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Abstract 
    Many views have emerged regarding the necessity to build a new international financial 
architecture for multiple reasons. The main reason is the current international financial crisis, 
and other reasons related to the performance of the old system being incapable of achieving 
the goals outlined in The Bretton Woods Agreement in 1944, which recommended the 
necessity to maintain a stable international monetary and financial system and achieve 
economic growth and welfare. The old system’s incapacity was reflected in the weakness of 
its monetary institutions: the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), 
which has prompted the need to review it and to come up with new mechanisms that can 
reinvigorate the international monetary policy to overcome the consequences of the global 
financial crisis 2016-2008and, anticipate its future risks . 
Keywords: the international monetary system, exchange rate, the global financial crisis, 
masters Currency and the dollar 

   :مقدمة
مر االقتصاد العاملي عرب العصور بفرتات من االنتعاش واالنتكاس، إذ أن األوىل عرف فيها االقتصاد رواجـا وازدهـارا كبـريين شـاركت 
فيـه الــدول الصـناعية واملتقدمــة وفـق نظــام اقتصـادي رأمســايل، والثانيـة مــر فيهـا �ــزات اقتصـادية يف ظــل الرأمساليـة اجلديــدة أثـرت علــى 

  .2008القتصادي، ومن بني أحدث اهلزات األزمة املالية العاملية النمو ا
هذه األزمة تعد من بني األزمات األكثر عصيانا وخطورة علـى املؤسسـات االقتصـادية واملاليـة العامليـة عـن غريهـا مـن األزمـات كأزمـة 

ملواجهتهــا، هـــذا مــا أثـــر علـــى ، ممــا أوجـــب يف كــل أزمـــة خلـــق آليــات وصـــيغ جديــدة أكثـــر جناعـــة 1933-1929الكســاد الكبـــري 
من تقلبات أسعار البرتول  داألنظمة االقتصـادية وتوجها�ا املستقبلية، لكن املتتبع هلذه األزمات جيد أن أسبا�ا وعوامل بروزها تتعد

ألزمـات الـيت ، وتقلبات أسعار صرف العمالت، إضافة إىل أزمات السوق املـايل، وغريهـا مـن ا-باعتباره سلعة إسرتاتيجية وطاقوية-
  . زادت حد�ا ألسباب اقتصادية،سياسية واجتماعية

والنظام النقدي الـدويل يعـد أحـد أعمـدة االقتصـاد العـاملي وأحـد أشـكال التعـاون النقـدي الـدويل، الـيت تتوضـح مهامـه يف تسـهيل    
، وامتـدت 1944ى اتفاقيـة بريتـون وودز املعامالت املالية واحلفاظ على الثبـات النقـدي الـدوليني، والـذي حتـددت معاملـه أساسـا اثـر 

وإصـالحات جديـدة وفـق اتفـاقييت السـيموثيان ومجايكـا سـنة  إجـراءات، ومـانتج عـن ذلـك مـن 1971غاية ا�يار االتفاقية سنة  إىل
طـرح عـدة  ، لكن األزمة  املالية العاملية  كان هلا وقع  شديد القـوى علـى أدائـه وعلـى أداء مؤسسـاته النقـديتني، األمـر الـذي1976

تساؤالت ووجهت عدة انتقادات للنظام وتوسعت إىل حد اإلسراع يف إعادة هيكلته، كما تعددت املقرتحات �ذا الشأن بني مؤيد 
  .ومعارض فيما يتعلق بآليات بناء نظام نقدي دويل جديد

لـة بإصـالح النظـام النقـدي الـدولي هـي اآلليـات الكفي مـا: وأمام هذا الوقـع االقتصـادي اسـتدعى األمـر طـرح التسـاؤل التـايل     
  الراهن في ظل التحديات التي تفرضها األزمة المالية العالمية؟ 

 :ولإلحاطة أكثر جبوانب هذه الورقة البحثية نتناول احملاور الرئيسية التالية
  معالم النظام النقدي الدولي الراهن: أوال 

  )2016-2008(دي الدولي الراهن آثار األزمة المالية العالمية على النظام النق: ثانيا
  آليات إصالح النظام النقدي الدولي الراهن في أعقاب األزمة المالية: ثالثا
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  معالم النظام النقدي الدولي الراهن: أوال
الـيت شري األمريكيـة باليت انعقدت يف والية نيوهام 1944تشكلت معامل النظام النقدي الدويل وفق اتفاقية بريتون وودز يف سنة     

متخض عنها عدة بنود مبوجبها مت حتديد معامله، أمهها سيادة الدوالر كعملة ارتكازية يف عملية تسوية املدفوعات واملبادالت التجارية 
ذهــب، وحتقيــق أهــداف تتمحــور أساســا حــول ثبــات أســعار الصــرف، كمــا متخــض عــن ذلــك إنشــاء مؤسســتني  إىلالقابــل للتحويــل 

  .لدويل والبنك العاملي اللتان تساعدانه يف حتقيق أهدافه، كانت هذه أوىل مراحل النظام ومعاملهنقديتني مها صندوق النقد ا
بداية باالجتاه حنو نطـم  النظام النقدي، تغريت معامل 1971سنة نيكسون  آنذاكاملرحلة املوالية بعد قرار الرئيس األمريكي لكن    

والتخلي عن قاعـدة حتويـل الـدوالر إىل الـذهب، األمـر الـذي نـتج عنـه عـدة  احلر، سعر صرف جديدة كنظام سعر الصرف املعوم أو
يف العمليات اليت  هذا األخري تتحدد معامللذلك سلبا على اهلدف الرئيس للنظام النقدي الدويل، ذلك  الصرف أثر أسعارتقلبات 

  :     يربز ذلك الشكل التايلو والقواعد اليت حتكم النقد العاملي،  اإلجراءاتتعد ضمن 
  عمليات النظام النقدي الدولي الراهن): 01(الشكل رقم 

  نيالباحث إعدادمن : المصدر
   :وميكن حتليل عمليات النظام النقدي الدويل الراهن املوضحة يف الشكل أعاله من خالل مايلي  

