
 

 

 
   

     Faculty of Commerce 
         Graduate Studies 
     Economics Department 

 

A Thesis Summary: 

The availability of reforming the 

performance of the global monetary 

system after the financial crisis 

(A comparative study) 
Submitted by: 

Mohammed Ibrahim Abdu Ibrahim 
To fulfill the requirements of PhD in Economics 

Under Supervision of 
Prof .Dr .Yomn El Hamaki 

Professor at the Department of Economics 
Faculty of Commerce, Ain Shams University 

 

Dr. Wael Fawzy 
Lecturer of Economics at Faculty of commerce, 

 Ain Shams University  
2015 



 

Summary 

The topic of this Doctor of Philosophy dissertation is: The 

availability of reforming the performance of the global monetary 

system after the financial crisis (A comparative study). 

The dissertation is divided into four major parts; the first, the 

second and the fourth are subdivided into two chapters, and the 

third is subdivided into three chapters. 

The first part presents the global monetary system from an 

analytical perspective, and this part is divided into two chapters, 

the first chapter is about the essence of the global monetary 

system, which explains the concept and the components of the 

global monetary system and its goals, then the origins and the 

evolution of the global monetary system, as it explains the 

economic and the political conditions that the world has gone 

through since the second half of the nineteenth century. Therefore, 

it starts with the gold standard, then Bretton Woods’s system, and 

finally the flexible exchange rate regime. 

The second chapter seeks to analyse the problems of the 

present global monetary system, where it begins to clarify 

indicators and aspects of the problems of the present global 

monetary system, then moves to display the problems of the 

system, which are respectively as the chapter clarifies: the 

dominance of the US dollar on the global monetary system, the 

increase of international reserves, the unbalanced growth between 

the monetary and the real sectors, as well as the cost, complexity 

and the risk of currency swaps, and finally the structure and the 

mechanism of the global monetary system. 

Through the study of this part, the following facts have been 

found: 

- The global monetary system is a set of conventions, rules and 

tools of public policy and an economical, institutional and 

political environment to achieve two of the global public key 

goals for countries: Provide an international currency or 

currencies and achieve external stability. 



 

- The objectives of the global monetary system did not differ 

much throughout its history, as it focuses on the following: 

 Encouraging international monetary cooperation. 

 Facilitating the expansion and the balanced growth of 

international trade in order to achieve high levels of 

employment and real income and to maintain them. 

 Achieve stability in the exchange rates. 

 Establishing a global settlement system. 

 Allowing the general resources of the system (with 

sufficient guarantees) temporarily to members who 

experience difficulties in their balance of payments. 

- The modern world has known three different monetary 

systems, the first was the gold standard system, which 

collapsed and faded with the onset of the First World War. 

Then the Bretton Woods system, which was adopted by the 

United States after the end of World War II. As decided by 

the United States, the dollar's convertibility into gold has 

seized to continue at the beginning of the seventies of the 

twentieth century, and the basic support system of Bretton 

Woods has collapsed, then in 1978, the Jamaica agreement 

came to make amendment to the International Monetary 

Fund agreement and allowed countries to determine its 

currency exchange rate, which means following a flexible 

exchange rate regime, either individually or jointly. 

- Since the collapse of Bretton Woods’s system after the 

United States’ decision to refrain converting the dollar into 

gold, the global monetary system began to suffer from many 

problems. As since that date, the global financial and 

monetary system entered a period of successive crises that 

emerged strongly and sharply increased since the mid of the 

seventies of the last century and up till the global financial 

crisis in 2008. Since 1971 and up till 2011, about 147 

banking crises, 218 crises in foreign exchange market, and 

66 debt crises have occurred. 



 

 The use of the dollar as the base for the global monetary 

system has raised a lot of problems, and the most 

important of these that it takes into account the interests 

of the country that issues this currency, and provides the 

advantages of accessing the economic resources of the 

world without any charges through the use of banknotes 

(dollars), and thus the United States enjoys having the 

right towards the world to impose a tax on the world 

through the use of the dollar in international transactions. 

 The demand of maintaining reserves has increased since 

1971, when the United States dropped fixed exchange 

rate system. This actually refers to the case of doubt and 

uncertainty that is experienced by the international 

community and reflected on its tendency to accumulate 

international reserves to cope with external shocks, 

especially the continuous fluctuations in exchange rates. 

Meanwhile, this fact can be verified by tracking numbers 

of the economic reserves that show the growing trend of 

the global economy to accumulate non cash reserves 

more than cash reserves, which illustrates countries’ 

tendency to maintain reserves in the form of gold and 

special drawing rights more than currencies. 

 Many developing countries have accumulated huge 

amounts of reserves over the last two decades to act as a 

self-insurance against external shocks, however keeping 

these reserves is actually a prohibitive cost, as it leads to 

losing the opportunity of exploiting these stocks in long-

term investments. Therefore, motives behind retaining 

large amounts of reserves by developing countries 

represents a fundamental failure in the current 

international monetary system. 

 The witnessed growth in liquidity doesn’t take into 

account the growth in the global GDP, and as a result of 

this unbalanced growth between liquidity and real market, 

inflation rates continue to grow. So, we can say that the 

absence of an international monetary authority that 



 

implements a global monetary policy and serves all 

parties in the international community has led to the 

unbalanced growth between real and money market. 

 The current status of the multi-currency global monetary 

system does not facilitate international trade, investment, 

and foreign direct investment, due to the high cost of 

currency swap and risks of exchange rate fluctuations. 

 The global monetary system is just a term to describe a 

set of conventions, rules, and policy instruments, as well 

as the economical, the institutional, and the political 

environment that works to provide a currency or 

international currencies that settle transactions at the local 

or the international level. With the lack of an integrated 

mechanism, institutional structure, and a clear design of 

the system, the system is tainted by a lot of weakness and 

impracticalness, and it lacks consistency across 

institutions and sectors of the market, not to mention the 

lack of consistency across countries.  

Based on the above, Part one has achieved the first objective of 

the study through analysing and studying the most important 

problems of the current global monetary system. It also proved 

that the first hypothesis of the study is true, which argues that the 

global monetary system is facing a lot of problems that affect its 

efficiency and increase the importance of changing it. 

The second part seeks to study the ongoing variables all over 

the global monetary system. This part is divided into two chapters, 

the first one tried to illustrate the reflections of changes in the 

economic landscape on the global monetary system. Which starts 

by reviewing changes in the balance of economic power on the 

international arena, through the review of changes in the 

proportions of contribution to global GDP, international trade, 

foreign direct investment, as well as the size of international 

reserves. Then it continues to review the consequences of changes 

in the balance of economic power that affected the global 

monetary system and converted it into a multipolar system. This 



 

can be clarified by presenting the expected prospects of the 

increasing role of the Euro in the international monetary system, 

through reviewing the role of the euro as a reserve currency, 

alternative currency, an anchor of exchange rate, in addition to its 

role in the global debt markets. The chapter also mentioned the 

prospects of turning the Yuan into an international currency, 

through the review of recent developments in the international use 

of the Chinese Yuan, the determinants of the growing international 

use of the Yuan, and challenges related to the internationalization 

of the Yuan. 

