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ملخص البحث
أنصب التحلٌل فً هذه الدراسة علً تحلٌل أثر المستتوي العتام لألستعار واألرصتدة
النقدٌتتة الحقٌقٌتتة علتتى ستتعر صتترف الجنٌتته المصتتري مقابتتل التتدوالر األمرٌك تً ،فتتً ارتتار
المسلمات األساسٌة لالقتصاد اإلستالمً  ،وذلتب باستتخدام نمتوذت التعتدٌل الجنمتً ونمتوذت
الفجوات المونعة ذات الحدود .ولقد اقتصرت الدراسة من حٌث المتغٌترات أو التحلٌتل علتً
متتا ٌعتبتتر مقبتتوال متتن وجالتتة ن تتر االقتصتتاد اإلستتالمً ،وفٌمتتا ٌلتتً أهتتم نتتتام التحلٌتتل التتتً
انتالت الٌالا الدراسة:
أوال :نتائج خاصة بأثر المستوي العام لألسعار علي سعر الصرف:
أن المستوي العام لألستعار هتو المتغٌتر األساستً التذي ٌفستر ارتفتا ستعر صترف
الدوالر مقابتل الجنٌته المصتري .وٌتغٌتر ستعر صترف التدوالر مقابتل الجنٌته المصتري فتً
نفس اتجتاه تغٌتر المستتوي العتام لألستعار فتً مصتر .كمتا أن مرونتة ستعر الصترف بالنستبة
للمستوي العام لألسعار فً األجل الروٌل أكبر من نفتس المرونتة فتً األجتل القصتٌر ،حٌتث
ٌصتتبس ستتعر الصتترف مرنتتا فتتً األجتتل الروٌتتل .ولقتتد ترتتتب علتتً ارتفتتا المستتتوي العتتام
لألسعار أثر كمً علً سعر الصرف فً نفس االتجاه ،وأن اآلثار المضاعفة للمستتوي العتام
لألسعار علً سعر الصرف تتناٌد متن عقتد ألختر فمتثال ترتتب علتً ارتفتا المستتوي العتام
لألستتعار بنقرتتة ربقتتا للمضتتاعف متوستتر األجتتل ارتفتتا فتتً ستتعر الصتترف بحتتوالً (1.89
قرشتتا فتتً عتتام (1971قرشتتا ،وبمقتتدار )4.53قرشتتا فتتً عتتام ) ،(1980وبمقتتدار))21.58
قرشا فً عام  ،)1990وبمقدار))(50.94قرشا فً عام). )2000
ثانيا-:نتائج خاصة بأثر األرصدة النقدية الحقيقية علي سعر الصرف:
تفسر التغٌرات فً األرصدة الحقٌقٌة مع م الحجم الكمً فتً ستعر الصترف ،ولكتن
أثرها قصٌر األجل ،ولقد ترتب علتً نٌتادة األرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة بحتوالً واحتد ملٌتون
جنٌة حقٌقً ارتفتا ستعر الصترف بحتوالً) (58قرشتا كنتٌجتة لألثتر الفتوري عتام ،(1971
وبحوالً )194قرشا عام ) ،)1980وبحوالً) )157قرشا عام  ،(1990وبحوالً (158قرشا
عتتام ،(2000وبالنستتبة لألثتتر المضتتاعف متوستتر األجتتل فالتتو أقتتل حٌتتث ترتتتب علتتً نٌتتادة
األرصتتتدة النقدٌتتتتة الحقٌقٌتتتتة بمقتتتتدار واحتتتتد ملٌتتتتون جنٌتتتته حقٌقتتتتً ارتفتتتتا ستتتتعر الصتتتترف
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بحتوالً )56قرشتا عتتام  )1971وبحتولً  (188قرشتتا عتام (1980وبحتتولً) )153قرشتا عتتام
 )1990وبحوالً) (154قرشا عام ).)2000
وتلعتتب التغٌتترات فتتً األرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة دورا فتتً تفستتٌر التقلبتتات فتتً ستتعر
الجنٌه المصري مقابل التدوالر األمرٌكتً فتً األجتل القصتٌر  ،وأن التغٌترات روٌلتة األجتل
فً سعر الصرف ٌمكن تفسٌرها باألثر التراكمً لتغٌر المستوي العام لألسعار.
وٌعد تحقٌت االستتقرار النقتدي أحتد أهتم الشترور لتحقٌت استتقرار القٌمتة الخارجٌتة
للعملة المحلٌة فً مواجالتة العمتالت األجنبٌتة متن ختالل استتقرار المستتوي العتام لألستعار،
ونمو العرض النقدي اإلسمى بمعدل ٌقترب من معدل نمتو اإلنتتات الستلعً .كمتا ٌعتد اصتدار
أصول مالٌة – وف مسلمات االقتصاد اإلستالمً -مقٌمتة بالعملتة المحلٌتة الجنٌته) وتعرتً
معتتدل عامتتد تنافستتً ،مقتتارن بالعامتتد علتتً األصتتول البدٌلة المقومتتة بتتالعمالت األجنبٌتتة ،مثتتل
الودامع بالدوالر) متن أهتم عوامتل حفتن األفتراد علتً حٌتانة العملتة المحلٌتة ،واحاللالتا محتل
العملتتة األجنبٌتتة فتتً محتتاف أصتتولالم ،ومتتن ثتتم تتتدعٌم القٌمتتة الخارجٌتتة للعملتتة المحلٌتتة فتتً
مواجالة العمالت األجنبٌة.
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 -1مقدمة:

تستتتتالدف هتتتذه الدراستتتة اختبتتتار فتتترض أساستتتً مضتتتمونه أنتتته فتتتً ضتتتوء
المستتلمات األساستتٌة لالقتصتتاد اإلستتالمًٌ ،مكتتن تفستتٌر التغٌتترات فتتً ستتعر الصتترف
اإلسمى للجنٌه المصري مقابل الدوالر األمرٌكً بمتغٌرات نقدٌة تتمثل فتً المستتوي
العتتام لألستتعار واألرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة والمستتتوى العتتام لألستتعار ٌقتتاس بتتالرقم
القٌاسً ألسعار المستاللب ،واألرصدة النقدٌتة الحقٌقٌتة تقتاس بقستمة األرصتدة النقدٌتة
االسمٌة على المستوي العام لألسعار .ولقد استخدمت الدراسة مفالوما للعرض النقدي
اإلستتمى أكثتتر قبتتوال فتتً مجتتال االقتصتتاد اإلستتالمً ،حٌتتث ٌشتتتمل هتتذا المفالتتوم علتتً
العملتتتتة المتداولتتتتة ختتتتارت الجالتتتتان المصتتتترفً  ،باإلضتتتتافة التتتتً الودامتتتتع القابلتتتتة
للتداول والمملوكتتة لوحتتدات قرتتا األعمتتال والقرتتا العتتاملً) والتتتً التعرتتً فامتتدة
نقدٌة ،رالما هناب اجما من علماء المسلمٌن علً أن الفامدة هً الربا المحرم.
وقد اقتصرت الدراسة-من حٌث المتغٌرات أو التحلٌل-علتً متا ٌعتبتر مقبتوال
من وجالة ن ر االقتصتاد اإلستالمً ،واستتبعدت متن ارتار تحلٌتل ستعر الصترف كتل
المتغٌرات والفروض غٌر المقبولة استالمٌا ،علتً نحتو متا ستٌرد فتً الجتنء الختاص
بمسلمات االقتصاد اإلسالمً بالتفصٌل.
وتستخدم الدراسة فً قٌاس أثر المتغٌرات النقدٌة علً سعر الصترف نمتوذت
التعدٌل الجنمً ،ونموذت الفجوات المونعة ذات الحدود .ومحتوٌتات هتذا البحتث ٌتتم
عرضالا كما ٌلً:
أوال :عتتترض بعتتتض المستتتلمات األساستتتٌة لالقتصتتتاد اإلستتتالمً التتتتً ستتتٌتم
صتتٌاغة فتتروض ونمتتوذت الدراستتة علتتً أساستتالا ،حتتتى تكتتون الدراستتة متناستتقة متتع
منال االقتصاد اإلسالمً.
ثانٌا :عرض الدراسات السابقة التتً تعرضتت لتحلٌتل أثتر المتغٌترات النقدٌتة
علً سعر الصرف،ثم ٌعقب ذلب تقٌٌم لتلب الدراسات فتً ضتوء المستلمات األساستٌة
لالقتصاد اإلسالمً.
ثالثتتا :صتتٌاغة األستتاس الن تتري لفتتروض الدراستتة فتتً ضتتوء المستتلمات
األساسٌة لالقتصاد اإلسالمً.
رابعا:صٌاغة النموذت القٌاستً للدراستة ،وفقتا للمستلمات األساستٌة لالقتصتاد
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اإلستتالمً ،وتشتتتمل تلتتب الصتتٌاغة :تعرٌتتف المتغٌتترات ومصتتادر البٌانتتات وتقتتدٌر
النمتتتتتتتتوذت وتفستتتتتتتتٌره .خامستتتتتتتتا:اآلثار االقتصتتتتتتتتادٌة لتتتتتتتتتدهور ستتتتتتتتعر صتتتتتتتترف
الجنٌه،وسادسا:الخاتمة والتوصٌات.
أوال :بعض المسلمات األساسية لالقتصاد اإلسالمي:
لكً تكون هذه الدراستة متناستقة متع ارتار االقتصتاد اإلستالمً  ،تتم استتبعاد
بعتتض المتغٌتترات متتن نمتتوذت تفستتٌر ستتعر الصتترف ،ألنالتتا تتعتتارض متتع المستتلمات
األساسٌة لالقتصاد اإلسالمً ،وأول تلب المستلمات هتً تحترٌم الربتا وبالتتالً تحترٌم
سعر الفامدة ،وٌترتب علً تلتب المستلمة استتبعاد ستعر الفامتدة علتً األصتول المقومتة
بالجنٌة المصري  ،وسعر الفامدة علً األصول المقومة بالدوالر ،ومن ثم أصبس علً
أي باحتتث مستتلم أن ٌقتنتتع – اٌمانتتا واعتقتتادا -بتتالفرض األساستتً التتذي ٌقتترر أنتته فتتً
اقتصاد اسالمً ٌعد سعر الصرف غٌر حساس للتغٌر فً سعر الفامتدة ،ستواء أكتان
ستتعر الفامتتدة علتتً األصتتول المقومتتة بعملتتة البلتتد اإلستتالمً فقتتر أو كتتان ستتعر الفامتتدة
النسبً والذي ٌعرف علً أنه سعر الفامدة علً األصول المقومة بعملة البلد اإلسالمً
منستتوبا التتً ستتعر الفامتتدة علتتً األصتتول المقومتتة بعملتتة أجنبٌتتة  .وفتتً دراستتة ستتابقة
للباحث د .أحمد الناقة، 1991،ص ص ،)78-77:وجد دلٌال تجرٌبٌا علً صحة هذا
الفرض.
وٌترتب علً عدم قبول سعر الفامدة  ،كمتغٌر اسالمً أن ٌصبس شرر تكتافؤ
الفامدة  interest-rate parity conditionكن رٌة لتحدٌد سعر الصرف غٌتر مقبتول
اسالمٌا ،ألن هتذا الشترر ٌقترر أن ستعر الصترف التتواننً للجنٌته مقابتل التدوالر –
مثالٌ -تحدد عندما ٌتحق الشرر التالً:
ستتعرا لفامتتدة علتتً الجنٌتته ر ستتعر الفامتتدة علتتً التتدوالر ت المعتتدل المتوقتتع
النخفاض قٌمة الجنٌه مقابل الدوالر
وبالربع فإن عدم قبول شرر تكافؤ الفامدة هو امتتداد لعتدم قبتول ستعر الفامتدة
كمتغٌر اسالمً.
وٌترتب علً تحرٌم الفامدة أن ٌصبس المفالوم المقبول اسالمٌا للعرض النقدي
 ،هتتو المفالتتوم الضتتٌ  ،حٌتتث ٌشتتتمل العتترض النقتتدي علتتً العملتتة والودامتتع القابلتتة
للتداول  transaction depositsوأحٌانا تسمً الودامع الشٌكٌة) واللتان تكونان فتً
حٌتتانة أفتتراد القرتتا العتتاملً ووحتتدات قرتتا األعمتتال ،حٌتتث أن كتتال العنصتترٌن ال
ٌعرً حامنه أٌة فامدة نقدٌة ،وبالتالً تستبعد أنوا األصول المالٌة األخري المرتبرة
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بالفامدة مثل الودامع االدخارٌة والودامع النمنٌتة  time-depositsألن كالهمتا ٌعرتً
حتتامنه فامتتدة نقدٌتتة متتن وراء تلتتب الحٌتتانة .وهتتذه الودامتتع موجتتودة فتتً مجتمعاتنتتا
اإلسالمٌة ،ولكن هذا ال ٌضفً علٌالا رابع الشترعٌة اإلستالمٌة ،ولالتذا فالواجتب أنالتا
ٌجتتب أال تتتدخل فتتً محف تتة أصتتول الفتترد المستتلم ،ومتتن ثتتم فإنالتتا تستتتبعد متتن نمتتوذت
الدراسة وال تلعب دورا فً التأثٌر علً سعر الصرف.
وترتب علً اعتبار ،سعر الفامدة متغٌر غٌر شترعً استالمٌا،عدم قبتول ةلٌتة
تتتأثٌر العتترض علتتً ستتعر الفامتتدة ،ألن تلتتب اآللٌتتة مبنٌتتة علتتً افتتتراض أن محف تتة
األصول المالٌة لألفتراد تحتتوي علتً نقتود وستندات،فإذا ناد العترض النقتدي ،ستٌجد
األفراد لدٌالم كمٌة من النقود تفو متا ٌرغبتون فتً حٌانتته متن أرصتدة نقدٌتة،بمعنً
سٌوجد لدٌالم عترض نقتدي نامتد ،وللتتخلص متن تلتب األرصتدة النامتدة ،فتإن األفتراد
سٌقومون بشراء سندات باألرصدة النقدٌة النامدة ،فٌنٌتد الرلتب علتً الستندات ،ومتع
ثبات عرض السندات  ،سٌوجد رلب نامد علً الستندات  ،وهتذا الرلتب النامتد ٌتؤدي
التتً ارتفتتا الستتعر الستتوقً للستتندات ،وحٌتتث أن العالقتتة بتتٌن ستتعرا لفامتتدة الستتوقً
وأستتعار الستتندات عالقتتة عكستتٌة ،فتتإن ستتعر الفامتتدة الستتوقً ستتٌنخفض نتٌجتتة نٌتتادة
العتترض ا لنقتتدي  ،ومتتع انخفتتاض ستتعر الفامتتدة الستتوقًٌ ،تتنخفض ستتعر الفامتتدة علتتً
األصول المقومة بالعملة المحلٌة ،ومع ثبات أسعار الفامدة األجنبٌةٌ ،نٌد الرلب علتً
األصول المقومة بتالعمالت األجنبٌة،والستٌما فتً تل افتتراض أن الستندات األجنبٌتة
هتتً بتتدٌل كامتتل للستتندات المحلٌتتة ،ومتتن ثتتم ٌنٌتتد الرلتتب علتتً العملتتة األجنبٌتتة ،
وٌنخفض الرلب علً العملتة المحلٌتة ،وهتذا ٌعنتً انخفتاض قٌمتة العملتة المحلٌتة فتً
مواجالة العملة األجنبٌة أي ٌرتفتع ستعر الصترف) ،وهتذه اآللٌتة بكاملالتا غٌتر مقبولتة
اسالمٌا ،ألسباب هً -1:أنة ال ٌجون للفرد المسلم أن تحتتوي محف تة أصتوله المالٌتة
علً سندات تعرً فامدة ،ومن ثم تتحرم ةلٌة تأثٌر العرض النقدي علً ستعر الفامتدة.
 -7أن صكوب التموٌل اإلسالمٌة ستحل محل السندات بفامدة ،سواء الستندات المحلٌتة
أو السندات األجنبٌة ،وتلب السندات والصكوب لٌست بدامل رالما أنالما ٌختلفتان علتً
األقل فً درجة المخارر ومعدل العامد،مما ٌولد ةلٌة تأثٌر تختلف عتن اآللٌتة التقلٌدٌتة
.
وعلي هذا فعلي الباحث المسلم أن يقبل الفرض التالي:
فً ل اقتصاد اسالمً ال ٌؤثر التغٌر فً العرض النقدي بتالمفالوم الضتٌ
علً سعر الصرف من خالل أثر العرض النقدي علً سعر الفامتدة ،ولكتن متن ختالل
ةلٌات أخرى خاصة باالقتصاد اإلسالمً ،سنوضس تلب اآللٌات عند عرض فروض
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الدراسة فً ضوء مسلمات االقتصاد اإلسالمً .
واذا كتتان الباحتتث المستتلم ال ٌقب تل ادختتال ستتعر الفامتتدة كمتغٌتتر متتن متغٌتترات
نموذجه  ،فإن المستوي العام لألسعار ٌعتبر من المتغٌرات المقبولة اسالمٌا ،وٌترتتب
علً ذلب أنة ال ٌوجد اعتراض متن حٌتث المبتدأ علتً استتخدام الن رٌتات والفتروض
المبنٌة علً استخدام المستوى العام لألستعار،مثل ن رٌتة تكتافؤ القتوة الشترامٌة ،التتً
تستخدم لتحدٌد سعر الصرف وتفسٌرا لتغٌر فٌه ،ألن هذه الن رٌة تركن علً تفستٌرا
لتغٌر فً سعر الصرف بالمقارنة بٌن معتدالت تغٌتر األستعار المحلٌتة واألجنبٌتة .وال
ٌعنً هذا التسلٌم بصحتالا وسالمتالا متن حٌتث المنرت االقتصتادي  ،ولكتن المقصتود
عدم وجود مانع شرعً ٌحول دون استخدامالا كأداة للتحلٌل.
ومن المسلمات األساسٌة فً االقتصاد اإلسالمً ،أن المتال والثتروة التتً فتً
حٌانة اإلنسان  ،هً أصال ملب هلل ستبحانه وتعتالى  ،واإلنستان خلٌفتة هلل فتً استتخدم
هذا المال  ،وٌقتضً هذا االستخالف تخصٌص الثروة والمال بٌن استخداماتالا البدٌلة
تخصٌصا أمثل ،بحٌث ٌحق أكبر عامد ممكن علً حامن المتال ومجتمعته اإلستالمً،
فإذا تمثلت الثروة التتً فتً حٌتانة الفترد فتً العمتالت األجنبٌتة النتادرة نستبٌا ،فٌمتنتع
علٌه وفقا لمنر االستخالف أن ٌتاجر بتلب العمالت فً الستو الستوداء ،التتً تنشتأ
خارت الضوابر التً ٌقررها ولً األمر ،بغترض تحقٌت أكبتر ربتس ممكتن متن وراء
تلب المتاجرة ،فاإلستالم دٌتن ٌقتر أنته الضترر وال ضترار ،ألن األستعار فتً الستو
الستتوداء ٌصتتاحبالا تتتدهور القٌمتتة الخارجٌتتة للعملتتة المحلٌتتة أمتتام العمتتالت األجنبٌتتة ،
وهذا التدهور ٌسبب أضرارا كبٌرة للمجتمع ككل،
ومن ثم ٌخل بمبدأ االستخالف الذي ٌجب أن ٌؤمن به المسلم اٌمانا كامال.
ومن المسلمات األساسٌة لالقتصاد اإلسالمً أن تحقٌ عامد علً رأس المال
النقدي ٌتحق بصفة
أساسٌة عن ررٌت المضتاربة وعتن ررٌت المشتاركة فتً التربس والخستارة،
وهذا المبدأ ٌتٌس لحامني العمالت األجنبٌة فرصة استثمار ما لدٌالم من عمالت أجنبٌة
فً مشروعات انتاجٌة تحق لالم معدل عامد حالل ،وتقضى علً اإلختناقتات الناجمتة
عن ندرة العمالت األجنبٌة والتً ٌواجالالا أصحاب المشتروعات االستتثمارٌة  ،وهتً
اختناقتتتات موجتتتودة فتتتً مع تتتم المجتمعتتتات اإلستتتالمٌة ،وٌقتتترر د.عبتتتد الستتتتار أبتتتو
غتتدة ،1992ص ) 56أن المشتتاركة فتتً التتربس والخستتارة تقضتتً علتتً التنتتاقض بتتٌن
مصتتالس المنتجتتٌن وحتتامني رؤوس األمتتوال فتتً شتتكل عمتتالت أجنبٌتتة .كمتتا أن هتتذا
االستتتخدام للعمتتالت األجنبٌتتة ٌحتترم الستتو الستتوداء متتن مصتتدر عتترض العمتتالت
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األجنبٌة ،ومن ثم ٌساهم فً تخفٌض حجم االقتصاد الخفً ،ومتن ثتم ٌحتد متن تتدهور
القٌمة الخارجٌة للعملة المحلٌة فً مواجالة العمالت األجنبٌة.
وهناب مسلمات أخرى تشكل ارار عقٌدة الفرد المستلم ،مثتل االستتغفار التذي
ٌدر رحمة هللا  ،بإرسال األمرار وٌمدنا بأموال وبنتٌن وجنتات وأنالتار ،كمتا ورد فتً
ستتورة نتتوح علٌتته الستتالم ،وهتتذا ٌعرٌنتتا مفتاحتتا ع ٌمتتا لحتتل كثٌتتر متتن المشتتكالت
االقتصادٌة ،حٌث ٌترتب علً تلب األنالار والجنات نٌادة عرض المنتجات النراعٌة
والغذامٌتة  ،ومتتن ثتتم انخفتتاض أستتعارها الستتوقٌة ،ومتتن ثتتم تنٌتتد قتتدرتالا التنافستتٌة فتتً
الستتو التتدولً اذا كانتتت ستتلع للتصتتدٌر ،فتنٌتتد الصتتادرات ،وبالتتتالً ترتفتتع القٌمتتة
الخارجٌة للعملتة المحلٌتة فتً مواجالتة العمتالت األجنبٌتة ،حتتى اذ لتم تكتن تلتب الستلع
تصدر ،فإن انخفاض أستعارها المحلٌتة ٌ ،ستاهم فتً انخفتاض الترقم القٌاستً ألستعار
المستاللب،ومن ثم الحد من معدل التضخم ،مما ٌتدعم القٌمتة الخارجٌتة للعملتة المحلٌتة
فتتً مواجالتتة العمتتالت الخارجٌتة .وعلتتً هتتذا فتتإن االستتتغفار وستتٌلة التتً هللا ،ستتبحانه
وتعالً ٌ ،مكننا من حل مشاكل اقتصادٌة مستعصٌة علً صانع السٌاسة االقتصادٌة،
فلماذا ال نجرب تلب الوسٌلة الً هللا؟
ومن المسلمات التً ٌجب أن ٌعٌالا المسلم اإلتقتان  ،فكمتا ورد فتً الحتدٌث
الشتترٌف  ،أن هللا ٌحتتب اذا عم تل أحتتدنا عمتتال أن ٌتقنتته ،واإلتقتتان ٌرفتتع الكفتتاءة فتتً
تخصتتٌص المتتوارد بتتٌن استتتخداماتالا البدٌل تة،ومن ثتتم تدنٌتتة تكتتالٌف اإلنتات،وارتفتتا
مستتتوي جودتتته ،ومنالتتا الستتلع القابلتتة للتصتتدٌر،فترفع قتتدرتالا التنافستتٌة فتتً الستتو
الدولً ،و هذا ٌدعم القٌمة الخارجٌة للعملة المحلٌة فً مواجالة العمالت الخارجٌة.
وخالصة ما تقدم ،أن المسلمات األساستٌة لالقتصتاد اإلستالمً تقتدم للمجتمتع
اإلستتالمً اآللٌتتات الالنمتتة لتتتدعٌم القٌمتتة الخارجٌتتة لعملتتته فتتً مواجالتتة العمتتالت
األجنبٌة ،وما علً المجتمع المسلم اال أن ٌتمسب بقٌمة اإلسالمٌة وٌعمل بمتا ورد فتً
القرةن الكرٌم والسنة النبوٌة المرالرة ،وٌعض علٌالا بالنواجن ،حتى ٌتمكن من تدعٌم
القٌمة الخارجٌة لعملته ،وحل المشكالت االقتصادٌة األخرى المستعصٌة.
ثانيا :الدراسات السابقة في إطار االقتصاد الوضعي:
نعرض فً هذا الجنء ألهم الدراسات التً حللت أثر المتغٌرات النقدٌتة علتً
سعر الصرف ،ومتن أهتم تلتب الدراستات دراستة R. Dornbusch (1976, pp.1161-
) 1176وفتتً تلتتب الدراستتة ٌقتتدم متتا ٌستتمً نمتتوذت االنتتدفا الستترٌع لستتعر الصتترف
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 overshootingالتتذي ٌقتتدم تفستتٌرا للتغٌتترات الكبٌتترة والمالح تتة فتتً ستتعر الصتترف
نتٌجة التغٌر فً العرض النقدي فً ل مجموعة من االفتراضتات هتً حرٌتة انتقتال
رأس المتتال ،وبتترء التعتتدٌل فتتً أستتوا الستتلع بالمقارنتتة بستترعة التعتتدٌل فتتً أستتوا
األصول المالٌة ،وتناس التوقعات،واندفا سعر الصرف ٌنت من التفاوت فً سرعة
التعدٌل بٌن أسوا السلع وأسوا األصول المالٌة وسو الصترف األجنبتً .فالنٌتادة
فً العرض النقدي –مع ثبات العوامل األخرى علً حالالا -تؤثر علً سعر الصترف
فً ل ن ام أسعار الصرف المرنتة ،وهتذا األثتر الكلتً ٌنتت عتن ثالثتة ةثتار جنمٌتة
هً:
اٌ -ترتب علً التوسع النقدي تخفٌضا مباشر فً سعر الصرف.
بٌ -ترتب علً التوسع النقدي  ،ارتفا فتً المستتوي العتام لألستعار ،نتٌجتة
التعدٌالت ا لتً تحدث فً سوقً اإلنتات والنقد ،وقد ٌكتون هتذا االرتفتا فتً األستعار
مصحوبا بارتفا فً سعر الصرف ،وهذا ٌشٌر الً أن سلوب كل من المستوي العتام
لألسعار وسعر الصرف قد ٌكونا متناسقٌن ،ولكن هذا االرتفا فتً ستعر الصترف ال
ٌلغً األثر األول المباشر.
ت -األثتتر المباشتتر لستتعر الصتترف علتتً التضتتخم المحلتتً ،حٌتتث أن ستتعر
الصرف هو القناة التً ٌنتقل من خاللالا أثر التوسع النقدي الً الرلب الكلً.
وٌفتتترض نمتتوذت  Dornbuschأن األصتتول المالٌتتة المقٌمتتة بالعملتتة المحلٌتتة
بدٌل كامل لألصول المقٌمة بالعملة األجنبٌة ،وبالتالً ٌنٌد سعر الفامدة علً األصول
ال مالٌة المحلٌتة عتن ستعر الفامتدة فتً الختارت بمقتدار المعتدل المتوقتع النخفتاض قٌمتة
العملة  .وسعر الصرف قصٌر األجتل دالتة فتً مستتوي األستعار قصتٌر األجتل  ،فتً
ل مستوى معٌن لألسعار روٌل األجل ومستوي معٌن لسعر الصرف روٌل األجل،
 ،فارتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار ٌفضتتً التتً نٌتتادة الرلتتب علتتً األرصتتدة النقدٌتتة
االستتتتمٌة ،فٌرتفتتتتع ستتتتعر الفامتتتتدة المحلتتتتً ،وبالتتتتتالً تتتتتتدف رؤوس األمتتتتوال التتتتً
الداخل،وٌرتفع سعر الصرف قصٌر األجل للعملة المحلٌة.
وٌقتتترب االقتصتتاد متتن التتتوانن روٌتتل األجتتل عنتتد ستتعر الصتترف روٌتتل
األجل ومستوي األسعار روٌل األجل ،بدرجة أسر كلما:
أ -انخفضت درجة حساسٌة الرلب النقدي بالنسبة لسعر الفامدة.
ب -ارتفعتتت حساستتٌة الرلتتب الكلتتً لستتعر الفامتتدة وارتفعتتت مرونتتة الرلتتب
السعرٌة لإلنتات الكلً المحلً.
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ويصيغ  Dornbuschالفرض األساسي التالي:
ٌترتب علً السٌاسة النقدٌة التوستعٌة فتً األجتل الروٌتل نٌتادة تناستبٌة فتً
كل من سعر الصرف والمستوي العام لألسعار ،وأن تلب النٌادة تتوقف علً حساسٌة
الرلتتب النقتتدي بالنستتبة لستتعر الفامتتدة ،وحساستتٌة الرلتتب الكلتتً بالنستتبة لستتعر الفامتتدة
والمرونة السعرٌة للرلب الكلى
ومن أهــــــم النمتاذت التتً ركتنت علتً تفستٌر التغٌترات فتً ستعر الصترف
The monetary
بمتغٌتتتترات نقـــــــدٌــــــتتتتـة هتتتتو النمـــــــــتتتتـوذت النقـــــتتتتـدي
 Approachلســــتتتتتتـعر الصــــــــتتتتتتـرف،T. Dernburg,(1988,pp.260-293) .
وٌــــبدأ النموذت النقدي من مٌنانٌة البنب المركتني أو الستلرة النقدٌتة)  ،فالتنامتات
البنب المركني تتمثل فً القاعتدة النقدٌتة بصتفة أساستٌة ،وفتً جانتب األصتول توجتد
األصول األجنبٌتة التتً تشتتمل علتً احتٌارٌتات الصترف األجنبتً والتذهب  ،وكتذلب
تشتمل علً األصول المحلٌة وبالتحدٌد االمتمان المحلً.
فتتإذا كانتتت  )Xهتتً الصتتادرات)V ،هتتً التتواردات: (i * ) ،ستتعر الفامتتدة علتتً
األصتتتول المالٌتتتة األجنبٌتتتة : (F ،األصتتتول المالٌتتتة األجنبٌتتتة التتتتً تمتلكالتتتا الوحتتتدات
االقتصتتادٌة الورنٌتتة (R) ،النٌتتادة فتتً االحتٌارتتات الخارجٌتتة :)ΔD) ،النٌتتادة فتتً
االمتمتتان المحلتتً :) K ،فتتامض حستتاب رأس المتتال ،فتتإن معادلتتة مٌتتنان المتتدفوعات
تصبس:
( X  V )  i * F  K  R

