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Summary
The topic of this master dissertation is: Evaluating the
international monetary system and the availability to move
towards one single global currency.
The dissertation is divided into three major parts, the first and the
third are subdivided into three chapters, while the second is
subdivided into two chapters.
The first part examines the evolution of the global monetary
system, and it is divided into three chapters. The first one studies
the global monetary system under the gold standard rule, and
demonstrates the economic and the political conditions that the
world has passed through since the second half of the nineteenth
century and until the beginning of the forties of the twentieth
century, which were reflected in the changes undergone by the
international monetary system during that period. Therefore, it has
first reviewed the “Gold Specie Standard” through its systems of
work and the main rules of it in addition to the reasons behind
stopping using it. Then it continues to review the “Gold Bullion
Standard” and the “Gold Exchange Standard”, and finally the
reasons of the collapse of the gold standard.
The second chapter shows Bretton Woods international monetary
system, by identifying how the Bretton Woods system was
created, and then identifying the mechanism of the system, and
finally the causes that collapse the Bretton Woods system.
The third chapter reviews the managed flotation system and the
efficiency standards of the international monetary system. The
chapter starts by identifying the concept and conditions of the
emergence of the managed floating system of the exchange
regimes, and then the modification of the International Monetary
Fund conventions, and finally the efficiency standards of the
international monetary system.
Thus, the first part has concluded that the world has known three
different monetary systems, starting by the gold standard system,
through which the international economy knew economic
prosperity and monetary stability, by relatively free trade and

unrestricted capital movement. However, this system has
collapsed and faded by the beginning of World War I.
Further, by the end of World War II, and as an alternative to the
gold standard, the world turned to Bretton Woods international
monetary system with the behest of the United States of America.
Through this system, the U.S. dollar was given the leading role in
the international monetary system. Also, the IMF was established
and its objective was to achieve the exchange rate stability and to
assist Member States that suffer from imbalances in their balances
of payments. However, the USD has passed through periods of
pressure that pushed it to what is known as the dollar crisis. As a
result of this situation, the U.S. authorities decided to stop
converting the dollar to gold. Which was a sign to the end of a
system that is based on converting dollar to gold "Bretton Woods
system".
By the beginning of 1973, countries decided to leave the exchange
rate of their currencies to be decided freely. After that the Jamaica
convention was determined in 1978, which was considered the
rules that help the international monetary funding through the
modification of the IMF rules.
This part also pointed to some criteria that judge the efficiency of
the international monetary system, despite the fact that there are
many difficulties facing economists and experts of the
International Monetary Affairs, when judging the efficiency of the
international monetary system prevailing in a given period. But it
was possible to use those criteria as a guide from the first chapter
of the third part when the chapter illustrated the evaluation of the
contemporary international monetary system performance.
However, the most important elements of those criteria were: the
international trade growth, the stability of prices, coordination
between the internal and external imbalance, the possibility of the
currencies to be converted to each other, exchange rate stability,
providing a minimum level of international cooperation, and the
provision of international liquidity.

The second part seeks assessing the contemporary international
monetary system, and it is divided into two chapters, the first
chapter is about the problems of the contemporary international
monetary system. And it starts with clarifying indications and
manifestations of the international monetary system current
problems, and then reviewing the problems of the contemporary
international monetary. Which are ,as clarified by the chapter
respectively,: the dollar's dominance on the international monetary
system, the increase in the international reserves, the unequal
growth between the monetary sector and the real sector, cost,
complexity and risk of currency swaps, the mechanism of the
International Monetary Fund.
The second chapter clarifies the situation of the Chinese Yuan
compared to the other international currencies, through reviewing
the current situation of the Chinese economy on the international
scene by reviewing, the size of the Chinese economy compared to
other regions’ international currencies, volume of trade and
investment flows to and from China compared to other regions’
international currencies, and the role of the Chinese economy in
the growth of the global economy. The chapter after that exposes
the evolution of China monetary system. Then it reviews the
arrangements singed by China to convert the Yuan to an
international currency and finally, the future of the Chinese Yuan
as an international currency.
Through the study of this part we found the following facts:
- Since the abolition of the exchange rate regime, which was
adopted at Britton Woods, and the U.S. stopped the dollar's
convertibility into gold, the international monetary system has
started to suffer from many problems, and since that date, the
international monetary and financial system entered
successive stages of crises, which have strongly emerged
since the mid-seventies of the last century until the current
financial crisis. Since there have been about 125 banking
crises, 208 crises in the foreign exchange market, and 63 debt
crises.

