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    المقدمة العامة                                     
   

  
  
  

ا تشكل إىل جانب  ةسياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياس تعترب اإلقتصادية الكلية، وذلك لكو
السياسات األخرى آلية فعالة حلماية اإلقتصاد احمللي من الصدمات الداخلية واخلارجية، وختتلف درجة تأثري 

 صاد على مدى إستقرار السعر األمثل، الذي يتوقف على نظام الصرف القائم.سياسة سعر الصرف يف اإلقت

يار نظام بريتون وودز عام  إىل تبين أنظمة صرف أكثر  إجتهت العديد من الدول النامية 1973فبعد إ
 ومع مرور الوقت تعرضت العديد من الدول إىل أزمات إقتصادية أدت إىل تغيري األنظمة لعدم قابلية مرونة،

والبحث عن نظام صرف مالئم للنمو هو حمور اجلدل اإلقتصادي احلديث،  ومنذ ذلك احلني اإلستمرار عليها،
فبالرغم من أن النظرية اإلقتصادية تقرتح بأن طبيعة األنظمة جيب أن ال تؤثر على توازن املتغريات احلقيقية يف 

عملية التعديل حنو التوازن يف األجل ،إال أن  Lucas(1981)و Helpman(1981)املدى البعيد وفقا لـ 
ي إىل املستوى ، حيث يتوقع أن يعود سعر الصرف احلقيقMundel(1968)القصري ستكون خمتلفة كما أشار 

الطويل مهما كان نوع النظام املتبع، ولكن حبكم إتصاف األسعار واألجور باجلمود  التوازين يف األجل
فإن عودة املتغريات احلقيقية إىل التوازن يف املدى  Friedman (1953)خصوصا على املدى القصري كما إقرتح 

الطويل ستختلف بني األنظمة، لذلك ينسب إىل نظام الصرف املرن بأنه يعطي تعديال أسرع بعد الصدمة، 
وذلك بالتقليل من تذبذبات املتغريات اإلقتصادية الكلية، بينما يؤدي نظام الصرف الثابت إىل حدوث 

  .عر الصرف احلقيقي ينتج عنها سوء يف ختصيص املواردتشوهات يف س
وباملقابل يتميز سعر الصرف الثابت بزيادة معدالت التجارة واإلستثمار نتيجة ختفيض حالة عدم 

يف النمو نتيجة فقدان آلية التعديل للصدمات   وختفيض سعر الفائدة، مما يعوض اإلخنفاض التأكد
Ghosh(1996) ت أخرى تتضارب حول حتديد أثر أنظمة الصرف الوسيطة على ،كما أن هناك إقرتاحا

 إقتصاديات الدول الناشئة واملعروفة حبلول الزاوية. 

من هنا تربز أمهية البحث عن النموذج األمثل الذي يكفل التوازن الداخلي واخلارجي، ومنه يعترب سعر 
وتطور  جارة الدولية يف التنمية اإلقتصادية،الصرف متغريا إقتصاديا شديد احلساسية السيما أمام إتساع دور الت
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أسواق املال الدولية، لذلك يظهر هذا السعر خمتلفا إختالفا جذريا يف مضمونه ومدلوله عن املتغريات  
ا، باإلضافة إىل  اإلقتصادية األخرى، بإعتباره حلقة ربط بني اإلقتصاديات الدولية ومقياسا هاما حلجم معامال

أثر واسع على توازن اإلقتصاد الكلي، من خالل عالقته املباشرة وغري املباشرة  ذلك فسعر الصرف له
باملؤشرات اإلقتصادية الكلية، املتمثلة أساسا يف معدل التضخم، معدل النمو اإلقتصادي ورصيد ميزان 

  املدفوعات.
وق حرة إن سياسات التثبيت اإلقتصادي تنطوي على إنضباط مايل وإنضباط نقدي ويف حالة وجود س

ا أن تتسبب يف  لرأس املال يتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة املرتفعة إىل تدفقات رأمسالية كبرية نسبيا من شأ
األول أن  :ضغوط على سعر الصرف احلقيقي يف إجتاه زيادته ومنه يرتتب على أن تواجه احلكومات خيارين

من مث احلفاظ على تنافسية قطاع السلع القابلة تتدخل يف سوق النقد األجنيب ملنع املغاالة يف سعر الصرف و 
للتبادل التجاري، واخليار الثاين أن ال تتدخل وترتك السياسات كما هي بإحتمال أن يرتتب على ذلك عجز 
غري حمتمل يف ميزان املدفوعات يف املستقبل، ويف إطار هذه املشكلة اليت تواجه احلكومات عادة ما يكون من 

قتصاد حمل الدراسة أم أن هذا إلعملة احمللية يتسق مع أساسيات اذا كان إرتفاع قيمة الاملهم إستقصاء ما إ
رتفاع ميثل مغاالة يف سعر الصرف يف املدى القصري والذي تسببت فيه السياسات املالية والنقدية اليت أتبعت إلا

اد فإنه ليس هناك ما قتصاد، فإذا كان سعر الصرف متسقا مع أساسيات اإلقتصإليف إطار سياسة تثبيت ا
املطلوب يف  اإلخنفاض   عليه سيرتتبيدعو إىل اإلعتقاد بأن التدخل يف  إجتاه جعل سعر الصرف أكثر مرونة 

عر الصرف غري متسق مع أما إذا كان س قيمة العملة احمللية للحفاظ على تنافسية السلع القابلة للتبادل،
فإن التدخل يف جعل إجتاه سعر الصرف أكثر  عر الصرف،قتصاد مما يعين وجود مغاالة يف سإلأساسيات ا

تقليل املغاالة يف سعر الصرف على املدى املتوسط، ومنه ميكن إستقصاء حالة تنافسية  مرونة سيؤدي إىل
  قتصاد كما يقيسها سعر الصرف مبقارنة سعر الصرف احلقيقي الفعلي بسعر الصرف احلقيقي التوازين.إلا

قتصادية يف البلدان الناشئة وأحد إلل سعر الصرف من أهم أهداف السياسة اومنه يعترب تصحيح إختال
الشروط األساسية لتطوير األداء اإلقتصادي وضمان اإلستقرار اإلقتصادي حيث يصف إختالل سعر الصرف 

ستوى الوضعية اليت يكون فيها سعر الصرف يف البلد املعين بعيدا عن املستوى طويل األجل القابل لإلستدامة مل
سعر الصرف احلقيقي.وهلذا فإنه من الضروري حتديد املستوى التوازين لسعر الصرف حيث يعتمد حتديده على 

وبالتايل حتديد كيفية تأثري هذا الوضع على سعر  الوضع اإلقتصادي،معرفة كيفية تغري سعر الصرف احلر مع 
وجدت أن هناك بعض  سات التجريبيةالصرف ليصبح مؤشرا لسعر الصرف التوازين، ومنه فإن نتائج الدرا

قتصادية اليت حتدد سعر الصرف احلقيقي يف اإلقتصاديات الناشئة مثل معدالت التبادل إلاألساسيات ا
  ىل اخلارج ..اخل.إنفتاح اإلقتصادي تدفقات رأس املال إلالتجاري، درجة ا

إلجتار إىل السلع غري القابلة يعرف سعر الصرف احلقيقي على أنه السعر النسيب احمللي للسلع القابلة ل
أن هذا املفهوم له دافعني، أوال أنه يقدم مؤشرا لقياس درجة تنافسية البلد  Edwards(1988) لإلجتار وحسب
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قيمة سعر الصرف أو ) إخنفاض (وبإفرتاض ثبات األسعار األجنبية سوف يعكس إرتفاع ،يف األسواق الدولية
يف التكلفة  )إرتفاع(إخنفاض  ،)احلقيقي ع قيمة سعر الصرفإرتفا (ختفيض قيمة سعر الصرف احلقيقي 

يف املقدرة التنافسية للبلد حمل الدراسة، ثانيا يقدم  )تدهور(الداخلية إلنتاج السلع القابلة لإلجتار ومنه حتسن
قي هذا املفهوم مؤشرا داخليا يقيس تغري احلوافز بني خمتلف القطاعات، ومن مث فإن إرتفاع سعر الصرف احلقي

يعد مؤشرا لإلرتفاع النسيب ألسعار السلع القابلة لإلجتار، وبالتايل يصبح هذا القطاع أكثر رحبية من القطاعات 
األخرى، ومنه حيدث حتول للموارد من قطاع السلع غري القابلة لإلجتار إىل قطاع السلع القابلة لإلجتار، وإلجياد 

صياغة تعريف سعر الصرف احلقيقي على  Edwards(1989) احلل ملسألة الضرائب يف التجارة اخلارجية أعاد
غري السعر احمللي للسلع  علىسعر الصرف اإلمسي الرمسي مضروب يف السعر اخلارجي للسلع القابلة لإلجتار أنه 

  .القابلة لإلجتار
أما سعر الصرف التوازين فيمثل توازن مستدمي مليزان املدفوعات عندما يكون اإلقتصاد ينمو مبعدل 

 فإن Edwards(1989)وهو بالتايل سعر الصرف الذي يسود يف بيئة إقتصادية غري خمتلة، ووفقا لـ  ،طبيعي
، حبيث أنه يف  سعر السلع غري القابلة للتبادلسعر الصرف التوازين هو نسبة سعر السلع القابلة للتبادل إىل

األسعار الدولية، الضرائب، السياسة حالة وجود قيم توازنية مثلى يف املدى الطويل لبعض املتغريات مثل 
ىل توازن داخلي وخارجي يف نفس الوقت، ويتطلب إالتجارية، تدفقات رؤوس األموال، فإن ذلك سوف يؤدي 

، والذي يفرتض تواجده مع حتقيق معدل بطالة غري )توازن ساكن (التوازن الداخلي توازن سوق اإلنتاج والعمل
اخلارجي فيتطلب أن تكون القيمة احلالية الصافية للميزان اجلاري  أما التوازن ،(NAIRU)مسرع للتضخم 

  .)توازن ديناميكي(قيمة غري سالبة وذلك بعد األخذ بعني اإلعتبار كل التدفقات الرأمسالية طويلة املدى 
إن سعر الصرف املالئم هو سعر توازن، يف حني أن كل توازن غري دائم، من الصعب حتديده وكذلك 

خول لسعر الصرف التوازين احلافز للخصوصية أو الذاتية، مع أنه تصور مراوغ إىل درجة أن   ماحفظه، وهذا 
Robinson (1947)  إعتربه فكرة خيالية، ونتيجة هلذه الطبيعة التحايلية لسعر الصرف التوازين فقد صممت

دف تقدمي قاعدة علمية دقيقة لتقدير هذا املفهوم غري املشا   هد.العديد من املناهج 
 من بني املناهج احملددة لسعر الصرف التوازين وأكثرها شعبية مبين على مفهوم تعادل القوة الشرائية

(PPA) ، فهي النظرية اليت وضعت عالقة بني معدالت التضخم وأسعار الصرف يف سوق الصرف لعملة
ة للعملتني، أي أن األسعار بلدين، وتنطلق هذه النظرية من فكرة أن سعر الصرف يتطور بداللة القدرة الشرائي

الداخلية هي اليت حتدد سعر الصرف اخلارجي، ومنه فقد كانت تذبذبات األسعار الداخلية عقب احلرب 
على تفسري حركة أسعار الصرف بالتقلبات يف "  Gustav Cassel" احلد الذي محل العاملية األوىل كبرية إىل

اتج عن تدهور القوة الشرائية املصاحب للتضخم، ولقد خلص القوة الشرائية، وبني أن تدهور أسعار الصرف ن
" إن إستعدادنا لدفع مبلغ معني مقابل عملة أجنبية جيب يف النهاية ويف اجلوهر أن يرجع حلقيقة فكرته يف قوله:

أن هذه العملة متتلك قوة شرائية على السلع واخلدمات يف البلد األجنيب، ومن ناحية أخرى عندما نعرض كمية 
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وإن تقومينا للعملة األجنبية بعملتنا  ن عملتنا فإننا نعرض بالفعل قوة شرائية على السلع واخلدمات يف بلدنا،م
  يتوقف بالتايل على القوة الشرائية النسبية للعملتني يف بلديهما".

ل تبعا للعالقة بني مستويات األسعار السائدة يف ك دوعلى هذا األساس فإن العالقة بني عملتني تتحد
ومنه فإن التغريات اليت حتدث على مستوى أسعار الصرف تعكس التباين يف األسعار النسبية يف  ،من الدولتني

أما السعر التوازين الذي يستقر عنده سعر الصرف يف زمن معني يعين تساوي القوة الشرائية  كال الدولتني،
 للعملتني.

ازن العام املشكل هلياكل إقتصاد سعر الصرف ومنوذج التو  PPA إن نظرية تعادل القوة الشرائية الـ
قتصاديني بالبحث عن اإلواحلاجة للدراسات التجريبية القياسية املرتبطة بالتحوالت الدولية، أدت باملفكرين 

املقاربات اليت تتالءم مع املعطيات اجلديدة لإلقتصاد الدويل، وإنطالقا من منتصف الثمانينات ظهرت بوادر 
قتصاد الكلي، هذا األخري متت دراسته يف إطار السياسة اإلقتصادية على إلتوازن امبادئ تفكري جديدة حول 

بإعداد حبوثه يف ظل شروط عدم اإلستقرار النقدي مع  Williamson (1983) املدى املتوسط، ومنه قام
ر الوحيد تذبذبات قوية لسعر الصرف، حيث أرتكزت املقاربتني األوليتني على فرضيات حمددة كقانون السع

كما ،D. Plihon (1996) ومرونة األسعار أما هذه املقاربة متنح املزيد من املرونة على صعيد احلساب التجرييب
ويف مشروع منطقة اهلدف بتأييد ودعم سعر الصرف على أن يعكس  Williamson-Miller(1987)قام 

وكذا يف أجبدية اإلستقرار والضبط  األساسيات وعلى أنه حمور النقاشات حول النمو وإسرتاتيجيات التطور
  اهليكلي.

إن سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسي، يتالءم يف هذا التقريب مع سعر الصرف احلقيقي والذي 
يسمح لإلقتصاد بأن يتمركز يف طريق النمو الكامن أو التوازن الداخلي، وأن يصل إىل التوازن اخلارجي يف 

ي ألن مستوى الصرف هو الذي يسمح بتحقيق إستخدام للموارد على املدى املتوسط وقد مسي باألساس
الصعيد الدويل،حيث يسمح هذا املعدل بإكتشاف حاالت اإلحنراف باملقارنة مع وضعية التوازن واليت مساها 

Cadiou (1999) قتصاد الكلي للدولة.إلبالوضعية األساسية وهي اليت تشرتك مع توازن ا  
ل إىل دعم معترب جلعل سعر الصرف أحد املتغريات احملددة إلستقرار اإلقتصاد متي إن مقاربة ويليامسون

الكلي على املستوى العاملي، حيث أن إستعماله يف منوذج دويل متعدد يؤدي إىل حتديد مستويات سعر 
م الداخلية اليت تقع على طريق النمو املد   عوم.الصرف التوازين الذي يسمح لكل اإلقتصاديات بتحقيق توازنا

والذي يستخدم لتفسري ظاهرة حتريف سعر  Balassa أثر منهج آخر لتحديد سعر الصرف التوازين وهو
على التميز بني السلع القابلة لإلجتار  Balassa الصرف يف البلدان السائرة يف طريق النمو، ويرتكز حتليل

ذا يسلط الضوء كذلك على نتائج  PPA والسلع غري القابلة لإلجتار، وكذا على نظرية تعادل القدرة الشرائية و
 PPA وخالفا لنظرية تعادل القدرة الشرائية فوارق التطور على مستويات سعر الصرف بني إقتصاديات التبادل،

يفرتض أن السلع القابلة للتبادل هي خاضعة للمنافسة الدولية وكذا للسعر  Balassa الكالسيكية، فإن حتليل
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ري القابلة للتبادل هي ليست خاضعة للمنافسة. إذن هناك فارق بني أسعار السلع يف حني أن السلع غ الوحيد،
ومنه هذا األخري يصبح أكثر وضوح بني بلدان ذات مستوى  غري التبادلية لإلقتصاديات اليت هي يف تبادل،

   لتبادل.تكنولوجي خمتلف ومن خالله فإن التقارب ملستوى التطور حيث على تقارب أسعار السلع غري قابلة ل

وهو يعكس مساواة القدرات  ،فإن سعر الصرف احلقيقي هو مساو للواحد  PPAحتت فرضية الـ
الشرائية احلقيقية ما بني عملتني إثنتني، هذا الدليل غري متوقع حصوله بني إقتصادين إثنني الذي فيه الفارق 

افؤ قدرات الشراء ال تستطيع أن مستمر على املدى الطويل فإن تك Balassa التكنولوجي مهم، إذا كان أثر
تكون حمققة، وإن احللول الوحيدة ملعاجلته ستكون بتقليل الفارق التكنولوجي للخروج من فخ التخلف، أو 

 . (Balassa) ستداللإاملرور من مرحلة ظهور إىل مرحلة تطور تعود إىل 

يد النظام النقدي ، جرت حوارات عن جد1999أما يف وقت ظهور العملة األوربية املوحدة سنة 
الدويل، وهناك أصوات إرتفعت لتنصح بإستقرار أسعار الصرف وخباصة الدول الناشئة، ألن األزمة اآلسيوية 

ا تظهر بشكل واضح مصلحة احلكومة يف قياس وإعادة تقييم العملة قبل بدء اهلجمات  1997سنة  وخملفا
طبق أحيانا يف حالة إقتصادات سائرة يف طريق النمو يف هذا اجملال ظهرت أعمال كثرية منها ما ي املضاربية،

ا اهليكلية ألن اإلقتصادات املصدرة للبرتول هي مثقلة بالديون وبشدة وهي  وأخرى ناشئة بسبب خصوصيا
وهناك أعمال إستعملت معادالت التجارة اخلارجية مثل طريقة  موضوعة حتت برنامج اإلصالح اهليكلي،

(NIESR)  ففي هذه املقاربة حيسب  املعهد الوطين لإلقتصاد والبحث اإلجتماعي للندن،املقرتحة من طرف
سعر الصرف التوازين باملرونات املقدرة للتجارة اخلارجية، مثل معطيات التجارة اخلارجية حلجم موجود نوعا ما 

لة خمتزلة، على املدى الطويل للدول الناشئة ومقاربات أخرى حتسب سعر الصرف احلقيقي التوازين حسب معاد
حيث تعتمد على العالقات يف املدى الطويل موجودة بني سعر الصرف احلقيقي ومتغريات إقتصادية أساسية 

تسمح بوضوح هذه العالقة على املدى   Cointégrationالـمبنية على توازن داخلي وخارجي، وأن طريقة 
طويل هلا تأثري على سعر الصرف احلقيقي الطويل، جمموع اآلثار اليت حتدث على امليزان اجلاري يف املدى ال

  التوازين حتت شروط مضاعفة لتوازن داخلي مع دعم الوضعية اخلارجية الصافية.
ا مبنية على وضعية البنوك واألسواق، كذلك دليل  Gagnon (1996) كما أن هناك دراسة قام 

Goldman Sachs ستثمرين يف إختيار احملفظة يقرتح تنظيم سعر الصرف التوازين وذلك من أجل توجيه امل
(سعر الصرف التوازين الديناميكي يف األسواق الناشئة   GSDEEMERاملالية هذا السعر مسمى بـ

على سعر الصرف  Balassa وأخريا هناك منوذج جزئي بدأ على حتقيق دوام أثر . Goldman Sachs)لـ
ليل مهم للتوازن اإلقتصادي الكلي من خالل د Williamsonاحلقيقي على املدى الطويل، يأخذ تعريف 

  V. Coudert (1999)وإمكانية تأييد الدين اخلارجي.هذا النموذج هو مقرتح
تعمل على تقدير واليت  )BEER( التوازين السلوكي احلقيقي الصرف سعر مقاربة كذلك توجد هناك

لذي يعتمد على بعض الصيغة املختزلة للمعادلة اليت تصف السلوك الديناميكي لسعر الصرف احلقيقي ا
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هذه املنهجية تسمح بتجاوز املوجودات احملدودة ، الداخلي واخلارجي األساسيات املفروضة واخلاصة بالتوازن
أو لكل منوذج هيكلي   Williamsonبالقيود املستعملة يف منهجية  لسلسلة احلجم التجاري يف اإلقتصاد

تكمن يف إعادة منذجة جمموعة  BEER ملقاربةمنذجة عامة   Clark - Mac Donald (1997)إقرتحومنه 
إنتاجية  حدود التبادل،(املتغريات األساسية اليت تستطيع التأثري على سعر الصرف احلقيقي يف املدى الطويل 

مث البحث عن عالقة التكامل  )أسعار البرتول، خمزون األصول اخلارجي الصايف، معدل البطالة... العمل،
ونظرا حلساسية النتائج لعدد  FEERاألساسية، وعلى عكس منهجية الـ واملتغريات   بني سعر الصرف املشرتك

يف األوساط العلمية فإن مقاربة سعر الصرف التوازين السلوكي تريد أن تكون القياسية من خيارات النمذجة 
ا تقوم على طرق اإلقتصاد القياسي للسالسل الزمنية أو معطي غري  ات السلة أكثر حيادا وأكثر إجيابية، أل

املستقرة وإرتباط التقدير احملتمل بعالقات التكامل املشرتك بني أسعار الصرف املشاهدة وجمموعة مقرتحة من 
(جمموعات من  وحتت هذه املنهجية جاءت العديد من الدراسات واملقاالت وذلك بعينات خمتلفة األساسيات

  الناشئة)، حيث إستعملت بيانات سنوية وفصلية  جمموعات من الدول الدول الصناعية مقابل عينات أكرب،
تقدير هذه البيانات بطرق القياس اإلقتصادي  ومنه ،)filtrées(و معطيات حالية يف مقابل معطيات مصفاة 

ومن بني هذه الدراسات وبإستخدام هذه للسالسل الزمنية، وسالسل بانل غري املستقرة والطرق الالمعلمية، 
  .Lopez-Villavicencio (2006) و  Bénassy-Quéré-al (2007) التقنيات

 Stein واملقرتحة من طرف )NATREX(أما فيما خيص مقاربة سعر الصرف احلقيقي التوازين الطبيعي 
  Stein(1994) والذي عرفه كسعر صرف مالئم مع التوازن الكلي يف غياب عوامل نظرية ودورية، ومنه فإن

الذي أكد على أن السبيل الوحيد املالئم لتعريف سعر ، و Nurkseأضاف مفهوم سعر الصرف التوازين لـ 
الصرف التوازين هو حفظه يف توازن وألجل مرحلة ما مليزان املدفوعات، فهناك توازن ما يفرض زيادة على ذلك 
 إستبعاد املؤثرات الفصلية والدورية كالتغريات يف اإلحتياطات وتدفقات رؤوس األموال يف األجل القصري، ألن

زيادة اإلحتياطات يوقع ميزان املدفوعات يف توازن، وكذلك تدفقات رؤوس األموال يف األجل القصري تقدم 
طرف مقابل ملتغريات اإلحتياطات يف القطاع اخلاص وجيب أن تكون معتربة كفرض يف األجل القصري وليس  

  كردة فعل يف األساسيات.
يف كل برنامج تعديل، وحتديد مستوى أمثل لسعر إن تعديل سعر الصرف وكذا قابلية التحويل جندها 

الصرف ميثل نقطة هامة يف جناح سياسات التعديل املتخذة، إذ يؤثر هذا األخري على كافة التوازنات الكلية 
 لإلقتصاد.

ولتدعيم هذه الدراسة وإبراز مكانتها العلمية إخرتنا حالة اجلزائر كنموذج للبحث، فبعد جتربة فاشلة يف 
ج اإلشرتاكي بدأت جتربة أخرى مع بداية الثمانينات تؤكد وتراهن على املنهج الليبريايل يف عالج ظل املنه

، مث األزمة السياسية 1986أزمات اإلقتصاد اجلزائري، فكساد السوق البيرتولية وسقوط سعر صرف الدوالر يف 
املسار اإلقتصادي، فرتتب عن ذلك  ، أثرت بصفة قوية على سريورة1988احلادة اليت عرفتها اجلزائر يف أكتوبر 
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وذلك بتبنيها  مجلة من املشاكل اإلقتصادية.من هذا املنطلق باشرت اجلزائر يف حماولة اخلروج من هذه املشاكل،
لنظام إقتصادي جديد متمثال يف إقتصاد السوق، فكان التعديل واإلصالح اهليكلي لإلقتصاد الذي يضم مجلة 

  يض قيمة العملة الوطنية،  حترير التجارة اخلارجية، رفع الدعم عن األسعار...من املقاييس من بينها : ختف
طاء من أهم احملاور اليت ركزت عليها اإلصالحات اإلقتصادية هي حترير سعر الصرف والتوجه حنو إع

 و %22بنسبيت  1994و1991فكانت البداية بتخفيض قيمة الدينار سنيت قيمة حقيقية للعملة الوطنية،
مث بعدها مباشرة جاءت مرحلة تبين سعر الصرف املرن اليت أفتتحت بتنظيم جلسات ، على التوايل 40.17%

، مث القيام بإنشاء سوق الصرف مابني البنوك مع 1995إىل غاية أواخر سنة  1994التثبيت بداية من أكتوبر 
  معلنة بذلك عن تبين نظام التعومي املدار. 1995بداية سنة 

  إشكالية البحث كالتايل:ومنه تربز معامل 
  اإلشكالية

ما هي العوامل احملددة لسعر الصرف احلقيقي التوازين يف اجلزائر؟.أو بعبارة أخرى ما هو املستوى األمثل لسعر 
الصرف احلقيقي الذي يسمح بتحقيق التوازنات الداخلية واخلارجية حىت ميكن إستخدامه كمرجع ملتابعة حالة 

 ؟. تنافسية اإلقتصاد الوطين
نا إىل جانب هذه اإلشكالية العامة، ومن أجل حتقيق الغاية احملددة سالفا للبحث حمل الدراسة فقد حصر 

  املوضوع يف التساؤالت التالية
  التساؤالت الفرعية

  العالقة بني ترتيبات أسعار الصرف واألداء     ما هي أهم النظريات املفسرة لسعر الصرف؟. وما مدى •
 الكلي؟.    اإلقتصادي          

  هل تقدم النماذج القياسية النظرية توضيحا مناسبا لتكوين أسعار الصرف؟. •
 ما هي املناهج احملددة لسعر الصرف احلقيقي التوازين؟ •
لقد بدت عملية ختفيض قيمة الدينار كوسيلة وحيدة حلل املشاكل اإلقتصادية واملالية للجزائر بعد  •

ياسة يف إعادة التوازن؟. وما هي الشروط الواجب توافرها عدة حماوالت، فما مدى فعالية هذه الس
 إلجناح عملية ختفيض الدينار اجلزائري؟.

ما هي الطرق املستعملة لتقدير القيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر؟وما هي النتائج  •
اإلمسية لسعر الصرف التطبيقية للتقلبات الزائدة يف معدالت سعر الصرف احلقيقية وعدم توافق القيمة 

 الرمسي مع مستواها التوازين؟
 هل هناك عالقة سببية بني سعر صرف الدينار اجلزائري وأساسيات اإلقتصاد الكلي؟ •

 الرئيسية اليت نعمل جاهدين لإلجابة عليها يف الفصول الالحقة . رهذه التساؤالت متثل احملاو          
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  الفرضيات
  د مت إرفاق اإلشكالية أعاله الفرضيات التالية:نظرا لطبيعة وحمتوى الدراسة فق

  إرجاع القيمة احلقيقية للعملة يؤدي إىل تصحيح اإلختالالت اهليكلية اليت يعاين منها اإلقتصاد. •
اإلجراءات والتدابري املتخذة يف برنامج التعديل اهليكلي هي صاحلة جلميع الدول الناشئة مهما كان  •

 النظام اإلقتصادي املتبع.
ا على احلسابات اخلارجية، دون اللجوء إىل إجراءات بإمك • ان عملية التخفيض لوحدها ممارسة تأثريا

 أو سياسات تكميلية.
  الدراسات السابقة 

يف حدود علم الباحث مت تناول موضوع  منذجة سعر الصرف مع دراسة حالة اجلزائر يف الرسائل واألحبات 
  التالية:
بإستعمال طريقة  )2003-1990(عر صرف الدينار اجلزائري مصار منصف: حماولة منذجة سلوك س •

ختصص إقتصاد  -ية درسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم اإلقتصا عبارة عن، VARالـ 
بإشراف األستاذ الدكتور ميلودي بوبكر،  2007بكلية العلوم اإلقتصادية جامعة اجلزائر  -قياسي

ولة بناء منوذج قياسي لتفسري العالقة بني سعر صرف الدينار حيث تدور إشكالية البحث يف حما
اجلزائري واملتغريات اإلقتصادية الكلية حسب أساسيات النظرية اإلقتصادية بعد اإلصالحات اهليكلية 

سعر  هذا ؟.وحسب هذا الباحث فإن تقديرإىل يومنا  1990والتحرير الفعلي إنطالقا من سنة 
ة كبرية حيث مل توجد مناذج تفسريية لسعر الصرف ويعود هذا إىل الصرف يف اجلزائر يشكل صعوب

عدم مقدرة النماذج اإلقتصادية القياسية والسالسل الزمنية على تفسري السلوك العشوائي ألسواق 
   .(VAR)حندار الذايت إلج تقديرا لسعر الصرف هي مناذج الذلك جند أكثر النماذ  الصرف،

، الوطينلصرف للدينار اجلزائري يف ظل التعديل اهليكلي لإلقتصاد قنيش حممد: حماولة تقييم سعر ا •
ية بكلية العلوم اإلقتصادية جامعة درسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم اإلقتصا عبارة عن
بإشراف األستاذ الدكتور بويعقوب، حيث تدور إشكالية البحث يف حماولة تقييم  2004وهران

ف الدينار على التوازنات اإلقتصادية الكلية يف إطار تبين اجلزائر برامج التعديل التقلبات يف سعر صر 
اهليكلي، ومن نتائج هذه الدراسة هي أن التقلبات الزائدة يف معدالت الصرف احلقيقية سيؤدي إىل 

 حدوث تكاليف كبرية على التوازنات الكلية وعلى مستوى الرفاه اإلجتماعي.

 عبارة عن -حالة الدينار اجلزائري-على سعر الصرف ARCHاذج الـ بن صفطة مليك: تطبيق من •

رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف اإلقتصاد واإلحصاء التطبيقي باملعهد الوطين للتخطيط 
بإشراف األستاذ الدكتور زعطوط علي، ومنه فإن إشكالية هذه  2003سنة  -اجلزائر –واإلحصاء 

منوذج للتغري يف تطايرية سعر صرف الدينار اجلزائري بالنسبة للعملة  الدراسة متثلت يف حماولة تقدمي
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من مشاهدات يومية، وهذا  2003سنة  إىل 2000 األوربية اليورو والدوالر األمريكي من سنة
ا مكنت الباحث من مقارنة النماذج  ARCH بإستعمال مناذج من نوع ومن نتائج هذه الدراسة أ
وذلك من خالل تقدير التطايرية ومقارنة جماالت الثقة الناجتة عن إستعمال املتناظرة وغري املتناظرة 

، وهذا اجلانب جيلب إهتماما خاصة يف جماالت لتقدير داخل العينة وخارج العينةخمتلف هذه النماذج 
 إدارة احملافظ واملخاطر الناجتة عن التقلبات يف سعر الصرف، كما أن النماذج الرتاجعية الشرطية والغري

أعطت مثارها يف هذه الدراسة أحسن من مناذج الدرجة األوىل اخلطية  )ARCH(متجانسة التباين 
(ARMA) وذلك فيما خيص حتديد سعر الصرف    . 

رسالة مقدمة  عبارة عن -حالة الدينار اجلزائري -: حماولة حتليل حمددات سعر الصرف عالهم أمال •
اجلزائر -التطبيقي باملعهد الوطين للتخطيط واإلحصاء  لنيل شهادة ماجيستري يف اإلقتصاد واإلحصاء

بإشراف األستاذ الدكتور بن عبداهللا يوسف، حيث تدور إشكالية البحث يف حماولة  2003سنة 
حتديد السعر التوازين للدينار اجلزائري وقياس إختالل سعر صرف الدينار وذلك بتطبيق بعض النماذج 

                                                                 توسط والطويل.املفسرة لسعر الصرف يف املديني امل

  أهمية وأهداف البحث
ا املؤسسات املالية  يكتسب هذا البحث أمهيته من خالل الدراسات والبحوث احلديثة اليت قامت 

تم بالبحوث املالية والنقدية، حيث أصبح الش غل الشاغل للخرباء يف جمال املالية ومراكز األحباث الدولية اليت 
ويضمن إستقرار اإلقتصاد الكلي،  ما مع التحوالت املالية والنقديةالدولية هو البحث عن النموذج األكثر تالئ

اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى مسامهة سعر الصرف احلقيقي التوازين يف حتقيق أما فيما خيص 
منه يعد التقدير الدقيق لسعر الصرف التوازين شيء ضروري ألي دولة تتبىن التوازنات الداخلية واخلارجية، و 

إدارة سياسة إقتصادية كلية ذات توجه خارجي وبالنظر للدراسات التجريبية يف هذا اجملال يتضح أن عدم توافق 
أكرب من  القيمة اإلمسية لسعر الصرف الرمسي ومستواها التوازين سيؤدي إىل وجود سعر مغاىل فيه، أي مقوم

وهلذا ، قيمته احلقيقية والذي يؤدي إىل حدوث عدم توازن يف اإلقتصاد الكلي مع ضعف األداء اإلقتصادي
   فإنه من الضروري حتديد املستوى التوازين لسعر الصرف ومن مث تفسري جمراه.

  دوافع إختيار الموضوع 
مة لرسالة املاجستري املعنونة بدراسة أثر لقد مت إختيارنا هلذا املوضوع وفق إعتبارات عديدة منها: أنه تت

بإشراف األستاذ الدكتور بن بوزيان  -حالة اجلزائر - تغريات سعر الصرف على النموذج اإلقتصادي الكلي
حممد، ونظرا كذلك للقيمة العلمية للموضوع خاصة، وأنه من أبرز املواضيع على الساحة الدولية، ورغبة منا 

 ومن األستاذ املشرف. 
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  منهجية وأدوات التحليل المستعملةال
لقد إقتضت طبيعة البحث و خصوصيته التعامل مع املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري من 
خالل التطرق إىل أهم األدبيات املتعلقة مبحددات سعر الصرف، وكذلك إىل خمتلف الدراسات التجريبية 

التطبيقي فأستعمل املنهج التحليلي معتمدين على مجع  ، أما يف اجلانباخلاصة باملوضوع ومقارنة النتائج
  املعطيات وتبويب البيانات اخلاصة بالعينة املدروسة،كما مت اإلستعانة مبجموعة من األدوات تتمثل أساسا يف:

  اإلحصائيات املتعلقة باملتغريات املكونة للنموذج؛ -
 الكلية؛ أدوات القياس اإلقتصادي والتحليل الكلي نظرا لطبيعة املوضوع -
 التقارير و الدوريات املتعلقة مبوضوع الدراسة؛ -
 و هو برنامج متخصص يف الدراسات القياسية و االحصائية. Eviews 6إستخدام برنامج  -

 حدود الدراسة 
زماين، ففيما خيص اإلطار املكاين رأينا أن خنص هذه  دراسة املوضوع يف إطارين مكاين وحددت 

-1970نظرا لألسباب السالفة الذكر. أما اإلطار الزماين فقد حددت الفرتة ما بني  الدراسة باإلقتصاد اجلزائري

2010 .  
  هيكل وخطة البحث

إيضاح أمهيتها لوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة و إختبار الفرضيات، وللإلجابة على إشكالية البحث و 
خص عاما عن املوضوع متبوعا إقتضت الضرورة تناول املوضوع يف ستة فصول ختتتم خبامتة عامة تتضمن مل

  بأهم النتائج املتوصل إليها.
مت صياغة الفصل األول من البحث كمدخل عام للموضوع قيد الدراسة واملعنون بـ "نظرية سعر  

الصرف واألداء اإلقتصادي الكلي" واهلدف منه هو البحث يف تطور نظرية سعر الصرف وحماولة حتليل العالقة 
رف واألداء اإلقتصادي الكلي، ومنه فقد قسمنا هذا الفصل إىل أربعة عناصر، حيث بني ترتيبات أسعار الص

نتعرض يف العنصر األول إىل دراسة أسعار الصرف بشكل عام، ومنه فقد حناول اإلملام باملفاهيم والتعاريف 
صرف بعرض بعض النظريات احملددة لسعر الاخلاصة بسعر الصرف وأنواعه الرئيسية، مث بعد ذلك نقوم 

والسيما نظرية تعادل القدرة الشرائية اليت تعد من أهم األطر النظرية املفسرة لسعر الصرف وهذا يف عنصر 
أما يف العنصر الثالث فيتم تقدمي النظرة اجلديدة ألنظمة الصرف واليت تقوم على التصرحيات الرمسية للدول  ثان،

على األنظمة الفعلية، وإن عدم التطابق املوجود بينهما لدى صندوق النقد الدويل تبعا ألنظمة الصرف الرمسية و 
أدى إىل تصنيف أنظمة الصرف حسب عدة ترتيبات، ويف العنصر األخري سوف نقوم  بدراسة الدليل التجرييب 

  على حتديد النظم واألداء اإلقتصادي الكلي.
اولت معاجلة سلوك سعر ختلف النماذج النظرية القياسية اليت حالفصل الثاين سنجري عملية مسحية مل

حيث يركز هذا النموذج على حتليل فاعلية ، Mundell- Flemingالصرف، ففي املبحث األول نقدم منوذج 
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سياسات اإلستقرار اإلقتصادي يف اإلقتصاد املفتوح وإىل حتليل أثر توازن ميزان املدفوعات، أما فيما خيص 
اتيكية وترجع هذه التسمية إىل كون هذه النماذج تنطلق املبحث الثاين فقد خصصناه لعرض أهم النماذج الست

أساسا من فرضية مفادها حالة اإلقتصاد يف فرتة معينة غري مرتبطة بنموه يف املراحل السابقة واليت من بينها 
النموذج النقدي األساسي يف ظل مرونة السعر، وكذا منوذج إختيار احملفظة ومنوذج إحالل العملة، ويف املبحث 

ا تصف الثا لث جاءت حماولتنا لدراسة دينامكية سعر الصرف، ألن النماذج الستاتيكية تعترب حمدودة لكو
ا سامهت يف تأسيس ، حاالت التوازن بدون شرح أي إجتاه يأخذ اإلقتصاد يف إنتقاله من حالة إىل أخرى إىل أ

، ومنوذج الفقعات املضاربية Dornbuschالنماذج الديناميكية ومن بني هذه النماذج منوذج اإلندفاع السريع لـ 
  .Fränkelوكذا منوذج 

سعر الصرف يف التوازن، ففي العنصر األول نتطرق إىل نظرية  الفصل الثالث والذي خيتص بدراسة
تعادل القوة الشرائية وسعر الصرف احلقيقي، وذلك من خالل تقدمي األدبيات األولية هلذه النظرية و األدبيات 

كزة على إختبارات اجلذر األحادي والتكامل املشرتك وكذا سالسل بانل وذلك للوقوف عند أوجه احلديثة واملرت
القصور هلذه النظرية ووضع األرضية املناسبة لدراسة مقاربات التوازن الكامن، ويف العنصر الثاين حناول تقدمي 

 1983سنة  Williamsonظرية ، ويف هذا اإلطار مت صياغة نالصرف احلقيقي التوازين األساسي مقاربة سعر
قرتاح طريقة حتليلية إختالالت جد هامة يف أسعار العمالت، وهو األمر الذي أدى إىل إحيث كانت هناك 

لتقييم أو تقدير ملناطق الصرف التوازين، واليت كانت هلا عدة مزايا على صعيد احلاجات اإلسرتاتيجية للدول 
-Clarkص ملقاربة سعر الصرف التوازين السلوكي املقرتح من طرف األكثر تطورا، أما العنصر الثالث فقد خص

Mac Donald(1997) ،  حيث تقوم هذه املقاربة على إعادة منذجة جمموعة املتغريات األساسية اليت تستطيع
التأثري على سعر الصرف احلقيقي يف املدى الطويل، وأخريا نقوم بعرض مقاربة أخرى من التوازن الكامن واليت 

الذي عرفه كسعر  Stein  قدم من طرف ، امل NATREXثل يف منوذج سعر الصرف التوازين الطبيعيتتم
  وهذا يف العنصر الرابع.صرف مالئم مع التوازن الكلي يف غياب عوامل نظرية ودورية 

الفصل الرابع واملعنون بـ "تسيري سعر الصرف واألداء اإلقتصادي الكلي يف اجلزائر"حيث نتعرض يف 
ث األول إىل تطور سياسة الصرف يف اجلزائر واليت إمتدت على مرحلتني يف إطار سعر الصرف الثابت مث املبح

اإلنتقال إىل نظام التعومي، أما املبحث الثاين والذي ندرج فيه إختالل التوازنات الكلية واليت كانت من مجلة 
ة الوطنية كوسيلة لتضميد اإلختالالت األسباب اليت دفعت وعجلت بطرح فكرة ختفيض القيمة اخلارجية للعمل

الكلية، وأخريا املبحث الثالث والذي يهتم بدراسة تعديل سعر الصرف وحماولة إسرتجاع التوازنات اإلقتصادية 
  الكلية.  

 )2010-1970(ويف الفصل اخلامس نقوم مبحاولة تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين يف اجلزائر للفرتة 
هو معرفة مدى مسامهة سعر الصرف احلقيقي التوازين يف حتقيق التوازنات ا الفصل من هذحيث أن اهلدف 

ذا فإننا نتعرض يف العنصر األول قدير واقع حالة الدينار اجلزائريالداخلية واخلارجية، وكذلك إىل إثبات ت ، و
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 لـاتجريبية ملقاربة فإن الدراسات واألعمال ال ومنه، على الدينار اجلزائري Williamsonإىل تطبيق منوذج 
FEER  ذا فإن هذه احملاولة متنحنا الفرصة حملاولة تطبيق هذا النموذج على معطيات اإلقتصاد اجلزائري، و

مقاربة  تطبيق  أما العنصر الثاين فيتضمن تسمح لنا كذلك بتحديد موقع الدينار بالنسبة لإلقتصاد الوطين،
تقوم على منذجة الوضع االقتصادي واملتمثلة يف إختبار اليت  BEERسعر الصرف احلقيقي السلوكي الـ 

Edwards(1989-94)   1994(و الذي طوره(Elbadawi .   
وأخريا الفصل السادس والذي خيتص بدراسة سعر الصرف وأساسيات اإلقتصاد اجلزائري للفرتة 

اجلزائري واليت   حتليل وإختبار أساسيات اإلقتصاد ومنه فإن اهلدف من هذا الفصل وهو، )2010- 1970(
، وبالتايل ففي املبحث األول كانت منذ سنوات السبعينات املؤثر األكرب يف تثبيت سعر صرف الدينار اجلزائري

، وللمقارنة بني حالة إقتصادية داخلية وخارجية نستعمل فروقات عناصر ميزان املدفوعات اجلزائري حناول حتليل
لثاين، ويف العنصر الثالث نقوم بعرض ظاهرة حتريف سعر الصرف التضخم وهذا ما حناول دراسته يف املبحث ا

منوذج جزئي سيبدأ على وهذا لوضع األرضية املناسبة لتطبيق  Balassaيف البلدان الناشئة واليت تعرف بأثر 
من  Williamsonعلى سعر الصرف احلقيقي على املدى الطويل، ويأخذ تعريف  Balassaحتقيق دوام أثر 
 قتصادي الكلي وإمكانية تأييد الدين اخلارجي. هذا النموذج هو مقرتحإلم للتوازن اخالل دليل مه

Coudert(1999) ،،ويف املبحث الرابع نقوم بتقييم قوة العالقة بني التحركات النقدية وسلوك الدينار اجلزائري 
رجية، وكذلك على أما يف العنصر اخلامس فنحاول إجراء إختبار جترييب للتخفيض على كتلة التجارة اخلا

املتغريات الكلية األساسية يف اجلزائر، ومنه تقدير قدرة سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري يف إرجاع التوازن 
  .يف اجلزائر dutch diseaseللحساب اجلاري ،وأخريا نتعرض إىل ظاهرة الـ 

أن نفوز بأجري اإلجتهاد و ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف إختيار املوضوع ودراسته، عسانا 
  اإلصابة، و إن مل يكن فحسبنا أننا حاولنا و اهللا من وراء القصد...   
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 الفصل األول 
  
  نظرية سعر الصرف واألداء 

  الكلي اإلقتصادي
  

ا وإمنا جيب أن حتدد العملة ال يكفي  ا الدولية، وأن حتدد حقوقها وديو أن تعرف كل دولة حسابا
ا، وأن املبادالت الدولية حتسب بقوة اإلبراء حبدود تلك الدولة، ومن هنا ال يتم اليت ي تم التحاسب والدفع 

التحاسب وال الدفع فيما بني الدول، إال وجترى فيه مقارنة بني عملتني على األقل، عملة الدولة اليت ينتمي 
ت النقود احمللية املتداولة داخل الدولة الواحدة ال إليها الدائن، وعملة الدولة اليت ينتمي إليها املدين، فإذا كان

عتبارها وسيطا للتبادل، فاألمر خيتلف متاما يف التجارة اخلارجية، أي إمتثل عائقا يف عمليات البيع والشراء ب
 توجب على البلد املصدر حتويل العمالت األجنبية احملصل عليها إىل العملة احمللية، والقيام بالعملية املعاكسة

  بالنسبة للبلد املستورد.
إن األداة اليت متكن من ضبط وتقومي مثل هذه العملية، من خالل ربط األسعار احمللية باألسعار 
اخلارجية هي ما تعرف بسعر الصرف، فيعترب هذا األخري متغريا إقتصاديا شديد احلساسية للمؤثرات الداخلية 

جية يف التنمية اإلقتصادية، وتطور أسواق املال الدولية، لذلك واخلارجية السيما أمام إتساع دور التجارة اخلار 
عتباره حلقة إفيظهر هذا السعر خمتلفا إختالفا جذريا يف مضمونه ومدلوله عن املتغريات اإلقتصادية األخرى، ب

ا، باإلضافة إىل ذلك فسعر الصرف له أثر واس ع ربط بني اإلقتصاديات الدولية، ومقياسا هاما حلجم معامال
على توازن اإلقتصاد الكلي من خالل عالقته باملؤشرات اإلقتصادية الكلية، وبذلك أصبح سعر الصرف 
يكتسب أمهية بالغة كأداة من أدوات اإلقتصاد الكلي، رغم أن درجة تأثريها يف اإلقتصاد ختتلف باختالف 

  نظم الصرف املتبعة اليت تعود إىل تباين حمددات كل نظام.
تدور حول املقارنة بني أنظمة أسعار الصرف الثابتة واملرنة، كانت النظرية  1960-1950خالل الفرتة 

من وجهة نظر السياسة اإلقتصادية، وقد تطورت نظريات سعر الصرف بصفة مستمرة منذ السبعينات بعد 
يار نظام "بروتن وودز" والذي سبب هزات قوية يف أسعار الصرف، أما فرتة التسعينيات فقد عرفت  نظم إ

أسعار الصرف يف اإلقتصاديات الناشئة أزمات مالية حادة ناجتة عن موجات التحرير املايل واحلركات الضخمة 
ا من قبل الدولة واألنظمة  لرؤوس األموال األجنبية، ومنه برزت إشكالية التصنيف بني األنظمة الرمسية املصرح 
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لسياسات اإلقتصادية املتبعة، ومنه فإن اإلقدام على اإلختيار الفعلية اليت تتبعها بناءا على احملددات الرئيسية وا
السليم لنظام سعر الصرف يفرض أن يكون هناك قدر من الدليل التجرييب على األداء اإلقتصادي، ومن هذا 
املنطلق جاءت عدة دراسات نظرية وأمربيقية واسعة النطاق للرد على التساؤل الذي يقول ما هو الدليل على 

  اإلقتصادي الكلي ملختلف ترتيبات أسعار الصرف؟.األداء 
ختبار وحتليل العالقة بني إإن اهلدف من هذا الفصل وهو دراسة تطور نظرية سعر الصرف وحماولة 

ترتيبات أسعار الصرف واألداء اإلقتصادي الكلي، وعلى هذا األساس يتم معاجلة هذه الدراسة يف أربعة 
  عناصر.

دراسة أسعار الصرف كمدخل عام للموضوع قيد الدراسة، ومنه قمنا فقد خصصنا العنصر األول ل
بإملام املفاهيم والتعاريف اخلاصة بسعر الصرف وأنواعه الرئيسية، لنضع بذلك األرضية املناسبة لعرض بعض 
النظريات لسعر الصرف والسيما نظرية تعادل القدرة الشرائية اليت تعد من أهم األطر النظرية املفسرة لسعر 

  الصرف وهذا يف عنصر ثان.
أما يف العنصر الثالث فقد مت تقدمي النظرة اجلديدة ألنظمة الصرف واليت تقوم على التصرحيات الرمسية 
للدول لدى صندوق النقد الدويل تبعا ألنظمة الصرف الرمسية وعلى األنظمة الفعلية، وإن عدم التطابق املوجود 

عدة ترتيبات، ويف العنصر األخري متت دراسة الدليل التجرييب  بينهما أدى إىل تصنيف أنظمة الصرف حسب
 على حتديد النظم واألداء اإلقتصادي الكلي.

  

  أسعار الصرف .1
سلعة معينة  قتناءإفتقتضي تسوية املعامالت واملدفوعات الدولية، وجود أداة للتسوية ومقياسا للقيمة، 

يتطلب حتديد نسبة الوحدات بالعملة احمللية إىل العمالت من دولة ما ال يتم دفع قيمتها بالعملة احمللية، بل 
  : سعر الصرف.ـالنسبة يف األدبيات اإلقتصادية باألجنبية، ويطلق على هذه 

  تعريف سعر الصرف .1.1
يعرف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات اليت جيب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة 

  .1واحدة من العملة األجنبية
كن أن نعرفه بطريقة عكسية على أنه "عدد الوحدات من العملة األجنبية الالزمة للحصول على كما مي

  .2وحدة من العملة احمللية
 أما اإلقتصادي محدي عبد العظيم فيعترب أن "النقد األجنيب هو مبثابة سلعة كغريها من السلع يتم تبادهلا 

 

                                                 
1 - BENASSY. A )1993(  , " comment se fixent les Taux de changes : un bilan " economie et prévision N°                 
     107, P37-58. 
2 - Philippe avoyo et autres )1993( , "finance appliquée" paris dunod, P 53. 
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  . 3وحدات من العملة الوطنيةمع الدول املصدرة هلذه العمالت، ويعرب عن مثنها ب
ذا جيسد أداة الربط بني اإلقتصاد احمللي وباقي اإلقتصاديات فضال عن كونه وسيلة هامة للتأثري  وهو 

ص بني القطاعات اإلقتصادية وعلى رحبية الصناعات التصديرية وتكلفة املوارد املستوردة، ومن ـتخصيالى ـعل
و باإلضافة إىل ذلك يربط بني أسعار السلع يف اإلقتصاد احمللي ذلك على التضخم والنتائج والعمالة، وه

  .4وأسعارها يف السوق العاملية، فالسعر العاملي والسعر احمللي للسلعة مرتبطان من خالل سعر الصرف
  صيغ سعر الصرف .2.1

عريات يف الواقع العملي ال ميكن أن تتحدد العالقة بني عملة دولة معينة وعمالت أخرى من خالل التس
اليومية املعلن عنها يف فرتة معينة، وإمنا تدخل إعتبارات أخرى تكسب سعر الصرف صيغا عديدة، لكل منها 

 مدلوهلا وبالتايل إستعماهلا اخلاص.
  سعر الصرف اإلسمي .1.2.1

يعرف سعر الصرف اإلمسي الثنائي على أنه سعر عملة أجنبية بداللة وحدات عملة حملية، وميكن أن 
ذا التعريف هو يعكس هذا  التعريف حلساب العملة احمللية بداللة وحدات من العملة األجنبية، واملقصود 

ا الشرائية من سلع وخدمات  سعر الصرف اإلمسي، أي سعر العملة اجلاري، والذي ال يأخذ بعني اإلعتبار قو
  .5ما بني البلدين

ا أو حتسنا، كما ميكن لسعر الصرف أن يتغري سعر الصرف اإلمسي يوميا، وهذه التغريات تسمى تدهور 
يأخذ منحىن إجتاهيا مغايرا ملستواه احلايل يف األجل الطويل، وكذلك ميكن أن يتذبذب بشدة تبعا لظروف 

  العرض والطلب.
وميكن تثبيت سعر الصرف اإلمسي إذا حافظت السلطات على مستوى مستقل لسعر الصرف اإلمسي 

يف سوق الصرف أو عن طريق عدم السماح بتنفيذ املعامالت  )العمالت بيع أو شراء(إما عن طريق التدخل 
  وبسعر حمدد قانونيا. )البنك املركزي(بالنقد األجنيب من خالل مؤسسة رمسية 

وينقسم سعر الصرف اإلمسي إىل سعر صرف رمسي أي املعمول به فيما خيص املبادالت اجلارية الرمسية، 
به يف األسواق املوازية، وهذا يعين إمكانية وجود أكثر من سعر صرف  وسعر صرف موازي وهو السعر املعمول

إمسي يف نفس الوقت بنفس العملة يف نفس البلد، ويف الواقع ال يهم األعوان اإلقتصاديون مستوى سعر 
ية الصرف اإلمسي بقدر ما حيويه من قوة شرائية أي كمية السلع اليت يتم إقتناؤها بنفس املبلغ من العملة احملل

  وهو ما يعرف بسعر الصرف احلقيقي.
                                                 

 .96ة املصرية، القاهرة،  ص ضوعالقته باملوازنة العامة" مكتبة النه"سياسة سعر الصرف ،)1984(محدي عبد العظيم،  - 3
 .103" املدخل إىل السياسات اإلقتصادية الكلية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ص ، )2003(قدي عبد اجمليد  - 4
         األقطار العربية، املعهد العريب للتخطيط الكويت ، "سياسات أسعار الصرف" سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف )2003(العباس بلقاسم  - 5

  .02ص  23العدد     
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  سعر الصرف الحقيقي.2.2.1
يعرب سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع 

، أي أنه ذلك املؤشر املرجع الذي جيمع بني كل من تذبذبات سعر الصرف اإلمسي وتباين معدالت 6احمللية
 نه يأخذ يف احلساب التغريات اليت تطرأ على األسعار األجنبية وربطها مبستوى األسعارالتضخم، بإعتبار أ

  .8. ومنه فإن سعر الصرف احلقيقي ميثل القدرة الشرائية للعملة ومؤشرا للمنافسة لإلنتاج الوطين7احمللية
  قات التالية:فلو أخذنا بلدين كاجلزائر والواليات املتحدة األمريكية يكون سعر الصرف معرف بالعال

 ε =	 /$/ ∗  

 ε = 	 	. ∗
   

 مقومة كما يلي: )*p(و )p(مع أن: 
 ∗ = 	 	( )∝
 ∗ = 	 	( ∗)∝∗ 

∑   و  =	∑ ∗ = 1   
	حيث أن   سعر الصرف احلقيقي: 							

  األسعار األجنيب مؤشر: ∗  سعر الصرف اإلمسي : 
  مؤشر األسعار احمللي : 

$1 متثل   القوة الشرائية للدوالر يف أمريكا.: ⁄∗
متثل القوة الشرائية للدوالر األمريكي يف اجلزائر وعليه فإن سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري  :⁄Pو

وكلما  ،يات املتحدة والقوة الشرائية يف اجلزائرمقابل الدوالر األمريكي يعكس الفرق بني القوة الشرائية يف الوال
  إرتفع سعر الصرف احلقيقي كلما زادت القوة التنافسية للجزائر.

 مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقي .2.2.11.
تستعمل عدة مقاييس إحصائية حلساب سعر الصرف احلقيقي كاحلساب الشائع على مؤشرات أسعار 

والسلع غري القابلة لإلجتار  )PT(لثاين فهو السعر النسيب للسلع القابلة لإلجتار أما املقياس ا )CPI(اإلستهالك 
)PN(  وهناك مقياس ثالث هو قيمة األجور النسبية واحملسوبة بالدوالر، ويستعمل هذا املعيار لتفادي مشكلة

  املؤشرات النسبية اليت تتغري من دولة ألخرى.
ر أسعار، ولذا فإن مستواه ليس له تفسري طبيعي، ويف وعليه فإن سعر الصرف احلقيقي حمسوب كمؤش

سنة األساس يساوي الواحد الصحيح، ولذلك فإن مستواه يفسر عند التغري لكي يعطي مؤشر إجتاه سعر 
                                                 
6 - AFTATION.F(1992) , " les taux de change " 2eme édition. P U F .presse Universitaires de France, P 50. 
7 - TOPSCALION )1992.( , " principes de finance international " economica, P 19. 
8 - PERYRARD JOSETTE )1995(  , "Gestion financière international ", 3éme édition Vuibert, paris, P70. 
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)الصرف احلقيقي، أي إرتفاع السعر النسيب للسلع احمللية مقارنة باألسعار األجنبية، أي اخنفاض يف  يعترب (
)التخفيض احلقيقي فهو يوافق اإلرتفاع يف  حتسنا حقيقيا، أما ويعين إخنفاض أسعار السلع احمللية مقارنة  (

  .9بأسعار السلع األجنبية
  إشكالية إختيار مؤشر األسعار .2.2.2.1

إن إختيار مؤشرات األسعار حلساب سعر الصرف احلقيقي يطرح إشكالية كيفية قياس القدرة الشرائية 
سلع اإلستهالكية فقط، ولكن هو أكثر توفرا ليقيس القوة الشرائية ل )CPI(ستهالك للعملة، مؤشر أسعار اإل

، فيمكن أن يستعمل لكنه ينشر بتأجيل معترب )DPIB(وينشر بصفة عادية. أما خمفض الناتج الداخلي اخلام 
 باإلضافة أنه ال يصلح لقياس القوة الشرائية ذات معدالت تضخم عالية.

 ليسعر الصرف الفع .3.2.1
  يوجد معنيان متميزان لإلصطالح بـ: سعر الصرف الفعلي.

املفهوم األول: يشري املفهوم األول إىل سعر الصرف كمعدل حىت يتضمن متوسط آثار التعريفات والدعوم، 
ردات على اإلقتصاد احمللي، وتكلفة الصادرات احمللية على اوغري ذلك من الرسوم اليت تؤثر يف تكلفة الو 

األجنبية، ورغم أن إنتشار التعريفات قد قل خالل السنوات األخرية، فقد تكاثرت احلواجز غري اإلقتصاديات 
التعريفية اليت يصعب للغاية تقدير متوسط تكلفة أي منها واليت تتغري بشكل ملحوظ خالل فرتة قصرية من 

ذا املعىن التقليدي.   الوقت، وهلذا السبب فلقد تضائل إستخدام اإلصطالح 
ذا املعىن يصبح املفهو  م الثاين:يشري إىل إحتساب متوسط أسعار صرف البلد املعين مع شركائه الرئيسني، و

مفهوم سعر الصرف الفعلي، مفهوما متعدد األطراف، يراعي أسعار الصرف العائمة واليت تتغري بشكل متواتر 
ىل بلد جماور ذا معدل تضخم مرتفع، فرتضنا على سبيل املثال أن سعر صرف البلد املعين قد زاد بالقياس إإفلو 

ولكنه باملقابل قد قل إزاء بلد آخر ذا معدل تضخم منخفض، فسيكون سعر الصرف الفعلي لعملة البلد 
فإن املعىن  ،املعين هو متوسط هذين التغريين، ومع إنتشار ظاهرة التعومي أكثر مما كانت عليه يف العقود املاضية

  الثاين هو السائد اآلن.
 المفهوم الثنائي ألسعار الصرف الفعلية .1.3.2.1

هو مفهوم ميثل "السعر احمللي احلقيقي" للنقد األجنيب ألنه يأخذ يف احلسبان تدابري السياسة التجارية، 
  .10اليت تؤثر تأثريا مباشرا على أسعار الصادرات والواردات كالتعريفات والرسوم والدعوم

ذا الشكل فإن سعر الصرف الفعلي     " هو عدد وحدات العملة احمللية اليت تدفع أو حتصل فعليا، مقابل و
ما قيمته دوالرا واحدا مثال من الصادرات أو الواردات" غري أنه نظرا إىل أن خمتلف املعامالت ختضع لضرائب 

                                                 
9 - KRUGMAN. P  - OBSTFELED. R )1992(  , "économie international "; Belgique, P470. 

  .76، اجلزائر ، ص "مدخل للتحليل النقدي" ديوان املطبوعات اجلامعية ،)2000(محيدات حممود  - 10
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وتدابري خمتلفة فإنه من الواضح على وجه العموم أنه ال يوجد سعر صرف فعلي واحد، فقد عمدت بعض 
  ومتوسط آخر للصادرات نبنيها فيما يلي: ،ات التجريبية إىل تعريف سعر الصرف الفعلي للوارداتالدراس

  )EERX( سعر الصرف الفعلي للصادرات  - أ
هو عدد وحدات العملة احمللية اليت ميكن أن حتصل مقابل قيمة دوالر واحد من الصادرات، مع مراعاة 

ذه الصادرات من رسوم ودعوم وجبايات  عوم عناصر اإلنتاج دإضافية، وأسعار صرف خاصة، و ما يرتبط 
  .11الداخلية يف الصادرات وغري ذلك من التدابري املالية والضريبية اليت تؤثر يف الصادرات

  )EERM( سعر الصرف الفعلي للواردات  - ب
هو عدد وحدات العملة احمللية اليت تدفع مقابل قيمة دوالر واحد من الواردات، على أن تؤخذ يف 

ات التعريفات اجلمركية والرسوم واجلبايات اإلضافية وكذا الفوائد إىل ودائع اإلسترياد وغريها من التدابري احلساب
 .12اليت تؤثر على سعر الواردات

 )EERM(على سعر الصرف الفعلي للواردات  )EERX(ترمي نسبة سعر الصرف الفعلي للصادرات 
ومن املمكن النظر إىل  ،قابل للتصدير وما هو قابل لإلستريادإىل التعبري عن تغري األسعار النسبية بني ما هو 

فإن كان هذا املؤشر  ،سعر الصرف على أنه مؤشر عن مدى رحبية الصادرات بالنسبة لإلنتاج املنافس للواردات
قل من الواحد الصحيح فإن هذا ميثل إحنياز ضد الصادرات. ويعرف بعض الكتاب اإلقتصاديني سياسة أ

ا السياسة اليت يؤدي فيها نظام التجارة اخلارجية إىل العالقة التالية:إستبدال املس    توردات على أ

EERX/EERm<1   أما البالد اليت تتبع سياسة تشبع الواردات فتميل فيها النسبية بشكل عام إىل اإلقرتاب
 .13من الواحد الصحيح

 مفهوم سعر الصرف الفعلي متعدد األطراف .2.3.2.1
الصرف الفعلي قد تبلورت عن حماولة إجراء تعديالت على سعر الصرف اإلمسي، أي إن فكرة سعر 

كومية اليت سعر الصرف بني العملة احمللية وبني عملة أخرى أجنبية ملراعاة أثر الضرائب وغريها من التدابري احل
سبعينات إىل زيادة فقد أدت مرونة أسعار الصرف منذ أوائل ال ،تؤثر على السعر احمللي للصادرات والواردات

اإلهتمام بوضع مؤشرات ميكن أن تقيس متوسط التغري يف سعر الصرف البلد املعين باملقارنة مع عدد من 
خالل فرتة زمنية معينة ويسمى هذا املفهوم أي مفهوم متوسط العالقة بني عملة معينة  ،العمالت األخرى

شيوعا املستخدمة يف إنشاء مؤشر لسعر الصرف  بالعمالت األخرى "سعر الصرف الفعلي" ألن الصيغ األكثر
 الفعلي متعدد األطراف هي كاآليت:

  

                                                 
11- Meier G .M  )1980( , "international economics", P32.  
12- Meier G .M  )1980( , Op Cit, P322. 
13-Bhagwati J.N )2002( , "forein trade régimes and economies development and conséquences exchange" 

controle régimes, P207. 
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  )NEER(سعر الصرف الفعلي اإلسمي   - أ
ألسعار الصرف اإلمسية  حعلى أنه متوسط مرج )متعدد األطراف(يعرف مؤشر سعر الصرف الفعلي 

لعامة يف البلد املعين إزاء نظرائهم وال يؤخذ يف احلسبان إجتاهات األسعار ا14حمتسب بالقياس إىل فرتة األساس
ذا اإلسم مؤشر سعر الصرف الفعلي اإلمسي  حيث أن  )Neer(يف بالد الشركاء التجاريني ولذا يسمى املعىن 

ا أن تعكس األمهية النفسية لكل عملة أجنبية  األوزان الرتجيحية يف مؤشر سعر الصرف الفعلي اإلمسي يقصد 
فإن اإلختيار السليم هلذه األوزان الرتجيحية يتوقف على اهلدف املرجو من وراء  يف إقتصاديات البلد املعين

، فإن كان اهلدف هو تقييم تأثري تغري معني يف سعر الصرف على امليزان التجاري )Neer(حساب هذا املؤشر 
ألجنبية بنسبة للبلد، فمعىن ذلك أن األوزان الرتجيحية هي تلك اليت تعكس آثار تغري كل عملة من العمالت ا

على امليزان التجاري للبلد املعين، وال ميكن تقدير هذه األوزان إال من خالل األساليب الكمية، كما  1%
ميكن أن حنسب مؤشر سعر الصرف الفعلي باستخدام األثقال (األنصبة) التجارية الثنائية كأوزان ترجيحية 

  (أنصبة الواردات أو الصادرات أو متوسط هلا).
γ) نلنفرض أ . بقيمة العملة احمللية للبلد )t(يف الزمن  )i(ميثل وحدة واحدة من عملة البلد رقم  (

)املعين، وتربط املعادلة التالية سعر الصرف )و ( )  
 =	 ]1[ 

  حيث أن: و	 وميكن التعبري عن مؤشرات سعر الصرف بالقياس إىل فرتة أساس بقيم 
 =	   ،=	 

ومنه ميكن إشتقاق وتعريف أربعة مؤشرات حمتملة لسعر الصرف الفعلي بالنسبة جملموعة معينة من األوزان 
  وذلك بتوقف على طريقة إشتقاق املتوسطات املستخدمة. )Wi(الرتجيحية 

  
  ة احلسابية:الطريق

  1 = 	∑ 	.    
  2 = 	1/∑ 	.    

  الطريقة اهلندسية:

  
Wi
itR

n
i

tNEER
1

3
=

= π

  
Wi
itS

n
i

tNEER
1

/14
=

= π 
∑  حيث أن: = 1   

R  ومبا أن: 	=   NEER3 = NEER4         فإن                  

                                                 
  .82سابق، ص محيدات حممود، مرجع  - 14
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ويعد مؤشر سعر الصرف الفعلي اهلندسي مستقال عن تعريف سعر الصرف، ومنه فإن ثالث تعريفات حمتملة 
  لسعر الصرف الفعلي بالنسبة جملموعة من األوزان الرتجيحية وهي:

 NEER1املؤشر احلسايب   -1
 NEER2املؤشر التوازين   -2
  NEER4و  NEER3املؤشر اهلندسي   -3

الصرف الفعلي تعريفا لألوزان الرتجيحية التجارية وميكن إشتقاق هذه األوزان ر سعويتطلب حساب 
 i ،Wxiباعتبارها أنصبة للتصدير أو اإلسترياد، أي نصيب أو حصة صادرات بلد معني يف صادرات البلد 

  أن: حيث
 = /∑  ]2[ 

  ردات البلد حمل الدراسة:يف جمموع وا i(، Wmi( أو حصة واردات البلد
 = /∑  ]3[  

تقيس سعر الصرف الفعلي املرجح  ]3[تقيس سعر الصرف الفعلي املرجح بالصادرات، واملعادلة  ]2[إن املعادلة 
كل بالواردات وذلك كمقياس سعر الصرف الفعلي املرجح بالصادرات أو الواردات، وميكن صياغتهما على الش

  التايل:

 
Wxi
iR

iXNEER
n

1=
= π ]4[  

 
Wmi
iR

iMNEER
n

1=
= π

 
 ]5[  

ا متوسط حسايب بسيط حلصص الصادرات والواردات، وذلك لتجنب  ميكن إشتقاق األوزان الرتجيحية على أ
  مؤشرين لسعر الصرف الفعلي أحدمها مرجح بالصادرات واآلخر بالواردات.

  ∝ = 	 	  ]6[  
  

  ويعرف سعر الصرف الفعلي املتعدد األطراف يف هذه احلالة وفقا للمعادلة التالية:

 
2/)(

1)(
MiXiWR

n
imxNEER +
=

=+ π  
 

  كما يلي:  ]7[ميكن كتابة املعادلة  ]5[واملعادلة  ]4[ومن املعادلة 
  2/)()( mNEERxNEERmxNEER +=+   ]7[ 

  سعر الصرف الفعلي الحقيقي  - ب
يفية تغري سعر صرف بلد معني إجتاه شركائه التجاريني، بالقياس يقيس سعر الصرف الفعلي احلقيقي ك

إىل فرتة أساس معينة، لكن حركات األسعار اإلمسية ال تنوي على أي شيء يرتبط بالقوة الشرائية للعملة، كما 
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ا ال تشري إىل حدوث أو مدى حدوث أي تغيري يف تنافسية سلع التصدير للبلد املعين، ول فرض على سبيل نأ
ذا البلد قد إرتفع إجتاه ا ملثال أن سعر الصرف اإلمسي لبلد معني قد بقي دون تغيري لكن مستوى األسعار 

الشركاء التجاريني بالنسبة لفرتة أساس معينة هذا يعين أن سلع تصدير البلد سوف تصبح أغلى مثنا بالقياس 
يف قيمتها مما يلقى ضغوطا على ميزان إىل أسعار سلع تصدير شركائه التجاريني، وتصبح عملة البلد مبالغ 

  احلساب اجلاري.
لقياس مدى تغري القوة الشرائية لعملة معينة عرب الوقت، نستعني مبؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي 

)REER( وميكن إجراء ذلك عن طريق تعديل مؤشر سعر الصرف الفعلي اإلمسي على ضوء حركة األسعار ،
هي متوسط مرجح ألسعار الصرف املنخفضة للشريك  )REER(عة حلساب النسبية، ومن املقاييس الشائ

  التجاري.
  واملعادلة التالية متثل مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي اهلندسي:

 
wi

iPjPiR
n

i
REER 





=
= )/(

1
π  ]8[  

  حيث أن:
Pj/Piنسبة مؤشر األسعار يف البلد حمل الدراسة إىل مؤشر األسعار يف البلد األجنيب : )i(، فرتة يف ال)t(  ونسبة

  .)Ri(األساس هي نفسها سنة األساس اخلاصة 
Wi الوزن الرتجيحي لعملة الشريك التجاري رقم :)i(. 

األخرى (احلسابية والتوافقية) عن  )REER(وميكن بنفس الشكل تعريف املتوسط املرجح ملقاييس 
 .Ri(Pj/Pi)بـ:  )REER(يف صيغة  )Pi(طريق إستبدال 

  تحديد سعر الصرف.2
ن تعدد األنظمة النقدية اليت إختذت مقاييس خمتلفة يتم على أساسها إختيار القاعدة النقدية، هذا إ

ختالف املؤشرات اإلقتصادية واملالية املقدمة يف حتديد قيمة العملة، أدى إىل تعدد النظريات إباإلضافة إىل 
 املفسرة لتكوين سعر الصرف.

  (PPA) نظرية تعادل القوة الشرائية.1.2
الذي قام  "Gustav Cassel"السويدي يعود أصل نظرية تعادل القوة الشرائية إىل اإلقتصادي

  .15"1914، عندما أصدر كتاب بعنوان "النقود وأسعار الصرف األجنيب بعد عام 1921بصياغتها عام 
تعادل القدرة الشرائية هي النظرية اليت وضعت عالقة بني معدالت التضخم وأسعار الصرف يف سوق 

  لصرف لعملة بلدين، تنطلق هذه النظرية من فكرة أن سعر الصرف يتطور بداللة القدرة الشرائية للعملتني ا

                                                 
  .46 ، مرجع  سابق، ص)1984(محدي عبد العظيم،  - 15
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  :16حيث تقوم على الفرضيات التالية
 األسواق املالية والذي يرتجم بغياب الرقابة اإلدارية، تكاليف التبادل واجلباية. )perfection( كمال - 1
خالصة هذه النظرية أن القوة  ،ب حقوق اجلمارك وأعباء التبادلكمال أسواق السلع والذي يرتجم بغيا - 2

ا الشرائية يف خارجه، مبعىن أن األسعار الداخلية هي اليت حتدد  الشرائية للعملة داخل البلد هي اليت حتدد قو
لذي سعر الصرف اخلارجي، فقد كانت تقلبات األسعار الداخلية عقب احلرب العاملية األوىل كبرية إىل احلد ا

على تفسري حركة أسعار الصرف بالتقلبات يف القوة الشرائية، وبني أن تدهور أسعار الصرف  "Cassel"محل 
ستعددنا لدفع مبلغ معني إناتج عن تدهور القوة الشرائية املصاحب للتضخم، ولقد خلص فكرته يف قوله: " إن 

أن هذه العملة متتلك قوة شرائية على السلع مقابل عملة أجنبية جيب يف النهاية ويف اجلوهر أن يرجع حلقيقة 
ومن ناحية أخرى عندما نعرض كمية من عملتنا فإننا نعرض بالفعل قوة شرائية  ،واخلدمات يف البلد األجنيب

على السلع واخلدمات يف بلدنا. إن تقومينا للعملة األجنبية بعملتنا يتوقف بالتايل على القوة الشرائية النسبية 
  .17لديهما"للعملتني يف ب

تبعا للعالقة بني مستويات األسعار السائدة يف كل  دوعلى هذا األساس فإن العالقة بني عملتني تتحد
من الدولتني ومنه فإن التغريات اليت حتدث على مستوى أسعار الصرف تعكس التباين يف األسعار النسبية يف  

الصرف يف زمن معني يعين تساوي القوة  السعر التوازين الذي يستقر عنده سعر ،ومنه فإن18كال الدولتني
 الشرائية للعملتني.

  صيغ نظرية تعادل القوة الشرائية .1.1.2
  تعتمد هذه النظرية على صيغتني مها:

 ةالصيغة المطلق .1
والذي "يستلزم أن وحدة  la loi du prix unique *تعترب هذه الصيغة إمتدادا لقانون السعر الوحيد

. إضافة إىل ذلك نفرتض أن السوق 19دل بنفس سلة السلع يف الدولة احمللية واألجنبية"نقدية بعد حتويلها تبا
تامة وغياب احلواجز اجلمركية أمام حركات السلع، إىل جانب اإلنتقال التام للمعلومات، وتوافر سوق دولية يف 

  .20ظل املنافسة، فضال عن جتانس السلع يف كل البلدان
 

                                                 
16 - Bourguinat. H, )1995( , "finance international", 3éme édition, PUF, paris, , P 378. 

  .175،" العالقات اإلقتصادية الدولية"، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص  )1977(جامع أمحد  -17
18 - peyard josette, )1986(  , " risques du charge " librairie vuibert paris, P75. 

ة إذا عرب عنها بعملة واحدة. -  *   متيز قانون السعر الوحيد بالبساطة تكون التحكيم الدويل يقوم على أساس التساوي بني السلع املتشا
19 - bour isard P, )1986( , " lessons prom empirical models of exchange rates ", american economic   
      association, P 06-22. 
20 - KRAVIS  - Lipeey )2002(  ," price behavior in the light of balance of payement theories " journal of  
      international economics vol 08, PP 193-246. 
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رف التوازين لعملتني خمتلفتني يساوي العالقة بني مستويات األسعار، أي تبني هذه الصيغة أن سعر الص
ا الشرائية يف بلد آخر  . ومنه:21أن القوة الشرائية لعملة ما هي مماثلة لقو

  =	 	 ∗   ]9[  
  حيث أن:

et: سعر الصرف الذي حيدد عملة أجنبية بالنسبة للعملة احمللية  
Pt: مستوى األسعار األجنبية :∗  عار احملليةمستوى األس 

  علما أن:
 =	∑ α 	. P 
 ∗ = 	∑ β 	. P  

  .)i(ميثالن الوزن الرتجيحي اخلاص بالسلع املتبادلة بني البلدين   αو  βمع أن: 
	=  إذن: 	.			.		 

نظرية تعادل القوة الشرائية يف  استخدامبعن العالقة بني سعر الصرف ومستوى األسعار النسبية  وميكن التعبري
  .التايلالشكل 

 : العالقة بين األسعار النسبية وسعر الصرف)01(الشكل 

  
فإن ذلك خيلق فرصا مرحبة  )PPA(توى توازن الـ: ومنه إذا افرتضنا أن سعر الصرف أعلى أو أقل من مس

: لإلستفادة من فروق األسعار، وأن إحنراف سعر الصرف تتكفل قوى السوق بإعادته مرة أخرى إىل مسار الـ

)PPA( .يف األجل الطويل  
  الصيغة النسبية 2.

  :22على عكس الصيغة املطلقة، فإن الصيغة النسبية تبىن على أساس الفرضيات التالية
  

                                                 
21 - REDRIGER DORNBUSCH, )1994(  ," exchange rate and inflation the ill press " cambridge USA, P266. 
22 - Hevé Moly ; Céline pringint ; Nécolat sobazile  )1992(  ," economea de mérisin ", N° 123-124, P02. 

45° 

PPA

	/ ∗
	 	/	 ∗ 	
	 	/	 ∗  

ei ei
St 
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 ألخذ بعني اإلعتبار تكاليف النقلا •
 حرية إنتقال املعلومات •
  فؤ األسعار معربا عنها بالعملتنيإزالة احلواجز التجارية اليت حتد من تكا •

هتمت الصيغة النسبية بتحديد سعر الصرف التوازين من خالل إدراج مؤشر التضخم، حيث يعمل إ
لدين أو مبعىن آخر، حيقق توازن سعر الصرف عندما سعر الصرف اإلمسي على إلغاء فوارق التضخم يف الب

  يساوي معدل التغيري يف سعر الصرف مع التغري يف النسبة بني األسعار.
 حتصل على: ]9[ إذن بإدخال اللوغاريتم على املعادلة

 = 	 + − 	 ∗ ]10[  
  صل على:حنبالتغيري  ]9[وإذا عربنا عن املعادلة 

  Δ	 	 = 	Δ	 	 − 	Δ	 	 ∗   ]11[  
بني البلد حمل  تبني أن إخنفاض نسبة سعر الصرف اإلمسي يساوي إىل فرق مستوى التضخم] 11[ املعادلة

 مبدأ أن البلدان صاحبة تضخم عالية، مقارنة علىتنطبق هذه الصيغة وبالتايل  ،الدراسة والبلد األجنيب
ا التجارية.  بالدول املتعاملة معها تقبل بتدهور قيمة عملتها مقابل عمالت هذه الدول مما يؤثر على مبادال

   (PTI) نظرية تعادل معدالت الفائدة 2.2.
تعترب من بني احملددات األساسية لسعر الصرف فهي تسعى للكشف عن الصلة املوجودة بني السوق 

جيب أن نشري أيضا إىل أمهية  األسواق اآلجلة اليت توافق مع نظرية  حيث، 23النقدي الوطين وسوق الصرف
حيث يفرض أن معدل التضخم املتوقع يساوي  Krueger 24تعادل القدرة الشرائية، وهذا حسب كروجر

  .)0( الصفر
يف الواقع إن تباين معدالت الفائدة بني دولتني جيب أن يساوي نسبة التحسن أو التدهور املنتظر 

فعندما  1961وبداية  1960. وبذلك فخالل الربع األخري من سنة 25الصعبة مقارنة بالعملة احملليةللعملة 
، باختاذ إجراءات عدة من بينها الرفع يف سعر 1961اخنفضت قيمة اجلنيه اإلسرتليين، قامت إجنلرتا يف جويلية 

  .26فنتج عن ذلك حتسن يف قيمة اجلنيه %7 إىل %5 اخلصم من
   (PIC) عدالت الفائدة القابل للتغطيةتعادل م .1.2.2

ليكن شخص ميتلك وحدات من اليورو، وعليه فله اإلختيار يف أن يوظفهم يف بلدة أو حيول املبلغ إىل 
  :الدوالر ويوظفه يف السوق األمريكي، وعليه

                                                 
23 - BERNARD , (1992), "économie international", édition DUNOD, 2éme édition, P182. 
24-  MC KINNON (Ronaldo), )1979(   , "money in international Exchange ", OXFORD , university press  
      reprisdons KRUEGER, )1985(  ,"la determination du taux de change", edition economica, P136. 
25 - RICHARD boillie et patrick. Mcmahon )1997( , "marché des changes" édition ESKA, Paris, P145. 
26 - FRIEORICH. K )1974( , "international economies" : concepts and issues new-york. Megran-hill Book  
     company, P286. 
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املطبق سعر الفائدة  )i(حيث ، x (1 + i)يورو، سيحصل يف النهاية على  xإذا وظف أمواله يف بلده بـ:  •

 .nبالزمن  هيف بلد
  وعليه حيصل على: )*i(أو أن الشخص حول املبلغ إىل الدوالر ويوظفه يف السوق األمريكي مبعدل فائدة  •
• 	 (1 + )⁄   متثل سعر النقد للدوالر مقابل اليورو (سعر الصرف العاجل). cc حيث أن	

ي على أساس أنه سيوفر مردود أحسن، لكن أن يوظف أمواله يف السوق األمريك ومنه فإن املستثمر إختار
مقارنة  %10ال تعين شيء إذا كان يف نفس الفرتة تدهور الدوالر بنسبة  %2 أو %1 الزيادة يف املردودية من

وحماولة إجياد تغطية على الشخص أن يبيع مبلغه  )Risque de change( باليورو مثال؟.و لتفادي هذا اخلطر
 .ctالذي سيحصل عليه خالل مدة التوظيف، هذا البيع يتم على أساس سعر  )$*i+1(بالدوالر آجال أو آليا 

  متثل سعر الصرف اآلجل للدوالر بالنسبة لليورو. ctحيث 
1)تتم عملية البيع والشخص على يقني أنه سوف حيصل يف املدة:  + ∗) cc⁄  ولكي يتفادى الشخص

  أن: أو الواليات املتحدة جيب هالتوظيف يف بلد
 (1 + ) = (	1 + ∗) 	/  ]12[  

= أن: حيث (1 + )/(1 + ∗) 
 ∆ = [ / (1 + ∗)] − (1 + )   

 = [ − )/ ] − 	 + ∗ + [ − / ]	. ∗ 
          

               
 → ( − )/ = −	 ∗ 

  ]i-i*=F ]13  ومنه:
هذه العالقة ،هو بداللة سعرها نقدا ومعدالت الفائدة لعملتني صعبتني xلصرف ألجل العملة سعر اإن 

  هي أساسا عالقة موازنة وتستلزم أن:
يف أسواق نقدية خمتلفة ولودائع هلا نفس نسبة اخلطر والسيولة أي سندات متكافئة فعال، هذه الودائع   - 1

 جيب أن يكون هلا نفس املردود الصايف.
مر كذلك بعالقة عكسية واليت تستلزم أنه إذا أحلق بالعملة احمللية مبعدل فائدة جد مرتفع بالنسبة يتعلق األ - 2

 والعكس إذا أحلقت مبعدل فائدة جد منخفض  )déporte*F>0(للعملة الصعبة، جيب أن تتحمل 
)report** F<0(. 

                                                 
*  - déporte.سعر الصرف العاجل أكرب من اآلجل :  

** - report.سعر الصرف اآلجل أكرب من العاجل :  

Négligée 
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أي فرصة مناسبة  ال يوجد إذا حتقق تعادل معدل الفائدةف ،يف األسواق ذات التحكيم اجليد  - 3
)Opportunité( .يف اإلنتقال من سوق إىل آخر لتحقيق الربح 

الربط اهلندسي  لومتث ،بيانيا حنصل على خمطط والذي يوضح أن تعادل معدالت الفائدة يف املنصف
 تساوي خمتلف معدالت الفائدة. ،)report/déport( للنقاط أين نسب

  خط تعادل معدالت الفائدة )02( الشكل
      

 
 

  
 
 

  (PINC) تعادل معدالت الفائدة غير القابل للتغطية .2.2.2
هذه العالقة مشتقة من سابقتها غري أنه يف هذه احلالة، التحكيم (املوازنة) موجودة من دون محاية 

مثال: هذه املرة املستثمر خيتار أن يبيع أصل أجنيب وبالتايل يبقى يف وضعية الصرف ف ية خطر الصرف)(تغط
، يف السعر (تدهور العملة الوطنية)للعملة ترتجم بالتحسن  eaألنه يفرتض أن سعر النقد مستقبال  فتوحةامل
  ).i* + ea(أين يضاف إليه معدل حتسن أو تدهور العملة  *iلنقارن مردود األصل األجنيب و 

  .)%( متثل معدل تغيري سعر الصرف املتوقع eaحيث أن 
−   عند التوازن: ∗ = ( − )/ =     ]14[  

−  وكذلك: ∗ =   ]15[  

  ومنه نستخلص عدة نتائج:
 من أصلني (وديعتني) متماثلني: فروقات الفائدة البد أن تساوي معدل التغري يف سعر الصرف املتوقع.  -أ 
− العالقة ما بني فروقات الفائدة ومعدل تغري سعر الصرف هي عالقة عكسية:  -ب  ∗ > 0 →	 > 0					 é 	 	 → 	 	 	 é é  − ∗ < 0 → 	 < 0					 é 	 é 	 → 	 	 	 ′ é  

بتغريات الصرف) لعدة أصول على مستوى عدة أسواق وطنية املردود الصايف (املردود اإلمسي املعدل   -ج 
 متكافئة جيب أن يكون موحد.

 
 

  اإلستثمار األجنبي

  اإلستثمار المحلي

report/déport 

4% 

3% 4% 5% 
i-i* 
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وعند قيام متعامل بعملية غري مغطاة (بدون محاية)، عادة ما يفرض عالوة على اخلطر يف حالة تعادل أسعار 
  الفائدة غري القابلة للتغطية.

=   وعليه تصبح العالقة: − ∗ +   
  )prime de risque( عالوة اخلطر π حيث أن:

يفوق معدل تغري  )report- déport(أي عالوة خطر اإلستثمار ترتفع فإن معدل  π<  0 ومنه عندما تكون
  .27سعر الصرف املتوقع

 سعر الصرف الحقيقي ونموذج التوازن العام .3.2

إن مناذج التوازن العام متيز بني نوعني من القطاعات االقتصادية: القطاع املعروض والقطاع التابع 
حملتوى)، يف هذه النماذج يرتبط سعر الصرف احلقيقي باألسعار النسبية املتعلقة بالسلع املتبادلة بالنظر إىل (ا

ة على عكس السلع الغري السلع غري املتبادلة، وبالتايل فإن املنتجني للسلع التبادلية خيضعون للمنافسة الدولي
من أجل وضع خمطط  ط مبتعاملني: املستهلك واملنتجمنوذج بسي (al)و (H. Joly)لقد قدم كل من ، و التبادلية

  ، حيث يرتكز هذا النموذج على الفرضيات التالية:28حلساب سعر الصرف احلقيقي
 قتصاد مفتوح صغري ينتج نوعني من السلع: املتبادلة وغري املتبادلة إ •
• P = e. P∗  حيث أن(P هو سعر (e)	و واخلارجية  مها أسعار السلع التبادلية احمللية (∗P)و (

 الصرف اإلمسي.
 .مستهلكني يعظمون منافعهم، ومنتجني يعملون على تعظيم األرباح  •
 .ما متوازن (اإلنتاج يتعادل مع االستهالك)ئسوق السلع التبادلية هو دا •
 سلوك المنتج . 1.3.2

اإلنتاج، وأن برنامج  لنفرتض وجود منافسة تامة، وأن القيود التكنولوجية هي ممثلة حبدود إمكانيات
i) (i)ستثمار، حيث أنه من أجل كل مرحلة (فرتة)، إلأي غياب ااملنتج ساكن  = 1; 2;… يقوم املنتج  ،(

  بتعظيم الربح حسب الصيغة التالية:

		
max 																									L 	; 	L 	; 	K 	; 	K 		 P 	, F 	 L , K + P 	, F 	 L , K − w i + i − c K + K 							L = L + L 																																																																																																																																													K = K + K 																																																																																																																																											K 	; 	L 	; 	w 	; 	c 	sont	exogènes		خارجية	متغريات																																																																																									  

مها متغريات خارجية فإن برنامج املنتج يقوم على أساس   Kو  L ومبا أن العمل ورأس املال املعرب عنها بـ:

                                                 
27 - BOURGUINAT. H(1995)," Finance International".op cit p 385. 
28 - joly.H (1996) , "le taux de change réel d’équilibre, une introduction " document de travail N0 96-10       
      Ministre de L’économie et la prévision paris,.p 7. 
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غري تعظيم املداخيل (اإليرادات)، اليت يعرب عنها باجملموع املتوازن ملداخيل السلع املتبادلة ومداخيل السلع 
 املتبادلة، حيث ميكننا إعادة كتابة ما يلي:

 max	 P 	, Y + P 	, Y  
 وأخريا:

 max	 Y 	+ 	, Y 
  برنامج المنتج في نموذج التوازن العام :(03) الشكل

  
  
 
 
  
 
 
  

       Source : H. Joly et al, 1996, P.08.               
 

  TCR = = ∗
 [16] 

خنفاض حلساب اإلنتاج إلتاج السلع املتبادلة مييل إىل اسعر الصرف احلقيقي فإن إن (TCR)عندما يتحسن 
نعكاسات اإلدخار على إ حعلى هذا املفهوم لسعر الصرف احلقيقي لشر  Cordenالسلع غري التبادلية.يرتكز 
  القطاع املتعاظم يف منوذج املرض اهلولندي. القطاعات املعروضة خارج

 على برنامج المنتج  TCR: أثر تحسين الـ(04) الشكل
 
  

  
 
 
 
 
 

Source : H. Joly et all, 1996, P.08.     

ne  

e 
السلع التبادلية    

  ميل اخلط 

Yne 

Ye 

A 

مداخيل متزايدة
 السلع غري التبادلية

 حدود

 اإلمكانيات

A 

B 

ne 

 

 

مداخيل متزايدة

 TCR حتسن يف
 حدود

  اإلمكانيات

  
e 
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  كسلوك المستهل2.3.2. 
iبالنسبة للمستهلك فإنه يرغب يف تعظيم املنفعة التزامنية (برنامج من فرتتني  = 1; 2.(  

 max	U C 	, C 																					P ∙ C + P ∙ C = R − E    

 
C  املستوى األمثل لإلدخار i  Eإيراد (دخل) الفرتة  R :مع أن 	, C ستهالك السلع التبادلية يف السلع غري التبادلية على التوايلإ  

  توازن العامبرنامج المستهلك في نموذج ال :(05)الشكل 
  

  
  
  
  
 

  
  
 

Source : H. Joly et all, 1996, P.09. 

ار (التبادلية) مع السلع غري القابلة جتختيار املستهلك يتم بدمج تركيبات كميات السلع القابلة لإلإإن 
حالل بني هذين النوعني ار (غري التبادلية) عندما يتساوى سعر الصرف احلقيقي مع املعدل اهلامشي لإلجتلإل

خنفاض احلقيقي املؤدي إىل الزيادة إلهو ميل قيد امليزانية، فإن اومبا أن سعر الصرف احلقيقي ، السلعمن 
  ستهالك السلع التبادلية.إالنسبية يف أسعار السلع غري التبادلية سرتفع من 

 ومنه فإن حل النموذج البسيط للتوازن العام يرتكز على حتديد املستوى األقصى لسعر الصرف احلقيقي
الذي يسمح يف نفس الوقت بتعظيم أرباح املنتجني ومنافع املستهلكني، وبالتايل فإن سعر الصرف احلقيقي 

  الناتج عن هذا احلل سيكون مساوي ملستوى معني ألسعار السلع التبادلية مع تلك غري التبادلية.
  
  
  
  
  

Cne 

ne 

 منحىن الالمباالة

 املنفعة املتزايدة

 مليزانيةقيد ا
Ce 

e 

A 
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  ترتيبات أنظمة الصرف الحديثة 3. 
نتهت اليوم إو  )l’étalon-or( *ره بدأ من قاعدة الذهبلقد عرف نظام الصرف عدة حمطات يف تطو 

 .29إىل النظام العائم. ويقصد بنظام الصرف تلك الكيفية اليت حددت على أساسها أسعار صرف العمالت
اية التسعينيات ظهرت نظرة جديدة يف تصنيف أنظمة الصرف و اليت تقوم على جانبني ، األول 30مع 

، 1998لدول لدى صندوق النقد الدويل تبعا ألنظمة الصرف الرمسية إىل غاية يركز على التصرحيات الرمسية ل
عدم التطابق املوجود بينهما أدى اىل تصنيف  و )facto( الـ  أما اجلانب الثاين فإنتقل إىل األنظمة الفعلية

  ،Levy yeyati–strusnegger  )2002( من   كل ألعمال   تبعا  ترتيبات عدة  نظمة الصرف حسب أ

 )2002 (Bubula –Otker ، )2004 (Reinhart-Rogoff) ،2005 (Hagen-Z  

وبالتايل تتدرج ترتيبات أنظمة الصرف إبتداء من أشد األنظمة ثباتا إىل أكثرها مرونة، ويتوسط بني 
هاذين النظامني جمموعة من األنظمة تكون حمدودة املرونة (األنظمة الوسيطة) والشكل يوضح خمتلف فئات 

  .1998وسنة  1978لصرف، من خالل تصنيفات صندوق النقد الدويل لسنة أنظمة ا
 

 أنظمة الصرف ):06(الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .2004مارس  1، العدد 41جملة التمويل والتنمية اجمللد المصدر: 

 

                                                 
  العملة. اليت حتتويهاالكمية من الذهب  د يتحدد وفقيف ظل قاعدة الذهب، كان سعر الصرف وحدة النق - *

29 - FAUGERE J-P et voisin. C )"1994(  le système financier et monétaire international " édition nathar, P80. 
30- Rogoff.k-Aasim .M hussein .Atoka moody.Robin Brooks.Nicene Ozes  )2003(  "evolution and performance            
    of exchange rate regimes" IMF working  paper wp/03/243p8-11 
 

 النظام املرن (العائم) النظام الثابت

 جملس العملة

 صرف إنزالقي سعر صرف ثابت  الدولرة

 التعومي احلر التعومي املدار  امش متحرك  التعاون النقدي

الربط احملكم: يتم فيها 
دعم الربط الذي ال 
رجعة فيه بإلتزامات 

 سياسية ومؤسسية

دف فيهالربط امليسر: نظام 
السلطات لربط العملة سلفا 
بعملة أخرى أو سلة عمالت 

 دون التشديد يف نطاق

التعومي املوجه: نظام جتاوز 
فيه السلطات احلفاظ على 
سعر الصرف مستقرا دون 
 اإللتزام مبسار حمدد مسبق

  التعومي احلر:
سعر الصرف 
يتحدد بقوى 

 السوق

 )2(الركن  أنظمة وسيطة )1الركن (

 مرونة عالية
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  1978أنظمة الصرف وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لسنة  .1.3
يقوم على أساس الدوالر األمريكي املرتبط بدوره  )Bretton Woods(لقد كان نظام بريتون وودز 

ا بسعر ثابت مع الدوالر، إذ أن األمر سرعان ما مت جتاوزه بإعالن الرئيس  بالذهب، وكانت الدول تربط عمال
يار لنظام  1971نيكسون يف أوت  منع حتويل الدوالر إىل ذهب، ولقد مثل هذا اإلعالن يف نظر الكثريين إ

التخلي عن النظام القائم على تثبيت أسعار الصرف، فظهرت مبوجب ذلك أنظمة صرف بريتون وودز، و 
متنوعة قائمة على التثبيت والتعومي من خالل تصنيف صندوق النقد الدويل، حيث منح هذا األخري ألعضائه 

 احلرية يف إختيار نظام الصرف املالئم هلا.
 

  النمط األول: أنظمة سعر الصرف الثابتة .1.1.3
   ظل هذه األنظمة يتم تصنيف سعر صرف العملة إىل:ويف

  الربط بعملة واحدة  -  أ
يعترب هذا النظام من أفضل األنظمة من قبل واضعي السياسة اإلقتصادية، وهو يتمثل يف الربط أو 
التثبيت يف حتديد قيمة ثابتة للعملة احمللية مقابل إحدى العمالت اإلرتكازية واليت تتميز مبواصفات معينة  

دولة، ويعود  46عتمد هذا األسلوب من طرف أقوة واإلستقرار، غالبا ما تكون الدوالر األمريكي، وقد كال
  :31سبب اإلجتاه إىل هذا النوع من األنظمة إىل أهم املميزات التالية

مما يعمل على ختفيض  ،حتقيق إستقرار سعر الصرف بني الدولة النامية وأكرب شركائها يف التجارة الدولية •
هذا ما يسهل تدفق رؤوس األموال ألغراض  ،عدم التأكد اليت تنشأ عن تقلب أسعار الصرف درجة

 اإلستثمار يف الدول النامية فضال عن تشجيع التجارة بني البلدين.
يربط هذا األسلوب السياسة اإلقتصادية احمللية بالسياسة اإلقتصادية لدولة العملة اإلرتكازية، حيث إذا   •

 .تستهدف حتقيق إستقرار األسعار، فإن ذلك خيلق الثقة يف عملة الدولة الناميةكانت هذه األخرية 
يقدم أسلوب الربط إىل عملة إرتكازية واحدة معيارا واضحا للتدخل يف سوق الصرف األجنيب، وهذا  •

 التدخل يستهدف احلفاظ على العملة احمللية من قبل السلطة النقدية ملواجهة العملة اإلرتكازية.
  بسلة من العمالت:الربط   -  ب

عادة ما يتم إختيار العمالت إنطالقا من عمالت الشركاء التجاريني األساسيني أو من العمالت 
كما هو شأن الدينار اإلمارايت، أو الربط باليورو باعتباره  )DTS(املكونة لوحدة حقوق السحب اخلاصة 

من أنواع أنظمة الربط آلية حديثة نسبيا ظهرت إمتداد لسلة العمالت املكونة لإليكو سابقا، ويعترب هذا النوع 
ويفسر اإلستخدام الواسع للربط بسلة العمالت يف سنوات  ،1973يف أعقاب التعومي العام بعد سنة 

الثمانينات إىل إزدياد تنوع التجارة اخلارجية حيث بلغ عدد البلدان اليت تبنت الربط بسلة عمالت يف سنة 
                                                 

  .180" التجارة الدولية"، مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ، ص )1999( العايد حممد السيد - 31
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هذا ما يعكس  )01(، وهذا ما نالحظه من خالل اجلدول 1980دا سنة بل 22بلدا مقابل  35بـ  1990
اإلجتاه املتزايد حنو التخلي عن الربط بالعملة اإلرتكازية حنو الربط بسلة العمالت، حيث أصبح عدد الدول 

 .1980بلدا سنة  39بلدا بعد ما كانت  25يقدر بـ  1990املستخدمة للربط بالعملة اإلرتكازية سنة 
  )1996 -1980(خالل الفترة الثابتة :تطور أنظمة الصرف  )01(الجدول 

 1980  1985  1990  1992  1994  1996  

  عملة مثبتة بـ:
 الدوالر  •
 عمالت أخرى •
 حقوق السحب اخلاصة •
  سلة عمالت •

  

39  

18  

15  

22  

  

31  

19  

12  

32  

  

25  

19  

06  

35  

  

24  

20  

05  

29  

  

23  

22  

04  

21  

  

20  

23  

02  

20  

Source : FMI, statistiques financières international septembre 1996. 
  