ومن مترابقة مٌنانٌة البنب المركني التالٌة:
R  D  B

فتتتإن النٌتتتادة فتتتً القاعتتتدة النقدٌتتتة ) ، (Bتتحقتتت متتتن التوستتتع فتتتً االمتمتتتان
المحلً ) (Dأو تحقٌ نٌادة فً االحتٌارٌات ) (Rالتً تنت عن تحقٌ فامض فً
مٌتتنان المتتدفوعات .فالفتتامض فتتً مٌتتنان المتتدفوعات ٌترلتتب قٌتتام الستتلرات بشتتراء
صتتترف أجنبتتتً بالعملتتتة المحلٌتتتة لتثبٌتتتت ستتتعر العملتتتة المحلٌتتتة مقومتتتة بتتتالعمالت
األجنبٌة،فتنٌد كمٌة العملة المحلٌة المتداولة ،ومع ثبات العوامل األخرى علً حالالتا،
ٌنبتتد المكتتون المحلتتً للقاع تدة النقدٌتتة ،ومتتع ثبتتات المضتتاعف النقتتديٌ ،نٌتتد العتترض
النقدي.
وربقا للنموذت النقدي ،فإن الخروة األولً لممارسة السٌاسة النقدٌة التقٌٌدٌة،
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فتتتً تتتل ثبتتتات أستتتعار الصتتترف هتتتً تحدٌتتتد مستتتتوي هتتتدفً للتغٌتتتر فتتتً مٌتتتنان
المدفوعات ) ، (Rثتم تصتمٌم السٌاستة النقدٌتة التتً تجعتل العجتن ال ٌتعتدى المستتوي
الالدفً  ،حتى ال ٌتقلب سعر صرف العملة المحلٌة.
والخروة الثانٌة :هً تحدٌد المقدار الذي سٌنٌد به الرلب الكلً فً هتذا البلتد
ثم تصمم السٌاسة النقدٌة فً ل ثبات ستعر الصترف كمتا ٌلتًٌ:تم تخرتٌر التغٌترات
فً رصٌد النقود عالٌة القوة القاعدة النقدٌة)أي ) (Bبحٌث تكفً -فً ل قٌمة معٌنتة
للتوسع النقدي المضاعف -لتحقٌ الرصٌد النقدي الذي ٌكفً بالضتبر لمقابلتة النٌتادة
المتوقعة فً الرلب علً النقود.
وبتتذلب فتتإن المقتتادٌر المخررتتة للتغٌتتر فتتً االحتٌارتتات ) (Rوالتغٌتتر فتتً
القاعدة النقدٌة ٌ (Bحددان للسلرات النقدٌة مقدار االمتمان المحلى الذي ٌتوافت متع
هدف مٌنان المدفوعات ،والنمو المتوقع فً الرلب علً النقود ،ومن ثم فتإن السٌاستة
النقدٌة التً ٌقترحالتا النمتوذت النقتدي هً :قٌتد مقتترح علتً توستع االمتمتان المحلتً
وهتتذا القٌتتد ٌ تمثتتل فتتً فتترض ستتقف علتتً االمتمتتان  ،وتبنتتً هتتذا القٌتتد ٌستتاعد البنتتب
المركني علً تجنب اغراء توسٌع االمتمان المقدم الً الحكومة والقرا الخاص فتً
مواجالة سعر الفامدة أو عجن المٌنانٌة الحكومٌة.
ففً ل محاولة البنب المركني تثبٌت سعر الصترف ،فتإن البنتب المركتني
ٌركن علً تحسٌ ن مٌنان المدفوعات متن ختالل تخفتٌض االمتمتان المحلتً ،أي اتبتا
سٌاسة نقدٌة تقٌٌدٌتة  ،ففتً تل اقتصتاد ٌنمتو وبته بعتض التضتخم ،فتإن الرلتب علتى
األرصدة النقدٌة االسمٌة ٌنٌد ،فإذا تم ابراء توسع االمتمان –عن ررٌ سٌاسة نقدٌة
تقٌٌدٌتتة -ستتٌ الر فتتامض رلتتب علتتً النقتتود ،فٌرتفتتع ستتعر الفامتتدة ،وٌتتنخفض اإلنفتتا
المحلتتً وبالتتتالً ٌتتنخفض الرلتتب علتتً الستتلع القابلتتة للتصتتدٌر والستتلع المستتتوردة،
وٌحدث التحسن فً مٌنان المدفوعات.
وتعتتانً كثٌتتر متتن التتدول النامٌتتة حالٌتتا متتن تقلتتب أستتعار صتترف عمالتالتتا
واحتٌاراتالا الدولٌة ،تلب التقلبات تحدث اما فً ل ن تام التعتوٌم المتدار التذي ٌتمٌتن
بتدخل البنب المركني فً سو الصرف األجنبً  ،أو فتً تل ن تام التربر الناحتف
 Crawling peg systemحٌث ٌقوم البنب المركني بتحدٌد سعر الصرف لعملة البلد
ثم ٌتم تغٌٌره من ةن الً ةخر ،وهذا الن ام ٌعتبر نوعا من الربر القٌاسً متع القرتا
الخارجً.
وتوضس دراستة ) Blejer and Leiderman (1981, pp.132-151أن النٌتادة
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فتتً معتتدل توستتع االمتمتتان المحلتتً تفضتتً عمومتتا التتً ارتفتتا التضتتخم وتخفتتٌض
االحتٌارات الدولٌة وتدهور سعر صرف العملة المحلٌة ،والمتغٌترات النقدٌتة المحلٌتة
لالا أثر مباشر أكبر علً التضخم المحلً وأثر مباشر أصغر علً مٌنان المدفوعات،
كلما ارتفع نصٌب السلع غٌر الداخلة فً التجارة فً اإلنفا الكلً.
وتقدم دراسة ) Faust and Rogors(2000دلتٌال تجرٌبٌتا علتً دور صتدمات
السٌاسة النقدٌة فً تفسٌر سلوب سعر الصترف ،ونتتام الدراستة تشتٌر التً أنته ربمتا
ٌكتتون هنتتاب تتتأخٌر فتتً انتتدفا ستتعر الصتترف فتقتترر الدراستتة أن تغٌتترات أستتعار
الصتترف متقلبتتة وصتتعبة التفستتٌر ،وٌتشتتكب االقتصتتادٌون منتتذ نمتتن فتتً أن صتتدمات
السٌاسة النقدٌة قد تلعب دورا فً تفسٌر هذا السلوب.
ولقتتد تمكــتتـنت دراســـــــتتـة  Faust and Rogorsمتتن اإلجابتتة علتتً أستتملة
بحثٌة هامة هً:
 -1هل سعر الصرف ٌندفع سرٌعا بعد الصدمة النقدٌة؟
 -7هتتل ٌمكــــتتـن أن تفستتر السٌاستتة النقدٌتتة الجتتنء األكبتتر متتن تبتتاٌن ستتعر
الصرف ؟
و توصتتلت الدراستتة التتً أن ستتعر الصتترف ٌنتتدفع ستترٌعا علتتً مستتار قٌمتتته
روٌلة األجتل استتجابة للصتدمة النقدٌتة النٌادة فتً العترض النقتدي بصتفة أساستٌة) ،
ولكن القمة تحتدث بعتد حتوالً ستنتٌن  ،فالنٌتادة المتوقعتة فتً الرصتٌد النقتدي تستبب
تغٌرا فً سعر الصرف أوال بحٌث ٌندفع بعٌدا عتن مركتنه التتواننً روٌتل األجتل ،
والتركٌتتتن فتتتً هتتتذه الدراستتتة علتتتً أثتتتر السٌاستتتة النقدٌتتتة علتتتً مستتتتوي األستتتعار
األجنبً.وتوضتتس الدراستتة أن التغٌتتر فتتً ستتعر الصتترف ٌفشتتل فتتً عتتنل األستتعار
الخارجٌتة الم توقعتتة وغٌتتر المتوقعتتة عتتن الرصتتٌد النقتتدي للبلتتد المحلتتً ممتتا قتتد ٌستتبب
انخفاضتتا فتتً مستتتوي األستتعار المحلٌتتة  ،و ٌثٌتتر مشتتكلة للبلتتد األجنبتتً التتذي ٌالتتتم
بالسٌاسة االستقرارٌة التً تستالدف اٌجاد مسار لسعر الصرف أثناء األنمتات المالٌتة
بعد أن هجرت الدول األسٌوٌة ن تام أستعار الصترف المربورتة واتبعتت ن تام تعتوٌم
مستقل حستتب تصتتنٌف  IMFلتتن م صتترف هتتذه التتدول عتتام ، 2000راجتتع IMF,
 )Annual Report 2000فبمجرد اتبا التعوٌم وفً بداٌتة األنمتة ،انخفضتت أستعار
عمتتالت هتتذه البلتتدان ستترٌعا ،ممتتا أدي التتً حتتدوث تضتتخم مرتفتتع وأنمتتة للقرتتا
المصتترفً وةثتتار مٌنانٌتتة ستتالبة ،ولتتذلب أوصتتى خبتتراء صتتندو النقتتد التتدولً بتتأن
االستجابة المالممة للسٌاسة النقدٌة هً اتبا سٌاستة نقدٌتة توستعٌة،حٌث كتانوا ٌترون
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أن السٌاسة النقدٌة التقٌٌدٌة تفشل فً تدعٌم العملتة ألن رفتع ستعر الفامتدة ٌخفتض ثقتة
المستثمرٌن  ،وٌخفض قدرتالم علً ستداد القتروض التً البنتوب ممتا ٌضتعف الن تام
المصتتترفً  .فتتتاإلفالس المصتتترفً التتتدولً التتتذي أنتشتتتر بعتتتد األنمتتتة أدي ختتتروت
المستتتثمرٌن األجانتتب متتن المنرقتتة  ،كمتتا أن التتدامنٌن متتنالم أجبتتروا علتتً متتد أجتتل
القروض حتى لو كانوا غٌر راغبٌن فً ذلب.
ففً ل األنمة المالٌة تتشابب األسباب بحٌتث تجعتل متن الصتعب عتنل أثتر
السٌاسة النقدٌة علً سعر الصرف وتحدٌد ما اذا كان هناب اندفا أم ال.
وتحلل دراسة ) F. Mishkin( 1999,p.6أثر عدم االستقرار المالً علً أداء
السٌاستتة النقدٌتتة فتتً تتل ن تتم الصتترف المختلفتتة  ،حٌتتث تقتترر الدراستتة أن السٌاستتة
النقدٌة ال تسترٌع أن تؤدي دورها بكفاءة فً التأثٌر علً اإلنتات والنمتو  ،مالمتا كتان
ن ام سعر الصرف السامد ،اال اذا ستاد االستتقرار المتالً .ولقتد ستاد عتدم االستتقرار
المالً مع م دول العالم فً العقد األخٌر متن القترن العشترٌن بدرجتة كبٌترة .وٌحتدث
عدم االستتقرار المتالً عنتدما تتتداخل الصتدمات التتً تحتدث للن تام المتالً متع تتدف
المعلومات بحٌث ال ٌصبس الن ام المالً قادرا علً أداء و امفه فً تحوٌل األرصتدة
من وحدات الفامض التً وحتدات العجتن المتالً والتذٌن لتدٌالم فترص استتثمار مربحتة
اقتصادٌا.
واذا كان عدم االستقرار المالً حادا بدرجتة كبٌترة  ،فتٌمكن أن ٌتؤدي انالٌتار
و ٌفة البنب المركني والسلرات النقدٌة عموما فتً المحاف تة علتً الحتد األدنتى متن
فعالٌة السٌاسة النقدٌة ،وهو متا ٌتؤدي التً انالٌتار ن تام الصترف واألستوا المالٌتة ،
وهً الحالة التً توصف بالكارثة المالٌة .
وٌقترر ) Corsetti, Poati, and Noriel (1998أن عتدم االستتقرار المتالً
ٌؤثر علً فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً تل أي ن تام ألستعار الصترف ،نتٌجتة العوامتل
التالٌة:
 -1تتتدهور مٌنانٌتتات البنتتوب والوستتتراء المتتالٌٌن اآلختترٌن التتذٌن ٌقتتتدمون
القتتروض ،ممتتا ٌفضتتً التتً انكمتتاو رؤوس األمتتوال المعروضتتة ،وٌجبتترهم علتتً
تخفٌض القروض المقدمة واستدعاء متا قتدموه متن قتروض ،وصتعوبة تجمٌتع متوارد
تموٌلٌة بتكلفة معقولة.
 -7نٌادة درجة عدم التأكد فً األسوا المالٌتة ممتا ٌجعتل متن الصتعب علتً
المقرضٌن مراقبة المخارر االمتمانٌة الجٌدة من السٌمة.
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 -3ارتفا سعر الفامدة مما ٌؤدي الً ترشٌد االمتمان.
 -1تدهور مٌنانٌات المؤسسات غٌر المالٌة.
ولقد تناول ) Prof. Mundell (1962, pp.70-79تحلٌل مبدأ االستخدام الفعال
للسٌاسة النقدٌة فً ل أسعار الصترف الثابتتة  ،حٌتث تنتاول مشتكلة تحقٌت التتوانن
الداخلً وتوانن مٌنان المدفوعات فً بلد ٌتبع سٌاسة أسعار الصرف الثابتتة،وٌرتكن
الحل علً حقٌقة أن السٌاسات المالٌة التوسعٌة تمٌل الً رفتع ستعر الفامتدة  ،بٌنمتا أن
السٌاسات النقدٌة التوسعٌة تمٌل الً خفض أسعار الفامدة ،وكنتٌجة لذلب فتإن السٌاستة
النقدٌتتة والسٌاستتة المالٌتتة ذات فعالٌتتات مستتتقلة  independently-effectiveبالنستتبة
لتأثٌرهتا علتً العمالتة ومٌتنان المتدفوعات .ولالتذا ٌقتدم  Prof. Mundellمبتدأ تقستٌم
السو الفعتال the principal of effective market classificationومضتمون هتذا
المبدأ :
أن السٌاسات ٌجب أن تتناوت مع األهداف التتً ٌكتون لالتا أكبتر األثتر فتً
تحقٌقالا
وبنتتاء علتتً ذلتتب فإنتته فتتً التتبالد التتتً تقتصتتر فٌالتتا سٌاستتات عتتالت العمالتتة
ومٌنان المدفوعات علً األدوات النقدٌة والمالٌة ،فإن السٌاستة النقدٌتة تستتبقً لبلتو
المستوي المرغوب لمٌتنان المتدفوعات ،والسٌاستة المالٌتة للمحاف تة علتً االستتقرار
التتداخلً ،واالستتتخدام غٌتتر الصتتحٌس للسٌاستتة المالٌتتة ألغتتراض االستتتقرار الختتارجً
والسٌاسة النقدٌة ألغراض االستقرار الداخلً ٌ ،خل بمبدأ تقسٌم
السو الفعال ،ألن هذا المبدأ ٌقوم علً شرر ،ومضمون هذا الشرر هتو أنته
فتتً تتل أستتعار الصتترف الثابتتتة فتتإن :أثتتر السٌاستتة النقدٌتتة علتتً مٌتتنان المتتدفوعات
بالنستتتبة ألثرهتتتا علتتتً التتتدخل القتتتومً أكبتتتر متتتن أثتتتر السٌاستتتة المالٌتتتة علتتتً مٌتتتنان
المدفوعات بالنسبة ألثرها علً الدخل القومً .
ولالذا فمبدأ مناوجة السٌاسة ٌعنتً أن تستتالدف أداة السٌاستة حٌتث ٌكتون لالتا
أع م أثر نسبى مباشر.
ولقتتد تعتترض مبتتدأ مناوجتتة السٌاستتة التتذي قدمتته  Mundellالتتً
انتقادات ) ، Chacholiades, M.(1978,P.397ومتن هتذه االنتقتادات ،ان
السٌاسة النقدٌة والمالٌة قد تكون معرضة لقٌود والسٌما القٌود السٌاسٌة ،فالحكومة قد
ال ترغتتب فتتً اتبتتا سٌاستتة مالٌتتة توستتعٌة تترلتتب متتوارد ٌصتتعب تتتدبٌرها ،كمتتا أن
تدفقات رأس المال قد ال تكون حساسة لفوار أسعار الفامدة ،وباإلضافة الً ذلب فإن
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المضاربة علً العملة الورنٌة تخل باالستقرار ،كمتا أن وجتود فجتوات لإلبرتاء ٌعقتد
المشكلة ،ألنتة ٌجعتل متن الصتعب ال تنبتؤ بثثتار السٌاستة النقدٌتة والمالٌتة ،و ان متدخل
 Mundellلٌس ةلٌة تعدٌل حقٌقٌة ،فمنٌ السٌاسات النقدٌة والمالٌة الذي ٌقترحته ،ال
ٌعتتدو أن ٌكتتون ررٌقتتة لتموٌتتل العجتتن فتتً مٌتتنان المتتدفوعات،عن ررٌ ت التتتدفقات
الرأسمالٌة قصٌرة األجتل المحفتورة بارتفتا ستعر الفامتدة النتاجم عتن السٌاستة النقدٌتة
االنكماشتتٌة ،وهتتذه التتتدفقات لٌستتت عنصتترا تلقامٌتتا ،ولكنالتتا عنصتتر مصتتاحب ،ألنالتتا
ببسارة تمتأل فجتوة تركتت فارغتة ولتم تمتأل بواسترة المعتامالت األخترى .ولالتذا فتإن
السلرات قد تلجأ الً تعدٌالت متكتررة ومستتمرة فتً ستعر الصترف ،حتتى لتو كانتت
السٌاسة النقدٌة والمالٌة وحدهما ٌمكن أن تحاف ا علً التوانن الداخلً والخارجً.
ولقــــتتتتـد أورد ) Corsetti, Poati, and Noriel(1988بعـــــــتتتتـض
الحقــــــام التً ضاعفت تأثٌر اآلثار السلبٌة للمتغٌترات النقدٌتة علتً ستعر الصترف
فً الدول التً عانت من عدم االستقرار المالً والسٌما المكسٌب ودول جنوب شتر
ةسٌا ،وتتمثل فٌما ٌلً:
 .1العجن المالً الذي عانت منه الدول فً بداٌة األنمة.
 .7ارتفتتا ستتعر الصتترف الحقٌقتتً قبتتل األنمتتة فتتً التتدول التتتً عانتتت متتن
األنمتتة كتتان مختلفتتا ،فتتبعض التتدول كتتان لتتدٌالا ارتفتتا كبٌتتر مثتتل كورٌتتا ،واندونٌستتٌا
ومالٌنٌا أقل من  )5%وتاٌالند والفلبٌن والمكسٌب بتٌن (5%-10%وقتد لعتب ارتفتا
سعر الصرف دورا جوهرٌا فً تعمٌ األنمة فً تاٌالند والفلبٌن والمكسٌب.
 .3العجن الكبٌر فً الحساب الجاري،فً المكستٌب حتوالً  )7%متن GDP
وفً تاٌالند .)8%
 .1ارتفتتا التتتدفقات الرأستتمالٌة الداخلتتة قبتتل األنمتتة وارتتتدادها الستترٌع عنتتد
بداٌة األنمة.
 .5التتروات اإلقراضتتً التتذي نمتتى فتتً لتته اإلقتتراض المصتترفً بمعتتدالت
سرٌعة جدا ،وهذا حدث فً كل البالد التً تعرضت لألنمة.
 .6تدهور المٌنانٌات الختامٌتة للوحتدات المصترفٌة قبتل األنمتة مباشترة فتً
كل بالد األنمة .
 .7تعرضت كل بالد األنمة الً أنمة سٌولة قبل األنمة مباشرة.
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وتقترر دراستة ) Burnside, Marton, and Seige(1998انته ترتتب علتً
تلب ال روف ضعف قدرة البنوب المركنٌتة علتً اتختاذ خرتوات للتدفا عتن العملتة،
نتٌجة ضتعف الن تام المصترفً ،وهتو متا ٌعنتً أن األربتاح المتوقعتة متن بٌتع العملتة
كانت مرتفعة ،ولذلب خشً البنتب المركتني فتً التدول ذات الن تام المتالً الضتعٌف
من اتخاذ سٌاسة نقدٌة انكماشٌة هدفالا رفع ستعر الفامتدة  ،ألن رفتع ستعر الفامتدة ٌحتد
من انخفاض العملة المحلٌة  ،وهو ما ٌضتٌف عامتل ةختر لضتعف الن تام المصترفً،
ولالذا عندما حدث االتجاه المضاربً علً العملة فً أحد األسوا الناشمة ،رفع البنتب
المركني أسعار الفامتدة بدرجتة تكفتً للتدفا عتن العملة،عنتدما قتام المضتاربون ببٌتع
كمٌات ضخمة من العملة مقابل العمالت األجنبٌة.
ولقتد تحولتت أنمتة العملتة التً أنمتة مالٌتة عمقتت صتعوبة ممارستة السٌاستة
النقدٌة من خالل عدة ةلٌات:
األولً:أثتتر انخفتتاض قٌمتتة العملتتة علتتً مٌنانٌتتات الشتتركات :فانخفتتاض قٌمتتة
العم لتتة فتتً المكستتٌب ودول جنتتوب شتتر ةستتٌا ،ناد متتن عتتبء التتدٌن علتتً الشتتركات
المحلٌتتة التتتً كتتان ٌغلتتب علٌالتتا ارتفتتا نستتبة الرفتتع المتتالً عتتن ررٌت التتدٌن بالعملتتة
األجنبٌة ،وهذه اآللٌة كانتت قوٌتة فتً اندونٌستٌا ،وهتً أستوأ التدول التتً أصتٌبت فتً
األنمة.
الثانٌة :أثر انخفاض قٌمة العملة على مٌنانٌات وحدات القرا المصرفً:
فالمصارف فً المكسٌب ودول جنوب شر ةسٌا ،كان ٌغلب على التناماتالا التنامات
بالعملة األجنبٌة  ،وضاعف أنمة المصارف أن دٌون الشركات المتعثرة أثرت علً
قٌمة أصول المصارف بشكل عنٌف.
الثالثة :أن تخفيض قيمة العملة أدي إلي التضخم.
فاآل لٌات الثالث الناجمتة عتن أنمتة العملتة أدت التً تتدهور حتاد وخرٌتر فتً
مٌنانٌتتات القرتتا المتتالً وغٌتتر المتتالً ،كمتتا أن هتتذه العوامتتل مجتمعتتة شتتلت قتتدرة
السٌاسة النقدٌة عن العمل بفاعلٌة علً المساعدة علً انتشال االقتصاد من األنمة.
ولقد دفع عجن البنوب المركنٌة المحلٌة لكل دولتة عتن القٌتام بتدور فعتال فتً
ادارة السٌاسة النقدٌة التً تسترٌع انقاذ العملة  ،والحد من عدم االستقرار المالً ،الً
المناداة بإٌجاد مؤسسة مالٌة دولٌة لتخفٌض عتدم االستتقرار المتالً العتالمً ،وٌمكنالتا
أن تلعب دور الملجأ األخٌر لإلقراض علً المستوى الدولً ،أو انشاء محكمة افتالس
دولٌتتة ،أو من ـــــــتتـم مالــــتتـً عتتالمً  Global-Financial Regulatorأو هٌمتتة
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تتتتأمٌن علتتتً الودامتتتع اتحادٌتتتة دولٌتتتة أو ستتتلرة نقدٌتتتة عالمٌتتتة  ،وتلتتتب االقتراحتتتات
استعرضالا).Rogoff,K.(1999, PP.21-42
تقٌٌم الدراسات السابقة فً ضوء مسلمات االقتصاد اإلسالمً:
 -1رغتم أن نمتتوذت االنتدفا الستترٌع التذي قدمتته  Dornbuschمتن األعمتتال
الكالسٌكٌة فً ن رٌة
سعر الصرف ،اال أنه غٌر مقبول فتً ضتوء مستلمات االقتصتاد اإلستالمً ،
ألن هذا النموذت مبنً علً أساس أن محف ة أصول الفرد تنروي علً نقود وسندات
تعرً فامدة ،وعلتً افتتراض أن الستندات المحلٌتة بتدٌل كامتل للستندات األجنبٌتة ،متع
التسلٌم بصحة شرر تكافؤ الفامدة ،كن رٌة لتحدٌد سعر الصرف .وقد ستب أن أشترنا
الً أن هذه االفتراضات غٌر مقبولة اسالمٌا .فمحف ة أصول الفرد المسلم ستخلو من
السندات  ،وٌحل محلالا اما أسالم مشاركة أو أصول ربٌعٌة ،باإلضافة الً النقود،
ومتتع اخ تفتتاء الستتندات ٌ ،ختفتتً أثتتر التغٌتتر فتتً العتترض النقتتدي علتتً ستتعر الفامتتدة،
وبالتالً ٌختفً أثر التغٌر فً العرض النقدي علً سعر الصرف من خالل قناة ستعر
الفامدة  ،ومعه تختفً ن رٌة تكافؤ القوة الشرامٌة ،كن رٌة لتحدٌتد ستعر الصترف فتً
اقتصاد اسالمً .ومع اختفاء سعر الفامدة من المتغٌرات االقتصادٌة اإلسالمٌة ٌختفتً
االندفا السرٌع لسعر الصرف الذي ٌترتب علً تغٌتر العترض النقتدي .ومتع اختفتاء
االفتراضتتات التتتً ٌقتتوم علٌالتتا نمتتوذت االنتتدفا الستترٌع لستتعر الصتترف ،ال تصتتبس
العالقة بٌن التغٌر فً العرض النقتدي والتغٌتر فتً ستعر الصترف عالقتة تناستبٌة فتً
اقتصاد اسالمً.
 -7بالنسبة للنموذت النقدي لسعر الصترف والتذي ٌبنتً علتً مترابقتة المستس
النقدي:
R  D  B

