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ملخص:
تتمحور هذه الورقة حول األثر الذي ميكن أن خيلفه اختيار أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي بالنسبة جملموعة خمتارة من دول الـ
( MENAمصر ،اململكة العربية السعودية ،الكويت ،اجلزائر ،تونس ،املغرب وليبيا) باستخدام معطيات  Panelوتقنية شعاع االخندار
الذايت ( .)VARفهي تبدأ مبراععة اطإاار النظري والقياسي طإمكانية وعود العالقة بينهما ،مع االهتمام بتطور أنظمة الصرف ،والعوامل
احملددة بالنسبة لكل دولة فيما خيص اختيارها لنظام سعر صرف مثايل ،والنتائج االقتصادية الكلية املتحصل عليها ضمنه .وتنتهي إىل
نتيجة عدم تأثري ابيعة نظام سعر الصرف املتبع على معدالت النمو يف هذه اجملموعة ،وتثبيت نظرية "" Fränkel,1999واليت تقتضي
بأنه ''ال ميكن ألي نظام سعر صرف معني أن يكون صاحلا لكل الدول أو بصفة دائمة''.
الكلمات المفتاحية  :أنظمة سعر صرف ،تصنيفات أنظمة سعر الصرف ،تقنية شعاع احندار ذايت "."VAR
Abstract : Our work focuses on the impact of the choice of exchange rate regime on economic
growth in MENA countries. Thus, we presented a literature review of both theoretical and
empirical literature on this question by paying particular attention to the changing exchange rate
regimes (with the possible disappearance of intermediate regimes), the determinants of choosing a
plan optimal exchange rate regime on economic growth for all MENA countries, and that the
hypothesis of Frankel (1999) (no exchange rate regimes would be universal or eternal) is validated.
Keywords: exchange rate regime, economic growth, VAR technique.
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مقدمـ ـ ـة:
يعترب اختيار نظام سعر الصرف املتبع بالنسبة ملعظم الدول يف العامل من أهم القرارات املتخذة فيما خيص السياسة االقتصادية ،والذي يربرر
باعتبار أن أسعار الصرف هي متغريات من شأهنا حتديد التدفقات فيما خيص السلع واخلدمات من عهة ،ومن عهة أخرى هلا تأثري كبري
على ميزان املدفوعات واملستوى العام لألسعار ومتغريات اقتصادية أخرى مهمة .مما ععل من النقاش الدائر حول اختيار نظام الصرف
املالئم لعدة عقود وحىت وقتنا احلاضر يف صميم نقاشات السياسة االقتصادية املالئمة.
ولقد أدى كل من االرتفاع العايل واحملسوس فيما خيص حركة رؤوس األموال ،و كذا أنظمة الصرف املتوالية اليت حلت يف إاار نظام سعر
الصرف الثابت بعد اهنيار نظام بروتن وودس  Bretton -Woodsسنة  1973ب العديد من الدول النامية إىل تبين أنظمة صرف أكثر
مرونة ،ومع مرور الوقت تعرضت العديد من هذه الدول كاملكسيك ودول شرق آسيا وتركيا ،ودول أخرى عديدة إىل أزمات اقتصادية،
أدت هبا إىل إعادة النظر فيما خيص أنظمتها لعدم قابلية االستمرار عليها .ومنذ ذلك الوقت والبحث عن نظام صرف مالئم ميثل هاعسا
وحمور نقاش حاد للمالية الدولية املعاصرة ،خاصة بالنسبة القتصاديات الدول النامية اليت تتبىن إسرتاتيجيات النمو املتواصل ،سواء تلك
اليت يقودها قطاع التصدير للسلع األولية ،أو اليت حتظى بسياسة تطمح لفتح أسواق دولية عديدة أو كسب ميزة تنافسية أكرب ،أو بغرض
محاية اقتصادياهتا بالنسبة للدول ذات اهلياكل االقتصادية الضعيفة واليت ميكنها أن تتأثر بصفة كبرية باألنظمة املتبعة.
وعليه ،فإذا كانت النظرية االقتصادية تقرتح أن ابيعة أنظمة الصرف جيب أن ال تؤثر على توازن املتغريات احلقيقية يف املدى البعيد وفقا
لـ" Lucas,1981و ،"Helpmanوأن عملية التعديل حنو التوازن يف املدى القصري ستكون خمتلفة،كما أشار إليها ""Mundell,1968
الذي توقع عودة سعر الصرف احلقيقي ملستواه التوازين يف املدى البعيد مهما كان نظام الصرف املتبع ،فهل سيؤثر هذا على النمو
االقتصادي ،حبيث يكون هناك اختالف يف مستوياته باختالفها .كما أنه وحبكم اتصاف األسعار واألعور بالثبات خصوصا على املدى
القصري مثلما اقرتحه " ،"Friedman,1953حيث عودة املتغريات إىل وضعها التوازين على املدى البعيد سوف خيتلف حسب األنظمة
املتبعة ،مما جيعل أنظمة الصرف املرنة يف األدبيات االقتصادية سريعة االستجابة للصدمات ،وذلك بالتقليل من تقلبات املتغريات
االقتصادية الكلية ،بينما يؤدي النظام الثابت إىل حدوث تشوهات يف سعر الصرف احلقيقي ،ما ينتج عنها سوء يف ختصيص املوارد ،رغم
أنه يتميز بزيادة معدل التجارة واالستثمار نتيجة ختفيض حالة عدم التأكد وسعر الفائدة ،مما يعوض االخنفاض يف النمو نتيجة فقدان آلية
التعديل للصدمات حسب "."Ghosh,1996
ومنه ،ميكن ارح التساؤل التايل:
هل لنظام سعر الصرف املتبع أثر على املتغريات االقتصادية احلقيقية؟ وهل الختيار نظام صرف معني تأثري مباشر على النمو االقتصادي؟
إن اطإعابة على هذا التساؤل تكون من خالل التطرق للعناصر التالية:
 .1أنواع أنظمة سعر الصرف؛
 .2خمتلف تصنيفات أنظمة سعر الصرف؛
 .3اطإاار الزمين واملكاين للدراسة.
أوال .أنواع أنظمة سعر الصرف :مبا أن نظام سعر الصرف يعرب عن الوسيلة األساسية اليت تدخل ضمن إسرتاتيجيات تعديل ميزان
املدفوعات من خالل الكفاءة اليت حيققها ،فإنه يتجسد يف معيارين أساسيني مها القوة واالستقرارية ( ،)solidité et stabilitéحيث
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يتعلق األول مبدى قدرة النظام على امتصاص الصدمات االمسية (فروقات التضخم) واالضطرابات احلقيقية (اختالالت العرض والطلب)،
وأما الثاين فيتضمن نتائج وعواقب اختبار سعر الصرف على استقرار أسعاره ،1فإنه بذلك ميثل اطإاار القانوين أين تتحدد وتتشكل أسعار
الصرف وتتم عملياهتا ،ااملا أن هذه القوانني تتحكم يف سعر العمالت األعنبية أين ميكن تأخري تعديالهتا مقارنة بقيمتها النظرية.2
ميكن تقسيم أنظمة سعر الصرف إىل أنظمة ثابتة وأخرى عائمة وأخريا وسيطة.
 .Iنظام سعر الصرف الثابت ( :)Regime de change fixeوفقا هلذا النظام تكون مركزية القرار االقتصادي والنقدي لفائدة البلد
الرائد ،بالرغم من كون عملية التثبيت عد مقيدة ومتعبة ،إذ أنه وكنتيجة لفائض الطلب على العملة األعنبية قد يسمح لسعر الصرف
بالزيادة عن السعر الرمسي احملدد ،فيحدث ختفيض لصرف العملة احمللية .3لذا تقوم السلطات النقدية بتحديد سعر الصرف الرمسي على