ويهدف هذا النظام إىل حتقيق إستقرار يف سعر الصرف الفعلي من خالل حماولة ربط قيمة العملة احمللية 
  إىل سلة العمالت، كما قد يكون مكلفا نسبيا للبلدان الصغرية.

  )النمط الثاني: أنظمة الصرف المرنة (العائمة.2.1.3
ألنظمة مبرونتها، وقابليتها للتعديل على أساس بعض املعايري منها: املؤشرات اإلقتصادية تتميز هذه ا

، وعلى ضوئها تقوم السلطات النقدية بتعديل أسعار )REER(للبلد مثل سعر الصرف احلقيقي الفعلي 
  صرفها.

  أنظمة أسعار الصرف ذات المرونة المحدودة .1
دة أو ببعض العمالت مع تركها معومة مع بقية العمالت تكون فيها عملية الربط خاصة بعملة واح

األخرى بشرط أن يكون التذبذب داخل جمال حمدد، ومثال ذلك آلية النظام النقدي األورويب الذي تتغري 
 مقارنة بالسعر الرمسي احملدد هلا. ]%2,52 - ; %2,52+[عمالته بالنسبة للدوالر األمريكي داخل اجملال 

  )1996 -1980( ذات المرونة المحدودة أنظمة الصرف تطور :)02(الجدول 
  1980  1985  1990  1992  1994  1996  

  املرونة احملددة مقابل
 عملة واحدة •
 عمالت متعددة •

  

-  
08  

  

05  
08  

  

04  
09  

  

04  
02  

  

04  
09  

  

04  
10  

Source : FMI/IFS statistiques financières international, 1996. 
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 ذات المرونة القوية (العالية)أنظمة  أسعار الصرف  .2
  التعومي املستقل (احلر)  -  أ

ا بالتعومي املستقل وهي   32يف هذا اجملال حيدد "هيلر" املقاييس اإلقتصادية للدول اليت قد تسمح لعمال
كما يلي: (حجم البلد، درجة اإلنفتاح اإلقتصادي، درجة الرتابط املايل الدويل، التضخم، منط التجارة 

، الذي يعرب عن الشكل النظري لتعومي سعر الصرف، *لق على هذا النظام أيضا التعومي النظيفاخلارجية). ويط
 33حيث يرتك لسوق الصرف حتقيق التوازن التلقائي، كما يعكس غياب مشكل اإلحتياطي الرمسي للصرف

  :34ويتخذ التعومي احلر شكلني أساسيني مها
ه السوق حيث يقرر حجم العملة األجنبية اليت تباع يقوم البنك املركزي بدور حاسم يف هذ سوق المزاد:

باملزاد، كما أن حصيلة الصادرات واخلدمات احملددة تسلم للبنك املركزي بسعر الصرف السائد، وجتري 
  السلطات املزادات عليها على أساس منظم (أسبوعي مثال).

التجارية، وكذلك املتعاملون يف وهي سوق حيث تقوم فيها البنوك  سوق ما بين البنوك (السوق البينية): 
  ميع عمليات الصرف، فيتحدد سعر الصرف عن طريق مفاوضات بني البنوك وعمالئها.جبسوق الصرف 

أن التعومي املستقل كان ضعيفا نسبيا مقارنة مع أنظمة الصرف  )03(رقم دول ويالحظ من خالل اجل
أصبح يتسارع منذ حنو هذا النوع من األنظمة  القائمة على الربط، ولكن اإلجتاهاألخرى، السيما األنظمة 

دولة بعدما   58 بـ 1994الثمانينات حيث سجلت أكرب عدد من البلدان القائمة على التعومي املستقل يف سنة 
  دولة فقط. 15 متثل 1984كانت يف سنة 

  

  )1998-1980(ذات المرونة العالية  تطور أنظمة الصرف : )03( الجدول
  

 1980 1985 1990 1992  1994  1998 

 منط ترتيب ذو مرونة عالية:
 املوجه التعومي •
 التعومي املستقل •
  مقاس املؤشرات •

  

-  

-  

04  

  

21  

15  

05  

  

23  

25  

03  

  

23  

44  

03  

  

33  

58  

03  

  

45  

55  

02  

 

          Source : FMI/IFS 1996    
                                                                            

                                                 
32 - Lipshitzil. L (1978), "exchange rate policies for developing : some simple arguments for intervention" 
      IMF ; staff, P37.  

هو تعبري يطلقه معارضي أنظمة الصرف العائمة، أما التعومي احلر (املستقل). فهو يعرب عن إجتاه مؤيد  ،)flottment pur(التعومي النظيف  -  *
  ألنظمة الصرف العائمة.

33 - salles, P (1985) , "probléme économiques généraux", édition ; dunod, P 318. 
  .31"الدفاع عن أسعار الصرف املعومة"، جملة التمويل والتنمية، جويلية، ص ) 2004( بيرتد كرين، - 34
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  التعويم المدار (الموجه)  - ب
وضمن هذا املنظور يقوم البنك املركزي بتحديد سعر صرف العملة، لكن خيضع لتغريات بداللة جمموعة 

  من املؤشرات منها: إحتياطات الصرف، التضخم، وتطور سوق الصرف املوازي.
تبط بربامج ر أوالتعومي املدار أصبح من أكثر األنظمة شيوعا خصوصا يف سنوات التسعينات، كما 

 الذي استهدف على وجه التحديد مكافحة التضخم. ،اإلصالح اإلقتصادي
الذي يزيد من خصوص للنقد االنتقال المنظم والتحضير المتدرج لوضع النظام المعوم :)08(الشكل 

 النجاح.
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
     Source : CEM KARACADAG, Rupaduhagupta, Gilda Fernandez et shogoishi,  " Des taux fixes  
                        aux taux flottants une aventure a tenter " Revue, finances et développement, publication  
                        trimestrielle, di fonds monétaire  international, OP cit, p23. 
 

  لمؤشراتأنظمة أسعار الصرف المعدلة بداللة ا -ج
جيري تعديل العملة صعودا وهبوطا تلقائيا مع التغريات الطارئة على بعض املؤشرات   وفق هذا النوع

املختارة، وأحد املؤشرات املشرتكة هو سعر الصرف احلقيقي الذي يعكس التغريات يف العملة بعد تعديلها 
ل هذه الفئة بعض احلاالت اليت جيري فيها ملراعاة أثر التضخم يف مقابل الشركاء التجاريني الرئيسني، كما تشم

 تصحيح سعر الصرف وفق جدول زمين حمدد سلفا.
 
 
 
 
 

اإلستهداف الفعلي 
  للتضخم

  )4(المرحلة 
التعويم

  )3(المرحلة 
مرونة معتبرة لسعر 

الصرف

  )2(المرحلة 
مرونة محدودة 
 لسعر الصرف

  )1(المرحلة 
  التعادل 
 الثابت
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  1998أنظمة الصرف وفق تصنيف النقد الدولي لسنة 2.3.
  :35أنظمة صرف جديدة مشلت ستة جمموعات هي 1998ظهرت بناءا على تصنيف سنة 

ة دولة أخرى حمليا، كالدوالر األمريكي ويف إطار هذا النظام يسمح بتداول عملالمنطقة المستهدفة:  - 1
مثال أو االنضمام إىل اإلحتاد النقدي الذي يصدر عملة واحدة لكل الدول األعضاء، وهو نظام تطبقه 

 دولة. 38
لتزام السلطة النقدية بربط العملة احمللية بعملة أجنبية بسعر صرف ثابت غري قابل إوهو  مجلس العملة: - 2

 دول. 08ى جملس العملة وهو نظام تتبعه للتعديل حتت إشراف ما يسم
 دولة. 45ويشمل الربط بعملة إرتكازية والربط بسلة العمالت، وهو نظام تطبقه  أنظمة الربط: - 3
ر العملة طبقا جلدول معلن مسبقا أو عوهو يقضي بإجراء تعديل دوري طفيف لسنظام الربط المتحرك:  - 4

 دول. 05تتبعه ستجابة ملؤشرات إقتصادية متفق عليها وهو نظام إ
وهو ميثل ربط سعر الصرف بعملة أجنبية أخرى مع السماح بتحريك السعر  نظام الربط القابل للتعديل: - 5

 دول. 05وهو نظام تتبعه  %1بنسبة 
خنفاض سعر العملة يف إطار التثبيت، جيري تعديله طبقا إوهو يسمح بارتفاع و  نظام الهوامش المتحركة: - 6

 دول. 06تجابة ملؤشرات إقتصادية متفق عليها، وهو نظام تتبعه سإجلدول يعلن عنه مسبقا أو 
  ويظهر من التصنيف أعاله أن األنظمة يف العامل اختذت ضمن ثالث أقسام وهي:

 أنظمة التثبيت الصارم. •
 األنظمة الوسيطية. •
 أنظمة التعومي. •
  Levy – Yeyat, Sturzenegger. F (2002)أنظمة الصرف وفق تصنيف  .3.3

راسات العملية عن نتائج مؤكدة فيما يتعلــق بتــأثري أنظمــة الصــرف علــى أداء اإلقتصــاد الكلــي أسفرت الد
وعلــى التضــخم بصــفة خاصــة، حيــث تثبــت املمارســة العمليــة أن ســعر الصــرف املســتقر ينــتج بشــكل عــام عــن 

  خيارات سياسية، وليس عن شكل معني لنظام سعر الصرف.
 وفيــــدريكو ســــتورزجنري أن درجــــة تــــأثري أنظمــــة الصــــرف يف ويف هــــذا اإلطــــار اعتــــرب كــــل مــــن ليفــــي يويــــايت

اإلقتصاد الكلــي ال ميكــن أن يــتم حتديــده مــن خــالل تصــنيف الصــندوق، الــذي يعتمــد علــى مــا يســمى بالتعــادل 
بتصنيف األنظمة والذي يعترب جمرد إعــالن رمســي مــن قبــل إدارة إقتصــادية، وأكثــر مــا يثبــت ذلــك هــو تبــين بلــدان 

ار الصرف العائمة حتت إسم التعومي املستقل رغم أن تطبيق هذا النظام يف الواقع ال يعكــس عديدة ألنظمة أسع
التعومي الذي تعرفه النظرية اإلقتصــادية، وتبقــى ممارســة التــوازن اآليل يف ســوق الصــرف أمــرا نســبيا ذلــك ملــا تفرضــه 

                                                 
  .216، ص 4 ، "سعر الصرف ... حنن واخلربة العاملية"، السياسة الدولية، العدد)2001( اجلوهري عبد العزيز خالد - 35
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أســـعار الصـــرف عنـــد حتميـــة تـــدخل البنـــك املركـــزي ولـــو بشـــكل طفيـــف يف أســـواق الصـــرف قصـــد احلفـــاظ علـــى 
مستوى التوازن، ومن جهة أخرى فإن البلدان اليت تستخدم أنظمة الصــرف الثابتــة بشــكل صــارم ال تســتبعد مــن 
اختاذهــا سياســة التخفــيض كآليــة لتثبيــت التضــخم، ونتيجــة ذلــك تظهــر ممارســة للسياســة الــيت تــتالئم مــع التثبيــت 

  .وبالتايل يظهر هذا النظام معربا عن التعومي املدار
مــن هــذا املنطــق يــرى ليفــي يويــايت وفيــدريكو ســتورزجنري أن التصــنيف الــذي ميكنــه بنــاء املصــداقية لــألداء 

  .36ظيف ثالث متغريات أساسيةو ، الذي ينشأ عن ت)facto(أنظمة الصرف، وما يسمى 
 حيسب على أساس متوسط التغريات السداسية ألسعار الصرف خالل السنة. تطاير أسعار الصرف: - 1
 حنراف يف تغريات أسعار الصرف.إوهو حيسب من خالل  غيرات أسعار الصرف:تطاير ت - 2
ا مـــن خـــالل متوســـط  تطــاير إحتياطـــات الصــرف: - 3 حتياطـــات التغـــري النســـيب بالقيمـــة املطلقـــة إليـــتم حســـا

 دولية للصرف.
  وفق تصنيف أنظمة أسعار الصرف ووضعية متغيرات أسعار الصرف :)04(الجدول رقم 

Levy – Yeyat, Sturzenegger                                                                             
  تطاير إحتياطات الصرف تطاير تغريات الصرف تطاير أسعار الصرف تغريات أنظمة الصرف

  ضعيفة  ضعيفة   ضعيفة  غري حمدد
 متوسطة متوسطة  متوسطة  مرونة

  متوسطة االرتفاع  ضعيفة متوسطة األسعار الثابتة للتعديل
  مرتفعة ضعيفة ضعيفة أسعار الصرف الثابتة

  Source: Levy – yeyati Eduardo, Federico Sturzenegger(2001), "Exchange Rate  Régimes and                    
                     Economic Performances", P05 IMF Staff Papers 47, Special ISSUE. 
 

واليت تتالئم مع إدارة  )Lys(الل اجلدول أعاله تتضح خمتلف أنظمة الصرف احملددة من قبل من خ
اإلقتصاد حيث ميثل سعر الصرف املرن تطاير شديد ألسعار الصرف، وتدخال ضعيف يف سوق الصرف من 

وتقلبا شديدا ضعيفا،  اابت تطاير قبل اإلدارة اإلقتصادية أو البنك املركزي، وعكس ذلك ميثل سعر الصرف الث
التطاير هو مرتفع نسبيا بالنسبة  أن حيث ،حتياطات الصرف، أما أنظمة الصرف الوسطية فهو يتعلق حبالةإل

ومعدل جملموع املتغريات مع التغريات يف أسعار الصرف، وتعتمد عملية الربط بني أسعار الصرف الثابتة، 
ضمن ت يتال ليةاآل، ميكن أن يلعب دورا كعتقاد أن نظام الصرف الثابتإلالتضخم منخفض أساسا على ا

  ضخم ويتوقف ذلك على السياسة النقدية التوسعية.تللسلطات النقدية مكافحة ال
  
  

                                                 
36 - Levy- yeyat, sturzenegger. F, (2002)" A de facto classification of exchange rote régimes : A                      
        methodological note " mimeo, university torcuato  di Tello, P4-11. 
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  "Lys"تصنيف :)05(الجدول رقم 
 تصنيف الصندوق  Lysتصنيف  اجلولة الثانية  اجلولة األوىل  األنظمة

  513  662  183  479  عوميتال

  937  600  336  174  الوسيطة

  1885  2073  581  409  تةالثاب

Source : Levy – yeyati Eduardo, Federico sturzenegger. 2001 "Exchange Rate Régimes and economic         
                  Performances", Op – Cit P08. 

اير أســعار عتبار أن تطــإفالفرق بني نظام الصرف املرن والثابت هو غري موجود ب  (Lys)بالنسبة لتصنيف
الصرف يف ظل نظام الصرف الثابت هو موجود ولو بنسبة ضعيفة وعليه فاألنظمة الوسطية هي األكثر مشولية، 

ي يســتند إىل تقــدير درجــة تطــاير ذيوضــح التبــين الفعلــي ألنظمــة الصــرف، الــ ، (Lys)وبنــاءا عليــه فــإن تصــنيف 
صـــرف. اجلـــدول أعـــاله يظهـــر أن أحســـن إحتياطـــات الصـــرف وأســـعار الصـــرف وكـــذلك تطـــاير تغـــريات أســـعار ال

ستخدام أنظمة الصرف الوسيطية، ومن خالل التصــنيفني، تصــنيف الصــندوق وتصــنيف إالنتائج هي احملققة من 
 (Lys) وهـــذا يف اجلولـــة األوىل وبـــذلك فـــإن حســـب تصـــنيف ،(Lys)  فـــإن الفـــرق بـــني نظـــام الصـــرف املـــرن ،

جتـــاه حنــو الكتلـــة إمبعـــدل تضــخم مـــن خــالل  ري أنظمــة الصــرفوالثابــت مــن الناحيـــة العمليــة خيتفـــي، ويظهــر تـــأث
  النقدية الذي هو أكثر تالئما مع نظام الصرف الثابت.

 Rogoff-Reinhart) 2004( تصنيف .4.3
ففــي العديــد مــن اإلقتصــاديات جنــد  ،يقــوم هــذا التصــنيف علــى إدمــاج ســعر صــرف متعــدد وســوق مــوزاي

اديني يســتخدمون ســعر صــرف ـاعلني اإلقتصـــبــه، يف حــني أن الفــل ـي مصــرح بــه وال يــتم العمـــرف رمســـســعر صــ
قريب جدا مــن حقيقــة الســوق، حيــث توجــد عــدة دول يف أمريكــا الالتينيــة تطبــق أســعار صــرف خمتلفــة ومتعــددة 

ــا ـادية اخلـــامالت اإلقتصـــالنسبة للمعـب  Rogoff-Reinhart  )1997(اصة، وتــدل الدراســة التجريبيــة الــيت قــام 

من الدول النامية تستعني مبعدالت متعددة أغلبيتهــا مــن الــدول الناشــئة هــذا مــن جهــة، ومــن  )%20( أنه حوايل
الــذي يقــوم  Lysجهــة أخــرى فيتمثــل يف الرتكيــز علــى الفــرتة الطويلــة األجــل يف دراســة األنظمــة عكــس تصــنيف 

ســــنوات   )05( بتقــــدير أنظمــــة الصــــرف لفــــرتة مخســــة Rogoff-Reinhartعلــــى املعطيــــات الســــنوية، فقــــد قــــام 
بينمـــا ال تســـجل مـــن  Lysكنتيجـــة مهمـــة حتســـب علـــى أســـاس تغـــريات أنظمـــة الصـــرف الظرفيـــة حســـب دراســـة 

ألنـــه خـــالل هـــذه الفـــرتة قـــد يعـــود ســـعر الصـــرف إىل وضـــعيته األوىل، واهلـــدف مـــن  Rogoff-Reinhartطـــرف 
ــا ، ومنــه فــإن الدراســة الــ37ذلــك هــو املتابعــة اجليــدة بتوضــيح اإلجتــاه الطويــل األجــل -Rogoff )2004(يت قــام 

Reinhart  فقد مسحت بإعطــاء نظــرة تارخييــة ألنظمــة ســعر الصــرف أحســن مــن دراســةLys  وذلــك مــن خــالل
والوصـــول إىل نتـــائج  2001-1946دولـــة عضـــو يف صـــندوق النقـــد الـــدويل للفـــرتة  153دراســـة عينيـــة مكونـــة مـــن 

                                                 
37 - Michael Klein, Jay shambaugh (2007), "the dynamics of exchange rate regimes, fixes, floats ; flips "     
      journal of internationnal economic: P04. 
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صرف واألنظمة الفعلية بداية من التحوالت اليت عرفتها هامة تبني التباعد املوجود بني التصريح الرمسي ألنظمة ال
الســاحة النقديــة واملاليــة الدوليــة يف الســبعينيات، أمــا فيمــا خيــص ســنوات الثمانينــات والتســعينيات فقــد تبــني أن 

من الدول اليت تصرح بالتعومي املدار كانت تتبع أنظمــة ربــط جامــد أو أســعار صــرف ثابتــة قابلــة للتعــديل،   53%
أن الــدول الــيت تأخــذ بنظــام الســقوط  )1991-2001(والفــرتة  (1990-1974)نت الدراســة خــالل الفــرتة كما بي

كمــا أن ترتيــب الصــندوق خــالل الفــرتة   %15احلر ال تقدم أي رمســي هلــذا النظــام إال يف حــدود نســبة ال تتجــاوز 
يف الطبيعــي بنســبة من الدول تتبع نظــام صــرف عــائم مســتقل يف التصــن %30بني أن أكثر من )2001-1991(

  38.%10ال تتجاوز 
إن جممــل الدراســات التطبيقيــة ألنظمــة ســعر الصــرف الفعليــة تبــني التنــاقض املوجــود بينهــا وبــني األنظمــة 

إىل املــــرور حنــــو احللــــول املضــــادة  Rogoff-Reinhartالرمسيــــة وإىل أي مــــدى قــــادت املنهجيــــة املتبعــــة مــــن قبــــل 
يــار نظــام بريتــون وودز يتبعــه تطــور  )05(مخــس وتقدير األنظمــة يف أفــق زمــين ميتــد إىل  ســنوات، كمــا بينــت أن إ

يف األنظمة العائمــة نتيجــة إختيــار الــدول املتقدمــة عامــل التســوية والســيولة وأن تبــين آليــة الصــرف األورويب زاد يف 
ور أنظمــة الصــرف ثقل نظام املرونة والتوجه حنو العملة املوجودة اليورو رفع من أنظمــة الــربط اجلامــد، كمــا أن تطــ

ســـتمرارية األنظمـــة الوســـيطة (التعـــومي احملـــدد، التعـــومي املوجـــه، أنظمـــة الـــربط) رغـــم إيف الـــدول الناشـــئة تبـــني قـــوة و 
يبقــى نظــام التعــومي  1990اإلندماج املايل املتزايد ألنظمتها املالية وأزمات ســري الصــرف الــيت واجهتهــا، وإىل غايــة 

ســتهداف التضــخم أدى إىل التخلــي عــن نظــام الســقوط إاألســواق الناشــئة و احلــر ضــعيف، وأن التقــدم احملقــق يف 
احلر، فسياسة التثبيت حتقق إىل األهداف بأقل األضــرار إضــافة إىل تراجــع نظــام الــربط اجلامــد خــالل الفــرتة، أمــا 

 .امدستقرار اإلقتصاد الكلي والقطاع املايل، واألخذ بنظام الربط اجلإالدول النامية  فتواجه صعوبات يف 
  قياس وإختيار األداء اإلقتصادي .4

أن يكون هناك قدر من الدليل التجرييب علــى  جيب إن اإلقدام على اإلختيار السليم لنظام سعر الصرف
1986( Mussa( Flood-Rose.39 )95(األداء اإلقتصادي ومنــه تعــود الدراســات التجريبيــة الســابقة إىل 

40 .
)1989( Baxter-Strockman،41 ائج هــذه األعمــال غــري واضــحة مــا عــدا فيمــا خيــص تطــاير ســعر إال أن نتــ

الصرف احلقيقي، وتبــاين أنظمــة الصــرف الثابتــة والعائمــة، فكــل هــذه الدراســات طرحــت فكــرة عــدم وجــود نظــام 
صرف مطلق صاحل لكل اإلقتصــاديات، كمــا جــاءت بعــد ذلــك دراســات وأعمــال أخــرى حاولــت حتليــل العالقــة 

                                                 
38 - Rogoff. K ; Robin Brooks, Husain (2003) , " évolution and performance of exchange rate rigmes" OP cit  
      P 03 
39 - Flood R, Rose A, (1995), " Fixing Exchange Rates: A Virtual Quest for Fundamentals" Journal of  
      Monetary Economics, Vol 36, N° 1, P03.37. 
40 - Mussa M, (1986), " Nominal Exchange Rate Regimes and the Behavior of real exchange Rates: Evidence  
      and implications" Carnegie-Rochester Conference Series On Public Policy, Vol 25, P117-213. 
41 - Baxter M, Stockman A, (1989), " Business Cycles and the Exchange – Rate Regime: Some international  
      Evidence" Journal of monetary Economics, Vol 23 N° 3, P 377-400. 
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ظمـــة الصـــرف والـــيت ميكـــن حصـــرها يف النمـــو اإلقتصـــادي، تطايريـــة اإلقتصـــاد الكلـــي، بـــني األداء اإلقتصـــادي وأن
  األداء التضخمي واألزمات.

  النمو اإلقتصاديسعر الصرف و  العالقة بين .1.4
منذ إنطالق الدراســات التطبيقيــة للعالقــة بــني النمــو و أنظمــة الصــرف أخفقــت تلــك الدراســات يف إجيــاد 

 ذلـــك الوقــت علـــى التصــنيف الرمســـي يفقـــة ، ويعــود ذلـــك إىل إعتمــاد الدراســات دليــل تطبيقــي يؤكـــد هــذه العال
املعلن و الذي خيتلف عن التصنيف الفعلي املطبق نتيجة ضغوط معينة يتعرض هلــا اإلقتصــاد، وذلــك حســب مــا 

قيــيم تقرتحه نظرييت "اخلوف من التعومي" و " اخلوف من اجلمود" ، و بالتايل فإن إستخدام مقاييس خاطئــة يف ت
العالقة يقود إىل نتائج مضللة . ونتيجة ملالحظة العديد من اإلقتصاديني لــذلك التعــارض بــدأ العمــل علــى إجيــاد 

أدلـــة تطبيقيـــة تؤكـــد  واســـتخرجواخمططـــات تصـــنيفية تســـتند علـــى بيانـــات واقعيـــة مـــن ســـوق العمـــالت األجنبيـــة 
  العالقة.

نتـــائج  عتمـــادإهـــا يف إثبـــات العالقـــة، أو كمـــا يالحـــظ مـــن تفحـــص الدراســـات الســـابقة عـــدم متاثـــل نتائج
 بعضها على وجود ظروف معينة لتحققها، ومن أهم تلك الدراسات:

ا  • Mudell (1995)الدراسة اليت قام 
واليت حاولت مقارنة النمو اإلقتصادي يف الــدول الصــناعية قبــل و  42

يار نظام بريتون وودز أثبتت أنه أكثر سرعة يف الفرتة األوىل عن  دما كان سعر الصرف ثابت.بعد إ
وإختبــار هــذه العالقــة  1990-1960دولــة للفــرتة  136وبإســتعمال معطيــات  Ghosh-al(1997)43ـدراســة لــ •

ائية خاصة بأثر نظام الصرف على النمو اإلقتصاديىلبينت عدم الوصول إ  .   نتيجة 
ــا  • 44دراسة قــام 

Bailliu, Lafrance,Perrault (2001) اإلقتصــاديات الناشــئة  دولــة مــن 25والــيت ختــص
تبــني أن نظــام الصـــرف العــائم يصــاحب منــو إقتصـــادي ســريع جــدا يف الــدول املفتوحـــة  1998-1973للفــرتة 

قام نفس الباحثني بدراسة أثــر نظــام  2002على تدفقات رأس املال والدول اليت هلا أسواق مالية متطورة ويف 
وبـــني أن نظـــام الصـــرف يكـــون يف إطـــار  1998-1973دولـــة للفـــرتة  60 ـالصـــرف علـــى النمـــو اإلقتصـــادي لـــ

  سياسة نقدية صلبة تستهدف النمو اإلقتصادي.
تقدير منوذج احندار النمو على البيانات السنوية  Levy-Yeyati,Sturzengger(2002)45تناولت دراسة  •

ت عليها املقطعية و اختبار احتمالية وجود تأثري داخلي ملتغريات أنظمة الصرف، ومن أهم األسس اليت قام
يار بريتون وودز املأخوذة فالعينة، دراسة الباحثني هي عينة الدراسة ومنوذج البحث  غطت الفرتة من بعد ا

                                                 
42 - Mundell R, (1995), "Exchange Rate Systems and Economic Growth" Revista di politica economica, Vol  
      85, P 03-36.   
43 - ghosh A, Gulde A-M, Ostry J, Wolf H, (1997), "Docs the Nominal Exchange Rate Regime Matter ? " 
      NBER Working Paper N°. 5874, P 47-72. 
44 - Bailliu J, Lafrance R, Perrault JF, (2000), "Régimes de change et croissance économique dans les marché  
     émergents" In : les taux de change flottants : une nouvelle analyse, actes d’un colloque tenu à La Banque  
     du Canada, Ottawa, Banque du Canada, 2001, P347-377. 
45 - Levy – yeyat, sturzenegger. F (2002), " to Float or to fix : evidence on the impact of exchange rate  
      regimes on Growth"; American economies Review 93, 4, 1173-93.  
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دولــة ناميــة ومتقدمــة، واســتخدما ملتغــريات األنظمــة بيانــات واقعيــة مطــورة، الــيت مل  183ومشلــت  1974-2000
ت األنظمة الرمسيــة للــدول كطريقــة تصــنيف أخــرى، يعتمدا يف حتديدها على التصنيف الرمسي كما استخدما بيانا

حيـــث توصـــلت الدراســـة علـــى أن العالقـــة تنطبـــق علـــى الـــدول الناميـــة دون املتقدمـــة، فمعـــدل منـــو الـــدول الناميـــة 
-Edward, Levy كمــا أكــدت نتــائج،املتبعــة للنظــام الثابــت أقــل مــن معــدل النمــو للــدول املتبعــة للنظــام املرن

Yeyati, sturzengger (2003)
عــدم قــدرة أنظمــة الصــرف الثابتــة امتصــاص الصــدمات املفســرة باخنفــاض  46

  املبادالت و معدالت النمو االقتصادي .
Rogoff,al(2003)ـ دراسة ل •

هدفت إىل دراسة التطور التارخيي ألنظمة الصرف يف الدول النامية 47
 Fear of Floating" والناشئة للتأكد من حقيقة بعض النظريات املهمة كنظرية "اخلوف من التعومي

 158على  2001-1940، حيث استخدمت بيانات سنوية للفرتة Bipolar Viewونظرية ذات القطبني 

دولة نامية و ناشئة و متقدمة باستعمال التصنيف الواقعي ، وبالتايل أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني 
  .األنظمة و النمو االقتصادي 

Coudert, Dubert (2004)هدفت دراسة  •
إىل التأكد من أن أنظمة الصرف هلا تأثري على النمو 48

حيث توصلت نتائج الدراسة  2001-1990دول أسيوية للفرتة  10والتضخم وذلك باستخدام عينة من 
قلص حاالت اخنفاض كرب من أضرار النظام املرن املدار ، كما تأبالتأكيد على أن أضرار النظام الثابت 

ة األزمات اليت حتتويها عينة الدراسة .ومن النتائج املهمة أيضا أن األنظمة الوسيطة ذلك نتيجالعملة للنمو و 
فحسب رأي الباحثني تتوافق هذه النتيجة  والثابت الزاحف) تعترب من اخليارات اجليدة للنمو. (املرن املدار

ئمة الذي استنتج بأن الرتتيبات الوسيطة هي أكثر مال Williamson (2000)مع نتائج دراسة 
  القتصاديات الدول النامية.

Bleaney, Francisco (2007)ويف دراسة  •
دولة  91 ـاليت قدرا فيها الباحثان منوذجا خمتصرا للنمو ل49

وأجري تقدير  50وباستخدام التصنيف الرمسي املعلن وأربع تصنيفات واقعية أخرى 2001-1984 نامية للفرتة
استبعدت مجيع املشاهدات املرتبطة مبعدل منو نصيب الفرد املنخفض النموذج على مرحلتني : يف املرحلة األوىل 

كما قام بفصل النظام الثابت عن النظام الثابت الزاحف، ويف .15ومعدل النمو املرتفع بأكثر من 10بأقل من 
 املرحلة الثانية وضعت حاالت السقوط احلر ألسعار الصرف كنظام منفصل داخل النموذج. 

                                                 
46 - Edwards S. Levy – yeyat, sturzenegger. E (2003), "Flexible Exchange Rate, s shock Absorbess " 
      NBER Working paper, N° 9867, P17.25. 
47 - Coudert-Virgine, and Dubert Mac (2004), "Does exchange rate regime explain Differnces in economic  
      results for asian countres? "journal of asian economics, elsevies, Vol 16,5; P874-895. 
48 - Rogoffk, Hussain M, Mody A, Brooks R" Evaluation and performance of exchange regimes"  
      international capital Flows edition by Martin Feldstein, University of chcago Press, P53. 
49 - Bleaney Michel and Francisco, Manuela (2007), " Exchange rate regimes inflation and Growth in  
      developing countries – an assessment : the BE journal of macroeconomics"; vol 7, ISS. 1 Article .18  
      available at: http://www.bepress.com/bejm/vol7/ISS/art18.    
50 - Bubula and otker-Rope (2002), Levy-yeyati and star zenger (2005) shanbaugh (2004) ; Reinhant and  
      Rgoff (2004). 
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رتباط النظام الثابت مبعدل النمو األقل مبقارنة النظام إمن هذه الدراسة إىل معنوية  ومنه توصل الباحثان
 Reinhart, Rogoff (2004) الثابت الزاحف،باإلضافة إىل معنوية صورية النظام املرن يف خمطط تصنيف

ابت مع فقط وبتأثري سليب على النمو، إال أن هذه السلبية سرعان ما حتسنت مع حذف صوري النظام الث
  النظام الثابت الزاحف.

ذلك  نأ  Harms,Kretshmann (2007)دراسةوحول اختالف الدراسات يف حتديد العالقة أثبتت 
املخططات التصنيفية وليس الختالف  أساسهااليت تقوم على  األنظمةختالفها يف حتديد خصائص إ إىليعود 
-Edward,Levyeدراسات أثبتتما طريقة التقدير ك أومنوذج الدراسة  أواملستخدمة  العينة

yati,sturzengger (2005)  ودراسةBroda (2004)    ودراسةRodney (2007)  املرنة  األنظمةفعالية
 الصدمات السلبية . أثارلتخفيف من ا من

  سعر الصرف وتطايرية اإلقتصاد الكلي 2.4.
51لقــد قــدم

Hausman, Gavin (1996) القتصــاد الكلــي وأثــره أهــم الطــرق املتبعــة يف قيــاس تطــاير ا
  املخاطر وإضعاف النظام املايل وإخنفاض اإلستثمار. بارتفاعالسليب على النمو اإلقتصادي 

  الدراسات التجريبية لقياس تطايرية اإلقتصاد الكلي على النمو اإلقتصادي )06(الجدول 
  األثر على النمو اإلقتصادي طريقة القياس الدراسات

Edwars 1989 منو إقتصادي منخفض وتراجع خالل  قيقيسعر الصرف احل
  1985- 1978الفرتة 

Easterly – Wetzel 1989  عدم وجود معيار إحصائي سعر الصرف احلقيقي  
Cottani – Cavallo, Kohen 1990  سعر الصرف احلقيقي -  

Dollar 1992  منو إقتصادي منخفض سعر الصرف احلقيقي  
Aizenman – marion 1993  منو إقتصادي ضعيف ائيةسياسة نقدية وجب  

Mc Leod – weich 1993  سعر الصرف احلقيقي 

تباين سعر الصرف احلقيقي يؤثر 
اإلنتاج للدول:  عدل منومسلبا على 

األرجنتني، الربازيل، الشيلي، املكسيك 
  وفنزويال

Kormendi – menguire 1985  

الناتج الداخلي اخلام
 PIBRاحلقيقي 

  والسياسة النقدية

دي ضعيف ويرتبط تطاير منو إقتصا
PIBR  أكثر سرعةبنمو  

                                                 
51 - Hausmann R, Gavin M, (1996) ," Securing Stability and Growth in a Shock – Prone Region : The Policy  
      Challenge for Latin America " IADB Working Paper No. 315, P37-53. 
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Westley 1994  إحصائيات ال يوجد أثر  سعر الصرف احلقيقي  
Mendoza 1994  منو إقتصادي ضعيف حجم املبادالت  
Collins 1994  منو إقتصادي منخفض سعر الصرف احلقيقي  

Zarrowitz – Moore 1988  PIBR  
فرتات منو إقتصادي سريعة يف 

USA ضعيف لـ: وتطايرPIBR  
Hausman  منو منخفضحجم املبادالت  

Source : Hausmann – Gavin, 1996 

 لقد قام 
Hausman, Gavin (1996)  بدراسة مصــادر تطــاير اإلقتصــاد الكلــي خاصــة النــاتج الــداخلي

تطايريـــة لتفســـري )1992-1970(اخلـــام الـــذي يقـــاس بـــاإلحنراف املعيـــاري ملعـــدل منـــو النـــاتج الـــداخلي اخلـــام للفـــرتة 
اإلقتصــاد الكلــي وعالقتــه بإختيــار أنظمــة الصــرف، وذلــك باالســتعانة بعامــل عــدم اإلســتقرار السياســي وإســتنتاج 
أن نظام الصرف الثابت له داللة إحصائية يف تفسري تطاير معدل منو الناتج الداخلي اخلــام احلقيقــي ألنــه يلعــب 

بــات ســعر الصــرف يوجــد متغــريات حقيقيــة أخــرى كما يشــري الباحثــان أنــه يف حالــة ث،دماتدور إمتصــاص الصــ
  .تقوم بتشجيع الصدمات

Ghosh, al (1997)ويف دراسة أخرى لـ  
واليت تقوم على إختبار العالقــة بــني إختيــار نظــام الصــرف ، 52

وتطــاير اإلقتصــاد الكلــي املقــاس بتبــاين معــدل منــو النــاتج الــداخلي اخلــام وتبــاين مســتوى العمالــة وإمهــال اآلثــار 
ملــــة للصــــدمات، وقــــد بــــني أن إحنــــدار املتغــــريات املعــــربة عــــن تطــــور الدولة(اإلســــتثمار، االنفــــاق احلكــــومي، احملت

تذبذبات املبادالت، معدل منو التجارة اخلارجية) وأن حجم العمالة واإلنتاج هي أكثر تطايرية يف نظام الصــرف 
  .بالصدمات احملتملة لإلقتصادالثابت من األنظمة الوسيطة واملعومة وإن قوة التغريات غري مرتبطة 

إذا كانت التغريات املرتبطة بتعومي سعر الصرف غري متطابقة عمليا مــع  أنه،Rogoff (1999) 53ويشري 
ــا تعتــرب أكثــر إشــكالية يف الــدول الناشــئة، وحــىت إذا كــان التطــاير يشــكل  األثر على النمو يف الدول الصــناعية فإ

هــو احلــل املالئــم يف ذاتــه ألن التطــاير يكــون أكثــر تــأثريا بســبب عــدم آثــار ســلبية فــإن ثبــات ســعر الصــرف لــيس 
ن كمـــا إعتـــرب كـــل مـــ.اليقـــني املـــرتبط باألنظمـــة الـــيت تواجـــه عـــدم إســـتقرار تـــدفقات رأس املـــال وهجمـــات املضـــاربة

Rogoff,al (2004)
يوجــد فــرق بــني خمتلــف أنظمــة الصــرف وتطــاير منــو اإلنتــاج، وتبــني النتــائج أن  أنــه ال،54

ومنــه نقــوم بتحليــل  اإلقتصــاد الكلــي يرتفــع بإرتفــاع مرونــة النظــام ويكــون أكــرب يف اإلقتصــاديات الناشــئة. تطــاير
  على ترتيبات سعر الصرف. وأثرهابعض عناصر تطايرية االقتصاد الكلي 

                                                 
52- Ghosh A, Gulde A-M, Ostry J, Wolf H, (1997), “Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?” 

NBER Working Paper No. 5874, P 13-26.  
53- Rogoff K, (1999 ), “Perspectives on Exchange Rate Regimes” International Capital Flows, ed by Martin 

Feldstein, (Chicago: University of Chicago Press), P 441-53. 
54- Rogoff K, Husain M, Mody A, Brooks R, Oomes N, (2004), “Evolution and performance of exchange 

regimes” International Capital Flows, ed by Martin Feldstein, (Chicago: University of Chicago Press), P 
441-53 
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  أثر اإلستثمار 1.
لــك إىل ظــام الثابــت، ويرجــع ذنفإن تراكم رأس املال سيكون أعلى حتت ال Ghosh (1997)وفقا لدراسة

ــا الن تعمــل علــى زيــادة معــدل اإلســتثمارحالــة عــدم التأكــد، الــيت خنفــاضإ ظــام ، فــبحكم اخلصــائص الــيت يتســم 
عر الصـــرف وتذبـــذبات أســـعار الت التضـــخم واحلـــد مـــن تقلبـــات ســـدمعـــ فـــاضخنإالثابـــت مـــن تـــوفري املصـــداقية و 

تكلفــة التغطيــة، ومــن مؤيــدي  خنفــاضإلاملخــاطرة أو  اءقــالنت، فــإن معــدل اإلســتثمار ســيكون أعلــى نظــرا الفائــدة
حالــــة عــــدم التأكــــد املرتبطــــة  خنفــــاضإو الــــذي يقــــرتح بــــأن التضــــخم األقــــل  Dornbusch(2001)تلــــك الفكــــرة 

 56Huizingaويؤكــد  55بالنظــام الثابــت ســيخفض مــن خطــر أزمــات العملــة ممــا ســيزيد مــن معــدل اإلســتثمار

(1994)  Bell, campa (1997) 57وWerner (2001) 58القة سلبية بني عدم تأكــد ســعر الصــرف جود عو
الــذي أشــار بــأن النظــام الثابــت يــؤدي إىل إســتثمار ،Aizenman (1994) 59ومعــدل اإلســتثمار، باإلضــافة إىل 

 أعلى كنتيجة لتخفيض حالة عدم تأكد سعر الصرف وختفيض تقلب سعر الفائدة احلقيقي.
  اإلنفتاح التجاري أثر .2

بأن اإلنفتاح التجــاري يــؤدي إىل زيــادة  Barro,sala,Martin(1995) 61وEdward (1993) 60يرى 
معــدل منــو اإلقتصــاديات خصوصــا يف الــدول الناميــة، فاإلنفتــاح يزيــد مــن قــدرة اإلقتصــاد علــى إمتصــاص التقــدم 

د علــى العالقــة ، واإلعتقــاد الســائتصــاديات احلجــمالتقين ويتــيح أيضــا أســواق جديــدة متكــن مــن اإلســتفادة مــن إق
أن  زيــادة درجــة اإلنفتــاح تكــون مــع النظــام الثابــت، فهــو يعمــل علــى  اإلنفتــاح التجــاري هــولصرف و بني أنظمة ا

ختفـــيض كـــل مـــن تقلبـــات ســـعر الصـــرف و حالـــة عـــدم التأكـــد ممـــا خيفـــض مـــن تكـــاليف التجـــارة وبالتـــايل زيـــادة 
لعمــــالت وتكمــــن خمــــاطر عــــدم تأكــــد ســــعر الصــــرف وتقلباتــــه بتكلفــــة حتويــــل العمــــالت احملليــــة إىل ا، حجمهــــا
ا قد تتضمن تكلفــة فــإن إخنفــاض قيمــة العملــة احملليــة  ،األجنبية فإذا مل تغطي تلك املخاطر رغم أن التغطية بذا

وباإلضـــافة إىل ذلـــك فـــإن عـــدم تـــوفر  قـــد تتضـــمن خســـارة لـــبعض مكاســـب املصـــدرين وزيـــادة أربـــاح املســـتوردين
معــدل التضــخم، ممــا حيــد مــن ختصــيص اإلنتــاج  مصــداقية للسياســة النقديــة حتــت النظــام املــرن ســيؤدي إىل زيــادة

وهكـــذا ســـتنخفض التجـــارة الدوليـــة، وبتحقـــق املصـــداقية تقـــل إحتماليـــة حـــدوث األزمـــة اإلقتصـــادية مـــع الـــدول 

                                                 
55- Dornbusch. R (2001) , "Fewer Monies, Better Monies", Economic. Review; 91,2 P238-242. 
56- Huizinga. J (1994), "Exchange Rate volatility, uncertainty and investment": an empirical investigation: In 
     capital Mobility: the impact on consumption, investment and Growth, edtited by L. Leiderman and A.    
     Razin, Cambridge: Cambridge university press. 
57- Bell. G, and J. Campa (1997). "irreversible investments and volatile markets": A study of the Chemical   
    Processing. Industry:, Review of Economics and statistics 79 P79-87. 
58- Werner. T. (2001), "Die Wirkung Von wechselkurs volatitaten auf das investition sverhal tem – Eine 
      theoretische und Empirische Analyse aus der perspective der realoptions theorie", Kredit and kapital 34;     
       1. P27. 
59- Aizenman. Joshua (1994), "Monetary and real shocks; productive capacity and exchange rate regimes":    
     economica, London School of Economics and political Science, Vol. 61;244, P407-34. 
60 - Edwards (1993), "trade policy, Exchange rates and Growth": National Bureau of economic research     
      working paper N° 4511. 
61 - Barro and x.x. sala -i- Martin (1995) "economic Growth": New York Montreal: Mac Graw-Hill. 
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األجنبيــة، وبالتــايل  ةاألكثــر إنفتاحــا، حيــث أن تزايــد اإلســتثمار يف القطاعــات املصــدرة ســيجعل التســعري بالعملــ
مالية تأثر فاتورة عوائــد املصــدرين إلخنفــاض قيمــة العملــة، كمــا أن الــديون بــالعمالت يقلل النظام الثابت من إحت

ويــرى الــبعض ، األجنبية ستكون أقــل عرضــة لإلرتفــاع، مبعــىن أن النظــام الثابــت يعــزل أثــر اإلخنفــاض علــى الفــاتورة
ية إلحنــراف ســعر الصــرف خالف ذلك ، زيادة درجة اإلنفتاح التجاري مع النظام املرن ألن اآلثار الصافية السلب

  .Nilsson, nilsson(2000) 62احلقيقي عن وضعه التوازين قد تكون أكرب من تأثري تقلبات سعر الصرف 
  أثر مستوى تطور األسواق المالية .3

إن النظــام املــرن يــرتبط بالتقلبــات املتزايــدة ألســعار الصــرف اإلمسيــة، وهــو بالتــايل مــا ســيخفض اإلســتثمار 
، لـــذا فـــإن النظـــام املـــرن ســـيكون أفضـــل إذا اقـــرتن بنظـــام مـــايل متطـــور يســـاعد علـــى إمتصـــاص والتجـــارة الدوليـــة

 ,Bordoر الصــرف، ويكــون ذلــك بتزويــد األدوات الوقائيــة وتغطيــة خمــاطر العملــة، فقــد أشــار ـات سعـــصدمــ

Flandreau (2001) 63  صــرف بــأن العديــد مــن الــدول الــيت لــديها أنظمــة ماليــة متطــورة متيــل إىل تبــين نظــام
بــأن الــدول الناميــة ذات األســواق املاليــة Aizenman, Hausmann (2000) 64مرن.وجيــادل الــبعض مثــل  

الضـــعيفة قـــد تســـتفيد مـــن تبـــين نظـــام صـــرف ثابـــت بشـــكل أفضـــل مـــن الـــدول الصـــناعية يف تبنيهـــا للنظـــام املـــرن، 
أزمة مصرفية، وســواء كــان تطــور  ويعترب آخرون أن اقرتان القطاع املايل الضعيف بأنظمة ثابتة ميكن أن يؤدي إىل

بأن النظــام املــايل املتطــور يعتــرب ضــروريا Levine (1997)65القطاع املايل ضرورة للنظام املرن أم الثابت فقد أكد 
للنمــو بغــض النظــر عــن نــوع األنظمــة املتبــع، حيــث أثبــت أن تطــور النظــام املــايل الــذي يــنعكس بقابليــة تطبيــق 

بئة املدخرات و املساعدة يف ختصيص رأس املــال، وتســهيل إدارة املخــاطر ميكــن وظائف مهمة للبنك املركزي كتع
ومـــا يـــدعم هـــذا الـــرأي وجـــود العديـــد مـــن الدراســـات ل تأثرياتـــه علـــى تـــراكم رأس املال،أن حيفـــز النمـــو مـــن خـــال

 Goldssith (1969) 66ومن بني هذه الدراسات النظام املايل املتطور للنمو،التطبيقية اليت أكدت على مسامهة 

  .Levine, al (2000) 67و 
  سعر  الصرف و األداء التضخمي  .3.4

إىل أن ثبــات ســعر الصــرف يســمح بتحســني األداء التضــخمي   Edward (1993)يف هذا الصدد يبــني 
تبــني أن التضــخم ضــعيف جــدا  1989-1980اشئة للفــرتة ـدولــة نــ 52وذلك مــن خــالل دراســة عينــة مكونــة مــن 

                                                 
62 - Nilsson, K. and L.Nilson (2000), "Exchange Rate Regimes and Export performance of developing            
      countries" world Economy 23 ; 3, P331-49. 
63 - Bordo. M. and M. Flandreau (2001), "core, periphery, Exchange Rate Regimes and Globalization"            
     National Bureau of Economic research working paper N° 8584. 
64 - Aizeman and Hausmann R (2000), "Exchange Rate Regimes and Financial –Market Imperfections":         
     National Bureau of Economic Research NBER WORKING PAPER N° 7738. 
65 - Levine R. (1997). "Financial Développement and Economic Growth : views and Agéndas" ; Journal of     
     Economic Literature 35;2, P688-726. 
66 - Goldsmith R.W (1969) : “Financial structure and development” New Haven Conn: Yale university press. 
67 - Levine, R, loayza and Beck (2000); "Financial intermediation and Growth: cavsality and Cause" Journal  
      of Monetary Economics, 46;1, P31-77. 
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 Edward (2001)68نظمـــة صـــرف ثابتـــة و وجـــود عالقـــة ســـببية معاكســـة كمـــا أشـــاريف الـــدول الـــيت تتبـــىن أ

Edward,Mndoza(2003) 69 حتســــني مصــــداقية الســـــلطات أن تثبيــــت ســــعر الصـــــرف هــــو أكثــــر فعاليـــــة يف 
بــــني أداء األنظمــــة الثابتــــة الصــــلبة  Ghosh,al(2000)، وحتقيــــق معــــدالت تضــــخم مقبولــــة، وقــــد قــــارن النقديــــة

ملعومـــة وذلـــك بإســـتعمال التصـــنيف الرمســـي لصـــندوق النقـــد الـــدويل، وتوصـــلوا أن مســـتوى واألنظمـــة الوســـيطة وا
  .درجات يف األنظمة الثابتة مما مينح ثقة عالية هلذا النظام، ومنو نقدي أقل 4 التضخم أقل ب

أكدوا على وجــود إرتبــاط موجــب بــني تعــومي الصــرف والتضــخم  Ghosh-al(2003)ـويف دراسة أخرى ل 
بطريقة حامسة بنظــام الصــرف وقــام  يف نفس الوقت ملشكلة السببية ليبني أن األداء التضخمي مرتبط مع اإلشارة 

دولــة عضــو يف صــندوق النقــد الــدويل  147بدراســة عينــة مكونــة مــن Ghosh,Guld,Wolf(2003)70مــن  لكــ
خم  ومقارنـــة األداء التضـــخمي لثالثـــة أنظمـــة صـــرف، حيـــث بينـــت أن مســـتويات التضـــ (1999-1970)للفـــرتة 

والقائمــة  71Ghosh, al (2003) كانــت عاليــة بالنســبة لنظــام الصــرف العــائم ، ويف الدراســة املقدمــة مــن طــرف
، يف حــني أن الدراســة رتفاعــاإعلــى التصــنيف الرمســي أن أنظمــة الصــرف املعومــة مرتبطــة مبعــدالت التضــخم أكثــر 

ألنظمــة الثابتــة تــرتبط بأقــل معــدالت تبــني أن األنظمــة الوســيطة هــي األقــل أداء و أن ا Lysاملقدمــة مــن طــرف 
األداء التضــــخمي قــــام الباحثــــان بــــالتفريق بــــني أصــــناف الــــدول، فالناميــــة تتصــــف  ختبــــارإتضــــخم، ومــــن أجــــل 

أنـــه مـــن  ســـتنتاجإو مبحدوديـــة أســـواق رأس املـــال و الـــدول الناشـــئة والصـــناعية مفتوحـــة علـــى أســـواق رأس املـــال، 
أن معــدل التضــخم يرتفــع يف الــدول الناشــئة مــع درجــة تعــومي النظــام، مصــلحة الــدول الناميــة تبــين أنظمــة ثابتــة، و 

 أن األنظمة املعومة هلا أقل معدالت تضخم يف الدول الصناعية.  واعتربوا
  تبات الصرف و األزمات اإلقتصاديةتر . 4.4

مــات بأن األنظمــة الثابتــة هــي األكثــر عرضــة لألز  عتقاداإلإن الدراسات التجريبية تثبت وتأكد صحة     
بــأن تقيــيم ســعر الصــرف احلقيقــي  Berg (1999)و  Goldstein, al (2000)النقدية، حيث يشري يف الصدد 

أكرب من قيمته احلقيقية هو أحد أكثر املؤشرات أمهية لإلنذار بأزمة عملة قادمــة، وألن النظــام الثابــت ال يســمح 
الكلــي هــو  باالقتصــادإضــرار النظــام الثابــت غالبــا بتعــديل ســعر الصــرف احلقيقــي، فــإن الــدليل املهــم إلمكانيــة  

توقـــف العمـــل بـــه بعـــد التعـــرض ألزمـــة نقديـــة، فأزمـــة العملـــة مـــن احملتمـــل أن جتـــرب علـــى تـــرك النظـــام الثابـــت عنـــد 
حدوث األزمة، بينما تستمر األنظمة املرنــة مــع حــدوث األزمــة، فاألزمــة تــؤدي إىل تــدهور ســريع يف قيمــة العملــة 

  .النظام املرن، ولكن تغري سعر الصرف يعترب جوهريا مع طبيعة النظام الثابتوبالتايل لن يتغري وضع 

                                                 
68-Edwards S, (2001) "Exchange Rates Regimes, Capital Flows and Crisis Prevention" NBER, P4-8. 
69 - Edwards S, Magendzo I "A Curency of one’s Own: An Empirical Investigation on Dollarization and        
      Independent Currency Unions" NBER Working Paper No. 9514, 2003, P63-82. 
70 - Ghosh A, Gulde A-M, Ostry J, Wolf H, (2003), "Exchange Rate Regimes: Classifications and                   
      Consequences” (Paper based on book Exchange Rate Regimes: choices and Consequences "Cambridge,   
     Massachusetts: MIT Press), P14-24. 
71 - Gosh. A, Gulde. A-M, Ostry J; Wolf, 2003, OP cit, P 25-36. 
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عــدم صــحة إرتبــاط األزمــة النقديــة  Ghosh, al (2002)وحول مدى صحة العالقة املذكورة، فقد أثبــت 
بنظام الصرف الثابت، حيث توصلوا إىل نتائج هامة تشري إىل أن حدوث أزمات العملة حتت النظام املرن أكثــر 

 وجــــدت أن مــــا )1999(د الــــدويل قــــمــــن حــــدوثها حتــــت النظــــام الثابــــت، باإلضــــافة إىل دراســــة لصــــندوق الن
كانــت قــد أعلنــت تبــين ســعر   )1996-1975( من الدول اليت تعرضت ألزمات نقدية خــالل الفــرتة %50يقارب

ا استندت على التصنيف الرمسي املعلن والذي  قــد خيتلــف عــن صرف مرن، ولكن هذه األدلة تضعف بأحقية أ
  التصنيف الواقعي .

إحتمــــاال مــــع النظــــام الثابــــت أم املــــرن فمــــن األمهيــــة مبكــــان معرفــــة أي مــــن  وســــواء كانــــت األزمــــات أكثــــر
، فهنــاك إعتقــاد بــأن النظــام الثابــت يفــرض تكلفــة عاليــة علــى حتمل تكلفــة أكــرب بعــد أزمــة العملــةالنظــامني ســي

يــاره يف النهايــة، وبــذلك فــإن النــاتج بســبب حماولــة الدولــة احلفــاظ علــى نظــام  الصــرف ألطــول فــرتة ممكنــة رغــم إ
يار العملة.   تكلفة األزمة حتت النظام الثابت تكون قبل إ

هـــذه الفكـــرة بـــأن حبثـــوا يف عالقـــة معـــدل النمـــو باألزمـــات النقديـــة حتـــت  Ghosh,al (2002)ويـــدعم 
بعــد ذلــك يتجــه للركــود، بينمــا يــنخفض النمــو مــع و  األزمةالنظامني املرن و الثابت على الفرتات قبل وبعد وأثناء 

النظام املرن قبل األزمة مث يبدأ بالتزايــد أثنــاء وبعــد األزمــة.وكما يبــدو أن أزمــة العملــة ليســت شــديدة حتــت النظــام 
املـــرن، ألن األزمـــة ميكـــن أن تواجـــه بسياســـة نقديـــة توســـعية ممـــا يعمـــل كمحفـــز لإلقتصـــاد علـــى األقـــل يف األجـــل 

افة إىل أن تـــدهور قيمـــة العملـــة حتـــت النظـــام املـــرن أقـــل تكلفـــة مـــن عمليـــة التخفـــيض مـــع النظـــام القصـــري، باإلضـــ
  الثابت، ألن التخفيض يفقد سعر الصرف الثابت ميزة املصداقية لتحفيز اإلقتصاد.

ــا ختــص الــدول الناشــئة وألن تكلفتهــا مرتفعــة بالنســبة  كما اهتمت دراســات أخــرى باألزمــات التواميــة أل
 ,RogoffوLarrain, Velasco (2001) 73وReinhart, Kaminsky(1996) 72 كدراسة  د الكليلإلقتصا

al (2004) 74 علــى التصــنيف  عتمــاداإالــذين حــاولوا التعمــق يف أعطــاب األنظمــة الثابتــة وإعطــاء حتليــل تطبيقــي
نظمــة و احلصــول الطبيعي بدراسة إشكالية أزمات الصــرف واملصــرفية والتواميــة ملختلــف أصــناف الــدول وأنــواع األ

الــدول الناشــئة، وأن األزمــات املصــرفية و التواميــة هــي أزمــات الصــرف هــو األقــل يف  حتمــالإعلى نتائج تبــني أن 
 أكثر وجودا يف األنظمة الثابتة الصلبة خاصة يف اإلقتصاديات الناشئة يف فرتة التسعينيات.

 
 
  

                                                 
72 - Kaminsky G, Reinhart C, (1996), "the Twin Crises : The Causes of Banking and Balance  of payements   

     Problems" international Finance Discussion Paper No 544 Board of Governors of the Federal Reserve 

      System, Washington, D.C, P74-83. 
73 - Larrain F, Velasco A, (2001), "Exchange –rate Policy in Emerging Market Economies: The Case for        
      Floating" Essays in international Economics, Vol. 224, Princeton, N.J. P113-129. 
74 - Rogoff K, Hussain M, Mody A, Brooks R, Oomes N, OP cit, P441-53. 
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 خالصة الفصل .5
يس خمتلفة لتحديث املعايري اليت يتم على أساسها إختيار إن تعدد األنظمة النقدية واليت إختذت مقاي

القاعدة النقدية، أدى إىل تعدد النظريات احملددة لسعر الصرف، واليت من بينها نظرية تكافؤ القدرات الشرائية 
ا تصف حاالت التوازن بدون  وكذا نظرية تعادل أسعار الفائدة، وقد تبني لنا أن هذه النظريات حمدودة لكو

ا سامهت يف تأسيس نظريات ومناذج شر  ح أي إجتاه يأخذه اإلقتصاد يف إنتقاله من حالة إىل أخرى، إال أ
  أخرى (هذا ما سنحاول حبثه يف الفصول الالحقة وذلك من خالل مناذج سعر الصرف).

تقتضي عملية حتديث خمتلف أنظمة الصرف سواء املدرجة يف نظام الصرف الثابت أو نظام الصرف 
اية التسعينات ظهرت نظرة جديدة يف  ، على إبراز خمتلف التصنيفات اخلاصة بالصرف،املرن حيث مع 

ول يركز على التصرحيات الرمسية لدى صندوق النقد الدويل واليت تقوم على جانبني، األ فتصنيف أنظمة الصر 
وعدم  )Facto(ظمة الفعلية أما اجلانب الثاين فانتقل إىل األن ،1998تبعا ألنظمة الصرف الرمسية إىل غاية 

  تبعا ألعمال كل من ترتيبات  عدة   الصرف حسب تصنيف أنظمة  أدى إىل  بينهما   املوجود  التطابق
 )2003( Levy yeyati–strusnegger ،)2004 (Reinhart-Rogoff ، ذلك لكون هذه التصنيفات

ألنظمة الصرف من جمرد اإلعالن بين تعكس الواقع الفعلي مقارنة مع تصنيفات الصندوق اليت تنطلق من ت
الرمسي عن تبين لنظام معني من قبل اإلدارة اإلقتصادية دون أن يرفق بتطابق تلك األنظمة مع شكلها النظري، 
حيث تستند عملية اإلختيار بني أنظمة سعر الصرف على معايري معينة خصوصا بعد األزمات املالية 

ستدعت التخلي عن أنظمة سعر الصرف الثابتة واإلجتاه حنو إت واليت لإلقتصاديات الناشئة لسنوات التسعينا
  التعومي.

إن إصالح نظام الصرف يفرض حتليل العالقة بني ترتيبات الصرف واألداء اإلقتصادي الكلي إىل أنه 
رف ليس هناك من إجابة واضحة على السؤال مبا إذا كان األفضل تبين نظام للتثبيت أو للمرونة، فرتتيبات الص

العائمة ترتبط مبعدالت منو عالية يف اإلقتصاديات املتقدمة يف حني أن أدائها سليب يف اإلقتصاديات الناشئة 
والنامية، أما فيما خيص معدل التضخم فنجده مرتفع يف الدول الناشئة والنامية ومنخفض يف اإلقتصاديات 

عدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي فنجده أكثر املتقدمة، وبالنسبة لتطايرية اإلقتصاد الكلي والذي يرتبط مب
تذبذبا وتطايرا يف األنظمة الثابتة ويف الدول الناشئة على غرار الدول الصناعية، يف احلني أن األنظمة الثابتة هي 

 األكثر عرضة لألزمات النقدية يف اإلقتصاديات الناشئة.
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 الفصل الثاني

 
  النماذج النظرية لتحليل سلوك

   سعر الصرف
 

ا تشكل إىل  تعترب سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسات اإلقتصادية الكلية، وذلك لكو
جانب السياسات األخرى آلية فعالة حلماية اإلقتصاد احمللي من الصدمات الداخلية واخلارجية، وختتلف درجة 

مثل، الذي يتوقف على نظام الصرف ستقرار السعر األإتأثري سياسة سعر الصرف يف اإلقتصاد على مدى 
  القائم، من هنا تربز أمهية البحث عن النموذج األمثل الذي يكفل التوازن الداخلي واخلارجي.

أدت الصعوبات اليت واجهتها الدول األعضاء يف التوصل إىل سعر تعادل يتسق مع توازن ميزان 
لتعادل للسنوات األوىل بعد إنشاء نظام بريتون املدفوعات وأزمات العملة اليت اكتنفت إعادة تنسيق أسعار ا

إىل متهيد السبيل إىل مناقشة دائمة حول أسعار الصرف الثابتة مقابل أسعار الصرف  Bordo (1993)وودز 
النزعة احلديثة إىل التعومي،  Nurkseيف رده على الرأي التقليدي لـ  Friedman (1953)العائمة، وقد أيد 

يف ستقالل النقدي واحلماية من الصدمات احلقيقية، وأنه آلية للتعديل إلومي له ميزة اأن التع Friedmanويرى 
 Friedmanحتليل  Mundell (1962)وجه اجلمود اإلمسي أقل إعاقة من أسعار الصرف املربوطة، ومنه وسع 

ر الصرف ختيار بني سعاإليرجع  Fleming (1963) إىل عامل من حركة رأس املال، ووفقا لتحليله وحتليل
الثابت وسعر الصرف العائم إىل مصادر الصدمات، حقيقية كانت أو إمسية ودرجة حركة رأس املال، ففي 
اإلقتصاد املفتوح الذي يتسم حبركة رأس املال، يوفر سعر الصرف العائم احلماية من الصدمات احلقيقية، مثل 

، يف حني يكون سعر الصرف الثابت مرغوبا التغيري يف الطلب على الصادرات أو يف معدالت التبادل التجاري
  يف حالة الصدمات اإلمسية مثل حدوث حتول الطلب على النقد.

تعددت مناهج دراسة حتديد سعر الصرف ومن بينها املنهج النقدي والذي يكتسب مسامهة كبرية يف 
ية وسوق الصرف األجنيب ظل توجه دول عديدة يف الفرتة الراهنة حنو إعمال قوى السوق وحترير التجارة اخلارج

القائمة على آلية تدفق تأثري السعر، وقد قام بعض  David Humeوتعود جذور املدخل النقدي إىل أفكار 
 ,Mussa, Frankel, Johanson, Frenkel, Friedmanاإلقتصاديني بتطوير هذه األفكار يف السبعينيات 

Dornbushودراسة العالقة بني الطلب على النقود والعرض ، ويرتكز املنهج النقدي لسعر الصرف على حتليل 
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منها، وتأثري هذه العالقة على تدفقات السلع واخلدمات ورؤوس األموال من وإىل اخلارج، ومن مث على سعر 
  الصرف.

إن اهلدف من هذا الفصل وهو عرض خمتلف النماذج القياسية اليت حاولت معاجلة تفسري سلوك سعر 
ذه النماذج يعد من أهم إنشغاالت الكثري من اإلقتصاديني، ذلك أن معظم الصرف، ومنه فإن تقدير ه

  .متغريات اإلقتصاد الكلي غري مستقرة مثل سعر الفائدة، بعض أسعار الصرف، مثن بعض املواد األولية...اخل
ج على حتليل فاعلية حيث يركز هذا النموذ  Mundell- Flemingتقدمي منوذج نقوم بيف املبحث األول 

سات اإلستقرار اإلقتصادي يف اإلقتصاد املفتوح وإىل حتليل أثر توازن ميزان املدفوعات، ومنه يفرتض هذا سيا
األخري أن صايف الصادرات سوف يزداد يف املدى القصري كاستجابة إلخنفاض مستوى قيمة العملة، وأن 

احمللية واخلارجية، كما يعترب أن  تدفقات رأس املال تعترب ذات حساسية للتغريات يف الفرق بني أسعار الفائدة
مستوى توازن الناتج مع سعر الفائدة الذي يرتتب عليه يف اإلقتصاد املفتوح فائض أو عجز يف ميزان 

  املدفوعات، توازنا مؤقتا وظاهريا وهو شبه توازن. 
ة إىل  أما فيما خيص املبحث الثاين فقد خصصناه يف عرض أهم النماذج الستاتيكية وترجع هذه التسمي

كون هذه النماذج تنطلق أساسا من فرضية مفادها حالة اإلقتصاد يف فرتة معينة غري مرتبطة بنموه يف املراحل 
السابقة واليت من بينها النموذج النقدي األساسي يف ظل مرونة السعر، وكذا منوذج إختيار احملفظة ومنوذج 

  إحالل العملة.
دينامكية سعر الصرف، ألن النماذج الستاتيكية تعترب  ويف املبحث الثالث جاءت حماولتنا لدراسة

ا تصف حاالت التوازن بدون شرح أي إجتاه يأخذ اإلقتصاد يف إنتقاله من حالة إىل أخرى.   إالحمدودة لكو
ا سامهت يف تأسيس النماذج الديناميكية ومن بني هذه النماذج منوذج اإلندفاع السريع لـ  ، Dornbuschأ

  .Frankelت املضاربية وكذا منوذج ومنوذج الفقعا

 قتصاد المفتوحإلالنموذج الكينزي في ا .1

يف الفكر اإلقتصادي ويف جمال حتديد فاعلية  تطورا أساسياMundell-Fleming  يعترب منوذج
  النقدية واملالية يف إقتصاد صغري مفتوح سواء يف ظل نظام ثبات سعر الصرف أو نظام التعومي.السياسات 

  قتصاد المفتوحإلفي ا IS-LMنموذج .1.1
بإجراء دراسات حول  Fleming3) 1963(و19682وسنة 19621سنة  Mundellلقد قام كل من 

يف آن واحد: سعر الصرف، سعر الفائدة، مستوى اإلنتاج من التوازن لسوق السلع  اخلارجيةو  األسواق الداخية

                                                 
1 Mundell R.A )1962( , " The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and external stability ", 
  IMF Staff papers, vol 9, PP 70-79. 
2 Mundell R.A )1968( , " Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates ",     
  Canadian journal of, vol 9, PP 70-79. 
3 Fleming M )1963(  "Domestic financial policies under fixed and floating rates " IMF staff, papers, vol 9, PP  
   369-380. 
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ؤوس األموال بني الدول يظهر كتجاوب والحظا أن صايف تدفقات ر  ،وسوق النقود وسوق األصول املالية
يركز ، حيث قعات حول تغريات سعر الصرف ساكنةللفروقات بني أسعار الفائدة احمللية واألجنبية ملا كانت التو 

  .قتصاد املفتوحإلقتصادي يف اإلستقرار اإلموذج على حتليل فاعلية سياسات اهذا الن
  اإلشكالية .1.1.1

  4ذج السابقة:مانقائص الن
 ثيل التوازن اجلزئيأ .مت

 حتليل سوق الصرف •

 ال يوجد تأثري للتوازنات اخلارجية على التوازنات الداخلية •

 قتصادية املغلقةإلة مع النماذج اب.ال يوجد عالق

 قتصاديةإلعرض أدوات السياسة ا •

 فرضية صالبة األسعار •

 يقرتح: (MF)فلمنج  -ج.إن منوذج ماندل

 موالعتبار حركات رؤوس األإلاألخذ بعني ا •

 IS-LM قتصاد املفتوح فيما خيص منحىنإلاتوسع يف  •

  منوذج بسيط ومالئم ملختلف أنظمة الصرف وملختلف درجات حترك رؤوس األموال  •
 5نمذجة ميزان المدفوعات .2.1.1

 )Bp( وذلك بإضافة ميزان املدفوعات نزييتوسيع النموذج الك Flemingو Mundell حاول

 B = 	N 	 +	N    ]1[   
الدخل الوطين  )Y( حيث تتوقف الواردات على ،)M(والواردات  )X(الفرق بني الصادرات  )NX(ميثل 

  أي أن: )*y(والدخل األجنيب  )e(، أما الصادرات فهي دالة يف سعر الصرف )e(وسعر الصرف 
 X	 = 	X	(e, y∗)           ]2[ 

 M = M +m(e)	y    ]3[  
N ومنه حنصل على: 	= 	X	(e, y∗) 	− 	[M +m	(e)	y]  ]4[  

)جيب أن ننوه هنا أن  )يتدهور بإخنفاض  ( )، ويتحسن بتدهور (   .)إرتفاع ( (
)بصايف رأس املال  Bpويرتبط احلد الثاين من معادلة  والذي يتشكل من دخول وخروج رؤوس األموال،  (

) معدالت الفائدة احملليةوبالتايل فإن رصيد ميزان رؤوس األموال، هو دالة يف  )واألجنبية  ( مع مراعاة  (∗
  أي أن: )ê(التغريات املتوقعة يف أسعار الصرف 

  = 	ψ	( −	 ∗ +	ê )  ]5[  
                                                 
4 Obstfeld Maurice )2001( , " International macroeconomic : beyond the Mundell-Fleming model " IMF Staff  
   papers, vol 47, special issue.  
5- CHBAILES (2004), " modélisation schématique de léquilibre macro économique" VUIBERT, P53. 
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وبالتايل ، متثل مرونة (درجة حساسية) حركة رؤوس األموال بالنسبة لفروقات أسعار الفائدة :ψحيث أن 
  بالشكل التايل: )Bp(حنصل على عالقة 

 	 = 	 	( , ∗) − [ 	( )	 + ] + 	( 	– 	 ∗ 	+	ê ) ]6[  
  Mundell-Flimeng.        هي معادلة سوق الصرف األجنيب يف منوذج ]6[إن املعادلة 

 Nkعلى حتديد رصيد  iحيث يعمل  iوyأضيفت له عالقة جديدة متزايدة بني  IS-LMإن منوذج 
  وذلك بالشكل: بداللة الدخل (BP)ومنه حنصل على معادلة منحى  Nxد رصيد حيد Yبينما 

 = . [( − ∗ + ê )] + ( 	 ∗ )	. ]7[ 

ثابت فيمكن جتاهله وهذا معناه أن ميل  (e)ومبا أن  (BP)احملدد الرئيسي ملنحىن   ميثل املعامل
ذين املؤشرين واللذين يعربان عن مدى موجب، وحي (BP)منحىن  متثل  m قتصاد احمللي أي أنإلا نفتاحإدد 

ألفقي  أخذ الشكل اينتيجة هذين العاملني. فقد  (BP)نفتاح املايل، ويتغري منحىن إلاΨ نفتاح التجاري وإلا
على مثل حالة الرقابة  (Ψ = 0) (Ψ), نعدمتإويأخذ شكل عمودي كلما ضعفت أو  (∞→Ψ) جتها كلما

  .6قتصاديةإلختالف مدى فعالية السياسات اإالصرف وحركة رؤوس األموال مما يؤدي إىل 
  "BP"شتقاق منحنى ميزان المدفوعات إ :(01)الشكل 

 
   7ةالفرضيات القاعدي 3.1.1.

 (01)فرضيات القاعدة 

  IS-LMفرضيات  •
H1: (ميكن رفعها) األسعار واألجور ثابتة  
H2: حتت العمالة الكينزية 

  قتصاد املفتوحإلفرضيات ا •
H1 :غري (ميكن توسعه)صقتصاد مفتوح إ   

                                                 
6- DORNBUSCH. R. and Fisher (1994), "Macroeconomic" sixth edition, international New York, P166-167. 
7- Jalladeau. J (1989), "Introduction à la macroéconomie", 2éme édition, de Boeck, Bruxelles, P170. 

 (BP) منحىن

Y0 Y1
i	0 
i1 A

Bعجز جتاري 

 فائض جتاري

Δ i	> 0
Δy	> 0

Y

i 
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H3: رؤوس األموال ثابتة أو متحركة  
H4: سعر الصرف ثابت أو مرن  

  (02)فرضيات القاعدة 
  سوق السلع واخلدمات •

  = 	 + 	 	 + 	 	 + 	  [8]  
 	 = 	 	 	–	 	 + 	 − + 							  

  	 = 	( ); 		 = ; 	 = 	 + 	; 		 ̅ = 	; 		 = −  
  النقود سوق •

  =  [9] 

  = 	 − ℎ	 			; 			 > 0					; 					ℎ > 0  [10] 

  = 	 − ℎ	 			  [11] 

  (BP)امليزان اخلارجي  •
  = ( ∗, , ) + ( − ∗ + ̂ ) = ∆  [12] 

 
  حيث أن:

=   سعر الصرف احلقيقي : 	. ∗
   

   حتياطي الصرفإ: 

 = 	( ∗, ) 													 < 0				,						 ∗ > 0  [13] 

 = 	( , )													 > 0				,						 > 0  [14] 

 
فرتضنا أن الطلب احمللي على السلع احمللية، مثلما يعكسه هذا النموذج، فإننا ميكن أن نكتب إومنه إذا 
 ذلك بالشكل:

  = [ + + ̅ + ( ∗, )] − ∗ ( , )  [15]  
  حنصل على: Pقسمة على مستوى األسعار الوببتعويض متغريات املعادلة 

  = [ − − + + + ( ) + ̅ + ( ∗, )] − ∗ ( , )   

 
  (03)فرضيات القاعدة 

 ستجابةإوظيفة  أو نظام وسطي، =، نظام ثابت =حالة نظام مرنأنظمة الصرف: •

e)نفرتض بصفة عامة  • =  )توقعات الصرف ستاتيكية( (0

 



54 
  

  (04)رضيات القاعدة ف
 ستخدامه:إأكثر تغري وميكن  Fleming- Mundellمنوذج  •

 تأثريات سياسة اإلنفاق احلكومي والسياسة النقدية من أجل حتليل 

 يف حركة تامة أو غري تامة لرؤوس األموال و  يف نظام صرف مرن ونظام صرف ثابت 

  لدينقتصاد صغري يف عامل كبري أو يف منوذج متكون من بإيف إطار 

 .ستعماالإتفسر لتكون أكثر و تشرح  (MF)هذه التغريات يف منوذج 

 8التوازن الداخلي والخارجي اآلني4.1.1.

  ندرس التوازن الكلي إال أننا نقوم بتحديده يف إطار نظامي الصرف الثابت واملرن.
 نظام سعر الصرف الثابت 1.4.1.1.

  (BP)و (LM)يف ظل نظام الصرف الثابت ال تتغري سوى معادليت 
  = + = ( , )																	( )  

  + − = 0																																						( )  
  )حتياطي الصرفإ ،مضاعف القاعدة النقدية 	،متثل القاعدة النقدية  ( :حيث أن

  [∆( ) + ∆( ) = ∆ = [ ( ∗, , ) + Ψ( − ∗ − ̂ )]  ]17[  
  	 = ∆	  ]18[  

إىل مقدار التعقيم الذي جيب على البنك املركزي إحداثه لغرض احملافظة على  [17] تشري املعادلة
ففي ظل سعر الصرف الثابت من املمكن يف األجل ، ية احمللية عند سعر الصرف اجلاريثبات األرصدة النقد
	∆)حتياطي الصرف إثار ألبنك املركزي القصري أن يعقم ا على خمزون النقود عرب عمليات السوق املفتوحة  (

	∆)شريطة أن ال يكون  ونظرا لصعوبة تعقيم العجز (الفائض) املزمن عرب األجل الطويل فإن ،9كبريا جدا (
يكون  فإن التوازن ، ومنه جيب أن يكون معدوما عند احلل التوازين لألجل الطويل (BP)ميزان املدفوعات 

  كمايلي:
  (IS) معادلة •

  	 = 	 	 + 	 	 + 	 ̅ 	+ 	  [19] 
       بتعويض قيم املتغريات نتحصل على:

  I نظامال
 : = 	 ( + + + − + 	 ∗ ∗)	 	 [20]   

  
 

                                                 
8- Branson A. (1979) "Macroeconomic : Theory and policy" Harper international edition, London, PP58-65. 
9- Davis Begg et strarrely Fisher, (1994), "macroeconomic", edition science international, P 317. 
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  (LM)معادلة  •
  = + ∆	 ( )  [21] 

  = 	 − ℎ	  [22]  
  بالتعويض جند:

:  IIالنظام  = + ( ) + ∆	  [23]  
  (BP) معادلة •

 + − ∆ = 0 [24] 
 + = ∆ [25] 

 ∆ = 	 ∗ − 	 + 	 + Ψ	( − ∗ − ̂ ) [26] 

 III  النظام

  : = [ 	 ∗ − 	 + Ψ	( − ∗ + ̂ ) + ∆ ]   [27] 

  IS-LM-BP 10التوازن اآلين 
  أي: (ΔR) نظرا لوجود (i) حنصل على BPو LM من معادليت

  + ∆	 = 	 − ℎ	  [28] 

  ∆	 = 	 ∗ − 	 − + 	 +Ψ	( − ∗ − ̂ )  [29] 

  	∆ حتياطي الصرفإبالتعويض عن 

  = 	Ψ 	 − 	 ∗ + 	 + − − 	 +Ψ ∗ + Ψ ̂  [30] 

  كما يلي: (BP)و (IS) من معادلة (i) وميكن احلصول على
  = [ + + + − + 	 ∗ + 	 − (1 − − + )]  [31] 

 حنصل على الناتج التوازين يف ظل نظام الصرف الثابت: [31]و [30] ومن

  Y = Ψ
Ψ

	 Ψ ∗ ∙
Ψ

( 	 	 )(Ψ )( ) ( )  [32] 

Ψ( ̂   صغري جدا. ̂ نفرتض (
  كما يلي: (ie) من املعادلة حنصل على

   = Ψ α ( ) 	 Ψ ∗ ∙[Ψ ( )( 	 ∗ )](Ψ )( ) ( )  [33] 

 
 

                                                 
10- Bougton J-M (2003), "On the Origins of the Fleming Mundell". Model IMF staff, Papers. Vol 50 N° 01  
     International Monetary fund. 
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Aα متثل اإلنفاق املستقل: Aαحيث  = C + I + G 

قتصادي الوطين كما يلي:إلقتصادية العامة على النشاط اإلكن إجياد مدى أثر السياسة امي [33]ومن املعادلة 

 ∆∆ ∗ = ∙( ) ∙( )  

 

 [34] 
∆∆ ∗ = ( + ℎ) + ( ) ∙ (1 + c + ct + m)( + ℎ) + ( + )	  

  حتياطي الصرف األجنيب كما يلي:إتغريات  كما ميكن حتديد
 

∆	 = 	 ∗ − + 	 + Ψ( − ∗ − ̂ ) [35] 

 التوازن اآلني في ظل نظام الصرف المرن (العائم)2.4.1.1.

حتياطات الصرف إيف ظل نظام الصرف املرن يصبح سعر الصرف متغريا داخليا وذلك بدال من 
  .11جتاه بقية العاملإا أساسيا يف تبيان تنافسية السلع احمللية ويلعب دور  ،السابقة

 لدينا املعادالت التوازنية يف األسواق الثالثة كما يلي:

 = 	 − 	 	 	 − 	 + 	 + + + ̅ + ( , ∗, ) −   [36] 
 = [ ( , )]  

 = [ ( , ∗, ) + Ψ( − ∗ − ̂ )] = 0 [37] 

  حنصل على:
 = + + ̅ + ⇒ = − ⇒ = 0  

 = + + ̅ + [38] 

 = ( ̅ ) Ψ( ∗) ( )
Ψ

        (IS) [39]  

 = 	 	
                                                       (LM) [40]  

  ومنه:

 = ( ) Ψ( ∗) Ψ( ) ( Ψ)∙  

 = ( ) Ψ( ∗) Ψ( ) ( Ψ)∙ [41]  

)وبالتعويض عن قيمة  )حنصل على قيمة  (IS)أو  (LM)يف  ( ).  

 = ( ) Ψ( ∗) ( )/( ) ( Ψ)	 [42]  

                                                 
11- Parking Mand Bade. R (1986), "Modern macro economies", Phillip Allon publisher Limited, Oxford,  
     P317-320. 
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  كما يلي: (q)ومنه ميكن حساب سعر الصرف احلقيقي 
 	 ∗ − + Ψ( − ∗) + 	 = 0  

 = 	 ∗ Ψ( ∗)
 [43]  

Δ	 ولتحديد مدى فعالية السياسة املالية جند أن:
Δ ̅ = ( )( ) ( )∙ ≥ 0   

أو ببساطة مرونة  (i)لتغريات  (Md)درجة حساسية  hالحظ هنا أن فعالية التوسع املايل تتوقف على ن
مرونة حركة رؤوس األموال يف املقام جيعل مثل  (k)الطلب على النقود من أجل املضاربة غري أن وجود املعلم 

  فإن: ∞ → kائيا عتربناه الإكبرية أما إذا   (Ψ)هذه السياسة أقل فعالية السيما إذا كانت 
 

Δ

Δ ̅ = 0  

Δ  :التوسعية فيمكن حتديدها كما يلي ةأما السياسة النقدي

Δ
= Ψ( ) ( )∙ > 0 

ومنه فإن  ،dو Ψرتفعت قيمة إ كلما  عالية السياسة النقدية تكرب أكثرفإن ف البسط يف dو Ψ مبا أن
  ن فعالة يف نظام الصرف العائم.السياسة النقدية تكو 

 قتصادي الكليإلالنمذجة البيانية للتوازن ا 5.1.1.

 لتوازن العام يف األسواق الثالثةيوضح لنا ا IS-LM-BPإن منوذج 

  (IS-LM-BP)شتقاق منحنى إ: (02)الشكل                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من بني و  من خالل الشكل املوايلهي مبينة ازن الكلي قتصادية على منوذج التو إلأثر تغري السياسات او 
 12.املالية) النقدية، (السياسة اخلارجية، :هذه السياسات ما يلي

 
 
 
 

                                                 
12- Dornbusch R. and Fisher. S (1994), "Macro économies", Op Cit, P169. 
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    "IS-LM-BP" قتصادية على نموذج التوازن الكليإلأثر تغير السياسات ا  :(03)الشكل 

 
فلمنج بشيء من  -املالية والنقدية على منوذج ماندل وسوف نقوم بدراسة أثر توسع السياستني

 التفصيل ويف إطار حركات رؤوس األموال الدولية وذلك من خالل املبحث املوايل.

 Mundell- Flemingدراسة تغيرات نموذج  2.1.

 في حالة حركة تامة لرؤوس األموال IS-LM-BPنموذج  1.2.1.

  13جتد أربعة حاالت

  
  أنظمة سعر الصرف

 سعر صرف ثابت  صرف مرن سعر

  أدوات
  فعالة  غري فعالة  السياسة املالية
  غري فعالة  فعالة  السياسة نقدية

 

 في ظل نظام سعر صرف ثابت 1.1.2.1. 

يف ظل نظام سعر الصرف الثابت، واحلركة التامة  نقدية مستقلة ال ميكن للدولة أن تستعمل سياسة
 ة أن يتحرك بعيدا عن اخلط الذي حتدده السوق العاملية.وال ميكن سعر الفائد، لتنقل رؤوس األموال

 
 

                                                 
13 -Michel Glietta " Macro économie internationale " Paris 1997, P 253. 
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في حالة حركة تامة   Mundell- Fleming: التوازن الكلي حسب نموذج (04)الشكل 
  لرؤوس األموال وفي إطار نظام سعر صرف ثابت

 
)سوق السلع حيدد التوازن حتت فرضية  - = ∗) 

 تياطي الصرف حإالتغري يف  -

)السياسة النقدية غري فعالة  - = ∗   وسياسة اإلنفاق احلكومي فعالة (
 التوسع النقدي   -  أ

)بافرتاض ثبات السعر  = مسية سيزيد يف إلفزيادة الكتلة النقدية ا ،أو التعديل البطيء لألسعار (
 14األجل القصري الكتلة النقدية احلقيقية.

  ي في إطار نظام سعر صرف ثابت وحرية تامة لرؤوس األموال: التوسع النقد(05)الشكل 

 
 
 
 

                                                 
14 Davis Begg et starrley Fisher, )1994(  " Macro Economie "op cit, P 325. 
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 (e1)خنفاض معدل الفائدة يغري التوازن إىل النقطة إ -

خنفاض يف عرض النقود مما يدفع إخنفاض سعر الفائدة يؤدي إىل إخروج رؤوس األموال نتيجة  -
قتصاد يف األجل إلويتحرك ا، (’LM)إىل  (LM)من إىل إزاحته وحتركه إىل اليمني  (LM)منحىن 

 فيحدث ضغط على سعر الصرف للتدهور (e1)القصري إىل 

ألن البنك املركزي يقوم ببيع النقود األجنبية وكنتيجة لذلك يعود  (e0)التوازن يعود إىل النقطة  -
(LM’)  إىل جهة(LM) األصلي 

 السياسة المالية التوسعية    -  ب

 ي اإلنفاق الحكومي في نظام صرف ثابت وحرية تامة لرؤوس األموالالتوسع ف :(06)الشكل 

 
 (e1)إىل  (e0)الطلب الكلي نتيجة زيادة اإلنفاق احلكومي يغري التوازن من  -

 مما يؤدي إىل دخول رؤوس األموال حيث يرتفع سعر الفائدة (e1)يف النقطة  -

إىل  (LM)رتفاع عرض النقود مما يؤدي إىل إزاحة منحىن إىل حتياطي الصرف تؤدي إإزيادة يف  -
  (e2)والتوازن يثبت يف  (’LM)اليمني 

 في نظام سعر الصرف المرن 2.1.2.1.

ئتمان احمللي إلحتياطات الصرف األجنيب واإلنقود، مبا فيها ايف ظل أسعار الصرف املرنة يكون خمزون 
 بتة بواسطة السياسة النقديةون مثتك (LM)ومنه فإن وضعية منحىن  ،حمددا
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في حالة حركة تامة لرؤوس األموال وفي إطار نظام  (MF)التوازن العام حسب نموذج  :(07)الشكل 
  مرن للصرف

                  
 

 (i = if) تسوق النقود حيدد التوازن الداخلي حت -

 التوازن يف سوق السلع حيدد سعر الصرف -

 سياسة اإلنفاق احلكومي غري فعالة أما السياسة النقدية فهي فعالة -

  السياسة النقدية التوسعية أ. 
 التوسع النقدي في ظل سعر الصرف المرن، والحركة التامة لرؤوس األموال: (08)الشكل 

 
(مع ثبات  (M)مسية للنقود إلا الكمية زيادة يف تبعد ذلك جر  ،التوازن األصلي (e0)يف النقطة  -

 فائض يف عرض األرصدة احلقيقية. (e0)األسعار) ينتج زيادة يف خمزون النقود احلقيقي ويصبح عند 
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 (e1)خنفاض يف معدل الفائدة الذي يؤدي إىل حترك التوازن إىل النقطة إللوصول إىل التوازن جيب  -

لرؤوس األموال إىل اخلارج فتتدهور العملة ويؤدي فيكون هناك هروب  (i < if)يكون  (e1)عند التوازن  -
 العملة إىل زيادة أسعار الوارداتتدهور 

(e2)إىل اليمني وتثبيت التوازن اجلديد  يتحرك (IS)منحىن  -
15  

 السياسة المالية التوسعية   . ب

 عند تطبيق سياسة مالية توسعية مثال: التخفيض يف معدل الضريبة أو زيادة يف اإلنفاق احلكومي فإن
 ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب.

  السياسة المالية التوسعية في ظل نظام صرف مرن وحركة تامة لرؤوس األموال: (09)الشكل 

 
يؤدي هذا إىل حتسن العملة بسبب تدفق رؤوس األموال الدولية وزيادة  رتفاع أسعار الفائدةإ -

 (e1)ازن يف النقطة الطلب على العملة احمللية ويصبح التو 

 يتحرك إىل اليمني (IS)منحىن  -

 في حالة حركة غير تامة لرؤوس األموال IS-LM-BPنموذج . 2.2.1

يلعب دورا هاما  BPإن درجة مرونة حركة رؤوس األموال سعر الفائدة أو مدى درجة ميالن منحىن 
يدة لرؤوس األموال، فتغريات سعر يف عمل السياسات االقتصادية، و إذا كانت املرونة منعدمة، أي حركة مق

الفائدة ال تؤثر على ميزان املدفوعات، وبالتايل ال تؤثر يف التوازن اخلارجي، أما إذا كانت املرونة متوسطة أي 
  حركة ليست تامة احلرية فهنا جيب التمييز بني حالتني:

                                                 
15 Artis M.J.(1984), " Macro economics " Oxford University Press, PP 736-81 / 1984. 
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قود بالنسبة لسعر حالة مرونة رأس املال بالنسبة لسعر الفائدة أكرب من مرونة الطلب على الن -
 (LM)أكثر أفقية من منحىن  BPالفائدة، أي منحىن 

  (BP) من منحىن أكثر أفقي (LM)احلالة الثانية هي احلالة املعاكسة أي منحىن  -
 .في نظام سعر الصرف الثابت 1.2.2.1

 السياسة النقدية أ. 

كما هو   (’LM)إىل  (LM)إن التوسع يف خمزون النقود احمللي عرب السوق املفتوحة حيرك منحىن 
 موضح أدناه

 السياسة النقدية التوسعية في ظل نظام صرف ثابت وحركة غير تامة لرؤوس األموال :(10)الشكل 

 
وهنا فإن التوسع النقدي يؤدي إىل  ،خنفاض يف معدل الفائدة احمللي إىل عجز ميزان املدفوعاتإليؤدي ا

ستوى األصلي، املخمزون النقود ويرجع إىل  يعدلحتياطي العملة الصعبة، إما جيب أن إلة مشكل التعقيم فمع ق
  .BP = 0أو جيب التخفيض من العملة لغرض حتريك 

فإن نتيجة األجل الطويل للزيادة يف خمزون النقود هي أن  (e0)حتفظ سعر الصرف مبستواه األصلي إإذا 
سعر الفائدة احمللي وخمزون النقود ،العاملي فالدخل تياطي أجنيب أقلحإكرب وبالبنك املركزي حيتفظ مبديونية أ

  سوف تعود كلها إىل مستوى التوازن األصلي.
فإن ذلك سوف يسرع من زيادة خمزون  BP > 0وميكن القول إذا كان هناك توسع نقدي ملا يكون 

الكبح النقدي إىل تسارع  يؤدي BP < 0النقود الذي كان قد ظهر كنتيجة للفائض، ونفس الشيء ملا يكون 
 التعديل يف خمزون النقود احمللي.
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 التوسع المالي (الجبائي)   . ب

السياسة المالية التوسعية في ظل نظام سعر الصرف الثابت وحركة غير تامة لرؤوس  :(11)الشكل 
  األموال

 
إال أن نقطة  ،ويرتفع سعر الفائدة (’IS)إىل  (IS)نتقال إالتوسع املايل يؤدي إىل  - A-بالنسبة للجزء 

ولكن مل  ،وهذا رغم دخول رؤوس األموال ،(BP)مما يدل على عجز يف ميزان  (BP = 0)التوازن تقع حتت 
حتياطي إومنه يتدخل البنك املركزي ويقوم بزيادة الكتلة النقدية حسب حجم  ،(BP)تكن كافية لتعديل 

  .(’LM)إىل  (LM)نتقال إفوعات أي الصرف حىت يتعادل ميزان املد
حيث حيدد نقطة التوازن بتقاطعه مع  (’IS)إىل  (IS)نتقال إالتوسع املايل يؤدي إىل  -B -أما بالنسبة للجزء 

(LM) فوق منحىن (BP) .واليت متيز حالة فائض يف ميزان املدفوعات  
من مرونة الطلب على النقود يف حالة ما إذا كانت مرونة رأس املال بالنسبة لسعر الفائدة أكرب 

  بالنسبة لسعر الفائدة تكون السياسة املالية أكثر فعالية.
 16دمات الخارجية وتغيرات سعر الصرفالص  . ج

لنفرتض أن قيمة العملة الوطنية تدهورت (أي زيادة يف سعر الصرف األجنيب) أو ما يسمى بتخفيض 
  العملة والشكل التايل  يوضح ذلك

 

                                                 
16- Jean Pierre Allegret, (2007) , "Volatilité des Choes et degré de flexibilité des taux de change", journal  
      panoéconomicus, str : 271-301, UDC 339.74. Université Lyon 2 ENS.  
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 فيض في ظل نظام سعر صرف ثابت وحركة غير تامة لرؤوس األموالأثر التخ :(12)الشكل 

 
 (IS)، إن الرفع من سعر الصرف يرفع من الصادرات وخيفض الواردات وبالتايل يرتك (e0)عند النقطة 

، لكن عند األجل (e1)قتصاد إىل نقطة توازن جديدة إلومنه ينتقل ا (’BP) باجتاه (BP)ويتحرك  (’IS)إىل 
 (’LM)إىل  (LM)رتفاع ويتحرك لإلات، والذي يدفع مبخزون النقود القصري حيدث فائض يف ميزان املدفوع

، ومنه فإن التخفيض من العملة يرفع من الدخل، ويقلص من أسعار (e2)وحتدث نقطة توازن أخرى هي 
عديل (يف األجل القصري) لكنه يعود يف الفائدة، ينتقل ميزان املدفوعات إىل وضعية فائض خالل مسار الت

  النهاية (األجل الطويل) إىل وضعية التوازن.
وإن الصدمات اليت تصدر عن العامل اخلارجي هي نفسها اآلثار النامجة عن الرفع يف سعر الصرف 

 (if) جيسوف تؤدي إىل نفس اآلثار السابقة، بينما التدهور يف سعر الفائدة اخلار  (Pf)أو  (Yf)فالزيادة يف 
لن يكون له أثر على الدخل وسعر  فسو  ،(IS)دون أن يتبعه حترك يف  (BP)والذي سوف حيرك منحىن 

 (LM)الفائدة احمللي، ومع هذا فإنه سوف حيدث مسارا أين يصبح ميزان املدفوعات يف فائض، ليبدأ منحىن 
األصلي مع  (IS)ة اليت يتقاطع فيها ل وينخفض سعر الفائدة احمللي، إىل النقطدخيف التحرك لليمني، يرتفع ال

  اجلديد. (BP)منحىن 
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 في نظام سعر الصرف المرن .2.2.2.1

 السياسة النقدية التوسعية   . أ

وال يوجد تغري يف  ،(BP=0)يحافظ على ليتعدل هذا األخري  فينظيف ظل نظام الصرف العائم وال
  17حتياطات البنك املركزي من النقد األجنيبإ

الشكل أدناه، ومنه فإن نتيجة  كما هو موضح يف  (’LM)إىل  (LM)دي حيرك إن التوسع النق
خنفاض يف سعر الصرف إلوإن ا ،خنفاض يف سعر الفائدة احمللي سوف حتدث تدهورا يف حساب رأس املالإلا

 (BP) يسبب حتركا صافيا يف الطلب احمللي واخلارجي باجتاه الناتج احمللي، وينتج حتركا لليمني يف كل من
  كنتيجة لزيادة الدخل احلقيقي.  (IS)ذلك كو 

 السياسة النقدية في ظل نظام سعر صرف المرن والحركة غير التامة لرؤوس األموال :(13)الشكل 

 
 السياسة المالية التوسعية   . ب

لفروقات سعر  BP=0ملنحىن ب او تعتمد فعالية تأثري السياسة املالية على كل من الناتج والعمالة على مدى جتا
لسعر  (LM)أقل جتاوبا من  BP=0فكلما تكون الدالة  (LM)الفائدة احمللي واخلارجي باملقارنة مع منحىن 

الفائدة تكون السياسة املالية أكثر فعالية يف التأثري على الطلب الكلي ملا يضغط التغري يف أسعار الصرف 
  .أدناه (2-14)من الشكل  (A)الكلي ويكون ذلك يف اجلزء  بواسطة السياسة املالية وأثره على الطلب

 
 
 

                                                 
17- Calvo G et Reinhart C.M (2002), "Fear of floating", the quarterly Journal of economics, Vol 117, N°2, 

P379-408. 
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 التوسع المالي في ظل نظام سعر الصرف العائم وحركة غير تامة لرؤوس األموال: (14)الشكل 

 

 
عند  (BP)وحيدث ذلك عجزا يف  (’IS)إىل  (IS)حيرك التوسع املايل منحىن  (A)بالنسبة للجزء 

فإن سعر  (BP) تكون حتت منحىن فسو  (IS-LM)ر الصرف اجلاري وما دامت الوضعية التوازنية يف سع
إىل  (’IS)خنفاض يف سعر الصرف حيرك إلقتصاد ما دام اإلنتعاشا إضافيا يف اإالصرف سينخفض، وحيدث 

(IS’’)  مع منحىن(LM) تحرك كذلك ي(BP=0) ،عندما  إىل اليمني وينتهي املسار يف األجل الطويل
  .(LM)مع منحىن  (’’IS)و (’BP)يتقاطع كل من 

(A) 

i 

Y 

LM 

IS 

e0 

e1 

i

Y0 Y1 

BP	 BP’ 

Y2 

IS’ IS’’ 
i 

Y 

LM 

e0 

e1 

i	=	if 
Y0 =Y1 

BP	 
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(B) 
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أكثر جتاوبا مع سعر الفائدة باملقارنة مع  (BP=0)تكون السياسة املالية أقل فعالية عندما يكون 
وتصبح السياسة املالية التوسعية يف ظل احلركة التامة لرؤوس األموال  (B) كما هو موضح باجلزء  (LM)منحىن 

  عدمية الفعالية.
 خارجية والتغير في الدخل العالميصدمات الال  . ج

 أثر الزيادة في الدخل العالمي في ظل الحركة غير التامة ونظام سعر الصرف المرن :(15)الشكل 

 
 

، (’IS)إىل  (IS)حيث أن زيادة الطلب على السلع احمللية خيلق فائضا ويتحرك  (e0)عند نقطة التوازن 

مل يتحرك (ثابتا) وبالتايل فالتوازن  (LM)باجتاه اليمني، ومنحىن  (’BP)إىل  (BP)حترك يف منحىن  وتتبعه
 .(LM)النهائي يف األجل الطويل جيب أن يكون على منحىن 

وبضغط تدفق رؤوس األموال حنو الداخل على سعر الصرف ليتحسن،  (i>if)يكون  (e1)وعند النقطة 
ن جديد بسبب فقدان أسواق خارجية وزيادة الواردات فريتفع سعر الفائدة باجتاه بالعودة م (IS)فيبدأ منحىن 

 .(e0)حنو اليسار حىت نعود إىل  (’BP)مستواه األصلي فيتحرك منحى 

إذن إن زيادة الدخل العاملي والزيادة يف الصادرات ال تغري من اإلنتاج بل تؤدي فقط إىل حتسن سعر 
 ذي حيدث يف الصادرات.الصرف وبالتايل تلغي التحسن ال

   Mundell-Fleming   قتصادية يف منوذجإلميكننا تلخيص أثر كل السياسات اوصفوة القول 
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  Mundell-Flemingنموذج  علىقتصادية إل: أثر السياسات ا(01)الجدول 

 
 سعر الصرف املرن سعر الصرف الثابت

سعر 
الصرف

احلساب 
سعر  الدخل اجلاري

 الصرف
احلساب 

ياجلار   الدخل 

 0 - + + 0 0 السياسة املالية التوسعية

 + + - 0 0 0 السياسة النقدية التوسعية

 0 0 + + + 0 قيود على الواردات
 
 

  . تخفيض القيمة الخارجية للعملة 3.1
إال أن جناح هذه السياسة يتوقف  ،تستخدم سياسة التخفيض على نطاق واسع لتشجيع الصادرات

  لشرط مارشال لرينر. ستجابةإلامن بينها على سبيل املثال ال احلصر على جمموعة من الشروط 
   نموذج المرونات الحرجة .1.3.1

 سعر الصرف االسمي:

  توازن امليزان التجاري يكتب على الشكل:
 Bc	 = X	–M ]47[  

  = . − ∗
  ']47[  

  فنجد:  (e) لـ بالنسبة  BCنأخذ االشتقاق اجلزئي لـ
  


= ∙ 


− ∗ ∙ 


  

  


= ∙ 

− ∗ 


∙ −

²
  

  


= ∙ 

∙ ∙ − ∗ 


∙ ∙ ∙ −

²
  

  


= ∙ ∙ − ∗
²
−

²
  

  


= ∙ ∙ − ∗
²
( − 1)  

=  نضع 0  
    = 0 ⇔ ∙ − ∗ = 0  

    ∙ = ∗ → (1)  

نضع كذلك 


= 0 

  


= 0 ⇔ ∙ ∙ − ∗
²
( − 1) = 0 → (2)  
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	:                                           جند (2)و (1)بالتعويض  ∙ ( − + 1) = 0  
     

  ∙ > 0												 − + 1 = 0  

−تعرف العبارة  + 1 =   لرينر) إذن:-قتصادي بقيد (شرط مارشالإليف األدب ا 0
−إذا كان  - >  حتسن يف امليزان التجاري 1−

−إذا كان  - <  تدهور يف امليزان التجاري 1−

−إذا كان  - =   يكون امليزان التجاري ال يف فائض وال عجز (متوازن). 1−
 سعر الصرف الحقيقي:

  	 = 	 	– 	 
  = . − ∗
  

)q(سعر الصرف احلقيقي :  = ∙ ∗ ⇒ = ∙ ∗
    

: مع أن

= ∗

   
  


= 


∙ 


= 


∙ 


  

  


= 


∙ − ∗ ∙ ∙ ∗		
  


= ∙ 


− ∗ 


∙ −

²
∙ ∗		

  


= ∙ 

∙ ∙ − ∗ 


∙ ∙ ∙ −

²
∙ ∗		

  


= ∙ ∙ − ∗ ∙
²
−

²
∙ ∗		

  


= ∙ ∙ − ∗ ∙
²

( − 1)   

=نضع  0  
  = 0 ⇔ ∙ − ∗ = 0  

  ∙ = ∗ → (1)  

نضع كذلك 


= 0 

  


= 0 ⇔ ∙ ∙ − ∗
²∙ ( − 1) = 0 → (2)   

  جند: (2)و (1)بالتعويض 
  ∙ ∙ − ∗ ∙

²∙ ( − 1) = 0  

  
∗∙ ∙ ( − + 1) = 0  

  (شرط مارشال لرينر)
∗∙ > 0												 − + 1 = 0  
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 ستيعابإلنموذج ا.2.3.1

من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا منوذجا جديدا لتحليل آثار ختفيض  Alexanderور قدم الربوفيس
 فاقناإلويويل هذا التحليل األمهية الكربى للمداخيل باإلضافة إىل  ،القيمة اخلارجية للعملة على امليزان اجلاري

لتخفيض آثار على احلساب يف حتديد النتيجة النهائية على امليزان اجلاري ولتحديد الشروط اليت يؤدي فيها ا
  :ملعادلة السياسية للدخل الوطينمن ااجلاري ننطلق 

  Y	 = 	C	 + 	I	 + 	G	 +	(X	– 	M)  ]48[ 
   N = X – M: أي Nميثل رصيد امليزان التجاري ونرمز له بالرمز  إن الفرق بني الصادرات والواردات 

أي  Aونرمز له بالرمز  (l’absorption)ستيعاب إلستثمار واإلنفاق احلكومي ميثل اإلستهالك واإلوجمموعة ا
A = C + I + G،  يف الشكل التايل: [48]وعليه ميكن كتابة املعادلة  

  Y	 = 	A	 + 	N  [48]’ 
  ستيعاب:إل الفرق ما بني الدخل الوطين واأن رصيد احلساب اجلاري يتمثل يف ’[48]نستنتج من املعادلة 

 N	 = 	Y	– 	A [49]  
ستهالك إلالبلد من السلع واخلدمات يف ا عندما يستوعب N > 0موجبا وعليه يكون رصيد احلساب اجلاري 

  ستثمار واإلنفاق العام من دخله احلقيقي أي:إلوا
(Y > A)  وتكون(N > 0) ستثمار واإلنفاق العام أكثر من إلوعب البلد من السلع واخلدمات واعندما يست

  .(Y < A) يدخله احلقيقي أ
  والسؤال الذي ميكن طرحه هو:

  ستيعاب؟إلأي الفرق بني الدخل وا (N) هو األثر املتوقع لتخفيض قيمة العملة الوطنية علىما  -
ا اجلارية، وللتغلب على هذا العجز قامت  لنفرض أن هناك دولة تعاين من عجز يف ميزان مدفوعا

  بتخفيض قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية.
وهذا التغري يف الواقع  ΔN، أي Δ(X – M)ان اجلاري فيصبح ويتسبب التخفيض يف تغري رصيد امليز 

ستيعاب إلستيعاب، وهذا ما يرتجم مدخل اإلعلى الدخل، وأثر التخفيض على ا يكون حمصلة ألثر مباشر
  والدور املشرتك آلثار األسعار وآثار الدخل.