والتً تقرر أن التغٌر فً القاعدة النقدٌة ٌ ، (Bنت متن التغٌتر فتً االمتمتان
المحلتتً ) ، (Dأو التغٌتتر فتتً االحتٌارٌتتات الخارجٌتتة ) ، (Rأو كالهمتتا ،وحٌتتث أن
أسالٌب التموٌل اإلسالمٌة األخري مثل المشاركة والمضاربة ،ستتحل محتل االمتمتان
 ،فإن مترابقة المسس النقدي تتغٌر فً اقتصاد اسالمً لٌحل حجم التموٌل اإلستالمً
المقدم محل االمتمان الممنتوح  ،وبالتتالً فتإن التوستع فتً القاعتدة النقدٌتة فتً اقتصتاد
اسالمً سٌنت من التوسع فً حجتم التموٌتل المقتدم لتموٌتل المشتروعات االستتثمارٌة
اسالمٌا) ،أو من النٌادة فً االحتٌارٌات الخارجٌة.
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وحٌث أن التوصٌة األساسٌة للنموذت النقدي لسعر الصترف هتً وضتع قٌتد
علً توسع االمتمان المحلً  ،فإن هذه التوصتٌة ستتتغٌر فتً تل اقتصتاد استالمً ،
حٌث ستتجه السٌاسة النقدٌة الً تشجٌع  ،ولٌس الحد من  ،التوستع فتً تقتدٌم التموٌتل
بالمشاركة والمضاربة الً المشروعات االستثمارٌة التً تستاهم فتً اإلنتتات الستلعً،
والحد من التموٌل المقدم الً قراعات التجارة والخدمات ،حٌتث تستاهم نٌتادة اإلنتتات
السلعً فً نٌادة الصتادرات ،وربمتا الحتد متن التواردات ،ومتن ثتم تخفتٌض األستعار
وتخفٌض سعر الصرف أي ارتفا القٌمة الخارجٌة للعملة المحلٌة).
 -1بالنستتتبة لعتتتدم االستتتتقرار المتتتالً التتتذي أشتتتار الٌتتته F.Mishkin)1999

والذي ساد دول جنوب شر ةسٌا بسبب انخفاض درجة الشفافٌة المالٌة وارتفا نسبة
الرفتتع المتتالً النتتاجم عتتن ارتفتتا نستتبة التموٌتتل بالتتدٌن والتتروات اإلقراضتتً ،وعجتتن
المٌنانٌتتات المصتترفٌة والمٌنانٌتتات العامتتة للدولتتة ،فتتإن كتتل هتتذه الم تتاهر تمٌتتل التتً
االختفاء تلقامٌتا فتً اقتصتاد استالمً ،حٌتث ستٌحل التموٌتل بالمشتاركة محتل التموٌتل
بالتدٌن  ،ممتتا ٌخفتتض نستبة الرفتتع المتتالً  ،وترتفتع نستتبة التموٌتتل عتن ررٌت حقتتو
الملكٌة ،مما ٌخفض حاالت اإلفالس بٌن شركات القرا الحقٌقً ،ومن ثم ٌلغً األثر
الستتالب علتتً المٌنانٌتتات المصتترفٌة مٌنانٌات البنتتوب)  ،وبالتتتالً ٌحتتد متتن أنمتتات
الستتٌولة المصتترفٌة  ،ألن البنتتوب ستشتتارب فتتً أربتتاح المشتتروعات ،ومتتع نٌتتادة تلتتب
األرباح  ،ستنٌد حصة البنوب فٌالا ،ممتا ٌجبتر البنتوب ،فتً تل االقتصتاد اإلستالمً
علً تجالٌن نفسالا بكوادر بشرٌة مؤهلة فً دراسات الجدوى االقتصادٌة للمشروعات
التً ترلب التموٌل مما ٌساعد علً نجتاح مشتروعات اإلنتتات الستلعً ،وٌرفتع معتدل
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أرباحالا ،ونصٌب البنوب فٌالا ،وبالتالً تقل مشاكل السٌولة لدي البنوب وٌختفتً عتدم
االستقرار  ،مما ٌفضً الً استتقرار ستعر صترف العملتة المحلٌتة .وهتذا االستتقرار
بتتدوره ٌحتتد متتن أثتتر تخفتتٌض قٌمتتة العملتتة علتتً مٌنانٌتتات شتتركات اإلنتتتات الستتلعً ،
وسٌحل روات تموٌلً أساسه حقو الملكٌة محل الروات اإلقراضتً  ،كمتا أن اختفتاء
اإلسراف الحكومً ٌحد من عجن المٌنانٌة العامة للدولة.
 -7ان مبدأ مناوجة السٌاسة مع األهداف التً تسعً السٌاستات التً تحقٌقالتا
والذي قدمه Mundell
غٌتتر مقبتتول بالصتتٌغة التتتً قتتدم بالتتا ،ألن هتتذا المبتتدأ ٌقتتوم علتتً أستتاس أثتتر
السٌاسة النقدٌة علً ستعر الفامتدة كالتدف وستٌرٌ ،تؤثر علتً تتدفقات رؤوس األمتوال
التً تسد العجن قصٌر األجل فً مٌنان المدفوعات ،ومع اختفاء تلتب اآللٌتة ٌ ،صتبس
االقتصتتاد اإلستتالمً اقتصتتادا معتتنوال مالٌتتا عتتن ستتو التتدٌن التتدولً ،ولكتتن اقتصتتاد
مفتوح مالٌا للتدفقات المالٌة الدولٌة التً تأتً لالستثمار فً المشروعات المحلٌتة عتن
ررٌت حقتتو الملكٌتتة ،فتتً ضتتوء الضتتوابر اإلستتالمٌة التتتً تحتتاف علتتً أمتتن التتدول
اإلستتالمٌة وستتالمة اقتصتتادٌاتالا متتن الستتٌررة األجنبٌتتة علٌتته .وعلتتً هتتذا ففتتً تتل
اقتصاد استالمًٌ ،مكتن استتخدام كتل متن السٌاستتٌن النقدٌتة والمالٌتة لتحقٌت التتوانن
التتداخلً والختتارجً علتتً الستتواء ،للمحاف تتة علتتً القٌمتتة الخارجٌتتة للعملتتة المحلٌتتة،
وبالتالً بسعً صانع السٌاسة االقتصادٌة فً اقتصاد اسالمً الً استخدام السٌاستتٌن
معا للتأثٌر علً العمالة ومٌنان المدفوعات ،لٌدعم أثر كال منالما األخر.
ثالثتتتا :صتتتٌاغة األستتتاس الن تتتري لفتتتروض الدراستتتة فتتتً ضتتتوء المستتتلمات
األساسٌة لالقتصاد اإلسالمً:
 -3ا الفتترض األساستتً للعالقتتة بتتٌن العتترض النقتتدي وستتعر صتترف العملتتة
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األجنبٌة:
ٌقع اإلرار الن ري لنموذت الدراسة فً نرا النموذت النقدي لسعر الصرف
ومٌنان المدفوعات ،حٌث ٌتم صٌاغة مشكلة مٌتنان المتدفوعات وستعر الصترف فتً
ل اقتصاد اسالمً ك اهرة نقدٌة ،أي ٌتتم تحلٌلالتا بتأدوات الن رٌتة النقدٌتة ،فمٌتنان
المدفوعات ككل هو مركن اهتمام النموذت النقدي  ،مع تعرٌف اختالل تتوانن مٌتنان
المدفوعات علً أنه تغٌر فً مستتوي احتٌارتات الصترف األجنبتً .وهتذا التغٌتر فتً
ل اقتصاد اسالمً هتو انعكتاس للفتار بتٌن األرصتدة النقدٌتة التتً ٌحونهتا األفتراد
فعال وتلب التً ٌرغبون فً حٌانتالا ،وٌمكن تقدٌم ةلٌة لكٌفٌة اعادة التتوانن لكتل متن
مٌتتنان المتتدفوعات والستتو النقتتدي  ،واألثتتر النتتات متتن وراء تلتتب اآللٌتتة علتتً ستتعر
الصرف.
وهنتاب عنصتتران رمٌستتٌان فتتً ةلٌتتة التعتتدٌل التلقامٌتتة بتتٌن مٌتتنان المتتدفوعات
والسو النقدي فً اق تصاد اسالمً مفتوح  .العنصر األول هو العالقتة المباشترة بتٌن
العرض النقدي ومٌنان المدفوعات ،ففً هتذا االقتصتاد ٌترتتب علتً فتامض أو عجتن
مٌنان المدفوعات أثر علً العترض النقتدي ،فحٌتث أن االحتٌارٌتات المقومتة بالعملتة
األجنبٌتتة وٌمتلكالتتا الجالتتان المصتترفً هتتً أحتتد عناصتتر القاعتتدة النقدٌتتة ،فتتإن حتتدوث
فتتامض فتتً مٌتتنان المتتدفوعات ،ستتٌنٌد تلتتب االحتٌارٌتتات  ،ومتتن ثتتم ستتٌنٌد القاعتتدة
النقدٌتة ،ومتع ثبتات المضتتاعف النقتدي ،ستٌنٌد العترض النقتتدي .وبتنفس المنرت فتتإن
حتتدوث عجتتن فتتً مٌتتنان المتتدفوعات ٌصتتاحبه نقتتص العتترض النقتتدي  ،متتن ختتالل
انكماو القاعدة النقدٌة .والعنصر الثانً فً مٌكانٌكٌة التعدٌل هو الرلب علً النقتود.
ففً ل اقتصاد اسالمً فإن دالة الرلب علً النقود هً دالة مستقرة لعدد محدود من
المتغٌرات ،حٌث ٌكون الرلب علً النقود غٌر حساس لسعر الفامدة.
وٌمكن اآلن منت العنصرٌن لنري كٌف تعمتل ةلٌتة التعتدٌل التلقتامً للنمتوذت
النقدي فً اقتصاد اسالمً .لنفترض أن السو النقدي فً هذا االقتصاد كان فً حالة
توانن  ،وأن مٌتنان المتدفوعات أٌضتا كتان فتً حالتة تتوانن  ،بمعنتى أن التغٌتر فتً
االحتٌارٌتات ر صتتفر.ولنفترض أن الستلرات النقدٌتتة المحلٌتتة قتررت نٌتتادة المكتتون
المحلً للقاعتدة النقدٌتة ،ومتع ثبتات المضتاعف النقتدي ٌ ،نٌتد العترض النقتدي ،وهتذا
ٌعنً أن عرض النقود أصبس اكبر من الرلب علً النقود ،ولالذا سٌوجد عرض نقدي
نامد ،بمعنى أن األفراد لدٌالم كمٌة من النقود تفو ما ٌرغبون فً حٌانته ،مما ٌحفن
المقٌمٌن المحلٌٌن فً البلد اإلسالمً الً تعدٌل مكونات محاف الم ،من خالل تخفٌض
حٌانتالم النقدٌة الً المستوي الذي ٌرغبون فً حٌانتته ،وهتذا التعتدٌل ربقتا للنمتوذت
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النقدي ٌأخذ شكل مبادلة النقود بالسلع أو بأصول أجنبٌة مقٌمة بعمالت أجنبٌة) مدرة
لعامد حالل ،فٌنٌد اإلنفا علً عناصر الحساب الجاري وحساب رأس المال ،فٌتولتد
عجتتن فتتً مٌتتنان المتتدفوعات  ،ممتتا ٌعنتتً نقتتص االحتٌارٌتتات الخارجٌتتة ،ومتتن ثتتم
ٌتتنخفض ستتعر صتترف العملتتة المحلٌتتة أي ستتعرها مقومتتا بتتالعمالت األجنبٌتتة) .ولكتتن
نقص االحتٌارٌات الخارجٌة ٌعنً نقص المكون الخارجً للقاعدة النقدٌة ،ومع ثبتات
المضاعف النقدي ٌ ،نخفض العرض النقتدي ،حتتى ٌتستاوى متع الرلتب علتً النقتود،
ومن ثم ٌعود السو النقدي الً وضع التوانن  .ومن ناحٌة أخرى فان نقص العرض
النقدي ٌ ،خفض اإلنفا علً كل من السلع المستوردة واألصول األجنبٌة وٌستمر هذا
االنخفاض حتتى ٌعتود مٌتنان المتدفوعات التً وضتع التتوانن ،فكتأن كتل متن الستو
النقدي ومٌنان المدفوعات فً اقتصاد اسالمً ٌعود الً وضع التوانن ولكتن بعتد أن
أدت النٌتتادة فتتً العتترض النقتتدي التتً تخفتتٌض القٌمتتة الخارجٌتتة للعملتتة المحلٌتتة أي
ارتفا سعر صرف العملة األجنبٌة مقٌمة بوحدات متن العملتة المحلٌتة ،وباالختصتار
ارتفا سعر الصرف) ،فالعالقة بٌن العرض النقتدي وستعر الصترف للعملتة األجنبٌتة
فً ل اقتصاد اسالمً ٌمكن صٌاغتالا فً الفرض األساسً التالً:
ٌترتب علً تغٌرات العرض النقدي المحلً-مع ثبات العوامل األخرى علً
حالالا -تغٌرات فً االتجاه العكسً فً قٌمة العملة المحلٌة مقٌمة بالعمالت األجنبٌة .
-3ب الفرض األساسً ألثر المستوى العام لألسعار علتى ستعر الصترف فتً
اقتصاد اسالمً:
ٌمكتتن تصتتور أكث تر متتن قنتتاة لنقتتل أثتتر المستتتوي العتتام لألستتعار علتتى ستتعر
الصرف فً اقتصاد اسالمً ،وتلب القنوات تتمثل فً:
القناااة األولا  :أثاار األرصاادة الحقيقيااة :فارتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار
،مع ثبات الحٌانات النقدٌة لألفراد مقومتة بالجنٌتة المصتريٌ ،خفتض القٌمتة الحقٌقٌتة
لتلتتب األرصتتدة  ،فتحتتل بتتاألفراد خستتامر رأستتمالٌة ،متتن وراء حٌتتانات األفتتراد لتلتتب
لألرصتتدة النقدٌتتة بالجنٌتته  ،ولتدنٌتته تلتتب الخستتامر ٌ ،قتتوم األفتتراد بتتإحالل بعتتض متتن
العمالت األجنبٌة محل األرصتدة بالجنٌالتات ،فٌقتل الرلتب علتً الجنٌته وٌنٌتد الرلتب
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علتتتتى العملتتتتة األجنبٌتتتتة ،فٌتتتتنخفض ستتتتعر العملتتتتة المحلٌة الجنٌتتتتة) مقومتتتتة بالعملتتتتة
األجنبٌة،بمعنى ٌرتفع سعر صرف العملة األجنبٌة فً سو الصرف المحلً.
القناة الثانية :أثر معدل العائد النقدي علي األصول المالية المقومة بالجنية:
فارتفا المستوي العام لألسعار ،مع تغٌر العامد النقدي علً تلتب األصتول بنستبة أقتل
من نسبة ارتفا مستوي األسعار ٌ ،خفض العامد الحقٌقتً التذي تغلته تلتب األصتول ،
وقد ٌصبس العامد الحقٌقً سالبا،وقد ٌصبس معتدل العامتد الحقٌقتً المكتون متن التغٌتر
فً قٌمتالا الحقٌقٌةتالعامد النقدي) سالبا ،مما قد ٌدفع األفراد التى التتخلص متن بعتض
األصت ول المالٌتتة المقومتتة بالجنٌتته ،والتحتتول التتى حٌتتانة العمتتالت األجنبٌتتة كتتالودامع
بالتتدوالر) وهتتتذا ٌنٌتتد الرلتتتب علتتً العملتتتة األجنبٌتتة وٌخفتتتض الرلتتب علتتتً العملتتتة
الورنٌة الجنٌتتة)  ،وبالتتتالً ٌرتفتتع ستتعر العملتتة األجنبٌتتة مقومتتة بالعملتتة الورنٌتتة ،أي
ٌرتفع سعر صرف العملة األجنبٌة فً سو الصرف المحلً.
القناة الثالثة :نظرية تكافؤ القوة الشرائية:
وهً ن رٌة تصلس لتفسٌر تغٌر سعر الصرف فً اقتصاد اسالمً ،كما سب
وأشرنا عند عرض المسلمات األساسٌة لالقتصاد اإلستالمً ،وإلٌضتاح ن رٌتة تكتافؤ
القوة الشرامٌة كقناة لنقل اثر تغٌر المستوي العام لألسعار علً سعر الصترف ،دعنتا
نبدأ بتعرٌف سعر الصرف الحقٌقً بأنه:
*p
)
p