- One of the most important problems of the international
monetary system is that it’s based realistically on a national
currency issued by a country that has its national policy. The
use of dollar as a base of the international monetary system
led to a lot of problems, and the most important problem is
that the country that issue the dollar gives a lot of care to its
own favor. In addition to providing the advantages to access
the economic resources of the world without any charges by
providing banknotes to handle (the dollar). Therefore, we can
say that the United States has the right to impose taxes on the
world through the use of dollar in the international
transactions.
- The demand for reserves has increased since 1971 when the
U.S. abandoned fixed exchange rate system that is convertible
to gold, which refers to the existence of doubt and uncertainty
experienced by the international community and reflected on
the tendency to accumulate international reserves to cope with
external shocks, especially exchange rate fluctuations. And by
monitoring numbers, we can note the increasing tendency of
the global economy to accumulate gold and SDR reserves
more than cash reserves.
- Many developing countries have accumulated huge reserves
over the last two decades to serve as a self-insurance against
external shocks. However, that process involved a high cost to
keep such stocks through the opportunity cost of the
exploitation of these stocks in the long-term investments.
Motives behind keeping large stocks of reserves in developing
countries represent the fundamental shortcomings in the
prevailing international reserve system.
- The growth in liquidity at the international level is not
systematically or by taking into the account the growth in the
incident of gross world product. And, as a result of this
unequal growth between the money market and the real
market growth, the inflation rates continued to grow and it
can be argued that the absence of an over international
monetary authority that takes over the implementation of the

monetary policies that serve the interests of all parties in the
international community, has led to an unbalanced growth
between the money market and the real market and thus led to
the emergence of inflation and the difficulty of eliminating
this perennial economic problem.
- The current situation of the global multi-currency monetary
system does not work on facilitating the movement of trade,
investment and capital movements at the international level
for our monetary system since it holds a high cost of currency
swaps and high risk of exchange rates fluctuations.
- The IMF is an institution responsible for the international
monetary system, founded in 1945 under the Bretton Woods
International conference in 1944, to enhance the safety of the
global economy and encourage international cooperation in
addition to achieving monetary stability in exchange rates and
balance in international trade. In addition to strengthening the
international financial system and to assist Member States to
achieve sustainable economic growth, but there are clear
limitations in the performance of the institution responsible
for managing the international monetary system.
- China is now a major economic power in the global
economy, it is the fourth largest economic power in the world
after the United States, Japan, Germany, despite the fact that
it is able to overcome Germany soon with its current rates. In
addition, China is the second largest exporter all over the
world, having the largest surplus in the balance of trade, and it
has the largest amount of reserves all over the world, as well
as achieving 10% growth rate on average during the last
Thirty Years. The amount of Chinese GDP in 2008 became
fourteen times the size of its GDP in 1978, when China
started the economic reform.
- China was using a fixed exchange rate system set centrally
in the year 1950, and since the beginning of the economic
reform, China has begun moving to ease controls on exchange
rates in preparation for entry in the stage of exchange rates
liberalization, which did not begin until July 21, 2005.

- China has recently taken a number of arrangements
intended to use the Yuan in the settlement of China foreign
transactions, because there is an interest on the part of China
in reducing exposure to fluctuations of the dollar price, and
entering the Yuan gradually in the international trade and
finance.
- According to the position of the Chinese economy and the
current arrangements made by china, and according to the
stability of the Yuan’s value when compared to other major
currencies during the last ten years, we can say that the Yuan
could be a major international currency in the near future.
The third part seeks examining the availability to move towards
one single global currency in the light of studying the euro case,
and Evaluating the revenue and cost of the one single global
currency. This part is divided into three chapters. The first chapter
which is about alternatives of the future of the global monetary
system, and it begins with reviewing the possibility of the
continuation of the dollar's dominance on the world monetary
system, and then it reviews the possibility of the multi-currency
global monetary system, and then studying and using the SDRs to
settle international transactions.
The second chapter shows the theoretical framework for the idea
of the one single global currency, through a review of some
economic intellectual signs in the history for the idea of the one
single global currency, and then proceeds to view the most
important calls for a monetary system based on one single global
currency, through a review for John Maynard Keynes and Robert
Mundell projects to create a one single global currency, and finally
it presents the theoretical framework of the optimum currency area
theory.
The third chapter shows the approach that the world has to go
through to have a one single global currency in the light of the
euro experience, and then studying the benefits and the costs of the
one single global currency, through discussing the possibility of