  :نظام سعر الصرف -1
 35دوالر كعملـة تبـادل قابلـة للتحويـل اىل ذهـب وفـق الـ ه علـىاعتمـادباتسم سعر الصرف خالل فرتة قاعدة الذهب بالثبات      

والتخلي عن قاعدة حتويل الدوالر إىل ذهب، بوشر العمل بنظم سعر صرف  1971سنة  بريتون وودزدوالرا لألونصة، لكن ا�يار 
الـدوالر األمريكــي  ، مـع بقـاء )1("مـن دول العـامل إىل النظـام املعـوم %80حتـول أكثـر مـن "خمتلفـة أمههـا سـعر الصـرف املعـوم حيـث 

ــيت علــى أساســها تــتم املبــادالت التجاريــة وتســوية مــدفوعا�ا، كمــا أن نظــام ســعر الصــرف العــاملي القــائم علــى " العملــة االرتكازيــة ال
 إضــافة إىل، ) 2("الــدوالر كعملــة احتيــاطي عامليــة يــتم مبوجبــه حتديــد السياســة النقديــة لــه وفــق الظــروف الداخليــة لالقتصــاد األمريكــي

هذا الثابت، األمر الذي فتح ا�ال لعملية التحول سواء كان  و أنواع أخرى من نظم أسعار الصرف منها سعر الصرف املرن ورظه
، والشكلني املواليني يظهران عدد حاالت التحول وأنواعها،  )3(خاصة حنو مرونة سعر الصرف ، والتوجهمنظم أو غري منظمالتحول 

  :على التوايل 2002-1992الصرف خالل الفرتة وحاالت التحول حسب نظام سعر 
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  2002-1990 عدد حاالت التحول وأنواعها): 02(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  2002-1990حاالت التحول حسب نظام سعر الصرف ): 03(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
؟، كيف، ومتى، وبأي سرعة: نحو مرونة سعر الصرف التحرك ،روبا دوتاغوبتا، غيلدا فرنانديز، وسيم كارا كاداغ: المصدر

  5،ص 2006، صندوق النقد الدويل، 38قضايا اقتصادية 
حالة حتول  139، واليت قدرت بـ 2002 - 1990يربز الشكل األول عدد حاالت التحول اليت انتهجتها الدول خالل فرتة 

املدفوعــة و الصــرف الــيت أثــرت علــى مســار االســتقرار النقــدي  ، وحــاالت التحــول هــذه تثبــت تعــدد نظــم أســعار)4(الــنظم املرنــة إىل
  .عدم االستقرار على نظام واحد مثلما كان متعامل به خالل فرتة بريتون وودز إىل إضافةبأزمات، 

 األفقيةأما الشكل الثاين فيربز أنواع نظم الصرف اليت مت التحول إليها من نظم الربط احملكم والثابت والزاحف، نطاقات التقلب    
والتعومي املوجه، وهذا التحول يكون مصحوبا حبالتني األوىل مدفوعة بأزمات والثانية بشكل منظم، لكن نسبة التأثري ملراحل التحول 

  .تتعلق باحلالة األوىل وهي أكرب نسبة مقارنة باحلالة الثانية
نقــدي ال تقراراالســبوالــيت تتصــف يــار بريتــون وودز، وعليــه ميكــن القــول أنــه بــدأت مرحلــة انتقاليــة جديــدة لســعر الصــرف بعــد ا�    

أخرى، وبناءا على ذلك مت عقـد اتفـاقييت السـيموثيان ومجايكـا علـى التـوايل، بسعر الصرف أو تلك املتعلقة ببأزمات سواء  املصاحبة
، أمههـا حريـة 1976التعـديل الثـاين مـن اتفاقيـة مجايكـا سـنة  ويتضح ذلك وفـقوصدور عدة بنود خبصوص مستقبل سعر الصرف، 

 مســـار املـــأثرة علـــىمـــن العناصـــر توليفـــة ، وعليـــه أصـــبح نظـــام ســـعر الصـــرف جمهـــول اهلويـــة يقـــوم علـــى )5(اختيـــار نظـــم ســـعر الصـــرف
  :)6(يلي املوضحة يف ماو االستقرار النقدي، 
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 .األمريكينظام يقوم على الدوالر الورقي  ·
 .نظام يعتمد أساسا على تعومي العمالت ·
  .وابط على الدوالر الورقي األمريكي، بعد حترره من قابلية التحول اىل ذهبنظام ال يضع أي ض ·

  :السيولة الدولية-2
تعد السيولة الدولية من بني أشكال التعاون النقدي، وهي من مهام املؤسسات النقدية الدوليـة كصـندوق النقـد الـدويل والبنـك      

وقواعد تنظيمية حتكم حركة السيولة الدولية، �دف  إجراءاتهذه العملية وفق  العاملي، أما النظام النقدي الدويل فيعمل على تسيري
  .حتقيق التوازن النقدي الدويل

يف فــك شــفرة الســيولة الدوليــة علــى جمموعــة مــن العمــالت الســيادية، وهــي عمــالت ذات  الــراهنويعتمــد النظــام النقــدي الــدويل    
  : )7(ومن بني العمالت الرئيسة واألكثر تداوال بالرتتيب هي نقدية، ةقو  وذات سيادة وطنية وحتضى بقبول دويل

تســـوية املـــدفوعات واملبـــادالت يف لنظـــام النقـــدي الـــدويل الـــيت يعتمـــد عليهـــا ا األوىلالـــذي يعـــد العملـــة : الـــدوالر األمريكـــي-2-1
احتياطات  إال أن ،تراجع قيمته وعامل الثقةمن  الدوالر اليت مر �ازمة األ رغم، أو بعد ا�يارها بريتون وودز ، سواء يف فرتةالتجارية

  .بالدوالر األمريكيمازال اجلزء األكرب منها  دول العامل
ظهرت كعملة مشرتكة وفق تكتل نقدي واقتصادي لدول أوروبية، وكان أول تداول هلا بصفة رمسية وفعلية : اليورو األوروبي-2-2