(RER  e

حٌتتتتث :RER :ستتتتعر الصتتتترف الحقٌقتتتتً ( p * ) ،المستتتتتوي العتتتتام لألستتتتعار
األجنبتتً ) p ،المستتتوي العتتام لألستتعار المحلتتً :(e ،ستتعر الصتترف النقتتدي ،والتتذي
ٌعرف علً أنه عدد الجنٌالات الالنمة لشراء دوالر واحد فً سو الصرف األجنبً
المحلً فً مصر .وفً تل افتتراض تتوانن التجتارة فتً األجتل الروٌتل  ،فتإن قٌمتة
الصادرات ستساوي قٌمة الواردات ،فإذا كانت :)qكمٌة الصادرات : (q * ) ،كمٌة ا لتوا ردا
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ت  ،فإن شرر توا نن ا التجارة ٌصبس T. D e r n b u r g,(1989,pp.29-31 :

* pq  ep * q

ومن هذه المعادلة فإن :
* q ep

p
*q



وتستتمً النستتبة ) *  (q / qشتترور التجتتارة ،وبتحوٌتتل تلتتب المعادلتتة التتً صتتٌغة
تغٌرات نسبٌة ،نحصل علً:
q q * e p * p
 * 
 * 
q
e
p
q
p

وربقا لن رٌة تكافؤ القتوة الشترامٌة  ،كن رٌتة لتحدٌتد ستعر الصترف ،والتتً
تتمسب بأن القوة التنافسٌة ستمنع سعر الصرف الحقٌقً من التغٌر فً األجل الروٌل،
وبالتالً فلن ٌوجد تغٌتر فتً الرترف األٌستر متن المقتدار الستاب  ،بمعنتى أن الرترف
األٌسرر صفر ،أي أن:
e p * p
 * 
e
p
p

0

ومنالا نستنت أن التغٌر النسبً فً سعر الصرف )ٌ (e / eصبس :
* e p p

* 
e
p
p

ففً اقتصاد استالمً اذا كانتت نستبة األستعار األجنبٌتة ) *  (p * / pأقتل متن
نسبة األسعار المحلٌة ) ، (p / pفإن التغٌر فً سعر الصرف ٌصبس موجبا ،أي أن :
). (e / e)  0
ففً ل اقتصاد اسالمً فالفرض األساسً لن رٌة تكافؤ القوة الشرامٌة هو
أن:
سعر الصرف االسمً ٌعكتس المعتدالت النستبٌة لمعتدالت التضتخم الداخلٌتة
والخارجٌة ،فإذا كان معدل التضخم المحلً أعلً من معدل التضخم الخارجًٌ ،رتفع
سعر الصرف االسمً ،أي ٌرتفع سعر العملة األجنبٌة مقومة بالعملة الورنٌة
القناة الرابعة :التوقعات التضخمية:
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ٌترتب علً استمرار ارتفا المستوي العام لألسعار فً التداخل  ،استتمرار
معتتدل التضتتخم المتغٌتتر والمرتفتتع ،وهتتذا ٌصتتاحبه قٌتتام األفتتراد بمراجعتتة توقعتتاتالم
التضخمٌة الً أعلً‘ وٌؤدي أٌضا الً قٌامالم بمراجعتة توقعتاتالم حتول ستعر صترف
الدوالر بالجنٌه فً المستقبل ،ومن ثم نٌادة الرلب علتً التدوالر علتً حستاب الجنٌته
) ،Kraugman and Obstfeld(1994,pp.392-393ومتتع ثبتتات عتترض التتدوالر ،
ٌرتفع سعر الدوالر مقابل الجنٌه ،وعلى هذا ففً اقتصاد اسالمً فإن:
التوقعتتتات التضتتتخمٌة  ،الناجمتتتة عتتتن ارتفتتتا مستتتتوي األستتتعار المحلتتتً،
ٌصاحبالا ارتفا سعر الصرف ،مع ثبات العوامل األخرى على حالالا
رابعااا :صاايامة نمااوذا الدراسااة فااي ضااوأل المساالمات األساسااية لالقتصاااد
اإلسالمي:
كما سب اإلشارة فً المقدمة ،تستالدف هتذه الدراستة تقتدٌر أثتر المتغٌترات
النقدٌة فً ل اقتصاد اسالمً ،متمثلة فً المستوي العام لألسعار واألرصدة النقدٌة
الحقٌقٌة ،والسٌاسة النقدٌة الخاصة بسعر الصرف علً سعر الصرف االسمً للجنٌتة
المصتتري مقابتتل التتدوالر األمرٌكتتً ،وٌنتتوب عتتن السٌاستتة النقدٌتتة الخاصتتة بستتعر
الصرف سٌاسة سعر الصرف) متغٌر صوري ٌعكس التغٌرات الفجامٌة التتً رترأت
علً سعر الصرف ،وٌقاس المستوي العام لألسعار بالرقم القٌاسً ألستعار المستتاللب
 ،أمتتا األرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة فتقتتاس بقستتمة األرصتتدة االستتمٌة علتتً
التترقم القٌاستتً لألستتعار كمكتتو ) .وبتتذلب فتتإن هتتدف الدراستتة ه تو تفستتٌر
تقلبات سعر الصرف األسمى بمتغٌرات نقدٌة.
ونموذت الدراسة ذات رابع حركً ٌ dynamicدخل عنصر النمن صراحة
فتتً تقتتدٌر العالقتتات ،وٌتتتم ذلتتب متتن ختتالل استتتخدام نمتتوذت التعتتدٌل الجنمتتً لستتعر
الصتترف  ،ونمتتوذت الفجتتوات المونعتتة ذات الحتتدود لتقتتدٌر األثتتر الكمتتً للمتغٌتترات
النقدٌة علً تقلب سعر الصرف.
-4أ نموذا التعديل الجزئي لسعر الصرف:
ٌستالدف نمتوذت التعتدٌل الجنمتً  partial adjustment modelتقتدٌر
مرونة سعر الصرف
 ) ERفتتً األجلتتٌن القصتتٌر والروٌتتل بالنستتبة للمتغٌتترات النقدٌتتة ،وبالتحدٌتتد
المستوي العام لألسعار
 )CPIواألرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة ) (RMثتتم تقتتدٌر المرونتتة الذاتٌتتة لستتعر
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الصرف فً الفترة  ) tبالنسبة لسعر الصرف فً الفترة السابقة  ،) t-1تمالٌدا لبٌتان
مدي استقرار المسار النمنً لسعر الصرف فً ضوء المستلمات األساستٌة لالقتصتاد
اإلسالمً.
-1أ 1:االفتراضات األساسٌة لنموذت التعدٌل الجنمً:
ٌفترض نموذت التعتدٌل الجنمتً وجتود قٌمتة تواننٌتة لستعر الصترف  ،هتً
Greene
القٌمتتتة روٌلتتتة األجتتتل أو المستتتتوي المرغتتتوب لستتتعر الصتتترف *)ER
 ،) ,2003,P.568وتضتتٌف الدراستتة افتتتراض أساستتً ةختتر ،وهتتو أن القٌمتتة التواننٌتتة
روٌلتتة األجتتل لستتعر الصتترف هتتً متتنٌ خرتتً لكتتل متتن المستتتوى العتتام لألستتعار
واألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة ،وهذا المنٌ علً الصورة:
(1) ERt *  a0  a1CPI t  a2 RM t

حٌتتث  )  0 ,1 , 2هتتً معلمتتات ثابتتتة ،وحٌتتث أ ن ستتعر الصتترف الفعلتتً
للجنٌة مقابل الدوالر ،لن ٌتعادل بالضرورة متع المستتوى المرغتوب لستعر صترف
الجنٌه مقابل الدوالر ،ومن ثم ستكون هناب محاوالت مستمرة لتعدٌل المستوى الفعلً
لسعر صترف الجنٌته اتجتاه المستتوى المرغتوب فتً كتل فتترة نمنٌتة  ،وربقتا لن تام
التتربر الناحتتف  Crawling-pegالتتذي ٌقتتع تحتتته ن تتام ستتعر الصتترف التتذي اتبعتتته
مصر ،فإن هذا التعدٌل ٌتم بررٌقة تدرٌجٌة ،ففتً كتل فتترة نمنٌتة ،تحتاول الستلرات
أن تقتتترب أكثتتر فتتأكثر متتن المستتتوى المرغتتوب لستتعر الصتترف  ،بمعنتتى أن التعتتدٌل
التتذي ٌتتتم فتتً أي فتتترة لتتن ٌستتد الفجتتوة القاممتتة بتتٌن المستتتوي الفعلتتً وبتتٌن المستتتوى
المرغوب لسعر الصرف ،ولكتن هتذا التعتدٌل ستٌكون جنمٌتا ولالتذا ،اكتستب النمتوذت
تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمٌة نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوذت التعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدٌل الجنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً
. )Kmenta, 1986,P.329

-4أ2:المنطق االقتصادي لنموذا التعديل الجزئي:
ٌستتتتند المنرتتت االقتصتتتادي لنمتتتوذت التعتتتدٌل الجنمتتتً التتتً مبتتتدأ اقتصتتتادي
مضمونه تدنٌة التكالٌف التً ٌتحملالا المجتمع ،نتٌجة انحراف سعر الصرف الفعلتً
عن سعر الصرف المرغوب .
فإذا كان سعر الصرف الفعلً ٌ ) ERنحرف عن المستوي المرغوب لسعر
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الصتتتترف *  ،) ERفإنتتتته ٌتتتتنجم عتتتتن هتتتتذا االنحتتتتراف نوعتتتتان متتتتن التكتتتتالٌف :
) Kmenta,1986, P.530
النو األول :تكالٌف تعدٌل اختالل التوانن The cost of disequilibruim
:وهً تنجم عن انحراف سعر الصرف الفعلً عن مستواه التوارنً ،وهذا االنحتراف
ٌأخذ الصورة التالٌة:
) ( ERt  ER *t

النو الثانً :تكالٌف التعدٌل الفعلً) The actual cost of adjustment :
وهً تنجم عن انحراف سعر صرف الفترة ) tعن سعر صرف الفترة  ) t-1وٌأخذ
هذا االنحراف الصورة التالٌة:
) ( ERt  ERt 1

وبناءا علً هذٌن النوعٌن متن التكتالٌف ،تصتا دالتة التكتالٌف الكلٌتة ) (Ct

لكال النوعٌن من التكالٌف علً الصورة التالٌة:
(2) Ct  b1 ( ERt  ER *t ) 2  b2 ( ERt  ERt 1 ) 2

وبذلب ٌكون الالدف االقتصادي هو البحتث عتن مستتوى ستعر الصترف التذي
ٌتتدنً تكتتالٌف االنحتتراف فتتً ستتعر الصتترف الفعلتتً عتتن ستتعر الصتترف المرغتتوب،
وبتدنٌتتتة التكتتتالٌف الكلٌتتتة )  (Ctبالنستتتبة لستتتعر الصتتترف ) ، ( ERtومستتتاواة المشتتتتقة
الجنمٌة بالصفر نحصل على:
Ct
*
 2b1 ( ERt  ERt )  2b2 ( ERt  ERt 1 )  0
ERt

)(3

ومتتتن الشتتترر الضتتتروري للتدنٌتتتة فتتتً ٌ )3مكتتتن اشتتتتقا فتتترض التعتتتدٌل
:1
الجنمً ، partial-adjustment hypothesisفبإعادة الترتٌب نحصل علً
) (4) (b1  b2 )( ERt  ERt 1 )  b1 ( ERt  ERt 1
*

والشتترر الكتتتافً لتدنٌتتة تكتتتالٌف تعتتدٌل ستتتعر الصتترف الفعلتتتً اتجتتاه ستتتعر
الصرف المرغوب هو:
C

( t )  (2b1  2b2 ) 0
ERt ERt

 1راجع ملح  )0بعد خاتمة الدراسة.
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والمعادلة  )4تعرً الفرض األساسً لنموذت التعتدٌل الجنمتً  ،وهتو الفترض التذي
ٌحدد العالقة بٌن المستوي الفعلً لسعر الصترف وبتٌن مستتواه المرغتوب فتً األجتل
الروٌتتل ،ومتتن ٌ )4مكتتن اشتتتقا الصتتٌغة المحتتددة  Deterministic-formللفتترض
األساسً للتعدٌل الجنمً لسعر الصرف فً الصٌغة التقلٌدٌة:
b1
*
) )( ERt  ERt 1
b1  b2

( ( ERt  ERt 1 ) 

)(5

وبإضافة حتد الخرتأ العشتوامً )  (نحصتل علتً الصتٌغة االحتمالٌتة للفترض
األساسً للتعدٌل الجنمً:
b1
*
)( ERt  ERt 1 )   t
b2  b1

( (6) ( ERt  ERt 1 ) 

والمقدار ))  (b1 (b1  b2أقتل متن الواحد،ألنتة فتً أي فتترة نمنٌتة ال ٌتعتدل
ستتعر الصتترف الفعلتتً تعتتدٌال كتتامال بحٌتتث ٌتعتتادل متتع المستتتوي المرغتتوب لستتعر
الصرف ،ألسباب متعددة سواء أكانت قٌودا مؤسسٌة  ، Institutionalأو التبرء فتً
ستتلوب المتغٌتترات االقتصتتادٌة أو وجتتود فجتتوات ابرتتاء نمنتتً أو غٌرهتتا .وبوضتتع
المقدار ])  [1    b1 /(b1  b2حٌث أن المقدار  )1-λموجب وأقل من الواحد ،فتإن
الفرض األساسً فً ٌ )6صبس:
(7) ( ERt  ERt 1 )  (1   )( ERt  ERt 1 )   t
*

 -4أ 3:نموذا التعديل الجزئي لسعر الصرف القابل للتقدير:
المعادلة األساسٌة لنموذت التعدٌل الجنمً لسعر الصترف فتً ) 1غٌتر قابلتة
للتقتتتدٌر ألنالتتتا تنرتتتوي علتتتً ستتتعر الصتتترف التتتتواننً روٌتتتل األجتتتل أو المستتتتوى
المرغتتوب لستتعر الصتترف) وهتتو متغٌتتر غٌتتر مشتتاهد  ،un-observableولالتتذا ٌتتأتً
دور الفرض األساسً لنموذت التعدٌل الجنمً لستعر الصترف فتً  )7لٌستتخدم فتً
تحوٌل المعادلة  )1من معادلة غٌر قابلة للتقدٌر الً معادلة قابلة للتقدٌر تحتوي علً
متغٌرات مشاهدة ، observableفمن  )7فإن:
(8) ERt  (1   ) ERt  ERt 1   t
*

ومتتن  ) 8فتتتإن القٌمتتتة المتوقعتتة لستتتعر الصتتترف الفعلتتً فتتتً الفتتتترة  )tهتتتً
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المتوسر المرجس لمستوي سعر الصترف المرغتوب )*  (ERوالمستتوي الفعلتً لستعر
الصتتترف فتتتً الفتتتترة الستتتابقة )  ، ( ERt 1وأونان التتتترجٌس هتتتً ] )  [ , (1  وذلتتتب
بافتراض أن القٌمة المتوقعة لحد الخرأ العشوامًر صفر.
وبالتعوٌض من  )1فً  )8نحصل علً المعادلة القابلة للتقدٌر وهً:
(9) ERt  (1   )(a0  a1CPI t  a2 RM t)  ER t 1 t
 a0 (1   )  a1 (1   )CPI t  a2 (1   ) RM t  ERt 1   t

والمعادلتتة  )9تعرتتً معادلتتة التعتتدٌل الجنمتتً لستتعر صتترف الجنٌتته قابلتتة
للتقتتدٌر ،ألنالتتا تنرتتوي علتتً متغٌتترات مشتتاهدة ،للفتتترة  )tوالفتتترة ) ، (t  1وتستتمً
المعادلة  )9المعادلة قصٌرة األجل للتعدٌل الجنمً لسعر الصرف.
وبتقتتدٌ ر هتتذه المعادلتتة نحصتتل علتتً القتتٌم المقتتدرة للمعلمتتات المختنلتتة وهتتً:
 a0 (1   ), a1 (1   ), a2 (1   ), ثتتتم نحصتتتل علتتتً المعلمتتتات الالٌكلٌة الستتتلوكٌة)
وهتتً . (a0 , a1 , a2 ) :والمتغٌتتر العشتتوامً )  ( tلتته قتتٌم ٌفتتترض أنالتتا تتتتون تونٌعتتا
ربٌعٌا،وقٌمتتته المتوقعتتةر صتتفر ،و تباٌنتته ثابتتت .وال ٌفتترض نمتتوذت التعتتدٌل الجنمتتً
قٌودا علتً المتغٌتر العشتوامً ) ، ( tولالتذا فتإن تقتدٌر المعادلتة ٌ ،)9تمٌتن بالبستارة ،
فرالمتتا أن قتتٌم )  ( tال تتترتبر ارتبارتتا ذاتٌتتتا ،فتتإن تربٌتت ررٌقتتة  )OLSستتتٌعرً
مقدرات للمعلمات تتمٌن بالكفاءة ،مع كبر حجم العٌنة .وٌستخدم اختبتار (Durbin-h
الختبار فرض العدم الخاص بوجود ارتبار ذاتً بٌن قٌم الخرأ العشوامً ،ألن وجود
سعر الصرف المبرئ )  ( ERt 1ضتمن المتغٌترات التفستٌرٌة ٌجعتل احصتامٌة )DW
متحٌنة تجاه قٌمتالا المثلً وهً .)2
-4أ 4 :التفسير االقتصادي لمعامل التعديل والمعلمات الهيكلية:
 -1معامل التعدٌل هو )  ، (1  وٌسمً معامل التعدٌل The coefficient of
 adjustmentألنه ٌشٌر التً معامتل تعتدٌل ستعر الصترف الفعلتً  )ERاتجتاه ستعر
الصرف المرغوب * ، )ERوكلما اقترب معامل التعدٌل من الواحد ،فإنه من )7 ،)6
ٌ،عنً هذا أن تكون )  (b2صتغٌرة جتدا بالمقارنتة بقٌمتة )  ، (b1وبالتتالً تكتون تكتالٌف
اختالل توانن سعر الصرف أعلً بكثٌر متن تكتالٌف التعتدٌل الفعلتً لستعر الصترف

21

المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

أي تكالٌف تعدٌل  ERtتجاه . ( ERt 1

واذا اقترب معامل التعدٌل )  (1  من الصفر ،فتإن معنتً هتذا أن تكتون b1 
صغٌرة جدا وتقترب من الصفر ،أي أن تكون  b1 صغٌرة جتدا بالمقارنتة بقٌمتة b2 
،وبالتالً تكون تكالٌف تعدٌل سعر الصترف الفعلتً أعلتى بكثٌتر متن تكتالٌف اختتالل
توانن سعر صرف الجنٌة مقابل الدوالر.
ٌ-7مكننا معامل التعدٌل من تحدٌد عدد الفترات النمنٌة الالنمة لسد نسبة من
الفجوة القاممة بٌن سعر الصرف المرغوب وسعر الصرف الفعلً ،ولتكن هذه النسبة
هً  .  فبعد فترة نمنٌة واحدة سٌتم تغرٌة نستبة متن الفجتوة هتً  ، 1   وستت ل
من الفجوة بدون تغرٌتة نستبة هتً  ،  وبعتد نالاٌتة الفتترة الثانٌتة ستٌتم تغرٌتة مقتدار
ٌعتتادل  1      1   وهتتو متتا ٌعتتادل  1  2 ومتتن ثتتم ٌتبقتتى متتن الفجتتوة نستتبة
هً ، 2 وبعد عدد من الفترات مقدارها  n سٌتم تغرٌتة  1  n متن الفجتوة ولالتذا
فإن النسبة   التً ستغرى من الفجوة بعد عدد من الفترات  n هً:

1     
n

ومنالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
n  1   

وبأخذ لوغارٌتم الررفٌن:

 n log   log1   

ومن هذه المعادلة ٌمكن حساب عدد الفترات  n الالنمتة لتغرٌتة نستبة  
متتتتتن الفجتتتتتوة بتتتتتٌن ستتتتتعر الصتتتتترف الفعلتتتتتً و ستتتتتعر الصتتتتترف المرغتتتتتوب كمتتتتتا
ٌلًKmenta,1986, p.530 :
log 1   
log 

(10) n 

-4ا 5 :تقدير المعلمات الهيكلية لمعادلة التعديل الجزئي :
بعتتد تقتتدٌر معلمــتتـات المعادلــتتـة قصتتٌرة األجـــتتـل للتعتتدٌل الجنمتتً لستتعر
الصرف رقم  ،)9سنحصل علً تقتدٌر لقٌمتة المعلمتة   وهتى معلمتة ستعر الصترف
المبرئ  ، ERt 1 ومنالا نسترٌع الحصول على المعلمات السلوكٌة روٌلة األجل لسعر

قٌاس أثر المستوى العام لألسعار واألرصدة الحقٌقٌة

22
الصرف  ai كما ٌلً:
ai 1   
1   

ai 

حٌث  i  1فً حالة معامل المستوى العام لألسعار  i  2 ، CPI فً حالة
معامل األرصدة النقدٌة الحقٌقة ، RM فً المعادلة رقم .)1

واذا كانت المتغٌرات فً المعادلة  )9مقاسة فً صورة لوغارٌتمٌة ،فإن ai 
ستكون هً المرونة روٌلة األجل لسعر الصرف بالنسبة لمتغٌر تفسٌري معٌن ،حٌث
انه فً هذه الحالة مثال بالنسبة للمعلمة : a1 




