
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ئلةـوبة أسـأج
ورو بشكل  :ولالسؤال األ دوالر بالنسبة للي ا انخفض ال نعلم أنه عند بداية األزمة االقتصادية في أمريك

ة االقتصادية ال  ورو، مع أن األزم ه بالنسبة للي دوالر ارتفعت قيمت رة أن ال ام األخي كبير، ولكننا الحظنا في األي
  ا، فما الذي رفع قيمة الدوالر بالنسبة لليورو مع أن األزمة الزالت موجودة في أمريكا؟ زالت ساخنة في أمريك

  . كما تعلم فإن النقد الورقي ال غطاء له، بل يتوقف على اقتصاد الدولة التي تصدره :الجواب
ة  ألوراق المالي دوالر بالنسبة ل انخفض ال ا، ف ة في أمريك وقد بدأت األزمة االقتصادية العالمي

ألخرى، فلما امتدت األزمة إلى أوروبا، شكلت صدمة لالقتصاد األوروبي، وبالتالي امتد الضعف ا
د  إلى النقد الورقي في الدول األوروبية، فسبب ھذا ارتفاعاً نسبياً للدوالر، ألن االنخفاض شمل النق

  . األوروبي كذلك
داً  ورو واح ان يساوي ي دوالر ك ول، لنفرض أن ال ك نق ة في فل. ولتوضيح ذل ا نشأت األزم م

من % ٨٠فأصبح يساوي % ٢٠أمريكا ضعف االقتصاد األمريكي، وبالتالي انخفض الدوالر مثال 
اوي  ورو يس ورو، أي أن الي اد  ١.٢٥الي عف االقتص ا ض ى أوروب ة إل دت األزم ا امت دوالر، فلم

بة  ثالً بنس ورو م الي انخفض الي ي، وبالت ر، دوال ١.٢٥% * ٩٠أي أصبح يساوي % ١٠األوروب
 ً من اليورو، أي % ٨٨=   ١/١.١٢٥دوالر، أي أن الدوالر  ١.١٢٥: وبالتالي يكون اليورو مساويا

د %٨٨إلى % ٨٠كأنَّ الدوالر ارتفع من  ورو فق ى الي ه بالنسبة إل د انخفض، لكن ة ق ه حقيق ، مع ان
بة لل نخفض بالنس دوالر في ود ال ع أن يع ا، والمتوق ى أوروب ة إل داد األزم بب امت ع بس ورو، ارتف ي
ة،  اذ إجراءات لتسكين األزم م اتخ ا، ومن ث حيث إن وبخاصة بعد زوال صدمة األزمة في أوروب

ايش  ة االقتصادية والتع االقتصاد األوروبي أقدر من االقتصاد األمريكي على تسكين صدمة األزم
  ... معھا

ى اقتصاد  وھكذا فإن االرتفاع ھو نسبي وفق ضعف اقتصاد الدول، وكلما كان أثر األزمة عل
دھا. دولة ما أكبر، كلما انخفض نقدھا كثر د أثرت .  وبالتالي يكون االرتفاع أو االنخفاض في نق وق

ع  ه بالنسبة لبعضه يرتف ام، ولكن األزمة على الكثير من دول العالم، فانخفض النقد الورقي بشكل ع
  .  دامت األزمة قائمةأو ينخفض حسب تأثير األزمة على اقتصاده، ويبقى في حالة عدم استقرار ما 

  ھـ ١٤٣٠صفر  ٢٣
      م١٨/٢/٢٠٠٩

  
دد من دول . إن األزمة االقتصادية ال تزال تأكل العالم بأسره: السؤال الثاني ة لع ون طائل فعلى أمريكا دي

العالم، وبخاصة الصين، أفال تستطيع أمريكا أن تطبع دوالرات وتسد ديونھا أمام الصين، أم أن قوانين صندوق 
   النقد الدولي تمنع ذلك ؟