 The second chapter clarifies the opportunities and the 

possibilities of applying the global single currency, and it begins 

with reviewing the US dollar opportunity to continue dominating 

the international monetary system, and then reviewing the 

possibility of the existence of a multi-currency system, in addition 

to studying the possibility of using the SDR in the settlement of 

international transactions, and finally it studies the possibility of 

relying on a one single global currency. The chapter also 

conducted a comparison between different proposed alternatives 

for the future of the global monetary system. On the last section of 

this part, we presented what had been made to seek global 

monetary unity compared to the evolution of the European 

monetary cooperation to find out what has been achieved so far in 

order to create a global monetary system that depends on a global 

currency. 

Based on the above and through the study of this part, we can 

mention the following facts: 

 By the end of the twentieth century and the beginning of 

the twenty first century, western countries, especially the 

OECD countries, started to lose their economical 

superiority when new economic power, represented in the 

EMDCs including the BRICs countries and many Asian 

countries, started to form a new global multi-polar 

economical system, this can be witnessed through the 

increase of BRIC countries’ share to global GDP, trade, 



 

FDI, and volume of international reserves, especially 

China. 

 Since the release of the euro on the first of January 1999, 

it has become the most important competitor to the US 

dollar, through the growing acceptance of it as an 

important currency in the global markets. 

 In light of the rapid economic growth of China, and the 

recent actions taken by the Chinese authorities to remove 

the obstacles of the international use of Yuan, the Yuan 

can become an international currency in the medium 

term, beside the US dollar and the euro, and therefore we 

may see during the next 15 to 20 years a trio-polar 

international monetary system. 

 Recently, and especially after the global financial crisis in 

2008, many economists and politicians started to talk 

about a currency war in the international monetary 

system, especially between the United States, the Euro 

Area, and China. As each of them is trying to stimulate its 

economy and tighten its control over the global economy. 

 There are a number of proposals for the future of the 

global monetary system, some argue that the dollar will 

continue to dominate the system; others predict that the 

global monetary system is on its way to be a multi-

currencies system, while others argue the preferential use 

of the SDR for the settlement of international 

transactions. The researcher also reviewed the use of a 

global currency under the supervision of a unified 

international monetary authority that holds the right to 

issue this currency and implement a single monetary 

policy for the world, especially in the age of globalization 

and open markets. 

 After studying various alternatives of the future of the 

global monetary system, we clarified that the global 

currency alternative is the best alternative, although there 

were a number of difficulties that face its implementation, 

and the most important difficulty is the difficulty of 



 

reaching a unified political decision at the international 

level, especially on the part of the United States, 

however, with the passage of time, and with the decline in 

the relative weight of the United States’ economy, which 

may lead to the control of other economies on the global 

monetary system, the United States may be one of various 

countries that may call for one single global currency. 

 Although there are a lot of proposals for the future of the 

global monetary system, which may seem contradictory, 

these proposals may represent steps in the way of the one 

single global currency. 

 In spite of the fact that the one single global currency 

project has not entered the stage of implementation, and it 

still didn’t get the consensus of all parties of the 

international community, it must be noted that the global 

monetary system has already taken a number of steps that 

we can count on to build the one single global currency 

system, which is clearly shown when compared to the 

experience of the European Monetary Union. 

Based on the above, part two has achieved the second goal of 

the study by studying the ongoing changes of the global monetary 

system and the different proposed alternatives to its future. It has 

also proved that the second hypothesis of the study is true, which 

stated that according to the ongoing changes of the global 

monetary system, there are a number of possible alternatives for 

the future of the system. 

The third part seeks to study the international experiences of 

monetary unions, where the first chapter begins with presenting 

the framework of the European System of Central Banks through a 

review of the institutional structure and decision-making 

mechanism of the system, then the conditions and the mechanism 

of joining the Eurozone, shareholders and voting mechanism, as 

well as issuing currency rights, the general framework of monetary 



 

policy and finally the financial policy of the European economic 

and Monetary Union. 

The second chapter presents the framework of the Federal 

reserve system and conducts a comparison between it and the euro 

system through a review of the institutional structure and the 

decision-making mechanism, then the shareholders and voting 

mechanism, as well as issuing currency rights, the general 

framework of monetary policy, As well as presenting similarities 

and differences between the euro system and the Federal Reserve 

System, and finally the chapter presents a comparison between the 

unconventional monetary policies that have been adopted by the 

European Central Bank and the Federal Reserve during the global 

Financial Crisis. 

Furthermore, the third chapter tries to explore the future of the 

European economic and monetary union by assessing the ability of 

euro zone countries to comply with the convergence rates in 

addition to presenting different scenarios of the European 

economic and monetary union, the future of Greece in the 

Eurozone, and the proposed reforms to restore stability to the euro 

zone. 

Based on the above and through the study of this part, the 

researcher was able to reach the following facts: 

 The study of the European system of central banks and 

the Federal Reserve System could be useful when trying 

to draw the institutional structure, the mechanism of 

decision-making, and a proposal of the global monetary 

system framework that relies on the one single global 

currency. 

 The responses of the European Central Bank and the 

Federal Reserve to global financial crisis were different 

due to the different structures of the two systems, as well 

as the nature of the crisis that faced each system, and the 

timing of the crisis in each of them. 

 The monetary policy followed by the Federal Reserve to 

face the global financial crisis was more effective than 

the monetary policy of the European Central Bank for a 



 

number of reasons, one of these reasons is the timing of 

the decision-making, in addition to the smooth and the 

easy way to make decisions in the mechanism of the 

Federal Reserve System than in the European Central 

Bank, because of the lack of a unified financial system or 

a political union in the Eurozone. 

 The European Economic and Monetary Union is passing 

through successive and overlapping crises that began with 

the liquidity crisis in the banking Sector, followed by the 

sovereign debt crisis, and then the slowdown of the 

economic growth crisis. However, the way the union 

manages the crisis and deals with it is expected to reform 

it in the future according to four unexpected scenarios 

these are: sticking to the current structure but continue to 

move in a confused way through the crisis, breaking-up 

the Eurozone, establishing core Europe, or sticking to the 

current structure but moving towards a fiscal and political 

union. 

Based on the above, Part three has contributed to achieving the 

third objective of the study by benefiting from studying the 

European system of central banks and the Federal Reserve System 

experiences in an attempt to reform the global monetary system. It 

has also proved that the third hypotheses of the study is true by 

proving that we can benefit from studying the experiences of the 

European system of central banks and the Federal Reserve System 

in the reformation of the global monetary system. 

At the end of the study, the fourth part seeks drawing a 

proposed framework for the mechanism of the global monetary 

system, where the first chapter explains the proposed framework 

of the global monetary system after the global financial crisis, 

through a display of the institutional structure, the functions of the 

proposed global monetary system, the conditions of joining the 

system of the global currency, and the proposed shareholders and 

voting mechanism for the Bank for International Settlements, as 

well as the right of issuing the global currency. The chapter also 



 

reviewed the proposed general framework of the monetary policy 

of Bank for International Settlements, and finally the role and the 

mechanism of the International Monetary Fund in the proposed 

system. 

Finally, the second chapter presented the position of Egypt in 

light of the proposed global monetary system, through displaying 

the size of the Egyptian economy with respect to the global 

economy, and then it evaluates the interrelationships between the 

Egyptian economy and the global economy, and finally the steps 

that have to be taken by Egypt in light of the proposed global 

monetary system. 