  CPI t
1
 /

  CPI t CPI t

 ERt
1
 

 CPI t ERt

CPI t

 ln  ERt 

CPI t

 ln CPI t

 ln ERt 

 ln CPI t 

a1 

وهتتذه المرونتتة تفتتترض اتمتام عملٌتتة التعتتدٌل الجنمتً لستتعر الصتترف الفعلتتً
اتجاه سعر الصرف المرغوب ،بحٌث ٌقترب سعر الصرف الفعلً من سعر الصرف
المرغتتوب ،فبعتتد فتتترة روٌلتتة جتتدا ،تصتتبس  )nكبٌتترة جتتدا ،وحٌتتث أن 1    0
فإن  n تقترب من الصفر مع اقتتراب  n متن متا النالاٌتة ،وبالتتالً تصتبس المرونتة
روٌلة األجتل لستعر الصترف وةلتتً تأختذ فتً الحستبان اتمتام عملٌتة التعتدٌل الجنمتً
هً:





ai 1  n  ai

ومن ثم فإن  a1 مثال تعنً أن تغٌر المستوى العام لألسعار بنسبة ٌ )1%غٌر
ستتعر الصتترف روٌتتل األجتتل بنستتبة ، a1 %ولكتتن بعتتد أن ٌتتتم تعتتدٌل ستتعر الصتترف
الفعلً بحٌث ٌقترب جدا من سعر الصرف المرغوب ٌصبس:
*





ERt  ERt

ln ERt   ln ERt

ln CPI t  ln CPI t 
*

ai 

أمتتا بالنستتبة للمرونتتة قصتتٌرة األجتتل :فبعتتد فتتترة قصتتٌرة ولتتتكن فتتترة نمنٌتتة
واحدة ،كما فً الدراسة الحالٌة،فإن تعدٌل سعر الصرف الفعلتً اتجتاه ستعر الصترف
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المرغوب سٌتم بنسبة  1   ومن ثم ٌتبقتى بتدون تعتدٌل  ،  وبالتتالً ٌجتب استتبعاد
المقدار الذي بقً بدون تعدٌل من المرونة روٌلة األجل لنحصل علً المرونة قصٌرة
األجل ،وتحسب كما ٌلً:
ai  ai     ai 1     i  1,2

وهذا المقدار بالتحدٌد هو معامالت المعادلة .)9
وبنفس المنر فإن المرونة روٌلة األجل لسعر الصرف بالنسبة لألرصدة
النقدٌة الحقٌقٌة هً ، a 2 أما المرونة قصٌرة األجل فالً . a2 1   والمرونة روٌلة
األجل لسعر الصرف a1

تعنً أن التغٌتر فتً المستتوي العتام لألستعار بنستبة 1%

وبمقتتدار نقرتتة واحتتدة) ٌفضتتً التتً تغٌتتر ستتعر الصتترف بنستتبة  a1 1   %فتتً
األجل القصٌر والً تغٌر بنسبة  a1 %فً األجل الروٌل ،وبعتد األختذ فتً االعتبتار
تعدٌل سعر الصرف الفعلً اتجاه سعر الصرف المرغوب بنسبة  ، 1   وحٌث أن
التعتتدٌل غٌتتر كامتتل فتتإن ستتعر الصتترف الفعلتتً  ER ستتٌختلف عتتن ستتعر الصتترف
المرغوب  ER * ومن ثم تصبس المرونتة روٌلتة األجتل أكبتر باستتمرار متن المرونتة
قصتتٌرة األجتتل،ألن األجتتل الروٌتتل ٌستتمس بإمكانٌتتة التغلتتب علتتً كثٌتتر متتن القٌتتود
المؤسستٌة والستوقٌة،بما ٌمكتن متن تعتدٌل أكبتر جتنء متن الفجتوة بتٌن ستعر الصتترف
الفعلتً وستتعر الصتترف المرغتتوب ،فالمرونتة روٌلتة األجتتل تستتاوي المرونتتة قصتتٌرة
ألجل مضاف الٌالا التعدٌالت روٌلة األجل فً سعر الصرف.
-4أ 6:تقدير نموذا التعديل الجزئي لسعر الصرف:
 )1فترة الدراسة:هً .)1971-2000
 )7مصتتدر البٌانتتات:هً اإلحصتتاءات المالٌــــتتـة الدولٌـتتـة ،)IFSالعــــتتـدد
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الـــسنوي  )2001فً الصفحات )(434-437عن المتغٌرات التالٌة:
ا) ستتتعر الصتتترف الستتتوقً االستتتمً،ورمنه) )ERومعرفتتتا علتتتً أنتتته عتتتدد
الجنٌالات لكل دوالر ،وبٌاناته سنوٌة فً السرر .)WE
ب) األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة :ورمنها  ، )RMوتعرف على أنالتا العترض
النقدي االسمً بالمفالوم الضتٌ ،والتذي ٌشتتمل علتً العملتة المتداولتة ختارت الجالتان
المصرفً ،باإلضافة الى الودامع القابلة للتداول وهذه هً المكونات األكثتر توافقتا متع
مستتلمات االقتصتتاد اإلستتالمً .وبٌانتتات العتترض النقتتدي االستتمً فتتً ستترر  )34متتن
، )IFSومقستتومة علتتى المستتتوى العتتام لألستتعار ورمتتنه  )CPIفتتً ستترر )64متتن
 )IFSأٌضا ،لنحصل من خارت القسمة علً األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة .
ت)الرقم القٌاسً للمستوي العام لألسعار :ورمنه) ،)CPIوهو الرقم القٌاستً
ألسعار المستاللب  ،فً سرر  )64من .)IFS
د) المتغٌر الذي ٌنتوب عتن سٌاستة ستعر الصترف :ورمتنه  )Dumyوهتو
متغٌر صوريٌ ،أخذ
قٌمتتار1فتتً الستتنوات التتتً حتتدثت فٌالتتا قفتتنات فتتً ستتعر الصتترف االستتمً
وهً ،)1979-1980
 )1999-2000 ،)1989-1990وٌأختتذ قٌمتتار صتتفر فتتً الستتنوات الباقٌتتة متتن
فترة الدراسة ،حٌث ساد ثبات سعر الصرف االسمً ،وفقا لن ام سعر الصرف التذي
أتبتتع فتتً مصتتر ،والشتتكل رقتتم ٌ )1وضتتس القفتتنات ةلتتتً حتتدثت فتتً ستتعر الصتترف
االسمً.
ن ام سعر الصرف :ن ام ستعر الصترف التذي أتبعتته مصتر وفقتا لتصتنٌف
صتتندو النقتتد التتدولً) (IFS,2001 14-15وهتتو أستتعار الصتترف المربورتتة داختتل
نراقتتات أفقٌتتة pegged exchange within horizontal bandsوبمقتضتتى هتتذا
الن ام فإن قٌمة الجنٌه ٌتم المحاف ة علٌالتا داختل هوامــــــتـو للتقلـــــتـب حتول ربتر
ثابت ٌ Fixed pegكون أوسع من ) (1%حول سعر صرف مركني.
شكل رقم :)1سعر الصرف االسمً للدوالر مقابل الجنٌه المصري
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6

5

4

3

2

1

2010

2000

1990

1970

1980

YEAR

الصٌغة التى على أساسالا تم تقدٌر النموذت :هً صٌاغة خرٌتة لوغارٌتمٌتة
مندوجتة  double-log linearلكتل متن ستعر الصترف االستمً  )LERوالمستتوى
العام لألسعار  )CPIواألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة  ،)LRMوسعر الصرف المبرئ فترة
نمنٌة واحدة  )LGERلسعر الصرف ومن ثم فصورة النموذت المقدر للتعدٌل الجنمً
لسعر الصرف فً األجل القصٌر هً:
LER  a0 (1   )  a1 (1   ) Dumy  a2 (1   ) LCPI  a31   LRM  LGER   t

نتام التقدٌر وتفسٌرها:

النموذت المقدر  :فً مخرجات الكمبٌوتر التالٌتة نتتام التقتدٌر ،ونتناولالتا كمتا
ٌلً:
 .1اختبار االرتبار الذاتً بٌن قٌم األخراء العشوامٌة لالنحدار.
 .7التفسٌر االقتصادي لمعامل التعدٌل ) . (1  
.3
.1
.5
.6

مرونات سعر الصرف فً األجل القصٌر.
مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام لألسعار فً األجل القصٌر.
المرونة الذاتٌة والمرونة الحركٌة الذاتٌة لسعر الصرف.
مرونات سعر الصرف فً األجل الروٌل.

ER

0
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 استتتتنتات الفتتتروض األساستتتٌة ةلتتتتً تحكتتتم العالقتتتة بتتتٌن ستتتعر الصتتترف.7
.والمتغٌرات النقدٌة
)النموذا المقدر1( جدول رقم
REGRESS;LHS=LER;RHS=ONE,DUMY,LCPI,LGER;AR1$
Ordinary Least Squares regression ; Weighting variable=none
Dep. Var.=LER Mean=.1076807674, SD=.891396457
Model size: Observations=29; Parameters=5, Deg. Fr.=24
Model fit

R 2 =.968

R 2 =.96277

Model test F[4,24]=182 P-VALUE=.000
Autocorrel: D.W =1.23127   .38437

Variable

Coefficient

Standard
error

Tstatistc

Pvalue

Mean of
X

Constant 1.601010919 1.1733992

1.364

.1851

DUMY

-.234965255

.14431771

-1.628

.1166

.5862069

LCPI

.213727065

.10085379

2.119

.0446

3.2793429

LGER

.865717379

.15268952

5.670

.000

.03393954

LRM

-34032365

.17618800

-1.932

.0653

6.129043

:ًالنموذت بعد تصحٌس االرتبار الذات
AR(1) MODEL
Initial value of 
Iter=44 ,
Final value of Rho

 t   t 1   t
  .38437
SS=.603
  .42740

Log-L=14.905094
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 t  1.14520

Durbin-Watson:

 t  .17536

Std. Deviation:

 t  .15854

Std. Deviation:

 t  1.86567

Durbin-Watson

 t  .06717

Autocorrelation

Std. Error

Coefficient

Variable

1.12994893
-.20287846

Constant
Dumy

.2775016714
-.299505734
.7630691343
.4274016835

LCPI
LRM
LGER

p-value Mean of X

TStatistic
.906
-1.384

1.2475938
.14656827

.0291
.1212
.00000
.0124

2.182
-1.550
4.261
2.502

.12716802
.19328099
.17908538
.17085163

.5862069
3.2793429
6.1290443
.033939554

.3651
.1663



 ) 1اختبتتار االرتبتتار التتذاتً :ن تترا لوجتتود القٌمتتة المبرمتتة لستتعر الصتترف
ضمن المتغٌرات التفسٌرٌة لسعر الصرف ، )LGERفإن احصامٌة  )DWالمقدرة ال
تصتتلس الختبتتار فتترض العتتدم بعتتدم وجتتود ارتبتتار ذاتتتً بتتٌن قتتٌم الخرتتأ العشتتوامً
لالنحدار ) ألنالا تكون متحٌنة اتجاه قٌمتالا المثلى وهتى  ، )2ممتا ٌفضتً التً قبتول
فتترض العتتدم غالبتتا ،بتتالرغم متتن وجتتود ارتبتتار ذاتتتً فتتً الحقٌقتتة ولتتذلب تستتتخدم
احصامٌة  ، )durbin-hولكً نحسب احصامٌة  ، )hنحتات الً البٌانات التالٌة:
ا) عدد المشاهدات )N
ب) احصامٌة  )DWالمقدرة ولنرمن لالا بالرمن .)d
ت) تباٌن المتغٌر التفسٌري المبرئ ولنرمن له بالرمن .Var(LGER
ولالذا فإن احصامٌة االختبار هً:
1
N
) h  (1  d
2
]1  N (Var[ LGER

وعند تقدٌر النموذت بررٌقة  )OLSكانت قٌمة  )hهً:
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1
29
=3.637
))h  (1  (1.23127
2
1  29(.152689) 2

ون تترا ألن  )hلالتتا قتتٌم مونعتتة تونٌعتتا ربٌعٌتتا معٌارٌتتا فقٌمتالتتا تقتتارن بقتتٌم
تونٌتع ،)Zوهتو المتغٌتر الربٌعتً المعٌتاري  ،وحٌتث أن ) (h  3.637وهتً أكبتر
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن قٌمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ، )z=1.96فالناب مؤشر علً وجود ارتبار ذاتً.
ولالذا تم اعادة تقدٌر النموذت باستخدام المربعات الصتغرى العامتة المن تورة
 )FGLSولتقدٌر معلماتالا استخدمت ررٌقة Praise-Winston two step method
لعالت االرتبار الذاتً ،وكانتت قٌمتة احصتامٌة  )Durbin-hفتً تل هتذه التقتدٌرات
الجدٌدة هً:
1
29
))h  (1  (1.86567
 1.3679
2
1  29(.179085) 2

وهذه القٌمة أقل من قٌمة  ، )z=1.96ومتن ثتم فإننتا ال نستترٌع رفتض فترض
العدم بأن معامل االرتبار الذاتً المقدر ) (   .06717ال ٌختلف معنوٌا عتن الصتفر،
ومن ثم فإن قٌم المتغٌر العشوامً المحتول )  (  tفتً النمتوذت المحتول بررٌقتة P-W
 )two step methodغٌر مرتبرة ذاتٌا.
 )7التفسٌر االقتصادي لمعامل التعدٌل(1   ) :
عرفنا أن معامل سعر الصرف المبرئ فً صتورة لوغارٌتمٌتة) ةي LGER
هو )  ، (ومعامل التعدٌل )  ، (1  ومن النموذت المقدر فإن :
λ=.763

وبالتالً فإن معامل التعدٌل ٌصبس:
(1-λ)=1-.763=.237

وهتتذه القٌمتتة لمعامتتل التعتتدٌل تشتتٌر التتً أن  (23.7%متتن الفجتتوة بتتٌن ستتعر
الصرف الفعلً وسعر الصرف المرغوب سٌتم تغرٌتالا فً الستنة األولتً .واذا كتان
معامتتل التعتتدٌل منخفضتتا ،فتتإن هتتذا اشتتارة التتً وجتتود عقبتتات هٌكلٌتتة عدٌتتدة ومشتتاكل
اقتصادٌة تحول دون جعل سعر الصرف الفعلً على مسار سعر الصرف المرغوب.
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وانخفاض معامل التعدٌل ٌ ،شٌر الى أن )  (b1صغٌرة بالمقارنتة متع )  ، (b2بمعنتى أن
تكالٌف تعدٌل اختالل توانن سعر صرف الجنٌتة مقابتل التدوالر وهتى تكتالٌف تتنجم
عتتن انحتتراف ستتعر الصتترف الفعلتتً عتتن مستتتواه التتتواننً) أقتتل بكثٌتتر متتن تكتتالٌف
التعدٌل الفعلً لسعر الصترف وهى تكتالٌف تتنجم عتن انحتراف ستعر صترف الجنٌته
مقابل الدوالر فً الفترة  )tعن مستوى سعر الصرف فً الفترة .)t-1
وفتتى ضتتوء هتتذه القٌمتتة لمعامتتل التعتتدٌل ،فتتإن عتتدد الستتنوات ةلتتتً ٌستتتغرقالا
تغرٌتتتتتة  (90%متتتتتن الفجتتتتتوة بتتتتتٌن ستتتتتعر الصتتتتترف الفعلتتتتتً وستتتتتعر الصتتتتترف
المرغوب المخرر) هو:
)log(1   ) log(1  90%
= 8.5 years

log 
)log(. 763

n

اذا عدد السنوات التً ٌستغرقالا تغرٌة  )90%من الفجوة بتٌن ستعر الصترف
المرغتتوب ستتعر الصتترف الفعلتتً هتتو) ) 8.5ستتنوات ،ومتتن ثتتم فتتإن الفجتتوة تصتتبس فتتً
حدود  ( 10%بعد  )8.5سنوات.
 )3مرونة سعر الصرف فً األجل القصٌر:
تعرى المعامالت المقدرة للمتغٌرات التفسٌرٌة المرونات قصٌرة األجل لسعر
الصرف بالنسبة للمتغٌرات .وتلب المعامالت هً الصٌغ المختصرة reduced form
 ،وصٌغتالا العامة:
) ai (1  

وٌالح من مخرجات الكمبٌوتر أن معامل لوغارٌتم المستوى العام لألستعار
)  (LCPIومعامل لوغارٌتم سعر الصرف المبرتئ ) (LGERمعنوٌتان ،فتاألول معنتوي
عند مستوى معنوٌة  )3%والثانً معنوي جدا عند مستوى).)1%
أما المعامل المقتدر للمتغٌتر الصتوري  )Dumyومعامتل لوغتارٌتم األرصتدة
النقدٌة الحقٌقٌة  )LRMغٌر معنوٌٌن حتى عند مستتوى  ، )10%بمعنتى أن كالهمتا
ال ٌختلتتف معنوٌتتا عتتن الصتتفر عنتتد) ، )10%وعتتالوة علتتى أن اشتتارة كالهمتتا ستتالبة
مخالفة للتوقعات المسبقة ،والتتً تقترر أن تكتون اإلشتارتان متوجبتٌن .كمتا أن ثابتت
االنحدار غٌر معنوي أٌضا عند مستوى معنوٌة .)10%
 )1مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام لألسعار:
سب اإلشارة التً أن مرونتة ستعر الصترف بالنستبة للمستتوى العتام لألستعار
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تختلتتف معنوٌتتا عتتن الصتتفر عنتتد مستتتوي  )3%والقٌمتتة المقتتدرة لالتتذا المعامتتل هتتً
 ، ) .2775وهذه هً المرونة قصٌرة األجل  ،وهتى تعنتى أن كتل تغٌتر فتً المستتوى
العام لألسعار بنسبة ٌ )10%ترتب علٌة تغٌر فً ستعر الصترف بنستبة ، )2.775%
وٌكتتون بتتذلب ستتعر الصتترف غٌتر متترن بالنستتبة للمستتتوى العتتام لألستتعار فتتً األجتتل
القصٌر  ،ففً األجل القصٌر ٌكون سعر الصرف أقل قدرة على التكٌف مع التغٌرات
ةلتً تررأ على المستوى العام لألسعار ،وكما سنرى حاال فإن مرونتة ستعر الصترف
بالنسبة للمستوى العام لألستعار فتً األجتل الروٌتل ر 1.7124وهتى مرونتة أكبتر متن
الواحد ،مما ٌعنى أن سعر الصرف حساس للتغٌرات فً المستوى العتام لألستعار فتً
األجل الروٌل حٌث ٌتكٌف سعر الصرف فً األجل الروٌل للتغٌرات التً تررأ علً
سعر الصرف فً فترات سابقة.
 )5المرونة الذاتٌة والمرونة الحركٌة لسعر الصرف:
ٌمكتتن أن نرلتت علتتى مرونتتة ستتعر الصتترف فتتً الفتتترة  )tبالنستتبة لستتعر
الصرف فً الفترة السابقة على  )tبالمرونة الذاتٌة لسعر الصرف ،وهى نسبة التغٌر
فً سعر الصرف الفترة  )tالناجم عن تغٌر سعر صرف فترة سابقة )t-1بنسبة )1%
وتلعب المرونة الذاتٌة لسعر الصرف دورا جوهرٌا فً تحدٌد مدى ونرا التقلب فً
سعر الصرف .وهذه المرونة تعكس أثر السلوب الماضً لسعر الصرف علتى ستلوب
سعر الصرف الستامد فتً الفتترة الحالٌتة ،وهتو أثتر ستوف ٌكتون مستتمرا ،وقتد ٌكتون
متناقص أو متناٌد  ،ممتا ٌنٌتد أو ٌخفتض تقلبتات ستعر الصترف ،وهتذا ٌتوقتف علتى
قٌمة المرونة الذاتٌة الحركٌة لسعر الصرف ،وهى النقرة التتً ستنلقى علٌالتا الضتوء
فٌما بعد.
ومن النمتوذت المقتدر ،عرفنتا أن معامتل لوغتارٌتم األرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة
 ) LRMومعامل المتغٌر الصوري  ، )Dumyوثابت االنحدار ال ٌختلفون معنوٌتا
عن الصفر ،فإذا وضعنا قٌم هذه المعلمات تستاوى صتفرا ،واقتصترنا علتى المعلمتات
المعنوٌة احصامٌا ،أصبس النموذت المقدر على الصورة:
(11) LERt  .2755LCPI t  .763LERt 1
واذا افترضنا أن المستوى العام لألسعار ٌأخذ القٌمة التالٌةCPI=220:

ومن ثم فإن اللوغارٌتم الربٌعً لتلب القٌمة هو:
LCPI=5.3936754635
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 LERt  1.48594438902  .763LERt 1

وبإعادة كتابة هذه المعادلة على الصورة:
LERt  .763LERt 1  1.48594438902

وهتتذه معادلتتتة فتترو غٌتتتر متجانستتتة متتن الدرجتتتة األولتتى لستتتعر الصتتترف،
وصورتالا الرمنٌة وفقا لنموذت التعدٌل الجنمً هى:
) (12) LERt  LERt 1  a1 (1  

حٌث :  :هً المرونة الذاتٌة لسعر الصترف أي مرونتة ستعر الصترف فتً
فتتتتترة متتتتا  ) tبالنستتتتبة لمستتتتتوى ستتتتعر الصتتتترف فتتتتً فتتتتترة ستتتتابقة ،علتتتتى الفتتتتترة
 : a1 (1   ) ،))tهً المرونة السعرٌة لسعر الصرف مرونة سعر الصترف بالنستبة
للمستوى العام لألسعار) فً األجل القصٌر.
وبوضتتتع )  ، c  a1 (1  وحتتتل المعادلتتتة رقتتتم  (12بالنستتتبة لستتتعر الصتتترف
) ٌ ( LERtمكن تحدٌد:
أ) المسار النمنً لسعر الصرف ،وما اذا كان سعر الصرف ٌقتترب متن أو
ٌبتعد-مع النمن -عن المستوى التواننً لسعر الصرف.
ب) دور المرونتتتة الذاتٌتتتة فتتتً تحدٌتتتد االقتتتتراب أو االبتعتتتاد عتتتن المستتتتوى
لتواننً لسعر الصرف.
وحتتل معادلتتة الفتترو الستتابقة ٌتكتتون متتن جتتنأٌن Chiang,1986,PP.554-
:)555
األولٌ:مثتتتتتتتتتل المستتتتتتتتتتوى التتتتتتتتتتواننً لستتتتتتتتتعر الصتتتتتتتتترف المتتتتتتتتتتداخل
نمنٌا . intertemporal equilibrium level
الثتتانً ٌمثتتل االنحتتراف فتتً المستتار النمن تً لستتعر الصتترف عتتن المستتتوى
لتواننً.
وحل هذه المعادلة سٌأخذ الصورة التالٌة:
c
1 

ونالاٌة هذا الحل عندما  t  هً:

LERt  A( ) t 
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c
c

1  1 

lim LERt t   lim t  A( ) t 

وحٌتتث أن القتتٌم المقتتدرة هتتً ،c=1.48594438902, λ=.763 :فتتإن القٌمتتة
التواننٌة روٌلة األجل للوغارٌتم سعر الصرف تصبس:
1.4859443802
 6.26980754861
)(1  .763