ونتيجة لذلك  ،Dقدار فمن ناحية أخرى يكون للتخفيض أثر مباشر على الدخل حيث يتسبب يف تغيريه امل
  يصبح رصيد امليزان اجلاري هو:

  N	 = 	Y	 − 	A [50] 
  ستيعاب يكون ذاته ناجتا عن أثرين مها:إلحية أخرى فإن أثر التخفيض على اومن نا

وهو يفسر أثر التخفيض على  ΔAوالذي نرمز له بالرمز  ،ستيعابإلاألثر املباشر للتخفيض على ا -
 للدخل احلقيقي.مستوى معني  لىستيعاب عإلا

 αΔYستيعاب احملفوز بتغريات الدخل، والذي نرمز له بالرمز إلثر على ااأل -
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  18ستيعاب الدخل أو امليل احلدي لإلنفاقإل: امليل احلدي α أن حيث
ΔY         : التغري الذي حدث يف الدخل  

  ستيعاب يكون:إلن األثر اإلمجايل للتخفيض على اك فإلوعلى ذ
  A	 = 	Y	 − 	A [51] 

  ومن مث يكون األثر على امليزان اجلاري هو:
   N	 = 	Y	–	(Y	 − 	A) 
  N	 = 	 (1	– 	)	Y	 − 	A  [52]  

يعتمد يف ذات الوقت على أثر التخفيض على الدخل (سواء األثر  Δ (X – M)يتضح أن  [52]ومن املعادلة 
ستيعاب من ناحية أخرى، واآلثار األوىل إلى ااملباشر أو األثر احملفوز) من ناحية، واألثر املباشر للتخفيض عل

هي آثار األسعار، وعلى ذلك فإن إشارة  Alexanderالثانية كما ظهرت يف حتليل أما هي آثار الدخل، 
  تعتمد على حمصلة آثار الدخل وآثار األسعار اليت جنحت عن التخفيض. Δ (X – M)وقيمة 

ختفيض القيمة اخلارجية للعملة يف حتسني احلساب  ستنتاج الشروط الالزمة لنجاحإب [52]وتسمح املعادلة 
 ستيعاب.إلل اخاجلاري مليزان املدفوعات داخل إطار مد

 La Courbe (J).منحنى الشكل 3.3.1

ال يؤدي بالضرورة إىل التحسن الفوري يف وضعية ميزان املدفوعات،  ،إن التخفيض حىت وإن حتقق شروطه
 .(J)بعد ذلك يبدأ يف التحسن على صيغة احلرف الالتيين حيث يكون هناك تدهور يف وضعيته أوال و 

  (J)منحنى  :(16) الشكل

 
  :(J)وتعود أسباب تكون املنحىن 

 لرينر-عدم حتقق شرط مارشال .1

 ستغناء عنها إلة مستوردة يف اإلنتاج ال ميكن اعتماد على مواد أوليإلا .2

 رتفاع أسعار الصادرات إسعار الداخلية إىل رتفاع األإيف املدى الطويل يؤدي  .3
                                                 

18 α :هي جمموع امليول احلدية لالستهالك واالستثمار واإلنفاق احلكومي. 

+	BC		

(1)املرحلة  (2)املرحلة
t

 BC	- حلظة ختفيض العملة
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الذي يعرب على مرحلتني، األوىل وهي يف املدى القصري  (16) وما ميكن مالحظته من خالل الشكل
سعار الواردات أ(أقل من سنة) ويكون للتخفيض فيها أثر سليب حيث يزيد من حدة العجز التجاري ألن 

ا تبقى أسعار الصادرات ثابتة، باإلضافة إىل أن املتعاملني ال يزالون يف مقومة بالعملة الوطنية تزداد بسرعة بينم
اإلعملة اليت حتد التنفيذ، حيث تتأثر قيم الصادرات والواردات بااليت فرتة العقود  أما املرحلة ،تفق على التسوية 

ابية على امليزان الثانية وتظهر يف املدى املتوسط (ما بني سنة وأربع سنوات)، ويكون للتخفيض آثار إجي
التجاري حيث يصبح البلد مستورد السلع األجنبية اليت أصبح سعرها مرتفع بكميات أقل، هذا من جهة ومن 

 جهة ثانية ترتفع صادراته كون أن أسعارها بالعملة األجنبية أصبحت منخفضة.

  النماذج الهيكلية لسعر الصرف.2
ذج الستاتيكية وترجع هذه التسمية إىل كون هذه سوف نتعرض يف هذا العنصر إىل تقدمي أهم النما

  قتصاد يف فرتة معينة غري مرتبطة بنموه يف املراحل السابقة.إلالنماذج تنطلق أساسا من فرضية مفادها حالة ا
 النموذج النقدي ذو األسعار المرنة.1.2

 Frenkell (1976)19،Mussa(1976)20،Kourr (1979) عار املرنةـيرتكز النموذج النقدي ذو األس

  على ثالث فرضيات: 
	األسعار تامة املرونة .1  (H1)الفرضية األوىل   • 	اإلنتاج يف مستوى التشغيل التام .2   توفر نظرية تساوي القوة الشرائية .3

  وبالتايل فإن صيغة سعر الصرف تعطى بالعالقة التالية:
  = − ∗   [53]	

  : لوغاريتم مستوى األسعار األجنبية∗  : لوغاريتم مستوى األسعار احمللية
  مسيلوغاريتم سعر الصرف اإل :

رتفاع إخنفاض مستوى األسعار يف اخلارج يؤدي إىل إومبا أن نظرية تعادل القدرة الشرائية حمققة فإن 
  سعر الصرف مىت حنافظ على التعادل.

  
  

                                                 
19- FRENKEL Jacob, (1976), "A monetary approach to the exchange rate doctrinal aspects and empirical  
     evidence", Scandinavian journal of economics, vol 78, n°2, 1976, PP 200-224. 
20- MUSSA Michael, (1976), "empirical regularities in the behavior of exchange rate and theories of the  
     foreign exchange market", Rochester conference series on public, Vol 11, 1979, PP 9-51. 
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   (H2)الفرضية الثانية   •
قدية حيث أن املقيمون ليست لديهم عملة صعبة وهذا يعين أن تعادل تتحكم السلطات يف الكتلة الن

وبالتايل فإن دالة طريق التحكيم بني كلتا العملتني،  القوة الشرائية مستنتج من قانون السعر الوحيد وليس عن
د ويتوقف حجم الطلب على النقو مستقرة عرب الزمن يف كال البلدين، الطلب على النقود هي عبارة عن دالة 

واليت ، (it)مسي وعلى معدل الفائدة اإل (Mt) ، الكتلة النقدية(Yt)وعلى الدخل  ،(P)على مستوى األسعار 
ود لكال البلدين دالة الطلب على النقمنه و احلقيقي وعكسية مع سعر الفائدة،  هلا عالقة طردية مع الدخل

−	  على الشكل:تكتب  = − 											 > 0		[54]	 	∗ − ∗ = ∗ − ∗											 > 0	[55]	
, 	:حيث أن   األجنبية والداخلية على التوايل لوغاريتم الكتلة النقدية ∗

  	 ,     لوغاريتم الدخل احلقيقي ∗
  ,   مسيةة اإللوغاريتم سعر الفائد ∗

   (H3) الفرضية الثالثة  •
موال (ال يوجد أسواق النقود تتوازن عن طريق أسعار الفائدة أي أنه توجد حرية تامة يف تنقل رؤوس األ

باإلضافة إىل قابلية اإلحالل بني رؤوس األموال يف البلدين، األمر الذي يسهل التوازن عند رقابة على الصرف)،
  ملدفوعات.تالالت يف موازين اإلخوجود ا

=	  بالتايل إذا احرتم هذا الشرط الالتوازنات اخلارجية ممولة تلقائيا باحلركات الدولية لرؤوس األموال.و  ∗ +	[56]	
=	  خنفاض املتوقع للصرف.إلنسبة ا : −	[56]’	

=	  ميكن احلصول على قيمة سعر الصرف. :]56[، ]55[، ]54[: إذن املعادالت ( − ∗) − ( − ∗) + ( − ∗)	[57] 
=	  حنصل على العبارة التالية:] 56'[ بإضافة املعادلة ( − ∗) − ( − ∗) ∙ ∙	[58]	

الصرف اخلاص ببلد ما حني ترتفع كتلته النقدية ودخله يتدهور أو سعر الفائدة  تنخفض قيمة سعر
خنفاض املتوقع لسعر إلرتفاع سعر الفائدة يعكس اإيرتفع بالنسبة لقيم هذه املتغريات يف اخلارج، ويف هذه احلالة 

	صرف العملة. 	
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=		مع العلم أن: −  
=	  نتحصل على العبارة التالية: [58]يف املعادلة  بالتعويض قيمة  [( − ∗) − ( − ∗)] + ∙	[59]	

		  تكتب كما يلي: [59]عتربنا أن توقعات سعر الصرف املدرجة يف املعادلة السابقة عقالنية فإن املعادلة إفإذا  = [( − ∗ ) − ( − ∗ )] + ∙	[59]’	
=	  والصيغة العامة تكتب على الشكل التايل: ∑ [( − ∗ ) − ( − ∗ )]	[60]	

والدخل لكال البلدين حمل أن سعر الصرف مرتبط بنمو مستقبلي للكتلة النقدية  [60]ني املعادلة تب
كما تعكس وجود عامل اخلصم ، و كما تشري إىل النموذج النقدي ذي التوقعات العقالنية،الدراسة
ψ)وهو 1 + ψ < 1⁄ كافيا للعوامل وإن النتائج اليت توصل إليها النموذج النقدي للسعر املرن تقدم تفسريا   (	

  اليت تتحكم يف مستوى سعر الصرف يف حاالت خاصة مثل حاالت التضخم اجلامح. 
ا  رتة عن تطور سعر صرف املارك خالل ف Jacob-Frenkel21فقد أثبتت الدراسة اليت قام 

 وجود عالقة قوية بني زيادة ،باستخدام بيانات شهرية (1920-1923)التضخم اجلامح الذي عرفته أملانيا 
ومنه فإن النموذج النقدي للسعر املرن يصلح لدراسة وحتليل  ،عرض النقود وتدهور قيمة العملة األملانية

	22األسعار بشدة يف األجل القصري. (volatilite)حمددات سعر الصرف يف األجل الطويل حيث تتطاير 
 ختيار المحفظة إنموذج .2.2

         ،Kinnon	23Oatey(1966)- Mcكل مناحملفظة يرجع للمسجالت األوىل ل توازن منوذج إن
Mc	Kinnon (1969)،  ولقد مت طرحه ألسعار الصرف العائمة ألول مرة بالنسبة لبلد صغري بواسطة 

Black	(1973)، Kouri (1976) ،(1977) Girton-Hendersin  ،Branson (1977).  
بتوزيع ثروته إىل أقسام متنوعة،  قتصادي واملتمثل يف املستثمرين وفقا هلذا النموذجيقوم العون اإل

  24حيتفظ بقسم منه بالعملة احمللية واآلخر حيوله إىل العملة األجنبية وذلك لتعظيم ثروته
 
 

                                                 
21- Frankel. Jacob (1992), "on the mark: A theory of Floating Exchange. Rates Based on Real interst  
     Differentials: in Exchange Rate". Economics.  
22- Diamondis, P. Kouretas G. (1996), " The monetary approach to the exchange rate : long run relationships,  
     coefficient restrictions and temporal stability of the Greek drachma", applied financial economics, vol 06,  
      P. 351. 
23- Lewis, K, (1988), "Testing the prtfolio Balance Model : A Multilatirale Approch", journal of international  
      Economics, Vol 24. PP112. 
2244--  ARTUS. P. MORIN.P " Macro économie appliquée " PUF 1991. PP195.  
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  يكتب هذا التعظيم وفقا للعالقة التالية:
 ( ) − ∙ ( ) [61]  

  ميثل التوقع الرياضي E :حيث أن
w ميثل الثروة  
C  فوذ من اخلطرميثل معامل الن  

Var التباين  
يعتربون أن البلد حمل الدراسة ال يؤثر على   ثوابت *يفرتض يف هذا النموذج أن اخلطر والنفور من اخلطر

ا، باإلضافة إىل كون األجانب ال ميتلكون أصوال مالية وال نقدية من البلد  البلدان األخرى يف حتديد سعر فائد
  25.هذا البلد ميتلكون أصوال مالية حملية وأجنبية حمل الدراسة، يف حني املقيمون يف

هذا النموذج يكتب على الشكل  ،رفصستقرار سعر الإقتصاديون العقالنيون يتوقعون األعوان اإل
 الرياضي التايل:

 = (1 + ) + ( − )(1 + ∗ + ) [62]	
  متثل الثروة يف آخر املرحلة wحيث أن: 

F قتناء األصول احملليةإل قتطعمتثل القسط من ثروة امل  
r  سعر الفائدة احمللي  
*r  سعر الفائدة اخلارجي  

w0 الثروة يف أول املرحلة  
e ميثل معدل منو سعر الصرف  

ا العون اإلقيمة  قتصادي األصول األجنبية يف بداية املرحلة بالعملة احمللية، وعائد هذه األموال اليت يشرتي 
  ني على الرتتيب:العملية تعطى بالعالقتني التاليت

 − / [63]	 	[( − )/ ](1 + ∗) ∙	[64]	
اية املرحلة  :حيث   ميثل سعر الصرف يف 

اية املرحلة، واليت من خالهلا نصل إىل  ]62[يف املعادلة  ]64[ بتعويض املعادلة نتحصل على معادلة الثروة يف 
  تعظيم الثروة يف بداية املرحلة:

 
اخلوف (النفور) من اخلطر يتمثل يف جعل ثروة املستثمر تتوزع على أقساط، وكل قسط حيوله إىل عملة أخرى، باإلضافة إىل احتفاظه بقسط  		**                                                 

  بالعملة احمللية، وذلك باقتناء أصول حملية وأجنبية.
25- Frankel J, (1984), "Tests of Monetary and portfolio Balance Models, of Exchange Rate determination"      

     edition, By Bilson, o, Marston, C, Chicago university press, P253. 
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 = (1 + ) + ( − )( ∗ − + ) [65] 
  تعظيم املنفعة للثروة يكون وفقا للربنامج التايل:

 Max [ (1 + ) + ( − )[ ∗ − + ( )] − ( − ) ∙ ( )] [66]  
  بعد إجراء عملية التعظيم نتحصل على:

 − = ∗ ( )∙ ( ) [67]	
رتفاع سعر إإحداث التوازن يف هذه األسواق الثالثة يتم بتعديل سعر الصرف وسعر الفائدة احملليني، ف

رتفاع إ، خنفاض الطلب على النقود احمللية، ويوجه الطلب إىل البحث عن أصول مالية حمليةإالفائدة يؤدي إىل 
م يقوم املتعاملون برفع الطلب خنفاض إقيمة العملة احمللية ينجر عنه  قيمة األصول األجنبية وللحفاظ على ثرو

 رتفاع سعر الفائدة.إعلى هذه األصول، األمر هذا يؤدي إىل إحداث التوازن املختل عند 
 نموذج إحالل العملة .3.2

يتم حتديد سعر الصرف ضمن هذا النموذج من خالل قياس درجة اإلحالل بني األرصدة من العملة 
فاألفراد عادة ما ، 26حمللية والعمالت األجنبية، وكلما تغريت هذه األخرية، إزدادت تذبذبات أسعار الصرفا

يرغبون يف حيازة أرصدة نقدية من العملة الوطنية، والعمالت األجنبية نظرا ملا تتميز به هذه العمالت من 
ملة على النقود فقط، بل يشتمل أيضا ،وال يقتصر إحالل الع27تقدمي خدمات بتكلفة أقل عن العملة احمللية

هو إحالل ،كما ميكن القول أن إحالل العملة 28على السندات األجنبية واألصول غري النقدية يف اخلارج
	.29حتياطي) بالعملة احملليةالعملة الصعبة (عملة اإل

فرتاض إومنه ينطلق منوذج إحالل العملة من النموذج النقدي األساسي لتحديد سعر الصرف ففي ظل 
)و (عتباره متغريا خارجيا إعامل يتكون من دولتني يتحدد عرض النقود بشكل مستقل ب كما يفرتض   ،∗

)الطلب احلقيقي على النقود حمليا وأجنبيا:  − )،( ∗ − رة يف عدد حمدود من املتغريات دالة مستق (
)قتصادية وخاصة مستوى الدخل اإل ∗; )ومعدل الفائدة  ( ∗;   يف كال البلدين. (

)وسعر الفائدة  كما يفرتض أن مرونة الطلب على النقود بالنسبة للدخل ; على الرتتيب  (
  30وميكن التعبري عن فرضيات النموذج كما يلي: ،متماثلة يف كال البلدين

  

                                                 
26 Spinelli F. "Currency substitution, Flexible Exchange Rates of the case for international Monetary  
    Corporation", IMF staff papers, 1983, P. 757. 
27 Bordo M. Ehsan U. " Currency substitution of the Demaand for Money : some Evidence for Canada ",  
    Journal of Money, Credit of Banking, 1982, P. 50. 28 ا "دراس 	.69ص.، 03/1999 ة تطبقية"، جملة البحوث والدراسات التجارية، جامعة حلوان، العددحسن حممود، ظاهرة إحالل العملة وحمددا
29 Yasuuyki S_pan " Currency substitution, speculation, and Financial crisis: Theory and Empirical  
    Analysis ", (Yotopoulos, Stanford edu), 2000, P.04. 
30 Roscenberg M.  "  Currency Forecasting A guide to Fundamental and technical Models of Exchange  
    at Determination", IRWIN professional publishing, Chicago, 1996, P. 180. 
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  − = . −  [68]	 	∗ − = . ∗ − ∗	[69]	 	= =	[70]	 	∗ = ∗ = ∗	[71]	
واخلارجية  (p)يساوي األسعار النسبية للسلع الوطنية  (e)فإن سعر الصرف  (PPA)ويف إطار نظرية الـ (p*)، :ومنه يتحقق منوذج السعر املرن لسعر الصرف  	= − ∗	[72]	

)وحلهما بالنسبة لـ [71]و[69]واملعادلتني  [70]و [68]املعادلتني  وبتعويض )و ( سنتحصل . (∗
=	  على الصياغة األساسية لنظرية كمية النقود − . +	[73]	 	∗ = ∗ − . ∗ + ∗	[74]	

ة لسعر الصرف التوازين، فنتحصل على النموذج وحلها بالنسب [74]و [73] ،[72]تعويض املعادالت بو 
=	  النقدي للسعر املرن بالنسبة لسعر الصرف: ( − ∗) − ( − ∗) + ( − ∗)	[75]	

=فرتضنا أن سعر الصرف املتوقع يساوي لـ: إوإذا  ( − كما يساوي للفرق بني توقعات التضخم ،(∗
	النسيب:  = ( − واليت بدورها (توقعات التضخم) تتأثر بالفرق املتوقع ملعدالت منو العرض ، (∗

− النقدي يف املستقبل ∗ = − ∗.  
=	  ومنه ميكن إعادة صياغة النموذج النقدي للسعر املرن كما يلي: ( − ∗) − ( − ∗) + ( − ∗)	[76]	

	أن سعر الصرف يتأثر بالدخل احلقيقي، قوى التوقع والعرض النقدي. [76]تبني املعادلة 
ولتوسيع النموذج النقدي لكي يتضمن خطر سعر الصرف والتضخم الذي تواجهه كلتا البلدين جيب إذن 

−		 تعديل دوال الطلب على النقود. = − −	[77]	 	∗ − ∗ = ∗ +	[78]	
خنفاض إخنفاض العملة احمللية) سوف يؤدي إىل إرتفاع العملة اخلارجية (إأن توقع  [77]ومنه تبني املعادلة 

)الطلب احمللي على النقود الوطنية، ومنه فإن  أما املعادلة تكون سالبة،  [77] معامل إحالل العملة يف ( شتقاق النموذج النقدي لتحديد سعر إوميكن اآلن  ،فتوضح نفس الشيء مبفهوم العملة األجنبية [78]
 [69]و [68]بالنسبة  [78]و [77]الصرف املعدل والذي يدمج إحالل العملة عن طريق تعويض املعادالت 

=	  يف بناء النموذج كما يلي: ( − ∗) − ( − ∗) + ( − ∗ ) + 2	[79]	
=: مع العلم أن − ∗  
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=	  كما يلي:  [79]ومنه ميكن إعادة صياغة املعادلة  ( − ∗) − ( − ∗) + ( + 2 )( − ∗ )	[80]	
منوذج إحالل العملة، أما النموذج النقدي املوسع والذي يتضمن أثر إحالل العملة  [80]دلة تبني املعا

رتفاع أسعار الفائدة إفإن الزيادة يف توقعات التضخم احمللي تؤدي إىل ختفيض الطلب على النقود احمللية نتيجة 
قتصاديني إىل دفع الفاعلني اإلإىل  احمللية، كذلك تؤدي يف نفس الوقت توقعات تدهور قيمة العملة احمللية

م من العملة احمللية وزيادة نسبة العملة األجنب م النقدية اإلمجالية، ختفيض أرصد ومنه يف ظل ية يف أرصد
وجود إحالل العملة، تؤدي توقعات زيادة النمو النقدي احمللي، إىل أثر أكرب على سعر الصرف التوازين مقارنة 

  ذج النقدي األساسي للسعر املرن لتحديد سعر الصرف.حبالة التأثري يف ظل النمو 
	التحليل الديناميكي لسعر الصرف.3

ا تصف حاالت ال جتاه إتوازن بدون شرح أي إن النماذج الستاتيكية املعروضة سابقا تعترب حمدودة لكو
ا سامهت يف تأسيس مناذج ديناميكية  ،نتقاله من حالة إىل أخرىإقتصاد يف يأخذ اإل حناول معاجلتها يف إال أ

  هذا القسم.
 تحليل الفقعات المضاربية .1.3

إن هذا التحليل يفسر تذبذبات سعر الصرف أساسا حبركات أسواق األصول وبالتايل فهي تعطي دورا 
جتاه سعر الصرف عن مساره األساسي وينتج عن ذلك إهاما وجوهريا للتوقعات، حيث نستطيع تغري 

ليل الفقعات املضاربية عندما يبتعد سعر صرف عملة ما يف وقت معني عن ديناميكيات معقدة، نستعمل حت
ا إقيمته األصلية احملددة وفق نظرية معينة، وهي معرضة لإلنفجار يف أي وقت، ويعود  سم كلمة مضاربية لكو

  موافقة لتنظيم بسيكولوجية األسواق املالية.
النية املتعاملني فهم مستعدون مثال إن وجود فقاعات مضاربية يتماشى مع عق Blanchardحسب 

م قادرون على إعادة بيعها بسعر أعلى يف إلدفع السعر إىل  رتفاع دائم للحصول على عملة أجنبية علما أ
ا موجودة وال متناهية حول قيمة أصلية أساسية  تاريخ الحق، وهذه الفقعات العقالنية غري حمددة إال أ

  31معطاة.
عملة فيها بح عقالنية عندما يكون كل املتعاملني يف السوق يعلمون أن الإن الفقعات املضاربية تص

خنفاض وتكون الفقعات ذلك يستمرون يف املضاربة على اإل ومع ،خنفاض سيتواصلمغاالة ويعتقدون أن اإل
املضاربة غري عقالنية إذا كانت هناك حالة كبرية من عدم التأكد وقرارات املتعاملني تتجاهل احملددات 

  ساسية.األ

                                                 
31 Blancherd(1985), "Business rational expectation and financial markets in crises in the economic and    
    financial structure ", edition by Paul Wachtel Lexington, Books Massachusetts, inst. 
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ة عندما تكون إحدى العمالت مقومة بأكثر أو أقل من قيمتها احلقيقية يحتدث الفقعات املضارب
ويستمر هذا الوضع فرتة طويلة، وقيام السلطات النقدية بإجراء التخفيض املنتظر وإعادة التقومي الذي يكون 

  ر األسعار.ستقراإغري كايف وبالتايل عودة السوق مرة أخرى إىل حالة القلق وعدم 
  32وميكننا إدراج منوذج لتحليل الفقعات العقالنية كاآليت:

  للمتغريات اخلارجية لنفرض أن سعر الصرف يتحدد بداللة التوقعات وبالشعاع 
  = ∙ ( / ) + 																		 > 0  [81]	

∀		واألعوان ال يهملون املعلومة السابقة: > 0				 ( ( / )/ ) = ( / )	
)لوغاريتم سعر الصرف يف التاريخ  : 	حيث أن ).  ( / )باملعلومة املتاحة يف التاريخ   األمل الرياضي لـ :( ).  
<إذا كان  =	  تقبل حال: [82]املعادلة فإن  ،يف املدى الطويل  ستقرارية إ، ويف حالة أن األعوان توقعوا 1 ∑ ∙ ( / )	[83]	

  هذا احلل يعين أن سعر الصرف مرتبط بالنمو املتوقع للمتغريات اخلارجية يف كل املراحل املستقبلية. 
) الذي حيقق: إن هذا احلل أساسي إال أنه بإمكاننا إضافة له أي حد  / ) =	

>إذا كان:  موجبة،  إذا كانت و سعر الصرف هو فقعة عقالنية.  ،[81]هو حل لـ + :1
رتفاع دائم للحصول على أصول بالعمالت الصعبة آملني ربح للصرف إاألعوان مستعدون إىل دفع سعر يف ف

0كان:   وذلك بإعادة بيعها يف تاريخ الحق، وبالتايل فإذا < < ) فلدينا دائما: 1 / ) >  
نفجار هذه الفقعات مبعىن أن تطور فقعة حتمية إلقد كانت املعارضة األساسية هلذا التحليل متعلقة ب

م يتنبؤون بسعر ال متناهي يف املدى عوان إعادة للتقديرات يف نفس اإليأيت حينما يتوقع األ جتاه، وهذا يعين أ
  عتبار عقالنية األعوان.إبعيد وبالتايل فالفقعة ال ميكنها أن تنفجر بدون إعادة ال

  (اإلندفاع السريع) Dornbuschنموذج .2.3
نقدي ذو األسعار املرنة هي من يف إطار النموذج ال (PPA)إن عدم حتقق نظرية تعادل القوة الشرائية 

ة األوىل لنظام سعر الصرف املرن، لذلك جاء نتقادات اليت وجهت هلذا النموذج، خاصة يف املرحلاإل
(1976)" "Dornbusch ،.بإنشاء منوذج يعتمد على األسعار غري املرنة يف املدى القصري  

مع النموذج النقدي يف حتديد األسعار وتوقعات الصرف، وقد  "Dornbusch" ف منوذجختالإيكمن 
  ار الفائدة.وتعادل أسع النقودحتفظ من النموذج النقدي بتوازن سوق إ

  

                                                 
32 Jean Olivier Hairaut et Patrick Fève " Analyse macro économique" , Tome 1, Editions la Découverte,  
    Paris, 2000, P. 222. 
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  33إذن النموذج النقدي يكتب على الشكل التايل:
 	 = + − . [84]	 	∗ = ∗ + ∗ − . ∗	[85]	

 لوغاريتم:بال
 = − ∗ [86]	 	− ∗ = . −	[87]	

  من أجل مطابقته مع صالبة األسعار. ]87[و [84]لنموذج النقدي واملتمثل يف املعادلتني نقوم بتعديل ا
حنراف بني العرض والطلب، والسعر هو إمتصاص اإليف سوق السلع يتعدل مستوى األسعار تزايديا من أجل 

  املتغري الوحيد القابل للتعديل يف هذا السوق ألن العرض هو خارج.
 ل لوغاريتم خطي:النموذج يكتب على الشك

                       = + . − . [88]	 	= ∗ + ̂	[89]	 	̂ = ( ̅ − )	[90]	 	̂ = [ ( − ) − + − ]	[91]	
هي متوافقة فهي تتالقى مع القيمة األساسية لسعر الصرف  ]90[ نالحظ أن تسبيقات الصرف يف املعادلة

تعرب عن التعديل يف سوق الصرف، الطلب اخلاص هو دالة متزايدة  ]91[ملدى الطويل، واملعادلة على ا ( − 	ومتناقصة لسعر الفائدة. (
̂  حندد أوال التوازن الطويل املدى، حيث يعرف بالشروط التالية: = =حيث نستخرج:  و 0 = و ∗ ̅ :تعطي مستوى توازن األسعار ]88[ املعادلة، و̅ = − ∙ + ∙ ̅وهو كذلك مستوى توازن سعر الصرف:، ∗ = ألن مستوى األسعار ، 	

ا ثابتة، وختتار بالطريقة التالية:  ∗األجنبية يفرتض أ = 0  
اليت تعرب عن التوازن  ]88[إذن لتعريف التعديل اإلضايف لسعر الصرف على املدى القصري، نالحظ أن املعادلة 

  ق النقود يتم التأكد منها يف البداية:يف سو 
=  يف املدى الطويل: • ̅ + ∙ − ∙ ∗  
=  يف املدى القصري: • + ∙ − ∙ ∗ + ∙ ( − ̅)  

  طرح حنصل على:البعد و  ]90[و ]89[ عتبار املعادلةمع األخذ بعني اإل
 − ̅ = − ∙ ( − ̅) [92]	

، نالحظ أنه )e, p(ر سالب اليت هي مكان التعديل لألصول النقدية يف املخطط حنداإب (AA)هي معادلة و 
)إذا كانت األسعار تامة املرونة، يكون لدينا فورا  − )و (̅ − ̅). 

                                                 
3333--  MICHEL  AGLIETTA(1993) ,"Macro économie internationale", Paris, PP. 419- 422.  
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ينحرف سعر الصرف اجلاري عن سعر الصرف التوازين األساسي يف هذا النموذج ألن مستوى األسعار هو 
  صلب يف املدى القصري.

الفهم اجليد لرموز التعديل اإلضايف، تستخرج معادلة التعديل لسوق السلع، وندرس ثابت  من أجل
  جند: ]88[ املستخرجة يف املعادلة )i(مة بقي ]92[حركية تفاعل األسعار والصرف بالتعويض يف املعادلة 

  ̂ = ( − ) − ( − ̅) + − 1 +   
  يف املدى الطويل سوق السلع يكون يف توازن:

  0 = ( ̅ − ̅) − ( − ̅) + − 1 +    
  بعد الطرح حنصل على معادلة تعديل األسعار:

  ̂ = ( − ̅) − + ( − ̅)   
  .(AA)نستخلص املعادلة احلركية املستخرجة من  ]92[ستعمال املعادلة إوبغياب التغريات وب

 ̂ = ̂ = − ( − ̅) = ( − ̅)   
ائيا من خالل معادلتني خمتلفتني:  حركية النظام هي مفسرة 

 ̂ = ( − ̅) [93]	 	̂ = ( − ̅) − + ( − ̅)	[94]	
املوايل، وحيدد  (1)يف الشكل  )e ;p(ميكننا هندسيا حتديد التوازن ودراسة الثبات يف فضاء املراحل 

 التوازن بتقاطع اخلطوط:
  ̂ = 0 → = ̅ 
  ̂ = 0 → = ̅ = ∙ 	 ( − ̅)  

ا نرى أن القوى اليت تقود توجه سعر الصرف، هاذين اخلطني حيددان أربع جهات، حيث بداخلهم
والسعر هي ممثلة بأسهم أفقية وعمودية حيث نستخلص النقطة احلرجة، كما أن كل املسارات هي متعايرة، 

  .(AA)ستثناء واحدة، أي تلك هلا مسار إب
̂وهذا يعين أسفل اخلطوط،  (I)لنأخذ نقطة ما يف  = ̂و 0 = 0.  

̂أسفل  = 0 ،e ا أنمتزايد مب > ̂ يف أسفل: ̅ = 0	; 	( − ̅) + > ( − ̅) ،
متناقص، وبالتايل يف اجلهات األخرى جيب أن نالحظ مباشرة مسار واحد  pمعادلة تعديل األسعار توضح أن 

)Ω:متر بـ (AA)متداد خط إمتقارب، عندما يكون النظام متباعد عن توازنه، هنا تكون حركة  ̅		; 	 وذلك  (̅
ون تسبيقات الصرف بطريقة جتعل حيث يشكل ]91[و ]88[ألن األعوان عقالنيون ويعرفون عن منوذج املعادلة 

  ، بعدم التوازن يف سوق السلع.Ωوذلك عندما تكون متباعدة عن  ،(AA)قتصاد يوضح على املسار اإل
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قا من التوازن الطويل املدى نطالإقتصادي للتعديل اإلضايف يظهر اآلن واضحا لنفرض أنه إن املعىن اإل
Ω  حتدث صدمة (هزة) يف سوق السلع تغري مستوى األسعار بكيفية جتعل> حيث يتغري التوازن يف  ̅

eeسوق الصرف فورا بطريقة جتعل    .]92[وذلك بالتطابق مع املعادلة  >ˆ
تساع هو أكرب ف، حيث أن مدى اإلإستحسان سعر الصر إن رفع األسعار يف املدى القصري ينجر معه 

  من تلك التغريات يف األسعار.
رتفاع املؤقت هي معطاة، فإن اإل mالرتابطات احلركية اليت تقود إىل هذه النتيجة هي كالتايل مبا أن 

 )i(: لـ والتوازن يف سوق النقود ال ميكن أن يتحكم فيه إال من خالل الرفع الفوري ،)m-p( لألسعار ينخفض
)حنراف موجب إهر حيث يظ − مبا أن ، و يقتضي مسبق لسعر الصرف ]89[والذي حسب املعادلة  ،(∗

 ال يتم تعديله. ̅الصدمة هي مؤقتة فإن سعر الصرف التوازين 
̂أن تظهر  ]90[ املعادلة > >، ليست ممكنة إال إذا كان 0 ستحسان مؤقت لسعر إهذا  ̂

يقفز سعر الصرف فورا إىل مستوى تقيمي أكرب باملقارنة مع قيمة التوازن، حيث  ،(AA)الصرف احملقق ملعادلة 
قتصاد إىل تبطة بسعر الصرف، وذلك إلرجاع اإلأن هذه التغريات الفجائية تسمح بالتعديل املتزايد لألسعار املر 

 توازنه األويل.
  "DORNBUSCH: التوازن في نموذج "(17)الشكل 

 
 
 
 

̅ = 	  

AA

Ω

ee

II 

pp 

ee

AA

IIIIII 

IIII 

IIVV 

 

= 	0 

̂ = 	0 



84 
  

  :34وملعرفة أثر تغري السياسة النقدية
التوازن يصحح بزيادة تناسبية يف على املدى الطويل، (Δm)نفرض أنه هناك زيادة دائمة للكتلة باملقدار 

  ةمبا أن األسعار هي مرنو  ،مستوى األسعار وسعر الصرف
                                                                                 	∆ ̅ = ∆ ̅ = ∆  

لكن يف املدى القصري فإن األسعار ال تتغري، وبالتايل يقتضي التوازن يف سوق النقود ختفيض معدل الفائدة من 
  أجل تعديل الطلب إىل مستوى أكرب من العرض

                                                                  ∆ = − (∆ ̅ − ∆ )  
      نستخرج تغريات سعر الصرف:

                                                                              ∆ = 1 + ∆ [95] 
حيث أنه غري  يتغري أكثر يف املدى القصري التعديل اإلضايف موضح يف هذه املعادلة، سعر الصرف

  صالبة األسعار.ضروري يف املدى الطويل من أجل تعويض 
مبا أنه  (a-2)قتصاد مع الصدمة النقدية يعرب عنه يف صورة الشكل هندسيا ميكن القول أن توافق اإل

حترك الصدمة النقدية خط التعديل من  (2)إىل  (1) يعدل التوازن يف املدى الطويل على طول املنصف من
(A1A1) إىل (A2A2).  

خنفاض إحسب التوازن األوىل، يقفز سعر الصرف ب ̅ يبقى ثابت يف مستوى (p)يف املدى القصري 
̅و  (A2A2)فوري إىل نقطة تقاطع  من أجل مستوى سعر ]94[شدة القفزة تعطي حسب املعادلة  =

جديد والتدهور حمور  ستحسان حنو سعر الصرف توازينإالصرف، يسبق املتعاملون العقالنيون يف السوق 
النقدية على ستحسان يساوي الفرق بني معدل الفائدة الناتج عن آثار الصدمة يق يف اإلبستهذا ال (2)النقطة 

خنفاض الفوري بالسعر الثابت يقتضي رفع التنافسية حيث أن هذه األخرية تؤدي إىل مستوى سوق السلع واإل
رتفاع متزايد يف األسعار يستمر التعديل على طول إزيادة الطلب يف سوق السلع والذي بدوره حيدث 

(A2A2)، األسعار، وحتسن عفوي لسعر الصرف حىت يتم الوصول إىل التوازن اجلديد على  من وذلك بالرفع
  املدى الطويل.

مسار مؤقت لسعر الصرف ومعدل الفائدة مبا أن التعديل يأخذ وقت، لكن  (b-2)يظهر الشكل 
صرف، وتؤدي كذلك يعرتض بصدمات (هزات) أخرى حتدث فجأة واليت بدورها تؤدي قفزات أخرى لسعر ال

ختياري لسعر الصرف ميكن أن يصبح ا البعض، وبالتايل فإن املسار اإلإىل تعديالت تفرض نفسها على بعضه
  رتفاع أكرب من تلك األساسية:إغري تنبؤي، وميثل 

  
  

                                                 
3344- MICHEL AGLIE HA –OP CIT 423. 
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	A  ومعدل الفائدةوالمسار المؤقت لسعر الصرف   قتصاد مع الصدمة النقديةتوافق اإل: (18)الشكل 

 

      
ا بدأت يف بادئ األمر قادرة على تفسري  ويفسر الصدى اهلائل الذي أحدثته نظرية رد الفعل املفرط بأ

تضح بسرعة أن قوة إغري أنه  ،ستقرار القوي الذي عرفته أسعار الصرف يف سنوات التعومي األوىلعدم اإل
 1978-77رد الفعل املفرط كانت أقل تعميما وقدرة على تفسري تدهور الدوالر األمريكي من  التحليل بداللة

يف الوقت الذي ظهر فيه منوذج دور نبوش كان العامل يف مرحلة حتول أسعار الصرف الثابتة إىل أسعار الصرف 
ظل أسعار الصرف  إذ على عكس التصورات الوردية للعامل يف ،العائمة ومل يكن واضحا ما حيدث بالفعل

فإن تغريات الصرف مل تعكس فوارق الفائدة على املستوى الدويل  1953العائمة اليت قدمها فريدمان سنة 
  وكانت جد متقلبة وأكثر تقلبا مما كان يتوقعه اخلرباء.
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ستقرار السياسة النقدية يف إ موهنا يكمن دور دورنبوش يف وضعه لنظرية مبسطة أبرزت كيف ميكن لعد
وقد كانت السياسة  ،تصلب األسعار، أن يشار إليها بالبيان كمسؤولة إىل حد مل يكن يتصوره أحد حالة

وقد كان تفسري دورنبوش مبثابة املفاجأة للباحثني ألنه أظهر كيف ري مستقرة بالفعل يف تلك املرحلة، النقدية غ
واق، وأن تقلب سعر الصرف كان أن رد الفعل املفرط مل يكن ناجتا عن قصر نظر أو سلوك حماكاة يف األس

ضروريا كي يوازن النظام مؤقتا، يف وجه الصدمات النقدية، ألن األسعار الوطنية تتعدل ببطء. وهو ما جعل 
  حتليله متميزا.

إذ يبدو أن بعض نتائجه كانت  ،حول الرد املفرط ألسعار الصرف قد أظهر حمدوديته دسهورغم أن ح
وأن هذه النتائج تكون أضعف ، ليت وضعها يف النموذج األصلي على األخصجد متعلقة بالفرضيات املقيدة ا

املستوردة، إال أن القوة احلقيقية لنموذجه  مؤشر أسعار يضم السلع Deflatorختيار كمخفض إإذا ما مت 
تكمن يف أنه سلط الضوء على احلاجة إىل التفكري، خاصة يف الوقت الراهن، حول تفاعل التعديل البطئ يف 

  35عار السلع وأسواق القيم املنقولة البالغة النشاط.أس
من خالل املقال  ،Mundell-Flemingيعترب منوذج رد الفعل املفرط، مبثابة بعث جديد لنموذج 

، والذي أعاد فيه 1976سنة " Journal of Political Economy "اليت تشري يف:  Dornbuschالشهري لـ
وقد كان ذلك املقال مبثابة النقطة الفارقة يف ميدان ، وقعات العقالنيةفلمنج بإدخال الت-صياغة منوذج مندل

املالية الدولية، إذ ربط بني صالبة األسعار والتوقعات العقالنية اللذين ال يزاالن إىل حد اليوم من املالمح 
 36قتصاد الكلي املفتوح.اسية للنماذج االقتصاد اجلديد لإلاألس
  (Fränkel) النموذج النقدي لفرانكل.3.3

1979سنة  "Fränkel"قام فرانكل
، ويف هذا النموذج يفرتض ثبات "Dornbusch"تعديل منوذج ب 37

  األسعار يف املدى القصري، أما سعر الصرف فيبقى مرنا.
بنفس فرضيات النموذج النقدي وإلغاء فرضية مرونة األسعار باإلضافة إىل  "Fränkel"حتفظ إ

  .(r)ية ستعمال معدالت الفائدة احلقيقإ
  نذكر فرضيات هذا النموذج أوال:
  نعطي العالقة احملددة لسعر الصرف ثانيا:

                            فرضيات النموذج:
H1:  فرضية"PPA" .حمققة يف املدى الطويل فقط  

                                                 
35 Rogoff K. Dornbusch’s overshooting model AFTER twenty-five years, Mundell-Fleming lecture, 2002. 
36 Obssfeld Maurice, International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming model, Department of 
    economics, centre for international and development economic research, University of California, Berkley,  
    2001   http://repositories.cdlib.org/iber/cider/col-121. 
3377 JACOUB FRANKEL " on the market a theory of floating exchange rates ". Baseson Real interest  
    l’infferranals. American economie. Reviw Vol 69. PP. 11-22. 1979.   
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  ومنه سعر الصرف يكون تابعا لألسعار احمللية، واألسعار األجنبية ويأخذ العالقة التالية:
  ̃ = − ∗ → ( )																																																						̃ = ( − ∗) − ( − ∗) − ( ̃ − ̃∗) → ( )  [96]	

  ترمز للمدى الطويل )~(حيث: 
  متثل معادلة الطلب على النقود (b)املعادلة 

H2:  خنفاض سعر الصرف يكتب على الشكل التايل:إتوقع 
 ( ) = − ( − ̃ ) + ( − ∗̃ ) [97]	

0حيث:  < < 1  
;		  .tالتوقع الرياضي الشرطي للمعلومات املتوفرة يف الزمن  : 	   متثل التضخم املتوقع يف املدى البعيد. :̃∗

 ( ) = − [98]	
H3: :حتقق شروط تعادل أسعار الفائدة غري املغطاة، وميكن صياغتها رياضيا كما يلي 

 ( ) = − ∗ [99]	
  حنصل بعد التعديل على املعادلة: ]99[يف املعادلة  ]98[وبتعويض املعادلة 

 − ̃ = ( − ∗) + ( − ∗̃ )   	− ̃ = − ( − ∗)[100]	
	حيث: 	; 	   : سعر الفائدة احلقيقي املتوقع∗

  نتحصل على سعر الصرف احلقيقي بالعالقة التالية: ]96[aيف  ]100[وبتعويض املعادلة 
                                                                                        = ( − ∗) [101]   	

  ميثل سعر الصرف احلقيقي حيث: 
مسي بداللة سعر الصرف احلقيقي، باإلضافة إىل نتحصل على سعر الصرف اإل] 97[يف ] 99[ وبتعويض

  ار املرنة كما يلي:متغريات النموذج النقدي ذو األسع
 = ( − ∗) − ( − ∗) − ( − ∗) [101]’	 − ( − ∗)    

، يفرتض لتحقيقهما كون القيم املتوقعة عقد التوازن للمتغريات املكونة هلما هي ]101['و ]101[إن املعادلتني 
  ."Stochastiqueرضية املسار العشوائي) "نفسها القيم املشاهدة (ف

مع  )q(عندما يتوازن سعر الصرف احلقيقي  (PPA):تبني الشكل العام لنظرية الـ] 101[إن املعادلة 
ا مستقرة.   القيم الطويلة األجل، ولكن هلا ميزة وهي كو

ا متكافئني تبني متثيل أعم من النموذج النقدي ذو األسعار املرنة بالر  ]101['أما املعادلة  غم من كو
  يف املدى الطويل، لكون األسعار يف هذا املدى جيب أن تتعامل يف سوق السلع.
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  خالصة الفصل. 4
 -Mundellمما سبق إىل تنوع وتباين النماذج القياسية لتحديد سعر الصرف، حيث يشري منوذج خنلص 

Fleming شاط يف ظل نظام ثبات سعر الصرف إىل عدم جدوى السياسة النقدية يف التأثري على مستوى الن
أي كانت درجة سيولة رأس املال ويكون الرتكيز حينئذ على السياسة املالية أكثر فعالية وال سيما يف ظل درجة 
عالية من سيولة رأس املال، أما يف ظل نظم تعومي سعر الصرف تصبح السياسة النقدية أكثر فعالية كلما 

على إتباع سياسة نقدية تتسم  س املال، ومن مث تزداد قدرة البنك املركزيزدادت درجة السيولة الدولية لرأإ
ستقاللية والفعالية يف ظل نظم التعومي عنه يف نظم ثبات سعر الصرف ومن مث فإن مزجيا من السياستني باإل

ال، ويؤدي النقدية واملالية يؤدي إىل حتسن قيمة العملة احمللية على شرط توافر درجة عالية من سيولة رأس امل
  املزيج ذاته إىل تدهور قيمة العملة احمللية يف حالة إخنفاض سيولة رأس املال.

ومنه ميكن القول أن منوذج مندل فلمنج ميثل أساسا جيدا إنطلقت منه دراسات الحقة عديدة لتحديد 
سعر الصرف  السعر اجلامد) حيث يتحدد-ومنذجة سعر الصرف أمهها النموذج النقدي األساسي (السعر املرن

يف ظل السعر املرن مبجموعة من متغريات أساسية، بعض من هذه املتغريات نقدي (عرض النقود، سعر 
الصرف املتوقع أو معدل التضخم املتوقع)، واآلخر حقيقي (مستوى الناتج القومي) وال خيتلف منوذج السعر 

ديد سعر الصرف يف األجل الطويل، اجلامد عن النموذج النقدي األساسي للسعر املرن من حيث متغريات حت
وإن كان حتديد سعر الصرف يف األجل القصري يتطلب إضافة معامل للتعديل يعكس الفجوة بني املستوى 
التوازين طويل األجل لسعر الصرف واملستوى التوازين قصري األجل، ومن مث أصبحت مرونة سعر الصرف هي 

  ل مجود السعر.احلالة االستثنائية يف النموذج النقدي يف ظ
 Frankelو Musaإن تقدير مناذج سعر الصرف يعد من أهم إنشغاالت الكثري من اإلقتصاديني 

(1985) ،Mac Donald (1990) ،-Taylor (1992)  Mac Donald، Rose (1994) ذلك ألن ،
  ن بينها: معظم متغريات اإلقتصاد الكلي غري مستقرة، ككل النظريات والنماذج املدروسة تواجه صعوبات م

 جتاهل توقعات الصرف -

 النماذج ترتكز على سلوكات إقتصادية كلية غري مستقرة -

ا؟   والسؤال الذي ميكن طرحه هو: ما هي الطرق اليت جيب أن تستعملها األسواق للقيام بتنبؤا
م إال أنه يف الوقت احلايل وأمام تطور الدراسات واألحباث اخلاصة بالسالسل الزمنية فريى البعض منه

  أنه من املمكن جدا إجياد طريقة تقديرية (هذا ما سنحاول جاهدين حبثه يف الفصول الالحقة).
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 الفصل الثالث

 

 سعر الصرف في التوازن

  تجريبيمقاربة نظرية وتقييم 
  

أبسط هذه املناهج وأكثرها شعبية مبين على  ستعمال عدة مناهج لتحديد سعر الصرف التوازينإمت لقد 
اية احلرب العاملية األوىل سعى ،(PPA) ل القوة الشرائيةمفهوم تعاد إىل إصالح  Cassel (1921) حيث مع 

تكافؤ الصرف الذي ساد قبل احلرب، وكان إهتمامه الكبري هو ختصيص التكافؤات اجليدة، كذلك بالنسبة إىل 
Nurkse (1945)  كان له نفس اإلهتمام آنذك، وهذا بتخصيص الـ (FMI) تسهر ئة فتية الذي كان هي

  .التكافؤات اجليدةللحفاظ على 
من الصعب حتديده وكذلك  إن سعر الصرف املالئم هو سعر توازن، يف حني أن كل توازن غري دائم

خول لسعر الصرف التوازين احلافز للخصوصية أو الذاتية، مع أنه تصور مراوغ إىل درجة أن  وهذا ما حفظه
Robinson (1947) ونتيجة هلذه الطبيعة التحايلية لسعر الصرف التوازين فقد صممت إعتربه فكرة خيالية ،

دف تقدمي قاعدة علمية دقيقة لتقدير هذا املفهوم غري املشاهد .  العديد من املناهج 

قتصاديني إلاحلاجة للدراسات التجريبية القياسية املرتبطة بالتحوالت الدولية، أدت باملفكرين اإن 
نطالقا من منتصف الثمانينات، إو  قتصاد الدويل،إل تتالءم مع املعطيات اجلديدة لبالبحث عن املقاربات اليت

األخري متت دراسته يف إطار السياسة  هذا الكلي، يقتصادإلا التوازن ظهرت بوادر تفكري جديدة حول مبادئ
ستقرار إلا بإعداد حبوثه يف ظل شروط عدمWilliamson (1983) قتصادية على املدى املتوسط، ومنه قام إلا

ويف مشروع منطقة اهلدف  Williamson-Miller(1987) كما قام.النقدي مع تذبذبات قوية لسعر الصرف
وعلى أنه حمور النقاشات حول النمو وإسرتاتيجيات   بتأييد ودعم سعر الصرف على أن يعكس األساسيات

  التطور وكذا يف أجبدية اإلستقرار والضبط اهليكلي.
ترتكز على توازن إقتصادي كلي شامل من  ث لتعريف سعر الصرف احلقيقي التوازينإن الوفرة اليت تبح

  ، Krugman(1991)جهة، ومن جهة أخرى ومن خالل هذا التقارب وتبعا لتحاليل منطقة اهلـدف
Williamson-Miller (1987)  ا مسحت لكثرة املقاربات فقد توصل أن هناك ثالث أسباب تبدوا أ
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ازنية، األول هو أن التغريات يف أنظمة سعر الصرف منذ احلرب العاملية الثانية أثرت ألسعار الصرف التو 
مصطنع خالل هذه الفرتة لتكوين جسم  وبشكل عميق يف البحث عن سلوك أسعار الصرف، والثاين هو

يات أما السبب الثالث فيتعلق بالتطور يف تقن، إقتصادي كلي مفتوح يسمح بتحليل أكثر مشويل وأكثر صوري
اإلقتصاد القياسي الذي يسمح بتجاوز الواصلة بني منوذج إحصائي يرتكز أساسا على منذجة مسار أحادي 

والنماذج القاعدية اليت تبحث لتفسري سعر الصرف عن طريق متغريات أساسية.هذه  ،(Univarié)املتغري 
ا على تق متضمنةMeese-Rogoff (1983) الواصلة برزت بسبب نتائج  دمي احلساب لتقييم عدم قدر

  وكذا توقع أفضل من جمرد سعي إحتمايل بسيط. 1985إىل1982 الدوالر من
سعر الصرف التوازين وسعت الدراسات النظرية والتجريبية يف هذا اجملال، ولكن تركت إن كثرة مناذج 

كز على توازن اإلعتقاد مع ذلك أن سعر الصرف التوازين الميكن أن يعرف أو حيدد إال من خالل مقاربة ترت
 إقتصادي كلي كامن.

حاولت معاجلة سعر الصرف التوازين، ففي إن اهلدف من هذا الفصل وهو عرض خمتلف املقاربات اليت 
األدبيات نظرية تعادل القوة الشرائية وسعر الصرف احلقيقي وذلك من خالل تقدمي نتناول املبحث األول 

رتكزة على إختبارات اجلذر األحادي والتكامل املشرتك وكذا سالسل األدبيات احلديثة واملاألولية هلذه النظرية و 
  .وذلك للوقوف عند أوجه القصور هلذه النظرية ووضع األرضية املناسبة لدراسة مقاربات التوازن الكامن ،بانل

ويف هذا اإلطار مت ، تقدمي مقاربة سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسيسنحاول ويف املبحث الثاين  
ختالالت جد هامة يف أسعار العمالت، وهو إحيث كانت هناك  1983سنة  Williamsonاغة نظرية صي

طريقة حتليلية لتقييم أو تقدير مناطق الصرف التوازين، واليت كانت هلا عدة مزايا  إقرتاحاألمر الذي أدى إىل 
  .على صعيد احلاجات اإلسرتاتيجية للدول األكثر تطورا

 Clark-Macملقاربة سعر الصرف التوازين السلوكي املقرتح من طرف  هصصخنقد أما املبحث الثالث ف 

Donald(1997)  إعادة منذجة جمموعة املتغريات األساسية اليت تستطيع التأثري حيث تقوم هذه املقاربة على
ألصول أسعار البرتول، خمزون ا إنتاجية العمل، ،حدود التبادل(على سعر الصرف احلقيقي يف املدى الطويل 

 .)اخلارجي الصايف، معدل البطالة...
سعر الصرف التوازين  بعرض مقاربة أخرى من التوازن الكامن واليت تتمثل يف منوذجنقوم وأخريا 

الذي عرفه كسعر صرف مالئم مع التوازن الكلي يف غياب  Stein  قدم من طرف ، امل NATREXالطبيعي
  وهذا يف مبحث رابع.عوامل نظرية ودورية 
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  تعادل القدرة الشرائية وسعر الصرف الحقيقي .1
 )16(منذ القرن إن مفهوم تكافؤ القدرة الشرائية والعالقة بني سعر الصرف و األسعار قد مت مناقشته 

 ،1Taylor (2006)،Sarno-Taylor (2002)2 اإلسبانية Salamanque ة ـدرسـاء مـمـرف علـمن ط
3Lothian (1997) ،4Rogoff (1996) ،Officcer (1982) ،ـحيث تنص ال (PPA)  على أن األسعار

يف خمتلف البلدان ينبغي أن تكون متساوية عند حتويلها إىل العملة املوحدة، وأن التغريات يف سعر الصرف 
  جيب أن تكون مساوية للفرق بني التفاضالت يف مؤشرات األسعار احمللية واألجنبية .

   ائيةاألدبيات األولى لتعادل القوة الشر .1.1
لقد أخذت مقاربة تكافؤ القوة الشرائة حيزا كبريا يف الدراسات اإلقتصادية األمربيقية لتحديد سعر 

 Mac وخباصة التكامل املشرتك، Breuer (1994)اإلقتصاد القياسي  رتبط تارخيها بتقنياتإالصرف، حيث 

Donald (1995) ، ومنه فإن اخلصوصيات املستعملة إلختبار الـ(PPA) ف بإختالف شكل العالقة ختتل
حيث أن العالقة األوىل تفرض معامالت ،  ,univariée((trivariée), (bivariée):(5املقدمة لإلختبار

أما العالقة الثالثة فتدرس ، )1-(و )1(السعر وتكون من نفس املقياس، والثانية فإن القيود تكون مساوية لـ 
رجية مع فرض التناظر، ومنه فإن العالقات الثالث ختتلف  سلوك سعر الصرف وتوظيف األسعار احمللية واخلا

اية فرتة السبعينات كانت (PPA)كذلك من خالل سالسل السعر، وأن الدراسات التجريبية األوىل لـ  حىت 
  تقوم على أساس تقدير املعادلة التالية:

 e = α+ β P + β P∗ + U  ]1[  
, حيث أن:  ∗ , e  قيم لوغاريتمية لسعر الصرف اإلمسي، األسعار احمللية واخلارجية على التوايل  

         (α)  ، ثابت( ,   .حد التصادفية معامل األسعار و (
أعتربت كاجتاه أساسي لسعر الصرف الذي هو موضوع  (PPA) فإن الـ Cassel (1922)حسب رأي 

فإن الكثري من األعمال خالل السبعينات إعرتفت مبدئيا بأمهية التقلبات الزمنية للـ  للتقلبات الزمنية، ومنه
)PPA(  وهذا تطبيقية ،إال أن التحاليل األوىل التجريبية كانت حمدودة عن طريق وسائل نظرية وإحصائية

  ،Gaillot(1970) و 6Friedman-Schwartz (1963)لـللتفريق بني األثار احلقيقية للمدى القصري والطوي

                                                 
1- Taylor, MP. (2006), "real exchange rates and purchasing power partiy "mean-reversion in economic  
    thought applied financial economics, 16, 1-17. 
2- Sarno , L- M.P. Tylor (2002), "Purchasing power parity and the real exchange rate", IMF Staff Papers,  
    Vol49 (1): 65-105. 
3- Lothian, J.R (1997), "WHAT, Salamanca scholastics can teach our social thinkers today", the brandsma  
    Review, 29, 1-4. 
4- Rogoff, R. (1996), "the Purchasing Power Partiy Puzzele, " Journal of economic Literature, Vol. 34, PP.  
    647-68. 
5- Franses, P.H- D. van Dijk (2000),  "  nonlinear time series models in empirical finance", Cambridge  
    Univesity  Press. 
6- Freidman, M-Schwartz, A.J (1963), "A monetary history of the United States : 1867-1960", Princeton  
    University Press for the National Bureau of Economic Research, Princeton, NJ. 
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إن معظم النتائج لإلختبارات األوىل كانت إجيابية بدون شك عن معطيات إلقتصاديات ذات 
والثقة يف نظرية شهدت  )PPA( كانت هناك مناقشات ساخنة حول صحةمستويات تضخم عالية، حيث  

،  أسعار الصرفيف اترتفاع معدل التذبذبإىل إنتقال إىل مرونة سعر الصرف، أدى إلا مع وهبوطا كبريا  صعودا
-7Meeseأو احلقيقية، وجعل نظرية تعادل القوة الشرائية ال ميكن الدفاع عنها تقريبا مسيةسواء من الناحية اإل

Rogoff (1983) ،8Adler-Lehman (1983)، 9Dornbusch (1980). 

  األدبيات الحديثة لتعادل القوة الشرائية 2.1.
ريقة املربعات الصغرى ـة قد إستعملت طـة احلديثـات التجريبيـسيف الدرا (PPA)دير للـ ـراءات التقـإن إج

وحىت منتصف الثمانينات كانت اإلختبارات ترتكز على التقيد املفروض  ،(GLS)واملعممة  )OLS(ادية ـالع
αحتتاج إىل  )PPA(للمعامالت، وإن التأكد من الصيغة املطلقة للـ = 1, = 1, = اية ، 1− فمع 

مسببة رفضها وقطع املوافقة اليت  )PPA( ات ظهرت تقنيات أكثر تطورا مسحت برتمجة جديدة للـالثمانين
 العمل فإن وبالتايل ،Patel (1990) ،Enders (1988)10 ،11Corba-Oluiaris (1988) سادت من قبل

  :املوالية األطوارالتجرييب املرتبط بسلوك سعر الصرف بصفة عامة ينحصر حتت 
 األحاديإختبارات الجذر  .1.2.1

شهدت أواخر الثمانينات مرحلة جديدة لتعادل القوة الشرائية، تضمنت إختبار فرضية املسار 
حيث تدعم هذه األخرية الطريق الضيق للعينة والتغريات غري املشروطة لسعر الصرف، وهذا ما ،12العشوائي

لطويل وقد تناقصت وهذا متوقعة يف املدى ا ال ميكن أن تكون مطبقة أسعار صرف غري )PPA(يعين أن الـ 
تبعا لسلوك سعر الصرف احلقيقي وإمكانية إمتيازه مبسار عشوائي، وأن التقنية األكثر عمومية واملستعملة هي 

-Dickeyحباجة إىل سالسل زمنية أحادية املتغري لسعر الصرف احلقيقي حيث ترتكز على إختبار 

Fuller(1979) و Dickey-Fuller Agmenté-ADF-(1981)ا يتطلب إختبار إستقرارية السلسلة وهذ
  يف معادلة من الشكل التايل: X الزمنية

 ∆ = + +  
من الناحية الداللية سليب وهناك مسار عشوائي يتطلب أن يكون مساو للصفر، وأن إختبار  (β)إن املعامل  (DF)  يتبع إحصائية استيودنت(t) للمعامل (β) ا توزيع حتت الفرضية العدمية، وإذا إعتمدنا ولكن ليس هل

                                                 
7- Meese, R.A-K. Rogoff (1988), "Was It Real, the Exchange Rate-Interest Differential Relation over the  
   Modern Floating-Rate Period", Journal of Finance, Vol. 43, PP 933-48. 
8- Adler, M-B. Lehmann (1983), "Deviations from Purchasing Power Parityin the Long Run", Journal of  
    Finance, Vol. 38, PP 1471-87.  
9- Dornbusch, R (1985), "Purchasing power parity", NEBER working paper series N° 1591. 
10-Enders, W (1988), "ARIMA and Cointegration Tests of PPP under Fixed and Flexible Exchange Rate  
    Regimes," Review of Economics and Statistics, Vol, 70, PP 504-08. 
11- Corba, D-S. Ouliaris (1988), "Cointegration and Tests of Purchasing Power Parity" Review of Economics  
    and Statistics, Vol 70, PP508-44. 
12- Sims, C.A (1988), "Bayesian Skepticism on Unit Root Econometrics," Journal of economic Dynamics and  
     control, Vol. 12, PP463-74. 
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إرتباط تسلسلي بني السالسل الزمنية، فإن اإلحندار السابق ميكن أن يرتفع بتأخري املتغريات غري املستقلة وهذا 
  على الشكل التايل: (ADF)من إختبار    (t)يعطينا يف هذه احلالة إحصاءة 

 ∆ = + + ∑ Δ +  ]2[  
تسدد باخلسارة يف رفض فرضية املسار العشوائي الذي كان مثبت   (	PPA)بالنسبة هلذه املرحلة فإن دراسة الـ

  Dickey-Fuller. 13 لـبفقدان القدرة املفسرة لنماذج خمتارة وإختبارات اجلذور الوحدوية كما هو الشأن 
 14 لمشتركتكافؤ القدرة الشرائية والتكامل ا .2.2.1

لسعر الصرف يف الوقت احلايل خيضع  )Cointégration(إن إختبار وجود عالقة التكامل املشرتك 
للتماثل والتجانس، وميكن إستعمال مثل هذا اإلختبار يف حالة ما إذا كان سعر الصرف احلقيقي حيتوي على 

  على الشكل التايل: )a( لى احلد الثابتواليت حتتوي هنا ع ]3[الفرضيات معطاة يف املعادلة  ومنه ،احلد الثابت
  ∇ = a + w ]3[  

)متثل الفروقات األوىل،  (∇)حيث أن  w)احلد الثابت (   ،  معامل اإلستقرارية.(
، واألهم منها هي أن سعر الصرف احلقيقي ]3[وضعت من أجل شرح املعادلة إن الفرضيات األوىل 

  كما يلي:  15ستقرار اإلجتاه العامإالعام واملعرب عنها ب يربز لنا مؤقتا إحنرافات حول اإلجتاه
  =	 +	 +	 ]4[  

  متثل الزمن املرتبط باإلجتاه العام )t( حيث أن
  ( )	 = + ( ) ]5[  

)حيث أن    معامل التأخري (
 ت رأس املال على أسعار الصرف احلقيقية،إن الفرضيات السابقة لإلختبارات كلها مرتبطة بأثر تدفقا

)يف  )Unit Root(وإن الطريقة السهلة إلبراز اإلختبار املتعلق باحلد الثابت  هو أن نفرتض أن سعر  (
 ]5[ يف املعادلة βواليت تعرب عن حالة عندما يكون  )AR(الصرف احلقيقي من شكل دالة اإلحندار الذايت 

  على الشكل التايل: ]5[ذه الفرضية ميكن صياغة املعادلة يف إجتاه معاكس وحتت ه
  ∇ = 	 γ + γ + (β − 1) + ∑ β 	∇ + v ]5[’ 

βأين:  = ∑ i=1,2…........n 

هم اإلختبارات األكثر ومنه يعترب إختبار وجود احلد املستقل للجذر األحادي يف سعر الصرف احلقيقي من أ
دقة لتكافؤ القدرة الشرائية، وباألخص الشروط اليت تدفع بسعر الصرف على وجود اإلنتقال العشوائي 

(Randam Walk) ، نظرية تبسيطية، ا تبقى أثبت ألنظرية تعادل القوة الشرائية  ةالتجريبي املصداقيةختبار إو
مل بعض العناصر الضرورية، واآلإب ا  ليات األساسية املتعلقة مبجموع املتغريات ماعدا التباين عتبار أ

                                                 
13- Phillips, P.C.B-P.Perron (1988), "Testing for a Unit Root in Time Series Regressions", Biometrika, Vol  
    75, PP.335-46. 
14- Stock, J.H-M.W, Watson (1993), "A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order  
     Integrated Systems, " Econometrica, Vol.61, PP 783-820.  
15- Stock, J.H-M.W, Watson (1988), "Testing for Common Trends", Journal of the American Statistical  
     Association, Vol 83, PP 1097-1107. 
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بإحصاء بعض ،1960سنة  "al"و "H. Joly"قام كل من تفاضل) التضخمي اخلاص بسعر الصرف، ومنه (ال
  احلدود املوضوعية هلذه النظرية:

وحيد، إال ، حيث أنه مل يتم التحقق من قانون السعر الالفرضيات املطروحة على املستوى التجرييبضعف  -1
على مستوى بعض املنتجات اخلاصة، واليت يتم حتديدها عامليا (الذهب، البرتول، املعادن، بعض املنتجات 

  الزراعية... اخل).
الذي أوضح " Balassa" وجود املنتجات املتبادلة وغري املتبادلة يف سلة السلع وظهور ما يعرف عموما بأثر -2

 قتصادية املتبادلة مقارنة باملنتجات غري املتبادلة.ق باملنتجات اإلي هو السعر املتعلأن سعر الصرف احلقيق
 أثبتت الدراسات القياسية التجريبية أن هذه النظرية لن تتحقق إال يف املدى الطويل. -3

" ال متثل القيمة اليت جيب من خالهلا أن يدرك سعر الصرف كل سنة، PPA" أن "Casselلقد أشار "
 16ن خالهلا جيب أن مييل سعر الصرف بعد فرتة زمنية معينة.ولكنها متثل القيمة اليت م

  إذن السؤال املطروح هو: كم يستغرق سعر الصرف من الوقت حىت يصل إىل نقطة التوازن؟.
ختبارات املخربية، "، وإن معظم اإلCointégrationماناقشته بالتفصيل نظرية التكامل املتزامن " وهو
ختبارات إلام أن متغريات هذه املعادلة غري ساكنة (ديناميكية)، وقامت ا، ماد]6[عتمدت على العالقة رقم إ
 "Engle"املقرتحة من طرف أجنل  "Cointégration"17ستغالل هذه الطريقة اخلاصة بالتكامل املتزامنإب

  198718سنة  "Granger"وغراجنر 
 = − ∗	]6[ 

مستوى األسعار احمللية، (كل املتغريات  ∗األسعار احمللية، مستوى  سعر الصرف االمسي،  : حيث أن 
 باللوغاريتم).

  التقدير القياسي يأخذ الشكل التايل:
  = + − ∗ +  ]7[ 

يق ، فإن تقدير املعادلة يعتمد على حتق(1)مدجمة حسب النظام  ]7[إذا كانت كل املتغريات يف املعادلة 
 مسي واألسعار النسبية." بني سعر الصرف اإلCointégrationعالقة التكامل املتزامن "
على مستوى جانبني أو بطريقة  "Granger"وغراجنر  "Engle"ختبار بطريقة أجنل وقد مت هذا اإل

  Johanson"19"جوهانسن 

                                                 
16--  Mac Donald.R.(1995)," long – run Exchanges rate modeling ; a survy of a recent evidence" ; IMF  
    staff paprs ; Vol 42 n°03. (septembre ).  
17--  Enders.W. (1995),"Applied économétrie time séries". John Wiley and sons New-York. 
18- A.Banejée. J. Dolado J.W. Galbraith et D.F. Hendry (1993), "Cointégration error-Correction and the  
     econométrie analyse of non stationary data", oxford university press, New-York. 
19- Johanson, S (1991), "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussain Vector  
     Autoregressive Models," Econometrican, Vol59, PP 1551-80. 
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ريات تكاملية، فإننا نستطيع هذه النظريات هي األكثر دراسة يف املراجع األكادميية، أما إذا كانت املتغ
  20تصحيح األخطاء.منوذج عن طريق  ]7[ تقدير العالقة رقم
على املعطيات اخلاصة، باليابان،   "W.Enders"مث حتقيقه من  "PPA"اربختقرتاح تطبيق إلإسنقوم ب
  ".PPA"ة الـ: إستقرارية املتغريات مما يؤدي يف هذه احلالة إىل عدم إثباتي "PPA"،تتطلب الـ: 21كندا، أملانيا

إثبات هذه  ، ومنه فإنختبارلإل"، طريقة بديلة Cointégration"زت نظرية التكامل املتزامنلقد أبر 
تدعم وتساند وجود  "PPA"وإن  النظرية ستحقق ما إذا كانت املشاهدة املكونة تكاملية مع السلسلة 

	 توافق خطي للشكل التايل على املدى الطويل = + "ومهما كانت،+ املتغري العشوائي "
=(حد التصادفية)، البد أن تكون مستقرة  و 1.  

ختبارات اليت أجنزت على معطيات اليابان، كندا وأملانيا واملتناسبة مع معطيات الواليات املتحدة إن اإل
+ون املتغرياتأثبتت أ)1988-1973(و)1971-1960(األمريكية يف الفرتة    .(1)مدجمة النظام  ∗

=حندار إتم املرحلة املوالية بتقدير عالقة التوازن ب + املطلقة تثبت  "PPAA"، وإن على  ∗
=مع  = أن =و 0 د من العالقة النسبية وإن التناسب يف األسلوب النسيب ضروري للتأك، 1

 .(01)حندارات موضحة وملخصة يف اجلدول اإل، وإن بني املتغريين
=: تقدير العالقة (01)الجدول  + +   

  ":OLSباستعمال طريقة المربعات الصغرى "
  كندا  اليابان  ألمانيا  

1973 -1986  

1B̂  0.5374  0.8938  0.7749  

1B̂θ  
)0.0415(  )0.0316(  )0.0077(  

1971-1960  

1B̂  0.6660  0.7361  1.0809  

1B̂θ  )0.0262(  )0.0154(  )0.0200(  

 Source: W.Enders,1995. 
) (Stochastique)ختبار إستقرارية حد التصادفية إجيب  ̂   حندار:إمعادلة  يف كل (

  Δ ̂ = ̂ +  ]8[	
  Δ ̂ = ̂ + ∑ ̂ +  ]9[	

                                                 
20- Engle, R.F-Gragner, C.W (1987), "Cointegration and error correction: representation, estimation, and  
    Testing", Econometrica, March, 251-276. 21--		Enders.W.(1995),"op	cit	,	P.	381.	
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=ختبارات بالربهنة على الفرضية إذا قامت اإل ع إمهال هذه الفرضية املعدومة فإننا ال نستطي 0
2−ا كان: إذ"، و Cointégrationلتكامل املتزامن "ل < < فإنه باملستطاع الوصول إىل أن املتغري ، 0

  متكاملتني. و العشوائي ليس له جذر أحادي، وبالتايل فإن السلسلتني 
ختبارات بأن اليابان خالل مرحلة سعر الصرف الثابت، فإن الفرضية املعدومة لقد قامت هذه اإل

"non-Cointégration "خالل و ا، إذن يكون لدينا تكامل متزامن بني السلسلتنيمت إمهاهل ،
 للسالسل اليابانية بالنسبة لباقي الدول، فخالل املرحلتني فإن التكامل مت إمهاله. ]1971- 1960[الفرتة 

ى ، وتبق)ECM(بالنسبة للمرحلة األخرية فتهتم بتقدير العالقة بني التوازن على املدى الطويل من 
 اليابان الدولة الوحيدة الصاحلة للدراسة.

أخريا ميكن كتابة منوذج تصحيح األخطاء بالنسبة لألسعار النسبية بني اليابان والواليات املتحدة 
Δ  على الشكل التايل: ]1971-1960[األمريكية خالل الفرتة  = 0,00119 − 0,10548 ∙ ̂			(0,00044)				(0,04184)  Δ = 0,00115 − 0,01114 ∙ ̂			(0,00033)				(0,03175)  

− لـ القيمة املتوقعة :̂مع − 
 )Panel(تعادل القدرة الشرائية وسالسل بانل  .3.2.1

ر إن زخم الدراسات األمربيقية لتحليل سعر الصرف خالل سنوات التسعينات سجل مرحلة أخرى أكث
واقعية لإلختبارات التجريبية والسيما لتفادي مشكلة نقص القوة التقليدية إلختبارات جذر الوحدة ولتاريخ 
نظرية تعادل القوة الشرائية اليت حاولت تأسيس قاعدة معطيات أكثر إتساعا، وبالتايل متديد فرتات املشاهدة 

،احملاولة األوىل كانت données panel(22( يسمى يف أدب اإلقتصاد القياسي مبعطيات السلة وهذا ما
إلختبار فرضية العدم غري  )GLS( واليت إستخدمت طريقة املربعات الصغرى املعممة 23Hakkio (1984)ـل

 )Hakkio( املستعملة يف بيانات أربعة أنظمة لسعر الصرف، ومع ذلك فإن (non stationnarité)املستقرة 

  يقي يتبع املسار العشوائي.مل يرفض فرضية العدم ألن سعر الصرف احلق
ام ـوإختبار نظ، Hakkio (1984(مقاربة مماثلة لدراسة  ستخدامإب،24Abuaf-jorion (1990)لقد قام

لسعر الصرف احلقيقي  AR (1)اع إحندار ذايت من الدرجة ـار شعـإحندارات مبس )10( مكون من عشرة
 Abuaf-jorion (1990)درجة األوىل، كذلك وحتت قيود مساواة معامالت اإلرتباط الذايت من ال للدوالر،

قاما بإختبار فرضية العدم لسعر الصرف احلقيقي باإلشرتاك مع عدم اإلستقرارية يف مجيع السالسل للفرتة 
                                                 
22- Frankel, J.A-AK. Rose (1996), "A Panel Project on Purchasing Power Parity: Mean Reversion Within and  
    Between Countries, "Journal of international Economics, Vol 40, PP209-24. 
23- Hakkio, C.S (1984), "A Re-examination of Purchasing Power Parity":  AMulti-Country and Study,  
    Journal of international Economics, Vol 17, PP 265-77. 
24- Abuaf, N-P. Jorion (1990), " Purchasing Power Parity in the long Run", journal of finance, Vol 45, PP  
     157-74. 
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حيث فسرت هذه النتائج كدليل يف صاحل  نتائجها تؤدي إىل رفض اهلامشية لفرضية العدم، ،)1987- 1973(
تطبيق التعميم املتعدد إلختبارات اجلذر األحادي، ومنه  ـحفزت بعض األدبيات لتعادل القوة الشرائية وبالتايل 

، O’Connell (1998)25 ،Papell (1998)26 ،Lothian (1997)27زيادة قوة اإلختبارات على سبيل املثال 
Coakley-Fuertes(1997)28 ،Frankel-Rose (1996) ،Wu (1996)29 ،30Flood-Taylor (1996)، 

الدراسات قدمت العديد من األدلة على أن تعادل القوة الشرائية كشرط أساسي للمدى ه وبالتايل فإن هذ
 Flood-Taylor(1996)وذلك بإستخدام بيانات عدد كبري من الدول للفرتة مابعد بريتون وودز مثل ،الطويل

بلدا صناعيا  21 اتبإستخدام بيان املدى الطويل لنظرية تعادل القوة الشرائية علىاللذين عثرا على أدلة قوية 
سنة يف حتركات سعر الصرف على التضخم  20إىل10 ـخالل فرتة تعومي أسعار الصرف وبإستعمال إحندارات ل

  مقابل الدوالر األمريكي.

قرتحتها هذه الدراسات ميكن أن إستنتاجات اليت إلإىل أن ا Saron-Taylor(1998) ومع ذلك أشار
من تعدد املتغريات املستخدمة املختبارات جذر الوحدة إلعدم لاتكون مضللة بسبب تفسري خاطئ لفرضية 

والدراسات اليت جاءت فيما بعد فإن فرضية العدم يف هذه الدراسات وعدم ، Abuaf-Jorion(1990)طرف 
اإلستقرارية ألسعار الصرف احلقيقية هي هامة ومنطقية، وبالتايل ال ميكن رفض فرضية العدم حىت لو كان 

  تخدام سلسلة مستقرة.سإواحد فقط من 
لذلك فإن رفض فرضية العدم عند دراسة جمموعة من سعر الصرف احلقيقي ال يكون غنيا باملعلومات، 

  بالنسبة جلميع أسعار الصرف احلقيقية.  وال بالتأكيد ليست دليال لصاحل نظرية تعادل القوة الشرائية
لسعر  )Monte Carlo( مونيت كارلووإستنادا إىل عدد كبري من جتارب  Sarno-Taylor (1998)إن 

نظام التعومي،  يف ظلحلجم العينة املناظرة لفرتة جديدة  )G5( األمريكي لبلدانالصرف احلقيقي مقابل الدوالر 
 (%5)وتصدر معاجلة واحدة مستقرة، فضال عن ثالثة معاجلات خلصوصيات جذور الوحدة إىل الرفض على 

يف  ،(0.95)من احملاكاة، وحالة جذر مسار إستقرارية  يفوق قيمة (%65)ستقرارية إ من فرضية العدم لعدم
من عمليات  %65 إذن معدل تغري الرفض قل،أ أو 0.9ستقرارية هو إلقيمة جذر مسار ا أوحني أن حالة 

من  )Panel(ختبارات بانل إستخدام إمشكلة أخرى تنشأ عند  الحظ،O’Connell (1998)،احملاكاة 

                                                 
25- O’Connell, P.G.J (1998), "The Overvaluation of Purchasing Power Parity", Journal of international  
    Economics,, Vol 44, PP441-79 
26- Papell, D.H. (1998), "Serching Purchasing Power Parity Under the Current Float", Journal of international  
    Economics,, Vol 43, PP 313-32. 
27- Lothian, J.R (1997), Op cit, PP 1-4. 
28- Coakley, J-A.M, Fuertes (1997), Op cit, PP 17-22. 
29- Wu, Y (1996), "Are Real Exchange Rates Non-Stationary?: Evidence from a Panel-Data Test", Journal of  
    Money, Credit and Banking, Vol 28, PP54-63. 
30- Flood, R.P-M.P Taylor (1996), " Exchange Rates economics: what’s Wrong with the Conventional Macro    
    Approach? " in J.A. Frankel, G. Galli, and A. Giovannini, eds, the Microstructure of Foreign Exchange  
    Markets (Chicago: University of Chicago Press). 
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، اليت ميكن أن تؤدي إىل تشويه ال تسيطر على تبعيات يف البياناتأن هذه التجارب اجلذور الوحدوية، أي 
  .(%5)ختبارات احلجم اإلمسيإلجة من خالل زيادة مستوى أمهية احجم الرفض يف املنطقة احلر 

ات جلذر الوحدة، وقد وجدت ختبارات متعدد املتغري إإستخدم إثنني من  Taylor-Sarno(1998)إن 
ختبارات ألحادي املتغري إلنسبية من اقوة  (Monte Carlo)كارلو  ستخدام طريقة مونيتإات وبختبار إلهذه ا

ختبار يرتكز على إأول ، خالل الفرتة مابعد بريتون وودز )G5( ستخدام بيانات من بلدانإالتقليدي، وذلك ب
-Abuaf ياجلميع أسعار الصرف احلقيقية، وثان AR)4(مع إحندار معمم من نوع  ADFختبارإتعميم 

Jorion(1990)  .فإن معامالت اإلرتباط الذايت ليست مقيدة لتكون معاكسة للدول  
ختبار الذي ال يسمح  على  التعرف على عتبات عمالت إلالفرضية العدمية إما رفض هذا ا من خالل

 من قبلستخدم ، امل Johansonلـ التكامل املشرتك على متديد ختبار الثاينإلا ويستند ،تعادل القوة الشرائية
Taylor-sarno(1998) لنظام، وحدةذور الجل متعدد املتغريات ختبارإمبثابة N I(1)، من سلسلة Y قد يكون

تكامل   Nهناك أقل من الفرضية القائلة بأن حنن نرفض إذاأشعة تكامل مشرتك، لذلك  N-1 أكثر منهناك 
 .السالسل ميعجل ستقراريةاإل، لعدم عدمال فرضية رفضسلسلة إذن  Nمشرتك يف حالة نظام 

أي كل جمموعة هو يف  I(0)أن كل سلسلة تكون من  هوو  سلسلة،Nهذا هو السبيل الوحيد لنظام 
فإن فرضية العدم إلجراء  Taylor-Saron(1998)حد ذاته وجود عالقة تكامل مشرتك، فضال عن 

Johansen  أن هناكN-1 أو أقل من أشعة التكامل املشرتك بني N  سالسل بانلسلسلة من)panel(. 

 (FEER)مقاربة سعر الصرف التوازني األساسي  2.

قتصاد سعر الصرف واحلاجة إإن نظرية تعادل القوة الشرائية ومنوذج التوازن العام املشكل هلياكل 
قتصاديني بالبحث عن املقاربات إلحوالت الدولية، أدت باملفكرين اللدراسات التجريبية القياسية املرتبطة بالت

  قتصاد الدويل.إلءم مع املعطيات اجلديدة لليت تتالا
الكلي،  يقتصادإلفكري جديدة حول مبادئ التوازن انطالقا من منتصف الثمانينات، ظهرت بوادر تإو 

بإعداد  (Williamson)قتصادية على املدى املتوسط، ومنه قام إل متت دراسته يف إطار السياسة اهذا األخري
رتكزت املقاربتني إستقرار النقدي مع تذبذبات قوية لسعر الصرف، حيث إلحبوثه يف ظل شروط عدم ا

األوليتني على فرضيات حمددة كقانون السعر الوحيد ومرونة األسعار أما هذه املقاربة متنح املزيد من املرونة  
 .31على صعيد احلساب التجرييب

 
 
 
  

                                                 
31- Wren-Lewis, S(1992), "On the analytical Foundations of the Fundamental Equilibrium Exchange Rate" in             
      Macroeconomics Modeling of the Long-Run C.P Heargreaves. 
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 سعر الصرف التوازني .1.2

لدويل حنو مناذج حتديد سعر  توجيه حبوث صندوق النقد اإن تزايد تذبذبات سعر الصرف أدت إىل
ة بتحاليل الوضعيات املتعلقة تقدم هذه النماذج مزايا توضح املعامل اخلاص التوازين، حيث الصرف

  ختالالت.إلبا
وهذه البحوث فرضت ،32إن سعر الصرف التوازين يقدم كذلك معايري يف تعريف سياسات الصرف

 مست النظام النقدي الدويل على وجه اخلصوص، واليت كان سببها التقدير غري نفسها نتيجة األزمات اليت
قتصاد إلوباإلضافة إىل ذلك فإن عوامل ا احلقيقي جملموعة من العمالت، واليت كان هدفها خلق أرباح تنافسية.

تأكد بالنظر اجلزئي، وخصوصا تأثريات توقعات املتعاملني يف سوق الصرف اليت مت إدخاهلا مع حالة قوية لال
ومنه فإن حسابات سعر الصرف التوازين إذا مل ،33وهو األمر الذي أدى إىل تطايره ،إىل تطور أسعار الصرف

ا تؤدي لتحديد هوامش املتعاملني يف مستويات منخفضة.   تكن دقيقة فإ
ختالالت جد هامة إحيث كانت هناك  1983سنة  Williamsonويف هذا اإلطار مت صياغة نظرية 

قرتاح طريقة حتليلية لتقييم أو تقدير ملناطق الصرف التوازين، إأسعار العمالت، وهو األمر الذي أدى إىل يف 
واليت كانت هلا عدة مزايا على صعيد احلاجات اإلسرتاتيجية للدول األكثر تطورا، ومنه جند أن هذه اإلشكالية 

الت تعين أن سعر الصرف احلقيقي ال يلعب ختالإلفا،34املطروحة يف هذه النظرية هي ال فعالية أسواق الصرف
  كمؤشر يف السوق الدويل.  هدور 

على الرغم من صعوبات القياس ملختلف أساسيات النموذج املشرتك، فإن هذه النظرية قد جاءت 
  .35قتصاد سعر الصرفإبتطور معترب يف مفاهيم 

لنسبة لنظرية حصص إن حبوث سعر الصرف التوازين كانت هدف النظريات السابقة وهو األمر با
اليت ترى بأن سعر الصرف التوازين هو ذلك السعر الذي يسمح بإزالة فوارق  PPAالقدرات الشرائية الـ

قتصادين شريكني يف التبادل وهو يساوي بالنسبة هلذه النظرية إىل العالقة بني مؤشرات األسعار إالتضخم بني 
  احمللية واألجنبية.

 = ∗  [10] 

ستعماال يف حتديد سعر الصرف املرجعي. هذه إذج التوازن العام يف املالية الدولية هي األكثر إن منا
سلوكات األعوان العقالنيني يف  ة النيوكالسيكية تعتمد حتليلاليت تستمد أفكارها من املدرس العامة النماذج

                                                 
32- Plihan D. (1996), "Réflexions sur les régimes et politiques de change, le cas de la construction monétaire  
     européenne", in Economie appliqué, Tome XIIX N°03, P102. 
33- Cadiou L, (1999), "Que faire des taux de change réel d’équilibre ?" Reue de CEPII, N° 77, P68. 
34- Plihan D, (1991), "les taux de change. "Editions la découverte, paris, p 53.  
35- Joly,H, pringent, C-Sobczac, N(1996), "les taux de change d’équilibre: une introduction Economie et  
     prévision,123-124(2-3), 3-20. 
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، هو العالقة بني سعر السلع التبادلية، إطار منوذج األمثلية التزامنية، وبالتايل فإن سعر الصرف التوازين الناتج
 .36وسعر السلع غري التبادلية

 Williamson: تحديد سعر الصرف الحقيقي التوازني حسب مقاربة (01)الشكل 

 PIB)  الكامن مستقل عن(R 

 

    
                          Source : H. Joly-all, P.11. 

  مالحظة:
  : اإلنتاج اخلارجي∗        : اإلنتاج احمللي

  : احلساب اجلاري املستهدف∗      : احلساب اجلاري 
  : سعر الصرف احلقيقي
قتصاد الكلي هي جد قليلة، فمقاربة إلسعر الصرف التوازين بأساسيات ا إن األعمال اليت تربط

Williamson يف املدى  الصرف ريات اليت تعطي أكثر اإلجابات حول تغريات سلوك سعرهي إحدى النظ
املتوسط، فهي ترى أن سعر الصرف التوازين جيب أن يسمح ببلوغ هدف حساب جاري ال يؤدي إىل ديون 
خارجية على املدى الطويل ومستوى إنتاج كامن ال يؤدي إىل إحداث ضغط تضخمي حيث يتمركز مستوى 

  .37قتصادية كتالئم مع حالة التشغيل التامإرة اإلنتاج هذا يف دو 
ملدى فإن املقاربات األكثر تبنيا لتمثيل سعر الصرف املرجعي على ا D. Plihon (1996)حسب 

ا  (Willamson)قتصادية هي تلك املستمدة من مقاربة إلاملتوسط يف إطار السياسة ا حيث ترتكز حتليال
بإطارها الزمين بينما ال ترتكز  (Williamson)تميز مقاربة وت ،38قتصاديإعلى شروط التوازن املاكرو 

ال ترتكز  PPAالنظريات التقليدية إال على املدى القصري والطويل األجل، فنظرية حصص القدرات الشرائية 

                                                 
36- Lane, P.R-Milesi-Ferretti, G.M(2006),"Exchange Rates and External Adjustement: Does Financial  
     Globalization Matter? ". IIIs Discussion Paper,129,1-26. 
37- Carton, B, Hervé-Terfous, N (2005), "Méthode d’estimation des taux de change d’équilibre fondamentaux  
     dans un modèle de Commerce bouclé", Document de travail DGTPE, mimeo. 
38- Plihon D (1996), "Réflexions sur les régimes et les politiques de change, le cas de la construction  
     monétaire européenne", in Economie Appliquée, Tome XLIX, n3. 

q 

piBD 

∗

 التوازن الخارجي
 التوازن الداخلي

∗
NX=NX*

q 

piBD 

∗ ∗ 

 التوازن الخارجي
 التوازن الداخلي

∗ 
∗ 
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وبالتايل فإن نظرية  ،إال على املدى الطويل، وحصص معدالت الفائدة غري املغطاة على املدى القصري فقط
Williamson 39قتصاديةإلسياسة اترتكز على أفق ال.  

سعر الصرف احلقيقي والذي إن سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسي، يتالءم يف هذا التقريب مع 
وأن يصل إىل التوازن  ،قتصاد بأن يتمركز يف طريق النمو الكامن (املطلق) أو التوازن الداخليإليسمح ل

ستخدام إساسي ألن مستوى الصرف هو الذي يسمح بتحقيق اخلارجي يف املدى املتوسط وقد مسي باأل
كتشاف إيسمح هذا املعدل ب40قتصاديات.إلن املساس بالتوازنات الداخلية لللموارد على الصعيد الدويل بدو 

اسية وهي اليت بالوضعية األس Cadiou (1999)حنراف باملقارنة مع وضعية التوازن واليت مساها إلحاالت ا
  .41قتصاد الكلي للدولةإلتشرتك مع توازن ا

فهذا التقريب  ،(01)إن التوازن الداخلي ميثل باحملور العمودي، ويوضح املستوى الكامن لإلنتاج الشكل
فالتوازن اخلارجي املمثل  باملقارنة مع سعر الصرف احلقيقي،ستقاللية اإلنتاج الكامن إعتبار إليأخذ بعني ا

خنفاض يف امليزان اجلاري ملستوى إلن اف احلقيقي وذلك ألمبستوى خاص للحساب اجلاري يرتبط بسعر الصر 
  رتفاع قيمة سعر الصرف.إلهذا األخري يكون مكافئ  ،42خنفاض حقيقيإمعني من اإلنتاج جيب أن يصاحبه 

ستقرار إلر الصرف أحد املتغريات احملددة يل إىل دعم معترب جلعل سعمت Williamson ن مقاربةإ
ستعماله يف منوذج دويل متعدد يؤدي إىل حتديد مستويات إ، حيث أن 43العاملي قتصاد الكلي على املستوىإلا

م الداخلية اليت تقع على طريق النمو إلالصرف التوازين الذي يسمح لكل اسعر  قتصاديات بتحقيق توازنا
 44 املدعوم.