applying the optimum currency area theory on the one single
global currency in the light of the euro experience, and then trying
to find out how to convert the international monetary system to a
one single global currency guided by the euro experience, and then
studying the expected effects of issuing a one single global
currency by identifying the revenue and the costs of the
international monetary system transformation to a one single
global currency, and finally comparing the various alternatives of
the international monetary system future.
Through the study of this part we found out the following facts:
- The international monetary system as it now needs an
urgent change, and there are a number of proposals for the
reformulation of the International Monetary system rules.
Some of them believe that the international monetary system
will be based on a set of major international currencies; they
are the U.S. dollar, the euro, the yen and the sterling pound, in
addition to the Chinese yuan. While others suggest to use the
SDRs to settle transactions at the international level, Some
others consider the use of a one single global currency under
the supervision of a global monetary organization authority
that issues such currency, and handles the development and
the implementation of uniform monetary policies for the
world, especially in the era of globalization and open markets.
- Although there are a lot of proposals for the future of the
international monetary system, which may seem
contradictory. But those proposals may be in themselves steps
in the way of the international monetary system to have a one
single global currency. Despite the problems afflicting the
international monetary system under the dominance of the
dollar and the multiple claims to reformulate the international
monetary system, evidences suggests that the dollar’s system
may continue over the next decade, but with the passage of
time the degree of the dollar's dominance on the system will
decrease. And since the issuance of the euro, it became
somehow an alternative to the dollar. Other than the euro and
the dollar there are a number of international currencies that

are used in the settlement of transactions at the international
level, such as the sterling pound and the Japanese yen, in
addition to the Chinese yuan which will be soon an
international currency, in the light of the Chinese efforts to
make it a major international currency in the international
monetary system.
In the presence of such international currencies, supported by
strong economies with the noticed decline in the relative
weight of the U.S. economy, it is expected to witness during
the next few decades a multi-currency international monetary
system. And the existence of such international monetary
system in the age of globalization, which made the world one
economic community, may show the need for convergence
and coordination between the contracted parties of the
international currencies. Which is now rooted effectively
through the International Monetary Fund and in particular the
Special Drawing Rights units, which represents an
international liquidity type and consists of a basket of major
international currencies. Each currency is represented by its
relative weight in the global economy, and may be the use of
the SDRs for the settlement of transactions at the international
level is the step before the last to reach to the one single
global currency.
- The coordination of some monetary policies at the global
level requires a global central bank to develop and monitor
the implementation of a monetary policy at the international
level. But it must be supported by other international bodies
that might call the International Clearing Union to monitor the
budget deficit in the balance of payments of the Member
States in order to maintain financial stability on the global
economy level.
- There are a number of difficulties in the way of reaching the
one single global currency. The most important one is the
difficulties to reach a unified political decision about this
matter on the international level. Since, countries may refuse
to relinquish its authority in the development and

implementation of its monetary policy to a global
organization authority, especially the United States, but With
the passage of time, and with the decline of the weight of the
U.S. economy, which may lead other economic power to
control the international monetary system, the United States
of America itself may call one day for the one single global
currency.

According to the previous illustration, we can recommend the
following:
1. 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.
2. Individuals in Egypt who are in charge of determining the
relative weights of the basket of currencies that determine
the international monetary reserves must pay attention to
these 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.
3. Some emerging countries, especially (The BRIC) 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. Which 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.
4.

Egypt must cooperate with African and Arabic countries to
guarantee a good representation among the G20 countries.
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.

5. Poor and developing countries must work according to a
common strategic plan to defend their interests. And they
must ask for applying the one single global currency and
reforming the international monetary system in order to
serve the interests of all countries and we shouldn’t wait for
the system to be reformed by itself.
6. Gulf countries must take their final steps towards applying
the one single gulf currency as soon as they can. As it will
help in enhancing the economic situation of these countries.
Applying the commercial treatments, especially the
commercial treatments of raw materials and petrol, with this
currency will help the currency to become a main
international currency.
7. Converting the gulf currency into an international currency
and raising its value will not affect the gulf economies and it
will not lead to decreasing its exports in the international
markets. Since, most of the gulf countries exports are raw
materials and energy resources. And these commodities

have a weak elasticity and a high demand. Therefore,
raising the value of the gulf currency will not have a
negative effect on the gulf exports. On the other hand, it will
lead to a better economic situation.
8. All the international parties must work together in order to
use the available resources the best way. In addition to
satisfying the needs of all people around the world. Since
the whole world has become a small village in the era of
globalization, therefore, if any country or party didn’t work
on providing a decent life to others, this party will suffer
sooner or later.

Abstract
Researcher Name: Mohammed Ibrahim Abdu.
Dissertation title: "Evaluating the international monetary system
and the availability to move towards one single global currency".
A master dissertation – Ain shams University, Faculty of
Commerce, Economics Department, 2011.
The dissertation aims to study and evaluate the international
monetary system and assess the availability to move towards one
single global currency. The researcher uses the theoretical and
analytical framework to study the development in the international
monetary system. In part two the researcher uses the analytical
formwork to assess the current international monetary system.
Finally in part three, the researcher uses the theoretical and the
analytical framework to study the availability to move towards one
single global currency and assess the impact of the one single
global currency on the international monetary system.
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ملخص الدراسة:
موضوع الرسالة ىو تقييم النظام النقدي العالمي وامكانية التوجو نحو عممة دولية

موحدة.