LERt 

أي أن سعر الصرف التواننً روٌل األجل هو:
ERˆ  528.375681458

فسعر الصـــــــــرف التواننــــــــــــتـً التذي ٌجتب أن ٌســــــتـود فتً األجتل
الروٌــــــــل هتو ) 5.28جنٌالتات لكتل دوالر ،فتً تل افتتراض قٌمتة للمستتوى العتام
لألسعار= .220
وعلٌنا أن نحدد ما اذا كان نموذت التعدٌل الجنمً ٌفضً التى نمتوذت مستتقر
حركٌا أم غٌر مستقر لسعر الصرف ،وما هً شرور هذا االستقرار ؟
لمعرفة مدى استقرار سعر الصرف حركٌتا فتً تل نمتوذت التعتدٌل الجنمتً
فً ل ثبات المستوى العام لألسعار فإننا نقف عند الحد ]  [ A( ) tفً الدالة ألنه ٌمثل
االنحرافتتتات  deviationsعتتتن مستتتتوى التتتتوانن المتتتتداخل نمنٌتتتا intertemporal-
 ، equilibrium levelومن الواضس أنه سٌعتمد على )  (وهى المرونة الذاتٌة لستعر
الصرف ،ولكن المقدار ٌ ( ) tستمى المرونتة الذاتٌتة الحركٌتة لستعر الصترف auto-
 ، dynamic elasticityفإذا كانت :
أ)  :   1بمعنتتى أن ستتعر الصتترف متترن ذاتٌتتا  ،فتتإن المرونتتة الحركٌتتة
الذاتٌة  ( ) tتكون متناٌدة مع النمن  ،ومن ثم سٌبتعد المسار النمنً لستعر الصترف
عن المسار التواننً  ،ولن ٌكون التوانن مستقرا.
ب)  :   1فتتإن ستتعر الصتترف ٌكتتون غٌتتر متترن ذاتٌتتا  ،ومتتن ثتتم فتتإن
المرونتتة الحركٌتتة الذاتٌتتة   tتكتتون متناقصتتة متتع التتنمن ،وبالتتتالً تتنتتاقص الدالتتة
المكملة مع النمن وٌؤول سعر الصرف فً النالاٌة الى المستوى التواننً.
وحٌث أن نموذت التعدٌل الجنمً أعرى قٌمة مقتدرة ) (  .763فتإن نمتوذت
التعتتدٌل الجنمتتً ٌستتتوفى شتترر استتتقرار التتتوانن ،بتتافتراض ثبتتات العوامتتل األختترى
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المؤثرة على سعر الصرف.
وٌوضس الجدول رقم  ) 2العالقة بٌن قتٌم مختلفتة للمستتوي العتام لألستعار
وسعر الصرف التواننً روٌل األجل مقدرة ربقا لنموذت التعدٌل الجنمً.
جدول رقم  ) 2القٌم المقدرة لسعر الصرف روٌل األجل )ER
مشرورة بقٌم معٌنة للمستوي العام لألسعار)(CPI
ER

LER

CPI

338.525

5.8246

150

364.899

5.8992

160

391.543

5.97009

170

418.442

6.03654

180

445.585

6.09939

190

472.962

6.15901

200

500.562

6.21573

210

528.376

6.26981

220

556.396

6.32148

230

584.615

6.37095

240

613.02

6.41841

250

ومن الواضس أن هناب عالقة رردٌتة ومباشترة بتٌن ستعر الصترف التتواننً
روٌل األجل والمستوي العام لألسعار،وعلً هذا ٌمكن اعتبار ارتفا المستوي العام
لألسعار المتغٌر األساسً فً ارتفا سعر صرف الدوالر مقابل الجنٌه فً مصر .
 )6مرونات سعر الصرف فً األجل الروٌل:
سبقت اإلشارة الى أن قتٌم الصتٌغ المختصترة للنمتوذت قصتٌر األجتل ،تعرتً
المرونتتات قصتتٌرة األجتتل لستتعر الصتترف بالنستتبة للمتغٌتترات التفستتٌرٌة  ،ومتتن تلتتب
الصٌغ ٌمكن تقدٌر المرونات روٌلة األجل .ومرونة سعر الصرف قصٌر األجل هتً
)  ، ai (1  ولقد تم تقدٌر تلب المرونات ،وتم تقتدٌر ، )λوبنتاء علتى تلتب التقتدٌرات
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فإن المرونة روٌلة األجل هً:

ai 1   
1   

ai 

وبناء على ذلب  ،فإن المرونة روٌلة األجل لسعر الصرف بالنسبة لمتغٌرات
النموذت وهً ، ( LRM , LCPI , Dumy) :لالا القٌم المقدرة التالٌة:
 -1ثابت االنحدار a0  1.12995  1  .763  4.7677

 -7معاملa1   .20288  1  .763  .85603 Dumy
 -3معامل LCPI a2  .2775  1  .763  1.71
 -4معامل LRM a3   .29951  1  .763  1.264

وهتتذه هتتً القتتٌم المقتتدرة للمعلمتتات الالٌكلٌتتة أو المعلمتتات الستتلوكٌة) لنمتتوذت
التعدٌل لسعر الصرف روٌل األجل،والذي ٌفترض اتمام تعدٌل سعر الصرف الفعلتً
اتجاه سعر الصرف المرغوب ،وٌصبس النموذت روٌل الجل على الصورة:
(18) LERt  4.7677  .85603Dumy  1.171CPI t  1.264LRM t

ومن الواضس أن المرونات روٌلة األجل أكبر من المرونتات قصتٌرة األجتل،
كما هتو متوقتع ،ولكتن المرونتات التتً كانتت غٌتر معنوٌتة فتً األجتل القصتٌر ،ت تل
أٌضا غٌر معنوٌة فً األجل الروٌل.
وعلى هذا تصبس مرونة سعر الصرف بالنستبة للمستتوى العتام ألستعار هتً
المرونتة المعنوٌتتة الوحٌتدة أٌضتتا فتً األجتتل الروٌتل ،ومتتن الواضتس أن تلتتب المرونتتة
ر )1.7124أكبر من الواحد مما ٌدل علتى أن ستعر الصترف مترن بالنستبة للمستتوى
العام لألسعار فً األجتل الروٌتل  ،فتإذا تغٌتر المستتوى العتام لألستعار بنستبة )10%
فتتإن ستتعر الصتترف ٌتغٌتتر فتتً نفتتس االتجتتاه بنستتبة ) )2.775%فتتً األجتتل القصتتٌر،
ولكن بعد اتمام عملٌة التعدٌل وتكٌف سعر الصرف فً الفترة الحالٌة لستعر الصترف
فً الفترات السابقةٌ ،تغٌر سعر الصرف-فً األجل الروٌل -فً نفس اتجاه المستتوى
العام لألسعار وبنسبة  )17.124%مما ٌدل على أن تغٌترات المستتوى العتام لألستعار
تلعب دورا جوهرٌا فً التأثٌر علً سعر الصرف.
 )7نتام النموذت المقدر للتعدٌل الجنمً :وفً ختام التحلٌل الساب  ،وفً
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ضتتوء المستتلمات األساستتٌة لالقتصتتاد اإلستتالمً  ،نخلتتص التتً الفتتروض األساستتٌة
التالٌة:
ٌ .1تغٌر سعر صرف الجنٌة المصري مقابتل التدوالر األمرٌكتً فتً فتترة
معٌنتة ،فتتً نفتس اتجتتا ه تغٌتر المستتتوي العتام لألستتعار  ،وبدرجتة تتوقتتف علتى درجتتة
تكٌف سعر الصرف فً الفترات السابقة لالا ،فمع نٌتادة درجتة التكٌتف ،تتنداد درجتة
استجابة تغٌرات سعر الصرف مع تغٌرات المستوى العام لألسعار
 .7ان نمتتوذت التعتتدٌل الجنمتتً هتتو نمتتوذت للتتتوانن المتتتداخل نمنٌتتا لستتعر
الصرف وأن هذا التوانن ٌمٌل الً االستقرار فً األجل الروٌل  ،وذلب ألن المرونة
الذاتٌتتة لستتعر الصتترف فتتً األجتتل القصتتٌر موجبتتة وأقتتل متتن الواحتتد ،وأن المرونتتة
الحركٌتتة الذاتٌتتة تتنتتاقص متتع التتنمن ممتتا ٌتتؤدى التتً اقتتتراب المستتار النمنتتً لستتعر
الصرف من المستوى التواننً المتداخل نمنٌا.
 .3ان ار تفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار هتتو المتغٌتتر األساستتً التتذي ٌستتبب
ارتفا سعر الدوالر األمرٌكً مقابل الجنٌه المصري .
 .1ان مرونتتة ستتعر الصتترف بالنستتبة للمستتتوى العتتام لألستتعار فتتً األجتتل
الروٌل أكبر من نفس المرونة فً األجل القصٌر ،فسعر الصترف غٌتر مترن بالنستبة
للمستوى العام لألسعار فً األجل القصٌر ،ولكنه ٌصبس مرنا فً األجتل الروٌتل بعتد
اتمام عملٌة التكٌف .
-1ب نموذت الفجوات النمنٌة وقٌاس األثر المضاعف:
ٌستتتالدف النمتتوذت فتتً هتتذا الجتتنء قٌتتاس اآلثتتار المضتتاعفة قصتتٌرة وروٌلتتة
األجل على سعر صرف الجنٌة مقابل الدوالر األمرٌكً والناتجة عتن المستتوى العتام
لألسعار واألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة .وهتذه اآلثتار المضتاعفة تعترف باستم المضتاعف
 )Greene,2003,P.561والنموذت المستخدم فً التقدٌر هو نمتوذت الفجتوات النمنٌتة
المونعة ذات الحدود  polynomial-distributed-lag modelوالذي قدمته
.)S. Almon
وهذا النموذت ٌبدأ بصٌغة فجوات نمنٌة مونعة تبتدأ متن الفتترة  t  1حتتى
 t  mعلى الصورة:
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) ERt  a  (a0 CPI t 0  a1CPI t 1  a 2 CPI t 2  ...  a m CPI t m
 (b0 RM t 0  b1 RM t 1  b2 RM t 2  ...  bm RM t m )   t

)(19

وبالتجمٌع:
m

m

i 0

i 0

(20) ERt  a   a i CPI t i   bi RM t i   t

وٌعرف المضاعف قصٌر األجتل  impact-multiplierألثتر المستتوى العتام
لألسعار  CPI t على سعر الصرف بأنه  a0 وألثتر األرصتدة الحقٌقٌتة  RM t بأنته
. ، b0 وهذا المضاعف ٌقٌس التغٌر فً سعر صرف الفترة الحالٌة الناجم عن التغٌر
فً المتغٌر التفسٌري بوحدة واحدة .
أمتتا المضتتاعف روٌتتل األجتتل ةو األثتتر التراكمتتً  cumulated-effectفالتتو
ٌقٌس التغٌر الدامم فً المتغٌتر التفستٌري فتً الفتترات متن  )tحتتى  )t-mعلتى ستعر
الصرف فً الفترة الحالٌة .فاألثر التراكمً اذا ٌقتٌس التغٌتر فتً ستعر صترف الفتترة
الحالٌة والناجم عن  )1المتغٌر التفستٌري الختاص بتالفترة الحالٌتة  )7 ،التغٌتر التذي
ٌررأ على المتغٌر التفسٌري فً الفترات السابقة ،وبناءا علً ذلب فإن:
المضاعف روٌل األجل ألثر مستوى األسعار على سعر الصرفر

m

i

a
i 0

m

والمضاعف روٌل األجل ألثر األرصدة الحقٌقٌة على سعر الصرفر  b
i

i 0

وحٌث أن تقدٌر هٌكل ابراء روٌل مثل الالٌكل الذي توضحه المعادلتة ، (19
ٌستتتنفد عتتددا كبٌتترا متتن درجتتات الحرٌتتة ،وعتتددها غالبتتا محتتدود فتتً نمتتوذت مثتتل
نموذجنا ،كما أن تقدٌر نموذت به متغٌرات تفسٌرٌة مبرمة نمنٌا ٌ ،فضً الً ارتبار
خرى متعدد  multicollinearityبٌن قٌم المتغٌترات التفستٌرٌة وقٌمالتا المبرمتة ،ممتا
ٌؤثر علً دقة تقدٌر المعلمات ودرجة تحٌنهتا واشتاراتالا .وللتتخلص متن بعتض تلتب
المشاكلٌ ،ترلب األمر بعتض الشترور المستبقة عتن شتكل هٌكتل الفجتوات المونعتة،
وهذه الشرور تتمثل فً ل هٌكل ابراء متعــــدد الـــــــحدود  polynomial lagفً
افتراض اعراء أونان موجبة للمتغٌرات التفسٌرٌة ،بحٌث ٌمكن تقرٌب هتذه األونان
بدالتتة مستتتمرة ،وبحٌتتث تكتتون درجتتة متعتتددة الحتتدود أقتتل متتن عتتدد حتتدود اإلبرتتاء
مرروحا منالا واحد ،وحتى ٌكون هناب تخفٌض فتً عتدد معلمتات اإلبرتاء المرلتوب
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تقدٌرها ،وهو ما ٌسمس بنٌادة درجات الحرٌة(Pindyck and Rubinfeld, .
1991,P.210) .

وستتنفترض فتتً نمتتوذت ستتعر الصتترف الحتتالً  ،هٌكتتل ابرتتاء لمتتدة ثتتالث
سنوات ،وهذا ٌعنى أن ستعر الصترف فتً الفتترة ٌ )tتتأثر بالمستتوى العتام لألستعار
واألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة لتٌس فقتر فتً الفتترة  )tولكتن فتً الفتترات )t-2 ،)t-1
 ، )t-3 ،وعلً هذا ٌصبس هٌكل اإلبراء المون لمتدة ثتالث ستنوات ،ومتن ثتم تكتون
درجة متعددة الحدود هً الدرجة الثانٌة ،وستوضع بالنسبة للمتغٌرٌن التفسٌرٌن علتى
النحو التالً:
(21) ai  A0  A1i  A2 i 2
(22) bi  B0  B1i  B2 i 2

وبتتالتعوٌض متتن  )22 ،)21فتتً  (19وتجمٌتتع المقتتادٌر المتماثلتتة نحصتتل
علً:
)(23
3

3

i 0

i 1

3

3

) ERt  a  A0 ( CPI t i )  A1 ( iCPI t i )  A2 ( i 2 CPI t i )  B0 ( RM t i
i 0

i 1

3

3

i 1

i 1

 B1 ( iRM t i )  B2 ( i 2 RM t i )   t

والمعادلتتة  )23هتتً التتتً ستتٌتم تقتتدٌر معلماتال تا ،والعالقتتة بتتٌن معلمتتات ) 23
ومعلمات  (19هى
كما ٌلى:
ثابت االنحدار

معلماتRM

aa

معلمات CPI

b0  B0

a0  A0

b1  B0  B1  B3

a1  A0  A1  A2

b2  B0  2B1  4B2

a2  A0  2 A1  4 A2

b3  B0  3B1  9B3

a3  A0  3 A1  9 A3
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وقد تضاف قٌود اضتافٌة،تعرف بقٌتد نقرتة النالاٌتة end-point restriction

متمثلة فً أن قٌمة المعلمتة الستابقة علتً البداٌةرصتفر ،وقٌمتة المعلمتة الالحقتة علتى
نقرتتتتتتة النالاٌةرصتتتتتتفر ،وفتتتتتتتً النمتتتتتتوذت الحتتتتتتتالً تتمثتتتتتتل تلتتتتتتتب القٌتتتتتتود فتتتتتتتً:
) ) a1  0, a4  0), (b1  0, b4  0ولكن بروفٌسور ٌ Kmentaوصى بعدم فرض
تلب القٌود  ،ألن النموذت ٌنروي علً األونان )  (b0 , b1 , b2 , b3 ) ، (a0 , a1 , a2 , a3فقر
وال ٌع رى أٌة معلومات عن ستلوب متعتددة الحتدود ختارت هتذا المتدى قبتل  b0 , a0أو
بعد . ( Kmenta,1986, P.540) ) a3 ,b3
تقتتتتتدٌر النمتتتتتوذت :تتتتتتم استتتتتتخدام ررٌقتتتتتة المربعتتتتتات العامتتتتتة الصتتتتتغرى
المن تتورة  )FGLSلتقتتدٌر النمتتوذت ،ومتتن ختتالل ررٌقتتة praise-Winston two
 ،)stage procedureوتم الحصول علً النتام ٌوضحالا الجدول التالً رقم):)3
جدول رقم )3
| )| AR(1) Model:e(t) = rho * e(t-1) + u(t
= )| Durbin-Watson: u(t
| 1.60787
= )| Autocorrelation: u(t
| .19607
]Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z
Constant -.3057507409
.47963698
-.637 .5238
DUMY
.3732281541
.19504389
1.914 .0557
CPI000 .2633307384E-01 .11619033E-01 2.266 .0234
CPI001 -.9774815782E-02 .25773487E-01 -.379 .7045
CPI002 -.1699743528E-02 .87724149E-02 -.194 .8464
RM000 .3149010955E-02 .10865529E-02 2.898 .0038
RM001 -.4174837396E-02 .20984391E-02 -1.989 .0466
RM002 .9336257147E-03 .66383866E-03 1.406 .1596
RHO
.8296490670
.10367097
8.003 .0000
Polynomial Distributed Lag for CPI
Lag Weights Std. Err. t-ratio Prob.
------------------------------------------|0 .2633E-01 .1162E-01 2.27 .0234
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1 .1486E-01 .9837E-02 1.51 .1309|
2 -.1553E-04 .8753E-02 .00 .9986|
3 -.1829E-01 .1465E-01 -1.25 .2120|
+--------------------+
Polynomial Distributed Lag for CPI
Lag Sum Wts Std. Err. t-ratio Prob..
----------------------------------------0 .2633E-01 .1162E-01 2.27 .0234|
1 .4119E-01 .1268E-01 3.25 .0012|
2 .4118E-01 .1411E-01 2.92 .0035|
3 .2289E-01 .5123E-02 4.47 .0000|
+----------------+----------------+
Polynomial Distributed Lag for RM
Lag Weights Std. Err. t-ratio Prob.
0 .3149E-02 .1087E-02 2.90 .0038|
1 -.9220E-04 .6735E-03 -.14 .8911|
2 -.1466E-02 .7143E-03 -2.05 .0401|
3-.9729E-03 .9566E-03 -1.02 .3091
polynomial Distributed Lag for RM
Lag Sum Wts Std. Err. t-ratio Prob.
-----------------------------------------+-0 .3149E-02 .1087E-02 2.90 .0038
1 .3057E-02 .1068E-02 2.86 .0042|
2 .1591E-02 .1075E-02 1.48 | .1389|
3 3.6178E-03 .8931E-03 .69 .4891
----------------+----------------+

 ٌالحتتتت أن معامتتتتل االرتبتتتتار التتتتذاتً للبتتتتواقً المحولتتتتة، متتتتن المخرجتتتتات
 وأما قٌمة، وقرٌب من الصفر،  وهى تشٌر الى ارتبار ذاتً ضعٌف  .19607 :هو
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احصامٌة اختبار االرتبار الذاتى المقتدرة للبتواقى هتً  ، ) DW  1.60787فتقتع فتً
منرقة عدم الحستم  ،وهتذا ٌرجتع التً كبتر عتدد المعلمتات المقتدرة 7معلمتات ختالف
ثابت االنحدار) وصغر حجم العٌنة ) ، ( N  30ولكن عموما معامتل االرتبتار التذاتً
ضعٌف ،وٌمكن التجاون عنه.
-1ب 1:تقدٌر أثر السٌاسة االقتصادٌة لسعر الصرف:
ٌنوب عن السٌاسة االقتصادٌة متغٌر صوري  )Dumyوالمعامل المقدر له
) (0.373228154وهو موجب وٌختلف معنوٌا عن الصفر عند مستتوى  . )6%وهتذا
ٌشتتٌر التتى أن السٌاستتة االقتصتتادٌة التتتً اتبعتالتتا الستتلرات النقدٌتتة بخصتتوص ستتعر
الصرف ساهمت مساهمة مؤثرة فً رفع قٌمة الدوالر مقابل الجنٌة.
وكما أشرنا من قبل تصنف السٌاسة االقتصادٌة الخاصة بسعر الصرف التتً
اتبعتالا مصر حتى أواخر ٌناٌر  ) 2003بسٌاسة ربر أسعار الصرف داختل نراقتات
أفقٌتة ) ، )pegged exchange rates with horizontal bandsوهتً سٌاستة ٌتتم
بمقتضاها المحاف ة على قٌمة الجنٌتة داختل هتوامو تتقلتب أوستع متن ) (1%حتول
سعر مركني ).)IFS,2001,PP.14-15
ولقد كانت سٌاسة سعر الصرف التً اتبعتالتا الستلرات النقدٌتة فعالتة التى حتد
ما ،بحٌث ل سعر صرف الجنٌه مقابل الدوالر مستتقرا لفتترات روٌلتة ،ختالل عقتد
التستتعٌنات متتن القتترن العشتترٌن ،ثتتم التترت الضتتغور المضتتاربٌة علتتى ستتعر الجنٌتته
مقابل الدوالر بشكل مكثف  ،منذ عام  )1999فقفتن ستعر التدوالر مقابتل الجنٌته متن
)(3.5التتً  ) 4.5جنٌتته لكتتل دوالر  ،و تتل الستتعر التتذي حددتتته الستتلرات منتتذ حتتوالً
عام  (2000فً حدود 4.5الى  ) 4.6جنٌالات للدوالر ،وفى محاولة للتكٌف متع فجتوة
فامض الرلب علً الدوالر فتً مصتر تتم اإلعتالن عتن اتبتا نمتر متن أنمتار تحرٌتر
سعر صرف الجنٌة مقابل الدوالر  ،قفن السعر الرستمً بمقتضتاه التً أكثتر متن ستتة
جنٌالات للدوالر.
ولقد ساهمت عوامل عدٌدة فً تدهور قٌمة الجنٌه مقابتل التدوالر وغٌتره متن
العمالت ،وأهمالا نٌادة الرلب علً الواردات ،مع نٌادة برٌمة فً الصادرات ،ولكتن
فجوة الرلب النامد على الدوالر ،باإلضافة الً ارتفا المستوى العام لألسعار ونٌادة
عتترض األرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقتتة  ،ستتاهمت فتتً فقتتدان الجنٌتته جتتنء كبٌتتر متتن قوتتته
الشتترامٌة  ،متتع التحتتول التتً اقتنتتاء التتدوالر كمستتتود للقٌمتتة  ،وحتتدوث احتتالل نقتتدي
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للدوالر محل الجنٌه ،وهو األمر الذي ٌصعب الستٌررة علٌته ،دون اجتراءات تفضتً
الً هروب رؤوس األموال الً الخارت.
وٌ ل الحل الوحٌد-فً ن ر الباحث -فتً تل ال تروف االقتصتادٌة الستامدة
هتتً تثبٌتتت ستتعر التتدوالر ،متتع المقاومتة ألي شتتكل متتن أشتتكال المضتتاربة علتتى قٌمتتة
الجنٌه  ،واحداث تخفٌض فً الواردات  ،وتخفٌض فً اإلنفا الحكومً بالدوالر فً
الخارت  ،بما ٌقلص فجوة الرلب النامد علً الدوالر  ،مع االستمرار فً سٌاستة دفتع
الصادرات وعملٌات اإلصالح الالٌكلً االقتصادٌة.
-1ب 7:المضاعفات النقدٌة لسعر الصرف:
متتن النمتتوذت المقتتدر  ،تتتم تقتتدٌر األثتتر المضتتاعف لكتتل متتن المستتتوي العتتام
لألسعار (CPIواثر األرصدة الحقٌقٌة  )RMعلً ستعر الصترف ،وفٌمتا ٌلتى نتنتاول
الجوانب القٌاسٌة واالقتصادٌة لالذه المضاعفات ببعض التفصٌل كما ٌلى:
ا) تقدٌر متعددة الحدود:
لقد تم تقدٌر متعددة الحدود لنموذت الفجوات المونعة للمستوى العام لألسعار
ورمنها ) ، (aiحٌث:
ai  A0  A1i  A2 i 2