 45األساسيات وسعر الصرف الحقيقي التوازني.2.2

ساسيني: اإلنتاج الكامن واحلساب اجلاري املستهدف، حتليل عنصرين أ Williamsonيتطلب منوذج 
ومستوى اإلنتاج األجنيب، وسعر  وحسب هذه املقاربة فإن احلساب اجلاري يرتبط مبستوى اإلنتاج الداخلي

  الصرف احلقيقي ومتغريات أخرى خارجية.
  

                                                 
39- Bouoiyour, J, Marimoutou, V, & Rey, S (2004), "Taux de change réel d’équilibre et politique de change    
     au  maroc". Economie Internationale, 97, 81-104. 
40- Borowski, D. & Couharde, C (2003), "The Exchange Rate Macroeconomic Balance Approach : New  
     Methodology and Results for the Euro, the Yen and the pound Sterling". Open Economies Review, 14(2),  
    169-190. 
41- Cadiou. L (1999),  "que faire des taux de change réels d’équilibre", op cit pp67-98.  
42- Joly H. et al (1996), "le taux de change réel d’équilibre : une introduction, économie et prévision", N°123- 
    124, PP 2-3. 
43- Browski D. et C. Couharde, (1998), "Parité euro/dollar et ajustements macro économiques : que révèle    
     une analyse en termes en termes de change d’équilibre ?" in revue d’économie financière, N°49-5, PP155- 
    156. 
44- Joly H. et al, op. cit, PP 3-4. 
45- Williamson, J. (1994)," Estimating Equilibrium Exchange Rate". Institute for International Economics. 
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  = ( 	, ∗	, 	, )  [11] 
  : امليزان اجلاري  حيث أن

  اخلارجي) PIB: اإلنتاج األجنيب (∗  احمللي) PIBالداخلي ( : اإلنتاج
  : سعر الصرف احلقيقي

  : متغريات خارجية
  : دالة غري خطية

 تصبح: [12]قتصادي فإن املعادلة إقتصاد يف توازنه املاكرو إلعندما يتمركز ا

 = ( 	, ∗	, 	, ) [12] 
  اب اجلاري املستهدف أو احلساب اجلاري التوازين: احلسحيث أن: 

  : اإلنتاج الكامن األجنيب أو اإلنتاج األجنيب التوازين∗  : اإلنتاج الكامن احمللي أو اإلنتاج احمللي التوازين
  : سعر الصرف احلقيقي األساسي

ا خارجية ال تتغري على أساس متركزها يف ا (N) إن املتغريات لتوازن أوال كما أن مفهومي التوازن مبا أ
جيب أن يتم فحصهما قبل املرور إىل متثيل حتديد سعر الصرف احلقيقي التوازين  واخلارجي  الداخلي 
 األساسي.

 اإلنتاج الكامن.1.2.2

لشرح العالقة بني  (OKUN)قتصادي، الذي طوره إقانون املاكرو الجند مفهوم اإلنتاج الكامن يف 
احلقيقي   PIB، حيث أن الرتكيز جيب أن يكون حول الفرق بني الـ46قتصاد ماإلنمو البطالة، ومعدل ال معدل
و الذي يؤمن التشغيل التام يف املالحظ، والثاين ه PIBـ الاحلقيقي الكامن، فاألول هو   PIBـالـو ي، لالفع
  .(OKUN)أوكن  الكامن يسمى بفجوة  PIBوالـالفعلي احلقيقي  PIBقتصاد، والفرق بني إلا

 :47وحتسب باملعادلة التالية
 	 ′ = − [13]  

الفعلي، فإنه جيب حتديده مسبقا حيث أن طرق  PIBــالالكامن ال ميكن قياسه بعكس  PIBــالمبا أن 
هوم التشغيل التام، لنفرض أن هذا األخري يعترب مستوى رتباط مبفإلقييم ميكن أن تكون متعددة حسب االت

ة يقرتب من الصفر. يف هذه احلالة فإن اإلنتاج الذي يشرتك مع هذا لالتشغيل الذي يتالءم مع معدل بطا
 .48املستوى من البطالة يكون ممثل بعتبة التوازن الداخلي

                                                 
46- Gourlaouen. J.P, (1986), Economie, Editions Vuibert, P18.  
47- Gourlaouen. J.P, op . cit, PP 18-19. 
48- Joly H, Quinet, A, & Sobczac, N (1998)," Taux de change et chômage : un exemple d’application de  
     théorie de change réel d’équilibre". Revue Française d’Economie, 13(3), 152-175. 
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ن الصفر، والذي يسمى نظريا الكامن، معدل البطالة املختلف ع PIBالـتشتمل طرق أخرى حلساب 
، NAIRUمبعدل البطالة الطبيعية، والذي يسميه األجنلوسكسونيني مبعدل التضخم الغري املسرع للبطالة أو 

والذي يتالءم مبعدل البطالة الغري املسرع للتضخم، وهذا املعدل ال يشرتك مع معدل التضخم املعدوم، ولكن 
الطبيعي غري أنه ما  PIBبـ   املكافئ هلذا املستوى من البطالة يسمىPIB الـ ،وبالتايل فإن 49مع معدل مستقر

 يهمنا يف هذا التحليل ليس معدل البطالة الطبيعي ولكن ما يهمنا أكثر هو مستوى اإلنتاج الكامن.

يصبح  Williamsonمع تلك املتعلقة مبقاربة  OKUNوميكن القول أنه عند مجع حتاليل قانون 
رف احلقيقي قتصاد ما، وسعر الصإقة اليت تربط على املدى املتوسط، معدل البطالة يف باإلمكان حتديد العال
عتبار إجياد العالقة التالية بني النمو ومعدل البطالة وهو اآلخر الذي مل يكن ممكن يف إلفيه مع األخذ بعني ا
 .50النظريات التقليدية

رق من بينها تقنية التصفية (املسح) ستخدام عدة طإالكامن، مت  PIBومن أجل حل مشكلة حتديد الـ
Hodrick-prescottجتاهية إلز هذه التقنيات على الرتكيبات اجتاه (امليول)...إخل. حيث ترتكإل، طريقة ا

 .51نتقاليةإلأو ا ريةقتصادية مع حذف كل املركبات الدو إلللمتغريات ا

 معدالت النمو املدعومة يفوهناك طرق تعتمد على وترية النمو الكامنة واليت تتطلب أوال حتديد 
، هذا يعين تلك اليت تسمح بالتطور دون الزيادة يف التضخم. كما هو معلوم بأن دالة اإلنتاج من 52قتصادإلا

دل النمو تستعمل حلساب معدل النمو، حيث حنصل على العالقة التالية بني مع Cobb_Douglasنوع: 
  كنولوجي يف حصة العمل يف اإلنتاج.قتصاد بوترية التطور التإلبالتشغيل، ومعدل منو ا

 = + [14] 

  قتصادإل: معدل منو احيث أن: 
  : معدل النمو املدعوم بالتشغيل

  : حصة العمل يف اإلنتاج
  : وترية التطور التكنولوجي

طة، إن معدل النمو املدعوم بالتشغيل ميكن أن ينقسم إىل متغريين: معدل منو الفئة السكانية النش
 .NAIRUومعدل منو 

 = + (1 − ) = + + (1 − ) 

  : معدل منو الفئة السكانية الناشطة	حيث أن:
                                                 
49- Adams, C-(1986), "The Conséquences real Exchange rate for inflation : Some illustrative example", IMF  
    Staff papers, 33(3), pp 439-76. 
50- Bacha E.L (1990), "A three-gap model of forgein transfers and the GDP growth rate in developing  
    Countries", Journal of development Economics, 32(2), PP 279-96. 
51- Atlanf-al (1998), "le rôle du taux de change dans la croissance des économies émergents", Revue 

Economique, 49(1), PP 9-26. 
52- Baccouche R-Goaied M(1997), "Croissance potentielle et fluctuations conjoncturelle en tunisie",  
     Economie internationale, N° 69, PP 209-21. 
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  : معدل منو معدل النشاطات (األعمال)
  : معدل منو الفئة السكانية القادرة على العمل

 ريستهداف الميزان الجاإالتوازن الخارجي و .2.2.2

  قتصاديات يصاحبها تدهور يف احلساب اجلاري.إلقتصاد الدولة وباقي اإإن الفروقات يف النمو بني 
  :53ميكن متثيل هذا األخري بالصيغة التالية

  = ( − ∗)  [15] 
إىل السلع واخلدمات، وهو األمر الذي  ءهحنراف كبري يف النمو، يضاعف من حجم جلو إهذا يعين أن كل 

  يؤدي إىل تدهور احلسابات اجلارية.
  إن إدخال سعر الصرف يفرتض تطبيق شرط مارشال لرينر وبالتايل فإن:

  = ( )  [16] 
  دالة عكسية ومتزايدة حيث أن: 

)جيب أن يكون كل تدهور يف  [16]حسب املعادلة  مصاحب لتدهور حقيقي وبتطبيق هذه املعادلة  (
  كسعر توازين فإننا نتحصل على ما يلي:  FEERمع أخذ  Williamsonحسب 

 = ( ) 
نطالقا من املعادلة احملاسبية الديناميكية اليت تربط تدفقات احلساب اجلاري مع خمزون الديون اخلارجية. إ

  ميكننا حساب امليزان اجلاري التوازين:
 = − [17] 

)ساب اجلاري للفرتة : احلمع أن:  )  
): خمزون الديون اخلارجية للفرتة  )  

  حنصل على: PIBستقرار نسبة املديونية اخلارجية على إرتكاز على هدف إلوبا
 = ⇒ = [18] 

)يف الزمن  PIBعلى : نسبة الديون اخلارجية  مع أن ) 

)يف الزمن  PIBالـستهداف الدين اخلارجي على إ: نسبة  )  
  تعطينا ما يلي: [18]و [17]إن تطور املعادلتني 

  = −  [19] 

  = ∙ −  [20] 

  علما أن:
  = − 1  [21] 

                                                 
53- Abreu M, (1999), "Ancrage du taux de change et croissance : les enseignements de l’expérience       

portugaise, in l’euro et la Méditerranée l’Aube, Bouches-du Rhone, PP 175. 
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  مع أن:
TCNP معدل النمو اإلمسي لإلنتاج بني الفرتة :( )و ( − يف املعادلة  [18]و [21]وبتعويض املعادلتني  (1

  حنصل على ما يلي: اري، هو يف مستوى التوازن فرتاض أن احلساب اجلإمع  [20]
  = ∙ −   

  =حيث يف التوازن: 

  
= ∙ −= ∙ − 1 						  [22] 

  وأخريا:
  = − ∙  [23] 

 إن العالقة األخرية هي اليت تستعمل يف حساب هدف امليزان اجلاري.

 عرض النموذج.3.2

وسعر الصرف احلقيقي،  تفرتض أن احلساب اجلاري يرتبط باإلنتاج احمللي واألجنيب [11]إن املعادلة 
  وباقي املتغريات اخلارجية.

حنراف هدف احلساب اجلاري كما إلعتمد على احلساب املباشر ت FEERإن الطريقة األوىل حلل منوذج 
  :[24]هو ممثل يف املعادلة رقم 

  − = ( 	, ∗, 	, ) − 	, ∗	, 	,  [24] 

  معرفة.: دالة خطية غري حيث 
ميكن أن يكون احلساب اجلاري سالب أو موجب، وال ميكن تطبيق اللوغاريتم من أجل التحويل اخلطي 

ستخدام اللوغاريتم التفاضلي يف الطرف الثاين من املعادلة من شأنه أن يسمح باحلصول إللنموذج، كما أن 
  على العالقة اخلطية التالية:

  = + ∗∗ +  [25] 

;	مع أن:  	 	;   : ثوابت	

  
= −= − 										∗ = ∗ − ∗				= − 									 

;	حنرافات املتغريات عن قيمهم التوازنية وإن الثوابت إثل املشتقات مت 	 	; هي دوال املرونات لكتلة  	
ارة اخلارجية وهو شكل من مصفوفة متعلقة باحلجم وأخرى متعلقة بالسعر، وأحجام متعلقة بالصادرات التج

  وأحجام متعلقة بالواردات، باإلضافة إىل اإلنتاج احمللي واإلنتاج اخلارجي.
  إن مصفوفة السعر تتشكل من مؤشرات السعر احمللي واألجنيب ومؤشرات األسعار للصادرات والواردات.
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  .[25] لتوازن األساسي حنسب بقلب املعادلةلراف سعر الصرف احلقيقي بالنظر لقيمته حنإإن 
  = + ∙ − ∗∗  [26] 

=  نضع: + ∙ − ∙ ∗   [27]  

  = −    [28] 

∗  : فجوة املخرجات احمللية=مع أن: =   : فجوة املخرجات األجنبية∗∗
رتفاع بني اإلالذي يدعم بصفة تقليدية أن  ،بإعادة صياغة قانون القيود اخلارجية [27]تسمح لنا املعادلة 

  قتصاد الدولة وباقي العامل يؤدي إىل خطر حدوث تدهور حلسابه اجلاري.إ
قتصادين يف تبادل وأحدمها هو إفإنه يدعم يف مقاربته أنه عندما يكون  Williamson سبة لـأما بالن

أكثر بعدا فيما يتعلق مبستوى توازنه عن اآلخر فإن حسابه اجلاري الفعلي يكون بعيدا على مستواه اهليكلي، 
نه أن حيدث له أثرا تراكميا وحىت يتسىن له تعديله ينبغي عليه أن يلجأ أحيانا للتمويل اخلارجي، الذي من شأ

  ينشأ له املديونية اخلارجية.
أن هذه األخرية يسمح لنا هذا التحليل بتحديد عملية التدهور للحسابات اجلارية للدول النامية حيث 

ا اإلنتاجية ومن مث إقرتان مبستوى إنتاجها الكامن بسبب الضعف يف إلمكنها بلوغ أو ا رتفاع إستخدام قدرا
ا وبني تلك اخلاصة بشركا، و لةمعدل البطا رتباطا بباقي إها األجنبيني جيعلها أكثر ئإن الفرق بني خمرجا

  قتصاديات العامل على الصعيد املايل احلقيقي.إ
حنراف إلاحلصول على العالقة اليت تربط اسيسمح لنا ب Williamsonأخريا إن احلل التحليلي لنموذج 

دفه واملخرجات احمللية واألجنبية.إات: املتعلق بسعر الصرف احلقيقي واملتغري    حنراف احلساب اجلاري 
  = = + ∙ ∙ − ∙ ∗ ∙ ∗∗  [29] 

  = + (1 − ) ∙ ∗ − 1 − + (1 − ) ∙ ̃  
                  : معدل الصادرات	   لعلم أنمع ا

                  : معدل الصادرات
  : معدل الواردات

  : مرونة السعر للواردات
  : مرونة السعر للصادرات بالنسبة للسعر األجنيب

  : مرونة األحجام املصدرة مع تنافسية التصدير∗  : مرونة األحجام املستوردة مع تنافسية االسترياد̃  : مرونة األحجام املصدرة مع اإلنتاج األجنيب احلقيقي∗  : مرونة األحجام املستوردة مع اإلنتاج احمللي احلقيقي
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يتطلب حساب أو تقدير عدة  Williamsonإن حتديد سعر الصرف احلقيقي التوازين حسب مقاربة 
  مل (دالئل) مرتبطة بكتلة التجارة اخلارجية.معا

ومبا أن النموذج يعترب  ،عتبار اليناصيب األخرى للميزان التجاريإلإن هذا التقريب ال يأخذ بعني ا
  .ستعمال مناذج تصحيح اخلطأإستاتيكي مقارن فهذه املعامل هي ثابتة ويتم تقديرها على املدى الطويل ب

 DEERونموذج  Williamson اربة األساسية لـ.الدراسات التجريبية للمق4.2

يف هذا العنصر سوف نقوم بعرض أغلب املسامهات األمربيقية ملقاربة سعر الصرف التوازين األساسي 
وكذا طرق التحليل املستعملة من طرف رواد هذه املقاربة، مث الوقوف عند تبيان بعض النقائص للنماذج 

وهو ضروري إلمتام  DEER  وبعد ذلك نقوم بالبحث يف منوذج الصرف، اهليكلية يف تقدير تطور سعر
 .املرغوبة للتوازن الداخلي واخلارجيالوضعيات 

 " FEER"مقاربة سعر الصرف التوازني األساسي  إستعمال وحدود1..4.2

54حسب 
Borowski-al(1998) يوجد طريقتني لتقدير منوذج ،FEERديناميك"   ، طريقة تسمى"

55ج ماكرو إقتصادي ملختلف الدول مثل الذي طبقه تكمن يف حماكاة منوذ 
Willimason (1994)  الذي  و

 بينها  األعمال واليت من من يقدم مقاربة مميزة بإشراك عدد كبرييأخذ التحليل الساكن املقارن، هذا األخري 
56Barrell-Wren-lewis (1989) ،Borowski-al (1998)57 ،Joly-al (1996)58  ،Isard-Faruqee 

(1998)59،60Coudert(1999)،Borowski-Couhard (1999)61 ،Borowski -Couhard (2003)62 
،Carton-al (2005)63 ،Barisone-al (2006)64  ،65IMF(2006)،اربات توضح اإلجيابيات كل هذه املق

ا تقدم حوصلة عن الديناميكية  ةضحافإن الطريقة األوىل هي و  Coudert (1999)، فحسب والسلبيات أل
، على األقل تأثري كثرة السيناريوهات احملتملة اليت تبني اآلنية و حالة احلكم على التوازنية بني احلالة اإلنتقال

ستخدم تقارب "الساكن املقارن"، هذا يدرس من جهة احلالة يصعوبة التفسري واإلستعمال التطبيقي، هلذا 
                                                 
54- Borowski, D, Couharde C-Thibault, F (1998), "les taux de change d’équilibre fondamentaux : de  
     l’approche théorique à l’évaluation empirique" Revue Française d’Economie 13(3), 177-206. 
55- Williamson, J (1994), op cit. 
56- Barrell, R, Wren-Lewis, S (1989), "Fundamental Equilibrium Exchange Rates for the G7". Centre for  
     Economic Policy Research. 
57- Borowski, D, Couharde, C, (1999),"Quelle parité d’équilibre pour l’euro ?"Economie internationale,  
     77(1), 21-44. 
58- Joly H. et al, op. cit. 
59- Isard, P & Faruqee, H (1998) , " Exchange Rate Assessment : Extensions of the Macroeconomic Balance  
     Approach" international Monetary Fund. 
60- Coudert, V. (1999), "Comment définir un taux de change d’équilibre pour les pays émergents?" Economie  
     international, 77, 45-65. 
61- Borowski, D, Couharde, C, (1999), op cit. 
62- Borowski, D. & Couharde, C (2003), op cit. 
63- Carton, B, Hervé, K, & Terfous, N (2005). "Méthode d’estimation des taux d’équilibre fondamentaux  
     dans un modèle de commerce bouclé. Document de travail DGTPE, mimeo. 
64- Barisone, G, Driver, R, & Wren-Lewis, S. (2006), Are Our FEERs Justified? University of Exeter, Dept .  
     of Economics. 
65- IMF (2006), Méthodology for CGER Exchange Rate Assessments. Technical report, international  
     Monetary Fund. 
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تبع لسعر الصرف للوصول إىل درجة املستوى اجلارية ومقياس آخر للتوازن بدون األخذ باحلسبان تأثري املسار امل
  املستهدف، والذي يبني القليل من التسهيالت لكن على األقل أكثر وضوح وجالء. 

واليت جيب أن حتدد مسبقا حيث  فإنه يأخذ بعض اإلختبارات للنمذجة مهما يكون منوذج احلساب،
اجلاري وتقييم  درجة اإلنتاجية الكامنة ،  تكون قيم التوازن حمسوبة بصفة دقيقة مثل حتديد اهلدف للميزان

إختيار مناذج التجارة وكذا معاجلة املشاكل املتعلقة باإلختالل الفعلي لسعر الصرف، ومنه فيما خيص حتديد 
ا يف األدبيات .   قيم إستهداف احلساب اجلاري فمختلف املعايري قد مت إثبا

Willimason(1994) يو إستقرار نسبة الديون على الناتج الداخلي فاظ على سنار احل يقرتح من جهته
حسب هذه املقاربة فإن القيود هي مدعومة وموضوعة لدولة عاجزة لتفعيل فائض فاخلام عند مستوى معطى، 

من التجارة يكفي إلرجاع ديون موجودة أو على األقل إستقرار يف زمن نسبة الديون على الناتج الداخلي اخلام 
، هذه القيود الترغم على توازن ضروري للحساب اجلاري لكل املدى الطويل على على درجة حمكمة ومدعمة

، هذه الفكرة كانت ليا يف طريق داخلي لرؤوس األموالمرحلة، ألن هذا العجز يستطيع أن يكون مدعوم ما
الذي وضع فرضية أن هذه النسب تثبت لعدد  Joly-al(1998)مسرتجعة عن متابعة خمتلف اإلشرتاكات مثل 

ائي من السنني أين تبني يف هذه احلالة إىل إسرتجاع التوازن يف احلساب اجلاري عن كل مرحلة أوإجياد فكرة 
 .ملقاربة اإلقتصاد اجلزئي أين يكون سلوك سعر الصرف احلقيقي متعلق مبظهر الديون على الوضعية اخلارجية 

اجلاري مع األخذ بعني اإلعتبار طرق أما الطريقة الثانية فرتتكز على تقدير مناذج بنيوية للميزان 
هذه األعمال إجيابية ترتكز عموما على ، (données panel)اإلقتصاد القياسي املتعلقة مبعطيات بانل

حيث أن كل من ، اهليكل الدميوغرايف كمقياس للفجوة الداخلية واخلارجيةو  احملددات األساسية للفائض اجلبائي
Barisone–al(2006) وذج نسيب وذلك حبساب املتغريات على اإلحنراف املتوسط الزمين حيافظون على من

 IMF، وCoudert-Couharde (2003)أما  ،)G7( لقيم متناسبة لبعض الدول املشاركة يف جمموعة
، قاموا بتقدير منوذجهم مبستوى قد يظهر بصفة مفاجئة مع األخذ بعني اإلعتبار عناصر األولوية (2006)

ا حمدد والالستقرارية لبعض ا ملتغريات احملصل عليها، خصوصا الوضعية اخلارجية الصافية اليت ترتجم على أ
وعلى الناتج الداخلي اخلام كتدفق اإلستثمارات املباشرة من "،  "BEERنوعلسعر الصرف احلقيقي ومقاربة من 

  اخلارج.
 ،Borowski-Couharde (2003)  ،66Coudert-Couharde (2005)أخريا بعض املقاالت مثل 

ودراسة   Williamson-Mahar(1998) أخذوا اإلستهداف املقرتح من طرف Carton-al(2005)وكذلك 
-Coudertتقوم على أساس تقدير القيم املستهدفة جملموع الدول، الذي يسمح حسب هؤالء احملللون 

Couharde(2005)  ملرجعية اإلختيار بتقدير سعر الصرف التوازين امللتحم باملستوى العاملي وعلى هذا يؤسس
طريقة أو السنة املختارة كمرجع ، الالنتائج احملصل عليها آنذك جد متغرية حسب ، فيف أدبيات هذا املوضوع

                                                 
66- Coudert, V & Couharde, C. (2005), "Real Equilibrium Rate in China." WP CEPII, 1,1-48. 
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 نقطة من الـ  2.8- ـأن اهلدف قدر ب يف حالة الصني، حيث Coudert-Couharde(2005)مثل معطيات 
PIB حسبWilliamson-Mahar(1998)67  م، أما مبخرج عن نقطة  1.5- ضد فقد  IMF(2006)تقديرا

؛ وعلى الرغم من زخم الدراسات نستخلص بدرجة   لنفس البلد  PIB من الـ (%0.7−) قدر اهلدف بنظم
كبرية من حساسية سعر الصرف التوازين بإختيار القيم املستهدفة، ولكثري من الشفافية يف حتليل مالذ خمتلف 

  أمهية حالة وضع يف منظور نتائج سعر الصرف التوازين احملسوب .طرق تقييم اهلدف للميزان اجلاري يظهر إذن 
كثري من الإذا كان   FEERتفاق يف أدبيات شيء قليل من اإلكامن يضع النمو الإن تقدير مستوى 

الدراسات تطرح صعوبة ربط تقييم القياس، فقد تتفق إىل إجياد طرق التصفية اإلحصائية العادية واألكثر غالبية 
Hodrick-Prescott من احلالة للتحليل مأخوذة هذه Borowski-al (1998)،  Borowski-Couharde 

(2003)،Carton-al (2005) ،Barisone-al (2006)،Borowski-Couharde (1999) ، إسرتجعوا
النشيط  التقين والسكاين وترية  منو التقدم اليت ترتكز على تقييم Thibault (1998)68بالنسبة هلم تقديرات 

قيم سعر الصرف التوازين هي ومنه فإن اليت تقرتح الثبات إنطالقا من منتصف التسعينات،  (NAIRU) مع
مناقشة حسب مستوى معدل البطالة التوازين احملصل، هنا أيضا حمللون سيتخلصون من حساسية كربى ن إذ

 من نتائجهم إلختيار النمذجة ذات األولوية.
وضع آلية منوذج يأخذ إلنتقال اإلختالل الفعلي إىل يف حني هناك مشكل آخر يطرح نفسه هو 

اإلختالل الثنائي لسعر الصرف احلقيقي، حيث يوجد إذن تأثري داخل نظام من عدد معني للدول ال تستطيع 
n)تقليص اإلختالل الفعلي احلقيقي إال إذا كان  − إن التطبيق اجلاري ختالل الثنائي واملستقل، و من اإل (1

، وتفرتض ضمنيا التوازن احملقق للدول أو املنطقة ، ب اإلختالل الثنائيو املنطقة حول حساهو جتاهل الدولة أ
 حذف عدم املعرفة لدولة أو ، وإن اإلحنرافات بني اإلختالالت اجليدة هويكون على العموم دقيق حيث ال

 Bénassy-Quéré-al (2005)69ائية احملسوبة، إضافة إىل نمنطقة تصطدم إذا مبجموعة من اإلختالالت الث
ختيار الرقمي يضع تغريات جد مهمة لقيم ل لباقي دول العامل إضافة إىل اإلقد أثبت أن حساب الالإختال

ذا يوجد بعض احملللني وعلى سبيل احلصر  -Carton و Isard-Faruqee(1998)التوازن املتحصل عليها، و

al(2005) طرق حمركة لتقييم اإلختالل الثنائي. قد إقرتحا  
  
  
 

                                                 
67- Williamson, J.- Mahar, M (1998), "A survey of financial liberalization. International Finance Section,  
    Dept. of Economics", Princeton University. 
68- Thibault, F (1998), "Que peut-on dire du cycle européen à la veille de la création de l’euro ? Direction de  
     la prévision, note B5-98138, Ministère de l’Economie et des Finances. 
69- Bénassy-Quéré, A, Coeuré, B, Jacquet, P, & Pisani-Ferry, J. (2005), Politique économique. De Boeck. 

  Collection Ouvertures économiques. 
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  )FEER(ياألساس:المساهمات التجريبية لمقاربة سعر الصرف التوازني )02(الجدول
  النتائج  املنهجية وطريقة القياس  العينة  الدراسات

Williamson 
(1998) 

حماكاة عدد كبري من مناذج   )G7(بلدان
  قتصاد الكلي القياسي الدويلاإل

املبالغة يف تقييم العمالت:األمريكية 
يطالية والكندية انية، اإلالفرنسية،الربيط،

الذي سجل نقص يف الياباين الني  اماعد
  .نتائج جد خمتلفة ،التقييم

Barrel-  
Wren(1989)  

التحليل الساكن املقارن:معادلة   )G7(بلدان
 GEMحجم التجارة اخلارجية لنموذج 

ختيار إحساسية كبرية لقيم التوازن و 
م ي، املبالغة يف تقيإستهداف امليزان اجلاري

10%]الدوالر بنظام  − 5]  
Borowski-
al(1998)  

 )G7(بلدان

 ،البلدان املنخفضة

  سبانياإبلجيكا، 

مقاربة التحليل الساكن املقارن
مع تقدمي معادالت التجارة 

 NIGEMلنموذج 

لإلختالالت اخلارجية  TCREحساسية  
  إجتاه الداخلية وضعف امليزان التجاري

Isard-
Faruqee 
(1998)  

اربة التحليل الساكنمق )G7(بلدان
قتصادي املقارن"مقاربة التوازن اإل

 الكلي"تقدمي حمددات العالقة بني

اإلختالالت الفعلية احلقيقية 
حنرافات يف املوازين اجلارية واإل

  حتت املستوى املستهدف.

  
  
  

 -  

Joly-
al(1999)  

التحليل الساكن املقارن:معادلة   فرنسا
التجارة لتعريف العالقة بني سعر 

رف، الفجوات اخلارجية، الص
ستهداف امليزان إحنرافات يف اإلو 

  اجلاري

غياب املبالغة يف تقييم الفرنك الفرنسي يف 
  بداية التسعينات

Coudert 
(1999)  

التحليل الساكن املقارن:منذجة البلدان الناشئة
نسبة الديون ، Balassaسعر الصرف بإدراج تدخل أثر 

  panel وبإستعمال سالسل  اخلارجية

اه تقييم إنفتاح ميزان رؤوس األموال إجت
، وأزمات سعر عمالت البلدان الناشئة

الصرف دائما تتصدر فرتة التقييم 
−1981(املكسيك  ،الربازيل 1994

  (1996)،تايلندا1994
Borowski-
Couharde 

(1999)  

اململكةاليابان، كندا،
  املتحدة، وم أ

التحليل الساكن املقارن:تقدير
 ازين لليورو/دوالرسعر الصرف التو 

  %10املبالغة يف التقييم اليورو يف حدود 

Borowski-
Couharde 

(2003)  

اليابان، اململكة
اليورو املتحدة،منطقة 

  و م أ

الساكن املقارن:بإستعمال
معادالت كتلة التجارة اخلارجية 

  NIGEMمنوذج

املبالغة يف تقيم الدوالر بالنسبة لليورو و 
  2001يف سنة  الياباينالني 
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Coudert-
Couharde
(2005) 

كوريا،الصني،اليابان،
  منطقة اليورو، و م أ

الساكن املقارن:بإستعمال
معادالت كتلة التجارة اخلارجية 

  NIGEM منوذج 

  املبالغة يف التقييم

Carton-al
(2005-2006) 

دول )G20(بلدان
  جنوب أسيا

التحليل الساكن املقارن:منوذج 
  املغلق التجارة 

غة يف تقييم الدوالر ونقص تقييم املبال
  العمالت اآلسيوية

Barisone-
Wren(2006) 

كطريقة للتنبؤ للقيم   FEERمصداقية الـ   التحليل الساكن املقارن  )G7(بلدان
  على املدى املتوسط ألسعار الصرف

IMF(2006) 185دولة عضو يف
FMI 

لساكن املقارن:مقاربةالتحليل ا
  قتصادي الكليالتوازن اإل

-  

 

  DEER نموذجو  Williamsonمقاربة  2.4.2.
ذا يستطيع ميثل سعر صرف توازين مالئم مع اإلصالحات اإلقتصادي  Williamsonإن منوذج  ة ، و
لتمويل مرجعية التعاون العاملي لسعر حبث  Williamsonفإن  FEERوبتطوير تصور الـ  ،أن يفسر الواقع

هليكلية لتقدير تطور ان عدم كفاءة النماذج ايتب Meese-Rogoff (1983)الصرف يف مرحلة متيزت بنتيجة 
، ومنه فإن  اع القوي للدوالر األمريكي خباصةتطاير أسعار الصرف بصفة عامة واإلرتفل ذلك، و أسعار الصرف

، وهو أحسنتطبيقه أفضل يف حاالت أين تكون القوى اإلقتصادية يف مستويات  كان FEER الـ منوذج
يف هذا املعىن فإنه يطابق سعر الصرف التوازين  ،حلقة أهداف ماكروإقتصادية مرغوبة باألحرى مرتكز على

 Bayomi-al(1994)70مناسبةأكثر  يظهرو ،"Desired Equilibrium Exchange Rate"املرغوب
املرغوبة وهو ضروري إلمتام الوضعيات  FEER  خيتلط مع DEERومنه فإن ، Artis-Taylor(1995)71و

ومبعايرة املعلمات مثل التوازن اخلارجي،   FEERمدىواخلارجي، فحسابه هو ممهد بتنقيب  للتوازن الداخلي
،هناك عبء الذي على أساسه يقوم  FEERوهو يبحث إذن على حتديد التطبيق وتفضيل إستغالل 

Williamson(1994) نفسه بإعادة إختبار إدراك منوذج FEER  ومقارنة بالنتائج اليت  1983املقدم يف سنة
، فمثال حيسب املستوى املدعوم للحساب مبشروع املنطقة املستهدفة واليت تتعلق 1987توصل إليها يف سنة 

، ومنه فإن املستوى املرجو للحساب يات املرغوبة لإلستثمار واإلدخاراجلاري إبتداءا من الفارق بني املستو 
ايل العاملي، وبالتايل فإن الطريق الضيق اجلاري هو قريب وهذا بإعطاء اإلعتبار للتوازن الكامن للمخزون امل

 .DEERلـ  املسار الالئق  املرغوب للحساب اجلاري سيكون مستعمال لتحديد 

هو  DEERحتدد حبسابات عادية ملستوى التوازن مما يعين من جهة أخرى أن  ال DEERإن أعمال 
د التوازن الداخلي كمستوى عايل ، مثال حتدي FEERولكنه حياول إثراء جتربة مقاربة   FEERأساسقائم على 

                                                 
70- Bayoumi T-al (1994), "Exchange Rates and economic fundamentals: A framework for analysis", IMF  
     Occasional Paper, N° 115. 
71- Artis M.J-Taylor M.P. (1995), "Misalignment, debt accumulation and fundamental equilibrium exchange  
     rates", National Institute Economic Review, 0(153), August, PP73-83. 
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إىل اإلملام بقدرة اإلستعمال ونسبة  Artis-Taylor (1995) ، حيال عندشاط التوافق مع مراقبة التضخملن
ويسمح كذلك بتحليل التوازن اإلمجايل يف آجال تراكيب سعر  )NAIRU( البطالة غري املسارع للتضخم

يصحح بتغري قدرة اإلستعمال، وإن  DEERوصرف اجلاري الصرف ونسب اإلستعمال، إن الفارق بني سعر ال
 DEER يضبط إلمتام توازن احلساب اجلاري نظرا ألن التوازن الداخلي هو مكمل.نفسه  

وكان هلا الفضل يف إعتبار سلوك سعر الصرف أكثر من وضعية املنافسة   DEERبـهذه األعمال تتعلق 
ا خت ا اخلارجية، وإ ترب يف أي قياس يكون سعر الصرف الفعلي احلقيقي مالئما مع العاملية للدول وحسابا

وضعيات مدعومة للتوازن وخاصة متتد لتبيان أنه كيف لتعقيدات ديناميكية مثل آثار التالكؤ، وبالتايل فإن 
كان له الفضل يف اإلثبات سواء كان ذلك  DEERإن و ، جتاه مستواه التوازينري يتقارب إاسعر الصرف اجل

ليس مرجعية ثابتة وكذلك فإنه   DEERفإنتحليل الساكن املقارن أو بالرتكيز على التوازن العام عن طريق ال
دف إصالح  DEERموضوع للضبط الديناميكي، وبالتايل فإن هناك تراكم للعجز اخلارجي يستلزم إخنفاض 

 Artis-Taylorالزم ، إذن يف حالة الزيادة هناك حتسن اجلاري بالرغم من منو دفع الديونتوازن احلساب 

اية  ،(1995)  DEERنفسه، ونتيجة لذلك فإن حساب اليت تتبع مسار سعر الصرف   DEERلـبوجود ما ال

، وزيادة على ذلك فإن تقييد الدراسة إىل ديناميكية الثاين وراء البحث عن ديناميكيتههو مستبعد يف املخطط  
DEER يل هناك تكامل وليس قابلية لإلستبدال بني ، وبالتاد اإلستهداف اجليد للحساب اجلاريحييDEER 

 FEER.و

وكانت أكثر  FEERعادت أكثر تطبيقا ملقاربة  DEERمع أن حتليل سعر الصرف التوازين يف آجال 
ا التقيم مع ذلك إال ترمجة الئقة أو مقبولة، ويف املقابل فإن  عرضا خلصوصياته وأكثر دعما لديناميكيته فإ

ا تثري زيادة مقاربة  Wren-Lewis(1992)هناك مشاركة مثل  مادام أن هناك إنتقادات  FEERيظهر لنا أ
ا النظرية،  اليعترب كنموذج ولكن كطريقة  Williamson(1983)املنسوب إىل  FEERإن ومنه فيف عقيد

ا تستحق السم اح حساب سعر الصرف احلقيقي املالئم مع التوازن اإلقتصادي الكلي للمدى املتوسط، مع أ
تقدم  Williamsonوبالتايل فإن مقاربة  ،البسيطةPPA الـ بتحديد تكمية سعر الصرف احلقيقي وجتاوز 

ا تقوم بتجريد املؤثرات املتعلقة بالطلب على ، و ضعف بالغ الذي يرتجم بشكل ضروري بنقطتني، من جهة إ
تثمار ألنه يؤثر على التدفق اهليكلي النشاط والتجارة وكذلك ال جيب إمهال القرارات الزمنية لإلستهالك واإلس

عطي ميول ألثار الرجوع أو تستطيع التأثري على اإلقتصاد و ت اهة أخرى فإجلرؤوس األموال والتجارة، ومن 
  حيث ركزا  FEERوضعف كذلك تدفقات رؤوس األموال يف قلب حساب  Wren-Lewisإلحصائيات

Wren-Lewis  :حتليلهما على املعادلة التالية  
  ( ∗, ) − ( , ) − − ( ∗ ∗⁄ ) = ∆ − ∆  [30]  

يعترب كمتجانس من خالل املعادلة، التدفقات  (R) فسرة ماعدا سعر الصرف احلقيقيمكل املتغريات 
) التجارية، الصادرات )وحملي  (∗Y)اليت تتبع مستوى نشاط خارجي  (M)والواردات ( وكذلك سعر  (



113 
  

)، خصم تدفقات فائدة حيازة األصول الوطنيةالصرف احلقيقي ) وزيادة تدفق حيازة األصول األجنبية  ( ∗ ∗⁄ ا تساوي التفاضل ملتغريات التدفقات اهليكلية  ( ففي ،  −حمررة بالعملة األجنبية، فإ
دفق رؤوس األموال :نظري أو متعلق باملضاربة أين يكون يعترب أن هناك منطني من ت  Williamsonأن الواقع

 FEERوهيكلي الذي ليس لزوما أن يكون باطال يف األجل املتوسط ويدخل يف حساب  الصايف مفرتضا باطل

   BEER السلوكي مقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني3.
 "Behavioral Equilibrium Exchange rate"التوازين السلوكي احلقيقي الصرف سعر إن مقاربة

تعمل على تقدير الصيغة املختزلة للمعادلة اليت تصف السلوك الديناميكي لسعر الصرف احلقيقي الذي يعتمد 
هذه املنهجية تسمح بتجاوز ، ومنه فإن الداخلي واخلارجي على بعض األساسيات املفروضة واخلاصة بالتوازن

أو لكل   Williamsonبالقيود املستعملة يف منهجية إلقتصادلة احلجم التجاري يف ااملوجودات احملدودة لسلس
  منوذج هيكلي.

    "BEER"النموذج األساسي لمقاربة1.3.
تكمن يف إعادة منذجة جمموعة  BEER منذجة عامة ملقاربة  Clark - Mac Donald (1997)إقرتح

إنتاجية  ،حدود التبادل(الطويل املتغريات األساسية اليت تستطيع التأثري على سعر الصرف احلقيقي يف املدى 
مث البحث عن عالقة التكامل  )الصايف، معدل البطالة... ل اخلارجيأسعار البرتول، خمزون األصو  العمل،
 واملتغريات.   RERtالصرفبني سعر   (Cointegration)املشرتك

  :72ينحدر بالطريقة التالية BEERن منوذج إومنه ف
Clark-Mac Donald (1999)  تكافؤ أسعار الفائدة كنقطة إنطالق لنمذجة سعر الصرف التوازينيأخذان:  

  	∆RER = r , − r ,∗ + θ ]31[  
 :حيث أن

  : ∶	 .t سعر الصرف احلقيقي املالحظ للفرتة: 	  .t+k و t لـيقيس الفرق بني سعر الصرف احلقيقي املتوقع ∆ 	 , = − 	و ,∗ = ∗ − ∗   تبني تناسبية أسعار الفائدة احمللية واألجنبية.  
  متثل عالوة اخلطر.∶  

  :ميكن إعادة كتابتها كمايلي [31]املعادلة إن
   = , − , − ,∗ − 	  ]32[  

	ذن إبالتعويض و مل يف املدى الطويل أسعر الصرف احلقيقي تمثل تكون مقومة   إذا   .[32]يف ,
  = , − , − ,∗ −  ]33[  

                                                 
72- Clark P.B-Mac donald. R, (1999), "Exchange rates and economic fundamentals: A methodological  
     Comparison of Beers and Feers", in Mac Donald. R and Stein, J.L (eds), Equilibrium Exchange  
     Rates, Kluwer Academic Publishers, Chap. 10, PP 285-322. 
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  ونفرتض أن التوقعات عقالنية تامة .، طر يف الزمنتغريات عالوة اخل توجد أين  
 :ممكن أن تكتب بالشكل التايل  [33]املعادلة

  	 = − , − ,∗    ]34[  
) ) على املدى املتوسط و الطويل(إن سعر الصرف احلقيقي ميكن كتابته بدالة  األساسيات  ومتغري على  (

)املدى القصري  ) :  
  = ( , )  ]35[  

 ,Balazsمراحل )05(يعتمد على مخسة  "BEER"ومنه فإن تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين السلوكي 

laszlo, Mac Donald (2005):  
 األساسيات للمتغريات على املدى القصري.العالقة بني سعر الصرف احلقيقي و تقدير  -1

وإن قيم ، اآلين بإحتمال أن املتغريات على املدى القصري منعدمة )mésalignement(حيسب اإلختالل  -2
إن اإلختالل احلقيقي متعلق إذن بالفرق بني القيمة احلقيقية لسعر و ، األساسيات مرتبطة بالقيم املشاهدة
 الصرف احلقيقي و القيمة التوازنية .

ذن حمصلة بتقييم سلسلة دائمة ومرحلية ، هذه إتعريف القيمة املدعومة لألساسيات على املدى الطويل -3
 .)Beveridge-Nelson(أو تركيبة ) Hodrick-Prescott(مثال بإستعمال تصفية 

بإفرتاض املتغريات على املدى القصري منعدمة وقيم ،)mésalignement(الكلي اإلختالل حساب -4
الكلي متعلق بالفرق  اإلختالل،ومنه فإن ود درجة الدعم على املدى الطويل األساسيات تصل إىل حد

 بني القيمة احلقيقية لسعر الصرف احلقيقي و القيمة املدعمة على املدى الطويل.

 مسي التوازين.إلزين ميكن ختفيض قيم سعر الصرف اإنطالقا من قيم سعر الصرف احلقيقي التوا -5

ين السلوكي فإن منذجة سعر الصرف التواز  Clark-Mac Donaldلـ  ومنه إنطالقا من املنهجية العامة
 ع.Edwards (1997) أصبحت جماال خصبا للكثري من الباحثني اإلقتصاديني ومن بينهم

 "BEER"السلوكيمقاربة سعر الصرف التوازني الدراسات التجريبية ل 2.3.

، ونظرا حلساسية النتائج لعدد من خيارات النمذجة يف األوساط FEERعكس منهجية الـ  على
ا تقوم على مقاربة سعر إن فالعلمية،  الصرف التوازين السلوكي تريد أن تكون أكثر حيادا وأكثر إجيابية، أل

غري املستقرة وإرتباط التقدير  )données panel(طرق اإلقتصاد القياسي للسالسل الزمنية أو معطيات السلة 
 Clark-Macياتاحملتمل بعالقات التكامل املشرتك بني أسعار الصرف املشاهدة وجمموعة مقرتحة من األساس

Donald(1997)  واملقاالت وذلك بعينات وحتت هذه املنهجية جاءت العديد من الدراسات
ث إستعملت جمموعات من الدول الصناعية مقابل عينات أكرب،جمموعات من الدول الناشئة)، حيخمتلفة(

ر هذه البيانات تقدي  ومنه )filtrées(معطيات حالية يف مقابل معطيات مصفاة بيانات سنوية وفصلية و 
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طرق الالمعلمية)، البطرق اإلقتصاد القياسي (القياس اإلقتصادي للسالسل الزمنية، سالسل بانل غري املستقرة،و 
  أو حمددات أسعار الصرف يف املسامهات اليت حنن بصدد عرضها.

د تفصيلية ، مع ردو  BEERإذن نقوم بإعادة النظر يف عدد من األعمال التجريبية املتعلقة مبقاربة الـ 
  .ملؤلفني خمتلفني يف تنفيذ هذا النموذج

إن الدراسات واملسامهات اليت إتبعت هذه املنهجية إستندت إىل تقنيات بديلة لإلقتصاد القياسي وذلك 
سالسل  ومن بني هذه التقنياتى الطويل بني سعر الصرف احلقيقي واألساسيات النظرية دلتقدير عالقات امل
، ومن بني هذه الدراسات أكثر مشوال لإلختالالت العاملية اليت تردد احلاجة إلجراء حتليل، و بانل غري املستقرة

 Lopez-Villavicencioو Bénassy-Quéré-al (2004,2006,2007)73وبإستخدام هذه التقنيات 

، )G20(ة ملعظم البلدان األعضاء يف جمموعة الصرف التوازنيأسعار  اتتقدير  الذين يقرتحون 74(2006)
ا تكرار لتدفق املخزون املتقدم من بني اآلخرين ببي ومنه ، Alberola-al (2002)75انات سنوية أو فصلية، إ
وهو قيمة سعر الصرف احلقيقي الذي يؤمن  RERإن سعر الصرف احلقيقي التوازين املعرب عنه باللوغاريتم ف

  يلي: التوازنات الداخلية واخلارجية لإلقتصاد كما
 RER = RER + RER ]36[ 

  متثل احلصص الداخلية واخلارجية لسعر الصرف التوازين RERو RER  مع أن
الذي ميكن أن يكتب على  Balassa-Samuelsonهنا تشري إىل أثر ومنه فإن احلصص الداخلية للتوازن 

  الشكل التايل:
 RER = α[(z∗ − z∗ ) − (z − z )] ]37[  

z)و يف اإلقتصادمتثل حصة السلع غري القابلة لإلجتار  (α) ثحي )هي إنتاجية العمل يف القطاع ( مع   ( ∈ ا إىل التوازن يف ميزان املدفوعات عندما تقابل صايف تدفقات رؤوس واحلصة اخلارجية ، , لعود
 (F)، حيث إىل مستواه املطلوب (F)ية األموال واليت تناظر التعديل الطبيعي يف الوضعية اخلارجية الصاف

تعرب عن الوضعية اخلارجية الصافية احلالية، ورغبة يف احلصول على حصة من الناتج الداخلي اخلام ميكن  و
                        أن نكتب ما يلي:

  = βF − γF − 1                       →       , > 0  ]38[ 

يف هذه الدراسات هي موقف الوضعية اخلارجية الصافية  ةإن احملددان الرئيسيان ألسعار الصرف احلقيقي ( ) ، وعلى قياس فروقات اإلنتاجية بني القطاعات( تقاس هنا بنسبة أسعار السلع  (

                                                 
73- Bénassy-Quéré, Agnès, Sophie Béreau and Valérie Mignon, (2008), "How Robust are Estimated  
     Equilibrium Exchange Rates ? A Panel BEER Approach", CEPII Working Paper 2008-01. 
74- Lopez Villavicencio, A (2006), "Real equilibrium  exchange rates : a panel data approach for emerginig  
     and advanced economies". Economie Internationale, 108, 59-81. 
75- Alberola, E, Cervera, S, Lopez, H-Ubide, A (2002), "Quo vadis euro ? " European Journal of Finance, 8,  
     352-370. 
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النسب الفعلية من  وسلسلة، Clark-Mac Donald (1999)على خاصية السلع اإلنتاجية مثل اإلستهالكية 
  للروابط التجارية بني البلدان الشريكة املختلفة.

إن منهج هذه الدراسات التجريبية يقوم على إختبار الالإستقرارية للسالسل من خالل تطبيق إختبارات 
 ألمد بني أسعار الصرفاجلذر األحادي للجيل األول والثاين، مث يف اخلطوة الثانية فإن وجود عالقات طويلة ا

قد مت تقديره ، فإن األمد الطويل Pedroni (2004)76احملددان األساسيان السابقني وإختبار احلقيقية و 
−طريقة بإستخدام 	،(Fully − Modified	Ordinary	Least	Squares)  طريقةأو (DOLS) ، (Dynamic	 	 	 ية العامل وأثر إختيار القيم التوازنية مع األخذ بعني اإلعتبار بق، (

أن  هؤالء الكتاب أثبتوا، Bénassy- Quéré-al(2006)ألسعار الصرف قد درست بالتفصيل من قبل 
أسعار الصرف ) mésalignements(تؤدي إىل تغريات مهمة يف إختالالت هذه اخليارات للنمذجة 

على دور دول جنوب شرق  ترتكز   ية أخرىمن ناح،  Bénassy- Quéré-al(2007)دراسةويف  .املقدرة
 ختاللمبثابة نظم أسعار الصرف لبعض اإل "de facto"أثر ثبات تبيانسيا يف اإلختالالت التوازنية العاملية، و آ
)mésalignements(   يف قيمة الدوالر واليورو بإخنفاض كبري جدا، وأخريا فإن مسامهةLopez-

Villavicencio(2006) تقدير منوذج تصحيح اخلطأ  نتائج سا لدراسةاليت كانت أسا)ECM(  مبعطيات
حيث أثبتوا أن هناك إختالفات   "Pooled Mean Group"يف املتوسط بإستخدام أسلوب  )panel(بانل

  ، والسيما بوترية التقارب حنو مستوى التوازن املقدر.الناشئةكبرية بني الدول الصناعية و 
اكاة التطبيق على حمبدورها على إطار للتحليل و  Dufrénot-Yehoue (2005)77 وتستند مسامهة
بلدا ناميا مشلتها الدراسة من قبل صندوق النقد الدويل، أصل عملهم يتوفر على  64عينة مماثلة مكونة من 

إقرتاح دراسة بإستعمال سالسل بانل غري مستقرة، وحتليل العوامل املشرتكة من احملددات الرئيسية ألسعار 
حيث أن هذين الباحثان أثبتوا إختالف احملددات واليت ميكن أن تتجلى من خالل حتديد  ية،الصرف احلقيق

عوامل مثل قياس اإلنتاجية، معدالت التبادل، اإلنفتاح التجاري، واملتغريات النقدية، ويبدو من الفروق الكبرية 
انس، والبلدان ذات الدخل بني جمموعات من البلدان، يف حني أن البلدان األقل منوا تقدم سلوك أكثر جت

  املرتفع هي األكثر تنوعا. 
 أخريا وإىل غاية غلق هذا العرض املوجز من األدبيات التجريبية ملقاربة سعر الصرف التوازين السلوكي

)BEER(، فتشتمل مسامهة Bouoiyour-al (2004)78  اليت تقرتح لتقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين يف
 علمية، هاذين الباحثان وبناءا على سعر صرف حقيقي فعال بني املغرب واإلحتاد األوريباملغرب عرب منهج الالم

                                                 
76- Pedroni, Peter, (2004), "Panel cointegration. Asymptotic and finite sample proprties of pooled time series  
     tests with an application to the PPP hypothesis", Econometric Theory, 20, 597-625. 
77- Dufrénot, G-Yehoue, E.B, (2005), "Real Exchange Rate Misalignment : A Panel Cointégration and  
     common Factor Analysis". IMF Working paper, 164, 1-39.  
78- Bouoiyour, J- Marimoutou, V- Rey, S (2004), "Taux de change réel d’équilibre et politique de change" au  
     maroc, Economie Internationale, 97, 81-104. 
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قام بتبيان أن احملددات هي نسبة النفقات العامة إىل الناتج الداخلي اخلام، ومعدل اإلنفتاح حيسب   )15(الـ
سار إستقرارية وبإجتاه عام كمجموع قيمة الواردات والصادرات إىل الناتج الداخلي اخلام، قابلة للمقارنة مع م

الخطي، فإنه من غري املمكن تقدير عالقة التكامل املشرتك بني حمددات سعر الصرف احلقيقي عن األساليب 
مل ألن السالسل  (Johansen) وإختبارات  Engle-Grangerلـ طريقة املرحلتني(املعتادة يف السالسل الزمنية 

إقرتحا عالقات تكامل مشرتك  Bouoiyour-al (2004) لذا فإنتبني كل عالقات التكامل من نفس النظم، 
Bierens (1997) يفموضح هو المعلمية، كما 

 تظهر نتائجها يف مراحل خمتلفة من التميز أو حتت تقييم 79 
)sous-évaluation( الدرهم املغريب مقابل اليورو، وإذا كانت هذه النتائج تتفق مع تلك اليت حصلنا عليها 

األساليب التقليدية فهي تسمح لتسليط الضوء على إستمرار اإلختالالت بسبب  ياق أكثرمؤخرا يف س
  فضال عن السمات اهليكلية الفريدة هلذا البلد. توجهات سياسة الصرف املغربية 

 )BEER( المساهمات التجريبية لمقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي ):03(الجدول  

ياتاألساس العينة الدراسات  طريقة القياس 
Clark-Mac 

Donald (1998) 
الوضعية اخلارجية الصافية، فروقات  أملانيا، اليابان،و م أ

اإلنتاجية، نسب التبادل، فروقات أسعار 
  الفائدة

 السالسل الزمنية

Edward (1989) معدالت التبادل، التقدم التقين، تراكم رأس  البلدان الناشئة
ومي بني السلع املال، مستوى اإلنفاق احلك

  القابلة لإلجتار والسلع غري القابلة لإلجتار

 السالسل الزمنية

Halpern-Wyplosz 
(1996) 

البلدان اإلنتقالية ألوربا 
  الشرقية

اإلنتاجية يف أسواق العمل، نسب التبادل، 
  سعر الصرف التسامهي على سوق الشغل

 السالسل الزمنية

Feyzioglu (1997)ل، سعر الفائدة احلقيقي معدالت التباد فنلدا
العاملي، فروقات التنافسية بني فلندا 

  وشركائها التجاريني

 السالسل الزمنية

Parkih-Kahn 
(1997) 

سعر الذهب، معدل منو اإلنتاجية، تكاليف  جنوب إفريقيا
  النقل، نسب التبادل

 السالسل الزمنية

Bénassy-Quéré-
Duran-Vignero-
Lahréche-Révil-
Mignon (2004) 

بإستثناء ، )G20( بلدان
  روسيا، العربية السعودية

الوضعية اخلارجية الصافية، قياس الفروقات 
يف اإلنتاجية للسلع اإلستهالكية والسلع 

  اإلنتاجية

سالسل 
 panelبانل

  غري املستقرة
Bénassy-Quéré- 
Lahréche-Révil-
Mignon (2006) 

بإستثناء ،)G20(بلدان 
  روسيا، العربية السعودية

الوضعية اخلارجية الصافية، قياس الفروقات 
يف اإلنتاجية للسلع اإلستهالكية والسلع 

  اإلنتاجية

سالسل 
 panelبانل

  غري املستقرة

                                                 
79- Bierens, H, (1997). "Non parametric cointegration analysis. Journal of Econometrics, 81, 379-404. 
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Bénassy-Quéré- 
Lahréche-Révil-
Mignon (2007) 

بإستثناء ،)G20(بلدان 
  روسيا، العربية السعودية

الوضعية اخلارجية الصافية، قياس الفروقات 
اجية للسلع اإلستهالكية والسلع يف اإلنت

  اإلنتاجية

سالسل 
 panelبانل

  غري املستقرة
Lopez-

Villavicencio 
(2007) 

األرجنتني، أسرتاليا، الربازيل،  
كندا، منطقة اليورو الصناعية، 
اهلند، اليابان، كوريا اجلنوبية، 

املكسيك،  النرويج، نيوزيلندا، 
تايلندا، تركيا، جنوب إفريقيا، 

  أ وم املتحدة، اململكة

الوضعية اخلارجية الصافية، قياس الفروقات 
يف اإلنتاجية للسلع اإلستهالكية والسلع 

  اإلنتاجية

سالسل 
 panelبانل

غري املستقرة 
ومنوذج تصحيح 

-ECMاخلطأ

panel 
Dufrenot-Yehoue 

(2005) 
دولة ناشئة عضو يف الـ64

FMI  
على دخل الفرد  PIBنسب التبادل،
الصايف األجنيب مبثابة متغري  العامل، الدخل

صوري للوضعية اخلارجية الصافية، النفقات 
تغريات القروض،  ،PIBعلى  احلكومية

  التخفيض اإلمسي

سالسل 
 panelبانل

غري املستقرة 
والتحليل 
  العاملي

Bouoiyour-
Marimoutou-Rey 

(2004) 

درجة اإلنفتاح  نسب التبادل اخلارجية،  املغرب
احلكومي، امليزان  اإلقتصادي، اإلنفاق

  التجاري

التكامل املشرتك 
  الالمعلمي

 
  (NATREX)مقاربة سعر الصرف الحقيقي الطبيعي4.

فإن سعر   Clark-Mac Donald و  Williamsonحسب املقاربتني السابقتني واملرتكزة على أعمال
ر ـني سعـاربة فتبـأما هذه املقارجي يف آن واحد، ـذي يضمن التوازن الداخلي واخلـر الـالصرف التوازين هو السع

ا ، هذ"NATREX  "Naturel real exchange rateــبذي يسمى ـبيعي والـقي التوازين الطـالصرف احلقي
الذي عرفه كسعر صرف مالئم مع التوازن الكلي يف غياب عوامل Stein املفهوم لسعر الصرف قدم من طرف 

، وبالتايل Nurkseأضاف مفهوم سعر الصرف التوازين لـ  Steinنظرية ودورية، عن طريق هذا التعريف فإن 
األمهية وحتيني العمل املقدم من طرف  Stein (1994)80فإن هذه البنوة هي صرحية عند األول ونذكر هنا 

Nurkse (1945)81  الذي أكد على أن السبيل الوحيد املالئم لتعريف سعر الصرف التوازين هو حفظه يف
يزان املدفوعات، فهناك توازن ما يفرض زيادة على ذلك إستبعاد املؤثرات الفصلية توازن وألجل مرحلة ما مل

والدورية كالتغريات يف اإلحتياطات وتدفقات رؤوس األموال يف األجل القصري، ألن زيادة اإلحتياطات يوقع 
                                                 
80- Stein, J (1994), "Estimating Equilibrium Exchnage Rates : the Naturel Real Exchange Rate of the US  
     dollar and Detrminants of Capital Flows". In Estimating Equilibrium Exchange Rate. Williamson, J. 
81- Nurkse, R. (1945), "Conditions of international monetary equilibrium", in KENEN P.B, ed (1993),  
     International monetary system: Highlights from fifty years of Princeton’s Essays in international Finance,  
     Boulder, Colorado: Westview Press, PP 1-24. 
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تغريات ميزان املدفوعات يف توازن، وكذلك تدفقات رؤوس األموال يف األجل القصري تقدم طرف مقابل مل
أن تكون معتربة كفرض يف األجل القصري وليس كردة فعل يف  اإلحتياطات يف القطاع اخلاص وجيب

  األساسيات.
، فهناك  Nurkseـاألول الذي تقاربه لسعر الصرف التوازين متعلقا ب اإلقتصادي ليس هو Stein إن

Williamson   كذلك من جهة أخرى ونفس الشيء بالنسبة لـBayoumi-al (1994)    أن إدراك أو مفهوم
Nurkse إذن إن ، جيد تعبريه الكميStein  يقدم ترمجة نيوكالسيكية لسعر الصرف التوازين مادام أنه يفرتض

، عن طريق هذه البنوة أن اإلنتاج يف مستوى التشغيل التام واليقوم بأي تعديل إلستهداف احلساب اجلاري
ا تنساب مع  NATREXإنف ومنه حقيقي توازين،تعريف ما جيب أن يكون كسعر صرف املشرتكة و   تبدو أ
ا تعترب يف الواقع وبنفس الشكل سعر الصرف احلقيقي إذن واليت تتبع مثلها منوذج خمتار،   FEERمقاربة الـ  إ

ركز على سعر الصرف  Stienومنه فإن  األسعار احمللية  واألجنبية، قةبإنكماش سعر الصرف اإلمسي بعال
على سعر الصرف اإلمسي، وإعتربه ككتلة فلم يفرق دور سعر الصرف اإلمسي عن األسعار  احلقيقي وليس

ذا يقدر بأنه اليوجد موافقة متعلقة مبحددات معدل التضخم يف األجل املتوسط،  النسبية احمللية واخلارجية، و
كبري، ففي دراسة   وبالتايل فإن التكتالت النقدية كدليل أو كهدف وسيط ملعدل التضخم هي موضوع جلدال

Stien (1994)  للواليات املتحدة األمريكية يبني أن دور السعر النسيب يف سعر الصرف احلقيقي نسبيا
  ضعيف جدا بالنظر إىل السعر اإلمسي.

  .الخصوصيات العامة لمقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي 1.4
ألن اإلختيار املعياري للتعريف  Williamsonليس كما هو احلال يف مقاربة  NATREXإن مقاربة 

اخلاص باإلنتاج يف التشغيل التام وإستهداف احلساب اجلاري هو شرط خاص به، هذا األخري اليظهر لزوما 
  متثل مفهوم إجيايب وليس معياري لسعر الصرف احلقيقي التوازين. NATREXومنه فإن ،  Stienلـ

سياسات اإلقتصادية املوجودة إنه سعر الصرف احلقيقي إن السعر الذي يبعث األساسيات احلقيقية لل
ا متغريات تتطور مع الزمن،  تقوم على  NATREXإن مقاربة و املثايل،كذلك من واقع األساسيات هي أ

مسار ديناميكي، ونتيجة لذلك فكل إضطراب جديد لألساسيات يتغري ويتوازن يف املدى الطويل، إال يف حالة 
رض اإلمسي للعملة، األسعار اإلمسية، وأنظمة الصرف اليت ليس هلا أثر على القيم بعض املتغريات مثل الع

  .Allen (1995)82احلقيقية يف توازن املدى املتوسط و الطويل 
إن و يشبه النموذج النقدي بتسطري كال منهما عامل تكون فيه العملة حيادية،  NATREXإن منوذج 

يعتربون أن سعر الصرف التوازين للمدى  NATREX، Stien (1994), Allen (1995)مؤيدي منوذج 
 ، إال سعر للمدى املتوسط Edwerdو Williamsonالطويل هو خمرج النموذج النقدي، كذلك ماهو بالنسبة لـ 

                                                 
82- Allen P.R, (1995), "The economic and policy implications of the NATREX approach", in Allen, P.R. and  
     Stein, J.L, (eds), Fundamental determinants of exchange rates, Oxford University Press, Chap 1, PP1-37. 
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يفرتض يف األصل أن التغريات يف اإلستثمار واجبة التغريات يف اإلنتاجية ويف  NATREXمنوذج ومنه فإن 
لثروة كمحددات هامة لسعر الصرف احلقيقي التوازين، ويفرتض أيضا حتركات رؤوس اإلدخار، والتغريات يف ا
مواجهة مقاربة سعر الصرف التوازين الطبيعي للنماذج األخرى بالنظر إىل  ، ومنه فإناألموال يف األجل الطويل

ي يبني عن طريق املتوسط والطويل هو عامل مهم للتحديد، والذ قضية إحنالل األفق الزمين يف املدى القصري،
الوضع يف احلساب، وترمجة تدفقات رؤوس األموال، إذن من حساب رأس املال كمحدد للسعر التوازين من 

، حيث تعترب كرتاكيب أساسية Edwardويف منوذج  FEER دفعة واحدة خارجية بشكل حمتشم يف مقاربة الـ
 .دى الطويل يف املدى املتوسط، ولكن داخلية يف امل NATREXخارجية لـمقاربة 

ل يف الواقع عن طريق نظرة سعر الصرف صإن احلوار حول إحنالل األفق الزمين وتدفق رؤوس األموال ف
، ومنه فإننا النبحث بشكل قوي يف Edwardالذي كان مؤسسا من طرف  NATREXاحلقيقي يف مقاربة 

هي شيء  NATREX مقاربةن ومنه فإ حتديد سعر الصرف احلقيقي التوازين، ولكن لفهم سلوكه الديناميكي،
املظهر اإلجيايب  يقو تإضايف لتحليل سلوك سعر الصرف احلقيقي، بل هي نظرية لتحديد هذا األخري، وبالتايل 

 NATREXمثال نستطيع إستنتاج معادلة خمتزلة من شكل عام لتقدير مقاربة  Stienهلذا التقارب، فعند 
R)لسلوك سعر الصرف احلقيقي    تكون:اليت جيب أن  (

  

  R = α + α R + ∑ β x + ∑ β x +    ]39[  
كذلك يتأثر بغري األساسيات  ، سعر الصرف احلقيقي هوxتبني هذه املعادلة أنه زيادة لألساسيات  (x ، ولكن عن طريق متغريات عوامل مفسرة ودورية اليت متثل التفاضل ألسعار الفائدة بني متغريات أخرى ،(

R)مع تباطؤ، من خالل مستواها الداخلي  ، هذه العالقة التابعة هي خارج عن األساسيات وتقوم (
هذا األخري حمدد  NATREXوباإلحنراف يف املدى القصري لسعر الصرف احلقيقي ملستواه التوازين 

واملديونية متغريات داخلية، هذا يثري إذن إشكال باألساسيات مثل اإلنتاجية واإلدخار عندما يكون رأس املال 
تعريف متغريات رئيسية وطبيعتها، هل هي متغريات داخلية أو متغريات خارجية اليت هي زيادة عن ذلك من 
تعريف سعر الصرف احلقيقي، وهي أكثر صالبة، كما تشكل إنعقاد مشرتك لكل النماذج حبثا عن سعر 

والتدفقات  يتكون إلختبار اإلشرتاكات يف املدى الطويل لإلستثمار، لإلدخارالصرف التوازين، هذا اإلنعقاد 
إن اإلستثمار واإلدخار يعتربان مبثابة منتوج لألمثلية الزمنية و  ،Allen (1995)األموال  سالصافية لرؤو 

صاد ترتكز على اإلدخار واإلستثمار ألجل إقت  NATREXإن مقاربة ومنه فإستعماال لكل معلومة مقبولة، 
) كما يلي:  مت وبعدم وضع أي متييز بني املورد اخلاص والعام، إن املساواة تكون − + = اليت تربط  (0

)اإلدخار الصايف باحلساب اجلاري   Faruqee,Isard, Masson (1999)83، حيث تأسس من خالل(
  قاعدة للبحث يف السعر التوازين.

                                                 
83- Faruqee H, Isard P, and Masson P.R, (1999), "A macroeconomic balance framework for estimating  
    equilibrium Exchange Rates Kluwer Academic Publishers, Chap 4, PP 103-33. 
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ة يف اإلستثمار واإلحتياط كمحددات هامة لسعر الصرف تعترب التغريات اخلارجي NATREX إن مقاربة
احلقيقي التوازين، متضمنا إلمكانية حتركات رؤوس األموال نسبيا يف األجل الطويل، وإن أثر هذه التغريات 

  اخلارجية على سعر الصرف احلقيقي التوازين يرتبط إذن بدرجة حركة رؤوس األموال يف املدى الطويل.
تامة بل تتحكم يف حالة وسيطة أين تأثر التغريات يف اإلنتاجية، الثروة  رض حركةهذه املقاربة التف 

وسعر الفائدة احلقيقي، ويف احلالة القوية حلركية رؤوس األموال فإن تفاضل سعر الفائدة يف املدى الطويل بني 
قرتح أن املسامهني ولكن النتائج التجريبية ت، جتاه معدل التغريات يف سعر الصرف احلقيقيإالدول تتقارب 

العقالنيني يف السوق ال يقومون بشيء أفضل إال تقدمي إجتاه لسعر الصرف املستقبلي وهذا لتعادل سعر 
  الصرف اجلاري.
وأخريا تقدير معادلة  ،ومعرفة األسس فيما بعد بدأ بتعريف سعر الصرف احلقيقي NATREXإن منوذج 

لق باألساسيات فإننا النتأخر كثريا على املسعى املتبع ألن كل الطرق مثل املعادلة السابقة يف الطور الثاين واملتع
فيما خيص التقدير جند يف املعادلة ، و وهي مستعملة ألجل البحث عنها تقارب األمثلية أو اإلقتصاد الكلي
ركة هذا يفسر عن طريق الواقع أن املقاربتني تبحثان لفهم ح   Edwardالسابقة تشابه كبري مع اليت يتبناها 

، التشابه الذي مل يكن إذن Lim-Stein (1995)84سعر الصرف احلقيقي قبل كل شيء ولكن مع مسامهة 
شكل املعادلة املقدرة وأصبح شامل وصريح ألجل مساعيهما قاموا برط منوذجهما بإال جزئي يتحدد 

NATREX  بـEdward  وBalassa (1964) ،جتريبيا Edward(1989) مع متعارضة  وصل إىل نتيجة
لعدة دول ناشئة مادام أن هناك إرتفاع للنمو احلقيقي بسبب إخنفاض السعر  Ricardo-Balassaفرضية 

 النسيب للسلع غري القابلة للتبادل.

  الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي نتائج المساهمات لمقاربة سعر 2.4.
، NATREXازين الطبيعي يوجد العديد من املسامهات اليت حاولت البحث يف حتديد سعر الصرف التو 

وإىل  Nurkse  ميكن مالحظته هو أنه يوجد مسعى ذو قيمتني متعارضتني، فإذا ما رجعنا إىل أعمال وما
Salter-Swan جند أن سعر الصرف احلقيقي نتحصل عليه من عالقة سعر الصرف اإلمسي باألسعار ،
  .غري القابلة للتبادل وميكن أن نعتربه بشكل جيد كسعر نسيب للسلع الوطنية واألجنبية،

ا ضاربة أكثر عن الذي نعاجله إلقتصاد صغري كان أو كبري  إذن حنن بصدد ، هذه املعاينة السيما وأ
) ، ولكن كلها ترتكز على هذه املعادلةNATREXصيغ خمتلفة ملقاربة  − + = اليت تسطر  (0

 NATREX أسواق األصول والعمالت، فمقاربةالتوازنات يف سوق السلع ويف ميزان املدفوعات، ونظرا لتحرير 
تؤمن يف آن واحد التوازن السابق من قاعدة قدرة اإلنتاج، ومنه فإن سعر الصرف ينضبط بقيادة احلساب 

)اجلاري ليكون على اخلط −  النمو هلا أسس نظرية حتصب NATREX ، ففي هذا اإلجتاه إن مقاربة(
                                                 
84- Lim G.C-Stein J-L (1995), "The dynamics of the real exchange rate and current account in a small open  
     economy : Australia", in Stein J.L. and Allen P.R. (eds). "Fundamental determinants of exchange rates",  
     Oxford University Press, Chap 3, PP85-125. 
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Connolly-Devereux (1995)85، دلة تعرب بالفعل عن حاجة التمويل اإلقتصادي، وبالرغم من فهذه املعا
ا ختفي عمل توازن اإلقتصاد الكلي، أين يلخص منوذجه يف  Faruqee (1995)86أضافه  هذا ما ذلك فإ

 Mussaمنه نظرة لنموذج  رأس املال بامليزان اجلاري وجعلت معادلة وحيدة تعمل على ربط حساب

(1984)87 	 = + + ∗ الفائدة  متثل سعر الصرف احلقيقي وسعر و  ∗، حيث ,
)	احلقيقي اخلارجيني، و )خمزون األصول األجنبية الصافية، أما  هو( فتعرب عن كل املتغريات اخلارجية اليت  (

  .يةبتؤثر على امليزان اجلاري مثل اليت ختصص للطلبات والعروض املتعلقة بالسلع احمللية واألجن
تدفق، وبالنسبة إليه سعر -مسامهته يف مالحظة خمزون Faruqeeهناك عالقة ما على أساسها سجل 

صرف حقيقي مدعوم ميكن له أن حيسب ألجل توازن اإلقتصاد الكلي، إنه التأثري املتبادل للعوامل اهليكلية 
 بني العوامل اهليكلية  املستمرة للحساب اجلاري ورأس املال الذي حيدد سعر الصرف احلقيقي املدعوم من

، التغريات يف معدالت التبادل وتركيبة النفقات العامة، نظام التجاري، تفاضالت اإلنتاجيةوخاصة من ال
ذكر وضعية ميزان املدفوعات الذي حيتاج إىل توازن  Faruqeeإال أن هذا التأثري املتبادل ليس كامال ألن 

  .ف السعر املدعوم لتدفق رأس املالول من طر خارجي يكون فيه عدم توازن احلساب اجلاري مم
 الخاتمة5.

ومسامهات  )PPA( ـقد ركزنا حتليلنا لسعر الصرف التوازين على نظرية تعادل القوة الشرائية الل
Williamson،  Clark-Mac Donaldو Stien ألن الرجوع إىل هذه النماذج القاعدية يظهر لنا ضروريا ،

جملال، واليت هي يف عالقة مع بعضها، على األقل هذه املشاركات مست بتوجيه أمام تركيز األعمال يف هذا ا
  البحث على سعر الصرف احلقيقي التوازين يف طريق رافض سعر الصرف السوقي كمرجع.

إن املنهج التقليدي حلساب سعر الصرف التوازين يتبع قانون تعادل القوة الشرائية، والذي يفرتض أن 
ابت يتم حتديده بإختيار سنة أساس معينة تتمتع فيها الدولة بتوازن خارجي يتضمن عادة السعر التوازين رقم ث

، وبناءا على الب على فائض يف ميزان املدفوعاتتوازن أو قيمة موجبة للحساب اجلاري، أو ينطوي يف الغ
 ، وأي إرتفاعولةرف احلقيقي التوازين هلذه الدسعر الصهو ذلك فإن قيمة سعر الصرف احلقيقي يف هذه السنة 

)Appréciation(  عن هذه القيمة يعد تقديرا للعملة بأعلى من قيمتها احلقيقية)Overvaluation(،  والذي
  سيستمر إىل أن يعدل سعر الصرف ويعود إىل لقيمته األصلية.

ار إىل سعر جتإلين هو نسبة سعر السلع القابلة لفإن سعر الصرف التواز  Edward (1989) وفقا لـ
جتار، حبيث أنه يف حالة وجود قيم توازنية مثلى يف املدى الطويل لبعض املتغريات مثل إللع غري القابلة لالس

                                                 
85- Connoly, M-Devereux, J, (1995), "The equilibrium real exchange rate : Theory and evidence for Latin  
     America", in Allen, P.R et Stein, J.L, (eds), "Fundamental determinants of exchange rates", Oxford  
     University Press, Chap 5, PP 154-78. 
86- Faruquee, H (1995), "Long run determinant of the real exchange rate, A stock flow Perspective", IMF,  
     Satff papers, 42(1), March, PP 80-107. 
87- Mussa Michel, (1984), "The theory of exchange rate determination" in Bilson J, et Marston R, (eds),  
     Exchange rate theory and practice, Chicago: Chicago University, Press, PP13-78. 
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األسعار الدولية، الضرائب، السياسات التجارية، تدفقات رؤوس األموال والتكنولوجيا فإن ذلك سوف يؤدي 
ي يف توازن سوق كل من السوق إىل حدوث توازن داخلي وخارجي يف نفس الوقت، ويتطلب التوازن الداخل

السلعية وسوق العمل يف األجلني القصري والطويل، والذي يفرتض تواجده مع حتقيق معدل البطالة غري املؤدي 
بينما يتطلب التوازن اخلارجي توافق القيمة املخصومة للحساب اجلاري احلايل  (NAIRU)إىل تسارع التضخم 

 ملتوقعة يف األجل الطويل والقابلة لإلستمرار.واملستقبلي مع تدفقات رؤوس األموال ا

وقد صاحب هذا التعريف منهج جديد لنمذجة سعر الصرف التوازين والذي يتعرض خالفا للنظرة 
  التقليدية ألوجه النقد التالية:

القيمة التوازنية لسعر الصرف ليست رقما ثابتا ولكنها دالة يف متغريات أخرى حقيقية "األساسيات" ومن  -1
سوف يتأثر املسار التوازين لسعر الصرف بكل من القيم احلالية والقيم املتوقعة للمتغريات األساسية مث ف

 القابلة للتغري إزاء كل من الصدمات اخلارجية أو النامجة عن إتباع سياسات معينة.

هذا األخري من الضروري تفسري التوازن يف ظل كل من التوازن الداخلي واخلارجي مع الوضع يف اإلعتبار أن  -2
 يتضمن احلساب اجلاري وحساب رأس املال.

فإنه جيب التخلي عن تعادل القوة الشرائية كأساس حلساب سعر  Williamson (1994)أخريا وكما ذكر  -3
  الصرف التوازين حيث أنه مفهوم خاطئ ، وذلك لتقدميه معلومات مضللة.

ا تريد توحيد تعريف سعر الصرف احلقيقي يبدوا أ Stien (1994)والتابعة ملسامهة  NATREXإن مقاربة  -4
بإستعمال إطار عام الذي ميكن أن يتأقلم مع اهليكل اإلقتصادي للبلد سواء كان كبريا أو صغريا مثل عند 

Allen (1995) ،.الذي طور تركيبة عامة لسعر الصرف احلقيقي  
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                    الرابع                                         الفصل
                            

  سعر الصرف   تسيير                                 
  واألداء اإلقتصادي الكلي                                 

  )2010- 1970(في الجزائر                                 
إىل سنة  1967مية يف اجلزائر مبرحلتني عرفت املرحلة األوىل واملمتدة من سنة لقد مرت إسرتاتيجية التن

، بتكوين شبكة صناعية ضخمة تبعها تطور اهلياكل القاعدية، أما املرحلة الثانية واليت بدأت منذ سنة 1978
دف إزالة اإلختالالت اليت عرفتها ال1980 فرتة السابقة، ، أدت إىل تغريات عميقة يف السياسة اإلقتصادية 

 وذلك بإعادة التنظيم اإلقتصادي، إنطالقا من إعادة اهليكلة العضوية للمؤسسات، وإىل إعادة اهليكلة املالية.

إنتهت هذه اإلسرتاتيجية بعدة أزمات وإختالالت إقتصادية ومالية على مستوى التوازن الكلي، ومن 
، وذلك بعد أن تفشت ظاهرة السوق املوازية للعملة، بينها تدهور قيمة سعر صرف الدينار يف السنوات األخرية

وترية  واإلقبال املتزايد للمواطنني على إقتناء العمالت الصعبة، وهذا ما زاد يف تفاقم األزمة، وأثر سلبا على
النمو اإلقتصادي، ال سيما بعد أن سنت القوانني اليت تبيح إكتساب العملة الصعبة عن طريق فتح احلسابات 

نوك احمللية، ولقد أدى ذلك إىل تشجيع األفراد من كل الشرائح اإلجتماعية إىل التعامل يف السوق لدى الب
  املوازية، اليت كانت كنتيجة حتمية لنظام الصرف املتبع يف بالدنا.

، وبعد خروج اجلزائر من منطقة الفرنك الفرنسي أصبح الدينار هو العملة الرمسية 1964ففي سنة 
مليغرام من الذهب  180كان الدينار حيدد بنسبة معينة من الذهب مقدارها   11-64ون للبالد، وحسب قان
 ،%11,18فرنك فرنسي، وهذا بعد ختفيض الفرنك بنسبة  1,12فكان التسعري بـ  1967اخلالص أما سنة 

قيمة ثابتة ومنذ هذا التاريخ فإن تطور احلصة الدولية للدينار كانت مستقلة مبا أن حتديده مقابل الذهب كان ب
، حيث أصبح حتديد سعر صرف 1974إىل غاية السبعينات فرتة زوال نظام الصرف الثابت وبالضبط يف سنة 

الدينار بالنسبة إىل سلة من العمالت، مكونة من أربعة عشرة عملة أجنبية، وهذا حلمايته من اآلثار السلبية، 
  رتباطه بعملة واحدة.إوالناجتة عن 

إلداري لسعر صرف الدينار، وإتباع إسرتاتيجية تنموية غري موازية كما أشرنا ذلك غري أن هذا التقييم ا
سالفا، واليت تطلبت رؤوس أموال ضخمة أدى إىل إصدار نقدي هام، مما أدى إىل ضغوط تضخمية قوية واليت 
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ا يف الثمانينات، يف حني مل تكن هناك جهود لتصحيح هذه الوضعية، مما أدى إىل تدهو  ر زادت حد
  قيمة الدينار، يف ذات الوقت الذي شهدت فيه البالد نقص يف السيولة النقدية من العملة الصعبة.

وكذا األزمة السياسية احلادة اليت  1986سعر صرف الدوالر يف سنة  سقوطكساد السوق البرتولية، و ف
بنسبة  1986و 1985إىل إخنفاض يف إيرادات الصادرات ما بني إضافة ، 1988عرفتها اجلزائر يف أكتوبر 

قتصادية الكلية، وجتلى ذلك من خالل عجز امليزانية واإلختالل التوازنات اإل أثر سلبا على هذا ما ،56,5%
د تتخذ بعض اإلجراءات النقدي وكذا عجز ميزان املدفوعات وتفاقم املديونية اخلارجية، مما جعل البال

، الذي كان من ضمن شروطه ختفيض قيمة سعر قتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدويلللتصحيح اإل
صرف الدينار كوسيلة إلعادة التوازنات الداخلية واخلارجية للبالد، وهذا ما سنحاول حبثه يف هذا الفصل حيث 

ني يف إطار سعر صرف يف املبحث األول إىل تطور سياسة الصرف يف اجلزائر، واليت إمتدت على مرحلتنتطرق 
فيه إختالل التوازنات الداخلية واخلارجية  ندرجأما املبحث الثاين والذي  ظام التعومي،نتقال إىل نثابت مث اإل

واليت كانت من مجلة األسباب اليت دفعت وعجلت بطرح فكرة ختفيض القيمة اخلارجية للعملة كوسيلة لتضميد 
ة إسرتجاع التوازنات فيه إىل تعديل سعر الصرف وحماول نتعرضهذه اإلختالالت وأخريا املبحث الثالث والذي 

  الكلية.
 تطور سياسة الصرف في الجزائر .1

لقد مت إعداد سعر صرف الدينار ملدة طويلة، كعنصر يستفيد من اإلستقرار يف إطار املنظومة اإلقتصادية 
قتصاد الوطين، واليت متيزت أساسا النظر إىل املرحلة اليت عرفها اإلاجلزائرية، وقد كان هذا اإلستقرار ضروريا ب

 بنظام تسيري خمطط مركزيا، وبتنمية كثيفة تتطلب إستثمارات معتربة مث إجنازها بوترية سريعة.

يف هذا السياق مل يكن سعر الصرف املستقر يشكل عائقا هاما طاملا كان من جهة مرفوقا بنظام صارم 
تعودان من  ملراقبة الصرف، ومن جهة ثانية فإن ترقية وتشجيع الصادرات من احملروقات والسياحة مل

  والصرف املتبعة: .ويربز اإلنشغال بإستقرار سعر الصرف خصوصا على أنظمة التسعري1األولويات
 سعر الصرف الثابت مع الفرنك الفرنسي •

 عدم التقيد بإتباع هذا األخري عند ختفيضه أثناء فرتة أسعار الصرف الثابتة •

بطة بالواردات أثناء تعميم أسعار تأيت بعد ذلك سلة واسعة من العمالت مع معامالت ترجيح مرت •
 الصرف املعومة وأحادية أسعار الصرف لكل املتعاملني

ذه الكيفية، وبناءا على الدور الذي خول له، إىل تكلفة إدارية  أدى تسيري سعر صرف الدينار 
لدينار، اللعمالت الصعبة، أي دون أية عالقة أو إرتباط مع أداء اإلقتصاد الوطين، وهكذا إنفصل سعر صرف 

  قتصادي.شيئا فشيئا عن الواقع اإل
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إن هذه الوضعية دفعت إىل إتباع سياسة إنزالق وختفيض لقيمة الدينار مل يكن من املمكن تفاديها 
ملواجهة األزمة اإلقتصادية النامجة أساسا عن إخنفاض أسعار البرتول، بالتزامن مع اإلجراءات الرامية إىل إقامة 

  السوق احلرة. إقتصاد مبين على آليات
  نظام الصرف وتسعيرة الدينار .1.1

، عملت على تطبيق نظام الرقابة على 1963بعد خروج اجلزائر من منطقة الفرنك الفرنسي يف أكتوبر 
الصرف مع مجيع الشركاء التجاريني املتعاملني معها، حبيث كانت قابلية حتويل الدينار حمدودة جدا بالنسبة 

عملية تسيري العملة، هذا باإلضافة إىل أن السلطات النقدية إمتنعت عن فكرة للمقيمني فقط، مما سهل 
 :2عتبارات التاليةفيض القيمة اخلارجية للدينار لإلخت

 OPEPال يكون للتخفيض أثر على تصدير احملروقات اليت تتحدد أسعارها يف إطار منظمة  •

 يف تلك الفرتة يفتقد إىل الفائض قتصاد اجلزائرييؤدي إىل تنويع الصادرات ألن اإل التخفيض ال •

 ائية الضرورية مستوردة من اخلارج، ألن أغلبية املواد الغذالشرائيةالتخفيض يعمل على تدهور القدرة  •

قتصادي إقتصاد يف ظل نظام ر هي السمة الغالبة اليت طبعت اإلستقرار سعر صرف الديناإإذن ف
ستقرار كان مبنيا يف األصل، من لصرف، إال أن هذا اإللرقابة على اخمطط مركزيا وقائم على صرامة نظام ا

ستعمال إحيث نظام التسعري والصرف على الفرنك الفرنسي، فمع تدهور قيمة هذا األخري جلأت اجلزائر إىل 
دف ختفيف لدينار، مث بعدها إتباع سياسة اإلسلة من العمالت، لتحديد قيمة ا نزالق التدرجيي للدينار، 

  .1986 أحدثتها األزمة االقتصادية العاملية بداية من سنة حدة الصدمات اليت
ومن هذا املنطلق سوف نتعرض ملراحل تطور الصرف يف اجلزائر، واليت إتسمت بنظام التسيري اإلداري 

قتصادي، وجتلى ذلك من خالل أنظمة التسعري اليت عرفت فيما بعد سعري إداري)، وبعده عن الواقع اإل(ت
  يف قابلية حتويل الدينار جزئيا، قبل الوصول إىل قابلية التحويل بالنسبة للعمليات اجلارية.مرونة نسبية جتلت 

  )1987-1964(نظام سعر الصرف الثابت .1.1.1
خالل هذه الفرتة عرفت اجلزائر نوعان من أنظمة الصرف، النوع األول هو نظام تعادل الصرف الثابت، 

  على الرتجيح.أما الثاين هو نظام التسعري الذي يعتمد 
ا تسيري سعر صرف الدينار خالل هذه الفرتة، مل متكن من حتديد قيمة الدينار  وأن الكيفية اليت متت 

ال عالقة هلا  مقابل العمالت األجنبية على أساس معايري إقتصادية ومالية، بل هي عبارة عن قيمة إدارية حبتة
 قتصاد الوطين.بأداء وكفاءة اإل

 
 
 

                                                 
22    Benissad HOCIENE(1993)," l’ajustement structurel et expériences ", Alain, édition. Alger  pp 92-96..  
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  1973-1964 لصرف الثابتمرحلة تكافؤ ا.1
، وبعد خروج اجلزائر من منطقة الفرنك الفرنسي أصبح الدينار هو العملة الرمسية للبالد، 1964يف سنة 
غرام، وهو الوزن الذي جيب أن  0,18.حدد الدينار بنسبة معينة من الذهب مقدارها 113-64وحسب قانون 

يل، وقد بقي سعر صرف الدينار ثابتا مقابل الفرنك صفتها عضو يف صندوق النقد الدو بتتقيد به اجلزائر، 
تاريخ ختفيض قيمة الفرنك الفرنسي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة  1969الفرنسي وذلك إىل غاية سنة 

  ، وإستمرار إرتباط الدينار اجلزائري بالفرنك الفرنسي، رغم أن الدينار مل يتبع الفرنك عند ختفيضه.11,10%
رتباط أن عرف الدينار إخنفاضا مستمرا، مقابل أهم عمالت البلدان اليت تتعامل كان من شأن هذا اإل

يار نظام بروتون وودز املبين على  مع اجلزائر جتاريا، وذلك نتيجة الضعف املتواصل للفرنك الفرنسي، ومع إ
ذت اجلزائر . فأخ4أساس ثبات أسعار الصرف وإقرار مبدأ تعومي أسعار صرف العمالت، وعدم ربطها بالذهب

  بنظام جديد لتسعرية الدينار.
 1987-1974 مرحلة نظام الترجيح.2

 1974يار نظام بروتزن وودز، وتعميم تعومي العمالت، جلأت السلطات النقدية اجلزائرية منذ سنة إبعد 
حتفاظ على وذلك قصد اإل ،*عملة 14إىل إستعمال نظام صرف يربط الدينار اجلزائري بسلة مكونة من 

هذا باإلضافة إىل  ،5تقراره، وكذا إستقالليته عن أية عملة من العمالت القوية أو منطقة من املناطق النقديةإس
سعي السلطات النقدية آنذاك، إجياد نظام تسعرية يتفادى السلبيات اليت عرفها نظام الصرف يف املرحلة 

  :6السابقة، واملتمثلة أساس يف
 ئري لتطور معدالت التبادل.عدم اخلضوع لتسعرية الدينار اجلزا •

 عدم تأثر التسعرية بتطور رصيد امليزان اجلاري. •

ويتم حتديد الدينار اجلزائري خالل هذه املرحلة، على أساس سلة العمالت من ضمنها الدوالر 
منحت لكل عملة ترجيحا حمددا على . 7(Monnaie de passage)األمريكي، والذي يعترب عملة املرور 

ا يف التسديدات اخلارجية كما تظهر يف ميزان املدفوعات، وعلى هذا األساس يتم حساب سعر  أساس وز
  :8صرف الدينار بالنسبة إىل العمالت املسعرة من قبل البنك املركزي اجلزائري على أساس الطريقة التالية

                                                 
33  Journal Officiel de la république algérienne du 10/04/1964. 

  " FMI "املعدلة التفاقية ال 04 حسب ما تنص عليه املادة 4
اللرية * الدوالر األمريكي، الشيلنغ النمساوي، الفرنك الفرنسي، الفرنك السويسري، الفرنك البلجيكي، اجلنيه االسرتليين، البستا االسبانية، 

  ، املارك األملاين، الكورون النروجيي، الفلورين اهلولندي.يوالر الكندي، الكورون الدامناركي، الكورون السويدااليطالية، الد
5  Ilman M.C," Note de travail sur l’opportumé de dévaleur le Dinar Algérien ", Les cahier de la réforme        
   Tome 05- 02ème édition – ENAG 1990 P116. 
6   HADJ NACER Abderrahmane," Le Pouvoir d’achat du Dinar ", les cahiers de la réforme Tom 05, 2ème      
    édition ENAG 1990, P 27. 

 املكونة للسلة 13عملة املرور: هي العملة اليت يسمح تقييمها بتقييم باقي العمالت  7
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مريكي، حيث حيسب .حساب التغريات النسبية للعمالت املكونة لسلة الدينار اجلزائري، بالنسبة للدوالر األ1
) التغيري النسيب لكل عملة بالنسبة للدوالر األمريكي: ) ( )

jio$

jin$jio$ )أو  − ) ( )
jin$

jio$jio$ على أن تؤخذ −

)القيمة األكرب من بني قيم املتغريين:  )jio$  أو( )jin$ ،:كمقام حلساب التغري النسيب ونرمز هنا 

  والر األمريكيالد :$
ji:   اليت تكون سلة الدينار )13(كل عملة من العمالت الصعبة  

$ljio  1974بالنسبة لكل عملة من العمالت الصعبة األخرى املكونة للسلة سنة األساس  $= سعر  
$ljin = بالنسبة لكل عملة من العمالت اليت تتكون منها سلة الدينار ، السائد يوم التسعري. $ سعر  

O 1974األساس : سنة ،n: يوم التسعري.  
حساب املتوسط املرجح بالتغريات النسبية للعمالت اليت تتكون منها سلة الدينار اجلزائري، بالنسبة للدوالر .2

  ميثل هذا املعامل وزن كل عملة يف السلة.، ai، مرجحة باملعامل، ji/$ األمريكي، أي جمموع التغريات النسبية
للدوالر األمريكي بالنسبة للدينار اجلزائري، يتم هذا احلساب يوميا وفق حساب سعر الصرف اليومي .3

 الطريقة التالية.

•   ( )nDA$ =( )0DA$. )1 +Σ  التغريات النسبية( )ij$  مرجحة باملعاملai.(  
••  ( )nDA$: صرف اليومي للدوالر األمريكي بالدينار اجلزائري.سعر ال  

•••  ( )0DA$ :1974 سعر صرف الدوالر األمريكي بالنسبة للدينار اجلزائري يف سنة األساس.  
يتم بعد هذه العملية حساب أسعار صرف الدينار اجلزائري، بالنسبة للعمالت األخرى املسعرة من .4

 سب هذه األسعار بطريقة أسعار الصرف املتقاطعة، لنأخذ مثال املارك األملاين:طرف البنك املركزي، وحت
( )
( ) ( )DADM

DA$

DA$ ذه الطريقة حنصل على قيم الدينار اجلزائري، بالنسبة جلميع العمالت اليت  = و

  وهكذا مكنت هذه الطريقة يف حتديد قيمة الدينار من توفري اخلصائص التالية: تتضمنها السلة
بباريس على  كانية تسعرية العمالت األجنبية يوميا، وبشكل موحد، انطالقا من نظام التثبيتإم •

 الساعة اخلامسة مساءا

 ميثل سعر الصرف احملصل عليه، متوسط أسعار الصرف عند الشراء والبيع •

  1987 التسيير اآللي لسعر الصرف مارس 2.1.1.
قتصاد الوطين يف أزمة، تأكد من خالهلا دخول اإل ،1986نتج عن التدهور املفاجئ لسعر البرتول سنة 

ومالية جذرية، ستوجب إجراء إصالحات نقدية إحمدوديته، مما  بلوغ النموذج املتبع، خالل ما يفوق العشريتني
عتبار إىل وظيفة ختصيص املوارد، وذلك على الصعيدين الداخلي واخلارجي، أي أن دف إىل إعادة اإل
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بد أن تتبعها إجراءات لتحقيق ستقرار النقدي يف الداخل، وكانت التهدفت حتقيق اإلإساإلجراءات املتخذة 
 ستقرار على املستوى اخلارجي ولقد متت عملية تعديل سعر صرف الدينار وفقا ملا يلي:اإل

 اإلنزالق التدريجي1.2.1.1.

متدت من إا ما، نزالق تدرجيي ومراقب، وطبق خالل فرتة طويلة نوعإقامت هذه الطريقة على تنظيم 
اية سنة  $ 1/ دج 4,947 نتقل سعر صرف الدينار منإحيث ، 1992 إىل غاية سبتمرب 1987 اية سنة يف 

اية مارس  $ 1/ دج17,142إىل  1987   نزالق إىل:، ويعود سبب هذا اإل1991يف 
 حتياطات الصرف املتاحةإضعف  •

 زيادة ثقل خدمة الدين •

  1991-1987الدينار بالدوالر بين تطور سعر صرف  ):1(الجدول رقم 
 املالحظةدوالر بالسعر الدينار  نزالقخ عملية اإلتاري

 - 4,809 1986ديسمرب 

  نزالق التدرجييإلبداية عملية ا  4,947 1987 ديسمرب
  -  6,636 1988ديسمرب 
  -  8,112 1989ديسمرب 

 سبتمرب/أكتوبر/نوفمرب
 1990  

  

 ق متاشيا مع وترية تطبيق اإلصالحاتنزالتسريع عملية اإل  9,3/9,5/10,1

    13,581  1991جانفي 
دف إستمرار اإل  16,330  1991فيفري  ستقراره وإمكانية حترير إنزالق السريع 

  التجارة اخلارجية
  -  17,142 1991مارس 
أشهر، ختفيض الدينار 06استقراره عند هذا املستوى ملدة   22,64 1991أكتوبر 

واستمرار الوضع إىل غاية  FMIق مبوجب اتفا %22 مبقدار
  1994سنة 

  " IFS 1996"بناء على البيانات احملصل عليها من اإلحصائيات املالية الدولية :المصدر

  مالحظة:
نزالق التدرجيي عرفت تسارعا معتربا أعاله، أن عملية اإل )1(ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول 

نها هو اهلدف م قتصادية مكثفة وسريعة،إتها إصالحات ، وهي مرحلة رافق1990بداية من شهر نوفمرب 
  ستقرار الدينار.الوصول إىل مستوى مقبول إل
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اية أكتوبر  مقابل  ،%22، بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 90/10، قام جملس النقد والقرض 1991يف 
وق النقد الدويل ، املربم مع صندAccord de stand-byتفاق الثاين والر أمريكي واحد، وذلك مبوجب اإلد

 ، واهلدف من عملية التخفيض هو حتقيق ما يلي:1991جوان  03يف 

  . حماولة تقريب سعر الصرف الرمسي من سعر الصرف املوازي1
  . قابلية حتويل الدينار2
  ك األسعار تتحدد وفقا لقوى السوقرفع الدعم على املنتجات احمللية وتر  .3
  سية يف السوق العامليةجعل الصادرات اجلزائرية أكثر تناف .4
   .ئتماينستعداد اإلإتفاقية اإلالواردة يف "FMI" دات مالية من جراء تطبيق شرطية الـاحلصول على مساع .5
ستقراره حول هذه النسبة لغاية شهر إبالنسبة للدوالر، واصل  %22ستمر سعر صرف الدينار بنسبة إولقد 

صندوق النقد الدويل، أجرى تعديل طفيف مل يتعد نسبة  تفاق اجلديد مع، ولكن قبل إبرام اإل1994مارس 
يئة لقرار التخفيض الصريح الذي  ،10% ختذه جملس النقد والقرض بتاريخ إوكان هذا القرار 
  9$/دج36,742وعلى ضوء هذا القرار أصبح سعر صرف الدينار بـ  %40,17بتخفيض نسبة 10/04/1994

 جلسات التثبيت  .2.2.1.1
نتقالية للوصول يف النهاية إىل وضع سوق إمبثابة مرحلة  )Le Fixing( لسات التثبيتتعترب مرحلة ج
  :2حيث يسمح هذا النظام مبا يلي ،" Marchés des échanges interbancaires " صرف ما بني البنوك

  حتديد سعر صرف الدينار باملناقصة .1
 تعزيز قابلية حتويل الدينار يف إطار سعره الرمسي .2

 على مستوى السوق املوازية خفض الدينار .3

ذا النظام، فتنظم حصص يومية هلذا الغرض من قبل  البنك املركزي الذي يأخذ بعني أما طريقة العمل 
حتياطات الصرف، وطلبات البنوك إعتبار بعض املعايري مثل حتويل املوارد الناجتة عن تصدير احملروقات، اإل

لقصوى، واليت من خالهلا يقبل التخلي عن العملة الصعبة لصاحل عدالت الدينار اماألولية، وهذا قبل حتديد 
البنوك التجارية، ميكن حلصص التثبيت أن تتم يف دورة واحدة أو عدة دورات، وهذا حسب تلبية عرض البنك 
املركزي، أوال للطلب املعرب عنه يف السعر األويل، والذي حسبه تصدر أوامر الشراء، سعر التوازن احملدد خالل 

، 31/12/1995 إىل غاية 01/10/1994متد هذا النظام من إاليوم،  حلصة هو صاحل لكل الصفقات يف ذلكا
الصرف الثابت،  نظام سعر وشهدت هذه املرحلة التخلي عن النظام احملدد إداريا لقيمة الدينار، وكذلك عن

رف حقيقي حمدد صوالدخول يف نظام التعومي، وسعر الصرف الناتج عن حصص التثبيت هو شبه سعر 
  .ويسمح بتوحيد سوق الصرفبآليات قوى السوق، 

                                                 
 .218، ص 2004لعزوز بن علي، "حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ب 9
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 :10ومما ساعد على هذا النظام اجلديد هو 

  ستقرار والتحكم يف الوضع النقديجناح برنامج اإل •
 خنفاضإجتاه معدالت التضخم حنو اإل •

الصرف حتياطات إمسحت هذه املرحلة للبنك املركزي بتسيري سعر الصرف حسب األهداف املسطرة خصوصا 
 .والسياسة النقدية خصوصا وأنه العارض الوحيد للعمالت الصعبة

  11.سوق الصرف ما بين البنوك3.2.1.1
، تتضمن إنشاء سوق صرف ما بني 08-95الئحة رقم  23/12/1995أصدر بنك اجلزائر بتاريخ 

سات املالية األخرى من أجل البنوك، يتدخل فيها يوميا مجيع البنوك مبا فيها بنك اجلزائر والبنوك األولية واملؤس
بيع وشراء العمالت األجنبية القابلة للتحويل، مقابل الدينار اجلزائري، وقد أجريت أول الصفقات يف 

وأخرى سوق آجلة ، (Spot)وينقسم سوق الصرف ما بني البنوك إىل سوق فورية ،02/10/1996
(Forward) ،متدخل يف السوق بإمكانه فكل قوى السوق،  من هذا حيدد سعر صرف الدينار حسب

كتساب عملة صعبة حسب وضعيته (الفائض أو احلاجة) هلذه العملة، وأصبح من املمكن للبنوك إالتخلي أو 
 األولية واملؤسسات املالية أن تقوم مبا يلي:

  بيع الدينار للبنوك غري املقيمة مقابل عمالت أجنبية قابلة للتحويل .1
 ويل مقابل الدينار اجلزائري املودعة يف حسابات العملة الوطنيةبيع العمالت األجنبية القابلة للتح .2

 بيع وشراء عمالت صعبة قابلة للتحويل مقابل عمالت أجنبية قابلة للتحويل .3

بية القابلة للتحويل حبرية العمالت األجن، بيع وشراء بني املتدخلني يف سوق الصرف ما بني البنوك .4
  .العملة احمللية مقابل

  بة على الصرف في الجزائرسياسة الرقا.2.1
  ستخدام املوارد من العمالت األجنبية املتوفرة واملرتقبة طبقا للمصاحل إيقصد بالرقابة على الصرف "تأمني 

الوطنية، والسهر على عمليات التنازل واحليازة على بعض عناصر األمالك الوطنية من قبل األشخاص املقيمني 
  12باخلارج..."

