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ملخص:

يهدف البحث إىل دراسة أثر األجور على سعر الصرف اإلمسي يف مجهورية مصر العربية خالل الفرتة ( ،)2015-1990من خالل تقديم رؤية
واضحححة لاثححار اةتملححة للمححتتصات االقتصححادية املسححت دة يف اململكححة علححى سححعر الصححرف يف اححال ححول اململكححة إىل النظححام املححرنث ايححث كححان
اإلسهام البحثي بعدم وجود دراسات سابقة تطرقت لدراسة تأثص األجور على سعر الصرف بشكل مباشر ،وإمنحا أخحذ األجحور وسحعر الصحرف
كل على ادة مع متتصات أخرى ،وكحذلك يف البححث الحالي أخحذ الفحرتة محن عحام 1990م2015/مث واعتمحد البححث علحى األسحلو الوصحفي
التحليلي يف اجلانب النظري من خالل ربط آثار تتصات األجور على التتص يف سعر الصرف يف مجهورية مصر العربية ،وكذلك األسلو القياسي
لتحليل أثر األجور كمتتص مستقل على سعر الصرف اإلمسي كمتتص تابع من خالل منوذج االحنحدار اططحي املتعحدد باسحت دام ةريقحة املربعحات
الصترى العاديةث وتوصلت نتائج البحث إىل عدم معنوية العالقة بني املتتصات حمل البحث ،ايث أن تتصات األجور لن يكون هلا تحأثص علحى سحعر
الصرف اإلمسي ،كما يوصي البحث بدراسة العالقة بني األجور وسعر الصرف القيقي يف اململكة العربية السعوديةث
الكلمات املفتااية :األجور ،سعر الصرف اإلمسي ،ميزان املدفوعات ،مجهورية مصر العربية ،اململكة العربية السعوديةث
رموز .F3. F31. E24. J31. N25 :jel
Abstract:
The study aimed to analyze the effect of Wages on The Nominal Exchange Rate " the Egyptian Case" During the
Period (1990-2015). The methodology based on descriptive analytical method in reviewing previous literature and
exploring concepts. As well as the econometric method through formulate multiple regression model, which has been
estimated by ordinary least squares method (OLS). where the main contribution of this study was that it examined the
relationship between the wages and the nominal exchange rate while previous studies focused only on the impact of
wages or nominal exchange rate on other variables. as well as in the current study were taken from (1990/ 2015). The
results concluded that the Wages do not support private Nominal Exchange Rate. The study suggest to analyze the
effect of Wages on The Real Exchange Rate in Saudi Arabia.
Key Words : Nominal Exchange Rate, Wages, Balance of Payment, Egypt, kingdom of Saudi Arabia.
(JEL) Classification : F3. F31. E24. J31. N25.
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 -Iمتهيد:
يعترب سعر الصرف من أهم األدوات االقتصادية اليت تربط االقتصاد اةلي باالقتصاد األجنيب عن ةريق ربط
العملة اةلية بالعملة األجنبية ،وينقسم سعر الصرف إىل ثالثة أقسام ،وهي :سعر الصرف الثابت ،سعر الصرف
املرن ،سعر الصرف املدارث ويتحدد سعر الصرف املرن ،بصفة خاصة ،عن ةريق ةلب العملة اةلية عرضا للعملة
األجنبية يف االة التصدير ،أو عرض العملة اةلية ةلبا للعملة األجنبية عند زيادة الطلب على الواردات من السلع
واطدماتث كما تعترب عالقة الواردات بالدخل عالقة ةردية استنادا على النظرية الكينزية ،وبناءً على ذلك
كلما ازدادت دخول األفراد فإن ةلبهم على الواردات من السلع األجنبية يزدادث
وايث تشكّل األجور املصدر الرئيسي للدخل فإن ذلك يدل على وجود عالقة بني األجور والواردات ،وبالتالي
فإن الطلب على الواردات سيؤثر على سعر الصرف ،مما يشص إىل وجود عالقة بني سعر الصرف واألجورث
ومتر اململكة العربية السعودية بتدهور الظروف االقتصادية؛ بسبب تدهور أسعار النفط الذي أدى إىل
اخنفاض الواردات النفطية يف عام  2015بنسبة  %23عن املقدر يف العام املالي السابق  ،2014وكذلك زيادة
املصروفات كاإلنفاق الكومي على القطاع العسكري بنسبة  %17يف عام  2015بسبب األوضاع السياسية
الراهنة يف املنطقة ،وزيادة املصروفات مع اخنفاض اإليرادات نتج عنه ع ز يف ميزان املدفوعات مبقدار 326.2

مليار ريال ،ايث بلتت االيرادات العامة مببلغ  513.8مليار ريال واملصروفات العامة مببلغ  840مليار ريال 1ث نظرا
ملا سبق ،فانه

ختفيض امل صصات املالية ،وأبرزها األجور والبدالت للعاملني يف القطاعني الكومي

واطاص ،بناء على قرار جملس الوزراء رقم  551الصادر يف تاريخ 25/12/1437هحث
ويشكل ع ز ميزان املدفوعات ضتطاً على سعر الصرف ايث يستدعي استمرار اتباع اململكة لنظام سعر
الصرف الثابت الوقوف جبانب الريال وتدعيم قيمته من خالل االاتياةات النقدية املوجودة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي واليت متثل التطاء النقديث غص أن هذه االاتياةات قد تآكلت من  2746.3مليار ريال يف الربع
الرابع من عام  2 2014إىل  2520.4مليار ريال يف الربع الثاني من عام  3 2015اتى وصلت إىل  2137.7مليار ريال
يف الربع الثاني من عام ( 2016مؤسسة النقد العربي السعودي ،)2016،وهذا يشكل