والقٌم المقدرة لمعلماتالا واحصامٌة وقٌمة  )p-valueبٌن القوسٌن:
)t  2.266(.0234
)t  .379(.7045
)t  .194(.8464

A0  .02633

A1  .0097748158
A2  .001699743

وعلً هذا تصبس متعددة حدود المستوي العام لألسعار هً:
ai  .026330  .0097748158i  .001699743i 2

أما متعددة الحدود للفجوات المونعة لألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة ورمنها ) (bi

حٌث:
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bi  B0  B1i  B2 i 2

والقٌم المقدرة لمعلماتالا واحصامٌة  )tلالا وقٌمة  )p-valueبٌن القوسٌن:
) t  2.898(.0038

B0  .00314901

)t  1.989(.0466

B1  .00417483739

)t  1.406(.1596

B2  .00093362571

وعلً هذا تصبس متعددة الحدود لألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة هً:
bi  .003149  .0041748i  .0009336i 2

وٌالح علً متعددة الحدود المقدرة ماٌلى:
أ -أن الحتتدود األولتتً متتن متعتتددة الحتتدود ذوات معنوٌتتة عالٌتتة ثتتم تتتنخفض
معنوٌة الحدود التالٌة ،وهذا ربٌعً ن ترا النخفتاض تتأثٌر المتغٌترات التفستٌرٌة متع
نٌادة الفجوات النمنٌة ،والتً بدورها تحدد درجة متعددة الحدود.
كما أن القٌم المقدرة لمعلمات متعددة الحدود تنخفض من الحتد األول لمتعتددة
الحدود الً الحد الثانً الً الحتد الثالتث وهتذا ربٌعتً متن الناحٌتة الرٌاضتٌة وللستبب
الساب ذكره فً تبرٌر معنوٌة متعددة الحدود.
ب -توجد بعض المعلمات سالبة ،ضمن قٌم متعددة الحدود وهتذا ،كمتا ٌقتول
بروفٌستتور ) W.Greene,(1990,p.547لتتٌس لتته تبرٌتتر واضتتس ،وٌقتترر بروفٌستتور
 Greeneأٌضا أن كتل متن  Schmidt and Waudوجتدا أونانتا ستالبة فتً الفجتوات
ربع السنوٌة النحدار  )GNPعلً النقود.
ومن تقدٌر متعددة الحدودٌ ،مكن أن نشتت معلمتات اإلبرتاء المتون لنمتوذت
الفجوات المونعة للمعادلة .)20
ب) اشتقا معلمات هٌكل اإلبراء المون :
من متعتددة الحتدود للمستتوي العتام لألستعار ٌمكتن اشتتقا معلمتات الفجتوات
النمنٌتتة المونعتتة للمستتتوى العتتام لألستتعار ،وذلتتب بتتأن نعتتوض بقتتٌم (i  0,1,2,3
فنحصل علً معلمات الفجوات النمنٌة التالٌة:
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a1  .01486

a0  .02633

a3  .01829

a2  .0001553

ومن متعددة الحدود لألرصدة النقدٌة الحقٌقٌةٌ ،مكن اشتقا معلمات الفجوات
النمنٌة المونعة لألرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة ،بتالتعوٌض بقتٌم  ، (i  0,1,2,3فنحصتل
علً معلمات الفجوات النمنٌة التالٌة:
b1  .0000922

b0  .003149

b3  .0009229

b2  .01466

وبناءا علً هذا تصبس المعادلة المقتدرة لنمتوذت الفجتوات المونعتة رقتم )20
علً النحو الذي ٌوضحه جدول رقم  )4التالً.
جدول رقم  ) 4نموذت الفجوات المونعة المقدرة لسعر الصرف ERt
p-value

t-statistic

Coefficient

Variable

.5238

-.637

-.30575

Constant

.0557

1.914

.373223

Dumy

معلمات الفجوات المونعة للمستوي العام لألسعار )CPI
.0234

2.266

.02633

CPI t

.1309

1.511

.01486

CPI t 1

.9986

0000

-.00001553

CPI t 2

.2120

-1.25

-.01829

CPI t 3

معلمات الفجوات المونعة لألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة )RM
p-value

t-statistic

COEFFICIENT

Variable
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.0038

2.90

.003149

RM t

.8911

-.14

-.0000922

RM t 1

.0401

-.205

-.001466

RM t 2

.3091

-1.02

-.0009729

RM t 3

وبذلب ٌكون قد تم تقدٌر معلمات المعادلة رقم  ،)20بعد أن نكون قتد تخلصتنا
من مشكلة االرتبار الخرً المتعدد.
وربقتتا للتقتتدٌرات التتواردة فتتً جـتتـدول رقـــــــتتـم  )4فتتإن أثــــــتتـر السٌاستتة
االقتصتتادٌة  )dumyأكبتتر متتن المضاعـــــــتتـف قصتتٌرة األجتتل للمستـــــــــــتتـوي
العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام لألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعار
) (a0  .02633وأكبتتتتتتر متتتتتتن المضتتتتتتاعف قصتتتتتتٌر األجتتتتتتل لألرصتتتتتتدة النقدٌتتتتتتة
الحقٌقٌة ). (b0  .003149
وربقا لتلب التقدٌرات فإن كل تدخل من الستلرات النقدٌتة فتً ستو الصترف
األجنبتتً ٌفضتتً التتً رفتتع ستتعر التتدوالر مقابتتل الجنٌتته بمقتتدار  ) 37.32قرشتتا ،فتتً
المتوسر عقب التدخل مباشرة ،بٌنما أن ارتفا المستوي العتام لألستعار بمقتدار نقرتة
واحدة فً الفترة)ٌ، (tفضً الً ارتفا سعر الصترف بمقتدار  )2.63قرشتا فتً نفتس
الفترة مباشرة بدون ابراء)  ،ونٌادة العترض النقتدي بمقتدار  (1000وحتدة حقٌقٌتة،
ٌرفع سعر الصرف بحوالً  )3.14قرشا فً نفس الفترة مباشرة بدون ابراء) ،وهذه
هً اآلثار الحدٌة أو ما ٌسمً المضتاعفات المباشترة  .)impact-multiplierوعلتً
هذا فإن سٌاسة ادارة سعر الصرف تعتبر فً مرتبة العوامل النقدٌة التتً تتؤثر علتً
سعر الصرف قصٌر األجل  ،مما ٌترلب وجود خبراء علً مستوي عتال فتً اإلدارة
النقدٌة للصرف األجنبً داخل ونارة االقتصاد والبنب المركني المصري.
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نتجه بعد ذلب التً تقتدٌر اآلثتار المضتاعفة لكتل متن المستتوي العتام لألستعار
واألرصدة النقدٌتة الحقٌقٌتة فتً األجتل القصتٌر والروٌتل  ،متع اهمتال ثابتت االنحتدار
والمتغٌتتر الصتتوري التتذي ٌتتدل علتتً السٌاستتة االقتصتتادٌة  )dumyعنتتد اشتتتقا تلتتب
المضاعفات وةثارها رالما عرضناها فٌما سب .

-1ب 3:األثر المضاعف للمستوي العام لألسعار علً تقلب سعر الصرف:
فٌما ٌلً نتعرض لألثر الذي ٌترتب علً تغٌر المستوي العام لألسعار بنقرتة
واحدة علً سعر صرف الدوالر مقابتل الجنٌته فتً مصتر  ،ستواء أكتان األثتر عتاجال
 impactأو أثتترا قصتتٌر األجتتل  short-runأو متوستتر األجتتل  mid-termأو أثتترا
روٌتتل األجتتتل  . long-run effectونبتتتدأ أوال بعتتترض القتتتٌم المقتتتدرة لمضتتتاعفات
المستوى العام لألسعار فً اآلجال السابقة الذكر فً جدول .) 5
جدول

) 5القٌم المقدرة لمضاعفات المستوي العام لألسعار

pvalue

tstatistic

Coefficient

The
multiplier

.0234

2.27

.02633

1- impactmultiplier
)(m0

.0012

3.25

.02633+.01486=.04119

2-short-run
multiplier
)(m1

.0035

2.92.

.02633+.014833+.00001558=.04117

3-mid-tem
multiplier
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)(m2
.0000

4.47

=.02633+.01483+.00001553-.01829
.02289

4-long-run
multiplier
)(m3

دعنتتا نبتتدأ بتعرٌتتف المضتتاعف الفتتوري  impact-multiplierوالتتذي ٌعتترف
بأنة التغٌر فً سعر صرف الفترة  )tوالنتاجم عتن تغٌتر المستتوي العتام لألستعار فتً
نفس الفترة النمنٌة ،وبمقدار نقرتة واحتدة  .والمضتاعف المباشتر أو مضتاعف األثتر
الفوري ،هو مضتاعف ستاكن  staticبربٌعتته ،متن حٌتث أنته ٌفتترض أن تغٌتر ستعر
الصرف ٌحدث بعد حدوث المحفن وهو هنا المستوي العام لألسعار).
ومن الجتدول رقتم ٌ )5تضتس أن المعامتل المقتدر للمضتاعف المباشتر ٌختلتف
اختالفتتا معنوٌتتا عتتن الصتتفر ،عنتتد مستتتوي معنوٌتتة  .(3%وربقتتا لالتتذه القٌمتتة المقتتدرة
للمضاعف المباشر ،فإن كل ارتفا فً المستوى العام لألسعار  ،بمقدار نقرة واحدة،
ٌصتتاحبه فورا وبتتدون ابرتتاء نمنتتً) ارتفتتا فتتً ستتعر الصتترف بمقتتدار  )2.63قرشتتا
خالل أي سنة من سنوات الدراسة .(1971-2000
بالنسبة للمضاعف قصــــــــٌر األجل  short-run multiplierوالذي ٌعرف
بأنه التغٌر فً سعر الصرف بعد سنة من تغٌر المستوي العام لألسعار ،بمقتدار نقرتة
واحتتتدة  .والمضتتتاعف قصتتتٌر األجتتتل بالتتتذا المفالتتتوم مضتتتاعف حركتتتً dynamic-
 ، multiplierألنه ٌدخل عنصر النمن  ،وفترة اإلبراء فً االعتبار عند تغٌر ستعر
الصرف بعد تغٌر المستوي العام لألسعار .ومن جدول رقم ٌ ، )5تضس أن المعامل
المقدر لالذا المضاعفٌ ،ختلف اختالفا معنوٌا عن الصفر ،عند مستوي معنوٌة .)1%
وربقتتا للقٌمتتة المقتتدرة لالتتذا المضتتاعف ،فتتإن ارتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار بنقرتتة
واحتتدةٌ ،صتتاحبه ارتفتتا ستتعر الصتترف بمقتتدار -)4.119قرشتتا بعتتد ستتنة متتن تغٌتتر
المستوي العام لألسعار.
أما المضاعف متوسر األجل  :فٌعرف بأنه التغٌتر فتً ستعر الصترف النتاجم
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عن تغٌر المستوي العام لألستعار بمقتدار نقرتة واحتدة ،بعتد مترور ستنتٌن علتً تغٌتر
المستتتوي العتتام لألستتعار .وهتتذا المضتتاعف أٌضتتا مضتتاعف حركتتً ألنتته ٌفتتترض أن
تغٌر سعر الصرف سٌنتشر علً مدار سنتٌن بعتد التغٌتر المبتدمً فتً المستتوي العتام
لألسعار.
ومتن جتتدول رقتتم  ،) 5فتتإن القٌمتتة المقتتدرة لالتتذا المضتتاعف تختلتتف اختالفتتا
معنوٌا عن الصفر عند مستوي  .(1%وربقا للقٌمة المقدرة لالذا المعامل  ،فإن التغٌتر
فتتً المستتتوي العتتام لألستتعار بنقرتتة ٌفضتتً التتً حتتدوث تغٌتتر فتتً ستتعر الصتترف
بمقدار) (4.118قرشا بعد مرور حوالً سنتٌن علً تغٌر المستوي العام لألسعار.
والمالح أن المضاعف متوستر وقصتٌر األجتل متستاوٌان تقرٌبتا ،ممتا ٌتدل
علً ثبات التأثٌر المضاعف قصٌر ومتوسر األجل علً سعر الصرف.
أما المضاعف روٌل األجل فٌعرف بأنه التغٌر فً سعر الصرف النتاجم عتن
تغٌر المستوي العام لألسعار ،بمقدار نقرة واحدة علً مدار ثالث ســـتـنوات .ومتن
جدول رقم  ، ) 5نالح أن المعامل المقدر للمضاعف روٌل األجل ٌختلتف معنوٌتا
عتتن الصتتفر ،عنتتد مستتتوي  . )1%ولكتتن المعامتتل المقتتدر للمضتتاعف روٌتتل األجتتل
حتتوالً )ٌ (.02289قتتل عتتن المضتتاعف قصتتٌر األجتتل) ).04119والمضتتاعف متوستتر
األجل  ، ) .04117مما ٌتدل علتً ضتعف تتأثٌر التغٌترات التتً تحتدث فتً المستتوي
العام لألسعار فً السنوات األخٌرة بعد مرور السنة الثانٌة علً التغٌتر المبتدمً فتً
مستوي األسعار)  ،مما ٌخفض األثر روٌل األجل للمستوي العام لألسعار علً ستعر
الصرف.
والشكل البٌانً التالً ٌرصد القتٌم المقتدرة للمضتاعفات األربعتة ،المضتاعف
المباشتتتر  ،)m0المضتتتاعف قصتتتٌر األجــــتتتـل  ،) m1والمضتتتاعف متوستتتر
األجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 ،) m2والمضتتاعف روٌتتل األجتتل )،) m3والمحتتور األفقت ً ٌوضتتس التترقم
الذي ٌشٌر الً المضاعف.
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0.042

coefficient

0.032

0.022
3

1

2

0

multiplier

-4ب 4:تقااادير ارثاااار المضااااعفة للمساااتوي العاااام لألساااعار علاااي ساااعر
الصرف:
لقتد تتتم تقتدٌر األثتتر المضتاعف للمستتتوي العتام لألستتعار علتً ستتعر الصتترف
سنوٌا خالل الفترة) (1971-2000فً جدول رقم .)6
ولتوضٌس هذه اآلثار المضاعفة  ،نركتن علتً بعتض األرقتام الخاصتة بتقتدٌر
األثر المضاعف الناجم عن تغٌتر المستتوي العتام لألستعار بمقتدار  )10نقتار ستنوٌا،
ونختار السنوات التالٌة) ،)1971,1980,1990,2000وذلب فً الجدول رقم .) 6

جدول رقم  ) 6اآلثار المضاعفة للمستوي العام لألسعار علً سعر الصرف
2000

1990

1980

1971

year
multiplier

.3257

.1380

.029

.0121

m0

.5094

.2158

.0453

.0189

m1

.5094

.2158

.0453.

.0189

m2

.2831

.1199

.0252

.0105

m3
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ومن الجدول رقم ٌ ) 6تضس أن  :اآلثار المضاعفة للمستوي العام لألسعار
علً سعر الصرف تتناٌد من عقد الً ةخر ،فمثال ،فتً عتام  ، (1971بالنستبة لألثتر
الفتتوري المضتتاعف  )m0كتتان ٌترتتتب علتتً ارتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار بنقرتتة
واحدة ،ارتفا فً سعر الصرف بمقتدار) )1.21قرشتا لكتل دوالر ،وفتً عتام )1980
أصبس االرتفا بمقدار  )2.9قرشا ،وفً عام) )1990أصبس االرتفا بمقتدار )13.80
قرشا ،وفً عام  )2000أصبس االرتفا فً ستعر الصترف هتو (32.57قرشتا .ونفتس
ال تتاهرة تنربت علتتً األثتتر المضتتاعف قصتتٌر األجتتل  )m1ومتوستتر األجتتل )m2
وروٌل األجل .)m3
وٌمكن تفسٌر ذلب بأن تراكم ارتفا المستوي العام لألستعار متن عقتد آلختر،
ترتب علٌه نٌادة تدهور القوة الشرامٌة للجنٌه ،مما أدي الً نٌادة التتأثٌر النتاجم عتن
تغٌر المستوي العام لألسعار بنقرة واحدة علً سعر الصرف.
فمثال ربقا لألثر المضاعف قصٌر األجل  ) m1ومتوسر األجل  ) m2فإن
ارتفا المستوي العام لألسعار بنقرة واحدة صاحبة ارتفا سعر الصرف ختالل عقتد
الستتبعٌنات بحتتوالً  )1.89قرشتتا ستتنوٌا ،وفتتً عقتتد الثمانٌنتتات بحتتوالً  )4.53قرشتتا
سنوٌا ،وفً عقد التسعٌنات بمقدار) )21.58سنوٌا ،وفً سنة  )2000بحوالً )50.94
قرشا.
وعلتتً هتتذا فتتاألثر المضتتاعف للمستتتوي العتتام لألستتعار علتتً ستتعر الصتترف
ٌتناٌد من عقد آلخر  ،مع استمرار ارتفا المستوي العام لألسعار ،حٌث أن استمرار
ارتفا المستوي العتام لألستعار ٌعنتً منٌتدا متن تتدهور القتوة الشترامٌة للجنٌته مقابتل
الدوالر ،مما ٌرفع األثر الكمً الموجب الرتفتا المستتوي العتام لألستعار علتً ستعر
الصرف.
وبنتاءا علتً متتا ستب  ،وفتتً ضتوء المستلمات األساستتٌة لالقتصتاد اإلستتالمً،
ٌمكن صٌاغة الفروض األساسٌة التالٌة:
أ) مع ثبات العوامل األخرى علً حالالاٌ ،ترتتب علتً تغٌتر المستتوى العتام
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لألسعار أثر موجب علتً ستعر الصترف ،أي ارتفتا ستعر التدوالر األمرٌكتً مقومتا
بالجنٌة المصري.
ب) ألثر الكمً الموجب المباشر  impact-effectأو األثر الكمتً الموجتب
الفوري) للمستوي العام لألستعار علتً ستعر الصترف أقتل متن األثتر الكمتً الموجتب
قصٌر ومتوسر األجل) للمستوي العام لألسعار علً سعر الصرف.
ت) متتع استتتمرار ارتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار تتتتدهور القتتوة الشتترامٌة
للجنٌ ته ) ومتتن ثتتم ٌتناٌتتد األثتتر الكمتتً الموجتتب للمستتتوي العتتام لألستتعار علتتً ستتعر
الصرف.
-1ب5:اثر األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة real balance effect :

نتجتته اآلن لتقتتدٌر األثتتر المضتتاعف لألرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة علتتً ستتعر
الصتترف فتتً األجتتل القصتتٌر والمتوستتر والروٌتتل .وٌحتتتوي جتتدول  ) 7علتتً القتتٌم
المقدرة لالذا األثر.
جدول  ) 7األثر المضاعف لألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة علً سعر الصرف
p-value

tstatistic

Coefficient

Multiplier

.0038

2.9

.003149

1.impact multiplier

.0042

2.86

.003149.0000922=.003057

2. short-run multiplier

.1389

1.48

.003149-.0000922.001466=.001591

3.mid-term multiplier

51

المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

.69

4-LONG-RUN MULTI .0039-.000092-.001466.0009729=.0036178

ٌعتترف المضتتاعف المباشتتر  impact-multiplierلألرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة
بأنتته التغٌتتر الفتتوري فتتً ستتعر الصتترف النتتاجم عتتن تغٌتتر األرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة
بحوالً واحد ملٌون جنٌه .وربقا للمعامتل المقتدر لالتذا المضتاعف  ،نجتد انته معنتوي
 ).003149فتإن
عند مستوي ) ، (1%وربقا للقٌمة المقتدرة لالتذا المضتاعف وهتً
ك ل تغٌر فً األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة بحوالً واحد ملٌون جنٌه ٌصاحبه ارتفا سعر
الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف بحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالً
 )3.149قرشا مباشرة.
أما المضاعف قصٌر األجتل  short-run multiplierفالتو التغٌتر فتً ستعر
الصرف خالل ستنة بعتد تغٌتر األرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة بحتوالً واحتد ملٌتون جنٌته.
والقٌمة المقدرة لالذا المضاعف تختلف معنوٌا عن الصفر عند مستوي معنوٌة ، )1%
وهو معامل موجب  ،مما ٌدل علً أن ارتفا األرصدة النقدٌة الحقٌقٌةٌ ،ترتتب علٌته
ارتفا عدد الجنٌالات الالنمة للحصول علً دوالر واحد .وربقتا للقٌمتة المقتدرة لالتذا
المضتتاعف ،فتتإن كتتل ارتفتتا فتتً األر صتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة بملٌتتون جنٌتتة ٌتتؤدي التتً
ارتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعر الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف بحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالً
 )3.057قرشا بعد مرور سنة من نٌادة األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة.
والمالح أن المضاعف متوسر وروٌل األجل ال ٌختلفان معنوٌا عن الصفر
حتى عند مستوي ) ،)10%كمتا أن القٌمتة الرقمٌتة لتلتب المضتاعفات صتغٌرة جتدا.
ولالتذا بنتاءا علتً فتتترة الدراستة وبٌاناتالتا متتن  ،)1971-2000وفتً ضتوء المستتلمات
األساسٌة لالقتصاد اإلسالمً فإنه ٌمكن صٌاغة الفرض األساسً التالً:
األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة فً مصتر لتٌس لالتا اال أثتر فتوري وأثتر مضتاعف
قصٌر األجل علً سعر الصرف .
أمتتا بالنستتبة ل ثتار المضتتاعفة المقتتدرة لألرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة علتتً ستتعر
الصرف ،فً سنوات مختارة  ، ) 1971, 1980, 1990, 2000فٌعرضالا الجدول رقتم
.) 8
جدول  ) 8أثر األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة علً سعر الصرف فً سنوات
مختارة
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2000