كل التدفقات املالية بني البلد املعين وبقية العامل، وتشمل الرقابة على الصرف   ختص الرقابة على الصرف
ا تتطور وفقا  خمتلف اجملاالت (التجارة اخلارجية، حركة رؤوس األموال، املدفوعات اجلارية...اخل)، كما أ

من روض احملصل عليها حتياطات من العمالت األجنبية، القت، اإلللتغريات املالية والنقدية يف ميزان املدفوعا

                                                 
10 Media Bank," Le Fixing ", Un nouveau système de détermination du taux de change, N°14 Banque  
   d’algérie 1994. 
11 Instruction N°79-95 du 27/12/1995, portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des      
   changes. 

 .171، ص 2000محيدات حممود، "مرجع سابق"، ط  12
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قتصادي واملؤسسي، وقد مت تطبيق سياسة الرقابة على الصرف يف اجلزائر بدءا املؤسسات الدولية والتنظيم اإل
  نفردت باخلصائص التالية:إ، وما مييز هذه السياسة يف اجلزائر عن غريها فقد 1963من 

 خلارجيةصرامة القوانني فيما خيص حيازة العمالت الصعبة، واملبادالت ا -1

 إن الدينار اجلزائري غري قابل للتحويل باعتباره غري مسعر ال سيما يف سوق الصرف العاملية -2

 غياب سوق للصرف يف اجلزائر، أين يتم حتديد سعر الصرف التوازين  -3

  إن تطبيق هذه السياسة يف اجلزائر كان اهلدف منها ما يلي:
  ستقرار سعر صرف الدينارإاحلفاظ على  -1
 سترياد السلع املنافسةإالصناعات الفتية (الناشئة) من خالل منع محاية  -2

 ستعمال املوارد من العملة الصعبةإمنع هروب رؤوس األموال، وذلك من خالل توجيه  -3

 قتصاد ، وتوجيه وسائل الدفع اخلارجية املتاحة إىل النشاطات اإلنتاجية ذات األولويةإعادة هيكلة اإل -4

اخلاص بالنقد  10-90ور سياسة الرقابة على الصرف إىل فرتتني يفصل بينهما قانون ميكن تقسيم مراحل تط
  .14/04/1990والقرض بتاريخ 

 1990سياسة الرقابة على الصرف قبل سنة .1.2.1

 1970-1962 مرحلة  - أ

دف إىل محاية اإل متيزت هذه املرحلة قتصاد الوطين من املنافسة اخلارجية ومن بني بسياسة رقابة 
  ات املستعملة يف هذه السياسة:األدو 

نظام احلصص الذي قيد التجارة اخلارجية، وكل العمليات املدفوعة بالعمالت األجنبية، من خالل  •
 خضوعها لرتخيص من وزارة املالية

 مع اخلارجقصد تنويع وتوسيع العالقات  تفاقيات الثنائيةاشر للتجارة اخلارجية، وإبرام اإلحتكار املباإل •

 1977-1971 مرحلة  - ب
حتكارات املسرية من طرف الشركات الوطنية حلساب ه املرحلة بتكثيف عملية إنشاء اإلمتيزت هذ

حتكار الواردات إ، مت إصدار سلسلة من األوامر، تعطي لبعض الشركات حق 07/1971الدولة، حيث أنه يف 
ومت إقرار  قتصادي مع فرنسا،سوم املتعلق بالتعاون املايل واإلمن سلع الفرع الذي تنتمي إليه، كما ألغي املر 

ا لإلستجابة إل (A.G.I)مايل مسي بالرتخيص اإلمجايل للواردات  غالف حتياجات الشركات يف جمال مدخال
  من الواردات، وقد نتج عن هذه اإلجراءات مجلة من السلبيات:

 متركز الصالحيات، وبروز نزاعات بني مؤسسات الدولة والوصاية •

 نتشار أزمة الندرةإخيص واردات املؤسسات احملتكرة، و  غياب برجمة صارمة فيما •

 تدهور خدمات ما بعد البيع اليت مست املنتجات الصناعية املستوردة •
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  1987-1978 مرحلة - ج
، تضمن تأميم مجيع عمليات البيع والشراء السلع 1978بتاريخ فيفري  02-78إن صدور قانون    

الوسطاء اخلواص يف جمال التجارة اخلارجية، حيث خص  قتصادإواخلدمات مع اخلارج، ونص صراحة على 
قتصادية واملالية بني اجلزائر وباقي العامل، هذا وقد مكن هذا القانون مومية وحدها مبباشرة العالقات اإلاهليئة الع

  .مصاحل اجلمارك من التدخل للسهر على عدم دخول وخروج السلع املمنوعة
املتعلق بتنظيم البنوك التجارية، والبنك  19/08/1986تاريخ الصادر ب 12-86بعد ذلك جاء قانون   

ا يف جمال الصرف، إذ خول إاملركزي، والذي حدد إطار املنظومة البنكية، ومكن البنوك من  سرتجاع صالحيا
 للبنك املركزي صالحية التشريع، والتنظيم املتعلقني بالصرف يف جمال التجارة اخلارجية إال أن هذا النظام أظهر

وامة حقيقية، مست قتصاد الوطين يف د، أين دخل اإل1986حدوده يف خضم أزمة الديون اخلارجية لسنة 
يف أسواق الصرف العاملية مما  %40خنفاض احلاد ألسعار البرتول وتدهور قيمة الدوالر بنسبة بكيانه بسبب اإل
  .مليار دوالر 60خبسارة قدرت حبوايل  OPECأحلق منظمة الـ 

قتصادية، أعطى إستقاللية املؤسسات اإلواملتضمن ،12/01/1988 بتاريخ الصادر 01-88نأخريا قانو 
نتائج ملموسة خبصوص تنظيم وحتديد مهام النظام البنكي واملايل اجلزائري، وذلك بالنظر إىل املهام اجلديدة 

قة بالصرف والتجارة اليت أوكلت إىل مؤسسة البنك املركزي املتمثلة يف مشاركته يف حتضري القوانني املتعل
نوك سترياد وتعويضه مبيزانية العمالت الصعبة، وأصبحت البأيضا إلغاء الرتخيص اإلمجايل لإل اخلارجية، ومت

  .، بتمويل واردات املؤسسات يف إطار القروض اليت تتم بني احلكومات*قرتاض اخلارجيبالتعاون مع جلنة اإل
 1990 سياسة الرقابة على الصرف ما بعد سنة. 2.2.1

رية بالنقد والقرض قد أحدث تعديالت جذواملتعلق  14/04/1990 الصادر بتاريخ 10-90إن قانون 
قتصاد الوطين على العامل اخلارجي، ولقد أعقب هذا إنفتاح اإلفيما خيص الرقابة على الصرف اليت تسمح ب

الصادر  04-92ن النظام القانون عدة نصوص قانونية، تتضمن كيفية تنظيم الصرف والتجارة اخلارجية، م
  املتعلق مبراقبة الصرف، ومن بني ما نص عليه هذا القانون: 22/03/1992بتاريخ 

 أ.تسيير الموارد من العمالت الصعبة
الصعبة مقابل الدينار يف إطار ستفادة من العملة لنظام للمقيمني يف اجلزائر من اإللقد مسح هذا ا

ن طريق البنوك واملؤسسات املالية، ويعترب تسيري مجيع املوارد من العملة لتزامات املربمة مع اخلارج، وذلك عاإل
الصعبة املتأتية من تصدير احملروقات، املواد املنجمية، القروض اخلارجية، والقروض املوجهة لتمويل ميزان 

                                                 
      ر، مليون دوال 02قرتاض اخلارجي، أنشئت هذه اللجنة ملتابعة القروض اخلارجية، ومنح املوافقة على تقدمي القروض اخلارجية، اليت تفوق إلجلنة ا  **

  واختذت البنك املركزي مقرا هلا.
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من حصة املدفوعات، من صالحيات بنك اجلزائر، ويتم التنازل عنها لصاحل هذا األخري، ويستفيد املصدرون 
م من العملة الصعبة، وختتلف هذه احلصة باختالف نشاط التصدير وفق النسب التالية:   مداخيل صادرا

 50% يف جمال الصيد البحري، واحملاصيل الزراعية 

 20% يف جمال السياحة 

 10% يف جمال النقل، البنوك والتأمينات 
  دراته على نشاطات أخرى كالصناعةنصبت صاإإذا  توميكن للمصدر أن حيتفظ بكل حصته من اإليرادا

  تدخل الوسطاء المعتمدين ب.
عتمادها كوسيط إيضع هذا النظام اجملال القانوين الذي تنشط فيه البنوك واملؤسسات املالية، إذ مت 

ا فيما خيص معاجلة العمليات اليت تتم بالعملة الصعبةإمايل، وحددت مهامها و    لتزاما
 حسابات العملة الصعبةج.

هذا النظام للمقيمني وغري املقيمني، فتح حسابات بالعملة الصعبة، لدى البنوك املعتمدة، وميكن مسح 
اإليداع يف شكل ودائع حتت الطلب أو ألجل، وتستفيد ودائع األشخاص الطبيعية من مكافأة حسب األجل 

بتداءا من إ، وعالوة أخرى بتداءا من الشهر الثالثإاحملدد هلا، وتستفيد ودائع األشخاص املعنوية من مكافأة 
  13الشهر السادس

 القواعد المنظمة لتسديد الصادرات والوارداتد.
سترياد السلع، إىل ضرورة التوظيف املصريف لدى إحدى البنوك الوسيطة إختضع مجيع عقود تصدير و 

ن أدوات الرقابة على املعتمدة، اليت تتكفل بتحويل التدفقات املالية من وإىل اخلارج، ويعترب هذا التوطني أداة م
  .الصرف يف يد اجلهاز املصريف، وكذا اجلمارك الوطنية

  إختالل التوازنات اإلقتصادية الكلية وضرورة تعديل سعر الصرف2.
إن تدهور التوازنات اإلقتصادية الكلية جعلت اجلزائر تدخل يف إصالحات هيكلية وإعادة تعريف 

 اإلستقرار على مستوى اإلقتصاد الكلي، يف هذا اإلطار مت جديد آلليات السياسة اإلقتصادية للوصول إىل
إعادة تنشيط سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ملقابلة إستنزاف السيولة الفائضة يف اإلقتصاد وحماربة 

 .التضخم وتعديل سعر الصرف
  المؤشرات الدافعة لتعديل سعر الصرف في الجزائر.1.2

دة عوامل موضوعية أمهها تقييمه أكرب من قيمته احلقيقية، وذلك ناتج يرجع ختفيض قيمة الدينار، إىل ع
تاريخ خروج اجلزائر من منطقة الفرنك الفرنسي، وهذا التسعري ، 1964عن نظام الصرف املتبع منذ سنة 

 .قتصادية الكلية الداخلية منها واخلارجيةعدة آثار سلبية على التوازنات اإلسعر الصرف كان له لاإلداري 

                                                 
 .184محيدات حممود، مرجع سابق، ص  13
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 تقييم الدينار أكبر من قيمته الحقيقية              .1.1.2

ا مقدرة أكرب من قيمتها احلقيقية، عندما يكون سعرها الرمسي يفوق سعرها يف  نقول عن عملة بأ
السوق احلر، يف احلالة اليت ينتج فيها هذا األخري عن املضاربة وال ميكن أن نتكلم عن جتاوز العملة لقيمتها 

 إذا كان السعر الرمسي ال يعكس السعر التوازين الذي يبعد ميزان املدفوعات عن العجز ملدة احلقيقية إال
ا ، علما أ1990-1971واجلدول التايل يبني أسعار الصرف احلقيقية للدينار اجلزائري خالل الفرتة ،14طويلة

طاع التصدير، علما أن وبتواجد قطاعني، احمللي وق PPAالـ عتبار قاعدةحسبت حسب منوذج يأخذ بعني اإل
  هذا النموذج يسمح بتحقيق التوازن يف حساب املعامالت اجلارية

   1990-1971 مسي واحلقيقي للدينار اجلزائري للفرتةتطور سعر الصرف اإل: )2(الجدول 
  نسبة االرتفاع يف تقييم الدينار )2(سعر الصرف احلقيقي )1(سعر الصرف الرمسي السنة
1971 4,9126 7,13620 32,85 
1972 4,4886 6,75140 33,52 
1973 3,9625 9,91430 61,50 
1974  4,1808 8,83150 60,03 
1975  3,9494 9,46880 58,29 
1976  4,1638 9,45660 55,97 
1977  4,1468 11,0143 65,53 
1978  3,9659 11,7978 62,35 
1979  3,8533 10,0835 61,79 
1980  3,8375 10,3300 62,85 
1981  4,3158 11,3569 62,00 
1982  4,5922 12,2733 64,27 
1983  4,7888 14,2290 62,58 
1984  4,9834 14,5006 65,63 
1985  5,0278 16,4838 69,50 
1986  4,7023 18,0797 73,99 
1987  4,8497 17,6981 72,60 
1988  5,9148 17,3127 65,84 
1989  7,6068 18,9779 59,92 
1990  8,9575 22,7736 60,67 

  Source (1) : " IFS " Statistiques financières internationales  
  Source (2) : Modèles de détermination du taux de change du Dinar 

  مالحظات:
  نستنتج ما يلي: 1990 - 1971ما ميكن مالحظته من األرقام الواردة يف اجلدول أعاله للفرتة 

ينار خالل هذه الفرتة كان مقيما بقيمة مرتفعة عن قيمته احلقيقية (تسعري إداري)، سعر الصرف الرمسي للد .1
رتفاع يف التقييم من فعت نسبة اإلرتإفهو ال يعكس يف أي حلظة تغريات األسعار احمللية واألجنبية، حيث 

  1990سنة  %60,67إىل  1971سنة  32,85%

                                                 
1144  Pierre- Huibert, Breton et Armaond- Denis_Shor " La dévaluation ", Edition Bouchene, 3ème édition, 1993,  
    P 126..  
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مسي للدينار، ومعدل هناك ختفيض يف السعر اإلأن يكون  .تطور سعر الصرف احلقيقي، يبني أنه جيب2
التخفيض يرتفع كلما إرتفع فرق التضخم بني اجلزائر وشركائها التجاريني، وهو ما حدث حيث أن معدل 

 التضخم يف اجلزائر إرتفع بنسبة أكرب مما هي عليه يف البلدان الشركاء يف سنوات الثمانينات

قة القوة الشرائية للدينار، حيث أنه يف السوق املوازي، يتحدد سعر الصرف يف السوق املوازي يعكس حقي.3
عتبار عالوة اخلطر، ألن الرقابة على الصرف آنذاك متنع بيع وشراء حسب العرض والطلب، ويأخذ بعني اإل
 العمالت الصعبة، دون إذن البنك املركزي

الصادرات النفطية (عرض .تغريات سعر الصرف احلقيقي تتوقف يف حيز كبري على عاملني، إيرادات 4
 العمالت الصعبة)، وسياسة اإلنفاق أو الواردات (الطلب على العمالت الصعبة)

 1972-1971رتفع سعر الصرف احلقيقي، فمثال بني سنيت إفكلما كان عرض العمالت الصعبة مرتفعا، كلما 
 1972-1971ولية بني فسره إرتفاع الصادرات البرت  DA/$6,75إىل  DA/$7,13إرتفاع قيمة الدينار من 

 1973سنة  $2,7رتفاع سعر الربميل من إكان اإلرتفاع يف قيمة الدينار راجعا إىل   1974ويف  ،%50بنسبة 
، على إثر احلرب العربية اإلسرائيلية، مما أدى إىل إرتفاع إيرادات الصادرات بنسبة 1974سنة  $11,2 إىل

فكان اإلرتفاع يف قيمة الدينار راجعا يف إخنفاض  1984و 1976، بينما يف سنيت 1974و 1973بني   151%
  .1984سنة  %2وبنسبة  %1خنفضت قيمة الواردات بنسبة إ 1976الواردات، ففي سنة 
 الدينار اجلزائري عن قيمته احلقيقية يرجع إىل: ةإن سبب رفع قيم

دف إىل إبقاء قيمة الدينار  -1 ا اجلزائر كانت  اجلزائري مرتفعة لكي إسرتاتيجية التصنيع اليت إعتمد
 تسمح لقطاع التصنيع أن تكون إيراداته األساسية أقل تكلفة

قتصاد الوطين حينذاك كان عبارة عن إقتصاد خمطط، وبالتايل فإن سعر الصرف حتدده كما أن اإل -2
 السلطات وليس عوامل العرض والطلب.

  إختالل الميزانية العامة.2.1.2
ات ميزانية الدولة بفائض متواصل طيلة هذه السنوات، وذلك منذ تطبيق متيزت فرتة السبعينات اخلاصة بعملي

ستثمار من امليزانية العامة إستبعاد كل نفقات اإلهو  1971، ولقد كان اهلدف من إصالح *1971إصالح 
   جز وقد ينتج عنه ختفيف العبء على اخلزينة العمومية والرجوع إىل حالة التوازن مما أدى إىل حتويل الع للدولة،

  15يف امليزانية تدرجييا إىل فائض

                                                 
ستثمارات املخططة إلة بامليزانية العامة للدولة، وااعي األول، حيث مت الفصل بني اإلستثمارات املتعلقشرع يف تطبيق إصالح جديد لتسهيل متويل املخطط الرب 1971يف سنة  *

ستثمارات إلالطابع املنتج أو غري املنتج ل ستثمار وهوإلوكان معيار التمييز بني نوعي ا للمؤسسات العمومية كما مت حتديد كيفيات متويل إستثمارات املؤسسات العمومية،
ستثمارات املنتجة، حيث تقوم اخلزينة العمومية جبمع املوارد اليت تضعها حتت تصرف البنوك، البنك اجلزائري إلروض هي الوسيلة العامة لتمويل امية، وبذلك أصبحت القالعمو 

ك فيما بعد بتحويلها للمؤسسات العمومية طبقا ألهداف للتنمية فيما خيص القروض طويلة املدى، والبنوك األولية فيما خيص القروض املتوسطة، وقصرية األجل، وتقوم البنو 
  املخطط.

  .29"دور السياسة امليزانية يف متويل التنمية، دراسة حالة اجلزائر"، أطروحة دكتوراه دولة ، معهد العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر ص )1993(محيدات حممود,  15
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  دج)109(            )1981-1970(): تطور رصيد الميزانية العامة 1الشكل(                  
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RECETTE DEPENSE  
   ACCT(  2000(بناءا على إحصائيات املركزية احملاسبية للخزينة المصدر:       

  مالحظات
نا يبدو من خالل رصيدها املتميز بفائض مستمر، ما ، عرفت امليزانية حتس1971نالحظ أنه منذ بداية إصالح 

مليون دينار، وقد تطور الفائض بشكل ملحوظ حىت بلغ  415اليت سجلت عجزا يقدر بـ  1973عدا سنة 
، ويرجع هذا الوضع املريح يف امليزانية العامة إىل وضعية 1981من إمجايل اإليرادات العامة سنة  %25أزيد من 

تعرضت امليزانية العامة لعجوزات هامة ترتبت  1981تميزة آنذاك بأسعار مرتفعة، بعد سنة السوق البرتولية امل
أساسا عن إرتفاع حجم اإلقراض الصايف لتمويل إستثمارات املؤسسات العمومية، وإزدادت األوضاع تدهورا 

يار أسعار النفط الع%50حينما إخنفضت إيرادات صادرات النفط بـ 1986خالل سنة  املية، ومل بسبب إ
تتمكن السلطات من تعويض هذا اإلخنفاض إال جزئيا من خالل خفض اإلنفاق الرأمسايل، واإلقراض الصايف، 

إىل  1985من إمجايل الناتج الداخلي سنة  %10,7وهذا ما أدى إىل تفاقم العجز يف امليزانية العامة من 
  ر العجز من خالل اجلدول التايل:، وما ميكن مالحظته لتطو 1988من هذا اإلمجايل يف عام  13,7%

  دج106               )         1990-1986(: تطور رصيد الميزانية العامة  )3الجدول (                
 1986 1987 1988 1989 1990 

 160,2 120,9 93,5 93,1 92,3 أ. جمموع إيرادات امليزانية واملنح

 142,5 125,6 121,3 105,3 107,8 ب. جمموع نفقات امليزانية

 1,8 4,0 0,8 1,7 -5,3 ج. ميزان احلسابات اخلاصة

 -0,7 6,7 20,8 16,1 17,6 د. صايف اإلقراض بواسطة اخلزينة

 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 .16هـ. صندوق التطهري املايل

 20,2 -7,4 -47,8 -26,6 -38,4 (ب+د+هـ)-الرصيد الكلي (أ+ج) -

 PIB 13,4- 8,7- 13,7- 1,8- 3,6 (%)الرصيد الكلي نسبة إىل -

  31-30، ص 1998: النشاشييب كرمي وآخرون "اجلزائر، حتقيق اإلستقرار والتحول إىل إقتصاد السوق"، صندوق النقد الدويل، واشنطن المصدر 

                                                 
 النقد األجنيب بسبب مدفوعات أصل الدين اخلارجي ستبعاد التعويض عن خسائر البنوك التجارية منإمع  16
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ختالالت مالية كبرية من خالل العجز املسجل يف امليزانية إعرفت  1989-1986نالحظ أن الفرتة 
وهذا ما أدى باحلكومة إىل إجراء  1988و 1986من الناتج الداخلي اخلام سنيت  %13جتاوز  العامة، والذي

 1991و 1989تعديالت مالية أكثر شدة، وهذا بدعم من صندوق النقد الدويل يف عامي 
  ختالل النقديإلا.3.1.2

 1977و 1967 لقد سجل إنتعاشا سريعا وخطريا لوسائل الدفع يف اإلقتصاد اجلزائري، حيث أنه ما بني
مقابل هذه الكتلة النقدية، فقد   %96بينما إرتفع اإلنتاج اإلمجايل بنسبة  %630إرتفعت الكتلة النقدية بـ 

كانت القروض هي اليت ترتفع بسرعة بالرغم من حتسن معدالت التبادل، وبالتايل بدأت يف هذه املرحلة ظاهرة 
(أي يف مرحلة التخطيط) إنتعاشا جد سريع  1979و 1978 ج عن معدل اإلستثمار املرتفع سنيتالتضخم، نت

يف القروض اإلقتصادية، والتسبيقات للخزينة العمومية، أما يف الثمانينات ويف اإلطار املايل والنقدي، فيمكننا 
ديونية، مل إلتماس اإلختالل النقدي عرب آليات لتمويل اإلستثمارات اليت هي من ضمن سياسة إقتصاد ذو م

ختالل، خالل السنوات األوىل من العشرية جد واضحة بسبب املوارد البرتولية املرتفعة يئة من اإلتكن هذه اهل
واليت كانت تغطي العجز، املقاس بالنسبة للكتلة النقدية مبفهومها الواسع، والناتج الوطين اخلام يتبع مع تأخر 

 بنسبة تطور رصيد اخلزينة.

  )%النقدية بالنسبة للناتج الوطني الخام (بـ ): تطور رصيد الخزينة والكتلة 4الجدول (
 1985 1986 1987 1988 

 12,7 7,2 11,7 9,6 رصيد اخلزينة على الناتج الداخلي اخلام

 M2/ PIB 76 75 79 84نسبة الـ 

  1991تقرير البنك العاملي لسنة  المصدر: 

ن أجل متويل عجز اخلزينة كما نالحظ فإن معدل السيولة له وترية لإلرتفاع حتت آثار سد النقود م
الشيء الذي سبب إرتفاع تضخم األسعار، بالرغم من نظام األسعار املسري القائم آنذاك، فإن حالة إرتفاع 
الكتلة النقدية ليست نامجة عن تدخل الدولة يف متويل اإلستثمارات، وإمنا عن النفقات اجلارية هلا من أجل 

  .احملافظة على التوازن االجتماعي
  عجز ميزان المدفوعات. 4.1.2

، غري أن جذورها احلقيقية 1986تعود األزمة اليت تعرفها اجلزائر يف ميدان املدفوعات اخلارجية إىل سنة 
، ويظهر ذلك جليا من خالل مؤشر ميزان املدفوعات الذي يدل على أن اجلزائر يف 17متتد إىل بداية الثمانينات

عاجلة هذا األخري الذي سجل عجز خالل فرتة الثمانينات، حيث حاجة ماسة إىل رؤوس األموال األجنبية مل
  تذبذب العجز، واجلدول التايل يبني ذلك

 

                                                 
1177    Journal perspective, n°34 du 05 au 11 décembre 1991, Algérie..  
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109الوحدة                               )1989-1982( تطور مؤشر ميزان المدفوعات )5( الجدول            
$ 

1982  1983 1984 1985 1986 1987  1988  1989  
-1,1  -0,5 -0,4 1,2 -1,5 -0,3  -0,8  -0,7  

Source : WDI de la banque mondiale 1999 et banque d’Algérie, 1999 
أن مؤشر ميزان املدفوعات سجل عجزا مستمرا خالل الفرتة املمتدة من  )5( يالحظ من خالل اجلدول

لذي تزامن مليار دوالر، وا1,2، أين سجل فيها فائض مبقدار 1985، بغض النظر عن سنة 1989إىل  1982
  .رتفاع قيمة الدوالرإمع تسجيل فائض يف امليزان التجاري، نتيجة لزيادة مداخيل احملروقات، واملفسر ب

إن توازن ميزان املدفوعات اجلزائري متعلق أساسا حسب بعض اإلقتصاديني مبداخيل احملروقات، اليت 
م من خالل س %95متثل  ، عندما إخنفضت 1986نة من الصادرات الوطنية، ويتجلى ذلك حسب نظر

، وقد %40بنسبة  1980مع إخنفاض يف قيمة الدوالر عن قيمته يف سنة  %50أسعار البرتول بنسبة عامة هي 
، حيث سجل ميزان املدفوعات أكرب عجز 18مليار دوالر 60 بقيمة OPECتضررت من جراء ذلك منظمة 

ذا العجز ناتج أساسا من عجز امليزان التجاري، ه دوالرمليار 1,5باملقارنة مع السنوات السابقة، إذ قدر بـ 
مليار دوالر، إال أن حقيقة األمر تنايف هذه الفرضية، إرتباط توازن ميزان 11,8والذي تدهور هو اآلخر بـ 

جتاه إبل فائض يف  1986، ما عدا سنة ي، إذ مل يسجل هذا األخري أي عجزاملدفوعات بامليزان التجار 
 .التناقض

109الوحدة                            ) مؤشر الميزان التجاري.6الجدول (                                
$ 

1982  1983 1984 1985 1986 1987  1988  1989 
4,0 5,0 6,1 9,7 -11,8 5,5  2,9  2,2    Source : WDI de la banque mondiale 1999 et banque d’Algérie, 1999.   

األموال يف اجلزائر فنجده مشكلته جد عويصة باملقارنة مع املوازين األخرى املكونة مليزان أما ميزان حركة رؤوس 
 1980ما بني  %30و، 1986و 1980ما بني  %40نزالقا قدره إاملدفوعات، حيث شهدت تدفقات األموال 

حلق بتطور  خنفاض الذيلد مستورد لرؤوس األموال، فإن اإلكون اجلزائر ببهذا بالقيم النسبية، و  1989و
 19التدفقات الدولية لرؤوس األموال مس اجلزائر بإعتبارها بلد يف طريق النمو

 $109الوحدة ) مؤشر حركة رؤوس األموال                       7الجدول (                               
1982  1983 1984 1985 1986 1987  1988  
-0,9  -0,4 -0,5 0,0 0,8 -0,4  1,2  

   Source : WDI de la banque mondiale 1999 et banque d’Algérie, 1999 

  فرصيد ميزان رؤوس األموال سليب، هذا الرصيد مغذى من قبل:
 صادرات هامة متكن من تسديد الديون •

 قرتاض يف أسواق رؤوس األموال الدوليةواردات مقلصة ناجتة عن اإل •

                                                 
لول، "اجلزائر بني األزمة االقتصادية، واألزمة السياسية"، اجلزائر، 18   .176 ص حممد بلقاسم حسن 

19 Hocine Benissad, " Algérie restructuration et réforme économique 1979-1993 ", OPU 1994 , Algérie  
    p217. 
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وجهة للجزائر، وسداد الديون مها مصدر عجز ميزان املدفوعات، وبعبارة أخرى، فقلة رؤوس األموال األجنبية امل
يضاف إليه تطور معدل خدمة الدين، الذي يعد مؤشرا مهما لقياس مدى ضغط أعباء الديون على حصيلة 

  ستريادصادرات وحتديد مدى القدرة على اإلال
 $109الوحدة     )%(: نسبة خدمة الدين على إجمالي الصادرات )8(الجدول 

1975 19801986  1987  
9,4 27 56,7  59,8  

                          Source : WDI de la banque mondiale et banque d’Algérie, 1999 

، 1980سنة  %27إىل  1975سنة  %9,4إذا إجته هذا املعدل إىل التسارع بشكل خطري حيث قفز من 
، ويكفي أن نشري إىل أن )%30 ≤(توى املطلوب ، وهو معدل خطري إذا ما قورن باملس%56,7ليصل إىل 

 20من صادراتنا ختصص خلدمة الديون %75نسبة 

ا، عوض تراكم هذه املداخيل على شكل إحتياطات دولية  فاجلزائر بعبارة أخرى تصدر لتسديد ديو
إىل الديون لتدعيم الدينار أو إسترياد مدخالت لإلستثمار، ويستنتج من هذا أن خلل ميزان املدفوعات راجع 

اخلارجية، باإلضافة إىل تدهور اإلحتياطات الدولية، وهذا ما يفسره اجلدول املوايل والذي يعطينا توضيح 
 للوضعية املالية للجزائر خالل الفرتة

  الوضعية المالية للجزائر )9( الجدول
  1971  1974  1980  1984  1987  1990  

  0,84  0,352-  0,33-  1,341-  0,564- 0 )1(حتياطي العمالتإ
 26,59 26,70 15,94 13,36 3,37 1,261 )2(خمزون الديون اخلارجية

 1,4 0,2 0,1- 0,2 0,253 0,4-  )3(رصيد امليزان اجلاري

 8,958 4,850 4,98 3,84 4,18 4,94  )4(سعر الصرف

Source (1): World tables 1996, presse national 
Source (2): WDI de la banque mondiale 1999 et banque d’Algérie, 1999 
Source (3): Banque d’Algérie et FMI 1995 
Source (4): IFS, " International financière statistique 1995 " 

س خلدمة الديون اليت تتجه حنو وما جتدر اإلشارة إليه، أن إخنفاض اإلحتياطات الدولية، يف إجتاه معاك
ون متكن هذه األخرية من إنعاش ة رؤوس األموال إىل اجلزائر، مما حيّول درتفاع  الشيء الذي يضعف حركاإل
قتصاد الوطين، ونظرا إلحتياجات اجلزائر إىل رؤوس األموال األجنبية يتوجب عليها اللجوء إىل السوق املايل اإل

ىل حد أجرب الدويل، وبعبارة أخرى اإلستدانة لدفع الديون، فهذه الوضعية زادت من حدة إختالل التوازن إ
رئيس احلكومة آنذاك "سيد أمحد غزايل" إىل البيع املسبق للمحروقات للضغط على نقص رؤوس األموال اآلتية 

  .من اخلارج

                                                 
  .1993 الوزارة املنتدبة للخزينة فيفري 20
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 أزمة الديون الخارجية .5.1.2

تعد أزمة الديون اخلارجية من أخطر القضايا اليت تواجه جمموعة الدول النامية يف نضاهلا الراهن ضد  
ا، وقد باتت هذه األزمة قيق التنمية اإل، ويف سعيها حنو حتالتخلف والتبعية قتصادية ورفع مستوى معيشة شعو

ا أصبحت تشكل لتهابا، وتعقيدا يف العالقات اإلإمن أهم القضايا  خطرا قتصادية الدولية لتلك الدول، وأ
رية جمربة على ختصيص قتصادية لعدد كبري من الدول، حيث أصبحت هذه األخحقيقيا على جهود التنمية اإل

رار الدول ، وعلى غ21جانب كبري ومتزايد عرب الزمن من مواردها الوطنية خلدمة األعباء املرتاكمة هلذه الديون
 .اخلارجية ارتفاع يف مديونيتهإستدانة تعاين اجلزائر من اليت سارت على طريق اإل

  $109الوحدة              ) 1990-1970(: كتلة الديون الخارجية للجزائر )10(الجدول                
 1970197919851986 1987 198819891990

26.74528.57429.794 26.7 93720.07818.40122.906,.0 خمزون الديون اخلارجية

 9.505 7.530 6.564 5.481 5.185 5.041 2.623 0.189 خدمة الديون

                       Source : Word debt Table 1980, Vol 02 Rapport banque mondiale 1980           
                        WDI de la banque mondiale 1999 et banque d’Algérie 1999   

 

إن املتتبع ملسار الديون اخلارجية اجلزائرية يظهر أن جذورها متتد إىل بداية تطبيق املخططات التنموية أي 
ا ال متثل خطرا على الوضعية املالية اخلارجية، فإن الشيء بداية السبعينا الذي ت، حيث وإن كانت مستحقا
اال يدعو إىل اإل  .رتياح هو النمو املطرد ألعباء الديون اخلارجية وخدما

- 1970نالحظ من خالل اجلدول أعاله التطور السريع الذي شهدته قيمة الديون اخلارجية يف الفرتة 

اية سنة  20,78إىل  1970مليار دوالر، سنة  0,937لت من ، حيث إنتق1979 ، 1979مليار دوالر يف 
ستثمارات املخططة، قبل اخلزينة العمومية يف إطار اإلوما شجع هذا التطور هو متويل املؤسسات العمومية من 

قصرية)،  والذي يتم عن طريق عقد قروض خارجية بشروط غري مواتية (أسعار فائدة عالية، وآجال تسديد
وذلك بضمان إيرادات تصدير احملروقات، وجتدر اإلشارة إىل اخنفاض نسبة القروض احلكومية إىل إمجايل الدين 

، لتعوضها األسواق املالية 1979يف سنة  %12، لتصل إىل 1970يف سنة  %50اخلارجي، حيث كانت متثل 
  .1974بداية من 

تطور مؤشر الدين اخلارجي عرف بوترية بطيئة  فإن 1984-1980أما خالل املخطط اخلماسي األول 
سنة %27,4نظرا لإلستقرار الذي عرفته السوق البرتولية حيث إنتقلت نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من 

 1984يف  %35,7، مث 1983نة س %34,8إىل  1982يف  %36,8مث  1981سنة  %33,3إىل  1980
 .198522سنة  %34,8لتصل إىل 

                                                 
  ..18-17، ص 1984: "أزمة الديون اخلارجية، رؤية من العامل الثالث"، اهليئة العامة املصرية، مصر )1984( زكي رمزي 21

2222  AMMAR BELHIMER" La dette extérieure de l’Algérie ", Casbah édition, Alger, Mai 1998 P39. 
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مليار دوالر سنة  17,682إىل  1980مليار دوالر سنة  13,36ن الديون اخلارجية من بينما إنتقل خمزو 
 .198523مليار دوالر سنة  18,401ليصل إىل  1982سنة  17,228، مث إىل 1981

وتبني األرقام السابقة اإلستقرار النسيب للمديونية اخلارجية، بالنظر إىل حرص احلكومات آنذاك على 
ا على إعتبار مسألة تسيري م شكلة املديونية من أولويات أي سياسة إقتصادية نظرا ألمهيتها، وخطور

 اإلستقالل اإلقتصادي للجزائر.

، جعلت 1986لكن األزمة املالية اليت ضربت اجلزائر إثر ما يسمى بالصدمة البرتولية املعاكسة سنة 
ي برنامج حكومي يهدف إىل حتقيق مسألة تسيري أزمة املديونية تطفو على السطح، وتطرح نفسها كأولوية أل

النمو اإلقتصادي، فأدى ذلك إىل اإلرتفاع املستمر للديون اخلارجية املتوسطة والطويلة األجل، أما الديون 
، وذلك بعد اإلرتفاع اهلام الذي لوحظ خالل تلك 1986القصرية األجل عرفت إستقرارا نسبيا منذ سنة 

ا، واهلادفة إىل احلد من  1992ة السنة، لكنها سجلت إخنفاضا حمسوسا سن بسبب التنظيمات املعمول 
  إستعمال القروض القصرية األجل.

  تعديل سعر الصرف ومحاولة إسترجاع التوازنات الكلية.3
، عرفت اجلزائر تقهقرا جد خطري يف إقتصادها بالفعل، مبا أن 1986بعد صدمة أسعار البرتول سنة 

انت وال تزال متثل أكرب حصة يف الدخل الداخلي، فإن ميزانية الدولة، املدخالت النامجة عن احملروقات ك
خاصة سياسة  قتصاديةإلاوخاصة ميزان املدفوعات، عرف عجزا حادا تطلب إعادة نظر كلية للسياسات 

الصرف، ومنه دخلت اجلزائر عهد اإلصالحات اهليكلية بصفة تدرجيية منتقلة بذلك من إقتصاد خمطط ومسري 
 قتصاد حتكمه قوانني العرض والطلب، أي آليات السوق احلرة.إىل مركزيا، إ

ا اإلصالح اهليكلي،  يف هذا املبحث سنتطرق إىل ختفيض العملة اليت كانت من بني أهم النقاط اليت جاء 
قتصادية واملالية، اإلختالالت كانت أو خارجية من أجل إمتصاص اإلوذلك إلعطائه قيمته احلقيقية داخلية  

جاع التوازنات اإلقتصادية الكلية، يف هذا املقام سنحاول تبيان اجلهود املبذولة من طرف احلكومات وإسرت 
  املتعاقبة وذلك من خالل ثالث فرتات مقسمة حسب فرتات اإلتفاقيات املربمة مع املؤسسات املالية الدولية.

   1993 -1989 .الفترة1.3
  محاولة إمتصاص السيولة الفائضة.1.1.3

خاصة مع إعتماد قانون النقد والقرض  مت رسم معامل سياسة نقدية صارمة 1989ن سنة بداية م
،أين متنح للسلطات النقدية كافة الصالحيات للسيطرة على السيولة الفائضة يف اإلقتصاد، ويدخل يف 90/10

د واضحة، فنسبة هذا اإلطار أيضا إلغاء قيمة نقد للديون الداخلية للخزينة، ومن نتائج هذه السياسة كانت ج

                                                 
23 BENBITOUR Ahmed " l’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités ", éditions Marinnor, 1998,  
     67-71. 
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إىل إرتفاع معدل  وهذا راجع، 1992 يف %49.09 إىل 1988يف ،%91,56 سيولة اإلقتصاد إنتقلت من
 .PIBالكتلة النقدية وإخنفاض منو الـ 

  تطور معدالت التضخم2.1.3.
ا مل تتمكن من خالل  هذه املرحلة ومهما كانت اجلهود الرامية للتخفيف من السيولة الفائضة فإ

  يف التضخم، فلقد عرفت اجلزائر إرتفاع أقصى خالل هذه الفرتة كما هو مبني يف اجلدول التايل: التحكم
  )1993-1989(تطور معدالت التضخم للفترة  )11( الجدول

  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات

  20.54  31.67  25.88  16.65  9.3 )%(معدل التضخم

Source : IFS, " International financière statistique 2011 " 

وبالتايل فإن العوامل اليت سامهت يف الوضعية التضخمية هي حترير األسعار واليت كانت سريعة كذلك 
 .199324 و1992، إىل جانب تالشي اإلنضباط النقدي مابني  1991تعديل سعر الصرف سنة 

  أثر تخفيض قيمة العملة على معدالت التضخم .3.1.3
سبقه حترير تدرجيي لألسعار، وختفيض يف قيمة الدينار، إضافة  1991اإلئتماين  إن اإلتفاق اإلستعدادي

، وفيما خيص السياسة املتبعة يف جمال تسعرية الدينار الذي 25إىل الزيادة يف معدالت الفائدة للقروض املصرفية
اية    فكان للجزائر خيارين: 1991مارس  إىل 1990عرف ختفيضا معتربا من 

  .199126بتداء من منتصف شهر أوت إالدينار  إما أن يعوم .1
، %25أو ختفيض الدينار، حبيث ال يتجاوز الفرق بني تسعري الدينار الرمسية وتسعريته يف السوق املوازية  .2

 .وهو ما طبقته السلطات اجلزائرية

اية  21,5إن جعل سعر صرف الدوالر يف حدود    دج أدى إىل:21,77إىل  1991دينار ليصل يف 
مع رفع املعدل املطبق على   1992سنة  %11,5إىل  %10,5من  1991ع معدل اخلصم يف أكتوبر رف •

 ،%17، وحتديد سعر تدخل بنك اجلزائر عند مستوى السوق النقدية %20إىل  %15كشوف البنوك من 
دف هذه اإلجراءات إىل جعل معدل الفائدة احلقيقي موجب، ومن مث رفع تعبئة حجم املدخرات.  وكانت 

يف حني  %11,3يقدر بـ  1990،بعدما كان معدل النمو 1991سنة  %21,3بـ  M2منو الكتلة النقدية  •
وهو ما يبني وجود تباعد بني املؤشرات النقدية، واملؤشرات العينية، مما يفضي إىل  ،%0,8مبعدل  PIBتغريالـ 

 وجود كتلة.

                                                 
24 BENBITOUR Ahmed op cit p74. 
25 Hocine Benissad, " op cit  p217. 

    حتياطات اخلارجية، يؤدي ال حمالة إىل تدهور رهيب إل يف هذه احلالة إىل جانب ضعف ايف هذا امليدان، فالتعوميإن اجلزائر تفتقد إىل أدىن جتربة  26
  ..ستقرار السياسيإلاإلنتاج، تكلفة املعيشة، وكذا ايف قيمة الدينار، وإىل نتائج وخيمة على قطاع     



144 
  

 28,8، بعدما بلغت 1992يار دوالر يف سنة مل 26,7إستقرار يف إرتفاع املديونية اخلارجية، حيث قدر بـ  •
 .1990مليار دوالر سنة 

فنعلم أن التدهور أو التخفيض يؤثر على  أما عن العالقة املوجودة بني سعر الصرف ومعدل التضخم، •
األسعار بإرتفاع إسترياد املنتوج األجنيب (تضخم مستورد)، ويكون اإلنعكاس فوريا عندما يكون اإلسترياد من 

اإلستهالكية النهائية، وإلجياد هذه  العالقة يف اجلزائر، نأخذ جمموعتني لفرتات سنوية مالحظة وخالل فرتة  املواد
  ومها: 2003 إىل1989حترير األسعار من 

  2005بقاعدة  )CPI( مؤشرات أسعار اإلستهالك -
 دينار)/سعر الصرف اإلمسي(دوالر -

  عار لإلستهالك وسعر الصرف):تطور مؤشرات األس2الشكل (                      
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 )2011IFS(بناءا على إحصائيات املالية الدولية  المصدر:                                  

 TCN والـTCNوCPIيتنب من الشكل أن الظاهرتني هلما نفس اإلجتاه، ومنه حنسب معامل اإلرتباط بني الـ 
  للفرتة السابقة: TCN(-1)متحقق للفرتة احلالية 

TCN(-1)  TCN    
0.980  0.991  CPI  

 %99نالحظ أنه يوجد إرتباط موجب وقوي بني سعر الصرف ومؤشر أسعار السلع اإلستهالكية بنسبة 

ويوجد كذلك إرتباط إجيايب قوي بني معدل التضخم وقيم سعر الصرف اإلمسي احلالية واملبطأة، وعليه كلما 
  عن أمهية تأثري التفيض على األسعار الداخلية تتباعد يف الزمن تقلص العالقة، هذا ما يعطي فكرة

  عدم توافق التوسع النقدي مع التعديل في سعر الصرف.4.1.3
إن التوسع النقدي ظهر كنتيجة للتوجه الصحيح لإلستقرار اإلقتصادي على مستوى اإلقتصاد الكلي، وعليه 

  مة أي سعر الصرف زائد القيمةفلقد ألغى تأثر تعديل سعر الصرف اإلمسي مانتج عنه الرجوع إىل املقد
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  )12:1993- 1:1990():تطور سعر الصرف اإلسمي الفعلي والحقيقي 3الشكل(       
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  )2011IFS(: بناءا على إحصائيات املالية الدولية المصدر                         

  سعر الصرف الموازي.5.1.3
ليت يتضمنها الربنامج احلكومي ملراقبة إن حجم السوق املوازي للصرف يعتمد على نوع العمليات ا

الصرف، فإذا كانت الدولة تراقب كل العمليات التجارية فيتطور وينمو سعر الصرف املوازي، أما إذا ما مت تلبية 
بعض من هذه العمليات من قبل البنك املركزي والبنوك التجارية فيقل حجم السوق املوازي، يتضح هذا جليا 

ا الدينار اجلزائري، بالفعل بعد الرقابة الصارمة للصرف يف  من خالل املراحل اليت تفاقم حجم  1974مر 
 سعر الصرف املوازي .

  )1994-1989(: تطور سعر الصرف الرسمي والموازي)12(الجدول
  1994  1993  1992  1991  1990  1989  الفرتات

  10.5  4.2  4.36  3.75  1.8  1.5 السعر الرمسي

  12.2  10  9.5  7  6.8  6 السعر املوازي

   Source :Revue Algérienne d’economie et de gestion Universite d’Oran.Mai1997        

ستقرار والثبات (تسعري إداري)، ويربر هذا متيز باإل 1988-1970إن سعر الصرف الرمسي خالل الفرتة 
ف حتقيق املخططات التنموية قتصادية هلدالذي يقضي بتسخري كل األدوات اإل التثبيت ضمن النظام السائد،
 من طرف السلطات املركزية.

ذه الكيفية إىل حتديد تكلفة إدارية، وليست  قتصادية للعملة إوقد أدى تسيري سعر صرف الدينار 
ملفروض أن تكون، بأداء الصعبة، مبعىن أن سعر العملة الصعبة بالدينار ال تربطه أي عالقة، كما كان من ا

قتصادي، كما نتج عن ذلك سلوك ع اإلنفصل سعر صرف الدينار عن الواقإطين، وهكذا قتصاد الو وكفاءة اإل
ستخدام املوارد األكثر ندرة، واملتمثلة يف العملة الصعبة، أضف إىل ذلك أن هذا األسلوب قد إغري عقالين يف 

 أعطى لسعر صرف الدينار قيمتني:

  األوىل حتددها السلطات النقدية إداري. -1
 يف السوق غري الرمسية (املوازية)والثانية حتدد  -2
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   )2004-1970(الموازي والرسمي في الجزائرالصرف ):تطور سعر 4الشكل(   
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  Source(1) :World Tables Presse Nationale 1988(1970-1988). 
  Source(2) :Revue Algérienne d’economie et de gestion Universite d’Oran.Mai1997 

                     (1989-1994)Taux officiel – taux parallèle FMI / IFS Statistiques financières  
                     internationales et banque d’Algérie (1997-2004). Taux officiel. 

  .2004 - 1998 واإلجتماعي  "CNES"حسابات شخصية حسب البيانات املتوفرة من تقارير اجمللس الوطين اإلقتصادي •

 ÷من تقارير التحويل من اليورو إىل الفرنك الفرنسي املبلغ باليورو  ،2004-1999سعر الصرف الرمسي واملوازي باليورو بداية    •

 ).2004مأخوذة من بنك اجلزائر من بني سلة البورو  6,55957(والنسبة  )6,55957(معدل الصرف اخلاص بالفرنك 

 شكل التايلعلى سلسلة سعر الصرف املوازي يف ال،(Hodrick-Prescott ,HP)أما إذا أخذنا مرشح 
  )2004-1970():تطور سعر الموازي في الجزائر5الشكل(                       
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ظهر سوق الصرف املوازي يف اجلزائر وهذا نتيجة للطلب املتزايد على إقتناء  1974نالحظ أنه بعد سنة 

جتماعية ا شجع األفراد من كل الشرائح اإلاحلسابات لدى البنوك احمللية ممالعمالت الصعبة، ال سيما بعد فتح 
 ،1986يف سنة و 1992-1986إىل التعامل يف السوق املوازية، حيث نسجل أكرب التغريات يف الفرتة ما بني 

   نة معار ـوازي، باملقـيف سوق الصرف امل %33,3درها ــبة زيادة قـو نسجل نسـمـب نسب الناامنا حبسـبعد قي
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، وميكن 1985يف سنة  % -1,6يف سوق الصرف الرمسي بعدما كانت  %16,39، ونسبة منو بـ 1985سنة  
يف  %35,3نسجل نسبة منو تقدر بـ  1992، ويف سنة 1986رتفاع إىل األزمة البرتولية سنة تفسري هذا اإل

رتفاع وجد تفسري ق الرمسية هذا اإليف السو  %16,3، ونسبة منو قدرها 1991السوق املوازية باملقارنة مع سنة 
ستقرار نسيب، إ، نالحظ 1994ستهالكية، أجهزة منزلية،...اخل)، وبداية من سنة إله من خالل حترير (سلع 

تجارية سياسة تسمح للمتعاملني تباع البنوك الإستقرار ال يرجع إىل ختفيض العملة فحسب، وإمنا إىل هذا اإل
ندية لتمويل التجارة اخلارجية، الشيء تملة الصعبة باللجوء إىل القروض املسقتصاديني يف احلصول على العاإل

 الذي خفض من الطلب على العملة الصعبة.

، فعلى الرغم من تدخل بنك اجلزائر للحد الفارق 27جتماعيوحسب اجمللس الوطين اإلقتصادي واإل
ين ما فتئت تتوسع، وتبقى صعوبات املوجود بني سعر الصرف الرمسي واملوازي، فإن اهلوة بني هذين السعر 

احلصول على العملة الصعبة يف السوق الرمسية، تشكل أحد أهم األسباب اليت أدت إىل هذا الوضع، إن 
نتماؤها إىل القطاع غري الرمسي قد يزيد يف حدة إقتصاديني مهما كان إقتصاد شرحية هامة من األعوان اإل

،وإن ضرورة إنشاء سوق مفتوحة وتنافسية يف هذا امليدان مازالت التوترات على هذه السوق لفرتة طويلة جدا
جتماعي الذي يرى أن هذه الوسيلة هي الوحيدة الكفيلة رجة ضمن توصيات اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلمد

 لتخفيف الضغوط على قيمة الدينار مقابل العمالت األخرى.

  1998 -1994 .الفترة2.3

قتصادية واملالية بروتون وودز، وحتت ضغط األزمة اإلني مع مؤسسات تفاقيتني السابقتبعد فشل اإل
تفاقية يف إطار إواألمنية، كانت السلطات اجلزائرية مرغمة باللجوء للمرة الثالثة إىل صندوق النقد الدويل إلبرام 

  يمة الديناروكان من مجلة اإلجراءات املتخذة يف هذا الربنامج هو ختفيض ق، PAS"28"برنامج التعديل اهليكلي
 الضرورة إلى برنامج التعديل الهيكلي.1.2.3

نقدم   تفاقية الربنامج املدعمإقتصاد اجلزائري، قبل إبرام لى حقيقة هذه الوضعية املزرية لإلللوقوف ع
اية سنةبعض املؤشرات اإل ا    :1993 قتصادية والنقدية واليت متيزت 

، إال أنه كان بعيدا عن املعدل املرغوب فيه، 1993 يف سنة %20,54إحنصار معدل التضخم عند مستوى  •
 12,5- %ونتيجة لذلك أسعار الفائدة احلقيقية بقيمة سالبة 

اية  2,2-%قتصادي سالب قدر بـ: إ، ويف املقابل سجلنا منو  M2منو مطرد للكتلة النقدية •  1993يف 

قتصادية الكلية ختالل التوازنات اإلإ يعترب عامل املديونية وخدمات الدين، من أهم األسباب اليت أدت إىل •
مما أدى باحلكومات املتعاقبة اللجوء ملؤسسات النقد الدولية، إلعادة جدولة هذه الديون، وتظهر األرقام حقيقة 

                                                 
  .23.، ص 2004سداسي األول لسنة التقرير الظريف لل "  CNES " اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي 27
  .192بلعزوز بن علي "مرجع سابق"، ص  28
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اية 1993وضع ميزان املدفوعات يف سنة  مليار  25,7، ما مقداره 1993، فقد بلغ جمموع الديون اخلارجية يف 
 ديون قصرية األجل.%2,7ديون متوسطة وطويلة األجل،  %97,3دوالر منها نسبة 

 وجود سوق صرف موازية •

اية  •  مليار دوالر، أي نسبة (خدمات الدين/الصادرات)،  9فقد بلغت حوايل  1993أما خدمات الدين يف 

ا يف مدى قدرة الدولة الوفا %82,2وصلت إىل  ء وهي نسبة مرتفعة جدا عن النسبة املعيارية املسموح 
ا واملقدرة بني إب   )%30و %25(لتزاما
مليار دوالر يف  3، مقابل 1993مليار دوالر يف سنة  1.5تدهور إحتياطات الصرف، حيث بلغت قيمتها  •

 1985سنة 

  %7بـ حتت تأثري إخنفاض أسعار النفط  1994هذه اإلختالالت بدأت تتفاقم مع بداية سنة 
ذه األزمة، أبرمت دوالر، ويف مواجهة ه 15.85بـسعر الربميل  ، أين كان متوسط1993مقارنة بالنسبة لسنة  •

 ،29تفاق ومدته سنة وقد متحورت أهدافه حول:اجلزائر هذا اإل

 تشجيع اإلستثمار يف السكن 

  1994لسنة  %3الوصول بنمو الناتج احمللي إىل معدل مستهدف 

 .خلق مناصب شغل جديدة 

 للعملة رفع إحتياطات الصرف بغرض دعم القيمة اخلارجية 

  10حتقيق إستقرار مايل بتخفيض معدل التضخم إىل أقل من% 

  احلد من توسع الكتلة النقدية(M2)،  1994سنة  %14إىل  1993بتخفيض حجمها سنة      ،
 مسية إىل مستويات مرتفعة.دي عن طريق دفع أسعار الفائدة اإلوبالتايل التحكم يف التدفق النق

  ة الصرفاإلجراءات الخاصة بسياس .2.2.3
من بني اإلجراءات األساسية املرتكز عليها يف برنامج التعديل اهليكلي هي تعديل سعر صرف الدينار 

  :30اجلزائري، وهلذا الغرض مت تسطري هدفني مها
 ختفيض جديد للدينار -

 اإلحالل التدرجيي لنمط سعر الصرف املتقلب املوجه إىل منط الصرف للتثبيت بالنسبة لسلة العمالت -

  يض الدينارتخفأ.
أين  )1993-1992(يعترب إجراء فوري يهدف إىل تصحيح القيمة الزائدة للدينار واملنتجة خالل الفرتة 

رغم الضغط التضخمي احلاصل من ) %4سعر الصرف اإلمسي بقي نسبيا مستقرا (ختفيض سنوي متوسط بـ

                                                 
29 Abdelkader BELGHABI " les principaux éléments du programme d’ajustement économique" n°08 p 24,25. 
30 GOUMIRI Mourad ,(1995) , " Réecheloment crédits stand-by répercussion sur les EPE", Mutation n° 38   
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الر األمريكي، حتقق على بالنسبة للدو  %50تالشي اإلنضباط النقدي، حيث أن هذا التخفيض بلغ نسبة 
  وجهتني:

  1994دج يف مارس،أفريل 36دج للدوالر إىل  24أوال:السعر إرتفع من
اية سبتمرب 41 ثانيا:حيث أن   1994 دج للدوالر يف 

  تغير نمط الصرفب.
إن إصالح منط الصرف كان يهدف إىل إعطاء نوع من الليونة لسعر الصرف وذلك لكي ينفعل مع كل 

ورات أو إختالالت عند التبادل، ومنه فإن اإلستبدال كان تدرجيي، إنطالقا من حتديد سعر ما يطرأ من تده
  .1996صرف الدينار حبصص التثبيت مث سوق بني البنوك للصرف والذي أعتمد يف جانفي 

 اإلجراءات الخاصة بالسياسة النقدية.3.2.3

قرار على مستوى اإلقتصاد الكلي، إن هدف السياسة النقدية خالل هذه الفرتة هو الوصول إىل اإلست
حيث أن اهلدف األساسي املتوخى من السياسة النقدية هو التحكم يف النقد والقرض تناسبيا مع التضخم 

  :31والنمو، ومنه قام البنك املركزي بوضع آليات للسياسة النقدية املتبعة، وميكن تلخيص هذه األخرية فيما يلي
 رفع معدل إعادة اخلصم •

 %20البنك املركزي يف السوق النقدية عند مستوى معدل تدخل  •

 إلغاء سقف معدل مابني البنوك والذي أصبح للتفاوض احلر •

 لكل أنواع الودائع 1994 يف سبتمرب 2.5% حتديد معامل اإلحتياط اإلجباري بـ •

  وبالتايل فإن فعالية السياسة النقدية خالل هذه الفرتة مت تقويتها بـ:
، 1994لنقدية، مع إدراج آليات جديدة، منها اإلحتياطات اإلجبارية يف سنة إصالح آليات السياسة ا •

، باإلضافة إىل عرض قروض باملناقصة اليت متت بدعوة من 1996وعمليات السوق املفتوحة يف سنة 
 .1995بنك اجلزائر عام 

وك التجارية، ويف إلغاء قيمة النقد للديون الداخلية للخزينة والتخلص من ديون من هذه الديون لدى البن •
يف  كقروض داخلية %69.29 هذا اإلطار تقلص حجم القروض املمنوحة للدول حيث إنتقلت من

هذا مايرتجم التخلص الصايف  1997 يف ديسمرب %36.37و1996 يف سنة %26.53ىلإ 1993 سنة
 لديون اخلزينة إجتاه النظام البنكي.

يسمح بتخفيض  1997إىل  1994ايل للخزينة من التسيري اجليد للمال العام، وتصحيح للرصيد اإلمج •
 توسع نقدي وحصره يف جمال حمدد من طرف السلطات النقدية.

 

                                                 
31 M. FERGANI, )1996(  " L’ajustement structurel en Algérie ", l’économie n°34, Juin, p 06. 
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  )1998-1993( : تطور الرصيد اإلجمالي للخزينة)13(الجدول
  1998  1997  1996  1995 1994 1993  السنوات 

  3.89-  2.39  2.92  1.4-  4.4-  8.7-  )%(الرصيد اإلمجايل للخزينة 
 2000 وزارة املالية: المصدر

 1996مث يسجل فائض يف عام  1994فإن العجز بدأ يتقلص بداية من سنة  )13(كما نالحظ من اجلدول 
فكان سببه إخنفاض أسعار البرتول، والذي ينعكس سلبا  1998وأما العجز احملقق يف سنة  1997إىل سنة 

 نستطيع حتليل تطور السياسة النقدية )14(ول على اجلباية البرتولية، ومن خالل  املؤشرات النقدية يف اجلد

  )1998-1993(: تطور الكتلة النقدية والقروض الداخلية )14(الجدول
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات والبيان

 M2 )%( 21.19  15.75  10.48 14.44  18.5  18.77تغريات 

  9.31 10.36  9.31  24.9  2.76 17.88  )%(تغريات القروض الداخلية 

 42.59 36.37  26.53 41.52  60.51 69.29 )%(القروض املمنوحة للدولة يف القروض الداخلية

 47.41 63.63  73.19 58.48  39.49 30.71  )%( املمنوحة لإلقتصاد القروض

  2000 :بنك اجلزائرالمصدر
ن لألربع سنوات م %19و  %10وهذا بني   )M2(معدل النمو السنوي لـ  ما ميكن مالحظته هو

 يف سنة %35.68إىل  1993 يف سنة %53.79تطبيق الربنامج، هذا ما أدى إىل تقلص السيولة من 
أما فيما خيص الكتلة النقدية مبفهومها الواسع، جماميع القروض الداخلية الصافية واملستهدفة من طرف ،1997

  لتحكم اجليد يف هذا اجملمع .هذا ما يبني ا، 1994 السلطات النقدية، فقد عرف تباطؤ يف منوه بداية من سنة
   معدالت التضخم وسعر الصرف.4.2.3

  اإلتجاه نحو التحكم في التضخم.1.4.2.3
من بني أهداف برنامج التعديل اهليكلي هو التحكم يف التضخم وضمان تقريبه من معدالت بلدان 

  ذه الفرتةوالشكل التايل يبني تطور معدالت التضخم خالل ه، %4و %3الشركاء التجاريني بني 
  )1998:12- 1993:1():تطور معدالت التضخم 6الشكل(                         
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  املستمر صاقمث مرحلة اإلن )،1995-1994( خالل هذه الفرتة، التضخم مر مبرحلتني: مرحلة اإلرتفاع
  ومنه فإن إرتفاع التضخم خالل املرحلة األوىل كان منتظرا لسببني:)، 1998- 1996(
 1994 نتيجة لتخفيض قيمة الدينار يف سنة •

 اإلستمرار يف حترير األسعار الداخلية املسجلة يف برنامج التعديل اهليكلي •

، بعد  1995 إىل1991اخلمس سنوات املتتالية من  خالل %20بعد ما عرف هذا املعدل إرتفاعا أقصى بـ 
، هذا ما يثبت على جناح التحكم املستمر للتضخم، فهذه 1996ذلك بدأ يف اإلخنفاض بداية من سنة 

  .32النتيجة اليت مت حتقيقها ترجع إىل إعادة إنضباط نقدي (ختفيض لعجز امليزانية، إخنفاض للدينار)
  .سعر الصرف2.4.2.3

بذولة إلعادة توجيه األسعار النسبية (التخفيض وحترير األسعار) املنطلقة منذ بداية سنة إن اجلهود امل
اية سنة  %30واملتبوعة بالتقلبات املوجه لسعر الصرف أدت إىل تدهور فعلي حقيقي للدينار بـ  1994 بني 
 .1996 وسنة 1993

  )1998:12-1994:1(:تطورسعر الصرف الفعلي اإلسمي والحقيقي )7(الشكل
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مث عرف حتسن بعد  1994ميكن مالحظته هو تدهور سعر الصرف الفعلي احلقيقي بعد سنة  ما 
صرف هذا مايفسر إستقرار سعر الصرف اإلمسي يف السوق مابني البنوك لل 1995النصف الثاين من سنة 

باإلضافة إىل أن معدل التضخم مل يقرتب بعد من املتوسط يف بلدان الشركاء التجاريني ، ويف إطار برنامج 
التعديل اهليكلي، إستطاعت اجلزائر إجياد توفيق بني السياسة النقدية وسياسة الصرف، هذا ما أعطى نتائج 

كان منسق مع   1994فيض الدينار يف سنة معتربة يف جمال اإلستقرار على مستوى اإلقتصاد الكلي، وعليه خت
السياسة النقدية فالبقاء على اإلنضباط النقدي ساعد على اإلعتدال يف تضخم  وإستقرار نسيب لسعر الصرف 

 يف السوق البينية.

                                                 
32 M’Hamsadji-Bouzidi N,(1998) , "5essais sur l’économie algérinne",ED.ENAG.Alger.p22 
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  إلى يومنا هذا  -1999.الفترة 3.3
لسلطات اجلزائرية تقوية بعد إسرتجاع توازنات اإلقتصاد الكلي يف إطار برنامج التعديل اهليكلي، تريد ا

هذه التوازنات، حناول يف هذه املرحلة متابعة اجلهود املبذولة إلستقرار سعر الصرف والتخفيض من معدالت 
 التضخم، هاذين العنصرين يسامهان يف إستقرار اإلقتصاد الكلي

  .إستقرار سعر الصرف 1.3.3
  أ.تسيير سعر الصرف

اية تغري نظام حتديد سعر الصرف بعد تلكان  قيمة أن ، 1995بين سوق الصرف مابني البنوك يف 
-08للتعليمة  2الدينار للخارج أصبحت خاضعة لقانون العرض والطلب يف هذا السوق، تطابقا مع املادة رقم

  اخلاصة بسوق الصرف. 95
من يؤثر يف سوق الصرف، يتحصل البنك على موارده من العملة الصعبة من  إن بنك اجلزائر هو

ت احملروقات، وهو من حيافظ على إستقرار اإلقتصاد الكلي من خالل البحث عن توازن مرونة سعر إيرادا
الصرف للعملة الوطنية، هذا اإلستقرار ميثل عامل مهم من جهة لعدم املساس بالتضخم وتقليص التوقعات 

رف، ومنه فإن التضخمية، ومن جهة أخرى ضمان تنافسية املؤسسات الوطنية لتفادي مايسمى خبسارة الص
  إستقرار سعر الصرف هو رهان عاملني:

إمتالك كمية معتربة من إحتياطات الصرف : مستوى إحتياطات الصرف تساعد على إستقرار سعر  •
صرف الدينار خارج عن سيطرة بنك اجلزائر عندما ينخفض مستوى  الصرف، سلطة إستقرار سعر

، إخنفضت بذلك إحتياطات الصرف إىل 199933و  1998اإلحتياطات، وعليه تبعا لألزمة البيرتولية لـ 
مليار دوالر، هذه الضغوطات أدت إىل تدهور الدينار بنسبة  6.8إىل  1997ماليري دوالر، ويف سنة 8

  1999و 1998للدوالر األمريكي مابني  35%
سياسة نقدية خمصصة:سياسة نقدية سليمة يف إطار التحويل اجلاري للعملة الوطنية شرط أساسي  •

ستقرار سعر الصرف، ألن أي إنزالق تضخمي ناتج عن سوء التسيري للعملة، سوف يؤدي إىل تدهور إل
 للعملة الوطنية، وهلذا حملاولة تدارك فارق التضخم بالنسبة للشركاء التجاريني البد من زيادة لقيمة الدينار.

  ب.التطور الحديث لسعر الصرف الفعلي للدينار
هور د، الدينار ت1999واليت إستمرت حىت السداسي األول لعام  1998 ةسننظرا للصدمات البرتولية 

  .بصفة فعلية إمسية أدى إىل تدهور فعلي حقيقي
  
 

                                                 
، بينما بلغ خالل السداسي  1998دوالر خالل سنة  12.8ىل دوالر، لينخفض بعد ذلك إ 19.5حوايل  1997بلغ متوسط سعر الربميل سنة   33

  دوالر يف املتوسط  13.4حوايل 1999األول من سنة 
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                          )2010:12- 1998:1(سعر الصرف الفعلي اإلسمي والحقيقي  ):تطور8الشكل(      

 
  )2011IFS(الية الدولية املصدر: بناءا على إحصائيات امل                       

،  1999إن إرتفاع إحتياطات الصرف واليت ترجع إىل النهوض بأسعار النفط للسداسي الثاين من عام 
كان له األثر الفوري على توازن سوق الصرف، ولقد مت تسجيل عرض مرتفع للعملة الصعبة سنوات 

من جانب آخر مسار حنو التدهور جنبية ، ا العرض قابله طلب على العمالت األ، هذ2002و2000،2001
اية  كما أن سعر الصرف الفعلي احلقيقي كان نسبيا مستقرا مع إستقرار   2001الفعلي اإلمسي للدينار حىت 

اية  نتيجة اإلستقرار الفعلي اإلمسي وسلك األسعار يف اجلزائر إجتاه الشركاء التجاريني ، يؤدي  2001قليل يف 
  التضخم إىل التساؤل عن تطور معدالت

  .التحكم في التضخم2.3.3
، أما مؤشر أسعار %0.3أين سجل حد أقصى بـ  2000إستمرت عملية حماربة التضخم إىل غاية 

،باملتوسط معدل التضخم سجل  2000 جوانمقارنة بشهر  2001يف سنة  %2.2اإلستهالك سجل زيادة بـ 
كومي والقاضي بالزيادة يف أجور الوظيف ، هذه الزيادة تفسر بالقرار احل2001 يف %4.2مستوى سنوي بـ 

هذه الزيادة يف التضخم واليت قابلها إستقرار يف سعر الصرف اإلمسي كان هلا أثر على سعر ، %15 العمومي بـ
الصرف الفعلي احلقيقي، وعليه ففرق التضخم مع الشركاء التجاريني األساسني، واليت حتسب بالفرق بني 

ة ومؤشر أسعار اإلستهالك املتجانسة األوربية، فقد تناقصت يف السداسي الثاين مؤشر أسعار اإلستهالك احمللي
)، من جهة أخرى وترية التضخم تباطأت بسرعة يف 2001ديسمربنقطة يف 5.6(فرق إجيايب لـ 2001لعام 

وهذا حسب األهداف، معدل التضخم املنتظر لعام ، %3.23لتصل إىل  2002السداسي األول من عام 
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يكون التحكم بدون نزاع يف التضخم بصفة عامة ، الفرتة احلالية توصف حبالة ، %2يف حدود كان  2003
اإلستقرار على مستوى اإلقتصاد الكلي، أين لعبت فيه السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف الدور الكبري، 

اإلعتدال مع الشركاء وبفضل التنسيق اجليد بني هاتني السياستني، توصل معدل التضخم إىل مستوى املقارنة و 
التجاريني، وإستقرار سعر الصرف يف مستواه ساهم يف ضمان تنافسية للمؤسسات الوطنية، وأخريا نستطيع 
القول أن هناك تفاعالت إجيابية بني أهداف السياستني وعليه مت التحكم يف معدل التضخم عن طريق 

ل، التحكم اجليد يف معدل التضخم متقارب حنو السياسة النقدية احلذرة والتفسري اجليد لسعر الصرف بتماث
  معدل الشركاء التجاريني ساهم يف اإلبقاء على تنافسية سعر الصادرات.

  .تطور أسعار السلع اإلستهالكية3.3.3
الشك أن إخنفاض معدل النمو يف الرقم القياسي ألسعار املستهلك يف اجلزائر خالل السنوات األخرية 

لسياسات املالية والنقدية اليت تطبقها احلكومة من جهة، ومدى اإلنكماش اصرامة وتشديد يعكس مدى 
اإلقتصادي والبؤس اإلجتماعي الذي متثل يف تدهور القوة الشرائية بشكل قوي وسريع، وبالتايل تراجع مستوى 

  الطلب الكلي من جهة ثانية .
ألنه يصور التدهور الذي يطرأ على  ويتفق احملللون على أمهية هذا املؤشر بإعتباره مقياسا ملعدل التضخم

، كما يعد التطور الذي يطرأ على الرقم القياسي ألسعار 34القوة الشرائية للنقود أو على مستوى معيشة األفراد
جمموعة املواد الغذائية، من أهم املؤشرات اخلاصة بالرقم القياسي لنفقات املعيشة بسبب الوزن الذي يكونه هذا 

فاق اإلستهالكي لغالبية املواطنني، حبيث أن التغري الذي حيدث على أسعار هذا البند له البند من جمموع اإلن
داللة خاصة، وذلك إلتصاله بأهم مقومات احلياة املعيشية للفرد، وحاجة املواطن اليومية هلذا النوع من 

رع وقت لدى اإلستهالك، ومنه يعترب البند األساسي الذي تكون وطأة التضخم فيه أكثر إحساسا وبأس
  السكان باملقارنة مع بقية البنود اإلستهالكية .

، وهذا بالنسبة %1.4إرتفع مؤشر أسعار اإلستهالك بإعتدال للمتوسط السنوي  2002إذن ففي سنة 
نقطة لنمو األسعار  2.8 بـ للمؤشر الوطين، باإلضافة إىل ذلك تراجع %2.2للجزائر العاصمة، وبنسبة أكرب 

عكس ذلك بالنسبة للوطن  هناك إخنفاض ملعدل ، %4.2بـ  2001 قارنة بالذي سجل يفللمتوسط السنوي م
سعار يأخذ التوجه حنو حماربة التضخم هذا التطور لأل، %2.2ىل  إ % 3.5 نقطة، إنتقال من 1.3 التضخم إىل
 وس بإخنفاض حمس 2002سنوات، بإحندار سنوي عرف املؤشر الوطين لألسعار يف ديسمرب 5املنتهج منذ 

يف السنة املاضية اليت عرف فيها معدل التضخم أعلى نسبة  %9.4مقارنة مبا عرفة من زيادة كبرية بـ  %2.8 بـ
  سنوات. 3له منذ 

                                                 
  .18):" مشكلة التضخم يف اإلقتصاد العريب : اجلذور، البعاد والسياسات" بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية        ص1982عبد الفضيل  حممود ( 34
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فمنذ السبعة أشهر األوىل من  2001يف ديسمرب  619.1سجل املؤشر الوطين لألسعار حد أقصى   
 2002لكنه عاد للتزايد يف السداسي الثاين لعام خنفاض منتظم ، إ، املستوى الكلي لألسعار عرف 2002عام 

اية سنة    .2001مستوى شهر نوفمرب  2002حيث سجلت 
ترجع أساسا لشهر رمضان ، فأكثر  2002وعليه، فتفسري هذه الزيادة خاصة يف الثالثي األخري لعام 

الشهر األخري من  ، وبصفة خاصة 2002من نصف الزيادة يف األسعار سجلت خالل الشهرين األخريين لعام 
  تراجع الزيادة يف األسعار إىل زيادة أسعار املواد الغذائية. 2002عام 

، أسعار املواد الغذائية سجلت زيادات خفيفة 2001بعد الزيادة القوية يف السداسي الثاين من عام 
دات  زيا 04، فخالل السنة عرفت ات معتربةضخنفاإ، السنة اليت عرفت 2002كمتوسط سنوي يف % 1.8

وهذا يف شهر نوفمرب، زيادة مومسية وتضخمت خالل شهر  %6.1كبرية هلذا النوع من املنتجات أعاله 
  رمضان بالزيادة القوية للطلب.

سيولة أسعار املواد الغذائية جد خاصة مقارنة بأسعار السلع الزراعية فهي متواصلة ومتسببة يف تطور    
، لكن أسعار املنتجات مقبول هذا النوع من املنتجاتتوى املؤشر، وكمتوسط سنوي عرف التضخم مس

  الغذائية الصناعية عرفت تغري متوسط سنوي تقريبا منعدما.
، مغذية لتضخم وذلك مبعدالت متوسطة اخلدمات بالنسبة للمواد الغذائيةأسعار املنتجات املصنعة و    

رنة باملنتجات الغذائية، وقبول الزيادة ،األسعار تزايدت بوترية عالية مقا %1.5و  %2.8سنوية على التوايل 
    ، أما مؤشر أسعار السلع املصنعة بقى مستقرا حينها.جانفي تقليديا مرتبطة التوقعلشهر  %2.3  املرتفعة

، وهذا يالحظ من مؤشر أسعار قرتاب األحسن للتوجه الثقيلإلا سباألسا التضخم فهو تطور
  . )désinflation( نتجات الزراعية تؤكد حركية حماربة التضخموأسعار املتطاير اإلستهالك والذي متيز بال

ستقرار إلنسبة ال، أما بتوجه متناقص املواد الزراعيةأسعار  ، تابع مؤشر2001بالرجوع إىل سنة  وعليه
  أسعار اإلستهالك فهي ترجع لعدة أسباب منها :

  ستريادإلتزايد العرض الداخلي و ا •
 ستقرار أسعار اإلستريادإ •

، تراجع 2002يف جانفي  %8 حندار سنوي إاية سنة صعبة، متميزة باإلرتفاع القوي لألسعار ببعد بد
اية السنة على معدل متوسط وطين  2002أشهر األخرية لعام  08التضخم يف الثمانية  للتقرب واحلصول يف 

  تعلقة مع باقي العامل .املسامهت يف حتسني األسعار النتائج القياسية ، هذه ستفادة النموإيف إطار  %2.2بـ 
 2001قتصاد الوطين خالل الثالثي األخري لعام إلفارق التضخم بني اجلزائر ومنطقة اليورو، غري حمفزة ل 

  .، لكنه حتسن منذ ماي للوصول إىل فارق معدوم للمتوسط السنوي2002والثالثي األول لعام 
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  أسعار اإلنتاج الصناعي  .4.3.3
. متوسط 2002، تواصلت عام 1996باملنتجات الصناعية املنتهجة عام  حماربة التضخم اخلاصة  

للقطاع  % -0.4للسنة املاضية و  %4بالنسبة للقطاع العمومي مقابل  %3قدر بـ  2002التضخم لعام 
نقطة أو  1القطاع العمومي يف خنفاض حمسوس ملعدل التضخم سواء إأي  ،2001يف  %0.3اخلاص مقابل 
قطة ثالث قطاعات التصنيع العمومي، املناجم عرفت زيادة كبرية يف أسعار املتوسط ن 0.7القطاع اخلاص

للقطاعات الثالث يف املؤشر  %61.4تزان إيأخذ بشدة  %5.2و %3.0، %8.6سنويا، فهم على التوايل 
طاعات ق 07السبع. أما باقي رتفاع املؤشر اإلمجايلإخارج احملروقات، فزيادة أسعارها يعترب عامل أساسي يف 

   .ستقرارإلخنفاض أو اإلها سواء باسعار أالصناعية عرفت حتكم أكثر يف 
  2002للمؤشر اإلمجايل ألسعار املنتجات الصناعية للقطاع اخلاص يف  %0.4خنفاض خفيف بـ إمع   

 فاضنيإخنو  2002و1999خنفاضنيإعرف املؤشر  1999، منذ تواصلت 1997التوجه حملاربة التضخم املعلنة يف 
 خالل السنتني األخريتني . %0.5فني أقل من خفي
  .الخاتمة4

أين كانت القيمة  ،تبعت اجلزائر سياسة سعر الصرف الثابتإ، 1988وإىل غاية  1973منذ سنة 
اخلارجية للعملة الوطنية حتدد على أساس سنة مكونة من أربعة عشرة عملة، للبلدان أكثر تعامال مع اجلزائر، 

ا، غري أن سياسة التحديد هذه مل تكن بطريقة قياسية، مما أي البلدان اليت تأيت م نها أكرب كمية من واردا
  جعل تطور سعر صرف الدينار، ليس له أي عالقة مع سلة العمالت.

يقية هذا من أجل ختفيض تبعت السلطات احلكومية سياسة تقييم الدينار بأكثر من قيمته احلقإفلقد 
الك وبسبب طبيعة الصادرات املتكونة أساسا من احملروقات، كان للجزائر ستهتكاليف اإلسترياد، وتشجيع اإل

ا آتية يف معظمها من الدول األوروبية. وبالتايل  إيرادات خارجية مدفوعة أساسا بالدوالر، يف حني أن واردا
بالدول اليت فمن أجل دفع قيمة السلع املستوردة أو خدمة دينها، كان عليها الشراء بالدوالر العمالت اخلاصة 

ا مرتبطة بسعر صرف الدوالر مقابل هذه العمالت، مما ذكر فقد مت تأزم  تتعامل معها، ومنه فإن قيمة صادرا
  .1986يار أسعار البرتول يف سنة إقتصادية واملالية خاصة عند األوضاع اإل

ت تؤكد وتراهن على شرتاكي، بدأت جتربة أخرى مع بداية الثمانينابعد جتربة فاشلة يف ظل املنهج اإل
  املنهج الرأمسايل (الليربايل) يف عالج أزمات االقتصاد اجلزائري.

قتصادية الليربالية يف اجلزائر قبل تدعيم التعاون مع صندوق النقد الدويل الذي وقد بدأت التحوالت اإل
خطاب الوالء الذي  قتصاد الوطين يف أواخر الثمانينات، خاصة بعدره يتعاظم يف توجيه دفة سفينة اإلبدأ دو 

، والذي أكدت فيه حكومة اجلزائر على 1989أرسل إىل املدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل يف مارس 
  االلتزام بالتحوالت الليربالية، فأكدت على:
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ختاذ القرار على أساس إقتصادية تدرجييا، وخلق البيئة اليت متكن من "املضي يف عملية الالمركزية اإل
  عتماد الكبري على ميكانيزم األسعار، مبا يف ذلك سياسة سعر الصرف".املالية والرحبية، واإلاملسؤولية 

قتصادية الكلية واخلاصة بسعر الصرف الرمسي واملوازي، راستنا نسب منو بعض املتغريات اإلومن خالل د
ارجية ...اخل، الحظنا هذه واملستوى العام لألسعار، الناتج الداخلي اخلام، الكتلة النقدية، كتلة الديون اخل

  قتصاد الوطين.وطين وهذه النتيجة تبني هشاشة اإلقتصاد ال مستقرة يف خمتلف تطور مراحل اإلاملتغريات غري
قتصاد الوطين مل يعرف رجوعا إىل التوازنات الداخلية جملهودات من قبل السلطات، فإن اإلفرغم ا

التصحيحات اليت بدأ مفعوهلا منذ بداية التسعينات، غري ستوجب اللجوء إىل سلسلة من إواخلارجية، ومن مث 
أن هذه التصحيحات مل تستوعب مواجهة العراقيل واإلختالالت اليت كانت ال تزال قائمة، فبسبب الدور 

الغري املدفوع مثنه تراكمت الديون اخلارجية،  دستريا، فقدان الدينار لقدرة شرائه واإلاملسطر لقطاع احملروقات
اية وعجل تصا عد خدمات الديون، من سحب التمويل اخلارجي يف مواجهة أزمة ميزان املدفوعات يف 

  .1994، كان ذلك أحد العوامل الرئيسية وراء قرار السلطات بتنفيذ برنامج جذري لإلصالح سنة 1993
الشروط وبعث قتصادية واملالية من جهة، إسرتجاع التوازنات اإلكان اهلدف األساسي هلذا الربنامج هو 

، مث 1994قتصادي من جهة أخرى، يف هذا املضمون مت ختفيض قيمة الدينار يف أبريل املالئمة لإلنعاش اإل
  خنفاض يف القدرة الشرائية.إنزالقه و إ
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 الخامسالفصل 
  

  تقدير سعر الصرف الحقيقي                                 
  )2010- 1970(زائرالتوازني في الج                

      

يف البلدان الناشئة الكلية  قتصاديةر الصرف من أهم أهداف السياسة اإليعترب تصحيح إختالل سع
وأحد الشروط األساسية لتطوير األداء اإلقتصادي وضمان اإلستقرار اإلقتصادي حيث يصف إختالل سعر 

دا عن املستوى طويل األجل القابل لإلستدامة الصرف الوضعية اليت يكون فيها سعر الصرف يف البلد املعين بعي
   ملستوى سعر الصرف احلقيقي.

ومن مث تفسري جمراه.ويعتمد حتديد سعر  ،وهلذا فإنه من الضروري حتديد املستوى التوازين لسعر الصرف
يفية وبالتايل حتديد ك ،الصرف التوازين على معرفة كيفية تغري سعر الصرف احلر مع تغريات الوضع اإلقتصادي

ستعمال عدة مناهج إومنه مت  على سعر الصرف لتصبح مؤشرات لسعر الصرف التوازين، تأثري هذا الوضع
  أبسط هذه املناهج وأكثرها شعبية مبين على مفهوم تعادل القوة الشرائية ،لتحديد سعر الصرف التوازين

(PPA)، املوجود بني األسعار يف السوق الرمسية  والفارق الدينار بقيمة أكرب من قيمته احلقيقية تقييم ومنه فإن
  والسوق املوازية يعترب النقطة احملورية املطروحة للنقاش عندما يتعلق األمر بتحليل سعر الصرف يف اجلزائر. 

هو معرفة مدى مسامهة سعر الصرف احلقيقي التوازين يف حتقيق التوازنات  اهلدف من هذا الفصل إن 
ىل إثبات تقدير واقع حالة الدينار اجلزائري، وعلى هذا األساس فإننا سنحاول الداخلية واخلارجية، وكذلك إ

ذا فإن هذا الفصل حيتوي على  إعطاء أو إقرتاح تطبيقات جتريبية مقاربة مبعىن سعر الصرف احلقيقي التوازين، و
  :قسمني

واألعمال إن الدراسات ف ومنه، على الدينار اجلزائري Williamsonيتطرق إىل تطبيق منوذج  :القسم األول
ذا  FEER الـالتجريبية ملقاربة  متنحنا الفرصة حملاولة تطبيق هذا النموذج على معطيات اإلقتصاد اجلزائري، و

فإن هذه احملاولة تسمح لنا بتحديد موقع الدينار بالنسبة لإلقتصاد الوطين، إذن سوف خنصص العنصر األول 
زنات الداخلية واخلارجية، ومنه فإن شرط توازن احلساب اجلاري هو حتمل من هذا القسم إىل تقدير وتقييم التوا

اإلستدانة اخلارجية من خالل إستقرار نسبة خمزون الديون على الناتج الداخلي اخلام، أما التوازن الداخلي 
قييم فسوف يقوم على تقدير اإلنتاج احملتمل بإستعمال تقنية كثريا ما أستخدمت يف الدراسات القياسية لت



159 
  

فنعرض  أما العنصر الثاين ،(Hodrick-Prescott ,HP)وهي تصفية  Williamsonالناتج الكامن لنموذج 
   فيه خصائص هذا النموذج وإستخراج القيم التوازنية لسعر الصرف.

- Clarkواملقرتحة من طرف كل من  BEERمقاربة سعر الصرف احلقيقي السلوكي الـ  يتضمن :القسم الثاين

Mac Donald(1997) اليت تؤثر على سعر الصرف احلقيقي يف و قتصادي إلاليت تقوم على منذجة الوضع ا
  نعرض أهم املفاهيم  سوف ففي البداية ،ومنه سنقوم مبحاولة تطبيق هذه املقاربة يف حالة اجلزائر املدى الطويل،

  Edwards(1989-1994)مث بعد ذلك حناول تطبيق منوذج لتعريف وقياس سعر الصرف احلقيقي،واألدبيات 

حندار تصحيح اخلطأ والتكامل املتزامن للقيمة التوازنية إختبار و تقدير إل  Elbadawi)1994(و الذي طوره 
 ـحندار التكامل املتزامن الإوأخريا ومن خالل املعامالت املقدرة من ، لسعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر

Cointégration ار الصرف احلقيقية يف املدى الطويل وبالتايل إنشاء رقم نقوم بصياغة سلسلة مقدرة من أسع
  ).Misalignmentsقياسي لعدم التوازن (

 )2010 -1970(على الدينار الجزائري Williamson.تطبيق نموذج 1 

متنحنا  يف الفصل الثالث االيت تعرضنا هل Williamsonواألعمال التجريبية ملقاربة إن الدراسات 
ذا فإن هذه احملاولة تسمح لنا بتحديد الفرصة حملاولة تطبي ق هذا النموذج على معطيات اإلقتصاد اجلزائري، و

موقع الدينار بالنسبة ألساسيات اإلقتصاد الوطين، إذن سوف خنصص العنصر األول من هذا املبحث إىل 
ل اإلستدانة اخلارجية تقدير وتقييم التوازنات الداخلية واخلارجية، ومنه فإن شرط توازن احلساب اجلاري هو حتم

من خالل إستقرار نسبة خمزون الديون على الناتج الداخلي اخلام، أما التوازن الداخلي فسوف يقوم على تقدير 
اإلنتاج احملتمل بإستعمال تقنية كثريا ما أستخدمت يف الدراسات القياسية لتقييم الناتج الكامن لنموذج 

Williamson  وهي تصفية(Hodrick-Prescott ,HP)، فنعرض فيه خصائص هذا  أما العنصر الثاين
  النموذج.

  تقدير التوازن الكلي لإلقتصاد الجزائري.1.1
من خالل قياس وذلك للوصول إىل تقدير التوازن العام لإلقتصاد اجلزائري نقوم أوال بتقدير التوازن الكامن 

ستهداف احلساب اجلاري وذلك من خالل أخذ ومعرفة أساليب تقديره، وثانيا تقييم التوازن اخلارجي وإالناتج 
   دليل إستقرار نسبة الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام.

  التوازن الداخلي.1.1.1
، وكذلك فجوة الناتج )2010 -1970(خالل الفرتة  يف هذا العنصر يتم تقدير الناتج الكامن للجزائر

فاوت تقديرات الناتج احملتمل تبعا ألسلوب قد تتو  ،NAIRUومعدل البطالة الذي اليؤثر على التضخم 
الناتج الكامن حيث جند من  لتقدير )univarite( التقدير املستخدم، ومنه فقد إتبعنا أسلوب أحادية املتغري

ومنها منهجية دالة  (multivarite)تعدد املتغريات وأسلوب ، (Hodrick-Prescott ,HP) مرشحبينها 
 اإلنتاج.
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  (Hodrick-Prescott ,HP) تصفية.1.1.1.1

عد من أحسن األساليب املستخدمة للتوصل إىل اإلجتاه يف سلسلة البيانات الفعلية، ي HP الـ مرشحإن 
، ولكن 1حيث يتميز ببساطته وبكونه أسلوب أحادي املتغري مما يتيح له العمل على سالسل زمنية قصرية نسبيا

وال لفرتة طويلة من الزمن، وهو بذلك اليأخذ يف اإلعتبار يؤخذ على هذا األسلوب أنه يفرتض إستقرار األح
يقوم حبساب السلسلة 3هو مصفي خطي HP مصفي الـ ، فمن الناحية الرياضية جند أن2التغريات اهليكلية

)املمهدة )عن طريق تقليص تباين   (∗Y)من  ( أي أن  (∗Y)لـ على الفرق الثاينولكن مع قيود  ،(∗Y)حول  (
										[1]  تقلص الكمية: اليت (∗Y)خيتار  HPالـ يمصف ∑ ( − ∗) + ∑ [( ∗ − ∗) − ( ∗ − ∗ )] 												  

 ممهدة (∗y)كلما كانت   (λ)، فكلما زادت (∗y)تتحكم يف درجة متهيد السلسلة  (λ)إن املعلمة 
تظهر قضية ومنه السلسلة كما هو احلال مع أساليب فصل اإلجتاه املماثلة، فتمثل طول   T بصورة أكرب، أما

فيتعني حتديد درجة التمهيد خالل عملية الرتشيح وهذا يتوقف على طبيعة  HPدرجة التمهيد مع أسلوب الـ 
ب الطلب الكلي يف األساس مع عدم ،فإذا كانت هذه الصدمات تصي4الصدمات اليت يتعرض هلا اإلقتصاد

تأثر العرض إىل حد كبري فعندئذ اليسري الناتج الكامن قريبا من البيانات، ويصح هنا متهيد هذا املصفي بدرجة  
كبرية، ومن ناحية أخرى إذا كانت هناك نسبة مرتفعة من صدمات العرض، جند أن الناتج الكامن يتحرك 

  5Benes-N’Diaye(2004)ستخدام درجة التمهيد أقلبشكل قريب من البيانات ويصح هنا إ
 الناتج الكامن تقدير.2.1.1.1
سنجري وعن طريق  ،)2010-1970(لكي نقوم بتقدير الناتج احملتمل لإلقتصاد اجلزائري خالل الفرتة   

ا  حيث HP تقنية مصفي الـ   ترتكز على مالحظات الناتج الداخلي اخلام السنوية.أ
  
  
  
  
 

                                                 
1 Emi Mise,Tae-Hwan Kim and paul Newbold (2003)," The Hodrick Prescott Filter At Time series  
  Endpoints" Discussion Papers in Economics N003/08, University of Nottingham,NG7 2RD,UK. 
2 Andrew Harvey and Thomas Trimbur(2008), "Trend Estimation and The Hodrick Prescott Filter",J-Japan  
  Statist.soc Vol.38.Nov1/41-49. 
3 Odia Ndongo,Yves Francis(2006),"Datation Du Cycle Du PIB Camerounais Entre 1960 et 2003,MPRA  
   Paper No.552 onl.http://mpra.ub.uni-muenchen.de/552/. 
4 Beveridge,Stephen, and Charles R.Nelson(1981),"A New Approach to Decomposition of Economic Time  
   Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention tu Measurement of the  
   Business Cycle, Journal of Monetary Economics,Vol 7 pp151-74 
5 Benes,Jaromir-papa N’Diaye(2004), "Multivariate Filter for Measuring Potential Output and the  
   NARU :Application to the Czech Republic" IMF Working Paper No. 04/45 
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دوالر) 106الوحدة ( ناتج الفعلي والكامن لإلقتصاد الجزائري: ال)01(الشكل  

                 
   املتحصل عليها من:بناء على البيانات  المصدر:               

                             Benissad M.E 1970-1977            
                             Banque Mondiale(PIB 1980-1999)                         
                             IFS Table(PIB 2000-2010) 
                             Eviews .6 /HP filter(PIB pontentiel).        