Based on the above and through the study of this part, we 

reached the following facts: 

 After studying the European system of central banks and 

the Federal Reserve System, taking into account the 

unique case of the global monetary system, we were able 

to draw a proposed framework for the global monetary 

system that ensures stability and prevents the occurrence 

of crises to a large extent. The system is based on two 

essential tools: Bank for International Settlements to 

operate as a central bank for the whole system after 

reformulating its role to achieve this purpose, and the 

International Monetary Fund after modifying its role and 

its working mechanism to do its role of supervision and 

control all over the countries of the world regarding their 

budget deficit and balance of payments, in addition to 

ensuring international economic stability. 

 The proposed system that works under a unified 

international currency can control member countries that 

have a surplus or a deficit in their balance of payments, 

and assist countries to restore their economic stability, as 

well as providing economic support to countries that are 

in need of such assistance in a proper time. In addition, 

the system also ensures balanced development of the 

global economy, therefore, Egypt may benefit from this 

situation. 



 

 Reforming the global monetary system mechanism may 

take some time for many reasons; this includes that such a 

system requires the consensus of all international parties 

in order to build its own executive institutions at a 

multilateral level, and until this happens, Egypt should 

follow a proactive management in managing its financial 

accounts, in order to protect itself from destabilizing 

capital flows. At the regional level, Egypt can try to 

increase monetary and financial cooperation between 

Arab and African developing countries, including the 

compilation of reserves, and the establishment of regional 

mechanisms that can settle payments without the use of 

the US dollar, in addition to encouraging working on 

building regional systems of exchange rates that would 

help countries in the region to avoid the occurrence of 

financial and monetary crises, or managing such crises 

the best way. 

Based on the above, Part four has contributed to achieving the 

third objective of the study by benefiting from studying the 

European system of central banks and the Federal Reserve System 

experience in the attempt of reforming the global monetary 

system. The chapter also contributed to the achievement of the 

fourth objective of the study by studying Egypt’s situation in the 

proposed international monetary system. It also proved that the 

third and the fourth hypotheses of the study are true, by proving 

that we can benefit from studying the experiences of the European 

system of central banks and the Federal Reserve System in the 

reformation of the global monetary system, as well as proving that 

Egypt can benefit from the restructuring of the global monetary 

system framework. 

In the light of the facts that the study found, we could provide 

the following recommendations: 

1. We can clearly witness that the US dollar is gradually 

starting to lose its dominance on the global economy as the 

most important currency through the emergence of rival 



 

currencies such as the euro, which has become the second 

most important currency in the global economy, as well as 

the Chinese Yuan, which is expected to become a major 

international currency in the near future. The existence of 

such a multipolar system may lead to creating a state of 

instability on the global economic level as a whole, and 

could lead to a global currency war between the electrodes 

which may lead to negative consequences for all parties in 

the international community. However, in order to avoid 

such situation, the world must start from now on to find a 

forum of a unified global monetary system that ensures 

maintaining an overall global economic stability, especially 

in the age of globalization and international markets 

integration. 

2. The speed and frequency of the crises that have hit the 

global economy, in addition to their large sizes and global 

effects, are all factors that indicate that the international 

community no longer has the welfare of time to reform the 

global monetary system. Therefore, searching for an 

alternative global monetary system has begun and the 

researchers from developing countries and Egypt have to 

present their perceptions and opinions in such system and 

clarify that a global balanced economic development is now 

a must due to the interdependence and the overlapping of 

the global economy, and if we didn’t take into our accounts 

this factor, the global economy would enter into various 

economic crises based on the devaluation of currencies and 

the contraction of aggregate demand which could lead to a 

long global recession. 

3. The reform of the performance of the global monetary 

system requires studying the European System of Central 

Banks and the Federal Reserve System experience for being 

the most successful experiences at the global level. As their 

experiences could be beneficial in reforming the global 

monetary system. 



 

4. Since the idea of applying the one single global currency 

will take some time for some reasons such as the 

international agreement on the idea and building the 

required institutions, management of the national capital 

accounts is required in order to protect countries from 

capital flows that may affect the economic stability of these 

countries. In addition, countries may enhance monetary and 

financial regional cooperation including accumulating 

reserves and using regional tools for payment without using 

the dollar. Also, encouraging working with regional 

exchange rates that protect countries from monetary and 

financial crises and help in managing these crises when they 

happen. 

5. Individuals who are in charge of determining the relative 

weights of the basket of currencies that determine the 

international monetary reserves in Egypt must pay attention 

to changes of the international monetary system. And they 

must consider the developments of Egypt’s international 

trade when they determine currencies that the international 

reserve consists of and the share of each currency in this 

reserve, as well as the currency of the peg which is used to 

determine the exchange rate of the Egyptian pound, and in 

light of the changes taking place in the global economy, we 

must re-examine and evaluate the benefits and the costs of 

continuing pegging the Egyptian pound to the dollar. 

6. Some emerging countries, especially (The BRICs) group, 

have already built their economies through following some 

economic development models that are designed by national 

economists and away from the IMF and other international 

institutions conditions. This may require revising the 

situation through economists in developing countries 

including Egypt, before following the prepared developing 

models that are determined by the IMF and the World Bank. 



 

7. Egypt must cooperate with African and Arabic countries to 

guarantee a good representation among the G20. And this 

may happen through offering more seats to Arab and 

African countries. Countries should also ask for increasing 

the shares of developing and poor countries inside the 

international institutions especially, the IMF in order to 

offer the opportunity to poor and developing countries to 

make decisions inside these institutions. In addition to 

having the required finance in case of crises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Researcher Name: Mohammed Ibrahim Abdu. 

Dissertation title: "The availability of reforming the 

performance of the global monetary system after the financial 

crisis (A comparative study)". 

A Doctor of Philosophy dissertation – Ain Shams University, 

Faculty of Commerce, Economics Department, 2015. 

The dissertation aims to draw a proposed framework for the 

global monetary system that guarantees solving the problems that 

the current international monetary system suffer from, since the 

global financial crisis has clearly shown that the current 

international monetary system couldn’t perform its role under its 

current framework. The proposed framework was also drawn after 

studying the problems of the system and its ongoing changes, in 

addition to comparing different alternatives for its future and 

determining the best of them. The study also tried to benefit from 

the experiences of the most successful monetary unions (European 

System of banks Central, and the Federal Reserve) in drawing the 

structure and the proper framework for the future of the global 

monetary system in a way that may ensure its stability and the 

property of its role in the long term. Finally, the researcher tried to 

evaluate Egypt’s situation in the proposed international monetary 

system.  

The researcher has used both the theoretical and the analytical 

framework to study the possibilities of reforming the global 

monetary system after the global financial crisis. Through 

following the theoretical framework, the researcher was able to 

identify the global monetary system and its historical 

development. Using the analytical framework, the researcher has 

studied, analysed, and evaluated the current global monetary 

system, in addition to identifying the problems that the system 

suffers from. The researcher also used the analytical framework to 

identify the ongoing changes of the international monetary system 



 

which will be reflected on its future. As well as studying and 

analysing the opportunities and the possibilities of applying the 

one single global currency. Furthermore, the research also 

proceeded to analyse the structure and the mechanism of action of 

the European system of central banks and the Federal Reserve 

System, different future scenarios of the European economic and 

monetary, in addition to drawing a proposed framework of the 

global monetary system after the global financial crisis. Finally, 

the researcher tried to evaluate Egypt’s situation in the proposed 

international monetary system. 
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 ملخص الدراسة:

النظام النقدي العالمي بعد األزمة المالية ات إصالح أداء موضوع الرسالة ىو إمكاني
 .العالمية )دراسة مقارنة(

ين، إلى مبحثاألول والثاني والرابع منيا  ، ينقسمولفصأربعة وقد قسمت الدراسة إلى 
 .فيما ينقسم الفصل الثالث إلى ثالثة مباحث

 حيث يعرض، عرض النظام النقدي العالمي بنظرة تحميميةالفصل األول يىذا و 
مفيوم ومكونات النظام النقدي النظام النقدي العالمي، وىو يوضح ماىية المبحث األول 
، ثم نشأة وتطور النظام النقدي العالمي، وىو الجزء الذي تم التعرض والعالمي وأىداف

مظروف االقتصادية والسياسية التي مر بيا العالم منذ النصف الثاني من القرن فيو ل
ض أواًل قاعدة تداول النقود اإستعر تم ، وعمى ذلك فقد ت الحاضرالوقالتاسع عشر وحتى 

نظام وآخيرًا ض النظام النقدي العالمي في ظل نظام بريتون وودز، ااستعر ، ثم تم الذىبية
 سعر الصرف المرن.