ك لتنافس الدوالر األمريكي وشكلت خطـر علـى مسـتقبله كعملـة وأصبحت بذلك حتضى بقبول دويل، بل تعدت ذل 2002سنة 
  .يف عملية السيولة الدولية لنظام النقدي الدويليعتمد عليها اارتكازية 

الفرنـك بريقـه الضـائع،  إعـادةوحماولـة  الجنيه االسـترليني، الين اليابانياألخرى املتمثلـة يف  العمالت السياديةاضافة اىل -2-3 
ــيت أحــرزت تقــدما كشــكل مــن أشــكال التعامــل النقــدي الــدويل، وارتفعــت أســهمه   ان الصــينياليــو ، والسويســري العملــة الواعــدة ال

  .كعملة  بديلة للدوالر األمريكي، وتعد أحد املقرتحات القوية الناجتة عن آثار األزمة املالية العاملية إلصالح النظام النقدي الدويل
ــيت تســمى باالرتكازيــة أو الســيادية، بنــاءوبــذلك تعتمــد الســيولة علــى جمموعــة حمــ      علــى مميزا�ــا املتمثلــة يف  اددة مــن العمــالت ال

احتياطـات، اعتمـاد الـدول عليهـا كقوق السحب اخلاصة، وتعد طرف مشكل حل، وقابلية حتويلهااملبادالت  استطاعتها على تسهيل
النظــام النقــدي الـدويل يف حتقيــق أهدافــه مــن خــالل تســيري وعليـه فالســيولة الدوليــة امتــداد لنظــام ســعر الصـرف ويعــدان مــن عمليــات 

  .   العمليات املالية
  :إدارة أزمة المدفوعات -3

املدفوعات الدولية يف فرتة غياب السيولة لدولة ما،  أزمة إدارةمن املشاكل اليت تعرتض عمليات النظام النقدي الدويل هي كيفية 
  :)8(وتتحدد املشكلة من خالل احلاالت التالية

يف حالة وجود عملة لبلد معني قابلة للتحويل لكن ليس هلا قبول يف تسوية عملية شراء ممتلكات أو سـداد : الحالة األولى-3-1
  .)9("لسيولة الدوليةاأي أن عملة الدولة ال تنتمي لعملية "مستحقات يف اخلارج 

ــيت العمــالت األخــرى املقبولــة دوليــا و  عــدم جتــانس العمــالت الوطنيــة القابلــة للتحويــل مــع: الحالــة الثانيــة -3-2 تــدخل ضــمن ال
  . السيولة الدولية

  : )10(ولنأخذ مثاال نحدد فيه العناصر التالية
  ) الدوالر األمريكي(، عملة دولية)الريال الربازيلي(عملة وطنية

  . يةعملة الريال الربازيلية قابلة للتحويل، لكن ال تعد عملة دولية تدخل ضمن عملية التسوية الدول ·
  .، العملة الدولية الوحيدة وتدخل ضمن السيولة الدوليةاألمريكيالدوالر  ·
  .ن بشراء ممتلكات وأوراق مالية باخلارجو جمموع الفاعلني االقتصاديني املقيمني والعاملني بالربازيل يقوم ·
  .بيع احلكومة الربازيلية ممتلكات وأوراق مالية للخارج ·
  :ها إىل التايليلمن خالل العناصر أعاله ميكن حتلو  

ال  ة الربازيــلعملــ واجلــزم بــأنالــدوالر األمريكــي، عملــة املقيمــني ب االقتصــادينيعلــى احلكومــة الربازيليــة تســديد متطلبــات العــاملني    
  ,تنتمي لعملية التسوية الدولية
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 نييغطــــــي كــــــل متطلبــــــات املتعــــــاملإال أن ذلــــــك ال  األمريكــــــي بالــــــدوالر باخلــــــارجرغــــــم بيــــــع احلكومــــــة الربازيليــــــة األوراق املاليــــــة     
سـبب ل ،البنـك املركـزي الربازيلـييصـدر عـن اإلغـالق اختـاذ قـرار  هـذا مـن شـأنه ،)أي أن احلكومة تشرتي أكثر ممـا تبيـع(االقتصاديني

  ,االعتماد على االحتياطي النقدي من الدوالر
ر ومن مث بيعها يف اخلارج، واذا مل يتم شراؤها يـؤدي سندات جديدة للدين العام بالدوال إصداراحلكومة هو أمام احلل الذي أما    

  . اإلفالس بسبب عجز الربازيل عن سداد الديون، ويف هذه احلالة جند أزمة مدفوعات إىلذلك 
العملـة الوطنيـة تسـهيل عمليـة تسـديد املسـتحقات املاليـة  إمكانيـةأزمة املدفوعات الدوليـة يف عـدم  إذن بناءا على ذلك تتضح لنا   
رغم ذلك ال ميكن مواجهة األزمة كلية بـل مؤقتـا، األمـر العملة الدولية اليت تنتمي للسيولة الدولية، و  إىلولية، مما يتطلب حتويلها الد

 .هذه األزمة إدارةيف الراهن أداء النظام النقدي الدويل  ضعفيثبت 
  )2016-2008(آثار األزمة المالية العالمية على النظام النقدي الدولي الراهن: ثانيا
يهدف النظام النقـدي الـدويل إىل حتقيـق االسـتقرار النقـدي واحلـد مـن الصـراع القـائم بـني العمـالت يف سـوق الصـرف األجنـيب،       

كـان هلـا   الراهنـةكما يعمل على تسوية املـدفوعات الدوليـة وتسـهيل املعـامالت املاليـة التجاريـة، لكـن األزمـات املاضـية واألزمـة املاليـة 
  :يق على هذه األهداف من خالل مايليتأثري عم

  :تزايد تقلبات أسعار الصرف -1
 ا�يار بريتون وودز،بعد اعتماده على هذا األخري  و ، )11(يعتمد أساسا على نظام تعومي العمالت الراهنالنظام النقدي الدويل    
أزمات  اع نظم سعر الصرف صاحب ذلكأنو حرية التحول عرب بسبب ترك  نظام سعر صرف حمدد اتضاح الرؤية أيضا حولعدم و 
على وتدل هذه العالقة ، وتردي األوضاع النقدية حدوث تقلبات أسعار الصرف ألزمتاألزمات  وهذه، )2و1أنظر الشكلين (