وقد قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول ،الفصل األول والثالث ينقسم كل منيم إلى

ثالث مباحث ،والفصل الثاني ينقسم إلى مبحثين.

الفصل األول يدرس تطور النظام النقدي العالمي ،وينقسم ىذا الفصل إلى ثالث

مباحث ،المبحث األول وىو النظام النقدي العالمي في ظل سيادة قاعدة الذىب ،وىو

يوضح الظروف االقتصادية والسياسية التي مر بيا العالم منذ النصف الثاني من القرن
التاسع عشر وحتى بداية أربعينيات القرن العشرين والتي انعكست في التغييرات التي مر

بيا النظام النقدي العالمي خالل تمك الفترة ،وعمى ذلك فقد إستعرض المبحث أوالً قاعدة
تداول النقود الذىبية من خالل نظم عمميا والقواعد الرئيسية التي قامت عمييا وأسباب

توقف العمل بيا ،ثم انتقل لعرض قاعدة السبائك الذىبية وقاعدة الصرف بالذىب،

وأخي اًر األسباب التي أدت إلى إنييار وزوال قاعدة الذىب.

أما المبحث الثاني فاستعرض النظام النقدي العالمي في ظل نظام بريتون وودز،

من خالل التعرف عمى كيفية التوصل إلى إتفاق عالمي حول نظام بريتون وودز ،ثم
التعرف عمى مراحل عمل النظام ،وأخي اًر أسباب إنييار نظام بريتون وودز .

أما المبحث الثالث فيستعرض نظام سعر الصرف المرن ومعايير كفاءة النظام

النقدي العالمي ،من خالل التعرف عمى مفيوم وظروف نشأة نظام سعر الصرف
المرن ،ثم تعديل إتفاقية صندوق النقد الدولي ،وأخي اًر معايير الكفاءة لمنظام النقدي

العالمي.

وبذلك يكون الفصل األول قد خمص إلى أن العالم قد عرف ثالثة نظم نقدية

مختمفة ،بداية من نظام قاعدة الذىب والتي من خالليا عرف اإلقتصاد العالمي إزدىار

إقتصادي واستقرار نقدي من خالل التجارة الحرة نسبيا وحركة رؤوس األموال غير
المقيدة ،إال أن ىذا النظام إنيار وتالشى مع بداية الحرب العالمية األولى .وبانتياء
ّ
الحرب العالمية الثانية ،وكبديل لنظام قاعدة الذىب ،تم تبني نظام نقدي عالمي جديد

بإيعاز من الواليات المتحدة األمريكية ،والذي يعرف بنظام "بريتون وودز" ،ومن خالل

ىذا النظام تم إعطاء الدوالر الدور القيادي في النظام النقدي العالمي ،كما تم إنشاء
صندوق النقد الدولي الذي كان اليدف منو تحقيق استقرار أسعار الصرف ومساعدة

الدول األعضاء التي تعاني من إختالالت في موازين مدفوعاتيا .إال أن الدوالر
األمريكي عاش فترات ضغط جعمتو يعيش أزمة عرفت بأزمة الدوالر ،ونتيجة ليذا

الوضع المتأزم ،قررت السمطات األمريكية ،إيقاف تحويل الدوالر إلى ذىب ،وىو ما
يعني نياية النظام القائم عمى إتفاقية "بريتون وودز" .ومع بداية عام  3791تركت

الدول سعر صرف عمالتيا حرة ،لتأتي إتفاقية جامايكا في عام  3791والتي اعتبرت

بمثابة قوانين تسير أوضاع التمويل النقدي والسيولة الدولية عن طريق التعديل في
أحكام صندوق النقد الدولي.

كما أوضح ىذا الفصل بعض المعايير التي يمكن بيا الحكم عمى مدى كفاءة

النظام النقدي العالمي ،عمى الرغم من أنو في الحقيقة ىناك صعوبات عديدة تواجو
اإلقتصاديين وخبراء الشؤون النقدية الدولية عند الحكم عمى مدى كفاءة النظام النقدي
العالمي السائد في فترة معينة ،إال أنو أمكن االسترشاد بتمك المعايير خالل المبحث
األول من الفصل الثاني عندما تم التعرض لتقييم أداء النظام العالمي المعاصر ،حيث
كان أىم تمك المعايير ،معيار نمو التجارة الدولية ومعيار تحقيق االستقرار في األسعار

ومعيار التنسيق بين اإلختالل الداخمي والخارجي.