واب راً  :الج دولي أو س د ال ندوق النق ة ص ة، بموافق اً نقدي ع أوراق تطيع أن تطب ا تس إن أمريك
" ً ة " وحتى علنا باباً مزيف ا أن تظھر أس دون موافقته، فإنھا ذات النفوذ الفعلي في الصندوق، ويمكنھ

ى !  وتخفي حقيقة األمر ويسندھا الصندوق في ذلك  ؤدي إل ة ي ذه الطريق ولكن طبع أوراق نقدية بھ
دم ان ا ال تق إن أمريك ذلك ف اع األسعار، ول ى ارتف ى التضخم، أي إل خفاض قيمة الدوالر، وبالتالي إل

  . عليه إال إذا كان لھا مصلحة راجحة
ين  ون  ٢"فمثالً تناقلت األنباء أن أمريكا طبعت ما ب ون  ٤ –تريلي خالل المضاربات " تريلي

ك "ر للبرميل دوال ١٥٠النفطية التي سببت زيادة األسعار حتى قرابة  دة عن تل ا بعي ولم تكن أمريك
ر "المضاربة نفط مباشرة أو غي ة من ال ر كمي تمكن من شراء أكب ،  فطبعت أمريكا تلك األوراق لت

وق تصاعد األسعار، وانخفاض  ا تف مباشرة لتضيفھا إلى مخزونھا، وھي رأت في ذلك مصلحة لھ
د الدوالر، لكنھا توقفت عن ذلك مع بداية تفاقم األزمة  م تع االقتصادية العالمية، ألن أسواق أمريكا ل



 

اج  اض اإلنت ة، وانخف اعد المديوني ركات وتص ن الش ر م الس كثي بب إف داً بس خماً زائ ل تض تحتم
  ... واالستھالك

وال يمكن ألمريكا اآلن طباعة أوراق نقدية دون مقابل اقتصادي متصاعد، وقد يستمر ھذا في 
  . المدى المنظور

ي أي ا ف ل، فھي  لكن أمريك ا تفع ل، فإنھ ة أوراق دون مقاب ي طباع ا ف د مصلحة لھ وقت تج
ا  ى نفوذھ دول األخرى باإلضافة إل اطي ال الدولة الوحيدة التي يتحكم نقدھا في نسبة كبيرة من احتي

  .  الفعلي في صندوق النقد الدولي
 ً   : لسببين وعليه فھي اآلن لو طبعت أوراقا لتسديد ديون مستحقة عليھا فإنه لن يكون مجديا

الي  ل سعرھا، وبالت ا ق ة األوراق المعروضة كلم ا زادت كمي األول ألن سعره ينخفض، فكلم
ثالً وإذا كان الدائن دولة كبرى م. فإن مشكلة اقتصادية سوف تحدث بين الدائن والمدين ثل الصين م

ا االقت فإن ھذا سيؤثر في ة أمريك دين وسيزيد من أزم ا العالقات االقتصادية بين البل وق م صادية ف
ى وبخاصة ھي عليه،  ة ال أن تتخل د من الصين أن تساھم في حل األزم ا تري ا وأوروب إن أمريك ف

  . عنھا
اني ادة :  والث ى زي يؤدي إل ل اقتصادي س دي دون مقاب ورق النق ن ال روض م ادة المع أن زي

  ... أسعار السلع داخل أمريكا، وھذا ما ال تحتمله األسواق االقتصادية في أمريكا
، اقتصادي متصاعدأوراقاً نقدية جديدة دون مقابل  فليس من المتوقع أن تطبع أمريكا لكل ھذا

  .في المدى المنظور وذلك على األقل
ا،  اك مصلحة راجحة لھ ا أن ھن إذا وجدت أمريك ولكن كما قلنا، فإن االحتمال يبقى وارداً، ف

ي ا ف دافع انتشار دوالرھ الم،  سياسية أو اقتصادية، فإنھا ستفعل ب دول في الع ر من ال اطي كثي احتي
  .  وبدافع نفوذھا الفعلي في صندوق النقد الدولي

  ھـ ١٤٣٠ جمادى األول ٢٢
١٦/٥/٢٠٠٩  

 
 
 