أما المبحث الثاني فيسعي إلى تحميل مشكالت النظام النقدي العالمي المعاصر، 
المعاصر، ثم بعد العالمي  النقدياىر مشكالت النظام بتوضيح مؤشرات ومظحيث يبدأ 

ذلك يتنقل إلى عرض مشكالت النظام وىي كما أوضحيا المبحث عمى الترتيب مشكمة 
ىيمنة الدوالر عمى النظام النقدي العالمي، ومشكمة تزايد اإلحتياطيات الدولية، ومشكمة 

شكمة تكمفة وتعقيدات ومخاطرة النمو غير المتوازن بين القطاع النقدي والحقيقي، كذلك م
 .ظام النقدي العالميالن آلية عملىيكل و مبادالت العمالت، وأخيرًا 

 وقد تم من خالل دراسة ىذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
أن النظام النقدي العالمي ىو مجموعة من االتفاقيات والقواعد وأدوات السياسة  -

والمؤسسية والسياسية التي تعمل عمى تحقيق العامة وكذلك البيئة االقتصادية 
اثنين من المنافع العامة العالمية األساسية لمدول: توفير عممة أو عمالت دولية 

 وتحقيق االستقرار الخارجي.



 

لم تختمف كثيرًا عمى مدي تاريخة، حيث أنيا  أىداف النظام النقدي العالميإن  -
التوسع والنمو المتوازن في  تيسيرالنقدي الدولي، تشجيع التعاون تركز عمى 

تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي بغرض  التجارة الدولية
إقامة نظام ، العمل عمى تحقيق االستقرار في أسعار الصرف، والمحافظة عمييا

إتاحة موارد النظام ، ممعامالت الجارية بين البمدانل مدفوعات متعدد األطراف
تصحيح االختالالت التي تصيب موازين لبضمانات كافية العامة بصفة موقتة و 

الرخاء عمى المستوي الوطني أو قد تضر مدفوعاتيا دون المجوء إلى تدابير 
 ا.ن مدفوعات البمدان وتخفيف حدتييز واتقصير أمد االختالل في م، الدولي

 ،ثالثة نظم نقدية مختمفة، بداية من نظام قاعدة الذىبالعالم الحديث عرف  -
ثم نظام بريتون وودز إنيار وتالشى مع بداية الحرب العالمية األولى.  يالذ

الذي تم تبنيو بإيعاز من الواليات المتحدة بعد انتياء الحرب العالمية الثانية. 
في بدايو  السمطات األمريكية، إيقاف تحويل الدوالر إلى ذىبومع إعالن 

لتأتي  وودز االساسية، سبعينيات القرن العشرين إنيارت دعامة نظام بريتون
وتدخل تعديل عمى اتفاق صندوق النقد الدولي  8791إتفاقية جامايكا في عام 

، أو بنظام عممتيا سعر صرفكل دولة في تحديد سمح الصندوق بحرية بحيث 
 سواء كان فرديا أم مشتركا. سعر الصرف المرن

ريتون وودز الذي تم اعتماده في بالثابت منذ أن تم إلغاء نظام سعر الصرف  -
توقف الواليات المتحدة عن تحويل الدوالر إلى ذىب بدأ النظام النقدي العالمي ب

منذ ذلك التاريخ دخل النظام المالي والنقدي فيعاني العديد من المشكالت، 
العالمي في مراحل متتالية من األزمات التي برزت بشدة وازدادت حدتيا منذ 

 فيية موصواًل إلى األزمة المالية العال منتصف السبعينيات من القرن الماضي،
أزمة في سوق  881أزمة مصرفية، و 879، حيث وقعت نحو 8001عام 

وحتي عام  8798منذ عام  أزمة دين عام 66الصرف األجنبي، ونحو 
8088. 



 

أحد أىم مشكالت النظام النقدي العالمي الحالي أنو يقوم من الناحية الواقعية  -
تيا الوطنية، وقد أثار ستصدر من دولة ليا سياعمى أساس عممة وطنية 

إستخدام الدوالر كأساس لمنظام النقدي العالمي الكثير من المشكالت من أىميا 
أنو يراعي مصالح الدولة المصدرة ليذه العممة، وذلك بتوفير مزايا الحصول 
عمى موارد إقتصادية من العالم بال مقابل حقيقي بمجرد توفير أوراق نقدية 

عامل )الدوالر(، وبذلك تتمتع الواليات المتحدة تجاه العالم بما يشبو الحق في لمت
 فرض ضرائب عمى العالم مقابل إستخدام الدوالر في المعامالت الدولية.

عندما تخمت الواليات المتحدة  8798تزايد الطمب عمى اإلحتياطيات منذ عام  -
ا يشير إلى حالة الشك عن نظام الصرف الثابت والقابل لمتحويل لمذىب وىو م

وعدم اليقين التي يعيشيا المجتمع الدولي والتي تنعكس في االتجاه إلى مراكمة 
االحتياطيات الدولية لمواجية الصدمات الخارجية وخاصة التقمبات في أسعار 
الصرف، ومن خالل مطالعة األرقام يمكننا مالحظة االتجاه المتزايد لالقتصاد 

اطيات غير النقدية بشكل أكبر من االحتياطيات النقدية العالمي لمراكمة االحتي
وىو ما يوضح مدى ميل الدول إلى االحتفاظ باالحتياطيات في شكل ذىب 

 ووحدات سحب خاصة أكثر من االحتفاظ بالعمالت.
قامت العديد من الدول النامية بمراكمة أرصدة ضخمة من اإلحتياطي عمى  -

تأمين ذاتي ضد الصدمات الخارجية، إال مدى العقدين األخيرين لتكون بمثابة 
أن تمك العممية تتضمن تكمفة باىظة لالحتفاظ بتمك األرصدة من خالل تكمفة 
الفرصة البديمة الستغالل تمك األرصدة في استثمارات طويمة األجل، فالدوافع 

تمثل أوجو من االحتياطي لدى الدول النامية وراء االحتفاظ بأرصدة كبيرة 
 .نقدي العالمي الحالينظام الالسية في القصور األسا

ن النمو في السيولة عمى مستوى العالم ال يتم بشكل منظم أو باألخذ في إ -
االعتبار النمو الحادث في الناتج العالمي اإلجمالي. ونتيجة ليذا النمو غير 

إستمر النمو في معدالت  ةوالسوق الحقيقي ةالمتوازن ما بين السوق النقدي
يمكن القول أن غياب وجود سمطة نقدية فوق دولية تتولى وضع  التضخم وعميو



 

وتنفيذ سياسات نقدية تخدم مصالح جميع األطراف في المجتمع الدولي قد أدى 
وبالتالي  ةوالسوق الحقيقي ةإلى وجود نمو غير متوازن ما بين السوق النقدي

 ظيور التضخم وصعوبة القضاء عمى تمك المشكمة االقتصادية األزلية.