أما الفصل الثاني فيسعى إلى تقييم النظام النقدي العالمي المعاصر ،وينقسم ىذا

الفصل إلى مبحثين األول وىو عن مشكالت النظام النقدي العالمي المعاصر ،ويبدأ
بتوضيح مؤشرات ومظاىر مشكالت النظام النقدي العالمي المعاصر ،ثم بعد ذلك يتنقل
إلى عرض مشكالت النظام العالمي المعاصر وىي كما أوضحيا المبحث عمى الترتيب

مشكمة ىيمنة الدوالر عمى النظام النقدي العالمي ،ومشكمة تزايد اإلحتياطيات الدولية،
ومشكمة النمو غير المتوازن بين القطاع النقدي والحقيقي ،كذلك مشكمة تكمفة وتعقيدات

ومخاطرة مبادالت العمالت ،وأخي اًر آلية عمل صندوق النقد الدولي.

أما المبحث الثاني فيوضح التغيرات في وضع اليوان الصيني مقارنة بالعمالت

الدولية في النظام النقدي العالمي وذلك من خالل إستعراض المتغيرات المؤثرة عمى

العممة الصينية مقارنة بالعمالت الدولية عمى الساحة الدولية ،لذا تناول المبحث أوالً

حجم اإلقتصاد الصيني بالنسبة لإلقتصاد العالمي ،ثانياً حجم التجارة وتدفقات اإلستثمار

من والى الصين بالنسبة لإلقتصاد العالمي ،ثالثاً دور اإلقتصاد الصيني في النمو
االقتصادي العالمي .ثم بعد ذلك التعرض لتطور النظام النقدي لمصين .ثم مراجعة

ترتيبات الصين لتحويل اليوان إلى عممة دولية ،وأخي اًر مستقبل اليوان الصيني كعممة

دولية.

وقد تم من خالل دراسة ىذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
 -منذ أن تم إلغاء نظام سعر الصرف الذي تم اعتماده في بريتون وودز وتوقف

الواليات المتحدة عن تحويل الدوالر إلى ذىب بدأ النظام النقدي العالمي يعاني
العديد من المشكالت ،ومنذ ذلك التاريخ دخل النظام المالي والنقدي العالمي في
مراحل متتالية من األزمات التي برزت بشدة وازدادت حدتيا منذ منتصف

السبعينيات من القرن الماضي ،وصوالً إلى األزمة المالية العالية الحالية المستمرة
من عام  ،8001حيث وقعت نحو  381أزمة مصرفية ،و 801أزمة في سوق

الصرف األجنبية ،ونحو  31أزمة دين عام.

 -أحد أىم مشكالت النظام النقدي العالمي الحالي أنو يقوم من الناحية الواقعية

عمى أساس عممة وطنية تصدر من دولة ليا سياستيا الوطنية ،وقد أثار 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 لمتعامل (الدوالر)،

وبذلك تتمتع الواليات المتحدة تجاه العالم بما يشبو الحق في فرض ضرائب عمى
العالم مقابل إستخدام الدوالر في المعامالت الدولية.

 -تزايد الطمب عمى اإلحتياطيات منذ عام  3793عندما تخمت الواليات المتحدة

عن نظام الصرف الثابت والقابل لمتحويل لمذىب وىو ما يشير إلى حالة الشك

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
العالمي لمراكمة االحتياطيات غير النقدية بشكل أكبر من االحتياطيات النقدية

وىو ما يوضح مدى ميل الدول إلى االحتفاظ باالحتياطيات في شكل ذىب

ووحدات سحب خاصة أكثر من االحتفاظ بالعمالت.

 -ىذا وقد قامت العديد من الدول النامية بمراكمة أرصدة ضخمة من اإلحتياطي

عمى مدى العقدين األخيرين لتكون بمثابة تأمين ذاتي ضد الصدمات الخارجية،

إال أن تمك العممية تتضمن تكمفة باىظة لالحتفاظ بتمك األرصدة من خالل تكمفة
الفرصة البديمة الستغالل تمك األرصدة في استثمارات طويمة األجل ،فالدوافع وراء

االحتفاظ بأرصدة كبيرة من االحتياطي لدى الدول النامية تمثل أوجو القصور

األساسية في نظام االحتياطي الدولي السائد.

 -أن النمو في السيولة عمى مستوى العالم ال يتم بشكل منظم أو باألخذ في

االعتبار النمو الحادث في الناتج العالمي اإلجمالي .ونتيجة ليذا النمو غير
المتوازن ما بين السوق النقدية والسوق الحقيقية إستمر النمو في معدالت التضخم
وعميو يمكن القول أن غياب وجود سمطة نقدية فوق دولية تتولى وضع وتنفيذ

سياسات نقدية تخدم مصالح جميع األطراف في المجتمع الدولي قد أدى إلى
وجود نمو غير متوازن ما بين السوق النقدية والسوق الحقيقية وبالتالي ظيور

التضخم وصعوبة القضاء عمى تمك المشكمة االقتصادية األزلية.