ي يظهر جليا أن والذ HPـ ـمقارنة بالناتج الكامن مقاسا مبصفي ال الناتج الفعلي أن )01(يوضح الشكل
اإلقتصاد اجلزائري قد تعرض إىل العديد من التغريات اهليكلية و الصدمات اخلارجية اليت أفضت إىل تفاوت  
كبري نسبيا يف مستويات الناتج ففي مرحلة أوىل وكما هو مبني من خالل الشكل السابق فقد عرفت مبالغة  

وهذا راجع إلسرتاتيجية التنمية املتبعة من قبل  )1985-1980(كبرية يف إستخدام قدرات اإلنتاج خاصة الفرتة 
معظم هذه  (%47.1)بـ اجلزائر وهذا يف إطار التخطيط املركزي، حيث بلغ معدل اإلستثمارات يف هذه املرحلة

فقد أصبح الظرف غري مالئم بظهور  1986 اإلستثمارات كانت يف القطاع العام، ويف مرحلة ثانية ومنذ سنة
يار أسعار البرتول واإلخنفاض احلاد يف الواردات مما أدى إىل إخنفاض يف إيرادات فجوة إنتاج سلب ية تزامنا مع إ

فإن  1994 أما يف مرحلة أخرى وبداية من سنة ،(%56.5) بنسبة1986و1985 الصادرات اجلزائرية مابني
 .إلمسي للعملة الوطنيةالتخفيض اادفا مع إستقرار أسعار البرتول و الفارق الظريف عرف ضعف أكثر وهذا تص

  دالة اإلنتاج .3.1.1.1
مع إفرتاض ثبات الغلة مع احلجم، وهذه  Cobb-Douglas من نوع  يتم إتباع دالة لتقدير دلة اإلنتاج       

  Epstein-Macchiarelli (2010)6  الطريقة شائعة جدا يف األدبيات اليت تعتمد على وترية النمو الكامنة

عترب الناتج دالة يف العمالة ورأس املال ، ي، Cobb-Douglasفقا لتطبيق دالة اإلنتاج و و ، Konuki(2008) 7و
 .(TFP)باإلضافة إىل اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 

                                                 
6 Epstein-Macchiarelli(2010),"Estimating Poland’s Potential output : A production  Function Approach",IMF  
   working paper 10/5 (Washington:International Monetary Fund). 
7 Konuki(2008),"Estimating potential output and the output Gap in Slovakia" IMF working paper 08/275  
   (Washington:International Monetary Fund). 
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[2]        = At .        

y)حيث متثل  L)الناتج، ( K)العمالة، ( A)رأس املال، بينما متثل(  ،(TFP)جممل إنتاجية عوامل اإلنتاج  (
بثبات الغلة مع احلجم فهو يضيف شرط بأن يكون جمموع مرونات الناتج تساوي  وبالنسبة لإلفرتاض اخلاص

  الواحد الصحيح.
ا عدد العاملني يف اإلقتصاد، بينما يعرف رأس املال بأنه رصيد رأس املال املكون من إمجايل  تعرف العمالة بأ

ارات بإستخدام طريقة املخزون الدائم، ووفقا هلذه الطريقة يعترب رصيد رأس املال تراكم لتدفقات اإلستثم
=         [3]  اإلستثمارات السابقة. + (1 − )  

) رصيد رأس املال يف الفرتة حيث متثل  ) ،(I ) تدفق رأس املال يف الفرتة (  متثل معدل (ϕ)و ،(
، يستخدم املفهوم اخلاص برصيد Nehru-Dhareshwar(1993)اإلهتالك السنوي، ومنه فإن إتباع طريقة 

=         [4]  يف تكوين سلسلة رصيد رأس املال : (0)رأس املال األويل  (1 − ) . (0) + ∑ . (1 − )                                                                      
	حيث تعرب ،يعاد تقدير Nehru-Dhareshwar(1993)8 عن رصيد رأس املال األويل ، وبإتباع طريقة(0)

قيمة اإلستثمار األويل وذلك من خالل عمل إحندار خطي للوغاريثم اإلستثمار على الزمن ويتم إستخدام 
(0)         [5] يف حساب رأس املال األويل من خالل املعادلة التالية: (1)القيمة املقدرة لإلستثمار األويل  = 	 (1) ( + )⁄  

ومن اجلدير بالذكر أنه مت متهيد الناتج والعمالة ورصيد  متوسط معدل منو الناتج السنوي، (g)حيث متثل 
 TFPيتم هنا حساب الـ يف عملية التحليل، و  قبل البدء (Exponentially Smoothed)أسيا  اإلستثمار

على الرغم من أنه من األفضل أن يتم حتسينه بوضع  دوغالس- الناجتة عن دالة كوب Solow كبواقي
التغريات يف  ساإلختالفات النوعية ملكونات عوامل اإلنتاج يف اإلعتبار، وذلك بإستخدام مؤشرات تعك

=        [6] . [6]من املعادلة TFPمكونات رأس املال وقوة العمل، ومن مث فإنه يتم إشتقاق الـ  .⁄  

ميكن تقدير الناتج الكامن، من الضروري احلصول على القيم احملتملة للمدخالت، أما بالنسبة لإلستخدام  حىت
كن إعتبار هذا الكامن لرصيد رأس املال، فيتم إفرتاض اإلستغالل الكامل للرصيد القائم لرأس املال، حيث مي

ناحية أخرى يتم إعتبار اإلجتاه لسلسلة الـ ومن ، 9Denis-al(2000)الرصيد كمؤشر للطاقة اإلمجالية لإلقتصاد
TFP واحملسوبة بتقنية الـ  [6]يت يتم احلصول عليها من املعادلةالHP مجمل لـ مبثابة سلسلة القيم احملتملة

 .TFP إنتاجية عوامل اإلنتاج

                                                 
8 Nehru-Dhareshwar(1993),"A New Database on Physical Capital Stork:Sources Methodology and Results"  
   Revista de Analisis Economica 8(1) pp37-59 June . 
9 Denis-al(2002), "production Function Approach to calculating potential Growth and output Gaps:Estimates  
   for the Eu member states and the us"Europen Commission Economic paper 176. 
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والذي يعرف بأنه معدل  NAIRUحلصول على القيم احملتملة للعمالة، يتم تقدير الـ ا فيما خيص اأم
مييل عنده التضخم إىل الصعود أو اهلبوط، وعلى هذا األساس يتوافق املعدل الطبيعي للناتج  البطالة الذي ال

خدام تصفية خالل تقسيم معدل البطالة بإستمن  NAIRUالـ يتم احلصول على  ومنه  NAIRUمع الـالكامن 
Kalman  إىل مكون اإلجتاه، والذي يعد معيار لقياس معدل البطالة التوازين، ومكون دوري والذي يعد

حيتوي على بعد ذلك يتم تقدير منوذج  ،Epstein-Macchiarelli(2010)مرجعية لقياس فجوة البطالة 
مباشرة من   NAIRUالـق وبذلك ميكن إشتقا، القياسي philipsاملكون الدوري من خالل عالقة منحى 

   Adamu(2009)  الكامنوبالتايل ميكن الوصول إىل تقدير الناتج  ،10philips منحىن

  Cobb-Douglas تقدير دالة اإلنتاج.4.1.1.1

ومنه فإن املتغريات املكونة  ، )2010-1970(للفرتة  للجزائر Cobb-Douglasبتقدير دالة اإلنتاج نقوم 
 :هلذه الدالة هي كما يلي

  .دوغالس-يف دالة كوب (Y) وهو ميثل اإلنتاج الكلي :(PIB) لناتج الداخلي اخلاما •
حيث ميكن أن تقاس  Cobb-Douglas يف منوذج (L) حجم العمالة والذي ميثل : (EMP)عدد العمال •

العمالة بعدد العمال أو ساعات العمل وهذا األخري يكون أكثر داللة من األول، لكن سنكتفي بعدد 
  .اجلزائر دال من ساعات العمل وذلك لغياب إحصائيات هذه األخرية يفالعمال ب

 أو وكيل  صوريمتغري سيتم إستخدام  (k) نظرا لغياب إحصائية):ABFF( الرتاكم اخلام لألصول الثابتة •
)proxy variables( عوضا عنه والذي يتمثل يف قيمة الرتاكم اخلام لألصول الثابتة. 

=      [7]  :التايل دوغالس على النحو- واخلاصة باجلزائر فإنه ميكننا كتابة دالة كوب وبأخذ املتغريات السابقة ( ) ( )                                                                     
كل اخلطي، وذلك بإدخال معامل هذه الدالة فإنه يستوجب أوال حتويلها إىل الشولغرض تسهيل تقدير 

LPIB         [8] :اللوغاريتم الطبيعي على طريف املعادلة مث إضافة اخلطأ العشوائي كما يلي = LA + αL(EMP ) + βL(ABFF ) + ε  
  "OLS" منوذج إحندار متعدد، وبإستخدام طريقة شكل تأخذ دوغالس-إن دالة كوب: تقدير النموذج.1

 )01(ملعلمات الدالة مت احلصول على النتائج املبينة يف اجلدول معادلة اإلحندار لتقدير

 
 
  
  
 
 

                                                 
10Adamu(2009),"Estimating potential output for Nigeria :A structural VAR Approach  
  14 th Annual Conference on Econometrie Modeling for Africa. 
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  )2010-1970(للفترة " Cobb-Douglas"تقدير دالة  )01(الجدول
 
 

 
 
 
 
 
 
 

دوغالس املقدرة إنطالقا من إحصائيات اإلقتصاد اجلزائري خالل - من نتائج اجلدول ميكن كتابة صيغة كوب
  :على الشكل التايل )2010 -1970( الفرتة

           = −1.7747 + 0.0745 ( ) + 0.4028 ( ) 
=  ذلك على النحو التايل:وميكن كتابة هذه الدالة على الشكل العادي بعد نزع اللوغاريثم و  . . .                                                                  

                                                  = 0.1695 . .      [9]  
	:ة املعلمات املقدرة كانت كما يليوعليه فإن قيم = 0.1695، = 0.0745، = 0.4028		  

  التحليل اإلحصائي واإلقتصادي.2
من  (%74.91)معلمات النموذج معنوية، ويتضح ذلك من النتائج أن العمل ورأس املال يفسران إن 

نتاج، وبالتايل فإن إشارة كل جممل إنتاجية عوامل اإل (TFP) فرتجع إىل (%25.09)الناتج، أما النسبة املتبقية 
املعامل موجبة، وهذا يتوافق مع النظرية اإلقتصادية، إال أن مرونة اإلنتاج للعمل ضعيفة نوعا ما، فإذا إرتفع 

وهو مقدار ضعيف حيث يدل على ضعف تأثر  %0.074بـ  فإن اإلنتاج يرتفع (%1)حجم العمالة بـ 
ولة إقتصاديا، وبالتايل فإن زيادة حجم الرتاكم لألصول الثابتة يؤدي فهي مقب (β)، أما املعلمة اإلنتاج بالعمالة

وذلك ألن قيمتهما  إقتصاديا (β)و(α)إىل زيادة حجم اإلنتاج باإلضافة إىل ذلك ميكن قبول قيمة كل من 
ما حيققان فرضية تناقص اإلنتاجية احلدية للعمل ورأس املال، وبصفة عامة ميكن [0.1]حمصورة بني ، أي أ

2010) املقدرة خالل الفرتةدوغالس - كوبلقول أن دالة اإلنتاج  ا − α) متجانسة من الدرجة هي دالة(1970 + β = فنظرا لتوافق النموذج مع الفرضيات اإلقتصادية واإلختبارات اإلحصائية ميكن اإلعتماد  (0.47
  عليه يف تفسري تغريات الناتج من جهة والتنبؤ من جهة أخرى.

ميكن احلصول ، (TFP)لتكنولوجي أو مايسمى مبجمل إنتاجية عوامل اإلنتاجا إن حساب أثر التطور
، ومنه احملتمل TFPهو الزمنية الناجتة للسلسلةHP الـ ميكن إعتبار إجتاه وبذلك "Solow" عليها من بواقي

Variable    Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LEMP       0.074550 0.189578 0.393241 0.6963 
LABFF       0.402822 0.056405 7.141662 0.0000 

C      -1.774727 1.193005 -1.487610 0.1451 

R-squared 0.761657    Mean dependent var 3.739831 
Adjusted R-squared 0.749113    S.D. dependent var 0.827822 
S.E. of regression 0.414645    Akaike info criterion 1.147565 
Sum squared resid 6.533345    Schwarz criterion 1.272949 
Log likelihood -20.52509    Hannan-Quinn criter. 1.193223 
F-statistic 60.71715    Durbin-Watson stat 0.211866 
Prob(F-statistic) 0.000000    



165 
  

 هو مذكور، يتم إفرتاض يتحقق الناتج احملتمل عند اإلستغالل الكامل جلميع عوامل اإلنتاج، ووفقا ملا
 TFP بالنسبة للـ HP احملتملة هي مبثابة مصفي الـ TFP الـ اإلستغالل الكامل لرصيد رأس املال القائم كما أن

 املشتقة.
 الـيف األخري حنتاج إىل تقدير معدل التشغيل احملتمل، ومن أجل حساب هذا املعدل يتم تقدير 

NAIRU،  تقدير هذا األخري يتم إتباع أسلوب مشابه ألسلوبولغرض Epstein-Machiarelli(2010) 

UP) تفكيك معدل البطالةمت  حيث  UP إىل إجتاه Kalmanبإستخدام طريقة مصفي  يف أول األمر (
G:  [10]          UPومكون دوري = UP + G       

  يتبع اإلجتاه منوذج إجتاه خطي على الشكل التايل:حيث 
                                                                        UP = μt−1 + UPt−1 + ηt    [11]     

ومنه يتم وصف إجتاه البطالة مبتغري يتبع عملية املشي العشوائي املصحوب بإزاحة، ويسمح لإلزاحة بأن 
μ تكون عشوائية، أي أن = μ + ε  (0,0.01)تبع التوزيع املعتاد اليت ت iid هي ηويفرتض أن ، 

حتقق خاصية منشودة وهي أن تتحرك قيم معدل البطالة طويل املدى بسالسة  η ويتيح هذا اإلختبار لتباين
11Gordon(1996) وتتم معاملة املكون الدوري كمتغري يتبع منوذج اإلحندار الذايت الساكن على الشكل ،

	التايل:
                     = + + + + +       [12]  

 ميكن التعبري عن عالقة فيليبس على النحو التايل:
   		 − ∗ = ( − ) + +                                              [13]  

 التضخم املستورد ، ومعدل التضخم املتوقع ∗ تقدير معدل التضخم الفعلي، بينما ثلحيث مت
INF ، ويفرتض أن هو حد اخلطأ  و  للتعبري عن صدمات العرض 	∗ = INF   فإن : وبالتايل 	

 ∆INF = INF − INF∗ :ومن مث يصبح النموذج كاآليت  	∆ = β(UP − UP ) + δZ V 																																																																				    	  [14]  
ولذلك يتم إستخدام توصيف اإلحندار  ال تبني إحتمال وجود إرتباط تسلسلي يف حد اخلطأ [14]إن املعادلة

∆		  		               		  الذايت على النحو التايل: = β(UP − UP ) + γ(L)∆INF + δ(L)Z + ε 				 		    [15]  
ε)كثريات احلدود لفرتات اإلبطاء، يف حني متثل   γ(L) ،δ(L)و	β(L)مؤثر اإلبطاء، بينما  (L)حيث متثل ) 

ا ساكنة ،ويف حد اخلطأ غري املرتبط تسلسليا، كذلك يتم إختبار املتغريات املستخدمة يف  التقدير وتبني أ
على املكون الدوري  INF∆النموذج املقدر مت إجراء إحندار للتغري يف معدل التضخم بفرتة تقدمي واحدة 

                                                 
11 Cordon R.J(1996),"The time Varying NAIRU and its Implications for Economic policy"NBER Working  
     paper 5735  
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(G  وبفرتة إبطاء ∆التغري اآلين يف التضخم  وكذلك ،[12]يف ظل التوصيف املذكور باملعادلة (
	.ZوZ دمة وآنية للتضخم املستوردوبفرتة متق  INF∆واحدة

INF∆		[16]			كانت النتائج على النحو التايل:)02(أنظر امللحق  ∆	وبتقدير اإلحندار الذايت لـ  = −0.117G + 0.094∆INF + 1.01∆INF + 0.32Z − 1.6Z 	 
 						       	S.E:															(0.09)								(0.03)								(0.039)							(0.012)								(0.021)					

       P-Value:						[0.24]								[0.001]							[0.29]										[0.064]								[0.02]	 		 Adj. = 92.5  
 

R)أن معامل التحديد املصحح   يظهر  معدل البطالة الفعلي  )02(مقبول إحصائيا، ويظهر الشكل (
أن مجيع إجتاهات معدالت البطالة قد عرفت تذبذبات السيما  وماميكن مالحظته ،NAIRUوالـ زين والتوا

اإلرتفاعات املسجلة يف بداية التسعينيات وهذا راجع للسياسة اإلقتصادية الظرفية املطبقة يف سنوات 
دي صاحبها يف املقابل التسعينات واليت كانت تسعى إىل حتقيق التوازن الكلي والتثبيت واإلستقرار اإلقتصا

وقد إستمرت هذه احلالة حىت مع بداية اإلنعاش الظريف لإلقتصاد، مبعىن آخر تقلبات كبرية يف البطالة الظرفية 
إذا إستطاعت السياسة اإلقتصادية يف هذه الفرتة أن تتحكم يف اإلجتاه العام للبطالة مل يكن األمر كذلك على 

 .املستوى الظريف له
 (NAIRU)، الـ (Kalman)ل البطالة الفعلي، التوازني:معد)02(الشكل

   
 

 NAIRU الـ حيث مت وضع سلسلة )03(فيوضحها الشكل ومعدل التضخم NAIRUبني الـ  أما العالقة

  .معدل التضخممقابل 
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)الشكل   العالقة بين التضخم والبطالة:(

 
تمل للبطالة، ومن مث فإن إشتقاق نسبة البطالة املستوى احمل فليبسمنحىن واملقدر من  NAIRU ميثل معدل الـ

 احملتملة يتم بصورة مباشرة من العالقة التالية:
                                                                      = ∗ (1 − )         [17]      

ة أوعوامل ل للعمالة وذلك بإدخال نسبة املشاركقوة العمل ومنه يستلزم تعديل املستوى احملتم(L) حيث متثل
  أخرى مثل ساعات العمل.

املقدرة بإستخدام القيم الكامنة لرأس املال والتشغيل احملتمل، إىل  Cobb-Douglasوبالتايل عند تطبيق دالة 
علي مقابل يتم إذن احلصول على الناتج احملتمل، وقد مت وضع الناتج الف جانب جممل إنتاجية عوامل اإلنتاج،

 (04)الناتج الكامن يف الشكل
)الشكل    الناتج الفعلي والناتج الكامن -:دالة اإلنتاج(

  
2004) والذي يبني أن هناك فجوة إنتاج سالبة للفرتة املمتدة من − وهذا كنتيجة لفرتة التطبيق  (1990

ذلك نالحظ فجوة موجبة ما  الفعلي لإلصالحات اإلقتصادية يف إطار برنامج اإلستقرار اإلقتصادي.مث بعد
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وهو األمر الذي يتسق مع اإلرتفاعات  وهذا خالل مرحلة برنامج اإلنعاش اإلقتصادي، 2004بعد سنة 
ا معدالت النمو الفعلية للناتج.   األخرية اليت شهد

  اريإستهداف الحساب الجو  التوازن الخارجي2.1.1.
يظهر لنا أنه األكثر جدارة لضبط  الداخلي اخلامعلى الناتج  إن دليل إستقرار نسبة الديون اخلارجية

الوضعية احلالية لإلقتصاد اجلزائري، لذا فهو أحد قيوده اخلارجية، علما أن التحركات األخرى لرؤس األموال، 
  التحويالت اخلاصة واإلستثمارات األجنية املباشرة ليست باملهمة، ومنه نذكر أن دليل إستقرار الدين اخلارجي 

=تج الداخلي اخلام يسمح لنا بإتباع العالقة التالية:  على النا − ∙ 
  حيث أن:

      (t) معدل النمو اإلمسي لإلنتاج للفرتة:  t-1    Tcnp نسبة  خمزون الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام للفرتة:  Ed (t): احلساب اجلاري املستهدف للفرتة  
2010)خالل الفرتة إلقتصاد اجلزائري لهدف املستإن حساب امليزان اجلاري  − يعطي لنا النتائج  (1970

   املبينة يف الشكل اآليت
)):الميزان الجاري الفعلي والمستهدف بـ05الشكل(              )2010-1970(للجزائر  دوالر(

 
  )1999-1970(، احلساب اجلاري الفعلي للفرتة )IFS( اإلحصاءات املالية الدوليةالمصدر:                

  )2010- 2000(بنك اجلزائر، احلساب اجلاري الفعلي للفرتة                           
  العالقة التالية: حسابات شخصية بالنسبة للميزان اجلاري املستهدف بإستعمال                         
                         = − ،(حيث أن إحصائيات  ∙   )IFS(من  )،
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  تقدير معلمات النموذج      .2.1
ا بتقدير الفارق بني سعر الصرف احلقيقي يسمح لن (Williamson) إن التقييم التحليلي لنموذج

وكما  Williamson  ومنه فإن الرتكيبة العامة لنموذج، وذلك بتوظيف معلمات التجارة اخلارجية وقيمة توازنه
=       [18]    كما يلي: هي من الفصل الثالث [29]املختزلةهي مبينة يف املعادلة  = + ∙ ∙ − ∙ ∗ ∙ ∗∗  

=        مع أن:                     + (1 − ) ∙ ∗ − 1 − + (1 − ) ∙ ̃ 

  تقدير معدالت الصادرات والواردات1.2.1.
=       [19]  تعرف كما يلي:  والواردات  تالصادرا معدالتفإن  [18] لةمن املعادلة املختز  P . X P. Y⁄  [20]       = P .M P. Y⁄   

  أسعار الصادرات والواردات على التوايل Pو P حيث أن:
            X و	Mأحجام الصادرات والواردات على التوايل  
            Y حجم اإلنتاج  

نأخذه من إختبار وجود عالقة املدى الطويل بني الصادرات واإلنتاج،   و   املعلمتنيإن تقدير 
تستلزم إختبار  Cointégration والعالقة بني الواردات واإلنتاج، ومنه فإن تطبيق طريقة التكامل املشرتك

صاعد وتطبيق الفروق من الدرجة األوىل إستقرارية املتغريات حمل الدراسة ومنه فإن نتائج إختبار ديكي فوالر ال
 . )03(و )02( هي ملخصة اجلداول )3 (أنظر امللحق رقم

 )2010- 1970( الفترةللجذر األحادي خالل"ADF" :إختبار الـ)02(الجدول

 حادياألذر اجلإحتمال   القيمة احملسوبة درجة التأخري املتغريات(باألحجام)

 
 
 

9991.085213	 -2.082128	 -0.182390	0.9967	 0.9397	 0.9913  
 

(حجم  كل املتغريات حمل الدراسةالسالسل الزمنية لهو أن  )02(من خالل اجلدول رقم ما ميكن مالحظته 
ا جذر أحادي  ،2010-1970للفرتة  الناتج الداخلي اخلام، حجم الصادرات، حجم الواردات) يوجد 

رة نطبق عليها الفروق قنقبل الفرضية العدمية أي أن سالسل املتغريات هي غري مستقرة وإلرجاعها مست وبالتايل
 من الدرجة األوىل.
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  الدرجة األولى"ADF" ):إختبار الـ03الجدول(
  الفروق من الدرجة األوىل

 إحتمال وجود جذر أحادي  القيمة احملسوبة  درجة التأخري  املتغريات
 
 
 

090-6.898847	 -6.825873	 -5.478137  

0.0000	 0.0000	 0.0003  
  

نالحظ أنه بعد أخذ الفروق من الدرجة األوىل فإن كل سالسل املتغريات أصبحت متكاملة من الدرجة األوىل 
االنتاج  بنيالنتاج والصادرات و ومنه نقوم بإختبار عالقة التكامل املشرتك بني ا %5عند مستوى معنوية 

 والنتائج فهي ملخصة يف اجلدول املوايل )3أنظر امللحق(والواردات 

 )2010 -1970للفترة ( و  ) تقدير المعلمات  04الجدول (

  معادلة التوازن للمدى الطويل درجة التكامل املتغريات
(1) الصادرات واإلنتاج − 5% − 0.36829 = 0 

(1) الواردات واإلنتاج − 5%− 0.7627 = 0 
  

وهذا معناه  %36.68 ـتسمح لنا بإستنتاج أن معدل الصادرات واملقدر ب إن عالقيت التوازن يف املدى الطويل
أن صادرات اجلزائر مبا فيها احملروقات هي يف األصل من تكوين أكثر من هذه النسبة من الناتج الداخلي اخلام  

أي أن أكثر من هذه النسبة من املداخيل هي موجهة لتمويل  %76.27الواردات واملقدر ب  وأن معدل
  الواردات. 

  تقدير مرونات كتلة التجارة الخارجية 2.2.1.
بتقدير مرونات كتلة التجارة اخلارجية، حيث أن املرونات ستكون حمسوبة يف هذا العنصر سوف نقوم 
  عن املتغريات اخلاصةعلى قاعدة املتغريات الداللية عوضا 

  تقدير مرونة أسعار الصادرات والواردات.1
=        [21]  :كما يلي Williamsonحل منوذج  من أجل تقدير مرونات كتلة التجارة اخلارجية سوف نعرض (P X − P M) 

   حيث أن:
  امليزان التجاري باحلجم (مقوم بأسعار اإلنتاج الداخلي)       
  ) أو مؤشر أسعار السلع اإلستهالكية اخلاماألسعار احمللية (مؤشر الناتج الداخلي        
     X وM  أحجام الصادرات والواردات  
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[22]        = P (e. P∗)  [23]        = (	e. P∗) P  [24]        = eP∗ P⁄  
 مع أن: 

           P∗  األسعار األجنبية  
   سعر الصرف اإلمسي                 
              α مرونة أسعار الواردات باألسعار الداخلية  
              β مرونة أسعار الصادرات باألسعار اخلارجية  
  سعر الصرف احلقيقي               

=        [25]  فإننا حنصل على:[21]يف املعادلة [24]،[23]،[22] بتعويض املعادالت X − M 
إن هذه األخرية تقيس درجة حساسية امليزان اجلاري لسعر الصرف احلقيقي وبتغذية امليزان التجاري لسعر 

⁄        [26]  الصرف احلقيقي، ومنه نكتب: = ∂ X − M ∂⁄  = X + − M − 				                                 
=        [27]  وبالتايل فإن: β + − (1 − ) +  

  
نات الصادرات عند ميكننا حساب مرونات الواردات عند تنافسية اإلسترياد ومرو  [23]و [22]من املعادلتني 

∗        [28]  :تنافسية التصدير كمايلي = eP∗ P⁄  [29]        = P P⁄  
	مع أن:   متثل تنافسية اإلسترياد. ،متثل تنافسية التصدير∗

)تقديرأ. ) 

، وبالتايل شد يف تعريف السياسات اإلقتصاديةإن أسعار الصادرات يف اجلزائر هي مبثابة متغري مر 
أسعار البرتول وهذا راجع هليمنة احملروقات على الصادرات  وهي أال (proxy variables) نستبدله مبتغري وكيل

حيث قمنا بإختبار إستقرارية أسعار التصدير ، [22]اجلزائرية، ومنه فإن سعر الصادرات يعرف من املعادلة
ة لبلد صغري ىف طور النمو فإن املصدرون هم مبثابة سعر ، فالبنسب)03لة يف أسعار البرتول (امللحق رقمواملمث
وهذا يشرتك مبرونة موحدة ألسعار الصادرات مع األسعار األجنبية، ومنه فإن السعر ، (taker	Price) أخذ

β) الداخلي ال يلعب ألي دور يف تعريفه أي = هذه الفرضية تقودنا إىل تعادل أسعار الصادرات مع ، (1
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فهوم العملة احمللية، ومع ذلك فإن سعر البرتول هو دائما مقوم بالدوالر، وألسباب تطبيقية األسعار األجنبية مب
إىل العملة احمللية وهذا اليغري شيئا من  مرتبطة حبل النموذج فإننا نفرتض أن السعر عند التصدير قابل للتحويل

 قيمته. 
)تقدير ب. ) 

أنه يف بلد صغري نرى أن املستوردون يستعملون  كما، [23]يعرف سعر الواردات كما هو يف املعادلة
جيب أن ، وهذا يكافؤ إذا وضع أن مرونة أسعار الواردات مع األسعار الداخلية (taker	Price)أخذ  سعر

)متيل إىل حنو الصفر، ومنه فإن تقدير log  بالعالقة التالية: يكون ( = (α − 1) log وبالتايل وبعد  
)فقد توصلنا أن قيمة  )03(أنظر امللحق تقدير هذه العالقة = من (%59) وهذا مايرتك هامش، (0.41

  .األسعار األجنبية يف تعني أسعار الواردات
)تقدير مرونة أسعار الصادرات: )05(الجدول  )والواردات  ( )  

  1  (β)مرونة أسعار الصادرات بالنسبة لألسعار اخلارجية

)ألسعار احملليةمرونة أسعار الواردات بالنسبة ل ) 0.41  
  
  تقدير مرونات الصادرات والواردات عند التنافسية .2

مرونات كل من الصادرات عند التنافسية للتصدير والصادرات بالنسبة لإلنتاج حىت نتمكن من تقدير 
بإستكمال  نإذ نقوماألجنيب وكذا مرونات الواردات عند تنافسية اإلسترياد والواردات بالنسبة لإلنتاج احمللي 

، وبالتعويض عن أسعار الصادرات والواردات [29]و [28]، وبتحويل املعادلتني Williamsonحل منوذج 
=  [23]و[22] املعادلةيف  P (e. P∗) . . ∗                                                                          
  أي:

. ∗ = (e. P∗)                                                                           = . ∗
                                                                                       

∗        [30]  :ننا كتابتها كدالة يف سعر الصرف احلقيقي فإن تنافسية الصادرات ميك، [24] من املعادلة = eP∗ P⁄ =  
=        [31]  :ونفس الشيء بالنسبة للعالقة بني تنافسية الواردات وسعر الصرف احلقيقي P P⁄ = ( ) 

εو  ε وبالتايل فإن كل من احلقيقي على الشكل  الصرفاردات بالنسبة لسعر متثل مرونات الصادرات والو   
ε         [32]  التايل: =  
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[33]         ε =  

وبتعويض حدود التفاضالت يف دالة املرونات، ومن جهة أخرى ميكن ، [27]وبإحالل املرونات يف املعادلة 
=         [34]  كما يلي: [25]و    [21]التعبري عن املعادلتني  [34]≀        =            

=         [35] فإن املعادلة احملولة تكون كمايلي: [27]يف املعادلة وبالتعويض عن مرونات التجارة اخلارجية  β + ε − M 1 − α − ε  
 إلعادة كتابة مرونات[35]أخرى ميكن ترتيب مرونات التنافسية للواردات والصادرات من املعادلةمن جهة 

=         [36]  )[29]و[28]( املعادالت  ) يف دالة مرونات التنافسية[33]و[32] التجارة اخلارجية (املعادالت       = 		                                                                                                            [37]									 ∂ + ( ) = ( − 1) ⇒ = ( − 1)= 																																																																													                         

         [38]         ε = (1 − α)ε  
وبنفس الكيفية بالنسبة للعالقة بني مرونة الصادرات لسعر الصرف احلقيقي ومرونة الصادرات عند تنافسية 

∗         [39]  التصدير : = ∗∗    
               ∗ = 		                [40]         ∂ ∗ + ( 1− ) = (1 − ) − ⇒ ∂ ∗∗ = (1 − )∗ = 1− 																																																																													 	                          
  [41]         ε = (1 − β)ε ∗

 
 

)ومرونة الواردات لإلنتاج الداخلي  أ.تقدير مرونة الواردات عند تنافسية اإلستيراد ) 
ما إنطالقا من العالقة باملؤشراتإن  log   :هاتني املرونتني ميكن حسا M = ε log INDY + ε log IND                                                                    

 من اإلحصاءات املالية الدولية )IND	INDM,INDY,( لدينا إحصائيات السالسل الزمنية للمتغريات
)IFS( وبتطبيق إختبار (ADF)ا متكاملة من الدرجة  وعند مستوى COI(1) على لوغاريثم املتغريات أثبتت أ
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 أثبت وجود عالقة تكامل مشرتك بينهما على نفس املستوى Johanson test وإن إختبار،(%5) معنوية
log  ، والذي يعطينا النتيجة التالية:(ECM)وهذا بإستخدام منوذج تصحيح اخلطأ )03امللحقأنظر ( M = 1.4371 log INDY − 0.6277 log IND                               

  الوارداتومرونة   الواردات عند تنافسية اإلستيراد تقدير مرونة: )06(الجدول 
)لإلنتاج الداخلي      )  

	ε -0.62دمرونة الواردات عند تنافسية اإلستريا
ε)مرونة الواردات بالنسبة لإلنتاج احمللي ) 1.43  

 
 ∗ األجنبيلإلنتاج  الصادراتومرونة  ∗التصديرعند تنافسية  الصادرات.تقدير مرونة ب

ما من العالقة التالية log  :باملؤشرات إن هاتني املرونتني ميكننا حسا = ε ∗ log INDY∗ + ε ∗ log(IND ∗)                                          
INDX,IND( على املتغريات  (ADF)بعد تطبيقنا إلختبار الـ ∗,	IND ا متكاملة  )∗  من الدرجةأثبت بأ

أثبت وجود عالقة تكامل مشرتك  Johanson test وإن إختبار، (%5) عند مستوى معنوية (1) األوىل
 ، والذي يعطينا النتيجة التالية:     وذج تصحيح اخلطأوهذا بإستخدام من )03امللحق(بينهما على نفس املستوى

                 	Ε ∗ = 0.77            ε ∗ = 0.03    logINDX = 0.77 log INDY∗ − 0.03 log(INDE∗)                                       
ε	تصديرالصادرات عند تنافسية ال تقدير مرونة): 07الجدول ( ∗   

  ∗ومرونة الصادرات لإلنتاج الداخلي

	εXE∗ -0.03مرونة الصادرات بالنسبة لتنافسية التصدير 
εمرونة الصادرات بالنسبة لإلنتاج اخلارجي ∗ 0.77  

  
   التغطية للتجارة الخارجية معدلو  تقدير مرونات الصادرات والواردات بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي.3

وكذا مرونة الواردات بالنسبة ، εسنقوم هنا بتقدير مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف احلقيقي
   اخلارجية التغطية على املدى الطويل للتجارة، ويف األخري تقدير معدل εلسعر الصرف احلقيقي

  والواردات ومعدل التبادل التجاري رات الصاد تقدير مرونة): 08الجدول (
	0.00 (εX)مرونة الصادرات لسعر الصرف احلقيقي

  0.3658- (εM)لسعر الصرف احلقيقي مرونة الواردات

=معدل التغطية     			⁄ 0.48  
 

=  بالنسبة ملرونة الصادرات لسعر الصرف احلقيقي حتسب كمايلي:مالحظة: (1 − ) ∗  
	أما مرونة الواردات لسعر الصرف احلقيقي حتسب بالشكل التايل:          = (1 − )  
=ومعدل التغطية على املدى الطويل للتجارة اخلارجية حيسب كالتايل:               			⁄  
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 يف [41]و[38]إذن حله، وبتعويض املعادلتني  نواصل Williamsonلنموذج  وللوصول إىل الصيغة العامة
=        [42]  جند: [35] املعادلة β + (1 − β)ε ∗ − M 1 − α + (α − 1)ε  

يقي، ومنه فإن امليزان عطي إحنراف امليزان التجاري يف التوازن بالنسبة لسعر الصرف احلقت [42] إن املعادلة
=       [43]  :التجاري هو دالة يف ثالث متغريات X − M = τ( , X,M) [44]        = ( , , )

 [45]        = + +  
ومنه ،  [42]لسعر الصرف احلقيقي واملقدمة يف املعادلة نتيجة اإلشتقاق اجلزئي للميزان التجاري بالنسبةإن 

نأخذ اإلشتقاق اجلزئي للميزان التجاري بالنسبة حلجم الصادرات احمللية وبالنسبة كذلك حلجم الواردات، 
=        [46]  وبالتايل فإن :          

               =  
، وبعد تعويض كل ي للنموذجفإننا نتحصل على معادلة احلل التحليل[42] يف املعادلة[46] املعادلةوبتعويض 

 من ااملرونات احملسوبة سابقا فسوف نتوصل إىل الصيغة النهائية والعامة لنموذج ويليامسون واحملسوبة سابق
 سابقا. [18]واملعادلة من الفصل الثالث [29] املعادلة املختزلة

فإننا نتحصل على منوذج لتحديد سعر الصرف احلقيقي [18] املعلمات املقدرة يف املعادلة املختزلةوبتعويض 
وبتوظيف األساسيات :إحنراف احلساب اجلاري املستهدف، فجوة اإلنتاج التوازين الثنائي للدينار اجلزائري 

	وبعد احلساب فقد وجدنا قيمة:  والفجوة اخلارجية، الداخلية، = 0.19.  
  جند: [18]عويض يف املعادلةوبالت

    	 	 = = + ∙ ∙ − ∙ ∗ ∙ ∗∗                 	 = . + 0.76(1.43) ∙ − 0.36(0.77) ∙ ∗∗                         [47]         	 = 5.26 + 1.086 ∙ − 0.277 ∙ ∗∗ = 5.26              
  مع أن:

 احلساب اجلاري املستهدف(إستقرار الدين اخلارجي) 
=        [48] اد الوطين واألجنيباحلساب اجلاري املصحح من اإلحنرافات الظرفية بني اإلقتص  + 0.206. ogd − 0.052. oger      
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  فجوة املخرجات احمللية ogdحيث أن: 
            Oger [49] فجوة املخرجات األجنبية       ogd =  [50]        oger = ∗∗  

  قيقيقياس إختالل سعر الصرف الح.3.1
من أمهية إختالل أسعار الصرف وتأثريها على النمو اإلقتصادي، هناك دراسات جتريبية قليلة يف بالرغم 

هذا اجملال وهذا راجع إىل صعوبة حساب سعر الصرف التوازين وكذلك كيفية حتديد إختالل سعر الصرف فقد 
اإلعتماد على نظرية تعادل القوة ركزت الدراسات التجريبية على ثالثة مقاييس أساسية حلساب اإلختالل وهي 

الشرائية، مناذج تعتمد على إستعمال سعر الصرف الرمسي، وطرق تعتمد على سعر الصرف املوازي ،ويعرف 
∗إختالل سعر الصرف كالتايل:  − سعر الصرف احلقيقي  ،  ميثل سعر الصرف التوازين ∗، حيث أن  1

 .املالحظ
 ل سعر الصرف الحقيقي الثنائي للدينار الجزائريقياس إختال :)06(الشكل 

  )FEER )1970-2010 حسب نموذج الـ

  
  .[47] حسابات شخصية بتطبيق املعادلة المصدر:        
 surévaluation ) مغاالة يف سعر الصرف- القيمة السالبة( مالحظة:          

      sous évaluation التقوميأقل  القيمة املوجبة (+)                    
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ملقارن بني احلساب اجلاري إن تطور إختالل سعر الصرف احلقيقي املتعلق من ناحية داللة التطور ا
، فعندما يكون احلساب اجلاري اهليكلي أصغر من [47]، املستهدف واهليكلي وكما توضح املعادلة الفعلي

والعكس عندما يكون أكرب من  احلساب اجلاري املستهدف فإن سعر الصرف احلقيقي يكون أكثر قيمة
  احلساب اجلاري املستهدف يكون سعر الصرف احلقيقي أقل يف تقوميه. 

إذا كان سعر الصرف احلقيقي املالحظ أكرب من السعر التوازين، فإن العودة إىل التوازن تتطلب ختفيض 
)قيمة مغاالة يف سعر الصرف  ، وبالتايل تتدهور درجة تنافسية السعر، إذن يف هذه احلالة تكون هناك (

)احلقيقي، أما إذا كان سعر الصرف احلقيقي املالحظ أصغر من السعر التوازين، فيجب هنا الرفع من قيمة ) 
  ليلتحق مبستواه التوازين، ففي هذه احلالة تتحسن تنافسية السعر ويصبح سعر الصرف احلقيقي بأقل تقومي.

ه احلقيقية خالل الفرتة م أكرب من قيمتنالحظ أن سعر الصرف كان مقو  )06( الشكلحسب 
أما خالل مرحلة نظام الرقابة على الصرف فيظهر لنا أن سعر الصرف احلقيقي بقي وبشكل ، )1979- 1970(

خالل الثمانينات بإستثناء سنوات اإلنفجار، ومع بداية التسعينات فإن اإلنزالق التدرجيي  واسع أقل تقومي
مرحلة رافقتها إصالحات إقتصادية مكثفة اهلدف منها هو الوصول إىل  للدينار عرف تسارعا معتربا وهي

عرف  )06(الدينار، ففي بداية هذه املرحلة وكما هو مبني يف الشكلسعر صرف مستوى مقبول إلستقرار 
، أما الفرتة 1994وسنة  1991وهذا مع التخفيض اإلمسي للدينار يف سنة  ،)sous évaluation( تقومي أقل

وتزامنا مع تطبيق إتفاق التسهيالت املوسعة ويف إطار برنامج التعديل اهليكلي فإن سعر  )1998- 1995(
   .الصرف احلقيقي عرف مغاالة يف تقوميه

  )2010-1970( على الدينار الجزائري للفترة  "BEER" تطبيق نموذج.2
قاربة سعر الصرف ومن بني هذه املناهج م لقد مت إستعمال عدة مناهج لتحديد سعر الصرف التوازين،

اليت تقوم على منذجة   Clark-Mac Donald(1997) واملقرتحة من طرف كل من BEER احلقيقي السلوكي
ومنه سنقوم  ،ر الصرف احلقيقي يف املدى الطويلاليت تؤثر على سع (املتغريات األساسية) قتصاديإلالوضع ا

الذي و ،  Edwards(1989-94)ة حناول تطبيق منوذجمبحاولة تطبيق هذه املقاربة يف حالة اجلزائر،  ففي البداي
إلختبار وتقدير إحندار تصحيح اخلطأ والتكامل املتزامن للقيمة التوازنية لسعر   Elbadawi)1994( طوره

غة انقوم بصي ،حندار التكامل املتزامنإوأخريا ومن خالل املعامالت املقدرة من ، الصرف احلقيقي يف اجلزائر
 عار الصرف احلقيقية يف املدى الطويل وبالتايل إنشاء رقم قياسي لعدم التوازنمقدرة من أسسلسلة 

)Misalignments(، قاربةهذه امل تعتمد عموما على الناشئةالدراسات التجريبية يف اإلقتصاديات  ومنه فإن 

  .يقيحيث تعمل على تقدير الصيغة املختزلة للمعادلة اليت تصف السلوك الديناميكي لسعر الصرف احلق
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  Edwards نموذج.1.2
بتطوير منوذج لتحديد سعر الصرف احلقيقي والعوامل احلقيقية  Edwards (1989-1994)12قام  

ويف املدى الطويل فقط األساسيات  ،والنقدية اليت حتتوي على سعر الصرف احلقيقي التوازين يف املدى القصري
النموذج أخذ بعني اإلعتبار تأثري بعض السياسات  ومنه فإن هذا ،تؤثر على سعر الصرف احلقيقي التوازين

  ووجود األسواق املوازية....اخل. ،واحلواجز التجارية ،اإلقتصادية مثل الرقابة على الصرف
حلكومة بتمويل إيداع نقدي (مقدمة احمليط احتمال إوجود نظام صرف ثنائي و  Edwardsلقد أضاف 

يوجد  القطاع اخلاص اليستطيع اإلقراض للخارج والحلكومة و يفرتض أن ا Edwardsيف بدية األمر  ،النقدي)
سعر صرف :) e(إن نظام سعر الصرف الثنائي حمدد بسعر صرف إمسي للصفقات التجارية و  ،ديون عمومية

 للمعامالت املالية. )ef( إمسي 

]سعر الصادرات  ،إن هذا النموذج يفرتض كذلك وجود رسوم على الواردات ∗ = النقود  لتحرير [1
يفرتض كذلك رقابة  Edwards وبالتايل فإن ،ألعوان كانت تامةتوقعات ا ،اخلارجية مثبتة ومساوية للوحدة

  . 13على حركة رؤوس األموال
يفرتض هنا أن احلكومة مثل القطاع اخلاص ال يستطيع اإلقرتاض من اخلارج عالوة على  Edwards إن

  .14نقدم فقط العالقة اليت تربط القطاع اخلارجي للتوضيحو ذلك ال يوجد ديون عمومية حملية، 
Nx        [6] القطاع اخلارجي: = X(	e ) − P∗ . C (	e , nfa) − P∗ G  [7]        ∆RES = Nx		,			∆F = 0 [8]        ∆M = ∆Cd + e∆RE				       [9]        RER∗ = βe∗ + (1 − β)e = e[βP∗ + (1 − β)	P∗] P⁄  

تعرف احلساب اجلاري مبفهوم العملة  [6] واملعادلة ،تلخص القطاع اخلارجي [7]	و [6]ن املعادلتني إ
	)حيث  ،اخلارجية )و ( مها األسعار النسبية للصادرات والواردات بالنسبة للسلع غري القابلة لإلجتار  (

)و ختص التوازن يف ميزان [7]	 النقود احمللية، واملعادلةمتثل األصول الصافية اخلاصة بالبلدان ذات  (
لكل فرتة مقاسة أين يوجد رقابة على حركة رؤوس األموال،  معرفة باحلساب اجلاري  ∆املدفوعات و
 وأن،ضع النقاط على الربط بني التغريات على اإلحتياطات والتغريات على اإلئتمان احملليت [8] أما املعادلة
 ،وتستعمل الضرائب والديون احمللية لتمويل النفقات ،تستهلك السلع اإلستريادية وغري القابلة لإلجتار احلكومة

  تعرف سعر الصرف احلقيقي التوازين. [9]يف النهاية املعادلة و 
                                                 
12 Edwards,S, - M.A.Savastano(1994),"Exchange Rates in Emerging Economies:What  Do WeKnow?",NBER 
    Working paper 7228,National Bureau of Economic Research,INC.  
13 Couharde C - Mazier J,(2000),"La determination des taux de change d’equilibre fondamentaux": une    
    approche simplifiee", Economie applique.   
14 Aguirre, Alvaro, and César, Calderón )2006( , "Real Exchange Rate Misalignments and Economic  
    Performance",Working Papers Central Bank of Chile 316. 
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الصرف التوازين للقيم املعطاة واملدعومة لبعض األعداد املتغرية سعر  Edwards(1989) حسب
تدفقات رؤوس األموال والتقدم التكنولوجي)  ،السياسة التجارية ،نسب التبادل ،ائبواألساسية مثل (الضر 

وحسب التوازن الداخلي هنا جيب أن يدرك التوازن احملقق  ،لدراسة وحتقيق التوازنات الداخلية واخلارجية اآلنية
فع عندما يكون الرصيد احلايل والتوازن اخلارجي يرت ،يف احلاضر واملنتظر يف السوق احمللية للسلع غري التبادلية

إذن فهو خيتص بتحسن  ،واآلجل للحساب اجلاري املالئم مع حتركات األساسيات املدعمة على املدى الطويل
سعر الصرف احلقيقي التوازين يف املدى الطويل أين جيب تقارب سعر الصرف احلقيقي احلايل مقابل الوضع يف 

   Edwards(1989)فحسب،وبالتايل 15النقدية والصرف) املالئمة ،ائيةمكان السياسة اإلقتصادية (األبعاد اجلب
النقائص متيل إىل الزوال ببطء، وإن  احلقيقي ومستوى التوازن سيزول أوأن اإلحنراف بني سعر الصرف 

إذا كانت دولة  ،السياسة اإلقتصادية الكلية مرنة تعمل على إسرتجاع سعر الصرف احلقيقي حنو مستواه التوازين
مسي لقيمة العملة الوطنية بكثرة تستطيع أن تعجل يف التقارب لسعر الصرف إختالل يف ختفيض إتعاين من  ما

  احلقيقي حنو املستوى التوازين على املدى الطويل.
على املستوى اإلمربيقي أثبتت الدول اليت حتافظ على سعر الصرف احلقيقي بقرب مستوى التوازن 

  ل املعرضة للتعديالت.تعرف بأحسن أداء بالنسبة للدو 
يقودنا إىل معادلة خمتزلة لسعر الصرف احلقيقي على املدى الطويل يصل إىل حد  Edwardsإن منوذج 

 :16إذا توافرت الشروط األربعة التاليةما 

 جتار تكون يف توازنإلسوق السلع غري القابلة ل  -1
 احلال بالنسبة للحساب اجلاري)لك منعدمة وكذحتياطات إلخلارجي يكون يف توازن (تغريات االقطاع ا  -2
 السياسة اجلبائية للحكومة مدعمة  -3
 املالية حمققةتوازن احملفظة   -4

)إن سعر الصرف احلقيقي الذي يرفع حتت شروط سعر الصرف التوازين على املدى الطويل  ∗ ) 
∗        [10]  :والذي يصل اىل النتائج التالية Edwardsل منوذج حو  = 	 ( ∗ , , , ) 

تعلقة فقط املن هذه املعادلة تبني القيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي يف املدى الطويل و إ 
)األموالهذا يعين املتغريات احلقيقية (تدفقات رؤوس  ،قتصادإلل باألساسيات حساب سعر  تأخذواليت  (

)ت احلكوميةالنفقا ،الصرف الرمسي واملوازي )الرسوم  ، ( أسعار السلع غري القابلة لإلجتار املستوردة ، (

                                                 
15 BJORLAND, H. (2004), "Estimating the equilibrium real exchange rate in Venezuela",Economics   
     bulletin, vol 6, No 6, pp. 1- 8.  
16 Domac I, G. Shabsigh (1999), "Real exchange behavior and economic growth: evidence from Egypt,  
    Jordan, Morocco, and Tunisia", IMF Working Paper WP/99/40. 
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ئتمان احمللي خيص كذلك سعر الصرف لقصري، املتغريات النقدية مثل اإلبالعمالت األجنبية) على املدى ا
)احلقيقي التوازين  ).  

 بديهية لعدد من العالقات بني سعر الصرف احلقيقي  يضع  Edwardsمن هذا النموذج فإننطالقا إ
 :17واألساسيات

 حتسني شروط التبادل بأقل تقدير أو عدم تقدير سعر الصرف احلقيقي   -1
  رفع احلقوق اجلمركية مييل إىل حتسني سعر الصرف احلقيقي واليت توجد بداخله أن رفع الرسوم للنفقات   -2
  احلكومية للسلع غري التبادلية        

 زيادة تدفقات رؤوس األموال يف إجتاه جيذب إىل التحسن  -3
 السياسات اإلقتصادية غري املدعومة تكون على العموم مشرتكة يف خسارة إحتياطات الصرف بعجز   -4

  احلقيقية.وسعر صرف حقيقي مقيم أكرب من قيمته  ري وذلك إلرتفاع معدالت الفائدةاحلساب اجلا    
حدود مثل وجود يقدم Edwards إن منوذج  ،لسعر الصرف احلقيقي التوازينمثل مجيع النماذج احملددة 

ي اليت تستطيع أن تصنع قتصاد الكلتوضيح تصرفات توليفية لسياسات اإلبطريقة ثابتة تسمح ب ،توقعات تامة
يرتكز خاصة على عناصر الطلب حيث يكون فقدان احملدد األساسي 18التوازين للبلدان الناشئةسعر الصرف 

حل هذه  خيتار Edwards ، ومنه فإنحنراف اإلنتاجية النسبيةإمعناه أن  ،ر الصرف احلقيقي املعرفلسع
يف املعادلة املختزلة يف سعر الصرف احلقيقي باإلضافة إىل السؤال عن دعم Balassa ثر أاإلشكالية بإدخال 

ه النقطة قد تكون أساسية هذ ،تدفقات رؤوس األموال املدجمة يف حتديد سعر الصرف التوازين غري مقارب
  .19ستثماراتدفقات جد مهمة من اإلللبلدان الناشئة اليت تلقت ت

)1994(Elbadawi يقرتح إضافة حتسينات لنموذجEdwards(1989) ،  ومنه فإن منوذجEdwards 
بعني اإلعتبار التطور  وال تأخذ ،يضمن فقط أن سوق السلع غري تبادلية تكون يف توازن يف نقطة معطاة

ونفسه ال يعرضا اإلطار الذي يسمح بدمج القيم املدعمة واألساسية والسلوك  ،حملتمل لألساسياتا
الديناميكي لسعر الصرف احلقيقي التوازين يقدم منذجة موفقة لتعريف سعر الصرف احلقيقي التوازين كدالة يف 

قتصاد  احلاصل من سياسات اإلبار التأثريعتإلويأخذ بعني ا األساسيات اليت متيل إىل تقارب مقياس التوازن
  الكلي و الصرف يف املدى املتوسط على سعر الصرف احلقيقي.

  
 

                                                 
17 Gagnon,Joseph E,(1996),"Net Foreign Assets and Equilibrium Exchange Rates: Panel  Evidence" Board of  
    Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Paper 574,December. 
18 Koranchelian,Taline,(2005),"The Equilibrium real Exchange Rate in a Commodity Exporting Country  
    Algeria’s Experience",IMF Working Paper 05/135,International Monetary Fund. 
19 Coudert, V et Couharde C, )2008(  "Currency Misalignments and Exchange Rate Regimes in Emerging and  
    Developing Countries",Review of International Economics, forthcoming, CEPII Working Paper 2008-07. 
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  Elbadawi نموذج .2.2
 ،على تقارب نظري جترييب موسع لسعر الصرف احلقيقي التوازينتقع   Elbadawi)1994( إن مقاربة

يقي للبلدان الناشئة يف جيمع هذه األعمال على حمددات سعر الصرف احلق  Elbadawi)1994(ومنه أن 
  .حدود التبادل ،الذي ال يدمج البطالة لكن باألوىل معدل التضخم النسيب لتدفقات رؤوس األموال ،منوذج

جل احلصول على أمن   Edwardsطرفيثبت أن الشروط املقرتحة من   Elbadawi)1994( إن 
يف سعر الصرف احلقيقي التوازين املقرتح ومنه فإن تعر  ،توازن يف املدى الطويل قد ال يكون حمقق يف وقت ما

  .ال يوضح تأثري تطور املتوقع ملبدأ األساسيات Edwardsمن طرف 
على جناح منذجة سعر الصرف احلقيقي التوازين معلق بثالث عناصر  يعتمد Elbadawiوبالتايل فإن 

  :أساسية
 حتديد سعر الصرف التوازين  كدالة  يف األساسيات.جيب  -1
 ص ديناميكية تعديل سعر الصرف احلقيقي حنو سعر الصرف التوازين.يستلزم أن ختص -2
جيب أن تسمح خصوصيات تأثري العمل على السياسات املاكرو إقتصادية والصرف يف  املدى املتوسط  -3

  على السعر احلقيقي.
  20:طور النموذج النظري اآليت Elbadawi فإن  Edwards نطالقا من منوذجإ

                                                                             [11]        = + 

نفاق احلكومي املقدر تقدم اإل:  و النفقات اخلاصة احمللية: ،مسيمتثل اإلستيعاب احمللي اإل:  أين
)باملتغريات السياسية وتبني النسبة على الناتج الداخلي اخلام  )  [12]        = .  

ني نسبة جملموع تب ،احلكومية هي من جهة أخرى مركبة لتعريف تركيبة حدود السلع غري تبادليةالنفقات 
	       [13]  النفقات احلكومية = . = . . = .           

دالة يف  ،املتغريات الداخليةو  ⁄ات اخلاصة لنفقات القطاع اخلاص بالنسبة جملموع النفقالنسب 
)سعار احمللية للصادرات األ )الواردات و  ،( )جتار للسلع غري القابلة لإل  ( )   = ( , , ). = ( , , ). [ − ( . )	] 
	       [14]  :تسمح بتعريف الطلب على السلع غري التبادلية كالتايل [14]	و [13]ن املعادلتني إ = + 	= ( , , ). [ − ( . )] + α . .           
)جتار متعلقة بالناتج اخلام إلري القابلة لغن العرض للسلع إ   : وكذلك دالة جملموع ثالث أسعار  (

  [15]       	 = ( 	, , ).           
  

                                                 
20 Elbadawi,A,(1997),"Real Exchange Rates and macroeconomic adjustment Africa and     
    other developing " Journal of African Economies;Vol 6,no3.74-120. 
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) جتار إلازن يف سوق السلع غري القابلة لن املعادلة اآلتية تبني شروط التو إو منه ف = 	)  [16]       	 ( 	, , ) = 	( 	, , ) 	 − + . 	            
  
∗و  ∗حمسوبة بالدوالرالعاملية للصادرات والواردات  األسعار إن ا خارجية يف حالة بلد ،   ونفرتض أ

 .يقي و السياسات التجاريةمستقلة عن سعر الصرف احلق و   بـ غري أن األسعار احمللية متعلقة  ،صغري
ن إومنه ف ،متثل الرسوم الصافية على الصادرات والواردات  و   ،ميثل سعر الصرف االمسي Eإذا كان 

=           [17]   :األسعار احمللية للصادرات والواردات تكتب بالشكل التايل (1 − ) 	∗      [18]           = (1 − ) ∗
 

  :يلي كما   RERوتعريف سعر الصرف احلقيقي 
                                                     [19]       	 = = ∗ ∗( )⁄  

 :مقدمة كالتايل  ∗وجبمع العبارات لسعر الصرف احلقيقي التوازين
                                                          	 ∗ = , , , , 		           

log         [20]  :على املعادلة التالية نتحصلوبصيغة اللوغاريتم  ∗ = + log( ) − log( ) + log +    

                                 + log + log .  
  :نأمع 

   متثل معدالت التبادل اخلارجية وتعرف كالتايل  :            
∗∗.  

            =  		%	من	 احمللي اخلاص اإلنفاق :حيث أن +
 .%	من	  احلكومي اإلنفاق 	:و          

 .قتصاديإلنفتاح اإلمتثل درجة ا= :            
  .احلكومي العام اإلنفاق :           

: .PIB ـستعاب املقرر من الإلا 		:              .رصيد امليزان اجلاري           	
) موالاألثر التدفقات الصافية لرؤوس أبنمذجة  Elbadawi قام مع توقعات التخفيض على  (
 ستيعاب النسيب من الدخلإن توقعات التخفيض ترفع من اإلدخار و تنقص اإلومنه ف ،ستيعاباإل
                                                    < 0 ( 	 − 	 	) 
  [21]        = , ∗ − ( 	 − 	 	)      
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=    [22]  : أين + − ( 	 − 	 	)   
                : كما يلي ميكن التوصل للصيغة الديناميكية لسعر الصرف احلقيقي [22]و  [21] نيتمن املعادل

   [23]  − λ log RER = φ + φ (TOT) − φ log(OPEN) + φ log +φ log . + φ log . ..  
 

λ	                           أين  = ( ) < 1      
  : لسعر الصرف احلقيقي التوازين هي كما يلي (FUND)  ساسياتألن اإ

         FUND = log(TOT), log(OPEN) , log , log , log  
  

مع األخذ بعني اإلعتبار أن   [23]هو القيمة اليت تالئم املعادلة   ∗RERسعر الصرف احلقيقي التوازينإن 
ر الصرف نستطيع عزل ثالث عالقات ضمنية لتعريف سع، ومنه األساسيات معرفة إنطالقا من القيم املدعومة 

  :21احلقيقي التوازين
ومنه كل التعديالت للمتغريات اليت تؤثر على التوازن الداخلي  ،سعر الصرف احلقيقي التوازين ليس رقما ثابت

حتصل على سعر الصرف احلقيقي التوازين، وإن مسار سعر الصرف احلقيقي التوازين يؤثر  اليت واخلارجي للدول
اسيات بل كذلك القيم املستقبلية بالرغم من وجود إمكانية إحالل الزمن ليس فقط على القيم احلالية واألس

الداخلي بني اإلستهالك والديون اخلارجية وبني اإلنتاج واإلستثمار، كما أن لألحداث املستقبلية املتوقعة مثل 
ة لسعر الصرف احلقيقي التغريات املتوقعة لنسب التبادل العاملية اليت تؤثر على القيم احلالية واملستقبلية املتوقع

إن ، و التوازين، وإن العوامل النقدية تلعب دور يف سلوك سعر الصرف احلقيقي على املدى القصري واملتوسط
تطور اإلصدار النقدي و تسعريه هلم أثر على ديناميكية سعر الصرف وتستطيع جذب احلاالت اليت يكون 

 على املدى البعيد. فيها سعر الصرف احلقيقي يبتعد عن القيمة التوازنية
)في الجزائر )BEER( تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي 3.2. − )  

2010)يف هذا املطلب سوف نقوم بنمذجة القيمة الفعلية لسعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر للفرتة   − و  Edwards(1989-1994)وباألحرى إستخدام منوذج  "BEER"الـحسب منهجية   (1970
ا دالة   Elbadawi)1994(الذي طوره  حيث يوضح هذا املنهج القيمة الفعلية لسعر الصرف احلقيقي على أ

يف متغريات أساسية يف األجلني املتوسط و الطويل ومن مث فإن القيمة التوازنية املقدرة لسعر الصرف احلقيقي 
يف حالة الثبات، وبعد ذلك سيتم حساب الرقم سيتم إشتقاقها بواسطة القيم املثلى للمتغريات األساسية 

                                                 
21 Elbadawi,A,(1997),op cit p13 
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القياسي لعدم توافق سعر الصرف احلقيقي عن طريق أخذ الفروق بني القيم املقدرة والقيم الفعلية للرقم 
 .القياسي لسعر الصرف احلقيقي التوازين 

    المعادلة المختزلة لسعر الصرف الحقيقي التوازني .1.3.2
عتبارها دالة يف املتغريات إيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي يف املدى الطويل بإن املعادلة اليت تصف الق    

[24]   : األساسية هي كما يلي log RERt∗ = β0 + β1 log(TOT)t + β2 log(OPEN)t + β3 log( )t +																																					β4 log(NFA)t +log(GOVC)t + Ut  
ا األ(RER)ومنه فإن حمددات سعر الصرف احلقيقي    ،قتصاددبيات واليت تتمثل يف أساسيات اإلواليت حدد

  :مت تطبيقها على عينة من الدول النامية على ما يلي
)شروط التبادل التجاري  -1 )	 

يؤدي التحسن يف شروط التبادل  حيث يتوقع أن ،الوارداتسعر نسبة مؤشر سعر الصادرات على مؤشر 
ع يف سعر الصرف احلقيقي التجاري إىل حتسني امليزان اجلاري يف ميزان املدفوعات مما سيرتتب عليه إرتفا 

 .التوازين
)القيود على التجارة الخارجية و النقد األجنبي  -2 	) 

ويؤدي حترير معامالت امليزان  تجاري،نفتاح الإستخدام متغرية درجة اإليتم قياس مدى شدة القيود التجارية ب
األمر الذي سيرتتب عليه اجلاري يف ميزان املدفوعات إىل زيادة الواردات ومن مث تفاقم العجز يف امليزان اجلاري 

   .إخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي التوازين
)التقدم التقني  -3 )  

ا يف سعر الصرف رتفاعإقتصاد و من مث يف إنتاجية اإل إزدياداويرتتب على التقدم التقين  Balassaيقيس أثر 
  .احلقيقي التوازين

)   القيود على التدفقات الرأسمالية -4 ) 
ميكن أن يرتتب على حترير التدفقات الرأمسالية حتسن أو تردي يف حساب رأس املال يف ميزان املدفوعات 

قتصاد العاملي قبيل حترير معامالت حساب رأس لي واإلة يف أسعار الفائدة بني اإلقتصاد احملعتمادا على الفجو إ
رتفاع إرأس املال إىل زيادة التدفقات الرأمسالية فسيرتتب على ذلك  إذا أدت إزالة القيود على تدفقاتاملال 

 احلقيقي التوازين والعكس بالعكس. سعر الصرف
) اإلنفاق الحكومي على السلع  القابلة لإلتجار -5 ) 

إرتفاع أن يرتتب على الزيادة يف هذا اإلنفاق حتسن يف امليزان اجلاري يف ميزان املدفوعات ومن مث حيث يتوقع 
  .سعر الصرف احلقيقي
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  تعريف و بناء المعطيات .2.3.2
 ،)WEO(و )IFS(اليت أخذناها من إحصائيات صندوق النقد الدويل و  إن قيم املتغريات املراد دراستها

تتمثل هذه و  2010إىل سنة  1970بيانات سنوية للفرتة املمتدة من سنة  وهذه البيانات هي عبارة عن
  : املتغريات فيما يلي

 الفعلي احلقيقي متغرية سعر الصرف -1
، البيانات  Index Numbers (2005=100): Period Averages ستهالكهو حمسوب مبؤشر أسعار اإلو  

 )IFS/FMI(مأخوذة من إحصائيات صندوق النقد الدويل 

 التجاري ت التبادلمعدال -2
وحيسب على عن الوضع اخلارجي وأثره على أرباح الصادرات  (Proxy Variables) تستخدم كمؤشر وكيل

P)أنه النسبة بني سعر الصادرات وسعر الواردات P⁄ ) WEO( البيانات مأخوذة من إحصائيات ،(

World Economic Outlook  

 درجة اإلنفتاح التجاري -3
OPENاوحتسب على أ = (X + M PIB⁄ إلمجايل  " Cif"قيمة الصادرات باألسعار اجلارية  حيث أن   (

ي اخلام فمأخوذ ، أما الناتج الداخل" Fob"وكذلك قيمة واردات البالد باألسعار اجلارية صادرات اجلزائر،
 "CD-ROM :IFS/FMI"البيانات مأخوذة من ،باألسعار الثابتة

  التقدم التقين -4
ستعانة مبتغري النمو احلقيقي للناتج الداخلي اخلام التقدم التكنولوجي عن طريق اإلصر يتم إدخال عن

)LTECHP(  أي)PIBPPA( ،والذي يقيس أثرBalassa،  البيانات مأخوذة من إحصائيات)WEO( 

World Economic Outlook   
  التدفقات الرأمسالية -5

يتم إستخدام متغري صوري ممثل يف التدفقات فنظرا لغياب مؤشر يقيس درجة التحكم يف سوق رأس املال فس
  "IFS/FMI "، البيانات مأخوذة من إحصائيات )LNFA( الرأمسالية

      جتارق احلكومي على السلع  القابلة لإلاإلنفا -6
البيانات مأخوذة من  ،ستهالك عن السلع القابلة للتبادل التجاري عن اإلنفاق احلكومي املوجهة لإلو اليت تعرب

 "IFS/FMI " إحصائيات 

  تقدير النموذج.3.3.2
يف البداية نقوم بتقدير النموذج العام لألساسيات والذي يبني بأن املعلمات يف األجل الطويل حمددة 

ومنه نرفض الفرضية  (t)بشكل صحيح لكل املتغريات حمل الدراسة وهذا يرجع إىل معنوية إحصائية استودنت 
H)العدمية    (%1)عند درجة معنوية  (
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	LTECHP	1.0746645.1501705.534701	Variable  0.2932	Error Coefficient	Prob  t-Statistic Std.  2010 - 1970إنحدار التكامل في األجل الطويل للفترة ):09(الجدول 0.2564	-1.16253448.10093-55.91899	LTOT	 0.0009	-3.7665440.116681-0.439483	LGOVC	 0.0164	2.5812380.2774170.716079	LNFA	 0.4715	-0.731637188.9141-138.2166	LOPENS	 0.0001	4.70525188.53501416.5795	C	
  )IFS2011( اإلحصائيات مأخوذة من مؤسسة اإلحصاءات الدولية المصدر:

  Eviews 6.0 طريقة التقدير املستعملة هي املربعات الصغرى العادية بإستعمال برنامج
وهذا راجع للسياسة املنتهجة من  ستهالك إلاحلكومي بالنسبة ل لإلنفاقالسلبية  إلشارةاومنه تشري 

ومن جهة  رتفاع سعر الصرف احلقيقي التوازين،إ إىلاحلكومي املفرط يؤدي  أن اإلنفاقطرف احلكومة حيث 
 ،نفتاحا و حترراإ ثرأكقتصادا اإل أن إىلنفتاح على العامل اخلارجي إللدرجة ا اإلحصائيةتبني املعنوية  أخرى
، فكساد السوق البرتولية وسعر الصرف احلقيقي ويتبني ذلك من خالل منتصف الثمانينات (	OPEN) الشكل البياين ملتغرية درجة اإلنفتاحخنفاض يف سعر الصرف احلقيقي ويتضح ذلك من خالل إيتبعه  أنجيب 

 1986و1985يرادات الصادرات مابني أدى إىل إخنفاض يف إ 1986وإخنفاض سعر صرف الدوالر يف سنة 

مما أثر سلبا على التوازنات اإلقتصادية الكلية، وجتلى ذلك من خالل عجز امليزانية واإلختالل ،%56,5بنسبة 
النقدي، وكذا عجز ميزان املدفوعات وتفاقم املديونية اخلارجية، مما جعل البالد تتخذ بعض اإلجراءات 

مؤسسات بريتون وودز واليت كان من ضمن شروطها حترير التجارة اخلارجية للتصحيح اإلقتصادي بالتنسيق مع 
 .وزيادة اإلنفتاح على العامل اخلارجي

 العالقة بين سعر الصرف الحقيقي و درجة اإلنفتاح في الجزائر: )07(الشكل

                               
دل والتدفقات الرأمسالية فقد كانت معنوية كذلك بالنسبة لسعر الصرف احلقيقي أما بالنسبة لنسب التبا       
  .التوازين
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  إختبار الجذر األحادي للمتغيرات األساسية.1.3.3.2
أن تكون السالسل الزمنية للمتغريات حمل  إن أحد الشروط الضرورية إلختبار التكامل املشرتك، هو

  جذر األحاديلل  "ADF"الـهنا إختبار ، نستعمل الدراسة مستقرة من نفس الدرجة
)2010- 1970ختبار إستقرارية المتغيرات األساسية للجزائر خالل الفترة (إ:)10(الجدول  

Prob ADF test Lag Mic Variable [0,8877] -1,218438 0 LRER	[0,3987] -0,713939 0 LTOT [0,8624] -0,561186 4 LOPEN [0,1214] -1,505538 2 LTECHP	[0,9997] 1,931092 0 LNFA [0,9997] 0,915383 3 LGOV   
احملسوبة أكرب من القيم احلرجة اجلدولية لكل املتغريات حمل   tφنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم 

H)وبالتايل نقبل الفرضية العدمية   (%10)، (%5)،  (%1)  املعنوية الدراسة عند مجيع املستويات أي  (
ستقرارية هذه السالسل الزمنية للمتغريات املدروسة،و إلرجاعها مستقرة إد جذور وحدوية وبالتايل عدم وجو 

 نطبق عليها الفروق .
  1er différence     ADFختبار إ :)11(الجدول 

  
Prob ADF test Lag Mic Variable[0,0000]  -4,236541 0  dLRER	[0,0000]  -9,713939 0 dLTOT [00005]  -3,763404 0 dLOPEN [0,0000]  -6,504820 0 dLTECHP[0,0000]  -6,954935 0 dLNFA [0,0000]  -19,120321 0 dLGOV 

غر من صاحملسوبة أ tφـللتفاضالت األوىل للمتغريات غري املستقرة فقد أعطى قيما ل ADFومنه فإن إختبار 
فض فرضية العدم وهذا يعين ان كل املتغريات حمل الدراسة القيم احلرجة اجلدولية عند مجيع املستويات مما يعين ر 

 . وبالتايل فإن السالسل مستقرة (1)هي 
  تقدير العالقة في المدى الطويل2.3.3.2.

 د عالقة توازنية طويلة األجل بنيختبارات تناظر التكامل واليت ختترب وجو إيف هذه املرحلة نقوم بإجراء 
ستقرارية أو حتديد و حتليل درجة إختبار اإلول إختبارين األيل فسوف نقوم بإجراء األساسيات املدروسة وبالتا

الثاين خيص إجراء إختبار  اجلذر إحندار تناظر التكامل املتزامن و تكامل حد التصادفية (املتغري العشوائي) يف 
 األحادي للمتغريات املفسرة.
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  للبواقي ADF):اختبار  12الجدول(
test	ADF درجة التكامل Lag	Mic  البواقي

)0(COI  -6.754680 0 D(RESID)	   
  .)0(ومنه نرفض الفرضية العدمية حيث أن حد التصادفية مستقر ومتكامل من الدرجة 

جزائرللبين سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار واألساسيات  :إختبار رتبة التكامل)13(الجدول   
  
  
  
  
  
  
  
  

، فقد وجدنا "Aicaike"و""Schwarzمت حتديد عدد التأخرات املأخوذة يف هذا اإلختبار بإستعمال معاملي 
 (%5)، وذلك نظرا لصغر العينة املأخوذة، ومنه سوف تقتصر الدراسة عند مستوى معنوية )p=3(أي  )3(

مجيع متغريات الظاهرة يف إحندار تناظر التكامل   واليت توجد مخسة عالقات للتكامل املتزامن، هذا يعين قبول
بعدم وجود  Hكمتغريات طويلة األجل عند مستوى معنوية مقبول وبالتايل تؤكد النتائج على رفض الفرضية

  .تكامل متزامن
   تقدير أشعة التكامل  . أ

رات املطبقة اإلختبا والذي يعترب من "Granger" إلجياد العالقات للتكامل املشرتك، نستعمل إختبار
  (بواقي املعادالت)، إذن إستطعنا إستخراج هذه العالقات وهي كما يلي: على البواقي

−LGOVC  LNFA LTECHP LOPEN  LTOT  LRER  -0.17  0.13 -0.19 1.13  -0.91  1  -2.91  16.53  -2.39  2.72  -12.89  T  ساسيات في المدى الطويلألالقة بين سعر الصرف الحقيقي و االع  :  )14(الجدول STAT 

)  ب.إشتقاق نموذج تصحيح الخطأ   من إختبار التكامل لجوهانسن(
منوذج تصحيح األخطاء هو مسار تعديلي يسمح بإدخال التغريات الناجتة يف املدى القصري يف عالقة املدى 

  الطويل، ويكون هذا النموذج يف شكلني :
  لتصحيح اخلطأ: (VAR)منوذج اإلحندار الذايت.1

  :كما يلي Y ا شعاع املتغرياتليكن لدين

  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.973772 209.0831 95.75366 0.0000 
At most 1 * 0.814414 110.7785 69.81889 0.0000 
At most 2 * 0.700042 65.30414 47.85613 0.0005 
At most 3 * 0.488112 32.79308 29.79707 0.0219 
At most 4 0.328912 14.71252 15.49471 0.0654 

At most 5 * 0.135888 3.943430 3.841466 0.0470 

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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[25]        = Y + Y = M+ γt + V (L)U  
 Y :مركبة اإلجتاه العام  Y  :املركبة العشوائية  

∇        [26]  وعليه يكون منوذج تصحيح اخلطأ يف شكل إحندار ذايت كمايلي: = − Y + ∑ ∇Y + U  
Y        نعوض  = βz 

∇        [27]  نتحصل على منوذج اإلحندار الذايت لتصحيح اخلطأ: = − βz + ∑ ∇Y + U  
  متثل عالقة مستقرة: ∇ 
 − βz + ∑ ∇Y + U :رجاعها مستقرة جيب أن تكون متثل عالقة غري مستقرة، وإل

z	املركبة = Y − δ(t −   مستقرة (1
  توجد من خالل هذه النتيجة ثالث حاالت:

احلالة األوىل: رتبة املصفوفة تامة أي مساوية لعدد املتغريات، تكون املتغريات هنا مستقرة حول إجتاه  •
إحنداري دون اللجوء إىل منوذج تصحيح عام، إذن يكفي بناء منوذج للمتغريات العادية من نوع شعاع 

 .اخلطأ

جيب يف هذه احلالة اإلكتفاء ببناء منوذج من شكل إحندار  )0(احلالة الثانية:رتبة املصفوفة تساوي الصفر •
 .ذايت لفروق املتغريات

احلالة احلالة الثالثة: رتبة التكامل املشرتك حمصورة مابني الرتبة التامة والرتبة املساوية للصفر، يف هذه  •
النموذج األمثل هو منوذج تصحيح اخلطأ، إذا كانت رتبة املصفوفة مساوية للواحد تكون طريقة التقدير 

ذات املرحلتني، واحلالة األخرى تستعمل فيها طريقة  Engel-Grangerهلذا النموذج هي طريقة 
Johanson  

  منوذج تصحيح اخلطأ من شكل املتوسطات املتحركة:2.
إىل مركبة اإلجتاه العام واملركبة العشوائية، نكتب على شكل نقسمه Yشعاع املتغريات  [25]من املعادلة   

1)        [28]  الفروق األوىل كما يلي: − ) = δ + (L)e  
=        [29] بالطريقة التالية: [28] نكتب املعادلة μ + δ + (L)S + (L)e  S = ∑ e   Marche aléatoire  شعاع املسار العشوائي:  

  (L):متثل كثري حدود للتأخري (L).  
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 μ :شعاع الثوابت.   
=       [30] فنتحصل على الشكل الثاين املتمثل يف عرض املتوسطات املتحركة للنموذج:(β) يف[29] نضرب املعادلة βμ + β (L)S + β (L)e  

=  : متثل عالقة مستقرة                                         βμ + β (L)S + β (L)e  

 إذن نقوم بتقدير منوذج تصحيح اخلطأ كما هو مبني يف اجلدول التايل:      
  )ECM(: إنحدار تصحيح الخطأ  )15(الجدول                               

 1.2	1.1 D(OPEN)2 -0.133 2.17 D(TECHP) -0.184 -1.03 D(GOV) 0.512 1.84 D(GOV)2 -0.413 -3.14 D(FNA) 0.041 3.51 ECM(1) -0.145 -	0.76 D(TOT)2 0.131 1.74 D(OPEN) 0.292 -	T-VALUE D(LRER)1D 0.909 8.57 D(TOT) -0.1362- املعامل املتغريات
  

ي يف املدى الطويل باعتبارها دالة يف اليت تصف القيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيق   [24] إن املعادلة
املتغريات األساسية ولتقدير هذه يف اجلزائر نقوم بأخذ املعامالت املقدرة من احندار التكامل املتزامن يف االجل 

log الطويل كما يلي :  RER∗ = β + β log(TOT) + β log(OPEN) + β log( ) +																																β log(NFA) +log(GOVC) + U 		                                     
ومنه سوف يستخدم متوسط متحرك خلمس فرتات لألساسيات وبعد ذلك حتديد رقم قياسي للقيمة 

قيمة الفعلية لسعر الصرف احلقيقي والقيمة التوازنية للدينار اجلزائري ، ويوضح الشكل التايل الرقم القياسي لل
 .  2010 -1980 التوازنية للفرتة

  BEER  حسب نموذج :الفرق بين سعر الصرف الفعلي الحقيقي و القيمة التوازنية)08(شكل ال  
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خالل الشكل البياين السابق عدم توافق سعر الصرف احلقيقي والقيمة التوازنية لسعر الصرف  كما نالحظ من
 .BEER ب منهجية الـحس

  الخاتمة:.3
ستعمال عدة مناهج لتحديد إفقد مت إن حتديد املستوى التوازين لسعر الصرف أمر ضروري و مهم، 

واملقرتحة  FEERومن بني هذه املناهج مقاربة سعر الصرف احلقيقي التوازين األساسي  سعر الصرف التوازين
مركز يف طريق النمو الكامن (املطلق) أو التوازن قتصاد بأن يتإلل تسمح واليتWilliamson  من طرف
ألن مستوى الصرف هو الذي يسمح بتحقيق ، وأن يصل إىل التوازن اخلارجي يف املدى املتوسط  ،الداخلي

 يسمح  هذا املعدل ، قتصادياتإلبالتوازنات الداخلية لستخدام للموارد على الصعيد الدويل بدون املساس إ
حيث  ومنه حاولنا تطبيق هذا املنهج  يف حالة اجلزائر ،ف باملقارنة مع وضعية التوازنحنراإلكتشاف حاالت اإب

، وكذلك فجوة الناتج ومعدل البطالة الذي )2010 -1970(تقدير الناتج الكامن للجزائر خالل الفرتة قمنا ب
املستخدم، ومنه  فاوت تقديرات الناتج احملتمل تبعا ألسلوب التقديروقد تت )NAIRU(اليؤثر على التضخم 

-Hodrick)الناتج الكامن حيث جند من بينها مصفي  لتقدير فقد إتبعنا أسلوب أحادية املتغري

Prescott ,HP) ، دليل  بإدراج، ويف مرحلة أخرى قمنا تعدد املتغريات  ومنها منهجية دالة اإلنتاجوأسلوب
يظهر لنا أنه األكثر جدارة لضبط الوضعية  والذي على الناتج الداخلي اخلام إستقرار نسبة الديون اخلارجية

 التقييم التحليلي لنموذجاحلالية لإلقتصاد اجلزائري، لذا فهو أحد قيوده اخلارجية، أما يف العنصر فقد قمنا ب
(Williamson)  ، وقيمة توازنه للدينار اجلزائري  يسمح لنا بتقدير الفارق بني سعر الصرف احلقيقيوالذي 

  .ات التجارة اخلارجيةوذلك بتوظيف معلم
واملقرتحة من طرف كل من  BEER أما يف القسم الثاين فطبقنا مقاربة سعر الصرف احلقيقي السلوكي

Clark-Mac Donald(1997)  اليت تؤثر على سعر الصرف احلقيقي  اليت تقوم على منذجة املتغريات األساسية
  Edwards(89-94)  لة اجلزائر وذلك بتطبيق منوذجومنه حاولنا تطبيق هذا املنهج  يف حا يف املدى الطويل،
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حندار تصحيح اخلطأ والتكامل املتزامن للقيمة التوازنية إو تقدير إلختبار   Elbadawi)1994( و الذي طوره
غة سلسلة ابصي قمناحندار التكامل املتزامن إخالل املعامالت املقدرة من  ومن احلقيقي يف اجلزائر لسعر الصرف
 سعار الصرف احلقيقية يف املدى الطويل وبالتايل إنشاء رقم قياسي لعدم التوازنمقدرة من أ

)Misalignments( .يف سعر الصرف احلقيقي  

  
 
 
 
 
 

  السادسالفصل 
 

  سعر الصرف وأساسيات                 
  )2010-1970(  اإلقتصاد الجزائري                          

 

يقي مع سعر الصرف الرمسي له مردود سليب على األداء اإلقتصادي ن عدم توافق سعر الصرف احلقإ 
فقد يؤدي وجود سعر صرف مغاىل فيه أي مقوم  Edwards(1999)و Dervis(1987) يف البلدان الناشئة

بأعلى من قيمته احلقيقية إىل حدوث عدم توازن يف اإلقتصاد الكلي مع ضعف األداء اإلقتصادي و يتمثل 
الت التضخم وزيادة معدالت البطالة إىل جانب إرتفاع األسعار النسبية للصادرات مما ذلك يف إرتفاع معد

يؤدي إىل تقليل القدرة التنافسية للبلد وبالتايل تدهور املوقف اخلارجي وإستنزاف إحتياطات النقد األجنيب 
  وهذا كله يؤثر سلبيا على وضع ميزان املدفوعات.

حتليل وإختبار أساسيات اإلقتصاد اجلزائري واليت كانت منذ  إن اهلدف األساسي من هذا الفصل هو 
وإن تطبيق هذا النوع من املساعي  ،تثبيت سعر صرف الدينار اجلزائرييف املؤثر األكرب  سنوات السبعينات

ألجل اإلقتصاديات الناشئة وخاصة اجلزائر يقودنا إىل اللجوء للتقدير القياسي على املدى الطويل والقصري، 
ايل ففي املبحث األول حناول حتليل عناصر ميزان املدفوعات اجلزائري وذلك بدراسة عالقات املدى وبالت

اإلستثمار األجنيب  احلساب اجلاري، امليزان التجاري، :الطويل بني سعر الصرف واملتغريات األساسية اخلارجية
وهذا ما حناول دراسته فروقات التضخم ية وخارجية نستعمل املباشر...إخل.، وللمقارنة بني حالة إقتصادية داخل
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يف املبحث الثاين، ويف العنصر الثالث نقوم بعرض ظاهرة حتريف سعر الصرف يف البلدان الناشئة واليت تعرف 
 على Balassaمنوذج جزئي سيبدأ على حتقيق دوام أثر وهذا لوضع األرضية املناسبة لتطبيق  Balassaبأثر 

من خالل دليل مهم للتوازن  Williamsonيأخذ تعريف و الطويل، سعر الصرف احلقيقي على املدى 
  Coudert(1999) قتصادي الكلي وإمكانية تأييد الدين اخلارجي. هذا النموذج هو مقرتحإلا

اجلزائري، ومن خالله نقوم التحركات النقدية وسلوك الدينار  ويف املبحث الرابع نقوم بتقييم قوة العالقة بني
خطط النظري للسياسة النقدية إجتاه سياسة الصرف، هذه العملية تساعدنا على تطبيق باإلنتقال على امل

أما يف العنصر ، على اإلقتصاد اجلزائري وحتديد موقع الدينار يف السياسة النقدية النموذج النقدي األساسي
تغريات الكلية اخلامس فنحاول إجراء إختبار جترييب للتخفيض على كتلة التجارة اخلارجية، وكذلك على امل

سرتجاع التوازن للحساب األساسية يف اجلزائر، ومنه تقدير قدرة سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري يف إ
  .يف اجلزائر dutch diseaseوأخريا نتعرض إىل ظاهرة الـ  ،اجلاري

  تحليل عناصر ميزان المدفوعات.1
لصرف وعناصر ميزان املدفوعات اجلزائري سوف نقوم بدراسة العالقة بني سعر امن خالل هذه الفقرة 

احلساب اجلاري، اإلستثمار  امليزان التجاري، :هيومنه فإن املتغريات حمل اإلختبار  ،)2010 -1970(للفرتة 
  التحويالت اجلارية الصافية. ،جنيب املباشر، املداخيل الصافيةاأل
   )2010-1970(جاري للجزائرسعر الصرف اإلسمي، الميزان التجاري، الحساب ال: )01(الشكل   

  
 فتمثل نسبة امليزان التجاري على  )BC(ـوبالنسبة ل ،)IFS(البنك الدويل،بنك اجلزائر، إحصائيات املالية الدولية :المصدر

  ).PIB(متثل احلساب اجلاري على الـ  )CAC( ،أما)PIB( الناتج الداخلي اخلام            
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حلساب اجلاري اجلزائري يتبع من الناحية املدلولية توازن امليزان يوضح لنا أن توازن ا )01(الشكلإن 
، غري أنه ال يبني لنا العالقة السببية بني تغريات سعر الصرف اإلمسي وامليزان التجاري واحلساب التجاري

واليت من خالهلا كان سعر  1988اجلاري، ومن جهة أخرى نالحظ تطور مرحلتني متميزتني.مرحلة ما قبل سنة 
لصرف اإلمسي مستقرا مع تتابع حركات إخنفاض وحتسن، حيث متيزت هذه املرحلة باحلساب اجلاري العاجز، ا

متيزت باإلنزالق التدرجيي يف سعر الصرف اإلمسي وبالتخفيض الصريح  1988أما املرحلة الثانية وبداية من سنة 
تالل امليزان التجاري جيب أن حيث وعلى اإلطار النظري فإن إخ، 1994الثاين يف سنة  والتخفيض 1991سنة

دف إختزال الالتوازنات اخلارجية، ونفس الشئ يطبق على  على حتسن (إخنفاض) لسعر الصرف اإلمسي 
  احلساب اجلاري، هذه الوضعية هي صحيحة يف حالة إقتصاد ليبريايل.

               الل الفترةخ أثرعناصر ميزان المدفوعات على سعر الصرف للدينار الجزائري تقدير )01(الجدول
)1970-2010(  

  BCPIBCACPIB  IDEPIB  REVPIB  CTRN  DW  R2  dlog(TCN)t-Statistic  املتغريات
0.02573(0.0664) 

-0.23203(-0.4438) 
7.0211(1.777) 

1.07633	 (1.224)  
0.40024(0.978)  

1.86  0.25  dlog(TCR)t-Statistic  
0.87823(0.097) 

-1.1251(-2.9404) 
-0.0032(-0.16) 

1.3832	(2.1506)  
-0.0006	 (-3.56)  

2.095  0.45  

  .)IFS2011(الدولية املالية اإلحصائيات مأخوذة من مؤسسة اإلحصاءات  :لمصدرا
 بالنسبة للمتغريات اليت ختص عناصر ميزان املدفوعات اجلزائري مأخوذة كنسبة من الناتج الداخلي اخلام مالحظة:

 )BC( من الـ  %ري بـ امليزان التجا  ،CAC من الـ  %بـ  احلساب اجلاري ،IDE  من الـ  %اإلستثمار األجنيب املباشر بـ
  ،REV من الـ  %خيل الصافية بـ داامل ،   CTRN (حسابات شخصية). من الـ  %بـ  التحويالت اجلارية الصافية (  

  .Eviews 6.0لة هي املربعات الصغرى العادية بإستعمال برنامج طريقة التقدير املستعم          
كدالة يف أساسيات ميزان املدفوعات تظهر ضعف حتديد الدينار اجلزائري إن تقدير سعر الصرف اإلمسي   

بـ  مقارنة بتدفق السلع، املداخيل ورؤوس األموال إىل اخلارج، هذه الوضعية تفسر بتسجيل إرتباط قليل قدر  ، حيث أنذا ما يعكس أثر ضعيف للمتغريات اخلارجية على تطور سعر صرف الدينار اجلزائري، ه(25%)
 .مجيع معامالت املتغريات املفسرة هي تقريبا موجبة

 أثر تطور سعر الصرف على الميزان التجاري.1.1
ورصيد امليزان نعلم أن العالقة املوجودة بني التغريات احلاصلة يف سعر الصرف فالبنسبة للميزان التجاري 

ا عالقة طردية أي كلما إخنفضت قيمة العملة الوطنية أدى هذا إىل حتسن وضعية رصيد امليزان  التجاري، أ
التجاري، وعند تقدير هذه العالقة ومن خالل معامل اإلرتباط يثبت وجود عالقة طردية خطية ضعيفة نسبا 

الذي تنص عليه النظرية اإلقتصادية، حيث نسجل  بني سعر الصرف وامليزان التجاري، ال ترقى إىل املستوى
بداية تطبيق اإلصالحات أن سعر الصرف اإلمسي هو يف إنزالق متواصل، ومنه فإن امليزان  1988منذ سنة 

، ومنه فإن الضغوط  )2000-1996( الفرتةالتجاري واحلساب اجلاري قد مروا مبراحل متتالية من العجز خالل 
عر الصرف وعلى التجارة اخلارجية من طرف نظام الرقابة قبل التحويل اإلداري يف القوية اليت طبقت على س
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قلبت موازين العالقات السببية القائمة بشكل عادي، أما فيما خيص تطور سعر الصرف احلقيقي  1994سنة 
لإلقتصاد وإنه من الواضح أن تدفق السلع مل يكن له آثارا على تنافسية السعر  هو من ناحية غري معرب عنه،

اجلزائري املقاس بسعر الصرف احلقيقي، هذا مايفسر أن مرونة سعر الصرف احلقيقي هي ضعيفة مبا فيه 
  .)بالنسبة ألحجام الصادرات 0و بالنسبة ألحجام الواردات -0.3658(الكفاية 

  أثر سعر الصرف على الحساب الجاري.2.1
ن اجلاري، حبكم أن رصيد كل من ميزان إن امليزان التجاري يتحكم بشكل كبري يف وضعية امليزا

اخلدمات والعوائد والتحويالت يعيش اإلستقرار النسيب طيلة الفرتة حمل الدراسة، ويف املقابل أن وضعية أسعار 
التجاري اجلزائري بسبب ضعف اجلهاز اإلنتاجي  نالنفط تعترب هي احملدد األساسي للتطور احلاصل يف امليزا

، 1998و  1990عليه نالحظ أن احلساب اجلاري سجل أرصدة ضعيفة مابني سنة خارج قطاع احملروقات، و 
،  )1998-1994(اليت تزامنت مع هذه الفرتة مع اإلصالحات اهليكلية وتبين برنامج التصحيح اهليكلي 

 1999باإلضافة إىل تدهور الوضع اإلقتصادي واألمين، مث سجل هذا امليزان بعد ذلك إنتعاشا طفيفا يف سنة 

وإستمر هذا التحسن  ،دوالر للربميل 17.9مليار دوالر اليت قابلها إرتفاع يف سعر البرتول إىل  0.578قيمة ب
  بعد ذلك يف ظل إستقرار الوضع وإرتفاع أسعار النفط.

  سعر الصرف واإلستثمار األجنبي المباشر.3.1
ا رصيد اإلستثمار األجنيب املباشر يف تعديل  امليزان الكلي، إال أن املالحظ رغم األمهية اليت يتمتع 

ذا اجلانب، والذي تزامن مع تدهور الوضع األمين خالل فرتة  لتطور رصيد هذا البند ال يلتمس روح اإلهتمام 
التسعينيات وضعف املناخ اإلستثماري ومتركزه بشكل كبري على قطاع احملروقات، كما نالحظ أن اإلستثمار 

جدا ال ترقى إىل مستوى اإلجراءات والتحفيزات اليت رمستها السلطات  األجنيب املباشر حقق أرقام ضعيفة
أرصدة التتجاوز  1995وسنة  1990العمومية يف إستقطاب اإلستثمار األجنيب، حييث سجلت مابني سنة 

فقد سجلت إنتعاشا ضئيل نوعا ما  )2000-1996(مليار دوالر كحد أقصى، أما خالل الفرتة  0.03قيمتها 
عرف رصيد اإلستثمار األجنيب املباشر إنتعاش مقداره  2001مليار دوالر، لكن يف سنة  0.5يمتها مل تتجاوز ق

على التوايل، هذا دليل  2003و 2002مليار دوالر يف سنيت  0.62و 0.97مليار دوالر، مث حقق قيمة  1.18
  على التشبع النسيب الذي شهدته القطاعات مضمونة العائد . 

قتصادية إن العالقة القائمة بني تطور سعر الصرف و اإلستثمار األجنيب املباشر فمن جانب النظرية اإل
ستقطاب اإلستثمار إهي عالقة طردية، أي معناه أن إخنفاض قيمة العملة الوطنية من املفروض يؤدي إىل 

من  (%1)تعدى األجنيب املباشر، وبالتايل فإن تدفقات اإلستثمار األجنيب إىل داخل اجلزائر تبقى هامشية ال ت
إضافة إىل كون اجلزء األكرب من هذه التدفقات يستهدف قطاع احملروقات، وقطاع ، الناتج الداخلي اخلام

اخلدمات، وبالتايل فإن الصادرات اجلزائرية بقيت حتمل صيغة تصدير منتوج وحيد سعره يتحدد يف السواق 
ناحية غري معرب عنها يف تفسري تطور الدينار اجلزائري، ، ومنه فإن اإلستثمارات اخلارجية املباشرة هي من العاملية
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نالحظه من إختبار استودنت الذي يؤكد على عدم الوثوق مبعامل اإلستثمار األجنيب املباشر الذي  وهذا ما
مل تكتف للحصول  1994وسنة  1991، فعملية ختفيض الدينار واليت كانت على مرحلتني سنة يظهر مرتفعا

ية، ذلك لكون الدينار اجلزائري كان مقوما بأعلى بكثري عن قيمته التوازنية، وبالتايل فإن على النتائج النظر 
عملية التخفيض مل تساهم سوى يف تقريب سعر صرف الدينار الرمسي من املستوى التوازين، هلذا نرى إنعدام 

   . قولجتاه عملية التخفيض اليت اليراها سوى عودة إىل املعإردة فعل املستثمر األجنيب 
إن تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر املسجلة يف فرتة التعومي املدار مل تكن حتصيل حاصل لنظام سعر 
الصرف بل كانت نتيجة لسياسة التشجيع على اإلستثمار، والضمانات املقدمة للمستثمرين األجانب وكذا 

ود املبذولة يف هذا اجملال خاصة فيما يتعلق إهتمام السلطات اجلزائرية بتوفري املناخ املالئم، إضافة إىل اجله
  بإتفاقيات حتويل جزء من الدين اخلارجي اجلزائري إىل إستثمارات مباشرة .

  المداخيل الصافية و سعر الصرف.4.1
كذلك من املفروض أن هذا احلساب يستجيب بشكل كبري للتغريات احلادثة يف سعر الصرف 

ختذت احلكومة اجلزائرية يف هذا الشأن العديد من اإلصالحات مست ومستوى تطور النظام املصريف، وعليه إ
الدينار اجلزائري والنظام البنكي، وما نالحظه على مستوى هذا احلساب املسجل للعجز خالل كل الفرتة حمل 

يف  %20و  %57.14الدراسة، حيث أن اجلانب الدائن منه عرف تطور ملحوظ، حبيث سجل تطور نسبة 
على التوايل هذا مايدل على درجة إستجابة حتويل العوائد واألرباح واملداخيل  1995سنة و  1992 كل من سنة

اية برنامج  ا الفاعليني اإلقتصاديني املتواجدين باخلارج إىل الداخل وإستمر هذا التحسن إىل غاية  اليت قام 
ققة بذلك حتسن بنسبة مليار دوالر فقط، حم 0.37، اليت سجلت قيمة 1998التعديل اهليكلي يف سنة  ن تقريب أ، ويعود هذا إىل اجلهود اليت بذلت من قبل احلكومة اجلزائرية يف ش1995مقارنة بسنة  208.34%
باإلضافة إىل حتسني األداء املصريف وتسهيل عمليات التحويل والصرف اليت عززت  ،الدينار من قيمته احلقيقية

 %115.78الذي جنم عنه حتسن يف قيمة اجلانب الدائن بنسبة الوضع األمين واإلقتصادي  بعد ذلك بإستقرار
، إال أن هذا اجلانب مل يرقى إىل مستوى تغطية اجلانب املدين من امليزان، الذي 2003و  2000بني سنة ما 

سجل هو اآلخر عجز بتطور طفيف نسبيا متاشيا مع وضعية قيمة الصادرات البرتولية، حبكم أن الثقل الذي 
ك األجنيب يف قطاع احملروقات له وزن كبري يف التأثري على هذا امليزان، وهذا عن طريق حتويل عوائده ميثله الشري

ا أو تشغيلها يف السوق النقدي أو املايل،  ودخوله إىل البلد األصلي اليت مل تلقى جو مناسب إلعادة إستثمارا
يف بعض القطاعات خارج  1999نة جبانب التطور الذي عرفه اإلستثمار األجنيب املباشر خاصة بعد س

احملروقات كقطاع اإلتصاالت والبناء ، بسبب التسهيالت اليت كرستها اجلزائر من أجل إستقطاب اإلستثمار 
  .رؤوس األموال األجنبية

من جانب النظرية اإلقتصادية واليت تنص على وجود عالقة طردية بني التطور احلاصل يف سعر الصرف 
، وعليه ومن خالل النتائج يتضح عن وجود عالقة ضعيفة بني سعر صرف الدينار وميزان ورصيد ميزان العوائد
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املداخيل الصافية، وهذا دليل على أن سعر الصرف له دور ضعيف جدا يف تفسري التغريات احلاصلة يف ميزان 
  املداخيل.

  سعر الصرف و التحويالت الجارية الصافية.5.1
املال من بلد إىل آخر دون مقابل مباشر، وتتكون من اهلبات تتضمن هذه التحويالت إنتقال رأس 

والتعويضات اليت تتلقاها الدولة أو متنحها للعامل اخلارجي، وقد تكون عينية أو نقدية، وبالتايل فإن تدفقات 
خالهلا سجل هذا الرصيد  1993و 1990التحويالت عرفت تذبذبات طفيفة خالل املرحلة املمتدة مابني سنة 

 )1998-1994(مليار دوالر، مث بعدها وتزامنا مع بداية تطبيق برنامج التعديل اهليكلي 1.33 نويمعدل س
اية التصحيح اهليكلي ، 1994مقارنة بسنة  1996 يف سنة %37.14سجل إخنفاض حمسوس بنسبة  وعقب 

عرف مث بعدها ، 2001 و 1999 بني سنة ما %15.18 سجل إخنفاض حمسوس يف قيمة التحويالت بنسبة
مليار دوالر،  1.57و  1.07 ، حينها بلغ الرصيد قيمة2003 و 2002 هذا الرصيد إنتعاش يف كل من سنة

فمن جانب النظرية اإلقتصادية فإن ، 2003 و 2001 مابني سنة %134.33 مسجال بذلك تطورا بنسبة
حظ وجود عالقة ضعيفة ، وعليه نالالعالقة القائمة مابني سعر الصرف والتحويالت اجلارية هي عالقة طردية

  بني املتغريين.
إن التقدير على املدى القصري لسعر الصرف اإلمسي واحلقيقي كشف لنا إرتباط ضعيف بني متغريين 
إثنني والفروقات املركبة مليزان املدفوعات، إن السيطرة على أساسيات موارد اإلقتصاد اجلزائري (أسعار البرتول، 

ا على دائرة العمل أسعار الفائدة املطبقة على ال قروض اخلارجية) دفعت السلطات العامة بإختزال أثر تقلبا
  اإلقتصادية بواسطة سعر الصرف.

وبتغيري موضع التحليل السابق على املدى الطويل، إستطعنا إستنتاج غياب كامل للتكامل املشرتك بني 
اخلام، هذا يرفض طبقا للقياس وجود سعر الصرف اإلمسي ومستوى امليزان اجلاري املنسوب بالناتج الداحلي 

عالقات للمدى الطويل بني املتغريات حمل الدراسة، كذلك خلصنا إىل غياب كامل لسببية غراجنر بني سعر 
 الصرف وامليزان اجلاري.