أساس الظروف االقتصادية للقطاع اخلارعي وحجم احتيااات الدولة من العمالت األعنبية ،إذ أن العالقة بني العملة احمللية والعمالت
األعنبية تكون حمددة إداريا وليس على مستوى السوق ،وااملا أن تلك العالقة تتم على مستوى البنوك ،وأنه ال يوعد إال عملة واحدة
تسعر على مستوى أسواق الصرف ،4فإ ن احتيااات سعر الصرف توضع حتت تصرف البنك املركزي للعملة القوية .وعلى الرغم من
سهولة تطبيقه الظاهرية إال أن أهدافه واموحاته االقتصادية عد معقدة ومتشابكة ،فهو يتضمن أن العملة القوية (اليت حتظى بتسعري يف

سوق الصرف) جيب أن تتحمل العجز املتوقع عند البلد الشريك ،5وباعتبار أن هذا األخري قد أصبح حمميا من أخطار تقلبات الصرف
فإن للبلد احملور احلق يف النظر إىل ما خيص العوامل اليت من شأهنا الضرر باحلسابات اخلارعية لشركائه (ارتفاع األسعار ،الزيادة يف حجم
النقود املتداولة ،عجز داخلي ...إخل).
وحىت بداية التسعينات كان ال يزال هذا النظام يشجع االستهالك الداخلي (السلع املستوردة كانت أكثر تنافسية) ،والذي كان ميثل يف
الوقت نفسه فقدان ميزة تنافسية هامة القتصاديات الدول اطإفريقية املتعاملة بـ  CFAو عائقا فيما خيص توازهنا اخلارعي ،ونظرا لتدين
مستويات منوها االقتصادي مت ختفيضها بقيمة  %50سنة  ،1994مما أدى إىل انتعاش نسيب القتصادياهتا .وقد أوضحت الدراسات اليت
متت لتبيان مصداقية وجناعة هذا النظام كنموذج" 6"Krugman,1979أن نظام التثبيت من خالل تدخالته املتكررة لتجنب أزمات الصرف

سيؤثر سلبا على احتيااي الدول من العملة األعنبية ،ذلك أنه ومبجرد توقع املتعاملني يف السوق اخنفاض عملة البلد فإهنم سوف يقومون
ببيعها جمربينها بذلك على فقدان قيمتها ،ما يدفع البنك املركزي إىل التدخل طإعادة تثبيتها فاقدا بذلك كل مرة من قيمة االحتيااي
اجململ لديه.
خيتص ه ذا النظام مبجموعة من القواعد استخرعت من ارق تطبيقها من قبل البنوك املركزية للعديد من الدول:7
-

قابلية العمالت للتحويل  :la convertibilité des monnaiesتوضح املادة الثامنة (القسم الرابع) من النظام األساسي لصندوق
النقد الدويل بأنه يتعني على كل دولة عضو أن تشرتي ثانية عملتها اخلاصة اليت ميتلكها عضو آخر ،وللدولة املشرتية احلق أن تدفع
املقابل لذلك لعملة الدولة من الذهب أو عملة ذات قبول عام.

-

اختبار أسعار التعادل و العمل على استقرارها :إذ جيب على كل دولة عضو حسب النظام األساسي لصندوق النقد الدويل أن
ختتار سعر التعادل اخلاص بعملتها الوانية ،والذي ميكن حتديده بالذهب أو الدوالر أو عمالت ذات قبول عام ،مع حتديد حدود
عليا ودنيا لألسعار اليت ميكن تطبيقها على معامالت الصرف بني عمالت الدول األعضاء ،وعليه فعلى البنوك املركزية لدول األعضاء
أن تقوم بالتدخل يف سوق الصرف مشرتية أو بائعة للعملة الوانية للحفاظ على حدودها مساوية للواحد الصحيح.8
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-

تغيير أسعار التعادل( : )la revision des paritésإن أسعار التعادل املعلن عنها يف صندوق النقد الدويل عن اريق الدول األعضاء
واليت تتعهد البنوك املركزية بالدفاع عنها ليست يف واقع األمر أسعارا ثابتة ( )immuableفالدول األعضاء حتتفظ حبق ختفيض أو رفع
قيمة عمالهتا الوانية ،ولكن ليس هلا كامل احلرية يف ذلك وإمنا وفق شروط معينة ولظروف خاصة.

-

وحدة أسعار الصرف ( :)Unité des taux de changeإن أسعار التعامل املعلن عنها جيب أن تكون موحدة ،مبعىن عدم وعود
تعدد يف أسعار صرف العملة الواحدة حسب نوع املعاملة (جتارية ،سياسية ،حتويالت...إخل).

-

إلغاء القيود على المدفوعات الجارية :إن ا نضمام دولة ما إىل صندوق النقد الدويل يعين قبوهلا بأن يكون أحد أهدافها إجياد
نظام للمدفوعات حمررا من أية قيود ،على األقل بالنسبة للمعامالت اجلارية  ،ومع ذلك فإن الئحة الصندوق تعطي للدول حق
االختيار بني نظامني :األول هو حرية املدفوعات وأي استثناء هلذا جيب أن يتم االتفاق عليه مع الصندوق ،والعمالت الوانية للدول
اليت تأخذ هبذا النظام تعترب قابلة لتحويل .وأما الثاين فهو إمكانية فرض القيود على املدفوعات اجلارية ،ويف هذه احلالة يتعني على
الدول اليت تأخذ هبذا النظام أن تستشري الصندوق سنويا بشأن اطإبقاء على هذه القيود على أن يتم إلغاؤها يف الوقت الذي يسمح
فيه وضع ميزان املدفوعات بذلك ،األمر الذي جيعل العمالت الوانية هلذه الدول غري القابلة للتحويل.

من مزايا سعر الصرف الثابت عدم تقلب أسعار الصرف وبالتايل ثبات حجم التجارة الوانية ،9إضافة إىل أنه يسمح باحلصول على
مستويات تضخم ضعيفة 10مصحوبة باستثمار قوي وذلك حسب  Gosh,1995و .Reveil,1999وأما مآخذه فهي:
 ضرورة احتفاظ الدولة باحتيااات من العملة األعنبية للمحافظة على سعر الصرف الرمسي للعملة احمللية. قد تقوم السلطات النقدية كنتيجة لفائض الطلب على العملة األعنبية بالسماح لسعر الصرف بالزيادة عن السعر الرمسي احملدد وهذهاحلالة تعترب ختفيض لسعر العملة احمللية.
 قد تقوم السلطات النقدية بإعراءات رقابية للتقليل من الطلب على العملة األعنبية مثل منع استرياد بعض السلع اليت يوعد هلا بديلواين.
 .IIنظام سعر صرف عائم ( :)Regime de Change flottantيتحدد هنا سعر صرف العملة احمللية مقابل العملة األعنبية نتيجة
لتفاعالت قوى العرض والطلب من العملة الوانية واألعنبية ،حيث يكون الطلب احمللي على العملة األعنبية مشتق من الطلب احمللي
على السلع واخلدمات واألصول املالية األعنبية ،والعكس صحيح .ف إذا ساد يف سوق الصرف األعنيب أي سعر أعلى من السعر التوازين،
فإن هناك عرضا متزايدا للعملة األعنبية سيؤدي إىل ختفيض السعر إىل السعر التوازين ،وهو ما يسمى بالتكيف التلقائي للسوق ،حيث
تعتمد تكيفات أسعار الصرف للعمالت األعنبية على مرونات الطلب احمللي على املستوردات األعنبية ومرونات الطلب األعنيب على
السلع احمللية.
حسب ""Fränkel,1999فإن هذا النظام يأخذ شكال موحدا ت تحدد فيه من خالل قوى العرض والطلب العملة حمل الدراسة يف سوق
الصرف ،11ويكون سعر الصرف معوما حبرية وخاضعا متاما لقوى العرض والطلب ،مما ععل تطبيقه يقدم حماسن وأفضليات وحلول كثرية