دي أمام اململكة العربية

السعودية يف االستمرار يف اتباع هذا النظامث
 .1إشكالية الدراسة :بناءً على ما سبق قد تت لى اململكة عن نظام سعر الصرف الثابت وتتحول إىل نظام سعر
الصرف املرن ،األمر الذي يستدعي تقييم ذلك من خالل إلقاء الضوء على عالقة بعض السياسات الكومية ويف
مقدمتها سياسة األجور على نظام سعر الصرف املرن ،وبالتالي فسيتم تطبيق البحث على مجهورية مصر العربية
يف حماولة لإلجابة على التساؤل اآلتي :ما تأثص األجور على سعر الصرف يف مجهورية مصر العربية؟
 .2فرضية الدراسة :كما يقوم البحث على الفرضية اآلتية" :تؤثر األجور ةرداً على سعر الصرف املصري"4
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 .3أهداف الدراسة :يهدف البحث الوصول إىل نتائج قد تسهم يف توجيه صانعي السياسة باختاذ القرار فيما يتعلق
بأثر األجور على سعر الصرف ،وتقديم رؤية واضحة لاثار اةتملة للمتتصات االقتصادية املست دة يف اململكة
على سعر الصرف يف اال

ول اململكة إىل النظام املرن ،وذلك من خالل استعراض الدراسات السابقة ،وتقديم

إةار نظري ملتتصات البحث األجور وسعر الصرف ،وكذلك بناء منوذج قياسي لتحليل أثر األجور على سعر
الصرفث
 .4أهمية الدراسة :ويتمثل االسهام البحثي بعدم وجود دراسات سابقة تطرقت لدراسة تأثص األجور على سعر الصرف
أخذ األجور وسعر الصرف كل على ادة مع متتصات أخرى ،وكذلك يف البحث الالي

بشكل مباشر ،وإمنا

أخذ الفرتة من عام 1990م2015/مث
 .5حدود الدراسة :يطبق البحث الالي على مجهورية مصر العربية (كدراسة االة تطبيقية)؛ إلتباعها نظام سعر
صرف مرن ،و أخذ الفرتة من عام  1990م 2015 /م نظراً لتوافر البيانات فيهاث
 .6منهجية الدراسة :كما يعتمد منهج البحث على األسلو الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري من خالل ربط
آثار تتصات األجور على التتص يف سعر الصرف يف مجهورية مصر العربية ،وكذلك األسلو القياسي لتحليل أثر
األجور كمتتص مستقل على سعر الصرف اإلمسي كمتتص تابع من خالل منوذج االحندار اططي املتعدد
باست دام ةريقة املربعات الصترى العاديةث
 .7اإلطار النظري :يستعرض اإلةار النظري التأصيل النظري ،ومفاهيم سعر الصرف وأنواعه ،أهمية وحمددات
سعر الصرف ،مفهوم وحمددات األجورث
 .1.7التأصيل النظري :سيتم يف هذا اجلزء تناول النظريات املتعلقة باألجور وسعر الصرف ،اليت وردت يف املدارس
االقتصادية ايث تناولت العالقة بني املتتصين بشكل غص مباشرث ومن أهم هذه النظريات النظرية
الكالسيكية ،والنظرية العامة للتشتيل والفائدة ،ونظرية االنتاجية ،ونظرية كمية النقود ،ونظرية تعادل القوة
الشرائية ،كما سيتم عرض الدراسات السابقةث
يعرف آدم مسيث ،يف املدرسة الكالسيكية ،األجور على أنها" العائد الذي حيصل عليه العمال" ،ايث
تتحدد األجور على أساس التفاعل بني العرض والطلب ،وتوجد عالقة ةردية بني الطلب على العمل ومعدل األجور،
ويرى أنه عند ثبات األجر القيقي فإن االستثمار ين فض ،وهذا يعين أن سعر الفائدة سصتفع لوجود العالقة
عكسية بينهما؛ وبالتالي نظرا الرتفاع العرض من الصرف األجنيب فإن قيمة العملة اةلية سرتتفع مما يعين
اخنفاض سعر الصرفث

5

يستنتج كينز يف النظرية العامة للتشتيل والفائدة وجود عالقة ةردية بني األجور وسعر الفائدة ،ايث أن
ختفيض األجور سيعمل على زيادة التشتيل ،مما يؤدي إىل ارتفاع االستثمار ،ونظرا للعالقة العكسية بني
32
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االستثمار وسعر الفائدة؛ فإن سعر الفائدة ين فض مما يؤدي إىل اخنفاض قيمة العملة اةلية ومن ثم إىل ارتفاع
سعر الصرفث

6

تستعرض النظرية اإلنتاجية العالقة بني سعر الصرف واألجور عن ةريق زيادة انتاجية الفرد ،ايث تؤدي
األخصة إىل

سن مستواه املعيشي من خالل الزيادة يف مستوى أجره ،أي ارتفاع تكلفة االنتاج وبالتالي األسعارث

ونظرا لذلك تن فض الصادرات ويزداد الطلب على الواردات مما يزيد من الطلب على العملة األجنبية وبالتالي
ارتفاع سعر الصرفث

7

يستعرض ميلتون فريدمان نظرية كمية النقود بقوله" ليس هنالك من االة اصل فيها تتص أساسي يف كمية
النقود بالنسبة لوادة واادة من الناتج دون أن ترافقه تتصات مهمة يف مستوى األسعار بنفس االجتاه وبالعكس"،
وتوجد عالقة ةردية بني كمية النقود واألجور ايث اعترب األجور حمدد لكمية النقود ،وعند زيادة كمية النقود
يرتفع املستوى العام لاسعار اةلية مما يضعف من القوة التنافسية للدولة مع الدول األخرى ،وبالتالي يرتفع
الطلب على الواردات والذي يقابله اخنفاض يف الصادراتث وينتج عن ذلك زيادة الطلب على العمالت األجنبية مع
اخنفاض الطلب عل العملة اةلية ،مما يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرفث

8

تتناول نظرية تعادل القوة الشرائية العالقة بني األجور القيقية وسعر الصرف القيقي بشكل غص مباشر
عن ةريق عالقة كل منهما مع التض م ،ايث يرى كوستاف كاسل عند اخنفاض سعر الصرف للعملة اةلية
مقابل العمالت األجنبية فإن التض م يزداد ونتي ة للعالقة العكسية بني التض م واألجور القيقية تن فض
األجور القيقيةث

9

تضمن التأصيل النظري العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة بني األجور وسعر الصرف بشكل
غص مباشر ،وتوافقت الدراسات التالية مع النظريات ايث يوجد عالقة بني استقرار سعر الصرف وتدفق
االستثمارات حبيث أن استقرار سعر الصرف يساهم يف جذ االستثمار األجنيب ،كما يؤثر نظام سعر الصرف
املتبع على مستويات األجورث
كما تشص دراسة

11

10

إىل وجود مرونة الطلب بالنسبة لسعر الصرف القيقي ،أما األجور فتعترب غص مرنه،

كذلك يتصف الطلب اةلي على املستوردات بانعدام املرونة بالنسبة لكل من سعر الصرف القيقي واألجور،
عالوة على أن ختفيض قيمة العملة قد تعمل على زيادة كمية الصادرات و سني السا اجلاري يف األجل القصص
فقطث
تناولت عدة دراسات حمددات سعر الصرف واليت أهمها االة ميزان املدفوعات 12واليت أوضحت تأثر سعر
الصرف بشكل عكسي لتتصات ميزان املدفوعات ،ففي اال الفائض مليزان املدفوعات ال يتأثر سعر الصرف،
أما يف اال ع ز ميزان املدفوعات يرتفع سعر الصرفث
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يتحدد سعر الصرف باإلنفاق الكومي بعالقة عكسية حبيث أن زيادة اإلنفاق تؤدي إىل اخنفاض سعر
الصرف ،وهو ما يساهم يف تدهور قيمة العملة ،عالوة على وجود العالقة الطردية بني اإلنفاق الكومي واألجور 13ث
يتضح مما سبق أن النظريات والدراسات السابقة تناولت عددا من حمددات سعر الصرف ومنها اإلنفاق
الكومي الكلي ،دون النظر إىل األجور

ديدا ،وهذا ما يعرب عن ف وة يف األد االقتصاديث

 .2.7مفاهيم سعر الصرف وأنواعه :يعرف الصرف األجنيب على أنه "عملية تبادل النقود األجنبية" ،وقد تعددت مفاهيم
سعر الصرف ايث يوجد سعر الصرف االمسي ،وسعر التعادل ،وسعر الصرف القيقي والذي ميكن
بواسطة سعر الصرف الفعلي االمسي ،وسعر الصرف الفعلي القيقيث

ديده

14

ايث يعرف سعر الصرف اإلمسي بعدة تعاريف منها" وادة النقد األجنيب بداللة العملة اةلية"" ،قيمة العملة
اةلية مقومة بالعملة األجنبية" ،ويعترب سعر التعادل هو" السعر الرمسي الذي
الذهب والذي يتم مبوجبه التبادل على وفق ما

دده الدولة لقيمة عملتها من

تويه العملة من كمية الذهب" كما يعترب كل من سعر الصرف

اإلمسي وسعر التعادل أسعار معلنة ،ويتم التبادل وفقا هلما يف أسواق الصرفث

15

كما يعرف سعر الصرف

القيقي على أنه" نسبة مستوى السعر العاملي للسلع املتاجر بها إىل األسعار اةلية مقاسا بعملة مشرتكة"ث
 .3.7أهمية وحمددات سعر الصرف :تتمثل أهمية سعر الصرف يف اعتباره مؤشر قوي ملعرفة األوضاع االقتصادية
للدولة ،ايث يلعب سعر الصرف دورا مهما يف النشاةات االقتصادية اطارجية للدولة ،16ويتحدد سعر الصرف

بعدد من العوامل سيتم ذكر أهمها وهي كمية النقود ،أسعار الفائدة ،التض م ،ميزان املدفوعات ،األجورث
ايث

دد كمية النقود بعاملني ،وهما األجور وتكلفة االاتفاظ بالنقود واليت تعرب عنها أسعار الفائدةث

كما تتحدد أسعار الصرف بالتض م ،من خالل نظرية تعادل القوة الشرائية 17وميثل ميزان املدفوعات أاد
حمددات سعر الصرف ،حبيث أنه يف االة الع ز يرتفع الطلب على العمالت األجنبية ،يقابله اخنفاض الطلب على
العملة اةلية ،وبالتالي تن فض قيمة العملة اةلية أي يرتفع سعر الصرف 18ث
أما األجور عند ارتفاعها،

دد سعر الصرف من خالل زيادة الطلب على الواردات مع ثبات الصادرات ،مما

يؤدي زيادة الطلب على العمالت األجنبية يقابله اخنفاض الطلب على العملة اةلية ،وبالتالي تن فض قيمة العملة
اةلية أي يرتفع سعر الصرفث

19

 .4.7مفهوم وحمددات األجور :يعرف ادم مسيث األجور على أنها "العائد الذي

صل عليه ةبقة العمال"ث

20

كما

يعرف األجر من النااية القانونية على أنه" مثن العمل الذي يعطيه أصحا األعمال للعامل لقاء قيامه بالعمل الذي
كلف بأدائه ،وهذا املقابل عادة ما يدفع بالنقود ،وقد يكون كله أو بعضه يف صورة مزايا عينية كالسكن
والتذاء وامللبس"21ث
وتتحدد األجور بعديد من العوامل منها مستوى األجر السائد يف السوق وانتاجية العمل والتدخل الكومي
الذي يتمثل يف فرض اد أدنى لاجور ،كما يتمثل أيضا بالقدرة املالية للدولة واليت ميكن معرفتها من االة
ميزان املدفوعات ع ز أو فائض وهذا يعتمد على الصادرات املتمثلة يف اجلهاز االنتاجي للدولة والواردات من السلع
واطدمات األجنبية اليت يلعب سعر الصرف دورا كبصا يف
34