1990

1980

1971

year
multiplier

1.5833

1.5748

1.9395

.5791

mm0

1.537

1.5288

1.8828

.5622

mm1

والخصامص الوصفٌة لالذه المضاعفات ٌوضحالا الجدول التالً:
mm1

mm0

1.4735149

1.478

mean

.427

.4402

Standard deviation

30

30

N

وٌتضتتس متتن جتتدول  ) 8أن نٌتتادة األرصتتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتتة بمقتتدار واحتتد
ملٌون أدي الً ارتفا سعر الصرف عام  )1971بمقدار  )57.91قرشا ،وبمقتدار
 )193.95قرشا عام  (1980ثم أصبس االرتفا بمقدار  )157.48قرشا عتام  )1990ثتم
أصبس االرتفا ) (158.33عام) )2000وهذا ٌعنى أن أثر األرصدة الحقٌقٌة علً سعر
الصرف بلغ أقصاه فً فترة الثمانٌنات ،ثم انخفض األثتر قلتٌال فتً التستعٌنات ثتم فتً
عام .)2000
ومن الجنء األستفل لجتدول رقتم  ، )8والتذي ٌوضتس متوستر أثتر األرصتدة
النقدٌتتة الحقٌقٌتتة علتتً ستتعر الصتترف ،أي متوستتر األثتتر المباشتتر ) (mm0ومتوستتر
األثتتر قصتتٌر األجتتل  (mm1وانحرافاتالتتا المعٌارٌتتة ،وعتتدد المشتتاهدات ٌ ، ) nتضتتس
من الجدول أن نٌادة األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة بحوالً واحد ملٌون جنٌه ٌصاحبه فتً
المتوسر ارتفا سعر الصرف بحوالً) )147.8قرشا كنتٌجة لألثر الفوري ، ) mm0
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وارتفا فً المتوسر بحوالً  )147.35قرشا كنتٌجة لألثتر قصتٌر األجتل ختالل فتترة
الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
.)1971-2000
ومتتن التحلٌتتل الستتاب  ،وفتتً تتل المستتلمات األساستتٌة لالقتصتتاد اإلستتالمً ،
ٌمكن صٌاغة الفروض األساسٌة التالٌة:
أ) الحجم الكمً لتغٌر سعر الصرف النتاجم عتن األرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة
أكبر من الحجم الكمً لتغٌر سعر الصرف الناجم عن تغٌر المستوي العام لألسعار
ب) األثر الكمً المضتاعف لألرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة علتً ستعر الصترف
هو أثر مباشر وأٌضا أثر قصٌر األجتل ،أمتا األثتر الكمتً المضتاعف للمستتوي العتام
لألسعار علً سعر الصترف فالتو اثتر فتوري وأثتر قصتٌر وأثتر متوستر وأثتر روٌتل
األجل ،أي أنه أثر تراكمً ٌ )cumulativeمتد الً األجل الروٌل .
ومن الفرضٌن أ) ،ب) نصٌغ الفرض األساسً التالً:
ت) تلعب التغٌرات فً األرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة دورا فتً تفستٌر التقلبتات
فً سعر صرف الجنٌته المصتري مقابتل التدوالر األمرٌكتً فتً األجتل القصتٌر ،وأن
التغٌتترات روٌلتتة األجتتل فتتً ستتعر الصتترف ٌمكتتن تفستتٌرها بتتاألثر التراكمتتً لتغٌتتر
المستوي العام لألسعار.
خامسا :ارثار االقتصادية لتدهور سعر صرف الجنية:
متتن أهتتم اآلثتتار االقتصتتادٌة التتتً ترتبتتت علتتى تتتدهور ستتعر صتترف الجنٌتته
المصتتري مقابتتل التتدوالر األمرٌكتتً هتتو التتور تتاهرة اإلحتتالل النقتتدي  ،وٌقصتتد
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باإلحالل النقدي تفضٌل المقٌمٌن حٌانة العمالت األجنبٌة ،بدال من العملة المحلٌة فتً
محاف أصولالم  ،وهذا التفضٌل ٌتم بدرجات تختلف من وحدة اقتصادٌة الً أخرى ،
ولقتتد اتختتذ اإلحتتالل النقتتدي بصتتفة أساستتٌة احتتالل التتدوالر األمرٌكتتً محتتل الجنٌتته
المصري ،والسٌما من قبتل الفمتات التتً تتتوافر لالتا امكانٌتة الحصتول علتً التدوالر،
مثل األفراد العاملٌن فً الخارت ،والعتاملٌن فتً األنشترة المالٌتة والمصترفٌة وقرتا
التجارة الخارجٌة باإلضتافة التً فمتات المضتاربٌن  ،توقعتا لمنٌتد متن انخفتاض قٌمتة
الجنٌه ،باإلضافة الً اعراض تلب الفمات عن عرض ما لدٌالا من دوالرات فً سو
الصرف المحلً المن م  ،وبالتالً ٌتمٌتن ستو الصترف المتن م بنتدرة كمٌتة التدوالر
المعروضة فٌه وارتفا فامض الرلب ،وبجانب هذا السو المتن م ٌوجتد ستو خفتً
للتعامل فً النقد األجنبً ،بسعر اعلً من األسعار السامدة فً سو الصرف المن م،
باإلضتتافة التتً تعتتدد األستتعار فتتً الستتو غٌتتر الرستتمٌة،حٌث تتحتتدد األستتعار بقتتوى
الستتو ) ،Lizondo(1991,p.560وعلتتى هتتذا فتتإن وجتتود هتتذه الستتو غٌتتر الرستتمٌة
وكبر حجتم هتذه الستو

ٌضتعف فاعلٌتة سٌاستة الصترف األجنبتً التتً ٌعلنالتا البنتب

المركتتني ،وٌقلتتل درجتتة المصتتداق ٌة التتتً تتمتتتع بالتتا تلتتب السٌاستتة متتن قبتتل التتوكالء
االقتصتتادٌٌن ،وٌتعتتارض متتع المستتلمات األساستتٌة لالقتصتتاد اإلستتالمً التتتً تترلتتب
الوضوح والشفافٌة والمصداقٌة ،كما تترلب من أبنتاء المجتمتع اإلستالمً أن ٌتصتفوا
بروح اإلٌثار والتخلً عن السعً الً التربس بررٌقتة تتعتارض متع مصتلحة المجتمتع
ككتتل  ،والستتٌما وأن جتتنءا متتن حصتتٌلة النقتتد األجنبتتً التتذي ٌتتتدف التتً الستتو غٌتتر
الرسمٌة قد ٌمول تجارة التالرٌب والمخدرات .
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وٌكتتاد اإلجمتتا ٌنعقتتد فتتً أدبٌتتات اإلحتتالل النقتتدي علتتً أن معتتدل التضتتخم
المتناٌتتد والمتقلتتب هتتو أحتتد األستتباب الرمٌستتٌة لعملٌتتة اإلحتتالل النقتتدي  ،متتع اتب تا
سٌاسات تجعل معدل العامد المتوقع على حٌانات العملة المحلٌتة أو األصتول المقومتة
بالا ،غٌر تنافسً مقارن بمعدل العامد المتوقع علً حٌانات العملتة األجنبٌتة ،فالنتٌجتة
هً أن الجمالتور غٌتر المصترفً قتد ٌقبتل علتً حٌتانات العملتة األجنبٌتة علتً نرتا
كبٌر ممتا قتد ٌستبب انخفتاض ستعر صترف العملتة المحلٌتة مقابتل العمتالت األجنبٌتة،
وٌسبب عجنا فً مٌنان المدفوعات). Ramirez-Rojas(1985,p.662

وٌقتتترح ) ، Ramirez-Rojas(1985,p663استتتخدام الودامتتع بالعملتتة المحلٌتتة
المربورة  indexedبسعر الصترف ،بحٌتث أن العامتد الكلتً علتً الودامتع المربورتة
ٌجب أن ٌعادل علً ا ألقل سعر الفامدة علً النقود األجنبٌة باإلضافة الً نستبة مموٌتة
مرتبرة بتغٌٌرات سعر الصرف ،ولكن هتذا قتد ٌضتفً علتً النقتود المربورتة درجتة
من عدم التأكد النات عن تغٌرات سعر الصرف ،باإلضافة الً التكالٌف الناجمتة عتن
تقدٌر معدل العامد مع كل تغٌر فً سعر الصرف ،مما ٌجعتل هتذا االقتتراح مكلفتا فتً
تنفٌتتذه  ،وٌوقتتع صتتانع السٌاستتة فتتً مشتتاكل كثٌتترة  ،د .أحمتتد الناقتتة)1999 ،ص:
.)313
وقد ورد فً جرٌدة األهرام المصرٌة  3مارس 2003ص )17علً لسان أحد
رجال األعمال المصرٌٌن ،أن الصناعة المصرٌة تتعرض لخرر شدٌد نتٌجة التقلبات
الشدٌدة فً أسعار الصرف  ،فالبنوب تشتري كمٌات من الدوالر أكبر بكثٌر مما تبٌتع
مما ٌؤدي الً وجود فجوة رلتب كبٌترة علتً التدوالرٌ ،ستتغلالا المتالعبتون ،فتً تل
شعور عتام متنتام بادختار التدوالر بتدال متن الجنٌته ،وهتو متا ٌولتد احساستا عامتا لتدي
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الغالبٌة من المتعاملٌن فً النقد األجنبً باتجاه سعر الدوالر التً االرتفتا  ،وحٌتث أن
غالبٌة الصناعة المصرٌة تعتمد الً حد كبٌر علً تسالٌالت المتوردٌن ،عنتد استتٌراد
المواد الخام  ،فإن تكلفة اإلنتات ترتفع بشكل عشوامً  ،ومن المن ور اإلستالمً فتإن
هذا ٌنت من السلوب غٌر السوي لألفراد الذٌن ٌسعون الً تحقٌ مصالحالم الخاصتة
علً حساب مصالس مجتمعالم.
ومن الواضس أن عالت مشكلة سعر الصترف لتٌس فتً تحرٌتر ستعر صترف
الجنٌه مقابل العمالت األجنبٌة ،ولكن الحل من من ور االقتصاد اإلستالمً ٌكمتن فتً
تنمٌة القرا الحقٌقً لالقتصاد ،ودفع الصادرات  ،ووضع جدول ألولوٌات الواردات
للحد من الرلتب علتً التدوالر ،والستٌررة علتً عجتن مٌتنان المتدفوعات ،والستٌررة
الكاملة علً عقد قروض وتسالٌالت خارجٌة للحد من حجم الدٌن العام الخارجً ،مع
ضتتبر عملٌتتة اإلصتتدار النقتتدي  ،والحتتد متتن اإلنفتتا الحكتتومً بالتتدوالر فتتً الختتارت،
لتخفتٌض عجتن المٌنانٌتتة  ،وكتل هتتذه الحلتول تكلتتم عنالتا االقتصتتادٌون كثٌترا  ،وهتتً
تحتات فقر ارادة التنفٌذ.
سادسا-:الخاتمة والتوصيات:
ا -الخاتمة:

أنصتتب التحلٌتتل فتتً هتتذه الدراستتة علتتً تحلٌتتل أثتتر المستتتوي العتتام لألستتعار
واألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة على سعر صرف الجنٌه المصري مقابل الدوالر األمرٌكً
 ،فً ارار المسلمات األساسٌة لالقتصاد اإلسالمً  ،وذلب باستتخدام نمتوذت التعتدٌل
الجنمً ونموذت الفجوات المونعة ذات الحدود.
ولقد اقتصرت الدراسة من حٌث المتغٌرات أو التحلٌل علً متا ٌعتبتر مقبتوال
من وجالة ن ر االقتصاد اإلسالمً ،ومن ثم فقد تتم استتبعاد ستعر الفامتدة والمتغٌترات
أو الن رٌتتتات المبنٌتتتة علٌتتته ،مثتتتل ستتتعر الفامتتتدة نفستتته والعتتترض النقتتتدي بتتتالمفالوم
الواسع  ) M2ون رٌة تكافؤ الفامدة ،وبالتالً فقد تم استبعاد ةلٌة تأثٌر العرض النقدي
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علً سعر الصرف من خالل سعرا لفامدة.
ومن ناحٌة أخري فتإن العترض النقتدي بتالمفالوم الضتٌ والتذي ٌشتتمل علتً
العملتتة المتداولتتة ختتارت الجالتتان المصتترفً والودامتتع تحتتت الرلتتب ،والمستتتوي العتتام
لألستتعار م تن المتغٌتترات المقبولتتة فتتً االقتصتتاد اإلستتالمً ،ومتتن ثتتم تعتبتتر متتن أهتتم
التغٌرات المتغٌرات المفسرة لسلوب سعر الصرف فً االقتصاد اإلسالمً  ،وهتذا متا
أخذت به تلب الدراسة.
وفٌما ٌلً أهم نتام التحلٌل التً انتالت الٌالا الدراسة:
أوال :نتائج خاصة بأثر المستوي العام لألسعار علي سعر الصرف:
ٌعتبر المستتوي العتام لألستعار متغٌتر مقبتول استالمٌا كمتغٌتر مفستر لستعر
صتترف الجنٌتته المصتتري مقابتتل التتدوالر األمرٌكتتً ،وأهتتم النتتتام التتتً توصتتل الٌالتتا
النموذت القٌاسً هً:
 .1أن المستوي العام لألسعار هو المتغٌر األساسً الذي ٌفستر ارتفتا ستعر
صرف الدوالر مقابل الجنٌه المصري.
ٌ .7تغٌر سعر صرف الدوالر مقابتل الجنٌته المصتري فتً نفتس اتجتاه تغٌتر
المستوي العام لألسعار فً مصر ،وبدرجة تتوقف علتً درجتة تكٌتف ستعر الصترف
السامد فً الفترة الحالٌة لسعر الصرف السامد فً الفترة السابقة لالا ،فمع نٌادة درجتة
التكٌتتف ،تتتنداد درجتتة استتتجابة تغٌتترات ستتعر الصتترف متتع تغٌتترات المستتتوي العتتام
لألسعار.
 .3أن مرونتتة ستتعر الصتترف بالنستتبة للمستتتوي العتتام لألستتعار فتتً األجتتل
الروٌل أكبر من نفس المرونة فً األجل القصٌر ،فسعر الصترف غٌتر مترن بالنستبة
للمستوي العام لألسعار فً األجل القصٌر ،ولكنه ٌصبس مرنا فً األجل الروٌل ،بعتد
اتمام عملٌة التكٌف.
 .1مع ثبات العوامل األحرى على حالالاٌ ،ترتب علً ارتفا المستوي العام
لألستتعار أثتتر كمتتً علتتً ستتعر الصتترف فتتً نفتتس االتجتتاه ،وأن اآلثتتار المضتتاعفة
للمستتتوي العتتام لألستتعار علتتً ستتعر الصتترف تتناٌتتد متتن عقتتد ألختتر فمتتثال ارتفتتا
المس توي العام لألسعار بمقدار نقرة صتاحبه ارتفتا فتً ستعر الصترف بمقتدار 1.21
)قرشتتا فتتً عتتام  ، )1971وبمقتتدار  )2.9قرشتتا فتتً عتتام  ،)1980وبمقتتدار ))13.80
قرشتتتتتتا عتتتتتتام  ،)1990وبمقتتتتتتدار (32.57قرشتتتتتتا عتتتتتتام  ،)2000ربقتتتتتتا للمضتتتتتتاعف
المباشر الفوري).
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 .5ان األثر الكمً الموجب المباشتر الفوري) للمستتوي العتام لألستعار علتً
سعر الصرف أقل من األثتر الكمتً الموجب قصتٌر ومتوستر األجتل) ،فمتثال بالنستبة
للمضتاعف متوستتر األجتتل فتتإن ارتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار بنقرتتة صتتاحبه ربقتتا
للمضتتتاعف متوستتتر األجتتتل ارتفتتتا فتتتً ستتتعر الصتتترف بحتتتوالً  (1.89قرشتتتا فتتتً
عام  )1971قرشا ،وبمقدار )4.53قرشتا فتً عتام ) ،(1980وبمقتدار) )21.58قرشتا فتً
عام  ،)1990وبمقدار )50.94قرشا فً عام). )2000
 .6هذه النتتام تؤٌتد الفترض األساستً التذي ٌقترر أنته متع استتمرار ارتفتا
المستوي العام لألسعار ٌ ،تنداد تتدهور القتوة الشترامٌة للجنٌته ،وبالتتالً ٌتناٌتد األثتر
الكمتتً الموجتتب الرتفتتا المستتتوي العتتام لألستتعار علتتً ستتعر صتترف التتدوالر مقابتتل
الجنٌه ،ألن أثر المستوي العام لألسعار علً سعر الصرف هو أثتر تراكمتً ٌبتدأ متن
األثر الفوري الً األثر القصٌر ثم المتوسر ثم روٌل األجل.
ثانيا-:نتائج خاصة بأثر األرصدة النقدية الحقيقية علي سعر الصرف:
ٌعتبر عرض األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة بالمفالوم الضٌ أٌضا متن المتغٌترات
المقبولة اسالمٌا لتفسٌر سعر صرف الجنٌة مقابتل التدوالر األمرٌكتً ،ولقتد تتم تقتدٌر
أثر األرصتدة النقدٌتة الحقٌقٌتة علتً ستعر صترف الجنٌتة مقابتل التدوالر ،وكانتت أهتم
نتام النموذت القٌاسً على النحو التالً:
 .1أن الحجم الكمً لتغٌر ستعر الصترف النتاجم عتن تغٌتر األرصتدة النقدٌتة
الحقٌقٌة أكبر من الحجم الكمً لتغٌر ستعر الصترف النتاجم عتن تغٌتر المستتوي العتام
لألسعار.
 .7األثر الكمً المضاعف لألرصدة النقدٌة الحقٌقٌة علً سعر الصترف هتو
أثر مباشر وهو أٌضا أثر قصٌر األجتل ،أمتا األثتر الكمتً المضتاعف للمستتوي العتام
لألسعار علً سعر الصترف فالتو أثتر فتوري وأثتر قصتٌر وأثتر متوستر وأثتر روٌتل
األجل ،وكمٌا ترتب علً نٌادة األرصدة النقدٌتة الحقٌقٌتة بحتوالً واحتد ملٌتون جنٌتة
حقٌقً ارتفا سعر الصرف بحتوالً) (58قرشتا كنتٌجتة لألثتر الفتوري عتام ،(1971
وبحتتتتتتتوالً )194قرشتتتتتتتتا عتتتتتتتام ) ،)1980وبحتتتتتتتتوالً )157قرشتتتتتتتا عتتتتتتتتام ،(1990
وبحوالً (158قرشا عام ،(2000وبالنسبة لألثر المضاعف متوستر األجتل فالتو أقتل
حٌتث ترتتتب علتً نٌتتادة األرصتدة النقدٌتتة الحقٌقٌتة بمقتتدار واحتد ملٌتتون جنٌته حقٌقتتً
ارتفتتتتا ستتتتعر الصتتتترف بحتتتتوالً )56قرشتتتتا عتتتتام  )1971وبحتتتتولً  (188قرشتتتتا
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عام (1980وبحولً) )153قرشا عام  )1990وبحوالً) (154قرشا عام).)2000
 .3تلعب التغٌرات فً األرصدة النقدٌة الحقٌقٌة دورا فً تفسٌر التقلبتات فتً
ستعر الجنٌتته المصتتري مقابتل التتدوالر األمرٌكتتً فتً األجتتل القصتتٌر  ،وأن التغٌتترات
روٌلة األجل فً سعر الصرف ٌمكن تفسٌرها باألثر التراكمتً لتغٌتر المستتوي العتام
لألسعار.
ب -أهم التوصٌات:

هناب عوامل عدٌدة ساهمت فً تدهور قٌمة الجنٌه مقابل الدوالر وغٌتره متن
العمالت ،وأهمالا نٌادة الرلب علً الواردات ،مع نٌادة برٌمة فً الصادرات ،ولكتن
فجوة الرلب النامد على الدوالر ،باإلضافة الً ارتفا المستوى العام لألسعار ونٌادة
عتترض األرصتتد ة النقدٌتتة الحقٌقتتة  ،ستتاهمت فتتً فقتتدان الجنٌتته جتتنء كبٌتتر متتن قوتتته
الشتترامٌة  ،متتع التحتتول التتً اقتنتتاء التتدوالر كمستتتود للقٌمتتة  ،وحتتدوث احتتالل نقتتدي
للدوالر محل الجنٌه ،وهو األمر الذي ٌصعب الستٌررة علٌته ،دون اجتراءات تفضتً
الً هروب رؤوس األموال الً الخارت.
ولذلب فإنه وفً ل ال روف االقتصتادٌة الستامدة ٌجتب اتبتا استتراتٌجٌة
تركن علً األجلٌن القصٌر والروٌل ،ففً األجتل القصتٌرٌ ،جتب العمتل بكتل الرتر
علتً تثبٌتت ستعر التدوالر ،متع المقاومتة ألي شتكل متن أشتكال المضتاربة علتى قٌمتتة
الجنٌه ،واحداث تخفٌض فً الواردات  ،وتخفٌض فً اإلنفا الحكتومً بالتدوالر فتً
الخارت  ،سواء كان هتذا اإلنفتا علتً تمثٌتل دبلوماستً أو قنصتلً غٌتر ضتروري ،
وكذلب العمل علً تخفٌض اإلنفا الخاص فً الخارت والسٌما اإلنفا السٌاحً ،بمتا
ٌقلص فجوة الرلب النامد علً الدوالر .أما فً األجل الروٌل ،فٌجب بذل جالد حقٌقً
لتنشٌر سٌاسة دفع الصادرات وعملٌات اإلصالح الالٌكلً االقتصادٌة.
كما ٌترلب تدخل السلرات النقدٌة فتً ستو الصترف األجنبتً وجتود خبتراء
علً مستوى عال فً اإلدارة النقدٌة للصرف األجنبتً داختل ونارة االقتصتاد والبنتب
المركني.
وٌعتتد تحقٌتت االستتتقرار النقتتدي أحتتد أهتتم الشتترور لتحقٌتت استتتقرار القٌمتتة
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الخارجٌتتة للعملتتة المحلٌتة فتتً مواجالتتة العمتتالت األجنبٌتتة ومنالتتا التتدوالر األمرٌكتتً.
واالستقرار النقدي ٌتحق بصفة أساسٌة من خالل استتقرار المستتوي العتام لألستعار،
ونمتتو العتترض النقتتدي اإلستتمى بمعتتدل ٌقتتترب متتن معتتدل نمتتو اإلنتتتات الستتلعً  ،وقتتد
تسترشد السلرات االقتصادٌة بوضع معدالت هدفٌه لكل من العترض النقتدي االستمً
والمستوي العام لألسعار ال ٌجب تجاونها.
كما ٌعد اصدار أصول مالٌة – وف
بالعملة المحلٌة الجنٌه)

مسلمات االقتصاد اإلسالمً -مقٌمة

وتعرتتً معتتدل عامتتد تنافستتً ،مقتتارن بالعامتتد علتتً األصتتول البدٌلة المقومتتة
بالعمالت األجنبٌة ،مثل الودامتع بالتدوالر) متن أهتم عوامتل حفتن األفتراد علتً حٌتانة
العملة المحلٌتة ،واحاللالتا محتل العملتة األجنبٌتة فتً محتاف أصتولالم ،ومتن ثتم تتدعٌم
القٌمة الخارجٌة للعملة المحلٌة فً مواجالة العمالت األجنبٌة.
وٌجب علً أفراد المجتمع فً اقتصاد اسالمً راعة ولتً األمتر فٌمتا ٌقترره
من سٌاسات سعر الصرف ،وبحٌث ٌتتم القضتاء علتً ستو الصترف غٌتر الرستمً،
ألن وجود هذه السو غٌر الرسمٌة وكبتر حجتم هتذه الستو ٌضتعف فاعلٌتة سٌاستة
الصرف األجنبً التً ٌعلنالا البنب المركني ،وٌقلل درجة المصداقٌة التتً تتمتتع بالتا
تلتتب السٌاستتتة متتن قبتتتل التتوكالء االقتصتتتادٌٌن ،وٌتعتتارض متتتع المستتلمات األساستتتٌة
لالقتصتتاد اإلستتالمً التتتً تترلتتب الوضتتوح والشتتفافٌة والمصتتداقٌة  ،كمتتا تترلتتب متتن
أبنتتاء المجتمتتع اإلستتالمً أن ٌتصتتفوا بتتروح اإلٌثتتار والتخل تً عتتن الستتعً التتً التتربس
بررٌقة تتعارض مع مصتلحة المجتمتع ككتل  ،والستٌما وأن جتنءا متن حصتٌلة النقتد
األجنبً الذي ٌتدف الً السو غٌر الرسمٌة قد ٌمول تجارة التالرٌب والمخدرات .
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وهذا هو الفرض األساسً لنموذت التعدٌل الجنمً.