ن الوضع الحالي لمنظام النقدي العالمي متعدد العمالت ال يعمل عمى تيسير إ -
حركة التجارة واالستثمار وانتقال رؤوس األموال عمى المستوي الدولي نظرًا لما 
يحممو النظام النقدي الحالي من تكمفة عاليو لمبادلة العمالت ومخاطر مرتفعة 

 من تقمبات أسعار الصرف.

مجموعة من عالمي المعاصر ىو مجرد مصطمح لوصف النظام النقدي ال -
االتفاقيات والقواعد وأدوات السياسة العامة وكذلك البيئة االقتصادية والمؤسسية 

لتسوية المعامالت عممة أو عمالت دولية توفير  عمى والسياسية التي تعمل
عمى مستوي العالم سواء عمى المستوي المحمي أو الدولي، مع عدم وجود آليو 

تصميم النظام يشوبو الكثير مل متكاممة أو ىيكل مؤسسي واضح ومتكامل فع
من الضعف، وغير عممي، ويفتقر إلى االتساق عبر المؤسسات وقطاعات 

 .السوق، ناىيك عن عدم االتساق عمى مستوي البمدان

وبناء عمى ما سبق فالفصل األول قد أسيم في تحقيق ىدف الدراسة األول من 
ودراسة أىم مشكالت النظام النقدي العالمي المعاصر. كما أثبت صحة خالل تحميل 

فرض الدراسة األول بإثباتو أن النظام النقدي العالمي يعاني عدد من المشكالت التي 
 تؤثر عمى كفاءة عممو وتستدعي تغييره.

المتغيرات الجارية عمى ساحة النظام النقدي فيسعى إلى دراسة  نيأما الفصل الثا
إلنعكاسات تغيرات المشيد االقتصادي عمى المبحث األول بعرض  ويبدأ، يالعالم

النظام النقدي العالمي. حيث يبدأ بإستعراض التغيرات في موازين القوي االقتصادية 
عمى الساحة الدولية، من خالل استعراض التغيرات في نسب المساىمة في الناتج 

دفقات االستثمار األجنبي المباشر وكذا العالمي اإلجمالي وتدفقات التجارة الدولية وت
حجم االحتياطيات الدولية. ثم ينتقل بعد ذلك إلى استعراض النتائج المترتبة عمى 



 

التغيرات في موازين القوي االقتصادية باتجاة النظام النقدي العالمي إلى نظام متعدد 
النقدي  االقطاب، من خالل عرض االفاق المتوقعة لزيادة دور اليورو في النظام

العالمي، بإستعراض مركز اليورو كعممة احتياطي ومرساة لسعر الصرف ودوره في 
أسواق الدين العالمية واستخدامة كعممة بديمة. وأيضًا االفاق المتوقعة لتحول اليوان إلى 
عممة دولية، من خالل استعراض التطورات االخيرة في االستخدام الدولي لميوان 

 دام الدولي المتزايد لميوان والتحديات المتصمة بتدويل اليوان.الصيني ومحددات االستخ
مكانيات تطبيق العممو الموحدة أما المبحث الثاني فيوضح  ، ويبدأ باستعراضفرص وا 

 استمرار ىيمنة الدوالر عمى النظام النقدي العالمي، ثم بعد ذلك استعراضإمكانية 
 م وحداتاإستخدإمكانية دراسة  أيضاً و إمكانية وجود نظام نقدي عالمي متعدد العمالت، 
، وأخيرًا دراسة إمكانية إعتماد النظام حقوق السحب الخاصة لتسوية المعامالت الدولية

النقدي عمى عممو دولية موحدة، ومن بعدىا يعرض مقارنة لمبدائل المختمفة المطروحة 
ازة في سبيل لمستقبل النظام النقدي العالمي. وفي األخير يستعرض المبحث ما تم إنج

الوحدة النقدية العالمية مقارنة بتطور التعاون النقدي األوروبي لموقوف عمى ما تم 
التوصل إليو حتي اآلن في سبيل تييئة النظام النقدي العالمي لمعمل في ظل عممو 

 دولية موحدة.
 وقد تم من خالل دراسة ىذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:

رين ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح من المؤكد منذ نياية القرن العش -
أن الدول الغربية بدأت تفقد وبسرعة تفوقيا االقتصادي لتزاحميا قوي اقتصادية 

، وبشكل خاص دول موعة الدول الناشئة والديناميكيةجديدة متمثمة في مج
والعديد من الدول اآلسيوية، لتشكل نظام اقتصادي عالمي  (BRIC)مجموعة الـ

جديد متعدد االقطاب، وليس أدل عمى ذلك من تمك التغيرات التي يشيدىا 
وبشكل  (BRIC)االقتصاد العالمي من خالل زيادة نسب مساىمة دول الـ

خاص الصين في الناتج العالمي اإلجمالي وحركة التجارة وتدفقات االستثمار 
 حتياطيات الدولية.وحجم اال



 

المنافس األىم لمدوالر، من أصبح  8777ينايرمن  األولمنذ صدور اليورو في  -
 .سواق العالميةاألفي  ةكعممة إصدار ىامخالل القبول المتزايد لو 

اإلجراءات األخيرة التي اتخذتيا و  ،االقتصادي السريع لمصين نموفي ضوء ال -
، يمكن يوانعترض االستخدام الدولي لمالسمطات الصينية إلزالة العقبات التي ت

كل  مع جنب إلى جنباً  ،عممة دولية بارزة عمى المدى المتوسطاليوان صبح يأن 
سنة  80إلى  81وبالتالي فقد نشيد خالل  واليورو، األمريكي من الدوالر

 اب.قطثالثي األ دولينقدي المقبمة نظام 

المالية العالمية األخيرة في عام بدأ في األونة األخيرة وخاصة بعد األزمة  -
الحديث، عن تزايد حدة الصراع عمى ساحة النظام النقدي العالمي فيما  8001

إصطالح تسمية بحرب العمالت من خالل اإلجراءات التي اتخذتيا العديد من 
الدول عمى المستوي النقدي وبشكل خاص كل من الواليات المتحدة ومنطقة 

حكام سيطرتيا عمى  اليورو والصين، بغرض درء االنكماش وتحفيز االقتصاد وا 
 االقتصاد العالمي.