  .وانعكاسا�ا على األوضاع النقدية االقتصادية وأزمة سعر الصرف ةبني األزم املطرد االرتباط
جعل نظام سعر الصرف غري مستقر، حيث زاد من حدة عدم االستقرار يف  1976الذي مت عام أن التعديل الثاين "وال خيفى   

من تلقاء نفسها إليقاف الزيادة املستمرة )*(فقامت جمموعة اخلمسة"، )12("1985، وحىت عام 1982مناسبات عديدة من عام 
  .ستقراراال، حماولة منهم لتحقيق )13()"1987وحىت  1985الفرتة من (يف سعر صرف الدوالر األمريكي ملدة مخسة سنوات 

اقتصاديات السوق "واليت ظلت فيها  1993أزمة آلية سعر الصرف لفرتة ال على سبيل احلصر ومن بني أزمات سعر الصرف      
قمت بتأثري املالية الناشئة تعاين من أزمات عميقة وممتدة متيزت برتاجع حاد يف تدفقات رؤوس األموال وا�يار يف الناتج، وتفا

اال�يار املايل (أزمة دول آسيا أيضا ، و )14("مشكالت مصرفية خطرية، والسبب الرئيسي يف ذلك يرجع لتقلبات أسعار الصرف
  .ختفيض قيمة العملة وتنافسيةسببه املضاربة  وكان 1997سنة ) الكبري

شهد ف، النقد العاملي خاصةوعلى  ككل  قتصاد العامليعلى اال 2008 منذ بداية وقوعها سنةكما أثرت األزمة املالية العاملية       
العملية املنتهجة من طرف عليه  املؤثرةامل و العومن بني سوق الصرف األجنيب،  على مستوىهذا األخري حركة نقدية غري مستقرة 

انعكس على لكن هذا ا، االنتعاش مليزان مدفوعا� إعادةختفيض قيمة الدوالر �دف  من خاللاألمريكية النقدية السلطات لدن 
، والشكل املوايل وختفيض قيمة عمال�م األصول وااللتزامات املقومة بالدوالر للبنوك الدولية، مما نتج عن ذلك حرب العمالت

  :2016-2012يوضح تزايد تقلبات أسعار صرف العمالت أعقاب األزمة املالية العاملية للفرتة 
 2016- 2012خالل الفترة تقلبات أسعار الصرف ): 04(الشكل رقم 

Source: European Central Bank, The international role of the euro, Interim report, Jone 2016, page 5  
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يظهر الشكل أعاله الصراع بني العمالت السيادية يف سوق الصرف األجنيب، خاصة بني الدوالر واليورو باعتبارمها أقوى    
النسب املئوية من املدفوعات الدولية بني حصص العمالت السيادية، فنلحظ اجتاه عكسي بني يف  لى ذلكويتج، ةالعمالت تنافسي

خالل سنة  %43، حيث استقر الدوالر على نسبة 2016حىت سنة  2012الدوالر واليورو خالل الفرتة املمتدة من سنة 
للدوالر واليورو على  %44و %29لتني تقدران بـ خالل نفس السنة، بعدما كانتا حصص العم %29اليورو على نسبة و  2016

، )15(مما يدل على الالاستقرار النقدي والتحرك حنو املزيد من التعددية القطبية يف النظام النقدي الدويل، 2012التوايل خالل سنة 
  .من نتائج األزمة املالية الراهنة وهي

  : تقلبات تدفقات رؤوس األموال الدولية -  2
جمموعة كاملة من األنظمة واملؤسسات يتألف من نظم أسعار الصرف وتدفقات رؤوس األموال، و "النقدي الدويل  إن النظام   

حركة تنقل الوحدات النقدية واألصول املختلفة بني الدول، وقد ، وتدفقات رؤوس األموال هي )16("واالتفاقيات اليت حتكم عملها
ملالية، وتطور وسائل االتصال احلديثة يف زيادة تدفقات رؤوس األموال وتسهيل عملية ساهم كل من التحرير املايل واتساع األسواق ا

  . انتقاهلا وخفض تكلفتها
أن تدفقات "، من خالل اإلحصائيات اليت تشري إىل األمواللكن األزمة املالية العاملية كان هلا أثر واضح على تدفقات رؤوس      

جند  2007مقارنة بعام "، )17("مليار دوالر 598مبا يعادل  2009يف عام % 20ضت بـ رؤوس األموال إىل الدول النامية اخنف
، وبذلك تكون األسواق الناشئة )18("بليون دوالر أمريكي 647أن صايف تدفقات رؤوس األموال بلغت رقما قياسيا مبا يعادل 

االقرتاض، واخنفاض مستويات  يل وتواجه ارتفاع تكلفةالبلدان النامية من شح التمو "حيث تعاين والدول النامية املتضرر األكرب، 
، وهذا راجع لنقص السيولة وإفالس البنوك، وسحب الودائع منها إىل غري )19("االئتمان، وتقلص تدفقات رؤوس األموال الدولية

ت تدفقات رؤوس األموال ذلك من األسباب اليت أدت إىل اخنفاض نسبة التدفقات إىل الدول النامية، كدليل على أن تراجع وتقلبا
الرتاجع أو التوقف املفاجئ لتدفقات رؤوس األموال خاصة بالنسبة لالقتصاديات هذا األزمة املالية العاملية، ومن آثار  من نتائج

  :)20(الصاعدة، نذكرها يف نقاط
  .تراجع حظوظ وصول اقتصاديات األسواق الناشئة إىل أسواق رأس املال الدولية ·
بالديون القصرية األجل، هذا يعين أن قطاعيها العام واخلاص مطالبان بسداد الديون بإشعار عاجل، مما اعتماد التمويل  ·

  .يضاعف من حدة األزمة، ويضعف كاهل اقتصادها
التوقف املفاجئ وتراجع تدفقات رؤوس األموال إىل الداخل، خيفض بشدة إنتاجية أسهم رأس املال، مما حيدث تقلبات   ·