مل شاكل النظام الضمين السابق برب سعر الصرف بالواقع االقتصادي (كنتيجة لتعومي العمالت) ،ومن مث وضع حدا هنائيا لكل من
احنرافات سياسات الصرف اجتاه عمالهتا ( دعمها بصيغة تنافسية السعر عن اريق التخفيض) ومن هجمات املضاربة ،األمر الذي ععل
البنوك غري جمربة للتدخل من أعل الدفاع عن أسعار الصرف ،وغري مضطرة لالحتفاظ بأرصدة من العملة األعنبية للمحافظة على سعر

صرفها التوازين.12
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ولكن الواقع العملي هلذا النظام وضح أهم مساوئه واملتمثلة يف عدم القدرة على استقرار أسعار الصرف ،حيث أن سعر الدوالر مقابل
الفرنك الفرنسي يف سنة  1998كان ( )F6.00=$1بينما كان يقارب ذلك سنة  )FF5.50=$1( 1975و ( )FF10.61=$1يف عانفي ،1985
مما شكل خطرا كبريا بالنسبة للمؤسسات اليت أصبحت مضطرة إىل اللجوء إىل التغطية ،13فكان هلذا التزايد الواضح يف تطاير أسعار
الصرف آثاره على الدول اليت مل تتقبله بسهولة ،ألنه كان يهدد املبادالت اخلارعية بني الدول وتوازناهتا الداخلية ،هلذا واصلت البنوك
املركزية التدخل يف سوق الصرف بغية تعديل أسعار عمالهتا وتقريبها من مستوياهتا املستحبة ،من خالل ما يعرف بالتعومي املدار أو
املوعه ،حيث تقوم السلطات النقدية بإنشاء صندوق يسمى مبال موازنة الصرف قصد محاية عملتها من التغريات العارضة أو املؤقتة ،واليت
تسببها املضاربة غري املوازنة من خالل تدخل البنك املركزي ،14وهو خبالف التعومي غري النقي (القذر) يف حالة قيام السلطات النقدية
بالتدخل هبدف تغيري شكل أو مسار العرض والطلب ،اليت من شأهنا أن تؤثر على مسار أسعار الصرف التوازنية من خالل آليات
وميكانيزمات معينة دون التعرض ملال موازنة الصرف.15
ولقد كان احلوار والنقاش يف الثمانينات متمركزا حول االختالالت اخلطرية يف امليزان اجلاري ملختلف االقتصاديات املتطورة ،نتيجة عدم
التناسق العميق فيما خيض السياسة النقدية للو.م.أ وأووربا واليابان ،وكذا ظهور نظ ام التعومي بصفة غري متحكم فيها ،وهي احلالة اليت

شهدها الدوالر عندما حتسنت قيمته خالل الفرتة  1985-1980مما زاد من هوة الفوارق .16لذلك يعتقد الكثري مثل
و ،Fisher,2001و  Benassy-Quéré et Coenré,2002أنه من أعل حتقيق هدف االنفتاح األمثل على األسواق الدولية وتصحيح
Rivil,2000

االختالالت القائمة ،فإن نظام سعر الصرف األمثل املتبع جيب أن يكون معوما ،حيث كلما كان االنفتاح على العامل اخلارعي أكرب،
كلما كان التعرض لألخطار أكثر وكلما زادت حتمية هنج نظام سعر صرف معوم لتسهيل عملية إعادة التنظيم .17كما أن

Bailliu

و  2003 ،Murrayيعتقدان أنه يف عامل تكون فيه حركة رؤوس األموال ال ختضع لقيود تتميز بسرعة دوران ،فإن نظام التعومي يكون احلل
جملاراة هذه احلركة.18
ميكن تقييم نظام التعومي يف النقاط التالية:19
 إن قيم العمالت وأسعار صرفها أمام بعضها البعض قائمة على أسس هشة بسبب قابليتها للمضاربة والتحكم من قبل دول معينة. إن نظام التعومي حقق جناحا على الصعيد العاملي من حيث أنه استطاع أن يكون نظاما عامليا اوال تلك الفرتة بدون أن يفرز مشاكلأو نتائج سيئة تلحق الضرر بصورة رئيسية يف نظام النقد الدويل ،مما ميكن القول أنه حقق استقرارا نسبيا.
 املشكلة اليت واعهها نظام التعومي هو قيام كثري من حكومات العامل املتقدم بالتدخل يف األسواق العاملية للحفاظ على أسعار صرفمعينة ومنعها من االحنرافات الكبرية.
 قيام االحتاد األوريب ودخول عدد كبري من أعضائه يف اتفاقية "ماسرتخت" لالحتاد األوريب (اليورو) قد حد بشكل كبري من عملياتاملضاربة يف كثري من العمالت املشكلة لليورو ،مثل املارك األملاين والفرنك الفرنسي ...إخل
 وأخريا املشكل احلقيقي والعويص للوضع النقدي الدويل يتمثل يف حقيقة التطاير ألسعار الصرف واالنتكاسات اليت تتعرض هلااقتصاديات الدول العظمى ،فطاملا ظلت االقتصاديات الرئيسية يف العامل يف حالة استقرار نسيب فإن نظام التعومي سيظل قادرا على
الصمود وقد ينهار إذا ما تعرضت تلك االقتصاديات إىل مشاكل معقدة وعسرية ،وهو السبب وراء زوال األنظمة النقدية السابقة.
 .IIIنظام سعر صرف وسيط ( :)regime de change intermédiaireوفيه يتم تثبيت سعر صرف العملة الوانية مقابل العمالت
األعنبية مع السماح هلا بالتذبذب اخنفاضا وارتفاعا حبدود مع ينة يف كال االجتاهني ،وبالتايل فإن هذا النظام يتوس النظامني الثابت واحلر
فهو ال ميتاز باجلمود كما يف األول ،وال يسمح بالتذبذب بشكل كبري مبا يؤدي إىل عدم استقرار حجم التجارة الوانية كما يف الثاين
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وحيث تقوم السلطات النقدية بتعديل أسعار صرفها متاشيا مع مس توى احتياااهتا من العملة الصعبة وعلى أساس وضعيات ميزان
مدفوعاهتا ،ألن " "Stanley Fisherيعترب أن هذه األخرية ال تتصف خباصية عدم االستقرار رغم األزمات ،ولكن بطبيعة السياسات غري
املرتابطة يف إدارهتا ،وذلك كان بسبب فشل بعض الدول يف تطبيق هذا النظام بفعالية.21
ت قوم الدول اليت تتبع هذا النظام بتحديد الفارق بني عملتها والعملة املرععية (ذهب أو عملة ذات قبول عام أو سلة عمالت) واطإعالن
به للمؤسسات الدولية ،وبتعهد البلد بأن يكون سعر صرفه الفعلي متماشيا مع ما مت التصريح به وفق حدود جمال معني يتفق عليه ،حيث
إذا خرج سعر ا لصرف للعملة األعنبية عن ذلك اجملال جتد السلطات النقدية نفسها جمربة على منع ذلك من خالل تدخالت مباشرة
(عن اريق بيع أو شراء العمالت األعنبية طإعادة التوازن) ،أو بطرق غري مباشرة ( بتعديل معدالت الفائدة للتأثري على اجتاه وحركة رؤوس
األموال) ،أو اختاذ إعراءات من شأهنا تعديل املبادالت اخلارعية ،فإذا مل يستطع البنك املركزي التدخل أو امتنع إاالقا الدفاع عن مسار
عملته ،فإن ما ينتج عنه هو تعديل الفارق األساسي (حتسن أو ختفيض).22
إن هذا النظام يسمح للبنك املركزي بتسيري عرض النقود احمللية بطريقة تسمح باستقرار قيمة أسعار الصرف احمللية والتماشي مع أهدافه
االقتصادية الكلية ،إذ أنه يستعمل أحسن ما يف النظامني لسابقني ،23وقد ابق من ارف الدول املتقدمة منذ سنة  1945حىت متوس
الستينيات كثمرة التفاقيات  ،Bretton Woods,1944إذ كان جيب على الدول اطإدالء لـ  FMIبنسبة الفارق يف حتديد عملتها إما
بالذهب أو الدوالر ،وحيث كان هذا األخري مقدرا بـ  35دوالر =  1أوقية ،وتثبيت سعر الصرف يف جمال  ،%1,5 ±وهذه التجربة اليت
دامت قرابة  20سنة كانت بسبب حماسنه ،غري أن خمااره متثلت يف:
 تأخري تعديالت سعر الصرف بالنسبة لألساسيات مما ضاعف من مشاكل التنافسية/السعر ،حيث كانت تعاين املؤسسات املتواعدةيف املنااق التضخمية ،إضافة إىل عدم التوازن يف امليزان اخلارعي هلذه الدول.
 املضاربة كانت تأخذ أشكاال واسعة مما كان يزيد من عدم استقرار األسعار ،حيث أن أخطار املضاربني كانت حمسوبة نوعا ما معقناعة تدخل السلطات النقدية طإعادة التوازن ،فكان ينتج عن ذلك تناظر معلومايت ،ألن املضاربني كانوا يعرفون بأن البنوك املركزية
ستدافع عن أسعار صرفها.