ديدها22ث
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 - IIالطريقة واألدوات:
يتناول هذا اجلزء من الدراسة الدولة حمل البحث ،ايث يستعرض مراال تطور نظام سعر الصرف األجنيب يف
مجهورية مصر العربية ،ويتضمن ذلك حمددات سعر الصرفث
 .1تطور نظام سعر الصرف األجنيب :شهد نظام الصرف األجنيب املتبع يف دولة مصر عديد من التتيصات خالل فرتة
البحث واملمتدة من عام  1990واتى  ،2015واليت سيتم تقسيمها إىل عدة فرتات زمنية توضح أبرز التتصات ،كما
يعكسها الشكل ( ،)1ايث أن يف الفرتة ( )1993 -1991قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي
تتبنى فيها سياسة إصالح لنظام سعر الصرف ،تعتمد على التحول من سياسة تعدد سعر الصرف املتبعة يف فرتة
الثمانينات ،إىل نظام مواد لسعر الصرفث
.1.1الفرتة من عام  :1991-1990متت فرتة اإلصالح على مرالتني ،بدأت املرالة األوىل فرباير  1991وتضمنت
إنشاء السوق الرة والسوق األولي للنقد األجنيب ،23وأدى ذلك إىل ارتفاع االاتياةات النقدية ،ونظرا لتقار سعر

الصرف يف كل من السوق الرة والسوق األولية ،بدأت املرالة الثانية من اإلصالح النقدي يف اكتوبر من عام
1991ايث

دمج سعر الصرف لكال السوقني وذلك بسبب االرتباط الوثيق بني البنوك على مستوى العامل

ليصبح  3.3جنيه مقابل دوالر أمريكي24ث
تضمنت املرالة األوىل اليت استمرت مثانية أشهر ،كما شهد نفس العام على بداية املرالة الثانية واليت
تعترب بداية تعويم العملة فعليا ،ويعود ذلك بسبب تضمن املرالة األوىل على القرارات املصدرة واالتفاقيات
والتشريعات ،ولكن بدأ التطبيق يف املرالة الثانية ايث أصبحت مجيع تعامالت النقد األجنيب

ت إةار السوق

الرة ،و ربطه بالدوالر األمريكي يف مجيع تعامالته25ث
عالوة على وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف واالستثمار املوضحة يف الشكل ( ،)2ايث بلغ سعر
الصرف الرمسي لعام  1990وهي أول سنة يف فرتة البحث  1.55جنيه مقابل الدوالر الوااد ،ويعترب هذا السعر قبل
فرتة بداية اإلصالح يقابله  27.413قيمة إمجالي االستثمار ،وبالنظر للسنة اليت تليها  1991وهي بداية الفرتة األوىل
من اإلصالح ،بلغ سعر الصرف  3.13جنيه مقابل الدوالر الوااد ،يقابله اخنفاض يف إمجالي االستثمار ايث بلغ
 .20.141وميكن توضيح العالقة بالشكل رقم ()2ث
 .2.1الفرتة من عام  :2000-1992يوضح الشكل ( )1استقرار سعر الصرف من العام  1992إىل عام  2000بقيمة 3.3

جنيه مقابل الدوالر ثم عاد للنمو مرة أخرى  ،26وبالتالي تطور االقتصاد املصري ،من خالل ارتفاع تدفق موارد
النقد األجنيب على البالد ،والذي أدى إىل ارتفاع االاتياةات النقدية ،والذي عزز من ذلك توقيع مصر على اتفاقية
اجلات اليت زادت من التبادل الت اري للسلع واطدمات مع الدول األخرى ،وارتفاع إيرادات السيااة مؤدية إىل
ارتفاع باالاتياةي النقدي ،وميكن توضيح ذلك بالشكل ()3ث
 .3.1الفرتة من عام  : 2008-2003اختذت السلطات النقدية قرار

رير سعر الصرف يف يناير من عام  ،2003ايث

أصبح يتحدد على أساس قوى العرض والطلب ،وأدى ذلك إىل اخنفاض سعر الصرف بنسبة  %25عن السنة
السابقة  ،2002ولتعزيز استقرار سعر الصرف

إلتاء العمل بسعر الصرف املركزي والعمل بسعر صرف يف

نطاق السوق الرة27ث وبالتالي تأثرت قيمة العملة باالخنفاض ،مما زاد من االخنفاض الرتاكمي لقيمة اجلنيه إىل
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أكثر من  %94عن قيمته بداية التسعينات ،ايث أصبحت قيمة الدوالر تعادل أكثر من  6جنيهات ،ونظرا
الستمرار نقص املعروض من العملة األجنبية أعادت السلطات النقدية تطبيق شروط اصيلة الصادرات والسيااة28ث
 .4.1الفرتة من عام  :2015-2009تشهد قيمة سعر الصرف الرمسي اخنفاضا يف عام  ،29 2015مقابل االستقرار
النسيب لسعر الصرف القيقي ،30ويعود ذلك بسبب خروج قدر كبص من االستثمارات وتراجع االيرادات
السيااية31؛ تأثرا بالظروف االستثنائية اليت متر بها البالد يف عام  2011واتى نهاية الفرتة عام 2015ث
 .2األجور :تؤثر األجور على سعر الصرف من خالل الواردات ،ايث أدى ارتفاع سعر الصرف إىل
ميزان املدفوعات من خالل زيادة الصادرات واخنفاض الواردات