  .يف األسعار النسبية، وإىل معارك إفالس باهظة التكلفة كبرية غري متوقعة
كما أن االقتصاديات املتقدمة كذلك عانت وتعاين من تراجع تدفقات رؤوس األموال بسبب تشديد شروط االقراض املصريف،    

  ).21(واستمرارية ضيق أوضاع التمويل اخلارجي لفرتة طويلة
  ):الدوالر األمريكي(ام النقدي الدولي انعكاساتها على العملة االرتكازية للنظ –3
املالية العاملية، بداية من زيادة تقلبات يف قيمته بني االخنفاض  األزمةيعرتي الدوالر األمريكي العديد من اآلثار املرتتبة عن    

  :للنظام النقدي الدويلة، مما نتج عن ذلك أراء حول مستقبله واستمراره كعملة ارتكازية ير عامالت الدوالاملوالتخفيض، وتراجع 
  :تراجع سعر الدوالر األمريكي -3-1

ات املتقدمة، من يبسبب األزمة املالية العاملية اليت كانت خطور�ا كبرية على االقتصاد بالتقلبصرف العمالت   أسعاراتسمت     
الرهن يف  ول األخرى، وسبب ذلك أزمةالذي كان سببا رئيسيا متدخل يف نقل العدوى إىل اقتصاديات الد يمريكاالقتصاد األبينها 

  .يمريكاألقتصاد الات الدول املرتبطة باياقتصاد وانعكس ذلك سلبا على ،اقتصاديةمالية مث  أزمة إىلامتدت األمريكي و العقاري 
 تمثلة يفاملاألمريكية النقدية من لدن السلطات  مما حتم ذلك على أمريكا ضرورة إتباع سياسات اقتصادية كتلك اليت انتهجت  

ختفيض قيمة الدوالر األمريكي كآلية من آليات ضبط املوازنة يف مدفوعا�ا من جهة، وحماولة انعاش االقتصاد األمريكي من جهة 
على اليت شكلها خاطر امل بسب، األمر الذي أدى اىل تراجع الثقة بالدوالر األمريكي أخرى عن طريق زيادة اإلصدار النقدي

  .كما ذكرناه سابقا  األصول واالحتياطيات
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 على غرار ما سجله خالل الفرتة 2016 يف شهر فرباير من عام %1.5سعر الدوالر األمريكي اخنفاضا بنحو  إذ سجل   
، وذلك دليل على استمرار تقلبات اسعار )22( %3من ارتفاع بنحو  2016حىت شهر فرباير  2015املمتدة مابني أغسطس 

أثرت على العمالت االرتكازية كما ألزمة املالية العاملية اليت مازالت خماطرها،  الراجع لستقرة املغري  الصرف نظرا لألوضاع االقتصادية
  .خاصة والدوالر األمريكي

  :انخفاض المعامالت الدوالرية-  3-2
ة أجنبية من استخدمت العديد من دول العامل خاصة اقتصاديات الدول الصاعدة من مطلع السبعينات الدوالر االمريكي كعمل    

  :)23(يف العمليات التالية، (*)تلك العمالت احمللية أو كما تسمى بالدولرة
  .عملية االدخار ·
  .وسيط مستقر لتبادل القيمة وختزينها ·
  .شراء وبيع االشياء الكبرية كالعقارات ·
  .املبادالت التجارية بأشكاهلا ·
  .أصول والتزامات مقومة بالدوالر االمريكي ·

أثر ذلك على املعامالت الدوالرية وتناقصت  ات دول العاملياالقتصادية املتصاعدة وانعكاسا�ا على اقتصادالضطرابات الكن    
  :)24(التايللعدة عوامل وأسباب نذكر منها ك تدرجييا
ü خماطر اخنفاض وختفيض قيمة الدوالر األمريكي على أصول والتزامات البنوك.  
ü  االختالل بني األصول وااللتزامات املقومة بالدوالر يؤدي اىل عدم االستقرار املايل النظامي، وبالتايل األزمات املالية كتلك

  .2001، األرجنتني 1998، روسيا سنة 1995، األرجنتني سنة 1994اليت وقعت يف تركيا سنة 
ü اعدة، وحتسن معدالت التبادل التجاريحتسن الظروف االقتصادية يف العديد من اقتصاديات األسواق الص.  
ü  جناعة األكثرالتوجه حنو نظم أسعار الصرف األكثر مرونة، وانتهاج السياسات االقتصادية.  

األزمة املالية العاملية  قبلعلى سبيل املثال ال احلصر شكل البياين املوايل يوضح بداية االبتعاد عن الدولرة بالنسبة لدولة البريو وال   
النسبة  قدرتالودائع والقروض املصرفية، حيث  مها، واستمرار االخنفاض يف املعامالت الدوالرية بناءا على مؤشرين هامني وبعدها
 )2016( قروض بالدوالر، لكن يف الفرتة األخرية %80كودائع بالدوالر، و  %85 بـلمعامالت يف أواخر التسعينيات لاملئوية 

 .بالنسبة للقروض، مما يؤكد اخنفاض املعامالت الدوالرية %30بة للودائع، وأقل من بالنس %50ما دون  إىلشهدت اخنفاضا 
ضمن مؤشري  2016غاية  إىل 1991والشكل البياين املوايل ينب تراجع املعامالت الدوالرية خالل الفرتة املمتدة من سنة     

  :القروض املصرفية والودائع بالدوالر
 )2016 - 1991(ت الدوالرية انخفاض المعامال): 06(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  50، صلويس كاتاو، ماركو تريونيس، مرجع سبق ذكره: المصدر

1991 1996 2001 2006 2011 2016
62 القروض المصرفیة الدوالریة 73 79 61 42 27
70 الودائع المصرفیة الدوالریة 81 84 68 57 49
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  :انعكاساتها على حصة الدوالر في حيازة احتياطي النقد األجنبي-  3-3
تسوية  يثأكثر العمالت قوة من حباعتباره  ،من حيث احتياطي النقد األجنيب لدول العامل األوىليعد الدوالر العملة     