 -أن الوضع الحالي لمنظام النقدي العالمي متعدد العمالت ال يعمل عمى تيسير

حركة التجارة واالستثمار وانتقال رؤوس األموال عمى المستوي الدولي نظ اًر لما
يحممو النظام النقدي الحالي من تكمفة عاليو لمبادلة العمالت ومخاطر مرتفعة من

تقمبات أسعار الصرف.

 -صندوق النقد الدولي ىو المؤسسة المسئولة عن النظام النقدي العالمي ،أسس

في العام  3791بموجب مؤتمر بريتون وودز الدولي في عام  .3799وذلك

لمعمل عمى تعزيز سالمة االقتصاد العالمي وتشجيع التعاون الدولي في الميدان
النقدي وتحقيق االستقرار في أسعار الصرف والتوازن في التجارة الدولية.

باإلضافة إلى تقوية النظام المالي الدولي ومساعدة الدول األعضاء عمى تحقيق
نمو اقتصادي مستدام ،ولكن ىناك قصور واضح في أداء ىذه المؤسسة المسئولة

عن إدارة النظام النقدي الدولي.

 -أصبحت الصين اآلن أحد القوى االقتصادية الكبرى في االقتصاد العالمي ،فيي

تعتبر رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد كل من الواليات المتحدة واليابان
وألمانيا وان كانت بالمعدالت الحالية قادرة عمى تجاوز ألمانيا قريباً ،باإلضافة إلى
أنيا ثاني أكبر مصدر لمسمع في العالم ،وصاحبة أكبر فائض في الميزان التجاري

باإلضافة إلى أكبر رصيد احتياطيات عمى مستوى دول العالم ،فضالً عن تحقيقيا

معدل نمو في المتوسط  %30خالل الثالثون عام األخيرة ،ىذا وقد وصل حجم
الناتج المحمى اإلجمالي لمصين في عام  8001أربعة عشر مرة حجم الناتج

المحمى اإلجمالي في عام  3791عندما بدأ اإلصالح االقتصادي في الصين.

 -كانت الصين تعمل وفق نظام سعر صرف ثابت يحدد مركزيا في سنة ،3710

ومنذ بداية اإلصالح االقتصادي بدأت الصين تتجو لمتخفيف من الرقابة عمى

أسعار الصرف تمييداً لمدخول في مرحمة تحرير أسعار الصرف والتي لم تبدأ إال

في  83يوليو .8001

 -قامت الصين مؤخ ار باتخاذ عدد من الترتيبات الستخدام اليوان في تسوية

المعامالت الخارجية لمصين وذلك بسبب وجود اىتمام من جانب الصين في الحد
من التعرض لمتقمبات في سعر الدوالر وادخال اليوان تدريجياً في التجارة والتمويل

الدوليين.

 -وفقا لموقف اإلقتصاد الصيني الحالي والترتيبات التي قامت بيا ،وبناء عمى

االستقرار في قيمة اليوان عند مقارنتو بالعمالت الرئيسية األخرى خالل العشر

سنوات الماضية يمكن القول أن اليوان من الممكن أن يكون أحد العمالت الدولية

اليامة في المستقبل القريب.

أما الفصل الثالث فيسعى إلى دراسة مستقبل النظام النقدي العالمي ،وينقسم ىذا

الفصل إلى ثالث مباحث ،المبحث األول وىو عن البدائل المطروحة لمستقبل النظام
النقدي العالمي ،ويبدأ باستعراض إمكانية استمرار ىيمنة الدوالر عمى النظام النقدي

العالمي ،ثم بعد ذلك استعراض إمكانية وجود نظام نقدي عالمي متعدد العمالت ،ثم

بعد ذلك دراسة إستخدم وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعامالت الدولية.

أما المبحث الثاني فيوضح اإلطار النظري لفكرة العممة الدولية الموحدة ،من خالل

استعراض بعض اإلشارات الفكرية خالل التاريخ الفكري االقتصادي لفكرة العممة الدولية
الموحدة ،ثم بعد ذلك االنتقال لعرض أىم الدعوات لنظام نقدي يقوم عمى أساس عممة

موحدة ،من خالل استعراض كالً من مشروع كينز إلنشاء عممة دولية موحدة ،ومشروع

روبرت مندل إلنشاء عممة دولية موحدة ،وأخي اًر عرض اإلطار النظري لنظرية العممة

المثمى.