سن وضع

ديدا واردات السلع االستهالكية ،واليت تعتمد

بدورها على ثالثة متتصات :األجور ،نسبة االستهالك املرغو إىل األجر املتاح ،وأخصا القيمة القيقية للسلع
املستوردة داخل ميزانية االستهالك القيقية32ث ومن هنا ميكننا معرفة أثر األجور باالعتماد على متوسط األجر
األسبوعي للعامل على سعر الصرف اإلمسي من خالل عالقة الثاني بالواردات تأثرا باألجر واملبينة يف الشكلني
()5(،)4ث
ايث توجد عالقة ةردية بني مستويات األجور والواردات من السلع واطدمات بناء على الشكلني السابقني،
وأيضا عالقة ةردية بني سعر الصرف اإلمسي واألجورث
 .3مقارنة بني األجور يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية :ميكن املقارنة بني األجور يف اململكة العربية

السعودية واألجور يف مجهورية مصر العربية؛ لفهم اجتاه كل منهما؛ متهيدا للوصول لل مشكلة البحث عن

ةريق النموذج القياسي ،ويوضح الشكل ( )6ةبيعة التتصات يف كال منهماث
ايث يوجد تشابه كبص بني اجتاه التتصات يف مستوى األجور يف كال الدولتني ،وفقا ملا سبق يف اإلةار
التطبيقي ،من املتوقع عند تطبيق سياسة

رير سعر الصرف على الريال السعودي كما ةبقت على اجلنيه

املصري فستحدث نفس النتائجث
 .4اإلطار القياسي :يتناول النموذج القياسي توصيف متتصات النموذج ،واختبار سكون السالسل الزمنية ،و ليل
نتائج تقدير النموذج القياسي ككل ،كما يهدف إىل قياس مدى تأثص األجور على سعر الصرف ،مجهورية مصر
العربية " دراسة االة" خالل الفرتة ( ،)2015 -1990من خالل تقدير العالقة التالية:

ايث يعرب  Cعن القاةع ،ومتثل (
Yيتمثل يف سعر الصرف

( معلمات النموذج املقدر ،ويتضمن النموذج القياسي على متتص تابع

تعريفه سابقا يف اإلةار النظري ،و قياسه بسعر الصرف الرمسي عملة حملية مقابل

الدوالر األمريكيث كما ميثل  X1األجور مقاسة مبعدل منو متوسط األجر األسبوعي للعامل ،وبناء على دراسة

33

(شعبان ،)2009 ،توجد عالقة ةردية بني معدل منو األجور واملتتص التابع سعر الصرفث
كما ميثل

X2

الواردات و

قياسها مبؤشر معدل منو واردات السلع واطدمات باألسعار اجلارية للعملة

اةلية ،ايث توجد عالقة ةردية بني الواردات وسعر الصرف ،كما متثل  X3الصادرات واليت

قياسها مبؤشر

معدل منو صادرات السلع واطدمات باألسعار اجلارية للعملة اةلية ،مع افرتاض وجود عالقة ةردية بني سعر
الصرف والصادراتث
36

34
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وميثل  X4معدل منو امجالي االستثمار ،وبناء على دراسة( 35سليمان )2000 ،يؤثر استقرار سعر الصرف
تأثصا اجيابيا يف جلب املزيد من االستثمارات عن ةريق انتقال األثر من سعر الصرف مرورا بأسعار الفائدة منتهية
باالستثمار ،كما يوجد عالقة عكسية بني االستثمار وسعر الصرفث

36

كما متثل  X5إمجالي االاتياةات و قياسها مبؤشر إمجالي االاتياةيات مبا فيه الذهب باألسعار اجلارية
للعملة اةلية ،ومن املتوقع أن يكون اجتاه العالقة اجيابي مع املتتص التابع ،حبيث انه عند ارتفاع سعر الصرف
تن فض قيمة العملة اةلية مقابل العملة األجنبية؛ مما يش ع على زيادة التبادل الت اري وايرادات السيااة،
وبالتالي يزداد تدفق االاتياةات للداخل لتعدد مواردهاث
وقد

االعتماد على بيانات البنك الدولي جلمهورية مصر العربية للمتتصات  ،Y, X1, X2, X3,X5كما

االعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي لبيانات املتتص X4ث
 .1.4حتليل سكون السالسل الزمنية :يعترب إجراء اختبار جذر الوادة لسكون السالسل الزمنية من أهم متطلبات
تقدير النموذج القياسي ،ايث يهدف االختبار إىل فحص خواص السلسلة الزمنية و ديدا إذا كانت املتتصات
ساكنة ومستقرة ،ويوجد عدة اختبارات للتعرف على سكون السالسل الزمنية بداللة جذر الوادة ،ايث

يف

هذا البحث است دام اختبار .Augmented Dickey-Fuller
يتضح من جدول ( ،)1أن السالسل الزمنية للمتتصات املستقلة مجيعها ساكنة ،37ايث أن املتتص التابع Y

واملتتصات املستقلة  X2و X3و X5ساكنة عند مستوى معنوية  ،5%أما املتتصين املستقلني  X1و  X4مستقلني عند
مستوى معنوية  ،1%وبالتالي ميكن تقدير النموذج القياسي است

دام ةريقة املربعات الصترى العادية.