ويرجع ذلك لكرب ، يف العامل الصني على سبيل املثال من الدول اليت هلا أكرب احتياطي نقدي بالدوالرك فبلداملدفوعات الدولية، 
  .البلدين ملعامالت التجارية املتبادلة بنيحجم ا

تراجع حصة من خالل ، حتياطي النقديضمن اال صمام آمانكلكن يف أعقاب األزمة املالية العاملية فقد الدوالر الثقة النقدية    
واليت تعد أدىن  2015يف عام  %64,1نقطة مئوية أي  0,9 ـاخنفضت بف األجنيباحتياطات النقد  ةحياز يف  الدوالر عامليا

كما هو ،)25(2007نقطة مئوية من حصته منذ بداية األزمة املالية العاملية  5,0، كما فقد الدوالر 1999نسبة له منذ عام 
  :ح يف الشكل البياين التايلموض

 
 
  
  
  
  
  
 
  
 

 
 
Source: European Central Bank, op cit, p4 

  :مستقبل الدوالر األمريكي كعملة ارتكازية -3-4
ثالث اجتاهات فيما خيص انعكاسات األزمة املالية الراهنة على النظام النقدي الدويل "انقسمت حتليالت خرباء االقتصاد إىل     

  :من عدمهكعملة ارتكازية مستقبل استمرارية الدوالر األمريكي   وعلى، )26("الراهن
  استمرارية االرتكاز على الدوالر األمريكي :االتجاه األول

  :)27(يلي ويستدل أصحاب هذا االجتاه على ما
الحتياطات اهلائلة أن الدوالر هو العملة الرئيسية يف االحتياطات الدولية رغم تراجع نصيبها بداعي األزمة، ودليل ذلك ا ·

 .للدول الكربى كالصني واليابان، واالحتاد األوريب من الدوالر
من صادرات العامل يتم دفع قيمتها بالدوالر مبا  %50يعترب الدوالر العملة الرئيسية يف التجارة الدولية، حيث أكثر من  ·

 .فيها النفط، إذ تسعر مجيع الدول املصدرة للنفط نفطها بالدوالر
من عمليات التمويل اليت  %40هو العملة األساسية لعمليات التمويل العاملية، حيث استحوذ على ما يقارب  الدوالر ·

  .2008سنة  تتم عامليا
ويضيف أصحاب هذا االجتاه إىل أن بقاء الدوالر كعملة رئيسية يف تسوية املدفوعات الدولية، من شانه أن يؤثر سلبا على 

  :قاط التاليةاالقتصاد العاملي استنادا للن
ü  ،إن االعتماد على تسعري املواد األولية وعلى رأسها النفط بعملة الدوالر من شأنه أن يؤثر على صادرات الدول املصدرة هلا

  .ويف مقدمتها الدول النامية اليت سيتأثر منوها االقتصادي

International 
debt

International 
loans

Foreign 
exchange 
tornover

Global 
payment 
currency

Foreign 
exchange 
reserves

EUR 22,7 21,9 18,8 29,4 19,9
USD 60,3 57,7 45,9 43 64,1
JPY 2,7 3,9 8,8 3,1 4,1
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ü ات الدول من الدوالر بسبب تأثر الدوالر كون الدوالر العملة األساسية لالحتياطات الدولية، هذا ما أثر سلبا على احتياط
 .باألزمة املالية العاملية

ü ارتباط العمالت الوطنية بالدوالر أثر على قيمتها بسبب اهلبوط احلاد يف قيمة الدوالر، وهذا راجع لألزمة املالية العاملية الراهنة.  
  األمريكياليورو بديل للدوالر : االتجاه الثاني

أن الدوالر تضرر بالنتائج السلبية اليت أحدثتها األزمة املالية الراهنة األمر الذي يستدعي إجياد بديل يرى أصحاب هذا الرأي   
، للدوالر، ويرون أن اليورو يعترب العملة البديلة باعتباره العملة العاملية الثانية لالحتياطات العاملية، ولعمليات التمويل العاملية

  :)28(لى األدلة التاليةويستندون يف تأكيدهم على رأيهم ع
، ومعدل %2.1النجاحات اليت حققها اليورو عرب األزمنة، إذ وصل معدل النمو االقتصادي السنوي يف منطقة اليورو إىل  ·

 .، إضافة إىل اعتباره العملة الثانية بعد الدوالر من ناحية االحتياطات العاملية%2.2االستثمار 
دولية من النقد األجنيب، مقارنة باخنفاض الدوالر من احتياطات النقد األجنيب، هذا إن ارتفاع نسبة اليورو من االحتياطات ال ·

  .دل إمنا يدل على حتسن مكانة اليورو
  :)29(منها  غري أن اعتماد اليورو كعملة ارتكازية بديلة الدوالر تواجهها عقبات، نذكر   
ü املتحدة األمريكية يف العامل، واستمرار تدخلها يف قضايا  يتميز الدوالر عن اليورو بالثقل السياسي والعسكري للواليات

  .وسياسات الدول، وهذا ما يعطي الدوالر قوة ويسهم يف انتشاره
احلرب السياسية القائمة بني دول االحتاد األورويب، بسبب األحزاب املتطرفة اليت تطالب بإعادة اهلوية القومية لكل دولة، يف  ·

  .طمس اهلوية القومية لكل دولة، وهذا من شأنه أن يؤثر على مكانة اليورو مقارنة بالدوالر اعتقاد منهم أن هذا االحتاد
  سلة من العمالت كبديل للدوالر األمريكي :االتجاه الثالث

هذا االجتاه أن تدهور الدوالر وما يعانيه من مشاكل بسبب األزمة املالية، وأسباب أخرى، إىل جانب العقبات أصحاب يرى      
يت يواجهها اليورو، يلزم األخذ باقرتاح الصني يف بناء نظام نقدي دويل جديد، يقوم أساسا على استبدال الدوالر كعملة أساسية ال

احتياطية لالقتصاد العاملي بسلة من العمالت القوية املؤلفة من الدوالر، اليورو، اليوان، والني الياباين، ويشرف على هذه السلة 
  .صندوق النقد الدويل