الشكل ( :)1أنظمة أسعار الصرف ( )1999 - 1991بالنسبة لكل الدول
األعضاء في FMI

الشكل ( :)2أنظمة أسعار الصرف ( )1999-1991بالنسبة للدول المتقدمة
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الشكل ( :)4أنظمة أسعار الصرف ( )1999-1991بالنسبة لباقي الدول

الشكل ( :)3أنظمة أسعار الصرف ( )1999-1991بالنسبة للدول ذات

األخرى

األسواق الناشئة

ثانيا .مختلف تصنيفات أنظمة سعر الصرف :توضح اطإحصائيات املبينة يف األشكال (1و2و3و )4لصندوق النقد الدويل أنظمة أسعار
الصرف املتتبعة من ارف مجيع الدول ،إضافة إىل إظهار توعهات هذه الدول يف اختيار األنظمة املالئمة القتصادياهتا وذلك لسنيت

1991

و  ،241999حيث يتضح أن فئة الدول اليت تتبىن نظام صرف وسي ترتاعع لفائدة أنظمة تعومي أو رب حمكم ،وهذا ما يوضح هشاشة
هذا النظام يف مواعهة األزمات ،علما أن تلك الفرتة شهدت العديد من األزمات (املكسيك ،الربازيل ،عنوب شرق آسيا) .وحسب
" "Rogoff,2004فإن أنظمة سعر الصرف الوسيطة ترتاعع حسب تصنيفات  Jureوتذهب حنو التعومي أو رب حمكم ،لكن تصنيفات
factoتوضح استمرار وعود هذه األنظمة رغم أن نسبها يف تراعع حسب دراسات قام هبا  Ragoffو  Rein Hartيف سنة .252002
وأما حسب تصنيف  Levy Yeyatiو

2005،Struzenneger

فإن أنظمة سعر الصرف الوسيطة ترتاعع لتحل حملها أنظمة التعومي والرب

احملكم يف كل من الدول املتطورة والناشئة ،وأما فيما خيص الدول املتخلفة وبسبب ضعف أدواهتا املالية أو عدم دخوهلا ألسواق رأس املال
فإن ذلك جيعلها يف حتمية اتباع نظام ركن لتجنب هجمات املضاربة .26واجلدولني ( )1و( )2يوضحان نسب تبين أنظمة أسعار الصرف:
الجدول ( )1نسب تطور تبني أنظمة سعر الصرف خالل السنوات ( )2001-1991لكل دول العالم
األنظمة بالنسبة للدول

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

نظام رب حمكم

7..1

7..7

7..1

7...

7..1

7..1

7..1

7..1

7..1

11.1

11.1

1...

أنظمة وسيطة

.1.1

....

...7

....

....

....

...1

.1.1

1...

17.1

41.4

1..1

نظام تعومي

7..7

71.1

11.1

1..1

11.2

11..

1..1

1...

11..

11..

11..

1...

Source : Gharbi. H, Op cit.

الجدول ( )2نسب تطور تبني أنظمة سعر الصرف خالل السنوات ( )1999-1990للدول الناشئة
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نظام رب حمكم

..1

72.2

..1

..1

..1

..1

..1

71..

71..

71..

أنظمة وسيطة

1..1

...1

.1..

1..2

....

.7.1

1..7

...1

.1.7

12..

نظام تعومي

7..1

11.1

1...

7...

17..

..1

71..

17.1

11.1

1...

األنظمة بالنسبة للدول

Source : Gharbi. H, Op cit
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استنادا إىل ما سبق وإىل غاية هناية السبعينات ،فإن عل الدراسات القياسية ألنظمة سعر الصرف كان يعتمد على التصنيف الرمسي
لصندوق النقد الدويل ( ،)FMIوبسبب الفارق بني أنظمة سعر الصرف املعلن عنها رمسيا ( )JUREوالسياسات امليدانية الفعلية املتبعة من
ارف البنوك املركزية ،فقد مت حتديد أنظمة ما يعرف بـ ( )Factoمن خالل التحليل اطإحصائي لتصرفات سياسات أسعار الصرف ،حيث
أن أنظمة التعومي كان جيب أن يظهر عليها تطاير ألسعار الصرف مع تطاير صغري حلجم خمزون االحتيااات الرمسية من العملة الصعبة
وأسعار صرف ضمنية تابعة ألنظمة الصرف املدارة ،وعليه ظهرت عدة تصنيفات ألنظمة " "FactoأمههاLevey-yeyati et :

 * Struzenneger,2000و  Reinhart ** 2002و  ،Roggofوقد قام صندوق ( )FMIبتعديل تصنيفه ألنظمة أسعار الصرف لسنة
لتحديد والتمييز بني خمتلف أنواع الرب مع أخذه بعني االعتبار أنظمة سعر الصرف ". ***"Facto

1998

ثالثا -اإلطار الزمني والمكاني للدراسة
إن املعطيات املستعملة يف هذه االختبارات تتمثل يف املؤشر العام لالستهالك ،الكتلة النقدية (املتمثلة يف كمية النقود العينية املتداولة
وأشباه النقود) ،الناتج احمللي اخلام ،سعر الصرف االمسي ،الواردات بالنسبة للدول من سلع وخدمات ،الصادرات بالنسبة للدول من سلع
وخدمات ،وهي مستقاة من مرصد صندوق النقد الدويل لإلحصائيات ( ،)IFSوهي تعرب عن بيانات سنوية عن الفرتة املمتدة ما بني
( )2007-1970لعينة تضم  266مشاهدة بالنسبة جملموعتني من الدول من خالل نظام سعر الصرف املتبع من ارفها ،وحيث تطبق
الدراسة على كل جمموعة على حدى ،مث بعد ذلك مقارنة النتائج االقتصادية الكلية لتحديد النظام األمثل ،وذلك كما يلي:
 اجملموعة األوىل الدول املتبنية لنظام صرف ثابت حسب تصنيف"  Roggoff ,2004و  "Reinhartواليت تضم كل من مصراململكة العربية السعودية والكويت ،ويقدر حجم العينة فيها بـ  114مشاهدة وهو أكرب كذلك من احلد األدىن املطلوب لالختبارات؛
 اجملموعة الثانية وهي املعربة عن الدول املتبنية ألنظمة صرف وسيطة دائما حسب نفس التصنيف واليت تضم كل من اجلزائر ،تونساملغرب وليبيا ،ويقدر حجم العينة فيها  152مشاهدة وهو أكرب من احلد األدىن املطلوب هلذه االختبارات.
متثلت املتغريات املدروسة فيما يلي:
 :املؤشر العام لالستهالك.
 :الكتلة النقدية (املتمثلة يف كمية النقود العينية املتداولة وأشباه النقود كذلك).
 :منو الناتج احمللي اطإمجايل.
 :سعر الصرف اطإمسي.
:الواردات بالنسبة للدول من سلع وخدمات.
:الصادرات بالنسبة للدول من سلع وخدمات.
حيث حنصل على معادلة النمو التايل:
 it   0  1CPI it   2 ERTtt   3 M 2it   4 IMPTit   5 EXPTit   it
t

وحيث تعرب:
 : iعدد الدول.
 : tالفرتة الزمنية.