  فروقات التضخم.2
وحيول  يسهم اإلستقرار النقدي يف جتنيب اإلقتصاد اآلثار السلبية للتغريات غري املواتية اليت تعصف به،

هذا اإلستقرار دون تدهور مستويات املعيشة وهو من أهم الشروط الالزمة لتحقيق النمو يف مستويات اإلدخار 
واإلستثمار داخل الدولة، ويرتكز اإلستقرار النقدي بشكل أساسي على إستقرار سعر الصرف، فإذا كان هذا 

تطلع الدولة لتحقيقها، ويسهم يف حتسن وضع السعر يتسم بالواقعية فإنه خيدم األهداف اإلقتصادية اليت ت
احلساب اجلاري واإلستمرار يف تعزيز إحتياطات الدولة من العمالت األجنبية الالزمة إلدارة سعر الصرف إىل 
جانب دوره يف جتنيب اإلقتصاد الوطين للضغوط التضخمية، كما أن أمهية سعر الصرف يف جمال تنويع اهليكل 

قة بني سعر الصرف واألسعار احمللية للسلع الدولية، لذلك فإن تغري سعر الصرف يؤثر اإلنتاجي تنبع من العال
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ا) مقارنة بالسلع احمللية، ونتيجة إلختالف أسعار هذه السلع بني الدول  على أسعار السلع الدولية (املتاجر 
   .ملعامالت الدوليةوإختالف معدالت التضخم أصبح ينظر بشكل رئيسي إىل قدرة أسعار الصرف على تنفيذ ا

ا  يوجد هناك أبعاد متعددة لتحديد سعر الصرف التوازين واليت جيب على السلطات النقدية األخذ 
لتحديد سعر الصرف املالئم لعملتها والذي حيقق هلذه السلطات األهداف املوضوعة ومن بني هذه األبعاد هو 

لصرف التوازين احلقيقي، أي األخذ باإلعتبار الفارق يف األسعار، حيث يتعلق هذا البعد بتحديد سعر ا
التضخم بني اإلقتصاد احمللي واإلقتصاد األجنيب يف حتديد سعر الصرف، وهذا املقياس هام ألنه يستخدم  

قتصاد احمللي مقارنة باخلارج وذلك من حيث العرض والطلب على لإلكمعيار لقياس القدرة التنافسية النسبية 
ي واألجنيب وبالتايل فإن هذا البعد يأخذ ما يوفره سعر الصرف احلقيقي للعملة من مزايا السلع ورأس املال احملل

  إنتقادات. وما حيمل من صعوبات أو
هل هناك تقارب بني التضخم احمللي والتضخم األجنيب حتت دفع حترير  :تساؤالت كثرية ماتطرح

مبستوى التنمية ؟.وهل هناك رابط بني تطور األسعار وختفيض قيمة العملة الوطنية؟.وهل هذا التقارب يتأثر 
  فروقات التضخم وحتديد سعر صرف الدينار اجلزائري؟.

)log         [1]  :إن العالقة العامة اليت تربط معدل النمو لسعر الصرف اإلمسي واحلقيقي وفروقات التضخم هي كما يلي ) = log( ) + −               
:حيث أن  

  معدل التضخم اخلارجي.: 	،  معدل التضخم احمللي:   
        log( 	،معدل النمو لسعر الصرف اإلمسي:  ( log(  معدل النمو لسعر احلقيقي.: (

  ) 2010-1970( فروقات التضخم على تغيرات سعر الصرف اإلسمي تقدير )02(الجدول

d   تغريات املفسرةملا log(M) d	log(Y) C DW R2 d	log(TCN)1.3947 -1.6689- -  -  1.08  0.24  t-Statistic 3.6266 -1.3244 - -  -      d	log(TCR)- - 0.0668 -0.1744  12.03  0.4  0.01  t-Statistic - - 0.5359 -0.6617  3.75  -  -  
  )IFS2011( الدولية املالية من مؤسسة اإلحصاءاتاإلحصائيات مأخوذة  المصدر:

  Eviews 6.0 طريقة التقدير املستعملة هي املربعات الصغرى العادية بإستعمال برنامج
معدل التضخم األجنيب هي من ناحية  ومعدل التضخم للجزائر  INFDإن معامالت املتغريين 

هو   R2 ، غري أن معامل اإلرتباط العام 1-و1+ ظرية اإلقتصاديةقريبة من القيم اليت تنص عليها الن املدلول
، إنه مفهوم ضمنا أن فروقات التضخم يف اجلزائر مل تلعب دور من ناحية املدلول يف تعريف سياسة ضعيف

سعر الصرف، من جهة أخرى معدل التضخم الداخلي يظهر كليا منفصال من خالل معادلة الطلب على 
  دية للجزائر.النقود للسياسة النق

 سعر الصرف الحقيقي ومستوى التنمية.3
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مث ، Balassaختالل سعر الصرف يف البلدان الناشئة وهذا ما يسمى بأثر إيف هذا الصدد حناول تفسري ظاهرة 
 على حالة اجلزائر. قتصاديات الناشئةإلل Coudert تطبيق منوذج

 Balassa أثر.1.3

ومنه ريف سعر الصرف يف البلدان السائرة يف طريق النمو، يستخدم لتفسري ظاهرة حت Balassaإن أثر  
  .1ستمراريتها على املدى الطويلإمربيقية تركزت على نظرية التكامل املتزامن واليت أظهرت ألالدراسات ا فإن

على التميز بني السلع القابلة لإلجتار والسلع غري القابلة لإلجتار، وكذا على  Balassaيرتكز حتليل 
ذا يسلط الضوء كذلك على نتائج فوارق التطور على مستويات سعر  PPA الـ ادل القدرة الشرائيةنظرية تع و

 قتصاديات التبادل.إالصرف بني 

يفرتض أن السلع  Balassaفإن حتليل  ،الكالسيكية PPA الـ وخالفا لنظرية تعادل القدرة الشرائية
يف حني أن السلع غري القابلة للتبادل هي  ،سعر الوحيدالقابلة للتبادل هي خاضعة للمنافسة الدولية وكذا لل

  قتصاديات اليت هي يف تبادل.إلني أسعار السلع غري التبادلية لإذن هناك فارق ب ،ليست خاضعة للمنافسة
هذا األخري يصبح أكثر وضوح بني بلدان ذات مستوى تكنولوجي خمتلف، ومن خالله فإن التقارب 

 2 ب أسعار السلع غري قابلة للتبادل.ملستوى التطور حيث على تقار 

وهو يعكس مساواة القدرات  ،فإن سعر الصرف احلقيقي هو مساو للواحد PPAحتت فرضية الـ
ادين إثنني الذي فيه الفارق صقتإثنتني، هذا الدليل غري متوقع حصوله بني إما بني عمليتني  الشرائية احلقيقية

مر على املدى الطويل فإن تكافؤ قدرات الشراء ال تستطيع أن مست Balassaالتكنولوجي مهم، إذا كان أثر 
تكون حمققة، وإن احللول الوحيدة ملعاجلته ستكون بتقليل الفارق التكنولوجي للخروج من فخ التخلف، أو 

قتصاد ما مركب من نوعني إ. ونفرتض أن Balassaستدالل إاملرور من مرحلة ظهور إىل مرحلة تطور تعود إىل 
وسلع غري قابلة لإلجتار بأسعار حملية وخارجية  ∗و سلع قابلة لإلجتار بأسعار حملية وأجنبية  من السلع،

  .∗و 
قتصاد يف طور النمو، إن التطور إلرتفاعا إوتكنولوجيا متقدمة بالنسبة إىل دخل أكثر  قتصاد متطورإيف 

ا  ،عارتفاإالتكنولوجي ميد بإنتاجية شاملة أكثر  وإن كانت هذه خمتلفة خالل دراستنا لقطاع السلع املتاجرة 
ا، ومنه فإن السلع التبادلية هي  =حمققة لقانون السعر الوحيد أو قطاع السلع غري املتاجر  . ∗ 

  حنرافات تأيت إذن من وجود سلع غري قابلة للتبادل.إلوا
 البلدان املتطورة هي مرتفعة مقارنة يف البلدان الناشئة، وإنه يف رتداد يف نفس العملة، األجور يفإلإذن با

فرتاضني يضمن أن إلهي متساوية بسبب فرضية سهولة احلركة املطلقة للعمل هذين ا ألجوراقتصاد إلنفس ا

                                                 
1 Busson F. et Villa P. (1996), " L’effet Balassa : un effet robuste et longue période ", in Revue du CEPII,       
  N°66, 2ème trimestre. 
2 Ronald Mac Donald, (1995), " Long run exchange rate modeling, a surrey of the recent evidence ", IMF        
    Staff papers, Vol 42, N°03, September. 
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ري قتصادات املتطورة وبالنتيجة أسعار السلع غإلا األجور يف قطاع السلع غري قابلة للتبادل هي مرتفعة جدا يف
>رتفاعإقابلة لإلجتار ستكون أكثر  . ∗.  

إن عدم املساواة هذه توضح ضآلة التقدير لعمالت البلدان الناشئة، وهذا يصيب مستويات التنافسية 
  الومهية وبطيعة احلال فإن أسعار السلع غري قابلة لإلجتار هي األكثر ضعفا.

  حتت مقاربتني يف تطور ويف مستوى. هو مدروس Balassaيف املخطط التجرييب ألثر 
يف تطور يسمح بتفسري امليول عند تسعري سعر الصرف احلقيقي خالل أحداث التطور لبلدنا  Balassaأثر   - أ

شيء، إنه من املفرتض أن اإلنتاجية من قطاع السلع القابلة للتبادل ترتفع بشكل سريع مقارنة بقطاع السلع 
شأ عن فرضية تنفيذ السلع القابلة لإلجتار لقانون السعر الوحيد على هذا اإلرتفاع ن ،غري قابلة لإلجتار
 املستوى العاملي.

احلقيقي مقارنة مبستوى يف مستوى يسمح باملقارنة إىل فرتة معطاة مستوى سعر الصرف  Balassaأثر   - ب
قيمة متزنة  ميكننا كتابة أن السعر احمللي هوحيث قتصادي نأخذ ثانية مالحظات السعر السابقة، إلالتطور ا

=        [2] من السلع التبادلية وغري تبادلية: a ∙ P + (1 − a)P  
  جتار يف الطلب احمللي.إلجزء من السلع القابلة ل aمع أن: 

=        [3]  ونعلم أن سعر الصرف احلقيقي املطبق على السلع القابلة للمتاجرة ميكن أن تكتب: ∗ + −    [4]        = P∗ + e − P 
  : سعر الصرف احلقيقي املطبق عند الطلب على السلع التبادليةمع أن: 

  : سعر الصرف احلقيقي املطبق عند الطلب العام
، فنتحصل على العالقة اليت تبني سعر الصرف احلقيقي كدالة تابعة لألسعار [4]من  [3]بطرح املعادلة 

 :قتصاد احمللي واألجنيبإليف ا بية للسلع القابلة للتبادلالنس
 − = [ ∗ + − ] − [ ∗ + − ]      [5] 

 = [ ∗ − ] − [ ∗ − ]	  
 = + [ ∗ − ] − [ ∗ − ]  [6]  
 = + [ − ] − [ ∗ − ∗] 

سعر الصرف احلقيقي ،لتبادل مقيدة بقانون السعر الوحيد)ل (السلع القابلة Balassaستعمال فرضيات إب
=        [7]  :هذا يعطي ،للسلع التبادلية يساوي الواحد الصحيح 1 + [ − ] − [ ∗ − ∗] 

ق بالسلع التبادلية يف لر املتعفإن سعر الصرف احلقيقي يساوي الفرق بني السع [7]من خالل املعادلة 
 قتصاد الناشئ، ومنه فإنإلجدا يف ا بادلية ضعيفتا لذلك ونظرا ألن سعر السلع غري قتصادين، خالفإلا
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على عدم تقيم سعر صرف حقيقي. وإنه من املالحظ إن كان  ثر األول سينخفض بسرعة، إن هذا حيالسع (   .Balassaستدالل يفسر أثر إلللتبادل خمتلفة عن الواحد هذا اللسلع القابلة  (
	:ر الصرف احلقيقي العامإلعادة إتزان سع = ∙ + (1 − وتعويضه يف معادلة سعر الصرف (

−        [8] احلقيقي فنتحصل على: = − ∙ − (1 − ) = (1 − )[ − ] [9]        ∗ ∙ ∗ = ∗ − ∗ ∙ ∗ − (1 − ∗) ∗ = (1 − ∗)[ ∗ − ∗ ]  
  

=        [10] وأخريا نتحصل على: 1 + [ − ] − [ ∗ − ∗] = 1 + (1 − )[ − ] − (1 − ∗)[ ∗ − ∗ ]                                  
 مع أن:

  قتصاد املتطور إلقتصاد الناشئ واإللب النهائي لطمتثل احلصص اخلاصة للسلع القابلة للتبادل لل ∗و   
  قتصاد احمللي واألجنيب.إلاصة بالسلع غري قابلة للتبادل ل: األسعار اخل∗و 

∗P]قتصاد ناشئ الفارق إسعر السلع القابلة للتبادل يف حالة ضعيفة يف  Balassaمن خالل  − P∗ ضعيف  [
P]جدا عن الفارق  − P ر السلع غري قابلة للتبادل رتفاع ألسعاإهو  ،يف هيكل الطلب النهائي املطابق [

قتصاد الناشئ، إال أن يف إلخنفاض سعر الصرف احلقيقي يف اإقتصاد املطور، الذي حيث على عدم إليف ا
ملعادلة هيكل الطلب النهائي غري املتساوي هناك آخر يدخل ضمن السلع غري قابلة للتداول بالعودة إىل ا

P] السابقة نعرف أن − P ∗P]حنراف إهو أعلى من  [ − P∗ 1)تزان إهو إذا كان كذلك  [ − a) هي ،
1)مهمة أكثر عن إتزان  − a∗) خنفاض القيمة هي الضآلة يف التقومي سعر الصرف احلقيقي ستكون إ، فإن

  قوية أكثر.
 قتصاديات الناشئةإلل Coudert .Vنموذج 2.3.

، وحوارات عن جديد النظام النقدي الدويل، هناك 1999ت ظهور العملة األوروبية املوحدة سنة يف وق
 1997ستقرار أسعار الصرف وخباصة الدول الناشئة، ألن األزمة اآلسيوية سنة إرتفعت لتنصح بإأصوات 

ا تظهر بشكل واضح مصلحة احلكومة يف قياس وإعادة تقييم العملة قبل بدء اهلجم   .3ات املضاربيةوخملفا
غري كافية للدول الناشئة اليت هلا أسعار كثرية وضعيفة مقابل الدول املتقدمة لذا جيب   PPAإن قاعدة الـ

الذي يبني ملاذا  "Balassa وهذا ما يسمى بـ"أثر  PPAالـقاعدة  من األولوية تصحيح سعر الصرف حسب
ختالف اإلنتاجية بني القطاع إ. هذا تأثري مرتبط بغري مراقبة بني الدول الناشئة واملتقدمة PPAفرضيات الـ

  .4املعروض والقطاع التابع
                                                 3-	Tchemeni	E.	(1997),	"	Marche	émergents	"	Encyclopédie	des	marchés	financiers,	Economia,	Paris,	       			 		PP.	99.	4-	Coudert V. (1999), " Comment définir un taux de change d’équilibre pour les pays émergents ",             
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سعر الصرف احلقيقي التوازين  Williamsonإن تعريف سعر الصرف احلقيقي التوازين هو مقرتح أعمال 
يف هذا اجملال سنحاول ، هو سعر الصرف احلقيقي الذي يؤمن يف نفس الوقت التوازن الداخلي واخلارجي

بأن نركز على متغريات كمية ونبقى يف نفس اخلط ألن هناك أعمال أخرى تتوقع  Williamsonق مسعى تطبي
 .5عالقات على الطويل بني سعر الصرف احلقيقي، ومتغريات حمددة هي بنفسها التوازنات الداخلية واخلارجية

 مو وأخرى ناشئةقتصادات سائرة يف طريق النإهذا النوع من األعمال هي مطبقة أحيانا يف حالة 
ا اهليكلية ألن ا قتصادات املصدرة للبرتول هي مثقلة بالديون وبشدة وهي موضوعة حتت إلبسبب خصوصيا

  برنامج اإلصالح اهليكلي.
ملقرتحة من طرف املعهد ا (NIESR)ستعملت معادالت التجارة اخلارجية مثل طريقة إهناك أعمال 

في هذه املقاربة حيسب سعر الصرف التوازين باملرونات املقدرة ف ،جتماعي للندنإلقتصاد والبحث اإلالوطين ل
للتجارة اخلارجية، مثل معطيات التجارة اخلارجية حلجم موجود نوعا ما على املدى الطويل للدول الناشئة. 

، حيث تعتمد على العالقات يف خمتزلةومقاربات أخرى حتسب سعر الصرف احلقيقي التوازين حسب معادلة 
لى توازن داخلي قتصادية أساسية مبنية عإطويل موجودة بني سعر الصرف احلقيقي ومتغريات املدى ال

جمموع  ، ومنه فإن تسمح بوضوح هذه العالقة على املدى الطويل Cointégration الـ وخارجي. إن طريقة
التوازين حتت شروط  اآلثار اليت حتدث على امليزان اجلاري يف املدى الطويل هلا تأثري على سعر الصرف احلقيقي

  مضاعفة لتوازن داخلي مع دعم الوضعية اخلارجية الصافية.
ا  Goldmanمبنية على وضعية البنوك واألسواق، كذلك دليل  Gagnon(1996) هناك دراسة قام 

Sachs  هذا  ،ختيار احملفظة املاليةإيقرتح تنظيم سعر الصرف التوازين وذلك من أجل توجيه املستثمرين يف
، Goldman Sachsلـ سعر الصرف التوازين الديناميكي يف األسواق الناشئة ( GSDEEMER ر مسمىالسع

على سعر الصرف احلقيقي على املدى الطويل،  Balassaوأخريا هناك منوذج جزئي سيبدأ على حتقيق دوام أثر 
 ،د الدين اخلارجيقتصادي الكلي وإمكانية تأييإلمن خالل دليل مهم للتوازن ا Williamsonيأخذ تعريف 

   V. Coudert(1999)هذا النموذج هو مقرتح 
أنه حمقق، امليزان التجاري يرتبط إجيابيا بسعر الصرف احلقيقي، وخاصة  Marshall Lernerنفرتض أن شرط 

=        [11]  سعر الصرف للسلع القابلة للتبادل. α.      
  : امليزان التجاريBCمع أن: 

  يفرتض ثباته على املدى الطويل معامل موجب :
  سعر الصرف احلقيقي للسلع التبادلية :

N)كما ميكن كتابة احلساب اجلاري   كما يلي:  (
                                                                                                                                                    
    Economie in international revue du CEPII, N°77-1er trimestre, P. 48. 
5- Coudert V., op.cit,	P.	49.	
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[12]        = − × = −      
  : احلساب اجلاريمع أن: 

  قرض: سعر الفائدة املطبق من طرف امل
  : خمزون الديون اخلارجية

=       [13]    أو: − + ×  
  = (1 + ) −  
  [14]       = (1 + ) −  

 
 حنصل على: PIBوبقسمة طريف املعادلتني على 

 [15]        = (1 + ) ∙ − = (1 + ) ∙ ∙ −  

  حيث أن: (Ed) بـ PIB بالتعويض املتغريات املتعلقة بـ
                                                       = = ⇒ −           

  :مع أن
  (t)للفرتة  PIBالـ  : نسبة الديون اخلارجية على

)للفرتة  PIBنسبة الديون اخلارجية على الـ : − 1)  
θ)مسي على اإلنتاج إلوبإدخال معدل النمو ا =        [16]  عادلة التالية:فنتحصل على امل ( (1 + ) ∙ ∙ −  

                                                        = (1 + ) ∙ ∙
θ
−  

  
  مع أن:

 
θ = 																																
θ = − 1 ⇒ =

θ

  

−        [17] بتفرقة املعادلة بنسب الدين اخلارجي نتحصل على: = θ

θ
∙ −   

)ه حمقق منه ستلزم أن نفرتض شرط دعم املديونية اخلارجية أن = املعادلة األخرية تربط سعر  ،(
=        [18] الصرف احلقيقي للسلع القابلة للتبادل بنسبة الديون اخلارجية: ∙ ∙  
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=نعلم أن:  + [ − ] − [ ∗ − احلقيقي يقدر بكتابة دالة بأثر  إذن سعر الصرف [∗
Balassa :[19] وبقيد الدين اخلارجي كما يلي        = 1α ∙ i−θt1+θt ∙ Edt + [(PT − P) − (PT∗ − P∗)] 

الزيادة يف نسبة الديون اخلارجية  :من هذه املعادلة يتبني أن سعر الصرف احلقيقي ينخفض حتت أثرين
فرتاض معدل منو إقتصاديات املتقدمة بإلقتصاديات الناشئة واإلاف األسعار النسبية بني احنر إو  PIBالـعلى 

  حقيقي عايل وسعر فائدة مطبق من طرف املقرض.
  على حالة اإلقتصاد الجزائري Coudert تطبيق نموذج3.3.
اجلزائري وحتديد  إن النموذج الذي حناول تقديره يدرس سلوك عالقتني مها سعر الصرف احلقيقي للدينار     

األساسيات، وعالقة اإلستقرارية على املدى الطويل و املدى القصري بإستعمال ديناميكية التقارب حنو نقطة 
  التوازن ومنه فإن:

 [20]        = +  
  تتضمن املتغريات التالية: مع أن 

لد حمل الدراسة وهو اجلزائر والبلد األجنيب أي الواليات إحنراف أو فارق مستويات املعيشة للبمتثل  
	املتحدة األمريكية، مقاس بإستعمال الـ   . (1999)  = −                                                                      

  ارجية على الناتج الداخلي اخلام ، وحتسب بالعالقة التالية:نسبة الديون اخل متثل  
                =              

)متثل املسار العشوائي والذي خيضع للتوزيع    . . ) 

)إن سعر الصرف احلقيقي  =  وحيسب بالكيفية التالية: يعرف بسعر لصرف الـ  ( log ⁄ ⁄                                                                    
.6إن هذا القياس لسعر الصرف احلقيقي أستعمل من طرف  −7و (1999) − و (2000) (1996)8 

)سعر الصرف احلقيقي التوازين  إلجياد  نستطيع إجيادها منوحتديد األساسيات  [20]نعوضه يف املعادلة (∗
  . (X)القيم املدعمة 

=        [21]  إن معادالت املدى الطويل لسعر الصرف احلقيقي هي ثالثة كما يلي: [ − ] + +  [22]        = + + 	 +  

                                                 
6 Coudert V. (1999),op cit pp51-56 
7 Algitta M.Baulant C.(2000), "régime de change et intégration des pays méditerranéens; l’expérience de la    
   unise" in revue économie politique;110;01/02 
8 Busson F ;Villa p.(1996)."l’effet Balassa :un effet robuste et longue période " in revue CEPII.N066 
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[23]        = + +  
  مع أن:

  للجزائر.  بـ  لوغاريثم الـ  
  .للواليات املتحدة األمريكية  بـ  ريثم الـلوغا  
   الـ نسبة خمزون الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام  
  اجلزائر وأمريكا.متغري صوري يقيس اإلحنراف يف مستويات املعيشة بني  − 

  قيقي.لوغاريثم سعر الصرف احل 
وإحصائيات  (2011)الدوليةإن املعطيات املستعملة لإلقتصاد اجلزائري مستخرجة من اإلحصائيات املالية 

1970)والعينة املدروسة مأخوذة ببيانات سنوية للفرتة، (1999) البنك الدويل − ومنه نرتكز يف ، (2010
  البداية على التحليل البياين للمتغريات حمل الدراسة.

  ، نسبة الديون الخارجية، سعر الصرف الحقيقي للجزائرBalassaتطور أثر : )02(الشكل
  )2010-1970(خالل الفترة 

                              
ينب أنه خالل   (Ed) وبالنسبة ملخزون الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام )02(إن حتليل الشكل 

قة دالة بني سعر الصرف احلقيقي واملديونية، مل تكشف خالل هذه سنوات السبعينات ليس هناك أي عال
العشرية شروط اإلستدانة اخلارجية ومل تطرح أي مشاكل حقيقية على اإلقتصاد اجلزائري، بل بالعكس اجلزائر 
إستفادت من مرونة شروط القروض لتمويل العجز يف امليزان اجلاري، وإن صيانة سعر الصرف اإلمسي ذو 

ات الثابتة مل تسمح لسعر الصرف احلقيقي لتربير تعديل  الضغوط اخلارجية مبقدار مستويات األسعار التكافؤ 
ضة من قبل إدارة الصرف يف اجلزائر أي التسعري اإلداري، وهذا ما قام بتجميد الضبط و اليت كانت مفر 

  والتعديل عن طريق معدل التضخم الداخلي.
ا إنطالقا من م ، فمسار نسبة 1982نتصف سنوات الثمانينات تبعا ألزمة هذه العالقة زادت حد

فأصبحت العالقة ملموسة، وإنه من  1985الدين اخلارجي إحنىن إجتاه مسار سعر الصرف احلقيقي يف سنة 
فإن سعة هذه املتغريات تكون األحسن أن تكون هناك عالقة بني بني الدين اخلارجي وسعر الصرف احلقيقي 

ب القول أنه يوجد أثار أخرى مبينة جدا لتفسري تغريات املدى القصري لسعر الصرف مرتبطة قليال، ومنه جي

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

TCRPPA

-16,000

-14,000

-12,000

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

ECART

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

ED



206 
  

الحظا يف تطور سعر الصرف احلقيقي، إال أنه يف املدى الطويل فإن نسبة الدين اخلارجي لعبت دور م
عالقة الدالة فهي مؤكدة من ال Balassaمستويات املعيشة واملعرب عنها بأثر  يف أما بالنسبة لإلحنرافاحلقيقي، 

 .بني فارق التطور وسعر الصرف احلقيقي
   إختبار إستقرارية المتغيرات1.

أن تكون السالسل الزمنية للمتغريات حمل  إن أحد الشروط الضرورية إلختبار التكامل املشرتك، هو 
  )07 جذر األحادي (أنظر للملحقلل  "ADF"الـ، نستعمل هنا إختبار الدراسة مستقرة من نفس الدرجة

 )2010-1970(خالل الفترة  للجذر األحادي  "ADF"الـ:اختبار )03(الجدول
 (1)  0.95-  0	  درجة التكامل  درجة التأخري  املتغريات

 0 -4.08  (0) 
 0  -2.51  (1) 
 0 -4.8  (0) 

 0 -1.75  (1) 
 0 -6.11  (0) 

احملسوبة أكرب من القيم احلرجة اجلدولية لكل   tφنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيم 
H)وبالتايل نقبل الفرضية العدمية  ،(%5) املعنوية مستوى معنويةاملتغريات حمل الدراسة عند مجيع  أي  (

و إلرجاعها مستقرة  للمتغريات املدروسة،ستقرارية هذه السالسل الزمنية إوجود جذور وحدوية وبالتايل عدم 
للتفاضالت األوىل للمتغريات غري املستقرة فقد  ADFومنه فإن إختبار ، األوىلمن الدرجة  عليها الفروق طبقنا

غر من القيم احلرجة اجلدولية عند مجيع املستويات مما يعين رفض فرضية العدم احملسوبة أص tφ ـأعطى قيما ل
  . وبالتايل فإن السالسل مستقرة (1)كل املتغريات حمل الدراسة هي   نأوهذا يعين 

  تقدير العالقة في المدى الطويل.2
ختبارات تناظر التكامل واليت ختترب وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني إهذه املرحلة نقوم بإجراء يف 

)سعر الصرف احلقيقي )Balassaعنه بأثر وإحنراف مستويات املعيشة املعرب  ( ، ونسبة الديون  (
)اخلارجية إىل الناتج الداخلي اخلام  ستقرارية أو ختبار اإلإول إختبارين األوبالتايل فسوف نقوم بإجراء  ،(

حتديد وحتليل درجة تكامل حد التصادفية (املتغري العشوائي) يف إحندار تناظر التكامل املتزامن و الثاين خيص 
  .)07(أنظر للملحقإختبار  اجلذر األحادي للمتغريات املفسرة إجراء

 " johanson "التكامل المشترك لـ ختبار إ:)40(الجدول
 
Date: 03/26/12   Time: 17:21   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LTCR ECART ED    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
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Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

 None *  0.407608  30.43222  29.79707  0.0422 
 At most 1  0.211496  10.01231  15.49471  0.2798 
 At most 2  0.018927  0.745217  3.841466  0.3880 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

، "Aicaike"و ""Schwarzمت حتديد عدد التأخرات املأخوذة يف هذا اإلختبار بإستعمال معاملي 
واليت توجد عالقة  (%5)، ومنه سوف تقتصر الدراسة عند مستوى معنوية  )p=3(أي  )3(فقد وجدنا 

قبول مجيع متغريات الظاهرة يف إحندار تناظر التكامل كمتغريات طويلة  واحدة للتكامل املتزامن، هذا يعين
  بعدم وجود تكامل متزامن. Hاألجل عند مستوى معنوية مقبول وبالتايل تؤكد النتائج على رفض الفرضية

)إشتقاق نموذج تصحيح الخطأ .3   من إختبار التكامل لجوهانسن(
عديلي يسمح بإدخال التغريات الناجتة يف املدى القصري يف عالقة املدى منوذج تصحيح األخطاء هو مسار ت   

=        [24]  :)07(أنظر للملحق توصلنا إىل النتيجة التالية (ECM)الطويل، وبتقدير عالقة املدى الطويل بالـ  0.000229 − 0.88 + 1.34 
يبني أن فارق التطور مستقل بشكل  مستويات املعيشة إحنراف أن معامل [24]ما نالحظه من خالل املعادلة 

كبري إىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية، وهذا يعترب شكل عادي بالنظر إىل وزن اإلقتصاد األمريكي 
بالنسبة لإلقتصاد العاملي، ومن خالل هذا التقدير فإن أصل إحنرافات سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري مل 

إال من جراء قرارات السياسة الداخلية، وعدم تطابق سياسة الصرف مع املستوى النسيب للتطور يف اجلزائر  تنشأ
أما فيما خيص أثر اإلستدانة اخلارجية فهو دليل على إرتفاع  بنقطة واحدة ، مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية

 1.23يف السعر احلقيقي بـ  صاملدى الطويل إنفالنسبة الدين اخلارجي على الناتج الداخلي اخلام جتذب على 
كانت حامسة من حصة اإلستدانة اخلارجية  إىل تفسري تذبذبت   1985وكما يظهر جليا أن املرحلة ما قبل 

  سعر الصرف احلقيقي.
مها أوال وجود  Balassaنالحظ يف األخري أن هذا التقدير أكد خاصيتني مهممتني موضح يف أثر 

يف تفسري سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري ، وثانيا إخنفاض  املدى الطويل على Balassa ومقاومة أثر
سعر الصرف احلقيقي للدينار يف إطار إجراءات التطور لإلقتصاد اجلزائري، هذه الوضعية املعكوسة يف اإلشارة 

)ناتج الداخلي اخلام بالقوة الشرائية اجلزائري لالسلبية للمعامل املرتبط با ، إنه يدل على أن إرتفاع (
  مستوى املعيشة يف اجلزائر يصطحب بزيادة سعر الصرف احلقيقي.

   قياس إختالل سعر الصرف.4
∗يعرف إختالل سعر الصرف كالتايل:  − سعر  ،  ميثل سعر الصرف التوازين ∗، حيث أن  1

  .الصرف احلقيقي املالحظ
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   قياس إختالل سعر الصرف الحقيقي الثنائي للدينار الجزائري: )03(الشكل              

  )Coudert  )1970-2010حسب نموذج                               

  
  [21]حسابات شخصية بتطبيق املعادلة  المصدر:          

 surévaluationمغاالة يف سعر الصرف  )- (القيمة السالبة مالحظة:          
           sous évaluationحتت  التقومي (+)القيمة املوجبة                      

أن املغاالة يف حتديد سعر الصرف احلقيقي عرفت أربعة مراحل وهي   )03(ما ميكن مالحظته من خالل الشكل
  ).2008-2004( و) 1996 -1995( و) 1990 -1985( و) 1981-1978( :كما يلي

  النقدية سعر الصرف والوضعية.4
لقد خلصنا سابقا ومن خالل الفصل الثاين واخلاص بالنماذج النظرية لتحليل سلوك سعر الصرف إىل  

تساع املدخل النقدي لسعر الصرف ليشمل مدى واسعا من النماذج القياسية لتحديد إنتيجة أساسية مفادها 
السعر اجلامد)، - (السعر املرنمعدل الصرف، وترجع جذور املدخل النقدي إىل النموذج النقدي األساسي 

حيث يتحدد سعر الصرف يف ظل السعر املرن مبجموعة من املتغريات األساسية، بعضها نقدي مثل عرض 
النقود، سعر الصرف املتوقع، معدل التضخم املتوقع أو التغري املتوقع يف عرض النقود، واآلخر حقيقي مثل 

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

70 75 80 85 90 95 00 05 10

 Mesalignement



209 
  

جلامد عن النموذج األساسي للسعر املرن من حيث متغريات مستوى الناتج القومي. والخيتلف منوذج السعر ا
حتديد سعر الصرف يف األجل الطويل، وإن كان حتديد سعر الصرف يف األجل القصري يتطلب إضافة معامل 
للتعديل يعكس الفجوة بني املستوى التوازين طويل األجل لسعر الصرف واملستوى التوازين قصري األجل، ومث 

  ر هي احلالة اإلستثنائية يف النموذج النقدي لسعر الصرف يف ظل مجود السعر.أصبحت مرونة السع
لسعر الصرف، من خالل منوذج جديدا للنموذج النقدي جانبا Girton-Roper من فلقد أضاف كل 

 Girton-Roperيأخذ يف إعتباره ضغوط سوق الصرف يف ظل نظم مرنة ملعدالت الصرف، ويعترب منوذج 
النموذج النقدي األساسي يتم تعميمه عن طريق إفرتاض أن حترك سعر الصرف ينحرف عن منوذجا مشتقا من 

فروقات التضخم بشكل خطي مبقدار مزيج معدالت التوسع يف اإلئتمان احمللي والنمو يف عرض النقد 
بذات العوامل اليت يشتمل عليها النموذج النقدي األجنيب، ويقصد من ذلك أن سعر الصرف يتحدد 

  ي، إضافة إىل التغريات يف مكونات القاعدة النقدية.األساس
بإضافة جديدة للمدخل النقدي لسعر الصرف، عن طريق مزج النموذج  Frankelكذلك أسهم 

النقدي للسعر املرن مع منوذج السعر اجلامد، وهو ما يطلق عليه منوذج فروقات أسعار الفائدة احلقيقية لسعر 
  ائدة احلقيقية كمتغري تفسريي عند حتديد سعر الصرف.الصرف، حيث تضاف فروق أسعار الف

ألحد أوجه القصور األساسية يف املنهج النقدي لسعر الصرف عالجا Hoper-Morton وقدم منوذج 
عدم تضمني النموذج النقدي أثر إختالالت القطاع اخلارجي عن طريق إدخال متغري رصيد احلساب  أي

  الصرف يف إطار املنهج النقدي.اجلاري كمتغري تفسريي عند حتديد سعر 
أبعادا عديدة جيب أخذها يف اإلعتبار عند حتديد سعر الصرف، أمهها وأوضح منوذج توازن احملفظة 

رتكيز ضرورة التفرقة بني كل من األجل القصري واألجل الطويل عند حتديد سعر الصرف، فضال عن ضرورة ال
حتديد سعر الصرف، وعدم إمهال دور إختالالت احلساب السياسة املالية عند على دور السياسة النقدية و 

اجلاري يف التأثري على سعر الصرف، وأخريا دور عالوة اخلطر يف حتديد سعر الصرف، ومن مث ينظر إىل منوذج 
توازن احملفظة املركب بإعتباره منوذجا أكثر ثراء لتحديد سعر الصرف، حيث يتضمن معظم املتغريات التفسريية 

  الصرف يف إطار املنهج النقدي. لتحديد سعر
ويضيف منوذج إحالل العملة متغريا تفسرييا مت إمهاله يف مجيع النماذج النقدية سالفة الذكر، وهو 

  اإلحالل بني األرصدة النقدية من العملة احمللية والعملة األجنبية (إحالل العملة).

يقية والنقدية تبحث لتفسري آليات اإلنتقال إن النظريات اإلقتصادية اليت حتاول إعادة ربط الدورة احلق
ا اليت ، و للسياسة النقدية إجتاه دائرة العمل احلقيقية عن طريق عدة وسطاء إن سعر الصرف يعترب كأحد قنوا

  .9تسمح بتفسري أثار التوسعات النقدية على املستوى العام لألسعار وعلى مستوى النشاط

                                                 
9  Lavigne A-Villieu P(1996), "la politique monétaire : nouveaux enjeux, nouveaux débats "Revue  
   d’économie Politique ,106. 
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جية التخفيض ليست مقبولة على املدى القصري، كما أن من خالل إقرتاح النقديني فإن إسرتاتي
إن سعر الصرف احلقيقي يتضمن ألجل تقييمه ،و 10اإلختالالت اخلارجية على املدى الطويل ليست جمدية

هذه ، سعر الصرف اإلمسي، مستوى األسعار احمللية ومستوى األسعار اخلارجية:ثالث متغريات أساسية
 وإن ضبط سعر الصرف احلقيقي جيد نفسه خمصص. املتغريات ال تضبط بنفس السرعة

إن النموذج النقدي الذي يربط الطلب على النقود، الدخل، مستوى األسعار وأسعار الفائدة يكون  
−        [37] :11كما يلي = −  

ىل اخلارج، ولنفرض كذلك لنفرض أن النموذج هو إلقتصادين مفتوحني، فاملعادلة السابقة هي مقبولة بالنسبة إ
∗        [38] :12أن املعلمات متساوية − = ∗ − ∗

 

 مع أن:

  الطلب على النقود احمللي : 
  الناتج اجلاري احمللي:   
  املستوى العام لألسعار احمللي:  
   معدل الفائدة اإلمسي احمللي على املدى الطويل:  
  مرونة الدخل للطلب على النقود:  
  مرونة الفائدة للطلب على النقود:  

يف اإلقتصادين اإلثنني، ومن لنفرض أن سوق النقود يف توازن كل املتغريات باللوغاريثم إال معدالت الفائدة ، و 
−        [39]  نتحصل على مايلي: [38]و  [37]املعادلتني  ∗ = − ∗ − ( − ∗) + ( − ∗) 

  تفرتض مصداقية وصحة تكافؤ القدرات الشرائية : إن النماذج النقدية
                                                                                     [40]    e = − P∗                 
  ني اإلثنني : لوغاريثم سعر الصرف اإلمسي بني العملت e  مع أن:

 [41]		   = m−m∗ − β (y − y∗) + β (i − i∗)		 					                                     	
يف إطار النموذج النقدي، فهذه املعادلة  متثل احلل على املدى الطويل لسعر الصرف اإلمسي [41]إن املعادلة 

  13ام على املدى الطويلميكن أن تعرف يف التحاليل األمربيقية حتت الشكل الع

                                                 
10 Marcilloux C –all (1982),"Monnaie,taux de change et compétivité",in Revue d’économie politique, N03. 
11 Ronald Mac Donald (1995),OP Cit.  
12 Ronald Mac Donald (1995)  Op Cit. 
13 Taylor M P (1996), " Prévision du taux de change dollar canadien cintre dollar américain :une approche en  
    termes de fondamentaux", Economie et Prévision N0123-124,2/3. 
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[42]        = + ∗ + + ∗ + + ∗         
إن تقدير هذه األخرية يتم بإستعمال تقنية التكامل املتزامن جلوهانسن مقارنة بإجراء أجنل وكراجنر، هذا اإلجراء 

أن تقنية جوهانسن قبل به مع إمكانية الرفض للفرضيات  رفض قياسيا عالقة التكامل املشرتك يف حني
 املوضوعة املعلمات ويف هذه احلالة نتوقع احلصول على النتائج التالية:

                                                                              β = +1 , = −1                                 
   β < 0 , > β  تساوي مرونات الدخل بالنسبة للطلب على النقود احمللي واألجنيب. 0 < 0 , >   وتساوي ملرونات الفائدة بالنسبة للطلب على النقود احمللي واألجنيب.    0
كافؤ القدرات الشرائية، لت يف التكيف الكامل )1(يف هذه املقاربة سعر الصرف احلقيقي هو مساو للواحد   

ليل تنافسية السعر إنطالقا من هذا النموذج فهي ممكنة إال أن سعر الصرف احلقيقي يلعب دورا هاما يف وإن حت
نتقال السياسة النقدية إىل دائرة العمل احلقيقية ملا كان دليل التنافسية يف املستوى العاملي فإنه يسمح بتقومي إ

  قتصاديات.إصالح موارد حقيقية بني اإل
إن خرباء النقد يصرحون على فعالية التخفيض يف املدى القصري، ومنه ففي األمد الطويل فإن التضخم 
يقصي مكسب التنافسية املؤكدة، وإن النظريات تفسر هذه اآللية عن طريق التصلبات اإلمسية على املدى 

ات تقوى مبستقبل الصرف املرتقب يف القصري لبعض املتغريات الداخلية مبدئيا السعر واألجر، هذه التصلب
السياسة النقدية (حالة السياسة التوسعية) بإرتفاع آثار السيولة اليت تبعث بالطلب الداخلي، ومن خالل 
التعديل لسعر الصرف احلقيقي وجذب الطلب اخلارجي، هذا التعديل هو مستحق إىل خمتلف تسرعات 

  للتخفيض.الضبط لسعر الصرف اإلمسي ومستوى السعر تبعا 
إذا كان إقتصاد ما أين يكون القطاع العام غري موجه للمنافسة األجنبية، فإن تدبري سياسة نقدية 
مقيدة وسياسة خمتصة بامليزانية التوسعية عن طريق زيادة األجور توقع ضياعا مستمرا للتنافسية، ألنه يف نفس 

ألسعار وإىل تقدير أو تسعري سعر الصرف ألجور وإىل زيادة السياستني تتدخل للحث على زيادة االوقت ا
  احلقيقي هذين األثرين يقومان ضخامة التقومي احلقيقي.  

  الدينار الجزائري والنموذج النقدي1.4.
إن التحاليل النقدية هي نظرية حبتة فهي تستند على بعض الفرضيات كسهولة احلركة املطلقة لرؤوس 

اإلقتصاد اجلزائري سنحاول لفت النظر إىل عالقة املدى الطويل  ففي حالة، األموال وصالبة األسعار واألجور
والقصري بني سعر الصرف اإلمسي وعرض النقود أوال وبني سعر الصرف احلقيقي وعرض النقود ثانيا، وفيما 

  خيص معطيات أسعار الفائدة فهي غري متوفرة.
ة املدى القصري بني سعر الصرف إن األثار النقدية على تغريات تنافسية السعر يتم بفضل تقدير عالق

اإلمسي وسعر الصرف احلقيقي ومنو النقود ومعدل النمو احلقيقي ويف نظر أخصائي النقد النموذج الذي يوضح 
 هذه العالقة هو كاآليت:

 [43]         = + ( − ) − ( ∗ − ∗) 
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  حيث أن:
  تغريات سعر الصرف اإلمسي.:  
  ات سعر الصرف احلقيقي.تغري :  

.	   معدل النمو الكتلة النقدية احمللية واألجنبية.: ∗
 .	   معدل النمو اإلنتاج احلقيقي احمللي واألجنيب.: ∗

على تنافسية  كذلكو ، للدينار اجلزائري املتغريات النقدية على سعر الصرف اإلمسيأثر نقوم بإختبار وحتليل    
     مستوى سعر الصرف احلقيقي. السعر عن طريق قياس

  تقدير األثر النقدي على سعر الصرف اإلسمي للدينار الجزائري(بالمستوى) : )05(الجدول  
    )2010 – 1970(خالل الفترة                                 

  DW  R2  - 0.08 0.27 -0.29 -0.85  1.3  1.2  0.86 ∗∗   املتغريات
t-Statistic - 0.9 11.6 -1.76 -2.65  0.81  -  -  - - 0.28 -0.16 -0.9  1.01  1.7  0.86  
t-Statistic - - 21.4 -1.39 -10.3  0.5  -  -  0.3  - 0.01 0.21 -0.45  -0.98  1.6  0.89  
t-Statistic 0.1  - 0.12 0.7 -2.6  -1.18  -  -  - - 0.05 0.15 -1.05  -2.3  1.7  0.89  
t-Statistic - - 9.2 0.55 -10.4  -2.15  -  -  

  ).IFS2011( الدوليةاملالية اإلحصائيات مأخوذة من مؤسسة اإلحصاءات  المصدر:
  Eviews 6.0ال برنامج طريقة التقدير املستعملة هي املربعات الصغرى العادية بإستعم          

  الكتلة النقدية مبفهومها الواسع احمللية واألجنبية األمريكية. ∗و              
  الناتج الداخلي اخلام باألسعار اجلارية بالنسبة للجزائر والواليات املتحدة األمريكية. ∗و            

  اإلمسي مبعدالت النمو جند كالتايل: وإذا ما قمنا بتقدير األثر النقدي على سعر الصرف
       : تقدير األثر النقدي على سعر الصرف اإلسمي للدينار الجزائري (بنسب النمو))06(الجدول 

  DW  R2 ∗∗   املتغريات

t-statistic
- 0.35

)1.17(  
0.33

)9.77(  
-0.02

)-0.2(  
-0.48	

)-1.2(  
-0.14	

)-0.3(  
1.03  0.9  

t-statistic
- -  0.46

)10.1(  
-0.01

)-0.1(  
-0.57	

)-1.5(  
-0.19	

)-0.4(  
1.85  0.77 

t-statistic
0.1

)1.17(  
-  0.3

)1.3(  
-0.04

)-0.6(  
-0.16	

)-0.7(  
-0.1	

)-0.4(  
1.97  0.13 

t-statistic 
-  -  0.36(1.5) -0.14

)-0.6(  
-0.23	

)-1.1(  
-0.14	

)-0.5(  
1.79  0.1  

  ).IFS2011(الدولية املالية اإلحصائيات مأخوذة من مؤسسة اإلحصاءات  المصدر:
  Eviews 6.0طريقة التقدير املستعملة هي املربعات الصغرى العادية بإستعمال برنامج           
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  الناتج الداخلي اخلام باألسعار الثابتة بالنسبة للجزائر والواليات املتحدة األمريكية. ∗ و           

إن خالصة التقديرات تسمح بتفسري تطور سعر الصرف اإلمسي للدينار اجلزائري بتوظيف متغريات نقدية 
عن  %77صرف اإلمسي هو مفسر بـ تبني أن تغري سعر ال [41]، وأن املعادلة رقم وحقيقية داخلية وخارجية

تبني لنا أن تغري سعر الصرف اإلمسي للدينار اجلزائري هو  )06(يف اجلدول [41]و [40]وإن املعادلتني ، [43] املعادلة،  هذا التحديد يبقى ثابت بإدخال تغري سعر الصرف احلقيقي ∗، ، ∗،  طريق املتغريات
منو قوية جدا للعرض النقدي، ومنه فإن سعر معدالت يف لنقدية والصدمات احلقيقية متأثر كثريا بالصدمات ا

الصرف اإلمسي سيكون له إجتاه إلخنفاض قيمته مهما كان معدل النمو اإلقتصادي، أين يوجد فيه األثر على 
  الدينار اجلزائري خمتزل يف مرحلة تراخي السياسة النقدية .

د مزجت مع معدالت النمو احلقيقية السالبة وتؤثر على أثر إخنفاض إن السياسة النقدية التوسعية ق
القيمة اإلمسية، وألجل إلغاء أثارها على الدينار اجلزائري فإن نسبة النمو جيب أن ترتفع بسرعة أكرب مقارنة 

  باجملموعة النقدية .
لوضعية النقدية إن أكرب ضرب للعرض النقدي على اإلقتصاد اجلزائري ساهم يف تفسري أثر إرتفاع ا

على تطور الدينار اجلزائري، وأكثر من ذلك فإن مرحلة مراقبة األسعار وإعادة سقوطها على دائرة العمل 
احلقيقية قد أعاقت تنظيم الطلب بالتضخم الذي نتج عن التقدم النقدي، من جهة أخرى فإن تقديرات سعر 

وبدون أي شك بسبب عدم ضبط األسعار  الصرف احلقيقي تظهر ضعف أثر الوضعية النقدية على تطورها
على الظرف النقدي اجلديد هناك إخنفاض لقيمة سعر الصرف اإلمسي حتت فرضيات خرباء النقد ال يتحول 

السيئة بالنسبة إىل تدفق السلع، وإن التصلبات اإلمسية  سعر الصرف احلقيقي الذي يبقى يف مستوى التنافسية
النقدي املتوقع يف السياسة النقدية خالل السنوات السبعينات والثمانينات  بتقوية اإلندفاع  أجر) -(سعرحلقة 

ال يسمح سعر الصرف احلقيقي بأن يضبط نفسه حىت  ،ويف إرتفاع أثار السيولة اليت تبعث بالطلب الداخلي
  ري.ألخيف املدى القصري، وهذا ما يفسر الصدمة الضعيفة للسياسة النقدية على هذا ا

  بائيةالسياسة الج.2.4
ا مصدر التضخم و العجز اخلارجي، وبالتايل كموجأ ه أساسي يف عتربت السياسة اجلبائية التوسعية بأ

قتصادي كان جيب أن إلخالل مرحلة التدهور ا لذلك فإن جمهودات التعديل اهليكليستدانة و إلقتصاد اإ
  حىت حول تقليصه.التحكم يف اإلنفاق العمومي بل و  تتمحور حول

فإن حتسني مستوى  ،جانيب اإليرادات والنفقات أهداف السياسة اجلبائية تعين كال و إذا كانت
اربة التهرب اجلبائي و اإليرادات يتحقق بواسطة توسيع جمال الرسم على القيمة املضافة ورفع املردود اجلبائي وحم

زيادة الضغط اجلبائي يف إال أنه من املعروف أن  ،قرتاض من السوق املايل لتجنب التمويل التضخميإلتطوير ا
  أن اهلدف هو اخلروج من هذه املرحلة.اصة و قتصادي هو أمر صعب، خإمرحلة تدهور 
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أضف  ،قتصاديإلمع هدف اإلنعاش اناقص مع الفكر الليربايل كما أن زيادة الضرائب بصفة عامة تت
نصب يف املديني إهتمام إلل الذلك فإنه جو  ئية على حتسني املردود اجلبائي،إىل ذلك عدم قدرة اإلدارة اجلبا

  املتوسط و الطويل على جانب النفقات أساسا.
خص تقليص نفقات التسيري قد و  ،نفقات التجهيزاجملهود كال من نفقات التسيري و  و قد مشل هذا

و قد كان يهدف من وراء جعل مستوى  ،الرواتب اللذين يعتربان أهم عنصر يف النفقات اجلاريةاألجور و 
أو على  ،الشركات العموميةالعمومي و  ضعا، إىل التحكم يف عدد العمال و جتميد رواتب الوظيفاألجور متوا

 على رتفاع األسعار، لوقف تغذية لولبة األجورإأقل تقدير جتنب التأشري أو الربط الكامل لألجور مع 
حيث أن ، طور اإلنتاجيةالتضخم. إذ أن تطور كتلة األجور كان وراء السيولة املفرطة، ألنه مل يكن مرتبطا بت

  ديناميكية األجور كانت دائما مرتبطة بتكلفة املعيشة أكثر مما كانت مرتبطة باإلنتاجية.
كما أن إلغاء إعانات األسعار للمنتوجات األساسية اعترب كهدف لتقنني النفقات العمومية، علما و 

  أن حترير األسعار هو أحد األهداف الرئيسية للتعديل اهليكلي.
د صيغت هذه األهداف كميا يف شكل أسقف ال جيب جتاوزها و ميكن أن ختضع للتغيري بعد مرور و ق

فقد حددت إعادة التقييم الثانية، للربامج مثال نسبة أجور و  ،بعثات التقييم اليت يوفدها صندوق النقد الدويل
نسبة و  ،تفاق املوسعإلخريتني للكل سنة من السنتني األ %9,1بـ  1996رواتب إىل الناتج الداخلي اخلام سنة 

كما أن صندوق دعم األسعار الذي كان يستوعب ،  على التوايل 1994و1993بالنسبة لسنيت  10,3و  10,5
و كان عليه أال حيصل  ،1996فقط سنة  %0,8 من الناتج الداخلي اخلام، حدد له سقف %4,9ما يعادل 

  يف السنة األخرية من اإلنفاق. %0,6سوى على 
ختفيض عجز موازنة  )Standby(ستعداد االئتماين إلامة فقد توقعت إسقاطات برنامج اع و بصفة

مجايل للخزينة إلوالعجز ا ،1994سنة  %0,3إىل  1993من الناتج الداخلي اخلام سنة  %5,9الدولة من 
 من الناتج الداخلي اخلام يف %0,6ليصل بعد ذلك إىل  1996منذ سنة  %3,3إىل  %8,7العمومية من 

  السنة ما قبل األخرية من اإلنفاق.
بتقاسم فلسفة و  اليت متيزت بنوع من األرثدوكسية، و 1991سنة  إىل 1989فرتة األوىل املمتدة من سنة ال -1

  صندوق النقد الدويل.
قتصادية. إلروفة بالتزامها مبنحى الوطنية االيت شهدت عودة شخصيات إىل السلطة معالفرتة الثانية و  -2

حماولة جتنب  ،قتصاديإلرار استعادة السيادة الوطنية يف القإد احلرب" و حاولت قتصاإرفعت شعار "
 أفاق إعادة اجلدولة اليت جتعل البلد يرمتي أكثر يف أحضان صندوق النقد الدويل.

أفضت مباشرة إىل إمضاء و  إثر فرتة توقفه ئتماينإلستعداد اإلثالثة فقد بدأت بإمضاء برنامج اأما الفرتة ال -3
  ان "موسع" متيز من الناحية اجلبائية بعودة الصرامة اجلبائية.تفاق ثإ

  التخفيض.5
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لبنية التجارة اخلارجية سواء بالنسبة لطبيعة املبادالت أو بالنسبة للتوزيع اجلغرايف، إن التمركز املضاعف 
ار مناسبة يكشف أن اإلقتصاد الوطين عرضة للظروف اخلارجية، هذا جيعل عدم التفاؤل قائما بشأن حتقيق آث

لتخفيض قيمة الدينار وكذا التبعية اهلامة لإلقتصاد الوطين حنو اخلارج تدل على مستوى ضعيف لتكامل جهازه 
اإلنتاجي، وهذا راجع إىل سوء إستخدام هيكلي لقدرات اإلنتاج مما جيعل إندماجه يف التقسيم الدويل للعمل 

دف إىل ختفيض القيود اخلارجية وبالتايل حتقيق تقومي ة سقابال بشكل كبري للتضرر، ومن هنا حمدودية كل سيا
  دائم للميزان التجاري.

إن ختفيض قيمة العملة ال ميكنه أن يدفع إىل ترقية الصادرات وال إىل مسار إستبدال الواردات  
س وضعية باملنتجات احمللية، وبالتايل ال ميكنه أن يكون مثل وجود بنية جتارة خارجية مرنة بقدر كاف، مما يعك

  جهاز إنتاجي منفصل ومتخصص بشكل كاف، حسب امليزات النسبية للبلد املعين.
إن اجلزائر ال تبدو يف هذه الوضعية األخرية، حيث أن إسرتاتيجية التنمية خلقت تفكك كبري  

لإلقتصاد، بعد توجه أهم اإلستثمارات حنو القطاع الريعي وباألحرى قطاع احملروقات، مع جتاهل بعض 
طاعات، ومن جهة أخرى هذه الوضعية األخرية صعبت عليها حىت التحكم يف آليات أخرى إلعادة حالة الق

ليبدأ التحكم يف سعر الصرف، قبل هذا  1986كان جيب على اجلزائر اإلنتظار حىت سنة   ، والذي الالتوازن
لنمط فإن ختفيضات الدينار التاريخ كان يثبت بالنسبة لعملة واحدة مث بالنسبة لسلة عمالت، من خالل هذا ا

للحصول على ليونة سعر  1994اليت مت إعتمادها سابقا إللغاء هذه التذبذبات لتحرر منط الصرف يف سنة 
  الصرف، فالقيمة اخلارجية للدينار حتدد يف سوق الصرف يف إطار حرية الطلب والعرض.

اخلارجية، وكذلك على املتغريات يف هذا العنصر حناول إجراء إختبار جترييب للتخفيض على التجارة 
الكلية األساسية يف اجلزائر، ومنه حناول تقدير قدرة سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري يف إرجاع التوازن 

  للحساب اجلاري .
وذلك بتقدير  معادالت التجارة اخلارجية للجزائر نستطيع منذجة Williamsonإن حماولة دراستنا لنموذج    

    نات، ومنه حناول إستعمال منوذج جزئي مبثابة أداة حتليل أثر التخفيض على التجارة اخلارجية.خمتلف املرو 
P          [44]  ومنه فإن كتلة التجارة اخلارجية للجزائر ميكن كتابتها يف املعادالت  التالية: = . CPI∗ [45]        E∗ = 1 [46]        E = TCR .    [47]        P = (TCN. CPI∗) . . CPI .  [48]        X = Y∗ . . E∗ .            [49]        X = Y∗ .  [50]        M = Y . . E .  [51]        M = Y . . TCR .  
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بالفصل اخلامس، نستطيع  املقدر Williamsonمن املعادالت السابقة و املأخوذة من نتائج منوذج 
إستخالص بعض النتائج وبالتايل يتبني عدم حساسية أحجام الصادرات لتغريات سعر الصرف احلقيقي، 

وإن  )،(وبالنسبة لتنافسية التصدير فهي ثابتة وتساوي للواحد مهما كانت قيمة سعر الصرف احلقيقي 
األثر املباشر لسياسة القوة العمومية يف إدارة إستغالل املوارد مرونة الصادرات بالنسبة لإلنتاج األجنيب فهي تبني 

  أما الواردات فهي ضد ضعف املرونة على املدى الطويل.، OPEPالطاقوية مع سقف الـ 
ألنه  سريكز أساسا على اآلثار الظاهرية السريعة، تخفيض على التجارة اخلارجية اجلزائرية،الإن حتليل أثر 
ويف هذا التحليل ال نستطيع دراسة كل اآلثار لتخفيض ، ال نستطيع حتصيلها توسطاملعلى املدى الطويل و 

 ولكن نركز على بعض املتغريات وأثرها على التجارة اخلارجية.  قيمة الدينار على التجارة اخلارجية اجلزائرية،
  األثر على قيمة وأسعار الصادرات.1

وهذا الوضع مل يعرف تغيريا منذ سنوات الستينات،  تشكل املنتجات الطاقوية أهم الصادرات اجلزائرية،
إال بعض الصادرات األخرى حيث أن القيمة اإلمجالية سنويا تبقى قليلة مقارنة بالدخل السنوي للصادرات من 

 ).94-90( األخرية خالل السنوات اخلمسة %95الطاقة واجلدول التايل يوضح الصادرات الطاقوية اليت تفوق 

  دوالر109الوحدة         )1994 – 1990(تطور الصادرات من الطاقة: )07(الجدول                 
  1994  1993  1992 1991 1990  الفرتات

  98.56  95.2  95.24 96.91 96.11 الطاقة والزيوت

 ONS1999املصدر: 

أين سجل  1990خنفاض يف قيمة الصادرات من الطاقة سنة إمن خالل هذه اإلحصائيات نالحظ 
خنفاض الصادرات من حيث احلجم ومن إلاض يف القيمة راجع من جهة خنفإلمليار دوالر وهذا ا 2ـ بخسارة 

 جهة أخرى تدهور األسعار.
  (%)الوحدة                       )1994 – 1990(تطور الصادرات : )08(الجدول                 

  1990  1991  1992  1993  1994  

  0.4  0.97  1  0.45  0.45  املواد الغذائية

  98.56  95.2  95.24  96.91  96.11  الطاقة والزيوت

  0.27  0.26  0.15  0.46  0.28  املواد اخلام

  2.37  2.84  2.84  1.39  1.86  املنتجات النصف مصنعة

  0.03  0.07  0.07  0.04  0.03  السلع الزراعية

  0.11  0.1  0.1  0.5  0.68  السلع الصناعية

  0.26  0.46  0.5  0.35  0.59 السلع اإلستهالكية

  00  00  00  00  00  خارج الصناعة



217 
  

   ONS 1999المصدر:
نالحظ يف بداية األمر أن أغلبية الصادرات مل تعرف تغري هام مرتبط بنسب ختفيض قيمة العملة، غري 
أن أصناف املنتجات األخرى املتمثلة يف: مواد الغذائية، وسائل التجهيز الفالحية وكذا وسائل االستهالك قد 

وهو تاريخ التخفيض األول وهذا راجع بال شك إىل وترية اإلنتاج الوطين  1991ذ سنة خنفاض منإعرفت 
هذا مت توجيهها  إىل السوق احمللية  أن توجه للتصدير قدحيث أن املواد اليت من املفروض  وزيادة الطلب احمللي،

  14ما أدى إىل ختصيص الصادرات والتقليل من فعالية ختفيض قيمة الدينار
بالعملة  خنفاض السعرإإن ختفيض قيمة الدينار نظريًا يقود إىل ص أسعار الصادرات فأما فيما خي

بية بالنسبة الوطنية املوجهة حنو اخلارج، والزيادة املوافقة ألسعار املنتجات األجناألجنبية لكل املنتجات 
على سعر الصادرات بالنسبة إن ختفيض قيمة الدينار اجلزائري مل يكن هلا األثر املرجو ، و للمستوردين الوطنيني

وهذا مايفسر يف ، املنتجات الغذائيةو  ستهالك، سلع التجهيز الفالحيإلللمنتجات عدا احملروقات، كسلع ا
خنفاض أسعار الصادرات، املضاعفة إالبداية بعدم وجود سلع إحاللية موجهة للتصدير مما يقلل من إمكانية 

  املنتجات املصدرة.بارتفاع سعر الواردات الذي ينعكس على سعر 
وهذا يؤكد ، عر الصادرات عدا احملروقات كليانقالب يف أثر ختفيض قيمة الدينار على سإوعليه نالحظ 

ا، مما إللة الصعبة بالنسبة للصادرات  وارتفاع األسعار بالعمإوجود  خنفاض املعترب حلجم الصادرات يف حد ذا
  املنتجات اليت من املفروض أن تكون جيدة مل تتابع.يشكل األثر العكسي ألن السعر ينخفض وكذلك نوع 

  األثر على قيمة وأسعار  الواردات.2
عرفت عملية اإلسترياد إجناها آخر فقد خضعت إىل قيود جد صارمة، وبالتايل إن مع بداية التسعينات 

لعملة يف الوقت الذي كانت فيه ا 1992و 1991مابني  %3.33إخنفضت من تلك املصنفة كغري رمسية بـ 
احمللية تنخفض يف السوق املوازية للصرف، إرتفعت القيمة املعرب عليها بالدينار اجلزائري لواردات السلع 

، يف حني إخنفضت النسبة املتعلقة بالواردات الرمسية إىل مستوى 1991و 1989الوسيطية بصفة معنوية بني  قية الثالثة مع صندوق النقد الدويل، واليت تزامنا مع إمضاء اجلزائر اإلتفا 1994، ويف سنة 1991سنة  27%
  نصت على مايلي:

 1994إلغاء كل القيود املتعلقة بالتجارة اخلارجية إبتداء من ماي  •
 1994حترير إسترياد السلع اإلستثمارية التصنيعية إبتداء من أكتوبر  •
 ء قيد حتديد سقف لقيمة الواردات إلغا •

                                                 
14A.Azouigh(1998)," dévaluation du dinar" : a coté de la solution, In ": l’évènement, N° 121, p.5. 
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مليار  7.77بـ  1991قيمة الواردات إرتفاعا كبريا حيث قدرت سنة  وكنتيجة لتحرير التجارة اخلارجية إرتفعت
مليار دوالر وأخذت يف اإلرتفاع لتصل  9.15بـ  1994مليار دوالر، ويف سنة  7.99بـ  1993دوالر، ويف سنة 

  .2003سنة  12.38وإىل  2002مليار دوالر سنة  11.96إىل 
مل يتوقف عن  1988أنواعها منذ سنة فإن احلجم الطبيعي للواردات بكل  اإلحصائيات حسب

الرتابط املوجود بني حجم الواردات وتغريات األسعار املرتبطة بالنوعية، مل يتغري والسبب يف ذلك وإن  رتفاعإلا
قتصادي إلاملستوردة يبقى حمدد بالنشاط ا بسيط، إذ أنه خبالف تدفق املنتجات املصدرة فإن تدفق املنتجات

 أخرى فإن معدل الصادرات اجلزائرية يتكون من املواد الغذائية واملواد األساسية. الوطين من جهة، ومن جهة
ا من فروقات سعر الصرف احلقيقي وأحجام التجارة اخلارجية   إن حساسية امليزان التجاري ميكن حسا

=        [52]  كما يلي:  β + (1 − β)ε ∗ − M 1 − α + (α − 1)ε + dx + − dM                                                                         
)بتقسيم طريف املعادلة على اإلنتاج  =        [53]  فنجد:  ( β + (1 − β)ε ∗ − 1 − α + (α − 1)ε + 

                                    
	 −    

 [54]        = β + (1 − β)ε ∗ − 1 − α + (α − 1)ε +   

                                     	 −      
أن امليزان التجاري غري متوازن ونقوم بتعويض املعلمات املقدرة يف كتلة التجارة اخلارجية الة العامة لنفرض يف احل

  كالتايل:اخلامس  اجلزائرية من الفصل 
       = [0.36(1 + (1 − 1) × −0.03) − 0.76(1 − 0.41 + (0.41 − 1) − 0.62)] +    

                                     0.36 	 − 0.76        
 [55]        = 0.83 	0.36 	 − 0.76 				    
 

تقيس درجة حساسية امليزان التجاري اجلزائري للتغريات احلادثة يف األحجام والتغريات يف  [55] إن املعادلة 
  . التخفيض وإجيابية املعاملعل هو رد ف األسعار، إن الشرط األساسي والعجز يف امليزان التجاري

  األن بإختبار شرط جناح ختفيض قيمة الدينار اجلزائري كما يلي: نقوم
 شرط المرونات الحرجة (مارشال ليرنر).1

من بني الشروط الضرورية لنجاح عملية ختفيض القيمة اخلارجية للعملة والذي                 شرط مارشال لرينر يعترب 
  ى وجوب جمموع مرونة الصادرات ومرونة الواردات أن تكون أكرب من الواحد الصحيح.يقوم عل
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  نتيجة التخفيض  القيمة احملسوبة شرط النجاح  

 لرينر -شرط مارشال
Marshall-Lerner  

|ε + ε | > 1|0 + (−0.36)|= +0.36 
(−) 

  
 
  ليرنر المعمم -شرط مارشال.2

دل التغطية على املدى الطويل للتجارة اخلارجية حيسب كالتايل: مع علىنأخذ يف هذا الشرط بالتقسيم  =  حيث أن معدل، اخلامسيف الفصل  Williamson والذي قمنا حبسابه  من منوذج ⁄			

=  التغطية 0.48  
  نتيجة التخفيض  القيمة احملسوبة شرط النجاح  

ε| املعمم لرينر -مارشال شرط + ε | > 1
 2.08333(−) 

  
  معادلة فروقات الميزان التجاري:. 3   

 النتيجة القيمة   شرط النجاح  

معادلة امليزان 
  التجاري 

β + (1 − β)ε ∗ − 1 − α + (α − 1)ε> 0 
 0.83  (−) 

  
   سياسة الصرف والعلة الهولندية في الجزائر.6

، وبإعتبار اجلزائر واحدة هي ميزة البلدان املصدرة واملنتجة للمواد األولية dutch disease الـ إن ظاهرة
من هذه البلدان، وبالتايل فإن فرتات اإلرتفاعات املفاجئة يف أسعار املنتجات البيرتولية هي فرتات خاصة يف 

خصص حلجز إرتدادات هي اإلطار النظري امل dutch diseaseالتاريخ اإلقتصادي للجزائر، وإن نظرية الـ 
  .سعر الصرف طيلة فرتات الصدمات البرتولية حول بنية اإلنتاج اإلقتصادي

 مفهوم العلة الهولندية .1.6

وهو يطلق  ،الربيطانية The économisteستخدم مصطلح املرض اهلولندي هي جملة إإن أول من 
وذلك عند مناقشة مشكل الرتاجع  ،15قتصاديني الكينزينيإلزدهار املواد األولية من قبل اإعلى مشكل 

الصناعي الناجم عن برتول حبر الشمال، حيث أن زيادة إنتاج وتصدير احملروقات عوملت مثل حتويل رأس 
ا توازن احلساب اجلاري وبذلك فإن النماذج الكينزية ذات األسعار  ،املال وتعترب أسعار الصرف العائمة أ

                                                 
15- Rowtron R-wells (1983), "de l’industrialisation" Cambridge Journal of Economics, Vol 05, PP 215-39. 



220 
  

مسية لن تنخفض يف مواجهة تثمني سعر إلين أن األجور ات اإلمسية تعفالتصلبا ،الثابتة اعتربت هي املالئمة
  وهذا هو األساس الذي تنبت عليه فكرة ،خنفاض الدخلإالصرف، حيث أن صادرات احملروقات تتسبب يف 

  .17خنفاضإلبائية التوسعية لتجنب مثل هذا اومن مث فقد اقرتحت السياسة اجل، 16برتول حبر الشمال
 لمرض الهولنديتشخيص أعراض ا.2.6

تضخم رتفاع أسعار البرتول إىل جانب تسارع الإشهدت فرتة السبعينات تبين أسعار الصرف املرنة و 
شروط  قتصادية فسرت تأثريات تغرياتإقتصادي مما أدى إىل صياغة مناذج إلالعاملي املصاحب بالركود ا

وقد كان  على التضخمدي احمللي و قتصاإلستهالك وسيط على املستوى اإسترياد سلعة إالتبادل، اخلاصة ب
كتشاف إرتفاع أسعار احملروقات أو تأثريات إهتمام تلك النماذج ذا طبيعة قطاعية متمثال يف مقارنة أثر إجوهر 

دراسة  ،Corden18وقد حاول  منجمي أو أي زيادة أخرى يف الثروة، ذات مصدر خارجي على قطاع معني
ع الذي أدى إىل إعادة توزيع الدخل من بقية العامل إىل البلدان املنتجة رتفا إلهذا ا ،رتفاع أسعار البرتولإأثر 

  ومن البلدان األخرى حنو منتجي املواد البديلة. ،للبرتول
كتشاف منجمي (برتول) على األسعار إالتحليل على تبعات  1982 سنة Nearyو Cordonوقد ركز 

زدهار إخالل فرتة السبعينات أن  ولية والبرتول،فقد لوحظ من جتربة البلدان املصدرة للمواد األ19النسبية
قتصاد، وقد مسيت هذه الظاهرة إلقتصادي يف أجزاء أخرى من اإلت خلف آثارا معقدة أخرت النمو االصادرا

قتصاد اهلولندي، مما أدى إىل حتسن إلدثه إنتاج غاز حبر الشمال على ابالعلة اهلولندية بسبب األثر الذي أح
  20ية، الشيء الذي عرض الصناعات اهلولندية إىل منافسة شرسة وبالتايل إىل بطالة حادة.يف العملة اهلولند

ا مل تكن مقصورة على البلدان النامية  وال على صادرات احملروقات  و كما يستدل من هذه الظاهرة فإ
روقات لوحظت زدهار صادرات احملإإذ أن نفس التأثريات اليت أحدثها  ،ال حىت على صادرات املواد األوليةو 

كما ميكن أن تنتج أعراض املرض اهلولندي عن التدفقات   ،بالنسبة لصادرات النحاس الزامبية و الكاكاو الغانية
أو يف  ،الكبرية لرؤوس املال إىل داخل البلد كما حدث يف مصر أو بنقالدش نتيجة لتدفق املساعدات األجنبية

سبانيا يف إأو مثلما حدث يف  ،يها لتعويضات احلرب من أملانيافرنسا يف العشرينات من القرن املاضي إثر تلق
ن الفقرية من حيث رؤوس األموال حىت البلداو  ،القرن السادس عشر اليت تدفق إليها الذهب من أمريكا اجلنوبية

، الت العمال املهاجرينمصر أصابتها العدوى جراء حتويالعاملة مثال بنقالدش، تركيا، و  ذات الفائض يف اليدو 

                                                 
16- Crips F. and Godly W.A.H, (1980), " Britain’s Economic Crisis and possible Remedies ", Cambridge  
     Economic Policy group, P. 39. 
17- Vines Maccejowski Meabe (1983), "Demande management", London, George Alen and Unwin. 
18 Cordon W. Max, (1980), " Inflation exchange rates and the world economy ", 2nd edition, Clarndon, Peres,  
    Oxford. 
19-Cordon W. N. and Neary P. "Boming sector and de intrustrialisation in small open economy, the  
    economic ", Journal 192, 1982. 
20-Cordon W. N. and Neary P. " Boming sector and Dutch Disease economics, survey an consolidation ",  
    Oxford Economic Papers, 36, 1984. 
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رتفاع كبري إعندما يتعلق األمر بصادرات املواد األولية، فإن املرض اهلولندي ميكن أن حيدث بسبب و  من اخلارج
  .يف السعر العاملي أو التغري التكنولوجي الذي جيعل إنتاج سلعة مصدرة أرخص أو اكتشاف هام حلقول جديدة

عطى منوذجا يتكون من ثالث والذي أ Cordonوقد مت تشخيص أعراض املرض اهلولندي من قبل 
 21قطاعات:

Booming sectorالقطاع املزدهر   - أ
22 

رتفاع مفاجئ ألسعار املنتجات، والذي ميكن أن يكون قطاع احملروقات أو قطاع تصدير إوهو القطاع يف حالة 
  ة.كتشاف آبار البرتول أو تغري تكنولوجي خمفض للتكلفإستغالل إرتفاع األسعار، إخالل فرتة  ملادة أولية

  Lagging Sectorالقطاع املتأخر   - ب
  جتار، سواء هذه السلع صناعية أو زراعية.إلهو قطاع السلع األخرى القابلة لو 
  Non tradeablesجتار إلالقطاع السلع غري قابلة ل -ج

منا أكثر هي القطاع إفمن أجل   طاع يضم املنافع العامة واخلدماتوهو ق قتصاد مصدر للبرتول، فاحلالة اليت 
، The Cor Model اللب حتاليله لنموذج متوسط املدة أو ما يسمى بنموذج Cordonملزدهر، ومنه بدأ ا

يضم عامال متحركا واحد هو العمل، أما عوامل اإلنتاج األخرى فهي خاصة بكل قطاع من القطاعات 
  ن.ر سعار ملكن عامل األ ،هو كذلك ديناميكيا دوليا وخمزون كل العوامل ثابتة املال الثالثة، ورأس

  إن النمو يف القطاع املزدهر له أثرين: 
 L’effet dépenseأثر اإلنفاق .1

إن اإلنفاق على قطاع السلع غري قابلة لإلجتار يؤدي إىل رفع أسعارها يف املدى القصري، وهذا سيؤدي 
 ،قطاع املتأخرستتفق كذلك يف ال ،املساعرة احلقيقية للعملة الوطنية، ورغم أن عائدات الصادرات املزدهرة

واجه وي ،جتار، ألن أسعارها تتحدد يف األسواق الدوليةإلرتفاع أسعار السلع القابلة لإوبالتايل ال تؤدي إىل 
ا، فإن العمل إجتار عرب الواردات اإلضافية، وكلما إلالطلب على السلع القابلة ل رتفع سعر السلع غري املتاجر 

 خنفاض اإلنتاج يف القطاع املتأخر.إجتار مما يؤدي إىل إل قابلة للع غريينجذب من القطاع املتأخر إىل قطاع الس

 L’effet ressourceأثر الموارد .2

عندما ترفع الزيادة يف أسعار القطاع املزدهر، الناتج اهلامشي للعمل يف ذلك القطاع يكون أثر حركة 
جتار إىل إلر، وقطاع السلع غري القابلة لتأخنتقال العمل من كال القطاعني: القطاع املإاملوارد نشطا، ويؤدي إىل 

  القطاع املزدهر.

                                                 
21-Neary J. P. and Van Wijnbergen "Natural ressources and the macroeconomy ", Basil black well lead UK  
    1986. 
22-Cordon W. M. )1982( , " Booming Sector and Dutch Disease ; economics : A survey", Australien National  
    University Faculty of Economics and Research, School of social sciences, working paper N°79/ 



222 
  

وبسحب أثري اإلنفاق واملوارد العمل من القطاع املتأخر، فإن حركة العمل من القطاع الثاين إىل الدول 
 مع أثر اإلنفاق، جتارإلخارج قطاع السلع غري القابلة ل ويؤدي تدفق العمل ،تسمى بالرتاجع املباشر يف التصنيع

هذه الظاهرة  Cordonجتار ويسمي إلر إىل قطاع السلع غري القابلة لإىل حركة إضافية للعمل من القطاع املتأخ
  "الرتاجع غري املباشر للتصنيع".

وعندما يكون القطاع املزدهر هو قطاع البرتول فإن هذا القطاع قد ال يستخدم سوى كمية قليلة من 
وهو ما  ،رتفاع سعر الصرفإويف هذه احلالة فإن لتغري وحيد يتمثل يف  ،العمل وهو ما يعين إلغاء أثر املورد

وعند توسيع النموذج ذي الثالثة ، اج قطاع السلع غري قابلة لإلجتارخنفاض القطاع املتأخر وزيادة إنتإيؤدي إىل 
  قطاعات إىل املدى الطويل فإنه ميكن احلصول على نتائج هامة.

 قتصاديات الناشئةإلأثر العلة الهولندية على ا.3.6

هو إطار مساعد على فهم ملاذا تؤدي وفرة الصادرات إىل مشاكل يف البلدان النامية، غري  Cordonإن حتليل 
  نتقال التحليل إىل البلدان الناشئة يطرح عدة مشاكل فيما خيص النتائج.إأن 

 في البلدان الناشئة Cordonعقبات نموذج .1.3.6

ستخدام التام، فإذا كان البلد الناشئ يعاين من إلتفرتض حالة ا Cordonا عتمد عليهإإن النماذج اليت  •
بطالة مرتفعة فلن تكون هناك حاجة لكي حيدث أثر حركة املوارد أو أثر اإلنفاق حىت يف املدى املتوسط، 

، لكنها تستمر طاملا كان هناك Cordonوميكن تصور سلسلة من األحداث جتري حسب منوذج اللب 
جتار، وعندما ترتفع أسعار إلخر واملنتج للسلع غري القابلة لعمال البطالني يف كال القطاعني املتأستيعاب للإ

ل سيسحبون إىل تلك الصناعات لزيادة العرض وختفيف اهذه األخرية بسبب تأثري اإلنفاق امليداين، فإن العم
 بضخ العمل الفائض.رتفاع سعر الصرف، وميكن تعويض أثر املوارد إرتفاع األسعار، مما يلغي إ

فالعديد من الدول املصدرة للنفط  ،ميكن توسيع فائض العمل على النطاق الدويل لتكون هلا تبعات هامة •
جيب أن خيففوا  فهؤالء العمال مثلهم مثل فائض العمل احمللي ،ستقدمت عدد كبري من اليد العاملة األجنبيةإ

م أو يستهلكون سلعا مصدرة فإن العمل وعدة فروع وإذا كانوا حيولون مداخيلهم إىل بل ،أثر املوارد دا
 رتفاع سعر الصرف.إخدمية تأخذ خصائص السلع القابلة للمتاجرة مما يكبح أثر اإلنفاق وخيفف من 

الكثافة الرأمسالية النسبية  تبعا املشكلة الثالثة ختص املدى الطويل، حيث ميكن أن تكون نتيجة ممكنة •
تأخر أو قطاع السلع غري قابلة في البلدان النامية من الصعب القول أن القطاع املف ،للقطاعني غري املزدهرين

 جتار هو القطاع األكثر كثافة رأمسالية.إلل

 أساليب التحوط من المرض الهولندي.2.3.6

 توجد هناك عدة أسباب حلماية القطاع املتأخر، لكن كل واحد منها يعاين من نقائص متجدرة يف السياسة
  : دية للتنمية ومن بني هذه األدواتقتصاإلا
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قد تكون املناعة الكافية من املرض اهلولندي هو تعقيم الدخول املتنامية بسرعة يف القطاع  تعقيم المداخيل:
ا  ،وتزودها بإدخارات إضافية حتياطات األجنبيةإلحبيث أن احلكومة تراكم ا ،املزدهر إما بفائض يف حسا

 خلاص.اجلاري أو من خالل القطاع ا

قتصاد احمللي، وقد مسى إلياطات اإلضافية من التنفيذ يف احتإلوهنا جيب منع ا حتياطات اإلضافية:إلتعقيم ا
Cordon  ا تتجنب أو ختفض رتفاع سعر الصرف نتيجة لتأثري اإلنفاق. إذلك بـ"محاية سعر الصرف" أل

رغم أن منو قطاع السلع غري القابلة  وبالتايل فإن القطاع املتأخر لن يتضرر من مواجهة سعر صرف مرتفع،
ا ،للمتاجرة قد متت التضحية به تكون قد خففت من  وعندما ال تنفق الدولة كل مداخيل قطاع التصدير فإ

 .23ستيعابيةإلمشكل القدرة ا

إن املشكلة األساسية اليت يطرحها منوذج املرض اهلولندي تتمثل يف أن رواج  حماية األنظمة اإلنتاجية:
فالتحسن الكبري يف  ،رات يؤدي إىل إرخاء القيد اخلارجي، دون أن يشكل هو يف حد ذاته عامل تنميةالصاد

شروط التبادل مسح للدول املصدرة للمحروقات بأن تتوفر على موارد عالية معتربة لكن املفارقة تكمن يف أن 
  ستخدام هذه املوارد أدى إىل تشومات خطرية يف أنظمتها اإلنتاجية.إ

  التجربة الجزائرية والعلة الهولندية            .4.6
     إن السؤال الذي ميكن طرحه يف هذا اجملال هو: كيف تأقلم اإلقتصاد اجلزائري مع الصدمات البرتولية؟ 

 ولإلجابة عن هذا التساؤل نقوم بتحليل العناصر التالية:

  .تحليل هيكل الناتج الداخلي الخام1.4.6
اهليكلية اليت طرأت على توزيع القيمة املضافة  تسمح لنا بالوقوف على التغريات )1985-1970( إن الفرتة

  .24اخلام مقارنة بالفرتة السابقة حلدوث اإلزدهار يف قطاع احملروقات
  )1985 – 1970( توزيع القيمة المضافة الفترة: )09(الجدول

  1969 1971 1973 1975 1977 1980 1982 1983 1985 

  9.0  8.4  9.3  9.3 8.2 10.5 7.2 10.4  9.2 الفالحة

  23.8  25  25  29.2 35.5 36.1 44.9 36.5 46.2 احملروقات

  16.4  15.2  14.6  13.2 11.3 9.8 11.7 11.8 10.1 الصناعة

  24  22.9  22.6  20 18.6 15.8 9.6 9.5  7.2  البناء

  24.5  25.5  25.6  25.7 24.7 25.7 24.7 29.8 25.6 اخلدمات

                                                 
23- Lewis Stephen )1984(  "Development problems in mineral rich countries "in M Syrquin. Tayler and L.       
     Westphal, edition Economic Structure and Performance, Essays in Honor of H. B. Chenery, New York. 
24 - Matallah. K and J.L.R. Proops : (1990), "The effects of the development of Resource sector on  the           

      Algerian economy. Industrialization or de-agriculturation?" Economic systems research. Vol  2. N° 4.      
       keele university. UK. 
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                                                                                 12/1987مذكرة حول اجلزائر البنك العامليالمصدر: 
 46.2من إخنفاضا كبريا ومستمرا حيث إنتقل احملروقات أي القطاع املزدهر عرفأن حصة  )01(يبني اجلدول

اية الفرتة، وهو ما يعين أن هذا 23.8إىل  1969سنة  القطاع كان بصدد حتويل مداخيله اليت  فقط يف 
إستحوذ عليها بفضل الرواج إىل قطاعات أخرى، أما حصة القطاع الصناعي عرفت ركودا بني الصدمتني 

ا عرفت منوا ملحوظا إنطالقا من سنة  ، وفيما خيص 1985سنة 16.4إىل  11.3 من1977البرتوليتني، غري أ
قبل حدوث اإلزدهار يف قطاع احملروقات أم بعد ذلك مع توجه  قطاع الفالحة فقد عرف منوا متعثرا سواء

ألن القطاع املزدهر و  ختالالت يف اهليكل اإلنتاجيإيظهر هذا اجلدول بصفة إمجالية، صاف حنو الركود، ومنه 
أما حصة السلع ، املضافة اإلمجالية خالل الفرتةالقيمة  	3/4قطاع السلع غري القابلة للمتاجرة كانت تشكل

زدادت هذه إقد و  ،اخلدمات يف بداية الفرتةللبناء و  %32,8مقابل  %19,3قابلة للمتاجرة فقد كانت حوايل ال
اية الفرتة 24تساعا لتصل إىل أكثر من إالفجوة  تحسن نسبية فإنه ميكن مالحظة أن ال ةبعبار و  ،نقطة يف 

بالتايل و  ،رار يف النسبة بني اإلنتاجنيستقإلاملكان  1977اخلدمات، قد ترك منذ اخلفيف لصاحل قطاع البناء و 
ضمن القيمة املضافة  فإنه ميكن التأكد من أن قطاعي البناء و اخلدمات قد وسعا من حصتهما بشكل كبري

فإن أعراض املرض اهلولندي اليت كانت بادية يف  باملقابلو  ،اإلمجالية على حساب الفالحة و الصناعات عموما
و قد مارس ضعف منو القطاع الفالحي تأثريا  ،قتصادإلعليها حبقن الريع البرتويل يف ا بداية الفرتة مل يتم التغلب

  .ة للمتاجرة بطريقة ال نزاع فيهامعيقا على قطاع السلع القابل
 (%)الوحدة )1985 – 1970(نسبة النمو للقيمة المضافة حسب القطاعات : )10(الجدول         

  69-1974  74 - 1979  79 - 1985  74 - 1985  

 6,2 4,3 8,6 5,3  )1(الفالحة

 10,6 8,2 13,5 6,9  )2(الصناعة

 8,8 6,7 11,4 6,2  )2+1(السلع القابلة لإلجتار

1,3- 3,2 4,3  )3(احملروقات   0,7 

 8,3 5,7 16,3 9,6  )4(اخلدمات والبناء

 5,1 3,8 8,5 6,6  )4+3+2+1(القطاعات الكلية

  12/1987 املصدر: البنك العاملي

رتفاع مداخيل إل 1974اخلدمات الذي كان يتميز بديناميكية حىت قبل ستجابة قطاع البناء و إانت كلقد  
أي  1979 -1974خالل الفرتة  16,3إىل  1974 –1969خالل الفرتة  9,6احملروقات بتحقيق منو كبري من 

على هذين القطاعني  جيابياإجتاه إلنعكس هذا اإقد و  ،الصناعة جمتمعنيقطاعي الفالحة و نقاط عن  5بزيادة 
على و  اخلدماتطة من قطاعي البناء و أعلى بنق )%6,7(خالل الفرتة الفرعية الثالثة بتسجيلهما ملعدل منوه 

متداد كامل الفرتة فإن قطاع السلع القابلة للمتاجرة عرف منوا متوسطا أسرع من قطاع السلع غري القابلة إ
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ومنه  ،أكرب من معدل منو القيمة املضافةالذي بقي معدل منوه و  ذلك رغم النمو املتقلب للفالحةو ، للمتاجرة
الغامضة ال ميكن أن يستدل منها على وجود تأثريات املرض اهلولندي كما حددها و  إن هذه النتائج اجلزئيةف

نة بني معديل النمو يف ميكن باملقابل احلديث عن توجه حنو التصنيع إذا مت حصر التحليل يف مقار و  ،النموذج
  إذ أن النمو كان أسرع يف ميدان الصناعة. ،اخلدماتناعة والبناء و الص

      أما فيما خيص احلصة النسبية للقطاعات الرئيسية يف التشغيل فهي مبينة يف اجلدول اآليت
  

  )1985 – 1969(  (%)هيكل التشغيل في الجزائر خالل فترة اإلزدهار بـ : )11(الجدول
  1969  1977  1979  1981  1985  

  24.9  29.1  32.0  35.3  49.3  الحة الف

  -  -  10.5  9.2  8 الصناعة خارج احملروقات

  61.6  56.2  54.6  53.0  42.2  البناء واخلدمات

  -  -  42.5  44.5  57.3 قطاع السلع القابلة لإلجتار

  61.6  56.2  54.6  53.0  42.2 قطاع السلع غري قابلة لإلجتار

 1987 املصدر: تقرير البنك العاملي
سنة من  15خنفضت بالنصف بعد إأن احلصة النسبية للفالحة ضمن هيكل التشغيل، قد  )11(دول يبني اجل

ا الفالحة مت و  ،1985سنة  %24,9إىل  1969سنة  49,3% ا إإاأليدي العاملة اليت حرر ىل حد كبري ستيعا
، 1985سنة  %61,6إىل  1969سنة  %42,2نتقلت حصته من إاخلدمات الذي من طرف قطاع البناء و 

منصب شغل  ألف 390 و ألف 30، )1985-1969(الصناعة التحويلية يف نفس الفرتة بينما وفرت الفالحة و 
ناصب هو ما يدل بكل وضوح على وجود سياسة توزيعية للريع البرتويل، خمتفية وراء خلق كبري ملو على التوايل، 

الصها هي نفس النتائج اليت يبينها توزيع ستخإبذلك فإن النتائج اليت ميكن و  ،الشغل يف قطاعات غري منتجة
إذ رغم ضعف حجم التشغيل  ،إذ ال ميكن احلديث عن تراجع التصنيع يف حالة اجلزائر ،القيمة املضافة اخلام

إذ أن هذه  ،اخلدماتو يف القطاع الصناعي إال أنه تطور بوترية أعلى بكثري من وترية منو التشغيل يف قطاع البناء 
كانت   أما سنوات التسعينيات، بالنسبة للقطاع الثاين %3,8بالنسبة للقطاع األول و  %5,3 الوترية كانت

شاهدة على نتائج مشؤومة هلذه السياسة على اإلقتصاد اجلزائري، وإن اإلقتصاد املوجه على األرجح أخفى 
  .dutch diseaseآثار الـ 

   )1997 – 1990(زائر  هيكل القيمة المضافة في الج: )12(الجدول                  
  1990 1992  1994  1995  1997  

  13.6-  15.00  11.1-  2.11 9.28- الفالحة(نسبة النمو السنوية)

  PIB ( 13.71 14.31  11.5  11.89  11.43إىل  %( الفالحة

  7.2-  5.24-  3.44-  6.57 24.4- الصناعة (معدل النمو السنوي)
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  PIB ( 12.09 11.74  9.95  9.43  9.09إىل  %(الصناعة 

  11.25  2.17  2.46  3.43 0.91- اخلدمات (معدل النمو السنوي)

  PIB (  40.08 39.9  42.89  41.19  39.18إىل  %( اخلدمات 

  PIB (  25.8 26.05  21.5  21.32  20.52إىل  %(قطاع السلع القابلة لإلجتار 

  PIB ( 40.8 39.9  42.89  41.19  39.19إىل  %(قطاع السلع غري قابلة لإلجتار

 WDI1999 املصدر: تقرير البنك العاملي

إن بنية القيمة املضافة خالل سنوات التسعينات ليست جوهرية بإختالف الفرتة السابقة التحليل، 
يواصل على  يف نفس الوقت قطاع اخلدمات، %20إىل  %26من  1997و 1990بني فقطاع اإلنتاج نقص 

، أما سنوات 10 على مدى %40ع متوسط سعر الذي جياور ماحملافظة على وضعيته يف البنية اإلقتصادية 
 وإن لتالشي اإلقتصاد أثر كبري لـ، 1997 يف %9 إىل 1985 يف %16 قطاع الصناعة فيالحظ تراجعه من

dutch disease خالل هذه الفرتة فالقطاع الصناعي 1997و 1990 يف تصريح ببنية القيمة املضافة بني ،
إلقتصاد املعاصر يعرف تالشي مهم جدا، هذا اإلجتاه الذي يرسم أفضل توجه الذي يعد كقوة ضارية لكل ا

  للصناعة يف اجلزائر جيازف بإظهار مدى متوسط وطويل لقطبني اهليدروكاربونات واخلدمات.
  تعديل سعر الصرف ومستوى األسعار.2.4.6

حتت تأثري  Coussy(1991)سنحاول كشف ثالثة أنواع من املستويات حسب تعديل  يف هذا العنصر
إرتفاع أسعار البرتول، ومنه فإن املتغريات الثالثة املدروسة هي سعر الصرف اإلمسي، معدل التضخم، سعر 

، فهذه يف اجلزائر dutch diseaseالصرف احلقيقي، وبالتايل فإن هذه املرحلة هي ضرورية لتحليل وجود الـ 
 .آلثار على اإلقتصاد الباقياملتغريات الثالث لألسعار تكون أكثر داللة إلنتقال ا

  نسبة النمو المتوسطة لسعر الصرف اإلسمي،سعر الصرف الحقيقي،: )13(الجدول
  )1998–1970() %(، أسعار البترول بالنسب )CPI( مؤشر األسعارالمحلي

  70-1975  75-1980  80-1985  85-1990  90-1995  95-1998  TCN -3.53-0.75  3.74  20.6  33.7  5.8  TCR -  -6.65  2.22  3.62  11.69  -3.58  CPI 5.06  11.91  9.11  10.26  27.79  12.39  POIL45.02  25.45  -3.87  -9.36  -6.23  5.24  
  .1999 ، بنك اجلزائر1999املصدر: تقرير البنك الدويل 

  لتحليل ودراسة أثر أسعار البرتول فنالحظ أن هذه األخرية إرتفعت حسب ثالث فرتات:

  . 1975و1970 وهذا بتسجيل معدل منو أكرب بني  1980و 1970جدا بني  الفرتةاألوىل: إرتفاع قوي
  .1990- 1985مع حترك بني   1995وسنة  1980الفرتةالثانية: إخنفاض متواصل بني سنة 

  مع معدل منومعتدل باملقارنة مع الفرتتني السابقتني. 1998و1995الفرتة الثالثة: إرتفاع جمدد بني 
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الثالثة واليت متيزت بإرتفاع مفاجئ ألسعار املنتوجات البرتولية، عرفت حتسن سنوي من خالل الفرتتني األوىل و 
، أما بالنسبة 1975و 1970يف متوسط سعر الصرف اإلمسي، هذا األخري الذي عرف إرتفاعا كبريا نسبيا بني 

اإلستنتاجات  سعر الصرف يف إخنفاض متواصل وبالتايل فإن هذه بدأ 1980للفرتة الثانية، فإنطالقا من سنة 
بينما ضعف ،  dutch diseaseتؤكد لنا ردة فعل سعر الصرف اإلمسي حسب آلية توصف يف منوذج الـ 

البرتولية يقودنا إىل إحتمال أن هذا األخري ال تنتج إال  ين إرتفاع ألسعار املنتوجاتاالتحسن اإلمسي خالل ث
قيقي يعرب عن عالقة أكثر إنتظاما مع سعر إن سعر الصرف احل، ومنه فبعد إرتفاع جد قوي لسعر البرتول

بينما سعر الصرف اإلمسي مل يتحسن إال  %6.665فقد حتسن بنسبة  1980وسنة  1975البرتول، فبني سنة 
ترافق بإخنفاض حقيقي ، وأن اإلخنفاض اإلجتاهي ألسعار البرتول 1995وسنة  1980بني سنة  %0.75بـ 

وعكس سعر الصرف اإلمسي  1998و1995، أما بني 1995كمتوسط إنطالقا من سنة  %12وصل إىل 
  %4الذي واصل يف اإلخنفاض، فسعر الصرف احلقيقي وبالتوازي مع إرتفاع أسعار البرتول فقد حتسن بنسبة 

، وعموما إن إرتفاع أسعار النفط نتج عنه تضخما كان أكثر غموضا  ردة فعل معدل التضخمأما فيما خيص 
 زيادة أسعار بديلة للبرتول وكل املنتوجات ذات الطاقة.يف التكاليف وكان مرافقا ل

   القيد الخارجي.3.4.6
مستقل يفرتض بناء نظام إنتاجي متكامل يقلل من التبعية إىل اخلارج و قتصاد وطين و إإذا كان بناء 

 هي :روطا داخلية و قتصادي شإلن خالل جعل شروط إنتاج النظام اذلك م
 (قوة العمل) العنصر الذايت  
 نصر املوضوعي (وسائل اإلنتاج)الع  

عتمد على إواردات املواد الغدائية فإن إعادة إنتاج قوة العمل  ،قتصاد الفالحيإلو بالنظر إىل أداء ا
ة إىل الواردات الزراعية قد أن نسبة الصادرات الزراعي )14(بني اجلدول يواردات املمولة بريع احملروقات و ال

  الل و بدون أي إشارة عن تغري اإلجتاه.خنفاضا تدرجييا مند االستقإ شهدت
 )1985–1963( :تصدير وإستيراد المنتوجات الفالحية)14(الجدول                      

  1963  69-1967  77-1974  1980  1982  1985  

 X( 766  713  4049  7781  9289  10990(الصادرات

  M(  1151  717  612  496  319  231(الواردات

)نسبة m⁄ ) 150  98  15  6  3  2  

      Source:1963 Benissad. M. E. économie du développement de l'Algérie.  
                    OPU (1982) 
                   1967-77- SEP. Annuaire statistique de l'Algérie 1977 
                   1980-85 ONS "Statistiques N° 26  
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سنة  %12قطاع الفالحة و الذي تزايد على مر الزمن أمتص على سبيل املثال  إن العجز الذي عرفه
من إمجايل الواردات  %15سترياد املواد الغذائية إمثل و  ،من مداخيل الصادرات 1985سنة  %21و  1979
تزايد العجز يف املواد املصنعة  )15(يبني اجلدول و ، 1985سنة  19,6و 1981سنة  %17 حوايلو  1979سنة 
  .1985إىل سنة  1976سنة  من

  
  
 

     دج106الوحدة           )1985–1976(:تصدير وإستيراد السلع المصنعة )15(الجدول                   
  1976  1979  1980  1982  1985  

  984  758  472  458  697  الصادرات

  42314  39798  32798  26354  18633  الواردات

  41330-  38995-  32362-  25896-17936-  الرصيد

 12/1987: تقرير البنك العاملي حول اجلزائر المصدر

تسع إوالذي لإلجتار تساع العجز التجاري يف قطاع السلع القابلة إ )15(واجلدول  )14(ليبني اجلدو 
رتفاع القدرة إمنازع  ستطاع الريع البرتويل أن يغطي بدونإقد و  ،بشكل سريع خاصة بالنسبة للسلع الغذائية

هو ما أدى بعد و  رتفاع الطلب احمللي الذي مل يكن من املمكن تغطيته باإلنتاج احملليإبالتايل لية و الشرائية احمل
من الواضح أن و  ،إىل العجز التجاري فيما بعددية حنو السوق احمللية و يذلك إىل حتويل عرض الصادرات التقل

 كانت ال تكاد اليتة هلذا القطاع و لصادرات التقليديحجم العجز التجاري للصناعة مل يكن مرتبطا باخنفاض ا
ا فإن كل تغري يف األسعار النسبية ينجر عنه تأثري  dutch diseaseالـ بالرجوع إىل منوذج و ، تذكر يف حد ذا

السلع القابلة لإلجتار والسلع غري القابلة التفرقة بني عدمي األمهية و الدول الناشئة فهو يف حالة  هوو ، إحالل
املدى إال أنه ال ميكن إنتاجه يف  لسلع، رغم خضوعه للتبادل الدويل،صنف ثالث من افي وجود لإلجتار خت
نية اإلحالل بني مكاإمرتبطا بوجود  dutch diseaseالـ إذا كان و  الناشئة، املتوسط من قبل الدولالقصري و 

  د تكون معدومة.الواردات فإن مرونة إحالل هذا الصنف من السلع هي مرونة ضعيفة و تكاو  اإلنتاج احمللي 
قتصاد التابع فإن هذا الدور يكون إلمباشرة بطبيعة النظام اإلنتاجي واإن دور األسعار النسبية مرتبط 

سعر الصرف و  ،بني الوارداتالل بني إنتاج القطاع املستورد و قليل األمهية بسبب ضعف إمكانيات اإلح
ال  يصبح متغريالإلجتار تلك غري قابلة و لإلجتار ة احلقيقي الذي يساوي امليل احلدي لإلحالل بني السلع القابل

بل إن زيادة الواردات هي  ،رحلة األوىل من التصنيعاملقتصاد ال يزال يف إأمهية له يف تفسري طبيعة التعديل يف 
هو ما يعين أن عجز امليزان التجاري و ، دليل على حترك حنو التصنيع ألن بناء القطاع الصناعي متوقف عليها

بل هو يصاحب منو القطاع  ،كما يقتضيه النموذج لإلجتار لضرورة ناتج عن تراجع قطاع السلع القابلةليس با
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ية األوىل مت تعويضه حصل تدهور شروط التبادل الذي تبع الصدمة البرتول فقد يف حالة اجلزائرو  ،اإلنتاجي
نية، رغم أن سعر الصرف احلقيقي  اليت عرفت ختفيضا حمسوسا مع الصدمة البرتولية الثاو  ستدانةإلبدفع قوى ل

و يبدو أن االستدانة اخلارجية كانت مرتبطة بأمهية ريع احملروقات و بقوته الشرائية و  كان قد تثمن بشكل قوي
ا لعبت الدور  أمهل دور الدولة مثلما  dutch diseaseالـ  أخري فإن منوذجو ،الرئيسي يف تعديل امليزان اجلاريأ

  نماذج النيوكالسيكية. هو معمول به يف كل ال
  
 

  الخاتمة .7
دف حتديات السياسات اإلتتمثل أحد أهم  قتصاد وحترير معامالته إىل تثبيت اإلقتصادية اليت 

   .اخلارجية يف احلفاظ على قدرته التنافسية كما يقيسها سعر الصرف احلقيقي
 حالة وجود سوق حرة نضباط نقدي ويفإنضباط مايل و إقتصادي تنطوي على سياسات التثبيت اإلإن 

ا أن تتسبب يف إلرأس املال يتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة املرتفعة  ىل تدفقات رأمسالية كبرية نسبيا من شأ
األول أن ، جتاه زيادته ومنه يرتتب على أن تواجه احلكومات خيارينإضغوط على سعر الصرف احلقيقي يف 

 سعر الصرف ومن مث احلفاظ على تنافسية قطاع السلع القابلة تتدخل يف سوق النقد األجنيب ملنع املغاالة يف
واخليار الثاين أن ال تتدخل وترتك السياسات كما هي باحتمال أن يرتتب على ذلك عجز  ،للتبادل التجاري

طار هذه املشكلة اليت تواجه احلكومات عادة مايكون من إويف ، غري حمتمل يف ميزان املدفوعات يف املستقبل
عملة احمللية يتسق مع أساسيات اإلقتصاد حمل الدراسة أم أن هذا رتفاع قيمة الإذا كان إستقصاء ما إاملهم 
النقدية اليت أتبعت يف ري تسببت فيه السياسات املالية و رتفاع ميثل مغاالة يف سعر الصرف يف املدى القصاإل

اد فإنه ليس هناك ما يدعو قتصاإلن سعر الصرف متسقا مع أساسيات فإذا كا ،قتصادإطار سياسة تثبيت اإل
خنفاض املطلوب يف قيمة الصرف أكثر مرونة سيرتتب عليه اإلعتقاد بأن التدخل يف  إجتاه جعل سعر إىل اإل

مع أساسيات  أما إذا كان سعر الصرف غري متسق ،العملة احمللية للحفاظ على تنافسية السلع القابلة للتبادل
فإن التدخل يف جعل إجتاه سعر الصرف أكثر مرونة سيؤدي  ،يف سعر الصرفقتصاد مما يعين وجود مغاالة اإل

قتصاد كما نه ميكن إستقصاء حالة تنافسية اإلوم ،إىل تقليل املغاالة يف سعر الصرف على املدى املتوسط
فإن  وبالتايل، يقيسها سعر الصرف مبقارنة سعر الصرف احلقيقي الفعلي بسعر الصرف احلقيقي التوازين

ا األدبيات اإلقتصادية تتمثل يف أساسيات اإلحمدد  قتصاد ويف عواملات سعر الصرف احلقيقي واليت حدد
شروط :اليت مت تطبيقا على عينة من الدول الناشئة  على مايليالسياسات حيث اشتملت أساسيات اإلقتصاد و 

 ،القيود على التدفقات الرأمسالية ،نفاق احلكومي على السلع غري القابلة للتبادل التجارياإل ،التبادل التجاري
تغريات السياسات أما م معدل اإلستثمار، ،التقدم التقين ،النقد األجنيبالقيود على التجارة اخلارجية و 

  نسبة العجز يف املوازنة العامة للقاعدة النقدية.فاشتملت على  اإلئتمان احمللي الفائض و 
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      العامة الخاتمة                                         

  
 
 

زائر وحماولة  إن اهلدف األساسي من هذا البحث وهو حتليل حمددات سعر الصرف احلقيقي يف اجل
وذلك حىت ميكن  )2010- 1970( لسعر الصرف احلقيقي خالل الفرتةإنشاء رقم قياسي للقيمة التوازنية 

التقديرات التطبيقية قيقي، وقد أكدت نتائج الدراسة و احلفرتات عدم التوازن يف سعر الصرف  إستخراج وحتليل
إىل أن سياسة سعر الصرف املتبعة  يف اجلزائر أدت إىل حدوث عدم توازن كبري خالل فرتة الدراسة، والذي 
وفقا لألدبيات اإلقتصادية يعتقد أنه يؤدي إىل حدوث أثارا سلبية على اإلقتصاد اجلزائري، ومنه يعد التقدير 

سعر الصرف التوازين شيء ضروري ألي دولة تتبىن إدارة سياسة إقتصادية كلية ذات توجه خارجي الدقيق ل
وبالنظر للدراسات التجريبية يف هذا اجملال يتضح أن عدم توافق القيمة اإلمسية لسعر الصرف الرمسي ومستواها 

والذي يؤدي إىل حدوث عدم التوازين سيؤدي إىل وجود سعر مغاىل فيه، أي مقوم أكرب من قيمته احلقيقية 
، وهلذا فإنه من الضروري حتديد هذا املستوى التوازين د الكلي مع ضعف األداء اإلقتصاديتوازن يف اإلقتصا

  .لسعر الصرف 
عتماد على ، وباإلة واإلشكالية اليت مت صياغتهاوبناءا على األهداف املتوخاة من هذه الرسال   

  ملوضوع من خالل تقسيمه إىل ستة فصول.مت تناول ا الفرضيات املوضوعة هلا
أدرجنا ضمن هذا حيث حيث عاجل الفصل األول تطور نظرية سعر الصرف واألداء اإلقتصادي الكلي، 

عدة عناصر فرعية طبقا ملا نراه يلم أو يشمل اخلطوط العريضة للظاهرة بدءا بتعريف سعر الصرف األخري 
تقدمي النظرة اجلديدة ألنظمة الصرف واليت تقوم قمنا بكما ،الظاهرة  النظريات املفسرة هلذهإضافة إىل، وأشكاله
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على التصرحيات الرمسية للدول لدى صندوق النقد الدويل تبعا ألنظمة الصرف الرمسية وعلى األنظمة الفعلية، 
ة وإن عدم التطابق املوجود بينهما أدى إىل تصنيف أنظمة الصرف حسب عدة ترتيبات، ويف األخري متت دراس

إىل أنه الدليل التجرييب على حتديد النظم واألداء اإلقتصادي الكلي، وما ميكن التوصل إليه من هذا الفصل 
ليس هناك من إجابة واضحة على السؤال مبا إذا كان األفضل تبين نظام للتثبيت أو للمرونة، فرتتيبات الصرف 

اإلقتصاديات الناشئة  يف حني أن أدائها سليب يفالعائمة ترتبط مبعدالت منو عالية يف اإلقتصاديات املتقدمة 
والنامية، أما فيما خيص معدل التضخم فنجده مرتفع يف الدول الناشئة والنامية ومنخفض يف اإلقتصاديات 
املتقدمة، وبالنسبة لتطايرية اإلقتصاد الكلي والذي يرتبط مبعدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي فنجده أكثر 

يرا يف األنظمة الثابتة ويف الدول الناشئة على غرار الدول الصناعية، يف احلني أن األنظمة الثابتة هي تذبذبا وتطا
  األكثر عرضة لألزمات النقدية يف اإلقتصاديات الناشئة.