نقدي العالمي، فالبعض يرى مستقبل النظام الىناك عدد من المقترحات ل -
النظام النقدي العالمي أن  استمرار ىيمنة الدوالر عمى النظام، كما يري آخرين

بأفضمية البعض فحين يجادل ، تعمالتعدد الم في اتجاه ألن يكون نظام
إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعامالت عمى المستوى 

إستخدام عممة دولية موحدة تخضع إلشراف سمطة  نعرضالدولي، في حين 
نقدية فوق دولية تتولى إصدار تمك العممة ووضع وتنفيذ سياسات نقدية موحدة 

 لمعالم خاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح األسواق.
ة البدائل المختمفة لمستقبل النظام النقدي العالمي ظيرت أفضمية بديل بعد دراس -

ن كانت  ، هتنفيذ قد تواجوىناك عدد من الصعوبات العممة الدولية الموحدة، وا 
وأىم ىذه الصعوبات ىي صعوبة التوصل لقرار سياسي موحد بيذا الشأن عمى 

ومع مرور الوقت  ، إال أنوخاصة من جانب الواليات المتحدة المستوى الدولي
وفي ظل تراجع الوزن النسبي لالقتصاد األمريكي الذي قد يؤدي إلى سيطرة قوة 



 

إقتصادية أخرى عمى النظام النقدي العالمي، قد تكون الواليات المتحدة 
 األمريكية نفسيا ذات يوم أحد المطالبين بعممة دولية موحدة.

بل النظام النقدي العالمي عمى الرغم من أن ىناك الكثير من المقترحات لمستق -
والتي قد تبدو متعارضة إال أن تمك المقترحات قد تكون في حد ذاتيا خطوات 

 .في طريق العممة الدولية الموحدة

عمى رغم من أن مشروع العممة الدولية الموحدة لم يدخل مرحمة التنفيذ أو حتي  -
إلى أن النظام  إجماع كافة أطراف المجتمع الدولية عميو، إال أنو يجب اإلشارة

النقدي العالمي قد خطي بالفعل عدد من الخطوات يمكن البناء عمييا في سبيل 
عمل النظام النقدي العالمي في ظل عممة دولية موحدة، األمر الذي يظير 

 بوضوح عند مقارنة بتجربة الوحدة النقدية األوروبية.

راسة الثاني بدراسة وبناء عمى ما سبق فالفصل الثاني قد أسيم في تحقيق ىدف الد
التغيرات الجارية عمى ساحة النظام النقدي العالمي والبدائل المقترحة لمستقبمة. كما 
أثبت صحة فرض الدراسة الثاني بإثباتو أنو وفقا لمتغيرات الجارية عمى ساحة النظام 

 النقدي العالمي فيناك عدد من البدائل الممكنو لمستقبل النظام.

يبدأ  دراسة التجارب الدولية لموحدة النقدية، حيثإلى  لثاالفصل الثفيما يسعي 
من خالل بعرض إطار عمل النظام األوروبي لمبنوك المركزية، المبحث األول 

الييكل المؤسسي وآليو صنع القرار لمنظام، ثم شروط وآليو اإلنضمام لمعممة استعراض 
إصدار العممة، واإلطار العام الموحدة اليورو، فالمساىمين وآليو التصويت، وكذا حقوق 

 لمسياسة النقدية، وأخيرًا إطار السياسة المالية لالتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي.
بنظام  توفيعرض إطار عمل نظام االحتياطي الفيدرالي ومقارن نيأما المبحث الثا

م القرار لنظام اإلحتياطي الفيدرالي، ث عصن ةاليورو، حيث يبدأ بعرض ىيئات وآلي
المساىمين وآليو التصويت، فحقوق إصدار العممة، واإلطار العام لمسياسة النقدية، وكذا 
أوجو الشبو واالختالف بين كل من نظام اليورو ونظام اإلحتياطي الفيدرالي، وفي آخر 



 

من قبل كل  ميدية المتبعةالمبحث يعرض المبحث مقارنة بين السياسات النقدية غير التق
 األوروبي واإلحتياطي الفيدرالي تجاة األزمة المالية العالمية. من البنك المركزي

ثم يعرض المبحث الثالث تصور لمرؤي المطروحة لمستقبل اإلتحاد اإلقتصادي 
والنقدي األوروبي، من خالل تقييم مدي قدرة دول منطقة اليورو عمى اإللتزام بمعايير 

وروبي، ومستقبل اليونان بمنطقة التقارب، ثم مستقبل اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي األ
 اليورو، فاإلصالحات المقترحة إلعادة اإلستقرار لمنطقة اليورو.

 وقد تم من خالل دراسة ىذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
يمكن اإلستفادة من تجربتي النظام األوروبي لمبنوك المركزية ونظام االحتياطي  -

طار عمل مقترح  الفيدرالي في محاولة رسم ىيكل مؤسسي وآليو لصنع القرار وا 
يكمن أن يعمل النظام النقدي العالمي من خالليما في ظل عممة دولية موحدة، 
ن كانت تجربة النظام األوروبي لمبنوك المركزية ىي األقرب لحالة العممة  وا 

 الدولية الموحدة.

ة المالية إستجابات كل من البنك المركزي األوروبي واإلحتياطي الفيدرالي لألزم -
العالمية مختمفة، وذلك نتيجة لالختالفات الييكمية الكبيرة بين البنكين، وكذلك 

 طبيعة األزمة الذي واجيا كل منيما، وتوقيت وقوع األزمة بكل منيما.

السياسة النقدية التي إتبعيا اإلحتياطي الفيدرالي تجاه األزمة المالية العالمية  -
إتبعاىا المركزي األوروبي وذلك لعدد من كانت أكثر فاعمية، من تمك التي 

األسباب أىميا توقيت إتخاذ القرار، وسالسة وسيولة عممية إتخاذ القرارات في 
األوروبي  عن تمك الموجودة بالمركزي يآليو عمل نظام اإلحتياطي الفيدرال

 جة إلفتقار منطقة اليورو لوجود نظام مالي موحد أو وحده سياسية. ينت

إلقتصادي والنقدي األوروبي خالل مرحمة من األزمات المتتالية يمر اإلتحاد ا -
والمتداخمة بدأت بأزمة سيولة بالقطاع المصرفي، تمتيا أزمة ديون سيادية، ومن 
بعدىا أزمة تباطؤ معدات النمو اإلقتصادي، وطريقة إدارة اإلتحاد لتمك األزمة 

المتوقع أن تعيد تشكل اإلتحاد، وفق أربع سيناريوىات  من والتعامل معيا
متوقعة وىي أما أن يستمر اإلتحاد وفق ىيكمة الحالي ويستمر في التخبط أثناء 



 

مروره باإلزمة، أو أن ينيار اإلتحاد النقدي وعممة الموحدة اليورو ويستمر 
 اإلتحاد األوروبي ولكن بصيغة فضفاضة أكثر مما ىي عمية األن، أو أن
تخرج الدول الضعيفة من اإلتحاد النقدي ويكون ىناك وحدة مالية لعدد مصغر 
من الدول في مركز اإلتحاد في ضوء معاىدات جديدة خارج اإلتحاد األوروبي، 
أو أن يسير اإلتحاد وفق إطار عممو الحالي في سبيل إتحاد مالي ومن بعده 

 إتحاد سياسي.

يم في تحقيق ىدف الدراسة الثالث وبناء عمى ما سبق فالفصل الثالث قد أس
باالستفادة من تجربتي النظام األوروبي لمبنوك المركزية ونظام االحتياطي الفيدرالي في 

كما أثبت صحة فرضي الدراسة الثالث بإثباتو  .محاولة إصالح النظام النقدي العالمي
االحتياطي  الستفادة من تجربتي النظام األوروبي لمبنوك المركزية ونظامأنو يمكن ا

 الفيدرالي في إصالح النظام النقدي العالمي.