أما المبحث الثالث فيوضح كيفية توجو النظام النقدي العالمي نحو عممة دولية

موحدة في ظل تجربة اليورو مع دراسة لمعائد والتكمفة من وجود العممة الدولية الموحدة،

وذلك من خالل دراسة إمكانية تطبيق نظرية العممة المثمى عمى العممة الدولية الموحدة
في ظل تجربة اليورو ،ثم بعد ذلك محاولة اإلىتداء لكيفية تحول النظام النقدي العالمي

نحو عممة دولية موحدة من خالل اإلسترشاد بتجربة اليورو ،ثم بعد ذلك دراسة اآلثار

المتوقعة إلصدار عممة دولية موحدة من خالل التعرف عمى العائد والتكمفة لتحول
النظام النقدي نحو عممة دولية موحدة ،وأخي اًر مقارنة البدائل المختمفة لمستقبل النظام

النقدي العالمي.

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

 أن النظام النقدي العالمي بوضعو الحالي في حاجة ماسة إلى التغيير ،وىناكعدد من المقترحات إلعادة صياغة النظام النقدي العالمي ،فالبعض يرى أن يقوم

النظام النقدي العالمي عمى أساس مجموعة من العمالت الدولية الرئيسية وىى
الدوالر واليورو والين والجنيو اإلسترليني باإلضافة إلى اليوان الصيني ،كما يرى

البعض إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعامالت عمى المستوى

الدولي ،في حين يري البعض اآلخر إستخدام عممة دولية موحدة تخضع إلشراف

سمطة نقدية فوق دولية تتولى إصدار تمك العممة ووضع وتنفيذ سياسات نقدية

موحدة لمعالم خاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح األسواق.

 -عمى الرغم من أن ىناك الكثير من المقترحات لمستقبل النظام النقدي العالمي

والتي قد تبدو متعارضة إال أن تمك المقترحات قد تكون في حد ذاتيا خطوات في

طريق العممة الدولية الموحدة .فعمى الرغم من المشكالت التي يعاني منيا النظام
النقدي العالمي في ظل ىيمنة الدوالر والمطالبات المتعددة بإعادة صياغة النظام

النقدي العالمي إال أن الدالئل تشير إلى أن نظام الدوالر قد يستمر خالل العقد
القادم ،إال أنو ومع مرور الوقت ستقل درجة ىيمنة الدوالر عمى النظام فمنذ
صدور اليورو أصبح ولحد ما بديل لمدوالر ،وبخالف اليورو والدوالر فيناك عدد

من العمالت الدولية التي تستخدم في تسوية المعامالت عمى المستوى الدولي مثل

الجنيو اإلسترليني والين الياباني والتي قد يضاف إلييا قريباً اليوان الصيني في
ظل المجيودات التي تقوم بيا الصين لجعمو أحد العمالت الدولية الرئيسية في
النظام النقدي العالمي .وفي ظل تواجد ىذا العدد من العمالت الدولية المدعومة

باقتصاديات قوية مع التراجع الممحوظ في الوزن النسبي لالقتصاد األمريكي ،فإنو
من المنتظر أن نشاىد خالل العقود القميمة القادمة نظام نقدي متعدد العمالت.

وبوجود مثل ىذا النظام النقدي متعدد العمالت في ظل عصر العولمة الذي جعل

من الكره األرضية مجتمع اقتصادي واحد قد تظير الحاجة إلى التقارب والتنسيق

فيما بين تمك األطراف أصحاب العمالت الدولية ،وىو األمر الذي يوجد لو جذور

فعمية اآلن من خالل صندوق النقد الدولي وبشكل خاص وحدات حقوق السحب

الخاصة التي تمثل نوعاً من أنواع السيولة الدولية وتتكون من سمة من العمالت

الدولية الرئيسية ،كل عممة فييا ممثمة تبعاً لوزنيا النسبي في االقتصاد العالمي،
وقد يكون إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعامالت عمى

المستوى الدولي ىو الخطوة قبل األخيرة لمتوصل إلى العممة الدولية الموحدة.

 -يستدعي تنسيق السياسات النقدية عمى المستوى العالمي وجود بنك مركزي

عالمي يقوم بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات النقدية عمى المستوى الدولي ،إال أنو
يجب أن يدعم بييئة دولية أخرى قد نطمق عمييا إتحاد المقاصة الدولية تقوم

بمراقبة عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات لمدول األعضاء بيدف
المحافظة عمى االستقرار المالي لالقتصاد العالمي.

 -ىناك عدد من الصعوبات عند محاولة تنفيذ فكرة العممة الدولية الموحدة ،وأىم

ىذه الصعوبات ىي صعوبة التوصل لقرار سياسي موحد بيذا الشأن عمى
المستوى الدولي ،فالدول قد ترفض التنازل عن سمطتيا في وضع وتنفيذ سياستيا

النقدية لسمطة فوق دولية خاصة الدول صاحبة العمالت الدولية وعمى رأسيا

الواليات المتحدة ،إال أنو ومع مرور الوقت 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.