 .2.4حتليل االرتباط :ميكن توضيح عالقة االرتباط بني املتتص التابع ) (Yسعر الصرف ،واملتتصات املستقلة
) )X1, X2, X3, X4, X5وعالقة االرتباط بني املتتصات املستقلة وبعضها البعض ،من خالل مصفوفة االرتباط ث
ويبني اجلدول ( )2وجود ارتباط خطي ضعيف سالب بني املتتص التابع  Yوكل من املتتصات املستقلة X4 ،X1

والذي يعرب عن إمجالي االستثمار ،ايث بلتت قيمة معامل االرتباط لاول ( ،)-0.1567بينما بلتت قيمة معامل
االرتباط للثاني ()-0.129801ث
ويتضح أيضا وجود ارتباط خطي ضعيف موجب بني املتتص التابع واملتتص املستقل  X2والذي يعرب عن الواردات،
ايث بلتت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.295830كما يوجد ارتباط خطي متوسط بني املتتص التابع واملتتص املستقل
 X5والذي ميثل إمجالي االاتياةات ،ايث بلتت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.467519كما يوجد ارتباط خطي
متوسط موجب بني املتتص التابع واملتتص املستقل X3والذي يعرب عن الصادرات ،ايث بلتت قيمة معامل
االرتباط ()0.649373ث
كما ميكن توضيح االرتباط بني املتتصات املستقلة ،ايث يوجد ارتباط خطي ضعيف موجب بني  X1وX2
ايث بلغ معامل االرتباط ( ،)0.226604كما يوجد أيضا ارتباط خطي سالب ضعيف بني املتتص املستقل X1

وكل من املتتصات املستقلة  ،X3, X4, X5ايث بلتت قيمة معامل االرتباط على التوالي (،)-0.263288
()-0.115697( ،)-0.052755ث
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يبني اجلدول وجود ارتباط خطي قوي نسبيا موجب بني املتتصين املستقلني  ،X3 ،X2ايث بلغ معامل االرتباط
( )0.733330وايث أنه أصتر من  0.75ميكن إدراجه يف املعادلة وعدم استبعاده ،كما يوضح اجلدول وجود
ارتباط خطي ضعيف موجب بني املتتص املستقل  X4وكل من املتتصات املستقلة  ، X2, X3, X5ايث بلتت قيمة
معامل االرتباط على التوالي ()0.327550( ،)0.005659( ،)0.047778ث
وتفيد هذه النتائج باخنفاض ااتمال وجود مشكلة االرتباط اططي بني املتتصات ،واليت تعترب من املشكالت
القياسية اليت قد تؤثر سلباً على دقة نتائج التقدير.

 -IIIالنتائج ومناقشتها :
يعتمد تقدير النموذج القياسي على ةريقة املربعات الصترى العادية ،ايث

تقدير قيم املتتص املستقل وكل

من املتتصات املستقلة عند الفرق األول ،وذلك لعدم سكون السالسل الزمنية عند املستوى وسكونها عند الفرق
األول ،ويوضح اجلدول رقم ( )3نتائج تقدير النموذج:
بلتت قيمة اختبار  )1.533683( DWوايث تبلغ القيمة اجلدولية عند مستوى معنوية  ،1.96 %5مما يدل على
عدم وجود مشكلة االرتباط التسلسلي بني البواقي ،وبالتالي ميكن االعتماد على النتائج يف ةبيعة ونوع العالقة،
ويعرب اجلدول ( )3أيضا عن العالقة بني املتتص التابع ( )Yالذي ميثل سعر الصرف اإلمسي ،واملتتصات املفسرة له
ايث يتضح معنوية  X3والذي يعرب عن الصادرات عند مستوى معنوية  ،5%يف اني مل تثبت معنوية باقي املتتصات
املستقلةث
وبالتالي فإنه إذا زاد  X3الذي يعرب عن الصادرات مبعدل  1%زاد سعر الصرف اإلمسي مبعدل  1.24%بنفس
االجتاه ،والنموذج معنوي ككل عند مستوى معنوية  ،5%واملتتصات املستقلة تفسر سلوك املتتص التابع بنسبة

.50%
وعند تقدير النموذج باستبدال سعر الصرف اإلمسي بسعر الصرف القيقي ( ،)Y2بتقديره باالعتماد على
بيانات الرقم القياسي ألسعار املستهلكني يف الواليات املتحدة  ،CPIUsالرقم القياسي ألسعار املستهلكني يف
مجهورية مصر العربية  ،CPIEgسعر الصرف اإلمسي عن ةريق العالقة

ث

من اجلدول ( )4يتضح وجود مشكلة االرتباط التسلسلي بني البواقي ،كما يوضح أن التتصات يف املتتصات
املستقلة ال تفسر التتصات يف املتتص التابع ( )Y2والذي يعرب عن سعر الصرف القيقي ،كما يوضح عدم معنوية
أي من املتتصات املستقلة ،بالتالي لن تؤخذ النتي ة يف االعتبار ،كما سيتم االعتماد على نتائج االختبار باعتبار
سعر الصرف اإلمسي املتتص التابعث
 -IVاخلالصة:
يهدف البحث إىل تقديم رؤية واضحة لاثار اةتملة للمتتصات االقتصادية املست دة يف اململكة على سعر
الصرف يف اال

ول اململكة إىل النظام سعر الصرف املرن ،ايث يعتمد منهج البحث على األسلو الوصفي

التحليلي يف اجلانب النظري من خالل ربط آثار تتصات األجور على التتص يف سعر الصرف يف مجهورية مصر
العربية ،وكذلك األسلو القياسي لتحليل أثر األجور كمتتص مستقل على سعر الصرف اإلمسي كمتتص تابع
من خالل منوذج االحندار اططي املتعدد باست دام ةريقة املربعات الصترى العاديةث
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وقد بني اإلةار النظري ،أن النظريات االقتصادية والدراسات السابقة تناولت العالقة بني املتتصين بشكل غص
مباشر ،ايث اللت أثر األجور على سعر الصرف اإلمسي من خالل