وكنتيجة ملا جاء من أراء يف االجتاهات الثالثة، جند أن انعكاسات األزمة املالية العاملية بادية على الدوالر األمريكي، من خالل     
  .تضارب اآلراء حول استمرارية الدوالر كعملة ارتكازية واحتياطية للعديد من دول االقتصاديات الصاعدة خاصة

  نقدي الدولي الراهنآليات إصالح النظام ال: ثالثا
وما يشوب االقتصاد العاملي من متغريات شهد النظام النقدي الدويل عرب مراحله العديد من اإلصالحات والزال، خاصة    

أكثر جناعة  إصالحيف خلق آليات  اإلسراعستقرار يف العالقات النقدية الدولية، أوجب ضرورة اأحدثت الالمتسارعة  اقتصادية
  :)30(، تتمثل جمملها يف النقاط التاليةاملتوالية وحبلل جديدة مات النقديةاألز هذه إلدارة 

  :الحقائق األساسية المتعلقة برؤية إصالح النظام النقدي الدولي الراهن -1
من لدويل، إصالح النظام املايل والنقدي اوجوب املتتالية على االقتصاد العاملي، أثبتت حقائق مفادها املالية النقدية إن األزمات    

  :إتباع احلقائق التالية خالل
  ,ومرونة أكثر مالءةبلورة معامل للنظام النقدي الدويل إعادة  -1-1
يف حتقيق االستقرار النقدي، مع استمرارية بذل اجلهود جتاه بلورة نظام لإلنذار املبكر  يرئيسالدور ال ضرورة تأدية  -1-2

  ,لألزمات
  .لنشاط تسيري عمليات تسوية املدفوعات املالية الدوليةنية احلاكمة إعادة النظر يف األطر املؤسسية والقانو  -1-3
  :اإلطار المؤسسي -2

احلاجة امللحة إىل إعادة بناء عنها لنظام النقدي الدويل يف حتقيق األهداف اليت أسست من أجلها تولد افشل مؤسسات     
  :وهيكلة كامل األطر املؤسسية والقانونية والفنية للنظام، من خالل
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إعادة تصميم مؤسسات النظام النقدي الدويل، حبيث يتم إقامة بنيا�ا املؤسسي وإطارها القانوين وفق متطلبات وأهداف  -2-1
 :)31(االستقرار النقدي العاملي وامتالك القدرة الالزمة، وتأمني املوارد املالية والبشرية املؤمنة برسالتها اجلديدة املتمثلة يف

  .لنامية يف التنمية املستدامة واالستقرار االقتصادي واالجتماعيحتقيق أهداف الدول ا ·
تدعيم قدرات الدول النامية على التخطيط االسرتاتيجي ملعاجلة االختالالت املالية والنقدية والتجارية اهليكلية وحل  ·

  .مشاكل الفقر والبطالة والتضخم لديها
ات واللجان اإلقليمية التابعة هلا، إلقامة نظام اقتصادي ومايل ونقدي التعاون مع منظومة األمم املتحدة وخمتلف املؤسس -2-2

  :)32(عاملي تسوده روح العدالة والشفافية من خالل
ترمجة كل األهداف يف األطر القانونية احلاكمة ملؤسسات النظام االقتصادي واملايل الدويل، وكذلك يف البناء املؤسسي  ·

  . والتنظيمي والوظيفي لديها
الرشيدة ونفاذ املبادئ املتعلقة بأخالقيات العمل الدويل جتنيبا للعامل كافة أشكال الفساد  احلوكمةسس ومبادئ إيالء أ ·

  .واستغالل الدول الفقرية ةواملضارب
  . العمل على حتسني مستوى متثيل الدول النامية والدول الصاعدة، والدول الفقرية يف إدارة املؤسسات الدولية -2-3
تعزيز آليات التعاون والتنسيق بني املؤسسات املالية والنقدية والتجارية الدولية من جهة، ومع املؤسسات اإلقليمية إنشاء و  -2-4

  .من جهة أخرى
  عملة االحتياطي النقدي الدولي   -3
، واالجتاه صوب جتنب االعتماد املفرط على الدوالر"إن بلورة أسس جديدة لقاعدة النظام النقدي الدويل، تأخذ يف االعتبار    

، حيث بدأ العديد من الدول يف أمريكا الالتينية وآسيا التخلي عن الدوالر  ااعتماد سلة من العمالت حبسب قوة اقتصاديا�
الربازيل اليت جلأت إىل استخدام اليوان الصيين يف جتار�ا مع الصني، وتنويع العمالت مثل كوسيلة الدفع لتمويل جتار�ا اخلارجية، 

وظف فيها أرصد�ا من االحتياطي، بينما جلأت بعض الدول إىل تغيري نظامها النقدي املرتبط بالدوالر وسعت إىل ربط اليت ت
   .، اضافة اىل مصر اليت اعتمدت يف اآلونة األخرية على نظام التعومي)33("عملتها بسلة من العمالت كالكويت

األورويب، والني الياباين، واإلسرتليين الربيطاين، واليوان الصيين، كما ميكن وضمن هذا السياق، ميكن اإلشارة إىل كل من اليورو    
حول تأسيس نظام دويل للمدفوعات واملقاصة، من خالل إنشاء عملة دولية جديدة، وتأمني تسهيالت  مشروع كينزإعادة قراءة 

الدول يف موازين مدفوعا�ا، والعمل على تطوير مشروعه متويلية تعاونية بني البنوك املركزية، ملواجهة املشاكل اليت تتعرض هلا بعض 
وحتديثه مبا يتوافق واالحتياجات الفعلية للنظام املقرتح، وذلك من أجل بلورة معامل نظام نقدي ومايل وجتاري دويل جديد أكثر 

  .استقرارا وعدالة، ومتحررا من هيمنة الدوالر األمريكي
  : اعتماد قاعدة الذهب -5
اليت يف فرتات بريتون وودز، " العصر الذهيب"املقرتحات نادت بضرورة العودة اىل قاعدة الذهب، أو كما يطلق عليه  العديد من   