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

 .3بما أن تطبيق العممة الدولية الموحدة قد يستغرق بعض الوقت ،فإلى ىذا الحين
يجب أن تتم عمى المستوى الوطني عممية إدارة الحسابات الرأسمالية إدارة إستباقية

توفر الحماية من التدفقات الرأسمالية المزعزعة لإلستقرار عمى المستوى الوطني
وكذلك عمى المستوى اإلقميمي ،حيث يمكن عمى المستوى اإلقميمي زيادة التعاون

النقدي والمالي ،بما في ذلك تجميع اإلحتياطيات ،وانشاء آليات إقميمية لتسوية
المدفوعات تحول دون إستخدام الدوالر ،والتشجيع عمى العمل بنظم إقميمية

ألسعار الصرف والتي من شأنيا أن تساعد بمدان المنطقة في تفادي حدوث

األزمات المالية والنقدية ،أو في إدارة ىذه األزمات إدارة أفضل عند حدوثيا.

 .8يشيد النظام النقدي العالمي حالة من التغير واعادة التشكيل لموقف العمالت
الدولية الرئيسية .وبناء 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 التجارية ،عند تحديد العمالت التي يتشكل منيا ىذا

اإلحتياطي ونسبة مساىمة كل عممة فيو.

 .1ال بد أن تعمل مصر بالتعاون مع كل من الدول األفريقية والدول العربية عمى
تشكيل جبية قوية تضمن ليا تمثيل أفضل داخل مجموعة العشرين ،كما يجب أن

تتم المطالبة بزيادة الحصص الخاصة بالدول النامية والفقيرة داخل المؤسسات

الدولية وبالخصوص صندوق النقد الدولي .وذلك باالستفادة من تجرب الدول
الناشئة ذات اإلقتصاديات الديناميكية وبالخصوص مجموعة ) (BRICوالتي

استطاعت ضمن تمثيل افضل في المحافل الدولية بدعم من اقتصاديتيا القوية
والتي نيضت من خالل إتباع نماذج لمتنمية اإلقتصادية مصممة من خالل

اقتصاديين وطنيين وبعيداً عن نماذج التنمية المعيبة والشروط التي يفرضيا
صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية األخرى ،األمر الذي يقضي مراجعة

النظر من قبل المخططين اإلقتصاديين في الدول النامية ومنيا مصر قبل إتباع

نماذج التنمية المعدة مسبقاً التي يضعيا كالً من صندوق النقد الدولي والبنك

الدولي لمدول النامية.

 .9إنو لمن الميم أن تتخذ دول الخميج الخطوات النيائية إلتمام إصدار العممة
الخميجية الموحدة في أقرب فرصة ،فتحول العممة الخميجية إلى عممة دولية

وارتفاع سعرىا لن يؤثر سمبياً عمى موقف اإلقتصاديات الخميجية ولن يؤدي إلى

إضعاف موقف صادراتيا في األسواق العالمية ،حيث أن معظم صادرت دول

الخميج ىي من المواد الخام ومصادر الطاقة ،وىي سمع قميمة المرونة وذات طمب

كبير ومتنامي ،وعمية فإن إرتفاع سعر العممة الخميجية المتوقعة لن يؤثر سمبياً

عمى صادرات دول الخميج ،ولن يؤدي إلى تراجع في وضعيا اإلقتصادي وانما

سيضعيا في موقف إقتصادي أفضل عمى الساحة الدولية.
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تيدف الرسالة إلى دراسة وتقييم النظام النقدي العالمي المعاصر ،ودراسة إمكانية توجو

النظام النقدي العالمي نحو عممة دولية موحدة.

ويستخدم الباحث كالً من اإلطار النظري واإلطار التحميمي لتقييم النظام النقدي العالمي
ودراسة إمكانية التوجو نحو عممة دولية موحدة ،فمن خالل اإلطار النظري تم دراسة

ا لتطور التاريخي لمنظام النقدي العالمي ،ومعايير كفاءة النظام النقدي العالمي .أما من
خالل اإلطار التحميمي فقد تمت دراسة وتحميل وتقييم النظام النقدي العالمي المعاصر،

والتعرف عمى المشكالت والمتغيرات التي يعاني منيا النظام النقدي العالمي .وأيضاً

التعرف عمى مستقبل النظام النقدي العالمي ،وذلك من خالل تحميل البدائل المطروحة

لمستقبل النظام النقدي العالمي ،واإلطار النظري لفكرة العممة الدولية الموحدة ،وتقييم
وضع النظام النقدي العالمي بعد التحول لعممة دولية موحدة في ظل مقارنتو بتجربة

اليورو ،باإلضافة إلى دراسة العائد والتكمفة من وجود عممة دولية موحدة لمعالم كمو.