ليل أثر كل من االستثمار ،وميزان

املدفوعات ،وكمية النقود على سعر الصرفث مما يشص إىل وجود ف وة يف األد االقتصادي ،يسعى البحث
الالية لسدها ،من خالل دراسة أثر اجلور على سعر الصرف اإلمسي بشكل مباشرث
وقد توصل اإلةار التطبيقي من خالل تتبع أثر األجور على تطور سعر الصرف وأيضا حمددات األخرى له ،إىل
وجود عالقة ةردية بني املتتصين حمل البحث ،وهذا عكس ما جاء يف نتائج النموذج القياسي ،ايث مل تثبت
معنوية األجور ،عند تقدير النموذج مع سعر الصرف اإلمسي ،وكذلك عند إعادة تقديره مع سعر الصرف
القيقيث
بالتالي ميكن االستنتاج أن تتصات األجور ال تفسر تتصات سعر الصرف اإلمسي يف مجهورية مصر العربية،
كما ميكن تفسص تتصات سعر الصرف بالتتص يف الصادرات ،ايث توجد عالقة ةردية بينهما ،عند مستوى
معنوية .5%

وبالنظر إىل االة اململكة العربية السعودية ،ونظرا الستمرار الع ز يف املوازنة وتآكل االاتياةي النقدي،
وارتفاع ع ز امليزان الت اري ،قد تضطر اململكة إىل التحول إىل نظام سعر الصرف املرنث ويف هذا الصدد فإن
من الضروري لصانع القرار معرفة أن سياسة األجور لن متارس أثرا حمتمال على سعر الصرف يف اململكة يف اال
التحول إىل النظام املرن ،كما يوصي البحث بدراسة العالقة بني األجور وسعر الصرف القيقي يف اململكة
العربية السعوديةث
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 -املالحق:

شكل رقم ( )01تطور سعر الصرف رمسي يف مصر خالل الفرتة ()2015 -1990

املصدر :أعد بواسطة البااثتان باالعتماد على بيانات مصر ،البنك الدوليث
شكل رقم ( )02العالقة بني سعر الصرف الرمسي وإمجالي االستثمار خالل الفرتة ()2015 -1990

املصدر :أعد بواسطة البااثتان باالعتماد على بيانات مصر ،البنك الدولي

شكل رقم ( )03إمجالي االاتياةات وايرادات السيااة خالل الفرتة ()2014 -1995

38

املصدر :أعد بواسطة البااثتان باالعتماد على بيانات مصر ،البنك الدوليث
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شكل رقم ( )04أثر األجور على الواردات من السلع واطدمات خالل الفرتة ()2015 -1990

املصدر :أعد بواسطة البااثتان باالعتماد على بيانات مصر ،البنك الدوليث
شكل رقم ( )05أثر سعر الصرف اإلمسي على الواردات من السلع واطدمات خالل الفرتة ()2015-1990

املصدر :أعد بواسطة البااثتان باالعتماد على بيانات مصر ،البنك الدوليUNCTADث
شكل رقم ( )06مقارنة األجور يف اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية خالل الفرتة 2015-1990

39
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اجلدول رقم ( :)01نتائج اختبار جذر الوادة لسكون السالسل الزمنية
Exogenous

Prob.

t-statistic

variable

Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
None

0.0108
0.0001
0.0140
0.0335
0.0007
0.0131

)-3.688673(5%
)-5.764662(1%
)-3.576962(5%
)-3.178552(5%
)-4.866166(1%
)-2.550450(5%

Y
X1
X2
X3
X4
X5

املصدر :أعد بواسطة البااثتان  ،باالعتماد على بيانات البحثث

اجلدول رقم ( :)02مصفوفة االرتباط
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Y
1.000000
-0.156700
0.295830
0.649373
-0.129801
0.467519

X1

X2

1.000000
0.226604
-0.115697
-0.052755
-0.263288

1.000000
0.733330
0.327550
0.319711

X3

1.000000
0.005659
0.554161

X4

1.000000
0.047778

X5

1.000000

املصدر :أعد بواسطة البااثتان ،باالعتماد على بيانات البحثث

اجلدول رقم ( :)03نتائج التقدير بطريقة املربعات الصترى العادية (سعر الصرف اإلمسي)

املصدر :أعد بواسطة البااثتان باالعتماد على بيانات البحثث

اجلدول رقم ( :)04نتائج التقدير بطريقة املربعات الصترى العادية( سعر الصرف القيقي)

املصدر :أعد بواسطة البااثتان ،باالعتماد على بيانات البحثث
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 اإلحاالت واملراجع :1ث وزارة املالية السعوديةث()2016ث
2ث مؤسسة النقد العربي السعوديث ()2014ث
3ث مؤسسة النقد العربي السعوديث ()2015ث
 4سعر الصرف املصري مقابل الدوالر األمريكي
 5ث شعبان ،مث أث عث وث ()2009ث تاريح الفكر االقتصادي :الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املفتواة
 6ث كينز ،جث ()2010ث النظرية العامة للتشتيل والفائدة والنقود دار العني للنشر
وللمزيد من املراجع ميكن الرجوع إىل (القريشي2008 ،؛ الن في1988 ،؛ عبدالقادر)2011 ،
 7ث بوخاري ،لث مث ()2010ث سياسة الصرف االجنيب وعالقتها بالسياسة النقدية لبنان :مكتبة اسن العصريةث
وللمزيد من املراجع ميكن الرجوع إىل (القريشي2008 ،؛ الن في1988 ،؛ عبدالقادر)2011 ،
 8ث نفس املرجعث
وللمزيد من املراجع ميكن الرجوع إىل (القريشي2008 ،؛ الن في1988 ،؛ عبدالقادر)2011 ،
 9ث عبد القادر ،اث مث ()2011ث االقتصاد الدولي النظرية والسياسات :دار الفكرث
 10ث سليمان ،عث عث ()2000ث تأثص اسقرار سعر الصرف على تدفق االستثمارات االجنبية مباشرة إىل مصرث 31 -5 ،91ثث
Mathias, H. (2005). Compensating wages under different exchange rate regimes. University of Cologne, Centre for
Financial Research.
 11ث زيرار ،سث ()2009ث أثر سياسة سعر الصرف األجنيب يف امليزان الت اري اجلزائريث
 12ث السن ،تث جث اث ()2015ث قياس أثر ت قلبات سعر الصرف على ميزان املدفوعات :دراسة تطبيقية على اقتصاد السودان للفرتة من 2013 - 1970ث جملة
العلوم االقتصادية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودانث
العشي ،هث ()2016ث دراسة قياسية ةددات سعر الصرف يف اجلزائر خالل الفرتة 201 - 1990ث
 13ث السين ،أث ث حث ()2001ث تقدير أثر إنفاق ال اج على سعر صرف الريال السعودي ()Vol. 13ث مصر :آفاق جديدة للدراسات الت اريةث
بكر ،نث مث اث ()2014ث حمددات سعر الصرف يف مصر خالل القرتة من 201 - 1991ث
 14ث جليل ،اث عث ()2011ث سعر الصرف وإدارته يف ظل الصدمات االقتصادية عمان :دار صفاء للنشر والتوزيعث
ويوجد تنوع يف تسميات سعر الصرف ايث ذكرت عند (جليل )2011 ،بسعر الصرف الحر ،وسحعر التعحادل ،وسحعر الصحرف القيقحي والحذي ميكحن