دة ان احللول القوية يف اعوهي ماالعتماد على الذهب كوسيط للتبادل وقيمة للعملة يف نفس الوقت، بباالستقرار النقدي  تتصفا
  .االستقرار النقدي

  :)34(، يتم ذلك من خاللضبط أسعار الصرف-6
  .كبح عملية ختفيض قيمة العملة ورفعها يف أحيان أخرى، من أجل املنافسة يف السوق العاملي ·
  .ضبط آليات سوق الصرف األجنيب، من خالل ضبط أسعار صرف عمالت مع عمالت أخرى ·
  .وق النقد الدويلمراقبة سوق الصرف األجنيب من طرف هيئات وصية، كاملؤسسات املالية النقدية مثل صند ·

وهذا يتعلق بعملية السيولة وحل أزمة : التنسيق بين اقتصاديات الدول المتقدمة والصاعدة بالعمل على التصحيح المالي -7
ختفيض منظم لنسب الرفع املايل بالنسبة للدول املتقدمة من جهة، والرتكيز على عملية منظمة "املدفوعات الدولية، من خالل 

  .)35("املايل للدول الصاعدة من جهة أخرىالستعادة الرفع 
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  :ومن بين اآلليات التي تدخل ضمن اصالح النظام النقدي الدولي كذلك -8
إنشاء هيئة وصية ملراقبة سري سوق الصرف األجنيب، كأن تضع حد معني لرفع وخفض قيمة العملة، دون أن يؤثر ذلك  ·

  .على االستقرار النقدي وأسعار الصرف
دوق النقد الدويل وإعادة هيكلته، وتسهيل دخول مشاركني آخرين كدول العامل الثالث، وإشراكهم يف تطوير مهام صن ·

  .القرارات مع زيادة تقدمي التسهيالت واملساعدات هلا مبا يناسب سياسا�ا االقتصادية
  .)36(من موارد صندوق النقد الدويل اإلقراض إطار إصالح ·
  . )37(لنظام النقدي الدويلوضع األساسيات االقتصادية الصحيحة ل ·

  :نتائج وتوصيات
هذا تعاجل هذه الورقة البحثية آليات إصالح النظام النقدي الدويل الراهن يف ظل حتديات األزمة املالية العاملية، خاصة وأن     

لنقدي، وهذا ال يتأتى إال النظام يعد القلب النابض حلركة االقتصاد الدويل، من حيث تسوية املدفوعات املالية وضمان االستقرار ا
  .مبساعدة املؤسسات النقدية الدولية املشكلة من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي

، هوالنتائج السلبية لألزمة املالية الراهنة وانعكاسا�ا على النظام وجب طرح جمموعة من املقرتحات اليت تدعو إىل ضرورة اصالح   
 اتفاقية بريتون وودز وفقعلى الساحة االقتصادية  سلطته النقديةالذي فرض و بديلة الدوالر  أمهها استحداث عملة ارتكازيةمن 

هلا قوة عملة سلطته ك واصل الدوالر ، ورغم ا�يار االتفاقية والتخلي عن قاعدة الذهب إال أنومؤشرات أخرى سامهت يف ذلك
  .من حيث  املعامالت املالية الدوليةونقدية  اقتصادية

فشل املؤسسات النقدية يف حتقيق ثبات أسعار الصرف قبل وأثناء األزمة املالية العاملية اجنر عنه العديد من القرارات  كما أن   
اضافة إىل الدولية يف التوجه واختيار نظام سعر صرف يتناسب والوضع االقتصادي، األمر الذي زاد من االضطرابات حده، 

 بذلك إىلأدى �ا عملية ختفيض قيمة عمالاملتقدمة يف كبح األزمة كاليت انتهجتها الدول  الرتقيعية واآلنية السياسات االقتصادية
  .حرب العمالت

مجموعة العشرين، مل تصب جمملها كاملقرتحات واحللول الصادرة عن املؤسسات النقدية الدولية أو اهليئات الدولية  أن  وال خيفى  
متجنبة بذلك مقرتحات تعديل أسس ومنهاج هذا سطحية ه، بل كانت حلوال هيكلتوإعادة يف اصالح النظام النقدي الدويل 

رغم أن الواقع يثبت غري  صندوق النقد الدويل يف مواجهة أزمة املدفوعاتاملعتدل ل إضافة إىل التمسك بالدور اهلام واألداءالنظام، 
 طرف عن اإلصدار غري القانوين للدوالركما جتدر اإلشارة إىل أن هذه املؤسسات قدمت املساعدة ألمريكا وغض ال،  ذلك

  .، من أجل حماولة ختطي األزمة اليت متر �ا أمريكا والدوالروختفيض قيمتها ألكثر من مرة 
واقع اصالح النظام النقدي الدويل ليس وليد الساعة بل قدمي قدم النشأة، لكن مل يتم اختاذ  أنالقول  ومن هذا كله ميكن  

، خاصة وان التجارب االقتصادية وما مر به من أزمات أثبتت قصوره واليت كانت من املفروض أن حتدث الالزمة لذلك اإلجراءات
  :النظام النقدي الدويل اليت تعد من أسس إصالحومن بني اآلليات ، على احملافظة وتوفري االستقرار االقتصادي والنقدي

   ,لدوليةللمؤسسات النقدية ا اإلداريةاملنظومة ضرورة إعادة هيكلة - أ
  , وضح حد لتجاوزات السياسات النقدية اليت ختدم املصلحة اخلاصة -بـ

  ,واملعامالت املالية يف حدود معينة كحد أدىن وأقصىالذهب كوسيط للمبادالت على عتماد اال-جـ
  , ذلكوتوظيف جلنة رقابة خاصة حمايدة خبصوص  ,التحكم يف سياسة ختفيض العملة وفرض عقوبات يف حالة اإلفراط-د
  .  الدول النامية اليت تعد طرف مهم يف االقتصاد الدويل على أمل اعادة التوازن لالقتصاد العاملي إشراك-هـ

  :الهوامش
ذو القعدة،  18، 6223رجا املرزوقي، نظام سعر الصرف العاملي ودوره يف خلق األزمات االقتصادية، صحيفة االقتصادية االلكرتونية، لعدد  -1
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