: قيمة اخلطأ العشوائي.
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 .Iالدراسة التطبيقية :لقد اعتمد اختبار العالقات بني متغريات الدراسة على اختبار العالقات السببية ،وتقسيم التباين ،ودوال
االستجابة ،واليت ترتكز على مناذج أشعة االحندار الذايت ( ،)VARغري أن حتديد شكل املتغريات االقتصادية املدرعة فيه ،يأخذ أحد
التوعهني التاليني:
 توعه يقوده " "Sims,1980والذي يشري إىل أن مفاضلة السالسل الزمنية غري املستقرة يفقدها بعض املعلومات املتعلقة بالظاهرةاملدروسة ،لذلك جيب استخدام سالسل زمنية يف املستويات حىت ولو كانت غري مستقرة.
 توعه يقوده " Madalla,1998و "Kimاللذان يركزان على كفاءة النموذج أكثر من املعلومات اليت حيتويها .لذلك وتفاديا لالحندارالزائف ،يركزان على اختبارات اطإستقرارية ،واختبارات التكامل املتزامن ،حيث السالسل الزمنية املستقرة تستعمل يف مستواياهتا ،أما
السالسل الزمنية الغري مستقرة واليت ال ترب بينها عالقات تكامل متزامن فإهنا تستعمل يف تفاضالهتا املستقرة ،يف حني السالسل
الزمنية الغري مستقرة واليت ترب بينها عالقة تكامل متزامن فإهنا تستعمل يف املستويات ويضاف إليها حد لتصحيح األخطاء.
 .IIاختبارات الجذور األحادية :ا هلدف منها دراسة استقرارية السالسل الزمنية ،ذلك أن مفاهيم االرتباط والتطاير ال يكون هلا معىن
إال يف حالة السالسل الزمنية املستقرة ،وحيث أن املعطيات املستعملة يف الدراسة هي عبارة عن معطيات مدجمة ،لذلك يتوعب استخدام
اختبارات تتالزم مع مثل هذه املعطيات فيما خيص اختبارات االستقرارية ،مثل اختبار" )Im ,Pesaran,Shin 2003( "IPSوالذي يأخذ
بعني االعتبار تعدد املتغريات يف النموذج " "VARوبالتايل يصحح املشاكل احملتملة لالرتباط بني املتغريات واالرتباط الذايت لألخطاء
حيث أن هذا االختبار يسمح للمعامالت بالتغري يف نفس اجملموعة .واجلدول رقم ( )3يوضح نتائج اختبار ":"IPS
الجدول ( )3نتائج اختبار ()IPS
الدول ذات األنظمة الثابتة

الدول ذات األنظمة الوسيطة
التفاضل الثاين

التفاضل الثاين

التفاضل
األول

املستويات

0

*0,2319

*0,6743

0

*0,8481

*1,0000

0

*0,1206

0

1

*1,0000

0,0002

0

*0,1971

*1,0000

0

0

0,1438

*1,0000

0

التفاضل
األول

املستويات

0,0111

*0,1143

CPI

*0,4415

*1,0000

GDP

0,0004

*0,1019

EXT

*1,0000

*1,0000

M2

*0,3941

*1,0000

IMPT

0,0253

*1,0000

EXPT
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* تدل على قبول الفرضية العدمية
 -القيم احلرعة لالختبار عند مستوى معنوية %5

لتحليل خصائص السالسل الزمنية األحادية املستعملة يف الدراسة قصد التأكد من استقراريتها أو عدمها (يف حالة قبول الفرضية العدمية
وهذا ما قد يعين وعود عذور أحادية أي عدم استقرار السلسلة الزمنية) ،يستعمل اجلذر األحادي لكل متغرية على حدى باستعمال
معيار  Im, Pesaran, Shinبالنسبة لكل املتغريات االقتصادية لكل جمموعة حسب نظام الصرف املتبين على حدى ،باستعمال معطيات
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 ،Panelحيث مت احلصول على
متغري اقتصادي لكل الدول املتبنية لنظام وسي .

3Cross-section

لكل متغري اقتصادي فيما خيص الدول املتبنية لنظام ثابت،

و4Cross-section

لكل

 .1.IIتطبيق اختبارات الجذور األحادية على المتغيرات االقتصادية الكلية بالنسبة للدول الخاضعة ألنظمة صرف ثابتة
أظهرت النتائج أن املتغريات ( )CPIو( )EXPTو( )EXTغري مستقرة وبعد إعراء املتغريات عند الفرقات من الدرعة األوىل
( )1St différenceأصبحت السالسل مستقرة أي ) I(1بينما أثبتت االختبارات أن كل من ( )GDPو( )IMPTو ( )M2أصبحت
مستقرة إال بعد إعراء االختبار على الفرق من الدرعة الثانية ( )2nd différenceأي أهنا مستقرة ) I(2وبالتايل يصبح:
السلسلة

 CPIمستقرة)I(1

.

السلسلة  EXPTمستقرة ).I(1
السلسلة  EXTمستقرة ).I(1
السلسلة  GDPمستقرة)I(2
السلسلة  IMPTمستقرة
السلسلة  M2مستقرة )I(2

)I(2

 .2.IIتطبيق ا ختبارات الجذور األحادية على المتغيرات االقتصادية الكلية بالنسبة للدول ذات أنظمة صرف وسيطة

أظهرت النتائج أن املتغري  EXTغري مستقرة وبعد إعراء اختبارات عند الفروقات من الدرعة األوىل ( )1st différenceأصبحت السلسلة
مستقرة أي ) ،I(1بينما أثبت اختبارات أن كل من  GDP, CPI, M2, EXPT, IMPTأصبحت مستقرة إال بعد إعراء الفروقات من
الدرعة الثانية ( )2nd différenceأي أهنا مستقرة ) I(2وبالتايل يصبح:
السلسلة  CPIمستقرة). I(2
السلسلة  EXPTمستقرة ).I(2
السلسلة  EXTمستقرة ).I(1
 GDPمستقرة)I(2

السلسلة
السلسلة  IMPTمستقرة )I(2
السلسلة  M2مستقرة

)I(2

 .IIIاختبار التكامل المتزامن :بعد القيام باختبارات  ADFعلى كل من اجملموعتني من األنظمة الثابتة والوسيطة مت اختبار عديد على
إمكانية حتديد العالقة على املدى الطويل من خالل اختبار  Pedroniللتكامل املتزامن وهو امتداد الختبار Engel, 1987و Grangerحلالة
املعطيات املدجمة .واجلدول ( )4يلخص نتائج اختبار ":"Perdoni
الجدول ( :)4نتائج اختبار ""Pedroni
الفرضية العدمية = عدم وعود تكامل متزامن
الدول ذات األنظمة الوسيطة
0,9839

