قيمة الدوالر، كما أن العمالت . وبتدفق مصاحب للدوالرات إىل اخلارج

واليات املتحدة دق املؤلف جرس اإلنذار من حتول الكما  .املعومة ترتفع إىل مستويات ال تنافسية

  .إىل القوة العظمى املقترضة يف العامل، أو ما يعرف ببلد املالذ األخري يف االقتراض واإلنفاق
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فعلى خالف . ويعرض وولف تصوراً جيداً لتكرارية األزمات العاملية منذ بدأت عوملة التمويل

وأا حتظى بتأييد كثري من  ليربالية التجارة، واليت يرى الكاتب أا أفادت االقتصادات حول العامل،

عوملة التمويل ولدت سلسلة من األزمات النقدية واملصرفية، يف الثمانينيات االقتصاديني، فإن 

- ١٩٩٧وقد كانت األزمة اآلسيوية . والتسعينيات من القرن املاضي، والسيما يف الدول النامية

من أهم هذه  ٢٠٠٠تينية ، واألزمة األرجن١٩٩٩-١٩٩٨، وأزمات روسيا والربازيل يف ١٩٩٨

  .األزمات

ووفقاً . ويشري وولف إىل أنه بعد هذه اخلربات املريرة، قررت االقتصادات الناشئة أن تقلب الطاولة

أحد األسباب الرئيسة لتكرارية األزمات املالية اليت أصابت هذه االقتصادات يف القرن له، فإن 

والذي مولته حكوماا باقتراض قصري املدى العشرين كان ارتفاع العجز يف ميزاا التجاري، 

وكانت هذه وصفة كارثية، طبقاً للكاتب؛ ألن أصول االقتصادات الناشئة كانت . بالعملة األجنبية

عادة مقومة بعمالا احمللية، بينما ديوا اخلارجية مقومة بعملة أجنبية أقوى، وبصورة حمددة 

وعليه، فحينما تصيب أزمة اقتصادية حمتومة االقتصادات الناشئة، فإن عدداً . الدوالر األمريكي

ومن الواضح أن املؤلف . من اإلفالسات اليت تتبعها يكون سببها اختالل هائل يف العملةكبرياً 

  .كموظف كبري يف البنك الدويليصدر هنا عن جتربته وخربته يف العمل 

يف هذا اخلصوص، يقر أن الدول املتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدويل، 

وقد . القتصادات الناشئة املطوقة باملشكالت يف أوقات األزماتفشلت بدرجة كبرية يف إنقاذ ا

أجرب ذلك عدداً من الدول اآلسيوية، مثل الصني، على ابتكار طريق جديد إلنقاذ اقتصاداا من 

وكوا على دراية دقيقة بأخطار االقتراض بالعمالت األجنبية، قررت هذه . األزمات املتواترة

استطاعت هذه الدول، وخاصة ووفقاً لوولف، . صبح دوالً مقرِضةتالدول أن تؤمن نفسها بأن 

الصني، حتقيق ذلك اإلجناز من خالل احملافظة على أسعار صرف منخفضة، وتطوير فائض هائل يف 

موازينها التجارية، ومراكمة احتياطات ضخمة بالعملة األجنبية، وختزينها يف املؤسسات املالية 

وقد أدى هذا كله إىل حدوث ختمة يف االدخار الكوين، . ية منهاالغربية، وبصفة خاصة األمريك

بكل ما ارتبط ا من خلل يف توازن تدفقات رؤوس األموال، واحنياز امليزان لصاحل تدفقات 

مكّنت هذه االستراتيجية وحسب الكاتب، . رؤوس األموال من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة

ط من جتنب خماطر أزمة العملة، بل أيضاً من الوقاية من ظهور فقاعات االقتصادات الناشئة ليس فق
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ويصف وولف نشاطات االقتصادات الناشئة يف أسواق رأس املال العاملية  .األصول يف اقتصاداا

؛ مبعىن أا تتجنب التدفقات الداخلية لرأس املال الصايف إىل "تدخن ولكنها ال تشهق"بأا 

ه، فقد جنحت هذه االستراتيجية يف حتويل املشكلة املزمنة يف نظام التمويل وطبقاً ل. اقتصاداا

اليت استحوذت وحدها على حوايل (العاملي إىل الدول املتقدمة، وبصفة خاصة الواليات املتحدة 

وقد أدى هذا إىل تزايد العجز يف امليزان اجلاري ). من مبالغ ختمة االدخار العاملي% ٧٠