رسم إطار مقترح لعمل النظام النقدي العالمي يسعى إلى  رابعالفصل الخير فوفي األ
اإلطار  حبتوضيالمبحث األول يبدأ  وتقييم موقف مصر في ظل ىذ النظام، حيث

المؤسسي وميام  المقترح لعمل النظام النقدي العالمي، من خالل استعراض الييكل
المقترح، ثم شروط اإلنضمام لنظام العممة الدولية الموحدة، النظام النقدي العالمي 

فالمساىمين وآليو التصويت المقترحة لبنك التسويات الدولية، وكذا حقوق إصدار العممة 
، الدولية الموحدة، وأيضًا اإلطار العام لمسياسة النقدية المقترحة لبنك التسويات الدولية

 وأخيرًا دور وآليو عمل صندوق النقد الدولي في النظام المقترح.
، موقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترحالمبحث الثاني يوضح فيما 

من خالل استعراض حجم االقتصاد المصري بالنسبة لالقتصاد العالمي، ثم تقييم 
لمي، وأخيرًا الخطوات الواجب العالقات المتداخمة بين االقتصاد المصري واالقتصاد العا

 .مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترحاتخاذىا من جانب 

 وقد تم من خالل دراسة ىذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:



 

بعد دراسة كل من تجربة النظام األوروبي لمبنوك المركزية ونظام االحتياطي  -
عمل النظام النقدي العالمي كوحدة الفيدرالي، ومراعاة الحالة الخاصة لطبيعة 

متكاممة، أمكن رسم إطار مقترح لعمل النظام النقدي العالمي يضمن لو 
االستقرار وتفادي وقوع األزمات إلى حد كبير، من خالل دعامتين رئيسيتن ىما 
بنك التسويات الدولية ليقوم بعد إعادة صياغة دوره في النظام بالعمل كبنك 

بعد إدخال بعض التعديالت عمى دوره ونظم  النقد صندوقمركزي عالمي، و 
عممو لمقيام باإلشراف والرقابة عمى كافة دول العالم فيما يخص عجز الموازنة 

 والدين العام وميزان المدفوعات وضمان االستقرار االقتصادي العالمي الكمي.

 إن النظام المقترح لمعمل في ظل عممة دولية موحدة، يعمل عمى الرقابة عمى -
دول الفائض ودول العجز ومساعدة الدول عمى استعادة استقرارىا االقتصادي، 
وكذا توفير الدعم االقتصادي لمدول التي ىي في حاجة إلى مثل تمك المساعدة 
في الوقت المناسب. وباإلضافة إلى ذلك يعمل عمى ضمان التنمية المتوازنة 

 ستفيد منو مصر.لالقتصاد العالمي. وىو األمر الذي من المتوقع أن ت

قد يستغرق بعض الوقت ألسباب إن إصالح آليو عمل النظام النقدي العالمي  -
كثيرة منيا أن مثل ىذا النظام يتطمب توافق اآلراء عمى المستوى الدولي وبناء 
لى ىذا الحين  المؤسسات التنفيذية الخاصة بو عمى مستوى متعدد األطراف. وا 

المالي إدارة إستباقية  ياإدارة حساببعمى المستوى الوطني قوم مصر يجب أن ت
عمى  يايمكنكما الحماية من التدفقات الرأسمالية المزعزعة لإلستقرار، ليا توفر 

فيما بينيا وبين الدول النامية  المستوى اإلقميمي زيادة التعاون النقدي والمالي
نشاء آليات إقميمية  بما في ذلك تجميع اإلحتياطيات،و ، العربية واالفريقية وا 

تشجيع العمل باإلضافة إلى لتسوية المدفوعات تحول دون إستخدام الدوالر، 
نظم إقميمية ألسعار الصرف والتي من شأنيا أن تساعد بمدان عمى بناء 

المنطقة في تفادي حدوث أزمات مالية ونقدية، أو في إدارة ىذه األزمات إدارة 
 أفضل عند حدوثيا.



 

سبق فالفصل الرابع قد أسيم في تحقيق ىدف الدراسة الثالث وبناء عمى ما 
باالستفادة من تجربتي النظام األوروبي لمبنوك المركزية ونظام االحتياطي الفيدرالي في 
محاولة إصالح النظام النقدي العالمي، كما أسيم في تحقيق ىدف الدراسة الرابع بدراسة 

كما أثبت صحة فرضي الدراسة  .قترحموقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي الم
الستفادة من تجربتي النظام األوروبي لمبنوك المركزية الثالث والرابع بإثباتو أنو يمكن ا

ونظام االحتياطي الفيدرالي في إصالح النظام النقدي العالمي. وكذا إثباتو أنو يمكن 
 إعادة ىيكمة النظام النقدي العالمي.لمصر االستفادة من 

العرض السابق والحقائق التي توصمت إلييا الدراسة، يمكن أن نوصي وفي ضوء 
 باآلتي:

األمريكي كالعممة األىم عمى عرش الدوالر يمكن وبشكل واضح رصد اىتزاز  .8
ساحة اإلقتصاد العالمي، وذلك من خالل ظيور عمالت تنافسو عمى ىذه المكانة 

لمي باإلضافة إلى اليوان مثل اليورو الذي أصبح ثاني أىم عممة في اإلقتصاد العا
الصيني الذي من المتوقع أن يصبح أحد العمالت الدولية اليامة في المستقبل 
القريب، ووجود مثل ىذا لنظام متعدد األقطاب قد يؤدي إلى إحداث حالة من عدم 
اإلستقرار عمى المستوي اإلقتصادي العالمي ككل قد تتصاعد لتشكل حرب 

باإلقتصاد العالمي وتكون ذات نتائج سمبية عمى  لمعمالت بين األقطاب الكبري
كافة أطراف المجتمع الدولي، وتفاديًا لذلك فإنو البد من أن يتم ومن اآلن البحث 
عن صياغة لنظام نقدي عالمي موحد يضمن الحفاظ عمى اإلستقرار اإلقتصادي 

ار اإلطظل إنفتاح وتداخل وتكامل اإلقتصاد العالمي و وذلك في العالمي الكمي 
 تجاه العولمة.بالفكري المتبمور 

إن سرعة وتواتر اإلزمات التي تضرب اإلقتصاد العالمي ومدي كبر حجميا  .8
وعالمية أثارىا، كميا عوامل تشير إلي أن المجتمع الدولي لم يعد يمتمك رفاىية 
الوقت إلصالح النظام النقدي العالمي، وعمى ذلك فإن الشروع في البحث عن 

حثين في الدول النامية ومصر ابديل قد بدأ وال بد أن يعمل الب نظام نقدي عالمي



 

عمى طرح تصوراتيم وأراءىم في مثل ىذا النظام مع توضيح أنو بترابط وتداخل 
اإلقتصاد العالمي فأنو إن لم يتم مراعاة تحقيق تنمية متوازنة لكافة دول العالم فإن 

تصادية مختمفة عنصرييا ذلك قد يكمف اإلقتصاد العالمي الدخول في أزمات إق
نكماش الطمب الكمي مما قد يؤدي ااألساسين التخفيض التن فسي لقيم العمالت وا 

 باإلقتصاد العالمي بالدخول في حالة من الركود الكساد الطويل.
إن إصالح أداء عمل النظام النقدي العالمي يستدعي دراسة كل من تجربة النظام  .3

اإلحتياطي الفيدرالي كأنجح تجارب الوحدة األوروبي لمبنوك المركزية وتجربة 
النقدية عمى المستوي العالمي، بغرض اإلستفادة منيا وتالفي سمبيتيا في سبيل 