الدول ذات األنظمة الثابتة
0,3871
0,71

Prob
Panel ADF statistique
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حسب اختبار  ،Pedroniليس هناك عالقات تكامل متزامن بني املتغريات ،وهذا يف كلتا األنظمة الثابتة والوسيطة ،مما يعين عدم وعود
عالقة على املدى الطويل بني معدالت النمو ونوع النظام املتبع ،مما يتطلب القيام بدراسات واختبارات أخرى لتحديد العالقة بني
املتغريات الكلية واجتاهها ،ومدى العالقة بني النمو ونظام الصرف املتبع على املدى القصري من خالل تطبيق تقنية شعاع االحندار الذايت
.VAR
 .IVتقدير نماذج شعاع االنحدار الذاتي VAR

ال ميكن االكتفاء بتثبيت تباين السالسل املدروسة وعدم إزالة مركبة االجتاه ا لعام للسالسل ،األمر الذي قد يؤدي إىل التنبؤ باحندار زائف
حىت إذا كان معامل التحديد ( )R2للعالقة املقدرة عاليا نسبيا وقيم ( )tاحملسوبة كبرية ،فإننا سنحصل بذلك على اقرتان أو ارتباط وليس
على العالقة السببية املرغوب فيها طإظهار توعه التأثري بني املتغريات أو عدمه .ومن بني املؤشرات اليت تسمح بتحديد الشك حول
االحندار املقدر مع التنبيه إىل إمكانية وعود احندار زائف هو أن يكون معامل التحديد ( )R2أكرب من إحصائية ()Durbin-Watson
( )R2>D-Wاطإحصائية.
 .1.IVتقدير نموذج  VARبالنسبة لألنظمة الثابتة :عند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى (باستخدام برنامج
 )Eviews 6مع االعتماد على معيار ( )Schawazو( )Akaikeمت التوصل إىل الصيغة النهائية لتقدير معادلة الناتج الداخلي اخلام الفردي،
وذلك كما يلي:
)GDP= 165,244 + 117,932 (CPI)(-1) - 63,271 (CPI)(-2) - 0,386 (EXPT)(-1
)(129,231
)(115,694
)(0,191
)- 0,940 (EXPT)(-2) + 2183,524(EXT)(-1) + 2347,850(EXT)(-2) + 0,185 (GDP)(-1
)(0,205
)(2274,19
)(2251,46
)(0,115
)-0,058(GDP)(-2) – 0,080(IMPT)(-1) + 1,892(IMPT)(-2) + 0,905(M2)(-1) + 0,004(M2)(-2
)(0,130
)(0,212
)(0,199
)(0,094
)(0,158
F Statistic = 244,9391

R2 = 0,97

ميكن ال قول نظريا أن املعادلة مقبولة لكون الناتج احمللي اخلام مشروح بصفة عيدة ،وذلك باعتبار عموم املشاهدات مشروحة عن اريق
املتغريات املدروسة ،وباعتبار أن  R2=0.97ميكن قبول الشكل العام للمعادلة املقرتحة ،واعتبارها تفسر بصفة عيدة تأثري الناتج احمللي
اطإمجايل مبرونة قدرت بـ  ،0,185أي أنه بالنسبة جملموعة األنظمة الثابتة للعينة كلما تغري الناتج احمللي اخلام للسنة السابقة بوحدة واحدة
يتغري بالزيادة الناتج احمللي اطإمجايل الفردي بـ  ، 0,185ونفس الشيء بالنسبة لكل املتغريات ،حيث ميكن كتابة مجيع معادلة املتغريات
الكلية باتباع الطريقة السابقة.
 .2.IVتقدير نموذج  VARبالنسبة لألنظمة الوسيطة :باستعمال نفس الطريقة اخلاصة باألنظمة الثابتة ،أي اريقة املربعات
الصغرى يف تقييم منوذج شعاع االحندار الذايت مع االعتماد على معيار ( )Schawazو( ،)Akaikeمت التوصل إىل الصيغة النهائية لتقدير
معادلة الناتج احمللي اطإمجايل الفردي ،وذلك كما يلي:

)GDP= 128,3964 – 47,585 (CPI)(-1) + 70,714 (CPI) (-2) + 0,027 (EXPT) (-1
)(48,210

)(0,042
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)+0,045 (EXPT)(-2) + 502,530(EXT)(-1) – 3221,678 (EXT)(-2) – 0,615 (GDP)(-1
)(0,040
)(813,173
)(813,173
)(0,089
)-0,566(GDP)(-2) – 0,021(IMPT)(-1) – 0,039(IMPT)(-2) + 0,006(M2)(-1) – 0,011(M2)(-2
)(0,112
)(0,034
)(0,038
)(0,033
)(0,033
F Statistic = 6,887

R2 = 0,40

ميكن القول نظريا أن املعادلة مقبولة لكون الناتج احمللي اخلام مشروح بصفة عيدة وذلك باعتبار عموم املشاهدات مشروحة عن اريق
املتغريات املدروسة ،وباعتبار أن  ،R2=0.40ميكن قبول الشكل العام للمعادلة املقرتحة ،واعتبارها تفسر بصفة عيدة تأثري الناتج احمللي
اطإمجايل ،مبرونة قدرت بـ ( ، )-0.61أي أنه بالنسبة جملموعة األنظمة الوسيطة للعينة كلما تغري الناتج احمللي اطإمجايل للسنة السابقة بوحدة
واحدة يتغري باالخنفاض الناتج احمللي اطإمجايل الفردي ،أي بـ(.)-0.61
وعليه ،وانطالقا من اختبارات االستقرارية والتكامل املتزامن ،فإن املتغريات املستعملة يف النموذج  VARلكل من اجملموعتني هي كالتايل:
 بالنسبة لألنظمة الوسيطة :املتغريات هي ).D(M2,2)،D(IMPT,2)،D(GDP,2)،D(EXT)،D(EXPT,2)،D(CPI,2 بالنسبة لألنظمة الثابتة :املتغريات هي ).D(M2,2) ،D(IMPT,2)، D(GDP,2)، D(EXT)،D(EXPT)،D(CPI .Vإختبار اتجاه العالقات السببية بالنسبة لألنظمة الثابتة والوسيطة" يف هذه املرحلة يتم اختبار اجتاه العالقات السببية بني خمتلف
املتغريات االقتصادية باستعمال اريقة " ،"Grangerحيث يتضح أنه ال يوعد عالقة سببية بني أسعار الصرف وحجم الناتج احمللي
اطإمجايل الفردي يف كلتا االجتاهني ،إال أنه توعد عالقة سببية بني املتغريات االقتصادية الكلية األخرى ،واليت متثل مزايا هذين النظامني.
واجلدول رقم ( )5يوضح نتائج اختبارات السببية لكال النظامني:
الجدول ( )5نتائج اختبار العالقات السببية بالنسبة لألنظمة الثابتة والوسيطة
 EXTال تسبب EXPT

االنظمة الثابتة
787000

االنظمة الوسيطة
7894.0

 EXPTالتسبب EXT

781190

78490.

 EXTال تسبب IMPT

78.0.0

7847..

 IMPTال تسبب EXT

7800.0

784070

 EXTال تسبب GDP

787101

780700

 GDPالتسبب EXT

78901.