ديحده

بواسححطة سححعر الصحرف الفعححال االمسححي ،وسححعر الصححرف الفعححال القيقححي ،أمححا يف (بوخححاري )2010 ،ذكححرت كالتححالي سححعر الصححرف االمسححي ،سححعر الصححرف
القيقي ،سعر الصرف التوازنيث
 15ث نفس املرجعث
 16ث بوخاري ،لث مث ()2010ث سياسة الصرف االجنيب وعالقتها بالسياسة النقدية لبنان :مكتبة اسن العصريةثث
17

ذكرها سابقا بالتفصيل يف التأصيل النظري

 18ث ع ام ،مث صث ()2001ث نظرية التمويلث األردن :دار زهران للنشر والتوزيعث
 19ث العقاد ،صث قث وث ()1983ث النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية بصوت دار النهضة العربيةث
ع ام ،مث صث ()2001ث نظرية التمويلث األردن :دار زهران للنشر والتوزيعث
 20ث شعبان ،مث أث عث وث ()2009ث
ع ام ،مث صث ()2001ث نظرية التمويلث األردن :دار زهران للنشر والتوزيعث
 21ث الدين ،مث شث مث جث ()2014ث األجور وعالقتها باملستوى العام لاسعار جملة البحوث اإلدارية61 -1 ، )1(32 ،ث
ع ام ،مث صث ()2001ث نظرية التمويلث األردن :دار زهران للنشر والتوزيعث
 22ث دكور ،قث شث ()1986ث مفهوم ومبادئ االجورث جملة املدير العربي121 -114 ،94 ،ث
ع ام ،مث صث ()2001ث نظرية التمويلث األردن :دار زهران للنشر والتوزيعث
 " 23اعطاء املصارف املعتمدة الق يف

ديد أسعار شراء وبيحع النقحد األجحنيب يف ضحوء ظحروف العحرض و الطلحب ،كمحا

الرتخحيص جلهحات غحص مصحرفية،

بالتعامل يف النقد (شركات الصصفة)"(ةايل)2004 ،
 24ث ةايل ،مث كث اث ()2004ث تطورات

رير سعر صرف اجلنيه املصريث جملة البحوث االدارية)2(22 ،ث
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 ع ام ،مث صث ()2001ث نظرية التمويلث األردن :دار زهران للنشر والتوزيعث
 25ث نفس املرجعث
 26يعود سبب استقرار سعر الصرف يف الفرتة املذكورة أعاله يف جدول رقم ( )1يف امللحقات
 27ث ةايل ،مث كث اث ()2004ث مرجع سبق ذكره
 28ث ابراهيم ،فث مث ()2006ث سعر الصرف املعوم واستقرار االقتصاد الكلي جملة مصر املعاصرة255 -287 ،)482(97 ،ث
 29يبينها الشكل رقم()1ث
 30كما هو موضح يف الشكل رقم ()5ث
 31يف شكل رقم()4ث
 32ث خليفه ،فث خث عث ()1995ث تأثص

رير سعر صرف اجلنيه املصري على بعض املتتصات االقتصاديةث 199 -157 ،)21(15ث

 33ث شعبان ،مث أث عث وث ()2009ث تاريح الفكر االقتصادي :الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املفتواةث
 34ث بوخاري ،لث مث ()2010ث مرجع سبق ذكرهث
 35ث سليمان ،عث عث ()2000ث مرجع سبق ذكره
 36ث كينز ،جث ()2010ث مرجع سبق ذكرهث
وللمزيد من املراجع ميكن الرجوع إىل:
لقريشي ،مث ()2008ث تطور الفكر االقتصادي :دار وائلث
الن في ،حث ()1988ث النظام النقدي الدولي وأزمة دول اطليج بتداد :بيت املوصلث
 37ث عند اختبار سكون السالسحل الزمنيحة يف اختبحار جحذر الواحدة مل يثبحت سحكون املحتتصات عنحد املسحتوى ولحذلك

أخحذ الفحرق األول(معحدل النمحو) واختبحار

السكون مرة أخرى ،وتوضح النتائج يف اجلدول رقم ( )1سكون السالسل الزمنية للمتتصاتث
38ث

أخذ الفرتة من عحام ( )2014 -1995وذلحك لعحدم تحوفر بيانحات ايحرادات السحيااة جلمهوريحة مصحر العربيحة للفحرتة( )1990واتحى عحام ( ،)1994وأيضحا

لعام()2015ث
39ث

ويل البيانات يف الشكل إىل الدوالر لتوايد القيمث
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