 إصالح النظام.
العممة الدولية الموحدة بعض الوقت ألسباب كثيرة منيا بديل قد يستغرق تطبيق  .7

وبناء المؤسسات أن مثل ىذا النظام يتطمب توافق اآلراء عمى المستوى الدولي 
لى ىذا الحين يجب أن تتم  التنفيذية الخاصة بو عمى مستوى متعدد األطراف. وا 

مالية إدارة إستباقية توفر الحماية إدارة الحسابات ال عمى المستوى الوطني عممية
يمكن عمى المستوى اإلقميمي كما من التدفقات الرأسمالية المزعزعة لإلستقرار، 

نشاء آليات زيادة التعاون النقدي  والمالي، بما في ذلك تجميع اإلحتياطيات، وا 
تشجيع باإلضافة إلى إقميمية لتسوية المدفوعات تحول دون إستخدام الدوالر، 

العمل بنظم إقميمية ألسعار الصرف والتي من شأنيا أن تساعد بمدان المنطقة في 
أفضل عند تفادي حدوث أزمات مالية ونقدية، أو في إدارة ىذه األزمات إدارة 

 حدوثيا.
عادة التشكيل لموقف العمالت  .1 يشيد النظام النقدي العالمي حالة من التغير وا 

الدولية الرئيسية فيناك تراجع ممحوظ لدور الدوالر كعممة اإلحتياطي الرئيسية في 
العالم، كما تشير الدالئل إلى ظيور بدائل لمدوالر كاليورو الذي أصبح يشكل 

يات عمى المستوى الدولي باإلضافة إلى العمالت الدولية جانب كبير من اإلحتياط
القوية األخرى مثل الين واإلسترليني، باإلضافة إلى اليوان الصيني والذي في 
سبيمو الحتالل مكانة متقدمة في النظام النقدي العالمي كأحد أبرز العمالت 



 

وبناء لمي. الدولية الرئيسية المستخدمة في تسوية المعامالت عمى المستوى العا
عمى ما سبق يتعين عمى القائمين عمى تحديد األوزان النسبية في سمة العمالت 
التي يتشكل منيا اإلحتياطي النقدي الدولي لمصر مراعاة تمك التغيرات التي 
يشيدىا النظام النقدي العالمي، ومراعاة التطورات الحادثة في عالقات مصر 

حتياطي ونسبة مساىمة كل كل منيا ىذا اإلالتجارية عند تحديد العمالت التي يتش
، وكذلك عممة الربط التي يتم عمى أساسيا تحديد سعر صرف الجنيو عممة فيو

المصري، حيث أنو في ظل تمك التغيرات التي يموج بيا االقتصادي العالمي يجب 
 إعادة النظر وتقييم مدي جدوي ربط الجنيو المصري بالدوالر.

ات اإلقتصاديات الديناميكية وبالخصوص مجموعة استطاعت الدول الناشئة ذ .6
الحصول عمى قدر أكبر من الحصص داخل صندوق النقد الدولي  (BRIC)الـ

)لم  خالل اإلجراءات األخيرة التي اتخذت لحوكمة إدارة صندوق النقد الدولي
، وذلك وفق توصيات مجموعة العشرين، كما استطاعت تمك دخل حيز التنفيذ(ت

عمى وضع أفضل داخل تمك المؤسسة الدولية باإلستفادة من الدول الحصول 
وضعيا اإلقتصادي القوي وقدرتيا عمى تشكيل جبية قوية قادرة عمى التأثير في 
اإلقتصاد العالمي، وقد استطاعت ىذه الدول بناء اقتصاديتيا من خالل إتباع 

عن  عيداً نماذج لمتنمية اإلقتصادية مصممة من خالل اقتصاديين وطنيين وب
التي يفرضيا صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية  ةشروطمالنماذج التنمية 

األخرى، األمر الذي يقضي مراجعة النظر من قبل المخططين اإلقتصاديين في 
الدول النامية ومنيا مصر قبل إتباع نماذج التنمية المعدة مسبقًا التي يضعيا كاًل 

 ي لمدول النامية.من صندوق النقد الدولي والبنك الدول
ال بد أن تعمل مصر بالتعاون مع كل من الدول األفريقية والدول العربية عمى  .9

تشكيل جبية قوية تضمن ليا تمثيل أفضل داخل مجموعة العشرين، من خالل 
تخصيص عدد أكبر من المقاعد لمدول اإلفريقية والعربية، كما يجب أن تتم 

النامية والفقيرة داخل المؤسسات الدولية المطالبة بزيادة الحصص الخاصة بالدول 
وبالخصوص صندوق النقد الدولي، بيدف إتاحة فرص أكبر لمدول النامية والفقيرة 



 

في صنع القرار داخل المؤسسات الدولية، باإلضافة إلى القدرة عمى الحصول 
 عمى التمويل الكافي حال وقوع األزمات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مستخلص
ات إصالح أداء النظام النقدي العالمي بعد األزمة المالية العالمية الرسالة: إمكانيعنوان 

قسم االقتصاد  –، جامعة عين شمس، كمية التجارة دكتوراه الفمسفة، )دراسة مقارنة(
8081. 

يضمن عالج نظام النقدي العالمي، رسم إطار مقترح لعمل التيدف الرسالة إلى 
يعاني منيا، بعد ما كشف األزمة المالية العالمية عن عدم االختالالت الجوىرية التي 

قدرة النظام النقدي العالمي عمى أداء دوره بشكل سميم في ظل إطار عممو الحالي. 
وذلك بعد دراسة المشكالت التي يعاني منيا النظام والتغيرات الجارية عمى ساحتو، 

ذا دراسة أنجح االتحادات النقدية ومقارنة البدائل المختمفة لمستقبمة وتحديد أفضميا، وك
التي يمكن االستفادة من تجربتيا )النظام األوروبي لمبنوك المركزي، واالحتياطي 
طار العمل المناسب لمنظام النقدي العالمي  الفيدرالي(، بغرض وضع الييكل التنظمي وا 
المعاصر بغرض ضمان استقراره وأداء دوره بشكل سميم عمى المدي الطويل. وفي 

 ألخير تقييم موقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترح.ا
دراسة إمكانيات لوالمقارن ستخدم الباحث اإلطار النظري واإلطار التحميمي ىذا وقد ا

، فمن خالل اإلطار النظري إصالح النظام النقدي العالمي بعد األزمة المالية العالمية
التاريخي. أما من خالل اإلطار التحميمي  هور تطدراسة ماىية النظام النقدي العالمي و تم 

فقد تمت دراسة وتحميل وتقييم النظام النقدي العالمي المعاصر، والتعرف عمى 
المتغيرات المشكالت التي يعاني منيا النظام النقدي العالمي. وأيضًا التعرف عمى 

ا دراسة كذو  و.مستقبمالجارية عمى ساحة النظام النقدي العالمي والتي ستنعكس في 
مكانيات تطبيق العممة الدولية الموحدةتحميل و  ثم تحميل ومقارنة ىيكل وآليو ، فرص وا 

البدائل وكذا مقارنة ، عمل النظام األوروبي لمبنوك المركزية ونظام االحتياطي الفيدرالي
إطار مقترح لعمل رسم و مستقبل اإلتحاد اإلقتصادي والنقدي األوروبي، المطروحة ل
وأخيرًا تقييم موقف مصر في ظل ي العالمي بعد االزمة المالية العالمية، النظام النقد

  النظام النقدي العالمي المقترح.
 