780.00

 EXTالتسبب CPI

784404

784.70

 CPIالتسبب EXT

781107

781740

 CPIال تسبب M2

78.749

78.097

 M2ال تسبب CPI

7877.7

78994.
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 .VIاختبارات تفكيك المتغيرات ودوال االستجابة الفورية :على الرغم من كل املتغريات السابقة يف حتديد العالقة بني املتغريات
االقتصادية الكلية إال أهنا ال تستطيع بقدر كاف تعقب تأثري كل عامل اقتصادي على حدى ،لذا يتطلب األمر إعراء اختباري تقسيم
التباين ودوال االستجابة الفورية.
 .1.VIاختبار تحليل التباين ( :)Variance Decompositionيتم تطبيق هذا االختبار على كال النظامين:
(أ) بالنسبة لألنظمة الثابتة :إن أكرب مكون للنمو االقتصادي يف املدى القصري هو الصادرات ( ،)%58,558مث يليه النمو نفسه
( ،)%39,31بينما تنخفض نسبة الصادرا ت يف املدى البعيد لتصل نسبتها إىل  ،%37,21بينما تبقى نسبة النمو متثل احلجم نفسه
تقريبا على املدى البعيد لِما كانت عليه يف املدى القصري حبوايل  ، %40,98مث ارتفاعها يف السنة الثانية والثالثة لترتاعع بعد ذلك وتبقى
على مستويات متذبذبة لكن يف حوايل .%40كما أن نس بة الواردات ترتفع نوعا ما ابتداء من الفرتة الثانية لكن بنسبة صغرية حوايل
 %40لتستقر يف املدى البعيد حوايل  %9كذلك  M2تستقر على املدى البعيد حوايل  .%12ومنه ميكن القول أن كل الصادرات والنمو
يف حد ذاته يفسران النمو على املدى البعيد بنسبة كبرية ،مث يليها بنسب متواضعة ( )M2والواردات ،أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى
التضخم فال يفسران النمو االقتصادي على املدى البعيد والقصري إال بنسب ضعيفة عدا ( ،)insignifianteوبالتايل ضعف التفسري
لكل من معدل سعر الصرف االمسي ومعدالت التضخم يستمر على املدى القصري والبعيد مقارنة بالعوامل االقتصادية األخرى ،حيث
يتضح أن الصادرات بدورها تفسر على املدى البعيد مبعدل كبري بنفسها ،مث يليها معدالت النمو ومعدالت التضخم لتستقر عند حوايل
 %7.على املدى البعيد.
(ب) بالنسبة لألنظمة الوسيطة :إن أكرب مكون للنمو اطإقتصادي يف املدى القصري هو النمو نفسه ،حيث ميثل حوايل نسبة ،%83
بينما متثل الصادرات ثاين مفسر بنسبة  ،%13,59يف حني ميثل سعر الصرف يف املدى القصري حوايل نسبة  ،%4مما يدل على أن أمهية
التنبؤات بالنمو اليت تأخذ تأثري النمو يف الفرتات السابقة يف اطإعتبار للتأثري يف مستويات النمو يف الفرتة احلالية ،لكن على املدى البعيد
لكل من سعر الصرف اطإمسي ونسبة الصادرات يف حوايل نسبة  %11,5و  %10,5على التوايل .ومنه ميكن القول على خالف األنظمة
الثابتة حمل الدراسة على أن سعر الصرف اطإمسي ميثل نسبة تفسري أكرب من تلك املوعودة يف سابقتها ،أما بالنسبة للعوامل األخرى فتبقى
مستويات ومعدالت تفسريها ضعيفة على تفاوت قيمها ،بينما تفسر الصادرات حبد بعيد يف الصادرات نفسها والواردات بدرعة صغرية
حوايل  ،%14بينما يفسر سعر الصرف بنفسه على املدى البعيد والقصري وبنسبة صغرية كذلك ملعدالت التضخم .واجلدول رقم ()6
يوضح نتائج تقسيم التباين يف كال النظامني:
الجدول (:)6نتائج تقسيم التباين في كال النظامين

CPI
EXPT
EXT

CPI

EXPT

EXT

GDP

ثابت وسي

ثابت وسي

ثابت وسي

ثابت وسي

..511 .7511
257.

ثابت وسي

7577

7511

.2511 .151. 25.

157

1251. 75.1

775.. 71521 15.. 7

251.

251.

1511

71511 751.

25..

25.1

.151. ..57. 2511

GDP

25..

7251. 11577 751.

7511

252.

751

251. 757.

.511 11511 115.. 775.

7571

ثابت وسي

7.5.1 25.7

7251. 75..

1151

IMPT

M2

25..

.5..

75..
151.

IMPT

2511

115.7 1151. 7517

75.1

1.51. 251.

1151. 7151. 1.5.1 7.51 7517

M2

251.

75.7

75.1

1.517 2527

1.5.. 7.571 7.5.. 15.. 25.1

11511 2521
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إ ن الصادرات هي اليت تفسر التغري يف املتغريات االقتصادية األخرى كالدخل الواين واألسعار ،يف حني أن سعر الصرف ال يفسر إال
عزءا ضئيال عدا من املتغريات يف كال النظامني.
 .2.VIاختبار دوال االستجابة الفورية ( :)Impulse Response Fuctionمن ناحية أخرى ،يتم استخدام دالة االستجابة
الفورية ( )IRFلقياس تأثري الصدمات خالل فرتات زمنية حمددة ،ما ميكن من معرفة ردة فعل النمو االقتصادي للصدمات اليت حتددها
العوامل االقتصادية األخرى احملددة يف معادلة النمو من خالل تلك الدالة.
(أ) بالنسبة لألنظمة الثابتة :توضح األشكال يف امللحق اخلاص باستجابة الصدمات بالنسبة لألنظمة الثابتة حجم تأثري تلك
الصدمات عند ظهورها خالل  10سنوات باحنراف معياري واحد للمتغريا ت االقتصادية املفسرة يف منوذج النمو ،واليت تظهر النتائج
التالية:
 التأثريات األولية لصدمات العوامل االقتصادية ( معدل تضخم عرض النقود ،سعر الصرف االمسي ،الصادرات والواردات) على النموكلها سلبية يف املدى القصري وحتديدا لغاية الفرتة الثالثة ،وذلك يعين أن تأثري صدمات تلك العوامل يؤدي إىل اخنفاض مستويات
النمو خالل تلك الفرتة وبنسب خمتلفة حسب كل عامل.
 مييل معدل التضخم بعد ذلك إىل التأثري السليب ،حيث يتواصل على منواله ولكن بنسب خمتلفة وذلك حىت هناية الفرتة. يتحول تأثري معدل الصادرات يف التصاعد بعد الفرتة الثالثة إىل غاية الفرتة السادسة ولكن دائما النسبة تبقى سالبة ،مث يرتاعع معهناية الفرتة السادسة حىت الفرتة السابعة مث يتصاعد بعد ذلك ليصل إىل الفرتة الثامنة لكن دائما بنسب سالبة ،مث يزيد من تأثريه
السليب بعد ذلك حىت هناية الفرتة.
 يتحول تأثري سعر الصرف االمسي بعد الفرتة الثانية للصعود نوعا ما حىت يتالشى حدوث الصدمات املؤثرة يف النمو عرب مرور الزمن. بعد الفرتة الثانية يتصاعد معدل الواردات حىت يصل نسبة إجيابية خالل الفرتة املستمرة بني الفرتة الرابعة والسادسة ،لكن بعد ذلكيأخذ نسبا سلبية إىل غاية الفرتة الثامنة ،مث بعد ذلك يف فرتة موعبة إىل غاية هناية الفرتة.
 مييل معدل كميات عرض النقود إىل االرتفاع بعد الفرتة الثانية لبلوغ الذروة خالل الفرتة الرابعة مث بعد ذلك يرتاعع بنسب تصبحسلبية بعد الفرتة اخلامسة ،ويواصل على ذلك لغاية الفرتة السابعة ليقفز بعدها لنسب موعبة لكن لفرتة قصرية ليأخذ قيما سلبية حىت
هناية الفرتة.
(ب) بالنسبة لألنظمة الوسيطة :ميكن تلخيص النتائج اخلاصة هبا كما يلي:
 هناك تأثري قليل بالنسبة حلدوث األزمات إذا ما قورنت باألنظمة الثابتة ،حيث تكون قيم االستجابة ضعيفة وتكاد تكون منعدمةلكل من معدالت التضخم ،الصادرات ،أسعار الصرف والكتلة النقدية عرب الفرتات الزمنية ،حيث يكون االجتاه فيها حنو تالشي
حدوث الصدمات املؤثرة يف النمو ،ولكن تبقى هذه االستجابة للصدمات تقريبا مماثلة ملا هي عليه يف األنظمة الثابتة من حيث
الداللة وإن كان ذلك بنسب متفاوتة قليال.
 أما فيما خيص الواردات فيميل حنو االرتفاع لكن دائما بقيم ضعيفة (تأثري إجيايب ضعيف حىت الفرتة الثالثة) مث سرعان ما يتالشىحدوث الصدمات املؤثرة يف النمو.
 -أما فيما خيص الكتلة النقدية تكاد تكون معدومة إال أنه يالحظ ارتفاع افيف مع هناية الفرتة وذلك ابتداء من الفرتة الثامنة.