  .من الناتج احمللي اإلمجايل األمريكي% ٧حينها يعادل  األمريكي، حيث أصبح

وتركز وصفة الكاتب ملعاجلة االختالالت املالية أساساً على تقليص فائض امليزان التجاري، بل 

كما يوصي بتأسيس صندوق نقد إقليمي كبري . حىت زيادة اختالله، يف االقتصادات الناشئة

اخلاصة برابطة اآلسيان وكل من الصني (٢٠٠٠ماي لالحتياطات املالية، مثل مبادرة شيانج 

واليابان وكوريا اجلنوبية، حملاربة التدفقات املالية لغايات املضاربة، ودعم الدول اليت تواجه هجوماً 

ومن هذا . ، كبديل ممكن لتخزين احتياطات العملة األجنبية يف الدول املتقدمة)على عمالا

عدد حمدود من مناطق العملة، حىت ال يظل أكرب اقتصاد عاملي املنطلق، يدعم وولف فكرة تطوير 

وعلى الرغم من أنه ال يعترف بأن . هو أكرب مستورد صاف لرأس املال األجنيب) الواليات املتحدة(

فمن ناحية، . املشكلة احلقيقية تكمن يف نظام االحتياط الدوالري، فإن اقتراحه هذا يبدو متناقضاً

على وضعية الدوالر كعملة االحتياط الدولية، ومن ناحية أخرى يدعو إىل  يؤيد الكاتب اإلبقاء

ووفقاً للعديد من اخلرباء االقتصاديني، فإن السبب احلقيقي لألزمة . إنشاء عمالت احتياط إقليمية

املالية احلالية واألزمات السابقة عليها يكمن يف الوضع املهيمن للدوالر األمريكي، والذي هو أيضاً 

وما يدعو للدهشة هو أن هذه العملة . دة احملاسبية القياسية لكل املؤشرات االقتصادية الرئيسةالوح

  .غري مغطاة بالذهب، أو مدعومة بأية سلعة تداولية أخرى

كما ترسم وصفة معاجلة الالتوازن املايل العاملي دوراً جديداً لبلدان الفوائض املالية، وال سيما 

. ر املايل العاملي عن طريق تنازهلا أو إلغائها وسائل الرقابة على رأس املالالصني، يف حتقيق االستقرا

كما جيب عليها أيضاً، وفقاً للكاتب، إعادة تقييم سعر عمالا، واستخدام وحدة عمالا احمللية يف 

املعامالت التجارية واملالية العاملية، واعتمادها كوحدة يف عمليات اإلقراض الدويل؛ أي هزمية 

  .، الذي يشري إىل إقراض بلدان أخرى باستخدام عمالت دولية قابلة للتحويل"أصل اخلطيئة"
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وتتضمن الوصفة أيضاً إصالح صندوق النقد الدويل وتطوير وظائف جديدة له؛ مبا يكفل زيادة 

متثيل االقتصادات الناشئة يف الصندوق ومشاركتها من ناحية، ومتكني الصندوق من احملافظة على 

ويف إصالح اإلدارة واحلكم يف الصندوق، يطالب . ار األسواق العاملية من ناحية أخرىاستقر

الكاتب بإجراء إصالح جوهري يف قواعد التصويت، وأن يتحدد نفوذ الدول األعضاء يف اإلدارة 

التنفيذية للصندوق جزئياً من خالل املبالغ القابلة للتحويل املودعة لدى الصندوق اختيارياً من 

الصندوق مهمة إدارة االحتياطي النقدي العاملي  عالوة على ذلك، يقترح الكاتب أن يتوىل. اقبله

  .للبلدان األعضاء ووظيفة إدارة األصول العاملية حبيث يكون قادراً على إدارة األزمات

ويف احلقيقة، تستأهل توصيات وولف أخذها بعني االعتبار؛ وميكن أن تثبت جناعتها يف معاجلة أو 

تيب الظواهر الشاذة واملشكالت الرئيسة يف نظام التمويل العاملي، وإن اتسمت بالطابع الفين تر

ومع ذلك، فإن اإلشكالية األكرب . البحث يف أساسيات هذه املشكالت وأصوهلا البحت وأمهلت

صادية اآلن تتلخص يف أن االقتصاد العاملي ال ميكنه أن يستمر معتمداً على احلظوظ أو األقدار االقت

وال ميكن للواليات املتحدة أن تظل مرساة . لدولة واحدة، أو على تقلبات عملة واحدة غري مغطاة

  .االقتصاد العاملي يف ظل العوملة