126

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 1320/30

والشكل رقم ( )5يوضح دوال االستجابة لكال النظامني:

الشكل ( :)5دوال االستجابة لألنظمة الثابتة والوسيطة

خالصة:
توضح من خالل الدراسة اطإحصائية أن التباين يف األنظمة الوسيطة للمتغريات اطإقتصادية الكلية كان أقل مما هو عليه يف األنظمة الثابتة،
لتميز تلك املتغريات يف األنظمة الوسيطة باالستقرار النسيب أكثر مما هي عليه يف نظريهتا بالنسبة للدول حمل الدراسة .كما لوحظ أن
معدالت النمو بالنسبة للمجموعتني تكون نوعا ما متقاربة مع متيز األنظمة الوسيطة مبعدالت منو أكرب من تلك الثابتة نوعا مان املر
الذي يقود إىل استنتاج أن معدالت النمو يف كلتا اجملموعتني من دول  MENAاملختارة ال تتأثر نسبيا بأنظمة الصرف املتبعة (بصفة
مأثرة  ،)Significativeوإن كانت معدالت التضخم فيما خيص األنظمة الثابتة تتميز بنوع من االخنفاض عن تلك املسجلة يف األنظمة
الوسيطة ،وذلك باعتبار أن ظاهرة التضخم يف جمموعة األنظمة الثابتة اتضح أهنا ظاهرة نقدية وذلك على غرار اجملموعة الثانية ،اليت
اتضح أهنا مل تكن نقدية وذلك من خالل مالحظة النتائج املتوصل إليها من اختبارات اجتاه العالقات السببية وما توضحه دوال
االستجابة الفورية ،حيث أن حجم الكتلة النقدية كان مسؤوال عن ظاهرة التضخم يف اجملموعة األوىل ومل يكن كذلك بالنسبة للمجموعة
الثانية (الوسيطة).
كما توضح النتائج احملصل عليها أنه يف كلتا اجملموعتني كانت أسعار الصرف غري مسؤولة عن تنشي وتفعيل قطاع الصادرات الذي كان
ميثل بدوره عامال مهما يف زيادة النمو االقتصادي إضافة إىل النمو االقتصادي نفسه ،وبالتايل فالصادرات ال تستجيب لتغريات أسعار
الصرف كما توضحه دوال االستجابة الفورية للصدمات ،وعليه فإنه مل مينح لكلتا اجملموعتني تلك امليزة التنافسية املستحبة ،وتأثريه مل يكن
ذو معىن مميز فيما خيص االنتماء ألي جمموعة.
يف األخري ميكن القول باعتبار أن املتغريات االقتصادية الكلية بالنسبة للمجموعتني (الثابتة والوسيطة) هلا تقريبا نفس معدالت النمو
ونفس التباين النسيب (هو أقل يف األنظمة الوسيطة نسبيا) ،وهذا معناه أن استقرار هذه املتغريات يف دول الـ  MENAال تتأثر بطبيعة
نظام سعر الصرف املتبع ،إال إذا كا نت تلك الثابتة تتميز بنوع من التحكم النسيب يف ظاهرة التضخم ،وهذا ما أكدته اختبارات
االستجابة الفورية ،حيث بينت أنه ليس هناك معىن أو داللة إحصائية للنتائج احملصل عليها فيما خيص تأثري ابيعة نظام سعر الصرف
املتبع حول العالقة بني املتغريات االقتصادية الكلية هلذه الدول.
مما سبق ذكره ،ميكن إمجال االستنتاعات التالية:
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 عدم وعود عالقة بني أنظمة سعر الصرف املتبعة ومعدالت النمو االقتصادي فيما خيص جمموعة دول  MENAحمل الدراسة. تتميز أنظمة سعر الصرف الثابتة مبعدالت تضخم أقل نسبيا مما هي عليه يف نظريهتا (األنظمة وسيطة) ،كما أهنا تعرب عنظاهرة نقدية فيما خيص الدول ذات األنظمة الثابتة.
 وعود عالقة تأثري بني ابيعة نظام سعر الصرف املتبع واملتغريات االقتصادية الكلية على املدى القصري ،بينما خيتفي أثرها علىهذه الكفاءات على املدى البعيد (عدم وعود عالقة على املدى البعيد).
جتدر اطإشارة أنه على الرغم من اتباع اخلطوات املتوالية واملنهجية خالل كل مراحل الدراسة القياسية إال أنه جيب االعرتاف بأن النتائج
املتوصل إليها أعاله متثل خالصة فردية من ارف الباحثني ،باعتبار توصل باحثني آخرين مسبقا إىل نتائج خمالفة هلا ،وهذا راحع لعدة
أسباب ،منها صغر حجم عينة الدراسة ،و حمدودية الطرق القياسية املستخدمة يف البحث ،واليت رمبا حتتاج إىل ارق أخرى أكثر داللة،
خصوصا ما تعلق حبجم العينة واشتماهلا على دول تنتمي إىل األنظمة العائمة ،وإضافة متغريات أخرى إىل معادلة التوازن الكلي ،حيث ال
يكون النمو االقتصادي مقاسا فق بالناتج احمللي اطإمجايل ( ، )GDPولكن أيضا مبتغريات ينتظر أن تكون أكثر تأثري عليه مثل العوملة،
ومعدالت الفائدة ،وأسعار البرتول ،باعتبار أن عددا من دول منطقة الشرق األوس ومشال أفريقيا العربية تعتمد يف اقتصادياهتا على ريع
احملروقات ،ودون إمهال متغريات أخرى ال تقل أمهية عما سبق ذكره يف تقدير درعة النمو االقتصادي كمستوى التعليم ومعدالت النمو
الدميغرايف...إخل.
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 واستعمال أدواتjure  من خالل تصنيفهم أمهال متاما نظام الصرف املعلن به7.11  دولة بداية سنة7.2 * قاما بإعداد الدراسة على أساس قاعدة إحصائية

عيب على هذا التقسيم إمهاله للجوانب األخرى، Facto إحصائية حمضة (حتليل تطاير أسعار الصرف وخمزون العملة الصعبة) لتحديد ثبات نظام الصرف
.لصاحل األدوات إحصائية احملضة
 هنا أسعار الصرف املطبقة هي تلك اليت تتحدد يف. اليت تأخذ بعني االعتبار األسواق املوازية لسعر الصرفFacto ** اقرتحا تقييمهما ألنظمة أسعار الصرف
 عيب عليها1227-7.1.  دولة يف مرحلة ما بني7.1  ضم التقسيم،أسواق الصرف املوازية حيث مل تستعمل األسعار االمسية الرمسية إال إذا كانت موحدة
.أخذ فق أسعار الصرف كمعيار أساسي للقياس
.)*** ح يث أن هذا األخري يأخذ باالعتبار التطاير املالحظ ألسعار الصرف واملعلومات املتوفرة يف ما خيص سياسات التبعة من ارف الدول (تقسيم مزدوج
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