الفصل الثاين تعرضنا إىل تقدمي خمتلف النماذج النظرية احملددة لسوك سعر الصرف وذلك من خالل 
، ويف األخري قمنا بإدراج النماذج مث تقدمي أهم النماذج الستاتيكية Mundell-Flemingعرض منوذج 

، ومنوذج الفقعات املضاربية وكذا Dornbuschالديناميكية ومن بني هذه النماذج منوذج اإلندفاع السريع لـ 
أساسا جيدا  ميثلMundell-Fleming وما ميكن إستنتاجه من هذا الفصل أن منوذج  Fränkelمنوذج 

نطلقت منه دراسات الحقة عديدة لتحديد ومنذجة سعر الصرف أمهها النموذج النقدي األساسي، حيث إ
يتحدد سعر الصرف يف ظل السعر املرن مبجموعة من متغريات أساسية، بعض من هذه املتغريات نقدي ، 

من حيث متغريات واآلخر حقيقي وال خيتلف منوذج السعر اجلامد عن النموذج النقدي األساسي للسعر املرن 
حتديد سعر الصرف يف األجل الطويل، وإن كان حتديد سعر الصرف يف األجل القصري يتطلب إضافة معامل 
للتعديل يعكس الفجوة بني املستوى التوازين طويل األجل لسعر الصرف واملستوى التوازين قصري األجل، ومن 

موذج النقدي يف ظل مجود السعر، وبالتايل فإن ستثنائية يف النحت مرونة سعر الصرف هي احلالة اإلمث أصب
، Frankel (1985)و Musaتقدير مناذج سعر الصرف يعد من أهم إنشغاالت الكثري من اإلقتصاديني 

Mac Donald (1990) ،-Taylor (1992) Mac Donald،Rose (1994) ذلك ألن معظم متغريات ،
اهل توقعات (جت:املدروسة تواجه صعوبات من بينها اإلقتصاد الكلي غري مستقرة، ككل النظريات والنماذج

  النماذج ترتكز على سلوكات إقتصادية كلية غري مستقرة ). ،الصرف
خمتلف املقاربات اليت أما الفصل الثالث والذي تطرقنا فيه إىل سعر الصرف التوازين، حيث قمنا بعرض 

عر الصرف التوازين يتبع قانون تعادل القوة املنهج التقليدي حلساب سحاولت معاجلة هذا األخري، ومنه فإن 
الشرائية، والذي يفرتض أن السعر التوازين رقم ثابت يتم حتديده بإختيار سنة أساس معينة تتمتع فيها الدولة 

، وبناءا على ذلك فإن قيمة سعر الصرف ازن أو قيمة موجبة للحساب اجلاريبتوازن خارجي يتضمن عادة تو 
وأي إرتفاع عن هذه القيمة يعد تقديرا  رف احلقيقي التوازين هلذه الدولة،هي سعر الصاحلقيقي يف هذه السنة 

، أما عود إىل قيمته األصليةوالذي سيستمر إىل أن يعدل سعر الصرف وي ،للعملة بأعلى من قيمتها احلقيقية
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إىل سعر السلع ار جتإلين هو نسبة سعر السلع القابلة لفإن سعر الصرف التواز  Edward (1989)فيما خيص 
جتار، حبيث أنه يف حالة وجود قيم توازنية مثلى يف املدى الطويل لبعض املتغريات مثل األسعار إلغري القابلة ل

الدولية، الضرائب، السياسات التجارية، تدفقات رؤوس األموال والتكنولوجيا فإن ذلك سوف يؤدي إىل 
ذا التعريف منهج جديد لنمذجة سعر الصرف وقد صاحب ه، حدوث توازن داخلي وخارجي يف نفس الوقت

  :التوازين والذي يتعرض خالفا للنظرة التقليدية ألوجه النقد التالية
 .القيمة التوازنية لسعر الصرف ليست رقما ثابتا ولكنها دالة يف متغريات أخرى حقيقية "األساسيات" .1

مع الوضع يف اإلعتبار أن هذا األخري  من الضروري تفسري التوازن يف ظل كل من التوازن الداخلي واخلارجي .2
 يتضمن احلساب اجلاري وحساب رأس املال.

فإنه جيب التخلي عن تعادل القوة الشرائية كأساس حلساب سعر  Williamson(1994)أخريا وكما ذكر  .3
  الصرف التوازين حيث أنه مفهوم خاطئ  وذلك لتقدميه معلومات مضللة.

ا تريد توحيد تعريف سعر الصرف احلقيقي  Stien (1994)ة والتابعة ملسامه NATREXمقاربة  أما يبدوا أ
بإستعمال إطار عام الذي ميكن أن يتأقلم مع اهليكل اإلقتصادي للبلد سواء كان كبريا أو صغريا مثل عند 

Allen (1995).الذي طور تركيبة عامة لسعر الصرف احلقيقي ،  
اإلقتصادي الكلي يف اجلزائر، وذلك من خالل عرض  الفصل الرابع تناول تسيري سعر الصرف والتوازن

نتقال إىل نظام إلاو ني يف إطار سعر صرف الثابت ، واليت إمتدت على مرحلتمراحل تطور الدينار اجلزائري
إختالل التوازنات الداخلية واخلارجية واليت كانت من مجلة األسباب اليت دفعت وعجلت ، مث التطرق إىل التعومي

يض القيمة اخلارجية للعملة كوسيلة لتضميد هذه اإلختالالت وأخريا تعرضنا إىل تعديل سعر بطرح فكرة ختف
ات احلكوموما ميكن إستنتاجه من هذا الفصل هو أن إتباع  ،الصرف وحماولة إسرتجاع التوازنات الكلية

قتصادية واملالية إلألوضاع اازاد يف تأزم ، قد الدينار بأكثر من قيمته احلقيقيةسياسة تقييم اجلزائرية املتعاقبة 
  .1986يار أسعار البرتول يف سنة إخاصة عند 

فقد حاولنا من خالله تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين يف اجلزائر  وفيما خيص الفصل اخلامس
ومنه فقد  ،على الدينار اجلزائري Williamson ففي القسم األول قمنا بتطبيق منوذج ،)2010-1970(للفرتة 
وكذلك فجوة الناتج ومعدل البطالة الذي  حنراف باملقارنة مع وضعية التوازنإلحاالت ا نا من إستخراجمتك

م، ومنه فقد إتبعنا تقديرات الناتج احملتمل تبعا ألسلوب التقدير املستخد تفاوتوقد ت ،اليؤثر على التضخم
 ،(Hodrick-Prescott ,HP)الناتج الكامن حيث جند من بينها مصفي  لتقدير املتغريأسلوب أحادية 

دليل إستقرار نسبة الديون  ، ويف مرحلة أخرى قمنا بإدراجتعدد املتغريات  ومنها منهجية دالة اإلنتاجوأسلوب 
والذي يظهر لنا أنه األكثر جدارة لضبط الوضعية احلالية لإلقتصاد  على الناتج الداخلي اخلام اخلارجية

 التقييم التحليلي لنموذجفقد قمنا ب الثاين ية، أما يف العنصراجلزائري، لذا فهو أحد قيوده اخلارج
Williamson،  وذلك  وقيمة توازنهللدينار اجلزائري  يسمح لنا بتقدير الفارق بني سعر الصرف احلقيقيوالذي
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 BEER أما يف القسم الثاين فطبقنا مقاربة سعر الصرف احلقيقي السلوكي ،بتوظيف معلمات التجارة اخلارجية
اليت و  اليت تقوم على منذجة املتغريات األساسية  Clark-Mac Donald(1997)ملقرتحة من طرف كل منوا

ومنه حاولنا تطبيق هذا املنهج  يف حالة اجلزائر وذلك  ،ر الصرف احلقيقي يف املدى الطويلتؤثر على سع
حندار تصحيح إتقدير و إلختبار   Elbadawi)1994( الذي طورهو  Edwards(1989-94) بتطبيق منوذج

التكامل املتزامن للقيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر  ومن خالل املعامالت املقدرة من اخلطأ و 
مقدرة من أسعار الصرف احلقيقية يف املدى الطويل وبالتايل غة سلسلة ابصي قمناحندار التكامل املتزامن إ

  قي.يف سعر الصرف احلقيإستخراج حاالت عدم التوازن 

وإختبار أساسيات اإلقتصاد اجلزائري واليت كانت منذ سنوات  بتحليل الفصل السادس والذي يهتم
وبالتايل فقد حاولنا يف البداية حتليل عناصر  تثبيت سعر صرف الدينار اجلزائرييف املؤثر األكرب  السبعينات

الصرف واملتغريات األساسية ميزان املدفوعات اجلزائري وذلك بدراسة عالقات املدى الطويل بني سعر 
اإلستثمار األجنيب املباشر...إخل.، وللمقارنة بني حالة إقتصادية  احلساب اجلاري، امليزان التجاري، :اخلارجية
، مث بعد ذلك قمنا بعرض ظاهرة حتريف سعر الصرف يف البلدان وخارجية إستعملنا فروقات التضخم داخلية

حتقيق دوام يعمل على منوذج جزئي وهذا لوضع األرضية املناسبة لتطبيق  ،Balassaالناشئة واليت تعرف بأثر 
من خالل دليل  Williamsonيأخذ تعريف و املدى الطويل، يف سعر الصرف احلقيقي  على Balassaأثر 

، Coudert(1999) هذا النموذج هو مقرتح ،قتصادي الكلي وإمكانية تأييد الدين اخلارجيإلمهم للتوازن ا
 وذلك من خاللاجلزائري، التحركات النقدية وسلوك الدينار  بتقييم قوة العالقة بنيأخرى قمنا مرحلة ويف 

أما يف على اإلقتصاد اجلزائري وحتديد موقع الدينار يف السياسة النقدية.تطبيق النموذج النقدي األساسي 
وكذلك على املتغريات الكلية عنصر آخر فحاولنا إجراء إختبار جترييب للتخفيض على كتلة التجارة اخلارجية، 
يف إرجاع التوازن للحساب  األساسية يف اجلزائر، ومنه تقدير قدرة سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري

  .يف اجلزائر dutch diseaseوأخريا تعرضنا إىل ظاهرة الـ  ،اجلاري
اء خمتلف تطلعات و و  نفا آة املطروحة أهداف هذا البحث الذي حاول اإلجابة على اإلشكاليبعد إ

من خالل فصوله مث اخلروج جبملة من النتائج ميكن سرد أبرزها مع التذكري مبدى حتقق الفرضيات اجلزئية 
   :املوضوعة يف املقدمة العامة هلذه الرسالة وفق النقاط املوالية

يف بداية  نظام ثبات أسعار الصرف الذي كان حيدد 1988-1973عرفت اجلزائر يف الفرتة املمتدة ما بني  •
عملة، أدت هذه  14 األمر بالنسبة للذهب مث إىل الفرنك الفرنسي وأخريا بالنسبة إىل سلة مكونة من

ختالالت الداخلية واخلارجية واليت كانت خمتفية وراء ستار إيرادات اإلسياسة املطبقة إىل ظهور بوادر ال
فإن تصدير احملروقات كان املورد األساسي إن  احملروقات، بالفعل فنظرا إىل طبيعة التجارة اخلارجية للجزائر

ختذت إ افة خطرية بأسعار البرتول، كما أمل نقل الوحيد للعملة الصعبة الشيء الذي جعلها مرتبطة بص
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قتصادية سياسة التصنيع ضمن نظام الصناعات املصنعة كوسيلة وحيدة من أجل تطوير إلالسلطات ا
ذا القطاع كاليد العاملةإقطاعها اإلنتاجي، فاضطرت كذلك على   سترياد معظم السلع واخلدمات اخلاصة 

رؤوس األموال ...اخل، أمام هذا الوضع وجدت اجلزائر نفسها أمام  ،املواد التجهيزية والوسطية ،التكنولوجيا
 وحدوية املواد املصدرة وتعدد املواد املستوردة.

ه احلقيقية خالل الفرتة أكرب من قيمت سعر الصرف كان مقوم تقديرات منوذج ويليامسون فإن حسب •
سعر الصرف احلقيقي بقي  فالحظنا أن أما خالل مرحلة نظام الرقابة على الصرف، )1970-1979(

ومع بداية التسعينات فإن اإلنزالق  ،أقل تقومي خالل الثمانينات بإستثناء سنوات اإلنفجاربوبشكل واسع 
ربا وهي مرحلة رافقتها إصالحات إقتصادية مكثفة اهلدف منها عرف تسارعا معت اجلزائري التدرجيي للدينار

تقومي ت العملة الوطنية هو الوصول إىل مستوى مقبول إلستقرار الدينار، ففي بداية هذه املرحلة عرف
، أما الفرتة 1994وسنة  1991وهذا مع التخفيض اإلمسي للدينار يف سنة  ،)sous évaluation(أقل

ع تطبيق إتفاق التسهيالت املوسعة ويف إطار برنامج التعديل اهليكلي فإن سعر وتزامنا م )1998- 1995(
إن املغاالة يف عملة ما يؤدي إىل آثار وخيمة على توزيع ، ومنه فالصرف احلقيقي عرف مغاالة يف تقوميه
ئض ستدانة اليت تفرض حتقيق فاإلهذه اآلثار متناقضة مع سياسة ا املوارد وميزان املدفوعات، حيث أن

جتاري، فمحاولة التحكم يف الصرف عن طريق قيود مفروضة من طرف السلطات سيشجع ظهور وتطور 
السوق املوازية وهروب رؤوس األموال، من املمكن يف غالب األحيان القضاء على هذه الظاهرة اليت ال 

 تكون إال يف سياسة أسعار الصرف الثابتة عن طريق التخفيض.
ترب بعدا من األبعاد املتعددة لتحديد سعر الصرف احلقيقي التوازين واليت جيب على إن الفارق يف األسعار يع •

ا، كما حيقق هلذه السلطات األهداف املوضوعة ، أي األخذ باإلعتبار التضخم  السلطات النقدية األخذ 
م كمعيار بني اإلقتصاد احمللي واإلقتصاد األجنيب يف حتديد سعر الصرف، وهذا املقياس هام ألنه يستخد

لقياس القدرة التنافسية النسبية لإلقتصاد احمللي مقارنة باخلارج وذلك من حيث العرض والطلب على السلع 
ورأس املال احمللي واألجنيب وبالتايل فإن هذا البعد يأخذ ما يوفره سعر الصرف احلقيقي للعملة من مزايا وما 

هل هناك تقارب بني التضخم احمللي  :املطروحة هنا إنتقادات، وبالتايل فإن األسئلة حيمل من صعوبات أو
والتضخم األجنيب حتت دفع حترير األسعار وختفيض قيمة العملة الوطنية؟.وهل هذا التقارب يتأثر مبستوى 

اجلزائري؟. فحسب ت التضخم وحتديد سعر صرف الدينار التنمية ؟.وهل هناك رابط بني تطور فروقا
ا فإن  معدل التضخم  ومعدل التضخم للجزائر  INFDمعامالت املتغريين التقديرات اليت قمنا 

، غري أن معامل 1-و 1+ قريبة من القيم اليت تنص عليها النظرية اإلقتصادية األجنيب هي من ناحية املدلول
ية ، إنه مفهوم ضمنا أن فروقات التضخم يف اجلزائر مل تلعب دور من ناحهو ضعيف  R2 اإلرتباط العام

املدلول يف تعريف سياسة سعر الصرف، من جهة أخرى معدل التضخم الداخلي يظهر كليا منفصال من 
 خالل معادلة الطلب على النقود للسياسة النقدية للجزائر.
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قتصاد الداخلي فقد كانت اجلزائر يف فرتة ما قبل الثمانينات يف حالة تضخم مكبوح إلمن ناحية اكما أن  •
ط للنقود من أجل تغطية عجز اخلزينة الذي عرف تزايدا متواصال نامجا عن متويل ناجم عن السك املفر 

ستثمارات، أمام ذلك ومع عدم مرونة القطاع اإلنتاجي، فإنه مل يكن للكتلة النقدية املتداولة إلات وااملؤسس
رتفاع األسعار،  إلالشرائية الشيء الذي مثل حافزا رتفاع القدرة إما يقابلها من سلع وخدمات، مما أدى إىل 

كون مل يعرب على الدينار اجلزائري بقيمته احلقيقية (سواء كان ذلك على املستوى الداخلي أو املستوى 
كان من املستحيل تلبيته عن طريق اإلنتاج الداخلي  اخلارجي)، فإن الطلب الداخلي عرف تزايدا متواصال

اخلارج رافعني بذلك الطلب على السلع قتصادية على اللجوء إىل إللذا أجربت السلطات األعوان ا
املتزايد للواردات الطلب كما سبق وأن ذكرنا فإن اجلزائر تابعة بصفة كبرية لقطاع احملروقات وأمام و  املستوردة

 عرف امليزان التجاري عجزا متواصال كان اللجوء إىل الديون اخلارجية من أجل تغطيته شيء البد منه.
ضعف حتديد الدينار  ظهرإلمسي كدالة يف أساسيات ميزان املدفوعات تقدير سعر الصرف ا من خالل •

بتسجيل إرتباط  تاجلزائري مقارنة بتدفق السلع، املداخيل ورؤوس األموال إىل اخلارج، هذه الوضعية فسر 
  .، هذا ما يعكس أثر ضعيف للمتغريات اخلارجية على تطور سعر صرف الدينار(%25)قليل قدر بـ

من الفصل  [24]من خالل املعادلةو Coudertمنوذج  يت توصلنا إليها من تطبيقحسب التقديرات ال •
مستويات املعيشة يبني أن فارق التطور مستقل بشكل كبري إىل مستوى  إحنراف أن معامل وجدنا السادس

اد الواليات املتحدة األمريكية، وهذا يعترب شكل عادي بالنظر إىل وزن اإلقتصاد األمريكي بالنسبة لإلقتص
العاملي، ومن خالل هذا التقدير فإن أصل إحنرافات سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري مل تنشأ إال من 
جراء قرارات السياسة الداخلية، وعدم تطابق سياسة الصرف مع املستوى النسيب للتطور يف اجلزائر مقارنة 

جية فهو دليل على إرتفاع  بنقطة واحدة بالواليات املتحدة األمريكية.أما فيما خيص أثر اإلستدانة اخلار 
يف السعر احلقيقي بـ ص اقلنسبة الدين اخلارجي على الناتج الداخلي اخلام جتذب على املدى الطويل إن

تفسري  كانت حامسة من حصة اإلستدانة اخلارجية  إىل  1985وكما يظهر جليا أن املرحلة ما قبل  1,23
يف األخري أن هذا التقدير أكد خاصيتني مهممتني موضح يف  نالحظت سعر الصرف احلقيقي،كما اتذبذب
الصرف احلقيقي  املدى الطويل يف تفسري سعر على Balassa مها أوال وجود ومقاومة أثر Balassaأثر 

، وثانيا إخنفاض سعر الصرف احلقيقي للدينار يف إطار إجراءات التطور لإلقتصاد اجلزائري، للدينار اجلزائري
 للدينار ناتج الداخلي اخلام بالقوة الشرائيةلاملعكوسة يف اإلشارة السلبية للمعامل املرتبط باهذه الوضعية 

)اجلزائري  ، إنه يدل على أن إرتفاع مستوى املعيشة يف اجلزائر يصطحب بزيادة سعر الصرف (
، فإن Coudertحسب منوذج  )Mesalignement(وعند قياس اإلختالل يف سعر الصرف ، احلقيقي
 و) 1981-1978( :هييف حتديد سعر الصرف احلقيقي عرفت أربعة مراحل ) surévaluation( املغاالة

  .)2008-2004( و )1996-1995( و )1990- 1985(
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بتفسري تطور  مسحت إن خالصة التقديراتوعند تطبيق النموذج النقدي األساسي على الدينار اجلزائري ف •
اجلزائري بتوظيف متغريات نقدية وحقيقية داخلية وخارجية، وأن املعادلة رقم سعر الصرف اإلمسي للدينار    عن طريق املتغريات %77تبني أن تغري سعر الصرف اإلمسي هو مفسر بـ من الفصل السادس  [41]

نا حيث تبني ل،  هذا التحديد يبقى ثابت بإدخال تغري سعر الصرف احلقيقي ∗، ، ∗،  التالية:
أن تغري سعر الصرف اإلمسي للدينار اجلزائري هو متأثر كثريا بالصدمات النقدية والصدمات احلقيقية يف 

منو قوية جدا للعرض النقدي، ومنه فإن سعر الصرف اإلمسي سيكون له إجتاه إلخنفاض قيمته معدالت 
ي خمتزل يف مرحلة تراخي مهما كان معدل النمو اإلقتصادي، أين يوجد فيه األثر على الدينار اجلزائر 

السياسة النقدية، وإن السياسة النقدية التوسعية قد مزجت مع معدالت النمو احلقيقية السالبة وتؤثر على 
أثر إخنفاض القيمة اإلمسية، وألجل إلغاء أثارها على الدينار اجلزائري فإن نسبة النمو جيب أن ترتفع بسرعة 

تايل فإن أكرب ضرب للعرض النقدي على اإلقتصاد اجلزائري ساهم يف أكرب مقارنة باجملموعة النقدية، وبال
تفسري أثر إرتفاع الوضعية النقدية على تطور الدينار اجلزائري، وأكثر من ذلك فإن مرحلة مراقبة األسعار 
وإعادة سقوطها على دائرة العمل احلقيقية قد أعاقت تنظيم الطلب بالتضخم الذي نتج عن التقدم 

جهة أخرى فإن تقديرات سعر الصرف احلقيقي تظهر ضعف أثر الوضعية النقدية على  النقدي، من
هناك إخنفاض لقيمة  ،تطورها وبدون أي شك بسبب عدم ضبط األسعار على الظرف النقدي اجلديد

سعر الصرف اإلمسي حتت فرضيات خرباء النقد ال يتحول سعر الصرف احلقيقي الذي يبقى يف مستوى 
بتقوية اإلندفاع  أجر) - ئة بالنسبة إىل تدفق السلع، وإن التصلبات اإلمسية حلقة (سعرالتنافسية السي

، ويف إرتفاع أثار السيولة اليت ل السنوات السبعينات والثمانيناتالنقدي املتوقع يف السياسة النقدية خال
صري، وهذا ما تبعث بالطلب الداخلي. ال يسمح سعر الصرف احلقيقي بأن يضبط نفسه حىت يف املدى الق

  يفسر الصدمة الضعيفة للسياسة النقدية على هذا األخري.
تضح إقتصادية الكلية، فقد إلفيض سعر الصرف على التوازنات االتطبيقية والتحليلية أثر خت ةالدراس تبين •

ه الفرق بني املكانة اليت كان يشغلها ما قبل وما بعد عملية التخفيض حيث أنه يف هذه األخرية، وباقرتاب
له قتصادية، كما كان إللدينار وخمتلف عناصر القطاعات امن قيمته احلقيقية متكن من الربط بني قيمة ا

 قتصادية واملالية.إلدور كبري يف تغيري األوضاع ا
   :باإلجابة على إشكالية هذه الدراسة ميكن القول بأنهو  ،ختبار الفرضيات من خالل هذه الرسالةإبعد 

، وخلق الشروط قتصادية واملالية من جهةإلح اهليكلي يف إعادة التوازنات اج التصحيمتثل أهم هدف لربنام •
و  1991قتصادي من جهة أخرى يف هذا املضمون شرع يف ختفيض العملة الوطنية يف إلاملالئمة للبعث ا

نزالقات ختللت فرتات ما بعد التخفيض وإقامة نظام سعر صرف عائم مما رفع من اإل، ومع 1994
 ار الداخلية يف مرحلة أوىل.األسع
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بفضل عملية ختفيض سعر  الكليةلقد مسحت لنا هذه الدراسة بإدراك احمليط الذي مت فيه تغري التوازنات  •
 .هم امليزات اليت مهدت هذا التغريالصرف وكيف كان ميكانيزم تأثري هذه األخرية إضافة إىل معرفة أ

  :اليت نراها ضرورية ومنها ما يلي اح بعض التوصياتقرت إ، ميكن بناءا على النتائج املتوصل إليهاو 
من  قتصادية جديدةإإعادة النظر يف العالقة اليت تربط سعر الصرف بالتضخم يف ظل توافر ووجود متغريات  •

  لكرتونية وترابط األسواق املالية ...اخل.إلالعوملة املالية والتجارة ا
 يف سوق الصرف يف املدى القصري والطويل، وبالتايل ستقرار ولو نسيبإوضع آليات محائية من أجل حتقيق  •

 قتصاد الكلي.إلتحكم يف مؤشرات اال
 تطور النمذجة القياسية لصياغة منوذج هيكلي قياسي لسعر الصرف التوازين.  •
ويبقى اجملال مفتوحا لدراسات أخرى...    
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  مصادر المعطيات والتعريف بالمتغيرات :)01( قمالملحق ر                  
 

  )IFS2011( إحصائيات مؤسسة اإلحصاءات املالية الدولية.1
  )CD-ROM2004( إحصائيات البنك العاملي.2
 )2007( بنك اجلزائر.3
  )2005-1999(، السداسي األول والثاين للسنوات )CNES(تقارير اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي .4
   )1985-1970( للفرتة )ONS(ئية للديوان الوطين لإلحصائيات سلسلة إحصا.5

 التعريف املتغرية
اإلنتاج الداخلي اخلام باحلجم (للجزائر)

حجم الصادرات
حجم الواردات سعر الصرف احلقيقي	 LINDEMمؤشر تنافسية الواردات LINDEX	ية الصادراتمؤشر تنافس LINDYET(للواليات املتحدة األمريكية) الناتج الداخلي اخلام األجنيب باحلجم PX	أسعار الصادرات PM	أسعار الواردات X	قيمة الصادرات M	قيمة الواردات E	سعر الصرف اإلمسي BCPIB	نسبة امليزان التجاري على الناتج الداخلي اخلام CACPIB	 ي على الناتج الداخلي اخلامنسبة احلساب اجلار IDEPIB	نسبة اإلستثمارات األجنبية املباشرة على الناتج الداخلي اخلام REVPIB	املداخيل الصافية على الناتج الداخلي اخلام CTRN	التحويالت الصافية اجلارية على الناتج الداخلي اخلام ED	نسبة الديون اخلارجية على الناتج الداخلي اخلام PIBPPADالناتج الداخلي اخلام برأس تعادل القدرة الشرائية احمللية بالنسبة للجزائر 
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PIBPPAUSالناتج الداخلي اخلام برأس تعادل القدرة الشرائية األجنبية بالنسبة للواليات املتحدة PIB	الناتج الداخلي اخلام
  

  
 

 )2010-1970( تقدير الناتج الكامن للجزائر خالل الفترة ):02( الملحق رقم
 )2010 -1970(للفترة " Cobb-Douglas" تقدير دالة.1

Dependent Variable: LPIB   
Method: Least Squares   
Date: 12/04/11   Time: 13:49   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.774727 1.193005 -1.487610 0.1451
LEMP 0.074550 0.189578 0.393241 0.6963
LABFF 0.402822 0.056405 7.141662 0.0000

R-squared 0.761657     Mean dependent var 3.739831
Adjusted R-squared 0.749113     S.D. dependent var 0.827822
S.E. of regression 0.414645     Akaike info criterion 1.147565
Sum squared resid 6.533345     Schwarz criterion 1.272949
Log likelihood -20.52509     Hannan-Quinn criter. 1.193223
F-statistic 60.71715     Durbin-Watson stat 0.211866
Prob(F-statistic) 0.000000    

)مجمل إنتاجية عوامل اإلنتاج على سلسلة   HP الـ تطبيق مرشح إتجاه.2 ).  

  
) تفكيك معدل البطالة.3   Kalmanبإستخدام طريقة مصفي  (

Sspace: SS    
Method: Maximum likelihood (Marquardt)  
Date: 12/05/11   Time: 00:44   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   
Convergence achieved after 1 iteration  

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
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C(1) 19.76334 2.243177 8.810426 0.0000
C(2) 1.255059 0.758183 1.655350 0.0979
C(3) 2.292923 1.297495 1.767192 0.0772
C(4) -0.011461 0.524608 -0.021846 0.9826
C(5) 0.464793 0.453829 1.024158 0.3058

 Final State Root MSE z-Statistic Prob.  

SV1 -2.139854 3.315526 -0.645404 0.5187
SV2 -3.865563 2.733104 -1.414349 0.1573

Log likelihood -114.8805      Akaike info criterion 5.847827
Parameters 5      Schwarz criterion 6.056799
Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 5.923923

 
Sspace: UP   
Method: Kalman filter   
Date: 12/05/11   Time: 00:56   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

 Final State Root MSE z-Statistic Prob.  

SV1 -2.139854 3.315526 -0.645404 0.5187
SV2 -3.865563 2.733104 -1.414349 0.1573

Log likelihood -114.8805      Akaike info criterion 5.603925
Parameters 0      Schwarz criterion 5.603925
Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 5.603925

Estimation Command: 
========================= 
LS LUP SV1F SV2F  C 
 
Estimation Equation: 
========================= 
LUP = C(1)*SV1F + C(2)*SV2F + C(3) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
LUP = 1.01295208534*SV1F + 0.816193732317*SV2F + 19.7179922101 
 

 عالقة فيليبس.4
Dependent Variable: DLINF   
Method: Least Squares   
Date: 12/05/11   Time: 14:45   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LUP 0.144360 0.038273 3.771823 0.0006
G -0.238011 0.091229 -2.608929 0.0135

DDLINF 0.549092 0.144070 3.811293 0.0006
SV2F -0.083360 0.045957 -1.813881 0.0788

C -0.847489 0.750613 -1.129063 0.2670
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R-squared 0.467828     Mean dependent var 1.934953
Adjusted R-squared 0.403322     S.D. dependent var 1.104040
S.E. of regression 0.852815     Akaike info criterion 2.641530
Sum squared resid 24.00067     Schwarz criterion 2.857002
Log likelihood -45.18908     Hannan-Quinn criter. 2.718194
F-statistic 7.252505     Durbin-Watson stat 0.745299
Prob(F-statistic) 0.000263    

 
 Williamsonتقديرات نموذج  ):03(الملحق رقم 

 أحجام اإلنتاج الداخلي، الصادرات، الواردات  1.
 1.1.اإلنتاج الداخلي بالحجم

Null Hypothesis: LPIBVOL has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.085213  0.9967 
Test critical values: 1% level  -3.605593  

 5% level  -2.936942  
 10% level  -2.606857  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIBVOL)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 09:11   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LPIBVOL(-1) 0.035655 0.032855 1.085213 0.2847
C 165.3508 134.5646 1.228783 0.2267

R-squared 0.030060     Mean dependent var 250.2149
Adjusted R-squared 0.004535     S.D. dependent var 694.1747
S.E. of regression 692.5987     Akaike info criterion 15.96749
Sum squared resid 18228335     Schwarz criterion 16.05193
Log likelihood -317.3497     Hannan-Quinn criter. 15.99802
F-statistic 1.177687     Durbin-Watson stat 2.396246
Prob(F-statistic) 0.284664    

Null Hypothesis: D(LPIBVOL) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.898847  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LPIBVOL,2)  
Method: Least Squares   
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Date: 04/12/12   Time: 09:40   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LPIBVOL(-1)) -1.125254 0.163108 -6.898847 0.0000
C 288.7614 120.5332 2.395700 0.0218

R-squared 0.562617     Mean dependent var -0.036282
Adjusted R-squared 0.550796     S.D. dependent var 1053.187
S.E. of regression 705.8738     Akaike info criterion 16.00667
Sum squared resid 18435541     Schwarz criterion 16.09198
Log likelihood -310.1301     Hannan-Quinn criter. 16.03728
F-statistic 47.59408     Durbin-Watson stat 1.952000
Prob(F-statistic) 0.000000    

 الصادرات بالحجم2.1.
Null Hypothesis: LEXPVOL has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.082128  0.5397 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXPVOL)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 09:25   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LEXPVOL(-1) -0.207759 0.099782 -2.082128 0.0443
C -934.6314 2286.385 -0.408781 0.6851

@TREND(1970) 274.1139 146.4179 1.872134 0.0691

R-squared 0.108857     Mean dependent var 1101.667
Adjusted R-squared 0.060688     S.D. dependent var 7080.769
S.E. of regression 6862.549     Akaike info criterion 20.57758
Sum squared resid 1.74E+09     Schwarz criterion 20.70425
Log likelihood -408.5517     Hannan-Quinn criter. 20.62338
F-statistic 2.259866     Durbin-Watson stat 2.045067
Prob(F-statistic) 0.118583    

Null Hypothesis: D(LEXPVOL) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.825873  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXPVOL,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 10:14   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments 
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LEXPVOL(-1)) -1.129178 0.165426 -6.825873 0.0000
C 341.7939 2471.827 0.138276 0.8908

@TREND(1970) 44.66499 104.0450 0.429286 0.6703

R-squared 0.564169     Mean dependent var 4.579231
Adjusted R-squared 0.539956     S.D. dependent var 10750.30
S.E. of regression 7291.554     Akaike info criterion 20.70062
Sum squared resid 1.91E+09     Schwarz criterion 20.82859
Log likelihood -400.6622     Hannan-Quinn criter. 20.74654
F-statistic 23.30042     Durbin-Watson stat 1.986904
Prob(F-statistic) 0.000000    

  

  الواردات بالحجم.3.1
 
 
Null Hypothesis: LIMPVOL has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.182390  0.9913 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LIMPVOL)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 09:28   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments 
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LIMPVOL(-1) -0.014874 0.081551 -0.182390 0.8563
C -259.3853 779.0161 -0.332965 0.7410

@TREND(1970) 64.99804 56.36139 1.153237 0.2562

R-squared 0.074151     Mean dependent var 902.5347
Adjusted R-squared 0.024105     S.D. dependent var 2447.088
S.E. of regression 2417.415     Akaike info criterion 18.49082
Sum squared resid 2.16E+08     Schwarz criterion 18.61749
Log likelihood -366.8165     Hannan-Quinn criter. 18.53662
F-statistic 1.481658     Durbin-Watson stat 1.797504
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Prob(F-statistic) 0.240433    

 
 
 
 
 
 
 
 
Null Hypothesis: D(LIMPVOL) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.478137  0.0003 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LIMPVOL,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 10:50   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LIMPVOL(-1)) -0.918371 0.167643 -5.478137 0.0000
C -245.4392 831.4556 -0.295192 0.7695

@TREND(1970) 52.19672 36.40123 1.433927 0.1602

R-squared 0.454952     Mean dependent var 3.355897
Adjusted R-squared 0.424671     S.D. dependent var 3221.606
S.E. of regression 2443.602     Akaike info criterion 18.51414
Sum squared resid 2.15E+08     Schwarz criterion 18.64210
Log likelihood -358.0257     Hannan-Quinn criter. 18.56005
F-statistic 15.02459     Durbin-Watson stat 1.951914
Prob(F-statistic) 0.000018    
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 اإلنتاج والصادرات، اإلنتاج والواردات  ،التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ .2

 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/23/11   Time: 14:41 
 Sample (adjusted): 1973 2010 
 Included observations: 38 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  

LPIBVOL(-1)  1.000000  
   

LEXPVOL(-1) 0.364819  
  (0.02280)  
 [-8.98175]  
   

C  1202.549  

Error Correction: D(LPIBVOL) D(LEXPVOL) 

CointEq1  0.368290  3.168557 
  (0.13795)  (1.17266) 
 [ 2.66983] [ 2.70203] 
   

D(LPIBVOL(-1)) -0.645826  2.157031 
  (0.24884)  (2.11536) 
 [-2.59535] [ 1.01970] 
   

D(LPIBVOL(-2)) -0.187045  0.753390 
  (0.22084)  (1.87731) 
 [-0.84698] [ 0.40131] 
   

D(LEXPVOL(-1))  0.066987  0.037656 
  (0.02750)  (0.23381) 
 [ 2.43550] [ 0.16105] 
   

D(LEXPVOL(-2))  0.054222 -0.058854 
  (0.03137)  (0.26667) 
 [ 1.72847] [-0.22070] 
   

C  294.1450  461.0817 
  (132.037)  (1122.43) 
 [ 2.22774] [ 0.41079] 

 R-squared  0.237314  0.473368 
 Adj. R-squared  0.118144  0.391082 
 Sum sq. resids  14234638  1.03E+09 
 S.E. equation  666.9576  5669.725 
 F-statistic  1.991396  5.752696 
 Log likelihood -297.7581 -379.0846 
 Akaike AIC  15.98727  20.26761 
 Schwarz SC  16.24584  20.52617 
 Mean dependent  263.2650  1151.221 
 S.D. dependent  710.2307  7265.784 
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 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.41E+13 
 Determinant resid covariance  1.00E+13 
 Log likelihood -676.5727 
 Akaike information criterion  36.34593 
 Schwarz criterion  36.94925 

 
 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/25/11   Time: 01:59 
 Sample (adjusted): 1973 2010 
 Included observations: 38 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  

LPIBVOL(-1)  1.000000  
   

LIMPVOL(-1) 0.762273  
  (0.04364)  
 [-6.46850]  
   

C  881.5561  

Error Correction: D(LPIBVOL) D(LIMPVOL) 

CointEq1  0.261015  1.336649 
  (0.10992)  (0.31677) 
 [ 2.37459] [ 4.21961] 
   

D(LPIBVOL(-1)) -0.530937 -0.806551 
  (0.24805)  (0.71484) 
 [-2.14045] [-1.12830] 
   

D(LPIBVOL(-2)) -0.002205 -1.304995 
  (0.21748)  (0.62674) 
 [-0.01014] [-2.08219] 
   

D(LIMPVOL(-1)) -0.072298  0.145296 
  (0.04930)  (0.14208) 
 [-1.46638] [ 1.02260] 
   

D(LIMPVOL(-2)) -0.027886 -0.251249 
  (0.04744)  (0.13670) 
 [-0.58786] [-1.83791] 
   

C  499.0694  1602.203 
  (165.372)  (476.575) 
 [ 3.01785] [ 3.36191] 

 R-squared  0.245431  0.496536 
 Adj. R-squared  0.127530  0.417870 
 Sum sq. resids  14083142  1.17E+08 
 S.E. equation  663.3990  1911.806 
 F-statistic  2.081664  6.311934 
 Log likelihood -297.5548 -337.7750 
 Akaike AIC  15.97657  18.09342 
 Schwarz SC  16.23514  18.35199 
 Mean dependent  263.2650  941.8353 
 S.D. dependent  710.2307  2505.727 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.56E+12 
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 Determinant resid covariance  1.11E+12 
 Log likelihood -634.7448 
 Akaike information criterion  34.14446 
 Schwarz criterion  34.74778 

 
 عار الوارداتإختبار إستقرارية المتغيرات: أسعار الصادرات، أس.3

Null Hypothesis: PX has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 4 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.817159  0.9545 
Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  
 10% level  -3.202445  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PX)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:08   
Sample (adjusted): 1975 2010   
Included observations: 36 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PX(-1) -0.115797 0.141706 -0.817159 0.4205
D(PX(-1)) 0.373550 0.198228 1.884439 0.0696
D(PX(-2)) 0.035663 0.201512 0.176977 0.8608
D(PX(-3)) -0.220098 0.242093 -0.909146 0.3708
D(PX(-4)) -0.076259 0.245784 -0.310268 0.7586

C -0.915856 4.915476 -0.186321 0.8535
@TREND(1970) 0.302348 0.223695 1.351610 0.1869

R-squared 0.278379     Mean dependent var 1.648889
Adjusted R-squared 0.129079     S.D. dependent var 12.45017
S.E. of regression 11.61890     Akaike info criterion 7.915808
Sum squared resid 3914.964     Schwarz criterion 8.223715
Log likelihood -135.4846     Hannan-Quinn criter. 8.023276
F-statistic 1.864555     Durbin-Watson stat 1.920261
Prob(F-statistic) 0.121234    

 
Null Hypothesis: D(PX,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.457870  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PX,3)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:11   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(PX(-1),2) -1.260304 0.168990 -7.457870 0.0000
C 0.583565 4.945178 0.118007 0.9067

@TREND(1970) -0.033027 0.205244 -0.160917 0.8731

R-squared 0.614533     Mean dependent var 0.517895
Adjusted R-squared 0.592506     S.D. dependent var 21.66776
S.E. of regression 13.83167     Akaike info criterion 8.167455
Sum squared resid 6696.025     Schwarz criterion 8.296738
Log likelihood -152.1816     Hannan-Quinn criter. 8.213453
F-statistic 27.89945     Durbin-Watson stat 1.987723
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
Null Hypothesis: PM has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.198317  0.8973 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PM)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:12   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PM(-1) -0.109646 0.091500 -1.198317 0.2384
C 0.650380 0.536805 1.211577 0.2334

@TREND(1970) 0.040304 0.030939 1.302686 0.2007

R-squared 0.045358     Mean dependent var 0.475000
Adjusted R-squared -0.006245     S.D. dependent var 1.325880
S.E. of regression 1.330014     Akaike info criterion 3.480294
Sum squared resid 65.45066     Schwarz criterion 3.606960
Log likelihood -66.60588     Hannan-Quinn criter. 3.526093
F-statistic 0.878985     Durbin-Watson stat 2.047797
Prob(F-statistic) 0.423695    
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Null Hypothesis: D(PM,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.92182  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PM,3)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:14   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(PM(-1),2) -1.547482 0.141687 -10.92182 0.0000
C -0.046298 0.617138 -0.075021 0.9406

@TREND(1970) 0.004655 0.025570 0.182054 0.8566

R-squared 0.773187     Mean dependent var 0.011842
Adjusted R-squared 0.760226     S.D. dependent var 3.529905
S.E. of regression 1.728479     Akaike info criterion 4.008018
Sum squared resid 104.5674     Schwarz criterion 4.137301
Log likelihood -73.15234     Hannan-Quinn criter. 4.054016
F-statistic 59.65592     Durbin-Watson stat 2.535958
Prob(F-statistic) 0.000000    

)تقدير .4 =  :يكون بالعالقة التالية ( ( − ) 
 
Dependent Variable: E   
Method: Least Squares   
Date: 12/24/11   Time: 17:34   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Q 0.280143 0.003578 -5.630144 0.0000
C 0.411323 0.787772 10.23306 0.0000

R-squared 0.448362     Mean dependent var 4.178126
Adjusted R-squared 0.434217     S.D. dependent var 3.240175
S.E. of regression 2.437212     Akaike info criterion 4.667137
Sum squared resid 231.6601     Schwarz criterion 4.750726
Log likelihood -93.67632     Hannan-Quinn criter. 4.697576
F-statistic 31.69852     Durbin-Watson stat 0.152811
Prob(F-statistic) 0.000002    
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تنافسية الواردات.5  
Null Hypothesis: LINDEM has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.368164  0.8551 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LINDEM)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:40   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LINDEM(-1) -0.088247 0.064500 -1.368164 0.1795
C 0.009984 0.249951 0.039944 0.9684

@TREND(1970) 0.021393 0.018029 1.186647 0.2429

R-squared 0.048570     Mean dependent var 0.083941
Adjusted R-squared -0.002859     S.D. dependent var 0.767535
S.E. of regression 0.768632     Akaike info criterion 2.383629
Sum squared resid 21.85941     Schwarz criterion 2.510295
Log likelihood -44.67258     Hannan-Quinn criter. 2.429428
F-statistic 0.944407     Durbin-Watson stat 1.617356
Prob(F-statistic) 0.398084    

 
Null Hypothesis: D(LINDEM,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.43664  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LINDEM,3)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:43   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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D(LINDEM(-1),2) -1.574111 0.137638 -11.43664 0.0000
C 0.087083 0.304676 0.285823 0.7767

@TREND(1970) -0.004019 0.012624 -0.318385 0.7521

R-squared 0.789007     Mean dependent var 0.006337
Adjusted R-squared 0.776950     S.D. dependent var 1.806855
S.E. of regression 0.853345     Akaike info criterion 2.596352
Sum squared resid 25.48693     Schwarz criterion 2.725635
Log likelihood -46.33068     Hannan-Quinn criter. 2.642349
F-statistic 65.44095     Durbin-Watson stat 2.439003
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

  تنافسية الصادرات.6

Null Hypothesis: LINDEX has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.510710  0.8092 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LINDEX)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:45   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LINDEX(-1) -0.104761 0.069345 -1.510710 0.1394
C 0.088320 0.265748 0.332347 0.7415

@TREND(1970) 0.025722 0.019374 1.327690 0.1924

R-squared 0.058766     Mean dependent var 0.084314
Adjusted R-squared 0.007889     S.D. dependent var 0.823289
S.E. of regression 0.820036     Akaike info criterion 2.513100
Sum squared resid 24.88096     Schwarz criterion 2.639766
Log likelihood -47.26201     Hannan-Quinn criter. 2.558899
F-statistic 1.155058     Durbin-Watson stat 1.625201
Prob(F-statistic) 0.326138    

 
Null Hypothesis: D(LINDEX,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.33497  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LINDEX,3)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:46   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments 
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LINDEX(-1),2) -1.512103 0.146309 -10.33497 0.0000
C 0.098486 0.345743 0.284854 0.7774

@TREND(1970) -0.004714 0.014326 -0.329058 0.7441

R-squared 0.753537     Mean dependent var -0.010722
 
 
Adjusted R-squared 0.739454     S.D. dependent var 1.897075
S.E. of regression 0.968338     Akaike info criterion 2.849185
Sum squared resid 32.81872     Schwarz criterion 2.978468
Log likelihood -51.13451     Hannan-Quinn criter. 2.895183
F-statistic 53.50471     Durbin-Watson stat 2.420447
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

  اإلنتاج األجنبي.7
 
Null Hypothesis: LINDYET has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.644107  0.9705 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LINDYET)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:50   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LINDYET(-1) -0.023190 0.036003 -0.644107 0.5235
C -16.59614 75.61571 -0.219480 0.8275

@TREND(1970) 23.98248 11.77497 2.036734 0.0489

R-squared 0.425555     Mean dependent var 323.5000
Adjusted R-squared 0.394503     S.D. dependent var 301.3069
S.E. of regression 234.4579     Akaike info criterion 13.82447
Sum squared resid 2033909.     Schwarz criterion 13.95113
Log likelihood -273.4894     Hannan-Quinn criter. 13.87027
F-statistic 13.70497     Durbin-Watson stat 2.112317
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Prob(F-statistic) 0.000035    

 
Null Hypothesis: D(LINDYET,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.253819  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LINDYET,3)  
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 11:54   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LINDYET(-1),2) -1.887445 0.228675 -8.253819 0.0000
C -1.656430 105.0773 -0.015764 0.9875

@TREND(1970) 1.134571 4.376863 0.259220 0.7970

R-squared 0.667661     Mean dependent var 45.68421
Adjusted R-squared 0.648671     S.D. dependent var 493.8176
S.E. of regression 292.7008     Akaike info criterion 14.27184
Sum squared resid 2998581.     Schwarz criterion 14.40112
Log likelihood -268.1649     Hannan-Quinn criter. 14.31783
F-statistic 35.15712     Durbin-Watson stat 1.992020
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لمرونات التجارة الخارجية.8
 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 12/24/11   Time: 23:05  
 Sample (adjusted): 1973 2010  
 Included observations: 38 after adjustments 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LINDM(-1)  1.000000   
LINDY(-1) 1.43 7169   

  (0.00268)   
 [-2.67478]   

LINDEM(-1) -0. 62777   
  (0.02035)   
 [-3.08420]   

C -8.559548   

Error Correction: D(LINDM) D(LINDY) D(LINDEM) 

CointEq1 -0.318978  4.717600  0.693790 
  (0.07751)  (5.25045)  (0.34426) 
 [-4.11538] [ 0.89851] [ 2.01530] 

D(LINDM(-1))  0.352893  0.755571 -1.682830 
  (0.16703)  (11.3147)  (0.74188) 
 [ 2.11274] [ 0.06678] [-2.26832] 

D(LINDM(-2)) -0.118191 -9.130467  1.772487 
  (0.16121)  (10.9206)  (0.71604) 
 [-0.73313] [-0.83608] [ 2.47540] 

D(LINDY(-1)) -0.003982 -0.142358  0.013570 
  (0.00279)  (0.18918)  (0.01240) 
 [-1.42564] [-0.75248] [ 1.09394] 

D(LINDY(-2))  0.008612  0.212211 -0.052589 
  (0.00374)  (0.25347)  (0.01662) 
 [ 2.30154] [ 0.83722] [-3.16428] 

D(LINDEM(-1)) -0.021341 -3.726746  0.016035 
  (0.03562)  (2.41295)  (0.15821) 
 [-0.59911] [-1.54448] [ 0.10135] 

D(LINDEM(-2)) -0.015746  1.404910  0.322950 
  (0.03648)  (2.47087)  (0.16201) 
 [-0.43167] [ 0.56859] [ 1.99339] 

C  0.042130  4.206140  0.224279 
  (0.03715)  (2.51650)  (0.16500) 
 [ 1.13407] [ 1.67142] [ 1.35925] 

 R-squared  0.475834  0.155614  0.429067 
 Adj. R-squared  0.353528 -0.041409  0.295849 
 Sum sq. resids  0.657150  3015.478  12.96405 
 S.E. equation  0.148003  10.02576  0.657370 
 F-statistic  3.890532  0.789825  3.220796 
 Log likelihood  23.17148 -137.0243 -33.48695 
 Akaike AIC -0.798499  7.632857  2.183524 
 Schwarz SC -0.453744  7.977612  2.528279 
 Mean dependent  0.080963  3.673355  0.095943 
 S.D. dependent  0.184076  9.824415  0.783388 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.724322  
 Determinant resid covariance  0.356406  
 Log likelihood -142.1570  
 Akaike information criterion  8.902999  
 Schwarz criterion  10.06655  
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 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 12/25/11   Time: 00:57  
 Sample (adjusted): 1973 2010  
 Included observations: 38 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LINDX(-1)  1.000000   
LINDYET(-1) 0.7780960   

  (1.00676)   
 [-4.05357]   

LINDEX(-1) - 0.0345187   
  (825.986)   
 [ 3.82475]   

C -6816.408   

Error Correction: D(LINDX) D(LINDYET) D(LINDEX) 

CointEq1 -0.525802  0.001384 -3.41E-05 
  (0.19505)  (0.00597)  (2.5E-05) 
 [-2.69573] [ 0.23181] [-1.36020] 

D(LINDX(-1))  0.035931 -0.035332  4.94E-05 
  (0.25629)  (0.00785)  (3.3E-05) 
 [ 0.14020] [-4.50222] [ 1.49745] 

D(LINDX(-2))  0.733939  0.005746 -8.89E-06 
  (0.40478)  (0.01239)  (5.2E-05) 
 [ 1.81316] [ 0.46360] [-0.17057] 

D(LINDYET(-1))  11.85141  0.790335 -0.000900 
  (7.72313)  (0.23648)  (0.00099) 
 [ 1.53453] [ 3.34205] [-0.90540] 

D(LINDYET(-2))  1.447908  0.193163  0.001409 
  (7.56204)  (0.23155)  (0.00097) 
 [ 0.19147] [ 0.83422] [ 1.44835] 

D(LINDEX(-1)) -1770.055  54.83942  0.159291 
  (1306.16)  (39.9946)  (0.16809) 
 [-1.35516] [ 1.37117] [ 0.94764] 

D(LINDEX(-2))  1719.205 -59.81150  0.243650 
  (1570.16)  (48.0783)  (0.20207) 
 [ 1.09492] [-1.24404] [ 1.20579] 

C -4363.214  65.68752 -0.152025 
  (2358.17)  (72.2072)  (0.30348) 
 [-1.85025] [ 0.90971] [-0.50094] 

 R-squared  0.349866  0.657681  0.196100 
 Adj. R-squared  0.198167  0.577807  0.008524 
 Sum sq. resids  1.27E+09  1190636.  21.03151 
 S.E. equation  6506.153  199.2182  0.837287 
 F-statistic  2.306329  8.233942  1.045441 
 Log likelihood -383.0874 -250.6155 -42.67994 
 Akaike AIC  20.58355  13.61134  2.667365 
 Schwarz SC  20.92830  13.95610  3.012120 
 Mean dependent  1151.221  332.2895  0.096579 
 S.D. dependent  7265.784  306.6008  0.840879 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  6.64E+11  
 Determinant resid covariance  3.27E+11  
 Log likelihood -665.4993  
 Akaike information criterion  36.44733  
 Schwarz criterion  37.61088  
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  إستقرارية سعر الصرف الحقيقي.9

Null Hypothesis: Q has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.162028  0.4969 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(Q)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 12:13   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Q(-1) -0.108244 0.050066 -2.162028 0.0372
C 46.91081 16.85156 2.783766 0.0084

@TREND(1970) -1.220596 0.462901 -2.636840 0.0122

R-squared 0.184980     Mean dependent var 0.775000
Adjusted R-squared 0.140925     S.D. dependent var 33.37469
S.E. of regression 30.93377     Akaike info criterion 9.773612
Sum squared resid 35405.23     Schwarz criterion 9.900278
Log likelihood -192.4722     Hannan-Quinn criter. 9.819411
F-statistic 4.198822     Durbin-Watson stat 1.516509
Prob(F-statistic) 0.022731    

 
Null Hypothesis: D(Q,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.955242  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(Q,3)   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 12:18   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(Q(-1),2) -1.391076 0.155336 -8.955242 0.0000
C -2.148489 13.55079 -0.158551 0.8749

@TREND(1970) 0.075266 0.561381 0.134072 0.8941
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R-squared 0.696191     Mean dependent var 0.405184
Adjusted R-squared 0.678830     S.D. dependent var 66.94110
S.E. of regression 37.93676     Akaike info criterion 10.18538
Sum squared resid 50371.93     Schwarz criterion 10.31466
Log likelihood -190.5221     Hannan-Quinn criter. 10.23137
F-statistic 40.10191     Durbin-Watson stat 2.333907
Prob(F-statistic) 0.000000    

  

    التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ للوغاريتم المتغيرات: سعر الصرف الحقيقي، اإلسمي، أسعار .10
  الصادرات، أسعار الواردات     

Date: 12/25/11   Time: 09:49   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LQ LEN LPX LPM    
Lags interval (in first differences): 1 to 2  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.598711  55.19088  47.85613  0.0088 
At most 1  0.308119  20.49407  29.79707  0.3900 
At most 2  0.157127  6.497124  15.49471  0.6367 
At most 3  3.83E-05  0.001457  3.841466  0.9679 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.598711  34.69681  27.58434  0.0052 
At most 1  0.308119  13.99695  21.13162  0.3653 
At most 2  0.157127  6.495668  14.26460  0.5504 
At most 3  3.83E-05  0.001457  3.841466  0.9679 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LQ LEN LPX LPM  
-0.010274 -0.023866 -0.110177  0.748434  
-0.013861 -0.025774  0.018898 -0.084204  
 0.011895  0.082202  0.026845 -0.552259  
 0.009668  0.033386  0.014226 -0.557431  

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(LQ) -0.562999  10.16146 -5.108429  0.127982 
D(LEN)  0.891204  0.397765 -0.496367 -0.017372 
D(LPX)  7.486743  0.650627  1.000836  0.017840 
D(LPM)  0.053886  0.547888  0.310828  0.000318 
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1 Cointegrating Equation(s):  

 
Log likelihood 

 
-467.6895  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
LQ LEN LPX LPM  

 1.000000  2.322880  10.72369 -72.84617  
  (0.72324)  (1.51444)  (11.0841)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LQ)  0.005784    

  (0.05917)    
D(LEN) -0.009156    

  (0.00629)    
D(LPX) -0.076920    

  (0.01422)    
D(LPM) -0.000554    

  (0.00245)    

     
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -460.6910  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
LQ LEN LPX LPM  

 1.000000  0.000000 -49.85515  322.6965  
   (11.9544)  (80.6977)  

 0.000000  1.000000  26.07920 -170.2812  
   (5.50634)  (37.1702)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LQ) -0.135068 -0.248466   

  (0.09368)  (0.19072)   
D(LEN) -0.014670 -0.031521   

  (0.01048)  (0.02133)   
D(LPX) -0.085939 -0.195445   

  (0.02378)  (0.04842)   
D(LPM) -0.008148 -0.015407   

  (0.00371)  (0.00755)   

     

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -457.4432  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
LQ LEN LPX LPM  

 1.000000  0.000000  0.000000  8.405946  
    (8.88426)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -5.875974  
    (2.57592)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -6.304074  
    (0.65378)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LQ) -0.195834 -0.668390  0.116924  

  (0.11197)  (0.47763)  (0.61426)  
D(LEN) -0.020574 -0.072324 -0.103998  

  (0.01258)  (0.05364)  (0.06899)  
D(LPX) -0.074034 -0.113175 -0.785705  

  (0.02861)  (0.12205)  (0.15696)  
D(LPM) -0.004451  0.010143  0.012761  

  (0.00433)  (0.01848)  (0.02377)  
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 Vector Error Correction Estimates   
 Date: 12/25/11   Time: 09:50   
 Sample (adjusted): 1973 2010   
 Included observations: 38 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

Cointegrating Eq:  CointEq1    

LQ(-1)  1.000000    
     

LEN(-1)  2.322880    
  (0.72324)    
 [ 3.21176]    

LPX(-1)  10.72369    
  (1.51444)    
 [ 7.08098]    

LPM(-1) -72.84617    
  (11.0841)    
 [-6.57211]    
     

C  57.72278    

Error Correction: D(LQ) D(LEN) D(LPX) D(LPM) 

CointEq1  0.005784 -0.009156 -0.076920 -0.000554 
  (0.05917)  (0.00629)  (0.01422)  (0.00245) 
 [ 0.09776] [-1.45626] [-5.41014] [-0.22587] 
     

D(LQ(-1))  0.272835  0.006144  0.044686  0.000278 
  (0.21573)  (0.02292)  (0.05184)  (0.00894) 
 [ 1.26473] [ 0.26801] [ 0.86206] [ 0.03115] 
     

D(LQ(-2))  0.114567 -0.002064  0.070837  0.002437 
  (0.19390)  (0.02060)  (0.04659)  (0.00803) 
 [ 0.59084] [-0.10019] [ 1.52036] [ 0.30339] 
     

D(LEN(-1))  0.715501  0.388156 -0.869304 -0.031812 
  (1.80333)  (0.19163)  (0.43331)  (0.07470) 
 [ 0.39677] [ 2.02560] [-2.00618] [-0.42584] 
     

D(LEN(-2))  0.238802 -0.162484 -1.267364 -0.051402 
  (2.10417)  (0.22359)  (0.50560)  (0.08717) 
 [ 0.11349] [-0.72669] [-2.50665] [-0.58971] 
     

D(LPX(-1)) -0.036340 -0.045987  0.648946 -0.019557 
  (0.55599)  (0.05908)  (0.13360)  (0.02303) 
 [-0.06536] [-0.77837] [ 4.85750] [-0.84911] 
     

D(LPX(-2))  0.453316  0.049315  0.386021  0.033047 
  (0.77774)  (0.08264)  (0.18688)  (0.03222) 
 [ 0.58287] [ 0.59671] [ 2.06563] [ 1.02573] 
     

D(LPM(-1))  4.878395 -0.292856 -4.657385 -0.134920 
  (5.55472)  (0.59026)  (1.33471)  (0.23011) 
 [ 0.87824] [-0.49615] [-3.48943] [-0.58634] 
     

D(LPM(-2)) -4.068262  0.054621 -1.586539 -0.144836 
  (5.73697)  (0.60962)  (1.37850)  (0.23766) 
 [-0.70913] [ 0.08960] [-1.15091] [-0.60944] 
     

C -3.313850  1.512400  5.940850  0.707543 
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  (8.23231)  (0.87478)  (1.97810)  (0.34103) 
 [-0.40254] [ 1.72889] [ 3.00332] [ 2.07475] 

 R-squared  0.175236  0.359555  0.629269  0.112667 
 Adj. R-squared -0.089867  0.153698  0.510105 -0.172548 
 Sum sq. resids  35290.61  398.4886  2037.559  60.56058 
 S.E. equation  35.50181  3.772497  8.530532  1.470673 
 F-statistic  0.661010  1.746622  5.280708  0.395024 
 Log likelihood -183.7616 -98.57143 -129.5762 -62.77477 
 Akaike AIC  10.19798  5.714286  7.346115  3.830251 
 Schwarz SC  10.62892  6.145229  7.777058  4.261195 
 Mean dependent -0.078947  1.839605  1.878947  0.493684 
 S.D. dependent  34.00664  4.100777  12.18778  1.358159 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1953735.   
 Determinant resid covariance  575921.7   
 Log likelihood -467.6895   
 Akaike information criterion  26.93102   
 Schwarz criterion  28.82718   

Date: 12/24/11   Time: 17:24   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: E PX PM     
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.493758  35.67975  35.19275  0.0443 
At most 1  0.169435  9.130885  20.26184  0.7240 
At most 2  0.047320  1.890593  9.164546  0.7994 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.493758  26.54886  22.29962  0.0120 
At most 1  0.169435  7.240293  15.89210  0.6401 
At most 2  0.047320  1.890593  9.164546  0.7994 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

E PX PM C  
 0.112680  0.065550 -0.444922  1.623912  
-0.089339  0.014266 -0.038914 -0.895453  
-0.306593  0.006183  0.138290  0.164673  

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(E) -0.317732  0.111921  0.098612  
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D(PX) -4.236057 -2.896622 -1.343890  
D(PM)  0.584386 -0.452772 -0.052810  

     
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -223.6735  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
E PX PM C  

 1.000000  0.581732 -3.948535  14.41169  
  (0.10081)  (0.74731)  (4.72537)  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(E) -0.035802    

  (0.01179)    
D(PX) -0.477320    

  (0.19617)    
D(PM)  0.065849    

  (0.02423)    

     
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -220.0533  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
E PX PM C  

 1.000000  0.000000 -0.508672  10.96830  
   (0.91499)  (9.02674)  

 0.000000  1.000000 -5.913141  5.919188  
   (1.66486)  (16.4244)  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(E) -0.045801 -0.019231   

  (0.01479)  (0.00690)   
D(PX) -0.218539 -0.318996   

  (0.24025)  (0.11208)   
D(PM)  0.106299  0.031847   

  (0.02890)  (0.01348)   

 
 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 12/24/11   Time: 17:30  
 Sample (adjusted): 1973 2010  
 Included observations: 38 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

E(-1)  1.000000   
PX(-1)  0.675759   

  (0.14426)   
 [ 4.68440]   

PM(-1) 0.416541   
  (1.01374)   
 [-4.46518]   

C  16.14854   

Error Correction: D(E) D(PX) D(PM) 

CointEq1 -0.019329 -0.592095  0.057325 
  (0.01467)  (0.24240)  (0.02938) 
 [-1.31716] [-2.44260] [ 1.95102] 

D(E(-1))  0.375630 -2.208495  0.373279 
  (0.27493)  (4.54144)  (0.55048) 
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 [ 1.36629] [-0.48630] [ 0.67810] 
D(E(-2))  0.434559 -2.672615 -0.698452 

  (0.26210)  (4.32954)  (0.52479) 
 [ 1.65799] [-0.61730] [-1.33092] 

D(PX(-1))  0.021272  0.558754 -0.030340 
  (0.01024)  (0.16921)  (0.02051) 
 [ 2.07669] [ 3.30218] [-1.47926] 

D(PX(-2)) -0.013125  0.157859 -0.008453 
  (0.01433)  (0.23669)  (0.02869) 
 [-0.91598] [ 0.66694] [-0.29462] 

D(PM(-1))  0.204288 -2.677406  0.126634 
  (0.14658)  (2.42127)  (0.29349) 
 [ 1.39372] [-1.10579] [ 0.43148] 

D(PM(-2))  0.208345  0.039426 -0.308995 
  (0.14978)  (2.47421)  (0.29990) 
 [ 1.39098] [ 0.01593] [-1.03031] 

C -0.171673  2.121697  0.678013 
  (0.14181)  (2.34247)  (0.28394) 
 [-1.21060] [ 0.90575] [ 2.38791] 

 R-squared  0.421134  0.347422  0.227908 
 Adj. R-squared  0.286066  0.195154  0.047753 
 Sum sq. resids  13.14418  3586.602  52.69536 
 S.E. equation  0.661921  10.93405  1.325335 
 F-statistic  3.117927  2.281647  1.265066 
 Log likelihood -33.74913 -140.3198 -60.13155 
 Akaike AIC  2.197323  7.806304  3.585871 
 Schwarz SC  2.542078  8.151059  3.930626 
 Mean dependent  0.095943  1.878947  0.493684 
 S.D. dependent  0.783388  12.18778  1.358159 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  25.40277  
 Determinant resid covariance  12.49954  
 Log likelihood -209.7471  
 Akaike information criterion  12.46038  
 Schwarz criterion  13.62392  
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   "BEER" تقديرات نموذج )04(الملحق

   إنحدار التكامل.1
 
Dependent Variable: LRER   
Method: Least Squares   
Date: 04/12/12   Time: 12:39   
Sample: 1980 2009   
Included observations: 30   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LTECHP 5.534701 5.150170 1.074664 0.2932
LTOT -55.91899 48.10093 -1.162534 0.2564

LGOVC -0.439483 0.116681 -3.766544 0.0009
LNFA 0.716079 0.277417 2.581238 0.0164

LOPENS -138.2166 188.9141 -0.731637 0.4715
C 416.5795 88.53501 4.705251 0.0001

R-squared 0.631422     Mean dependent var 201.1262
Adjusted R-squared 0.554636     S.D. dependent var 116.0266
S.E. of regression 77.43109     Akaike info criterion 11.71351
Sum squared resid 143893.8     Schwarz criterion 11.99375
Log likelihood -169.7027     Hannan-Quinn criter. 11.80316
F-statistic 8.223041     Durbin-Watson stat 0.339444
Prob(F-statistic) 0.000122    

  

  إختبار إستقرارية المتغيرات األساسية.2

  
  
  

  1er différence   ADF رإختبا.3

 

	testProb	MicADF	Lag املتغيـرة LRER	0-1,218438[0,8877]	 LTOT	0-0,713939[0,3987]	 LOPEN	4-0,561186[0,8624]	 LTECHP	2-1,505538[0,1214]	 LNFA	01,931092[0,9997]	 LGOV	30,915383[0,9997]	
	testProb	MicADF	Lag املتغيـرة dLRER	0-4,236541[0,0000]	 dLTOT	0-9,713939[0,0000]	 dLOPEN	0-3,763404[00005]	 dLTECHP	0-6,504820[0,0000]	 dLNFA	0-6,954935[0,0000]	 dLGOV	0-19,120321[0,0000]	
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إختبار رتبة التكامل بين سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار واألساسيات .4  
 
Date: 04/13/12   Time: 10:53     
Sample (adjusted): 1983 2009     
Included observations: 27 after adjustments    
Trend assumption: Linear deterministic trend    
Series: LGOVC LNFA LOPENS LRER LTECHP LTOT     
Lags interval (in first differences): 1 to 2    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    

Hypothesized  Trace 0.05    
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   

None *  0.973772  209.0831  95.75366  0.0000   
At most 1 *  0.814414  110.7785  69.81889  0.0000   
At most 2 *  0.700042  65.30414  47.85613  0.0005   
At most 3 *  0.488112  32.79308  29.79707  0.0219   
At most 4  0.328912  14.71252  15.49471  0.0654   

At most 5 *  0.135888  3.943430  3.841466  0.0470   

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   

Hypothesized  Max-Eigen 0.05    
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   

None *  0.973772  98.30459  40.07757  0.0000   
At most 1 *  0.814414  45.47438  33.87687  0.0014   
At most 2 *  0.700042  32.51106  27.58434  0.0107   
At most 3  0.488112  18.08056  21.13162  0.1269   
At most 4  0.328912  10.76909  14.26460  0.1662   

At most 5 *  0.135888  3.943430  3.841466  0.0470   

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
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ير عناصر ميزان المدفوعات: تقد)05(الملحق  

)من الناتج الداخلي الخام (%)بـ الميزان التجاري .1 ) 
 
 

Null Hypothesis: D(BCPIB) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.52853  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(BCPIB,2)  
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 18:30   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(BCPIB(-1)) -1.509364 0.143359 -10.52853 0.0000

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.293640  0.0827 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(BCPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 18:24   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

BCPIB(-1) -1.025027 0.311214 -3.293640 0.0024
D(BCPIB(-1)) -0.018214 0.250496 -0.072712 0.9425
D(BCPIB(-2)) -0.039453 0.173727 -0.227099 0.8217

C 0.016644 0.034530 0.481999 0.6330
@TREND(1970) 0.002922 0.001819 1.606625 0.1177

R-squared 0.523651     Mean dependent var 0.003241
Adjusted R-squared 0.465912     S.D. dependent var 0.131570
S.E. of regression 0.096153     Akaike info criterion -1.723667
Sum squared resid 0.305100     Schwarz criterion -1.508195
Log likelihood 37.74967     Hannan-Quinn criter. -1.647003
F-statistic 9.069250     Durbin-Watson stat 1.990628
Prob(F-statistic) 0.000047    
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C 0.017357 0.038916 0.446007 0.6583
@TREND(1970) -0.000570 0.001633 -0.348871 0.7292

R-squared 0.754856     Mean dependent var 0.000161
Adjusted R-squared 0.741237     S.D. dependent var 0.225518
S.E. of regression 0.114718     Akaike info criterion -1.418874
Sum squared resid 0.473769     Schwarz criterion -1.290908
Log likelihood 30.66805     Hannan-Quinn criter. -1.372961
F-statistic 55.42634     Durbin-Watson stat 2.387219
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

)من الناتج الداخلي الخام (%)بـ الميزان الجاري  .2 ) 
Null Hypothesis: CACPIB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.042135  0.0150 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CACPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 18:34   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CACPIB(-1) -0.624507 0.154499 -4.042135 0.0003
C -0.038160 0.019795 -1.927773 0.0616

@TREND(1970) 0.002863 0.001023 2.799471 0.0081

R-squared 0.306786     Mean dependent var 0.002841
Adjusted R-squared 0.269314     S.D. dependent var 0.060179
S.E. of regression 0.051441     Akaike info criterion -3.024734
Sum squared resid 0.097908     Schwarz criterion -2.898068
Log likelihood 63.49469     Hannan-Quinn criter. -2.978936
F-statistic 8.187268     Durbin-Watson stat 1.835955
Prob(F-statistic) 0.001138    

 
Null Hypothesis: D(CACPIB) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.188246  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CACPIB,2)  
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Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 18:36   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(CACPIB(-1)) -1.177937 0.163870 -7.188246 0.0000
C 0.008288 0.020883 0.396868 0.6938

@TREND(1970) -0.000217 0.000876 -0.247391 0.8060

R-squared 0.589428     Mean dependent var 9.38E-05
Adjusted R-squared 0.566618     S.D. dependent var 0.093498
S.E. of regression 0.061552     Akaike info criterion -2.664081
Sum squared resid 0.136389     Schwarz criterion -2.536114
Log likelihood 54.94957     Hannan-Quinn criter. -2.618167
F-statistic 25.84125     Durbin-Watson stat 2.129314
Prob(F-statistic) 0.000000    

)ممن الناتج الداخلي الخا (%) بـجنبي المباشر ألستثمار اإلا.3 )  
Null Hypothesis: IDEPIB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.158144  0.1074 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(IDEPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 18:41   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IDEPIB(-1) -0.424046 0.134271 -3.158144 0.0032
C -0.192672 0.274505 -0.701888 0.4871

@TREND(1970) 0.006000 0.011531 0.520318 0.6059

R-squared 0.212348     Mean dependent var 0.002358
Adjusted R-squared 0.169773     S.D. dependent var 0.912900
S.E. of regression 0.831806     Akaike info criterion 2.541603
Sum squared resid 25.60033     Schwarz criterion 2.668269
Log likelihood -47.83206     Hannan-Quinn criter. 2.587401
F-statistic 4.987543     Durbin-Watson stat 2.110661
Prob(F-statistic) 0.012083    
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Null Hypothesis: D(IDEPIB) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 
 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.072012  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(IDEPIB,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/13/12   Time: 11:16   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(IDEPIB(-1)) -1.298618 0.160879 -8.072012 0.0000
C 0.002273 0.307766 0.007385 0.9941

@TREND(1970) -0.000282 0.012922 -0.021802 0.9827

R-squared 0.644347     Mean dependent var 0.019414
Adjusted R-squared 0.624588     S.D. dependent var 1.481457
S.E. of regression 0.907702     Akaike info criterion 2.718002
Sum squared resid 29.66121     Schwarz criterion 2.845968
Log likelihood -50.00103     Hannan-Quinn criter. 2.763915
F-statistic 32.61106     Durbin-Watson stat 2.052015
Prob(F-statistic) 0.000000    

)من الناتج الداخلي الخام (%) بـ المداخيل الصافية .4 )   
Null Hypothesis: REVPIB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.492513  0.3300 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(REVPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 19:12   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

REVPIB(-1) -0.159257 0.063894 -2.492513 0.0173
C -0.005657 0.007281 -0.777017 0.4421

@TREND(1970) -3.76E-05 0.000200 -0.188068 0.8519
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R-squared 0.219849     Mean dependent var 0.003045
Adjusted R-squared 0.177678     S.D. dependent var 0.012984
S.E. of regression 0.011774     Akaike info criterion -5.973793
Sum squared resid 0.005129     Schwarz criterion -5.847127
Log likelihood 122.4759     Hannan-Quinn criter. -5.927994
F-statistic 5.213343     Durbin-Watson stat 1.550059
Prob(F-statistic) 0.010123    

Null Hypothesis: D(REVPIB) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.239932  0.0006 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(REVPIB,2)  
Method: Least Squares   
Date: 03/15/12   Time: 19:13   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(REVPIB(-1)) -0.824005 0.157255 -5.239932 0.0000
C 0.010439 0.004426 2.358611 0.0239

@TREND(1970) -0.000357 0.000181 -1.971054 0.0564

R-squared 0.433541     Mean dependent var 0.000488
Adjusted R-squared 0.402072     S.D. dependent var 0.015611
S.E. of regression 0.012072     Akaike info criterion -5.922135
Sum squared resid 0.005246     Schwarz criterion -5.794169
Log likelihood 118.4816     Hannan-Quinn criter. -5.876222
F-statistic 13.77638     Durbin-Watson stat 1.884301
Prob(F-statistic) 0.000036    

)من الناتج الداخلي الخام (%) ـبالتحويالت الصافية  .5 )  
Null Hypothesis: CTRNPIB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.240525  0.9541 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CTRNPIB)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CTRNPIB(-1) -1.025792 0.164376 -6.240525 0.0000
C 65.17896 144.8002 0.450130 0.6552

@TREND(1970) 0.279220 6.144857 0.045440 0.9640

R-squared 0.512846     Mean dependent var -0.000287
Adjusted R-squared 0.486513     S.D. dependent var 625.9167
S.E. of regression 448.5195     Akaike info criterion 15.12182
Sum squared resid 7443281.     Schwarz criterion 15.24849
Log likelihood -299.4364     Hannan-Quinn criter. 15.16762
F-statistic 19.47564     Durbin-Watson stat 2.001157
Prob(F-statistic) 0.000002    

  تقدير أثرعناصر ميزان المدفوعات على سعر الصرف للدينار الجزائري.6
Dependent Variable: DLOGTCN   
Method: Least Squares   
Date: 03/17/12   Time: 11:23   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

BCPIB 0.025738 0.387356 0.066446 0.9474
CACPIB -0.232039 0.522844 -0.443801 0.6600

CTRNPIB 0.400245 6.17E-05 0.978229 0.0003
IDEPIB 7.021181 1.027259 0.777043 0.4425
REVPIB 1.076330 0.878764 1.224823 0.2291

C 0.124206 0.061812 2.009402 0.0525

R-squared 0.351381     Mean dependent var 0.067813
Adjusted R-squared 0.255996     S.D. dependent var 0.192381
S.E. of regression 0.165939     Akaike info criterion -0.616906
Sum squared resid 0.936221     Schwarz criterion -0.363574
Log likelihood 18.33812     Hannan-Quinn criter. -0.525309
F-statistic 3.683811     Durbin-Watson stat 1.863328
Prob(F-statistic) 0.009026    

Dependent Variable: DLOGTCR   
Method: Least Squares   
Date: 03/17/12   Time: 11:37   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

BCPIB 0.878232 0.283495 0.097880 0.0039
CACPIB -1.125156 0.382654 -2.940401 0.0059

CTRNPIB -0.000161 4.52E-05 -3.564934 0.0011
IDEPIB -0.003231 0.019950 -0.161974 0.8723
REVPIB 1.383200 0.643141 2.150695 0.0387

C -0.086161 0.045239 -1.904598 0.0653

R-squared 0.523540     Mean dependent var 0.009057
Adjusted R-squared 0.453473     S.D. dependent var 0.164277
S.E. of regression 0.121446     Akaike info criterion -1.241210
Sum squared resid 0.501472     Schwarz criterion -0.987878
Log likelihood 30.82419     Hannan-Quinn criter. -1.149613
F-statistic 7.471930     Durbin-Watson stat 2.095427
Prob(F-statistic) 0.000080    
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  تقدير فروقات التضخم على تغيرات سعر الصرف اإلسمي  ):06(الملحق
  
 

Dependent Variable: DLOGTCN   
Method: Least Squares   
Date: 03/20/12   Time: 08:38   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments 
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INFD 1.394781 0.384588 3.626690 0.0009
INFUSA -1.668938 1.260063 -1.324488 0.1935

C 2.004948 6.491796 0.308843 0.7592

R-squared 0.270694     Mean dependent var 9.051260
Adjusted R-squared 0.231272     S.D. dependent var 23.07692
S.E. of regression 20.23318     Akaike info criterion 8.924564
Sum squared resid 15147.12     Schwarz criterion 9.051230
Log likelihood -175.4913     Hannan-Quinn criter. 8.970362
F-statistic 6.866576     Durbin-Watson stat 1.081179
Prob(F-statistic) 0.002910    

 
Dependent Variable: INFD   
Method: Least Squares   
Date: 03/20/12   Time: 08:44   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLOGM 0.066814 0.124663 0.535959 0.5952
DLOGY -0.174474 0.263662 -0.661735 0.5122

C 12.03972 3.202343 3.759660 0.0006

R-squared 0.018559     Mean dependent var 9.682000
Adjusted R-squared -0.034492     S.D. dependent var 8.531232
S.E. of regression 8.677116     Akaike info criterion 7.231294
Sum squared resid 2785.817     Schwarz criterion 7.357960
Log likelihood -141.6259     Hannan-Quinn criter. 7.277092
F-statistic 0.349825     Durbin-Watson stat 0.406862
Prob(F-statistic) 0.707117    
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 على حالة اإلقتصاد الجزائري Coudertتقديرات نموذج  ):07(الملحق
 

 )PIB-PPA(الناتج الداخلي الخام للجزائر 1.
 
Null Hypothesis: PIBPPA has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.064706  0.9938 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PIBPPA)   
Method: Least Squares   
Date: 03/20/12   Time: 08:23   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIBPPA(-1) -0.002058 0.031802 -0.064706 0.9488
D(PIBPPA(-1)) 0.524371 0.158303 3.312461 0.0022

C 0.419628 0.996878 0.420942 0.6764
@TREND(1970) 0.129233 0.161620 0.799610 0.4293

R-squared 0.602565     Mean dependent var 5.883077
Adjusted R-squared 0.568499     S.D. dependent var 4.198146
S.E. of regression 2.757709     Akaike info criterion 4.963592
Sum squared resid 266.1736     Schwarz criterion 5.134214
Log likelihood -92.79005     Hannan-Quinn criter. 5.024810
F-statistic 17.68822     Durbin-Watson stat 2.026175
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
Null Hypothesis: D(PIBPPA) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.706056  0.2400 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PIBPPA,2)  
Method: Least Squares   
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Date: 03/20/12   Time: 08:26   
Sample (adjusted): 1973 2010   
Included observations: 38 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(PIBPPA(-1)) -0.450681 0.166545 -2.706056 0.0106
D(PIBPPA(-1),2) -0.057830 0.172677 -0.334903 0.7398

C 0.745105 0.987417 0.754601 0.4557
@TREND(1970) 0.100865 0.058987 1.709961 0.0964

R-squared 0.247156     Mean dependent var 0.307895
Adjusted R-squared 0.180728     S.D. dependent var 3.047209
S.E. of regression 2.758140     Akaike info criterion 4.966291
Sum squared resid 258.6494     Schwarz criterion 5.138668
Log likelihood -90.35952     Hannan-Quinn criter. 5.027621
F-statistic 3.720684     Durbin-Watson stat 1.996521
Prob(F-statistic) 0.020444    

 

 (PIB-PPAUSA) الناتج الداخلي الخام للواليات المتحدة األمريكية.2
 
Null Hypothesis: PIBPPAUS has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.417028  0.3656 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PIBPPAUS)  
Method: Least Squares   
Date: 03/20/12   Time: 08:31   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PIBPPAUS(-1) -0.063979 0.026470 -2.417028 0.0210
D(PIBPPAUS(-1)) 0.567587 0.144783 3.920257 0.0004

C 31.44918 50.85558 0.618402 0.5403
@TREND(1970) 24.80287 9.500785 2.610613 0.0132

R-squared 0.614256     Mean dependent var 298.9744
Adjusted R-squared 0.581192     S.D. dependent var 229.1540
S.E. of regression 148.2979     Akaike info criterion 12.93324
Sum squared resid 769729.7     Schwarz criterion 13.10386
Log likelihood -248.1981     Hannan-Quinn criter. 12.99446
F-statistic 18.57788     Durbin-Watson stat 1.861547
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Null Hypothesis: D(PIBPPAUS) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.433585  0.3576 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PIBPPAUS,2)  
Method: Least Squares   
Date: 03/20/12   Time: 08:32   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(PIBPPAUS(-1)) -0.369095 0.151667 -2.433585 0.0200
C 49.79307 53.56119 0.929648 0.3587

@TREND(1970) 2.919871 3.067832 0.951770 0.3476

R-squared 0.159819     Mean dependent var 1.205128
Adjusted R-squared 0.113143     S.D. dependent var 167.7300
S.E. of regression 157.9565     Akaike info criterion 13.03632
Sum squared resid 898209.2     Schwarz criterion 13.16429
Log likelihood -251.2082     Hannan-Quinn criter. 13.08223
F-statistic 3.423965     Durbin-Watson stat 1.814521
Prob(F-statistic) 0.043522    

  
   إختبار اإلستقررية.3

Null Hypothesis: LTCR has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.959182  0.9384 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LTCR)   
Method: Least Squares   
Date: 03/25/12   Time: 19:09   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LTCR(-1) -0.073683 0.076819 -0.959182 0.3437
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C 0.208599 0.134880 1.546555 0.1305
@TREND(1970) 0.004842 0.006282 0.770817 0.4457

R-squared 0.035018     Mean dependent var 0.063470
Adjusted R-squared -0.017144     S.D. dependent var 0.111335
S.E. of regression 0.112285     Akaike info criterion -1.463510
Sum squared resid 0.466495     Schwarz criterion -1.336844
Log likelihood 32.27020     Hannan-Quinn criter. -1.417712
F-statistic 0.671335     Durbin-Watson stat 1.815026
Prob(F-statistic) 0.517140    

 
Null Hypothesis: ECART has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.510762  0.3215 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(ECART)   
Method: Least Squares   
Date: 03/25/12   Time: 19:17   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ECART(-1) -0.072308 0.028799 -2.510762 0.0168
D(ECART(-1)) 0.579676 0.131187 4.418691 0.0001

C -47.35460 50.46067 -0.938446 0.3544
@TREND(1970) -27.13822 10.30076 -2.634584 0.0125

R-squared 0.604159     Mean dependent var -296.1615
Adjusted R-squared 0.570230     S.D. dependent var 223.6496
S.E. of regression 146.6176     Akaike info criterion 12.91045
Sum squared resid 752384.9     Schwarz criterion 13.08107
Log likelihood -247.7537     Hannan-Quinn criter. 12.97166
F-statistic 17.80648     Durbin-Watson stat 1.905691
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
Null Hypothesis: D(ECART) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on Modified AIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.823789  0.3157 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(ECART,2)  
Method: Least Squares   
Date: 03/25/12   Time: 19:18   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(ECART(-1)) -0.345325 0.136828 -2.523789 0.0162
C -60.69480 53.74976 -1.129210 0.2663

@TREND(1970) -2.075672 2.723381 -0.762167 0.4509

R-squared 0.163915     Mean dependent var -3.073077
Adjusted R-squared 0.117466     S.D. dependent var 167.1724
S.E. of regression 157.0473     Akaike info criterion 13.02477
Sum squared resid 887898.7     Schwarz criterion 13.15274
Log likelihood -250.9831     Hannan-Quinn criter. 13.07069
F-statistic 3.528904     Durbin-Watson stat 1.872112
Prob(F-statistic) 0.039858    

  

 إختبار التكامل المشترك.4
Date: 03/26/12   Time: 17:21   
Sample (adjusted): 1972 2010   
Included observations: 39 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LTCR ECART ED    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.407608  30.43222  29.79707  0.0422 
At most 1  0.211496  10.01231  15.49471  0.2798 
At most 2  0.018927  0.745217  3.841466  0.3880 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None  0.407608  20.41991  21.13162  0.0626 
At most 1  0.211496  9.267089  14.26460  0.2646 
At most 2  0.018927  0.745217  3.841466  0.3880 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 نموذج تصحيح الخطأ.5
 Vector Error Correction Estimates  
 Date: 03/26/12   Time: 17:25  
 Sample (adjusted): 1973 2010  
 Included observations: 38 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LTCR(-1)  1.000000   
ECART(-1)  0.000229   

  (1.7E-05)   
 [ 13.3589]   

ED(-1) -0.888094   
  (0.32195)   
 [-2.75847]   

C 1.343617   

Error Correction: D(LTCR) D(ECART) D(ED) 

CointEq1  0.000608 -531.7910 -0.052529 
  (0.15176)  (169.415)  (0.10256) 
 [ 0.00401] [-3.13899] [-0.51218] 

D(LTCR(-1))  0.016258  190.8757  0.116230 
  (0.22251)  (248.395)  (0.15037) 
 [ 0.07307] [ 0.76844] [ 0.77295] 

D(LTCR(-2)) -0.054820  241.4846  0.271598 
  (0.19543)  (218.161)  (0.13207) 
 [-0.28051] [ 1.10691] [ 2.05648] 

D(ECART(-1))  0.000133  0.576251  0.000165 
  (0.00014)  (0.16002)  (9.7E-05) 
 [ 0.93112] [ 3.60109] [ 1.69964] 

D(ECART(-2)) -0.000111 -0.087522 -4.13E-05 
  (0.00014)  (0.15984)  (9.7E-05) 
 [-0.77837] [-0.54757] [-0.42729] 

D(ED(-1))  0.135326 -445.2353 -0.146107 
  (0.26101)  (291.364)  (0.17638) 
 [ 0.51847] [-1.52810] [-0.82834] 

D(ED(-2))  0.282465  220.9359 -0.250267 
  (0.24732)  (276.086)  (0.16714) 
 [ 1.14210] [ 0.80024] [-1.49739] 

C  0.074791 -186.8815 -0.001060 
  (0.05251)  (58.6140)  (0.03548) 
 [ 1.42440] [-3.18835] [-0.02988] 

 R-squared  0.087337  0.677758  0.257487 
 Adj. R-squared -0.125618  0.602568  0.084234 
 Sum sq. resids  0.469810  585450.2  0.214556 
 S.E. equation  0.125141  139.6961  0.084569 
 F-statistic  0.410120  9.013951  1.486193 
 Log likelihood  29.54759 -237.1281  44.43901 
 Akaike AIC -1.134084  12.90148 -1.917843 
 Schwarz SC -0.789329  13.24623 -1.573088 
 Mean dependent  0.063641 -303.6868 -0.010342 
 S.D. dependent  0.117952  221.5914  0.088373 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.981872  
 Determinant resid covariance  0.975189  
 Log likelihood -161.2816  
 Akaike information criterion  9.909560  



278 
  

 Schwarz criterion  11.07311  
 

  سعر الصرف والوضعية النقدية :)08(الملحق
Dependent Variable: LOGTCN   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 13:48   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGTCR 0.084856 0.263655 0.914674 0.0002
LOGM 0.270232 0.431580  11.62614 0.5353

LOGMUS -0.295556 0.167920 -1.760102 0.0871
LOGY -0.857204 0.322286 -2.659763 0.0117

LOGYUS 1.302152 1.589588 0.819176 0.4182
C 8.514548 10.95485 0.777240 0.4422

R-squared 0.869182     Mean dependent var 5.551672
Adjusted R-squared 0.850493     S.D. dependent var 0.982157
S.E. of regression 0.379762     Akaike info criterion 1.035914
Sum squared resid 5.047666     Schwarz criterion 1.286681
Log likelihood -15.23624     Hannan-Quinn criter. 1.127229
F-statistic 46.50933     Durbin-Watson stat 1.201205
Prob(F-statistic) 0.000000    

Dependent Variable: LOGTCN   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 14:03   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGM 0.288783 0.518037         21.40303 0.6893
LOGMUS - 0.1 68598 0.195252 -1.399968 0.0217

LOGY - 0.906083 0.193316 -10.37720 0.0000
LOGYUS 1.014852 1.796603 0.5 56388 0.0582

C 27.78141 11.89480 2.335592 0.0252

R-squared 0.865901     Mean dependent var 5.551672
Adjusted R-squared 0.784334     S.D. dependent var 0.982157
S.E. of regression 0.456112     Akaike info criterion 1.381693
Sum squared resid 7.489373     Schwarz criterion 1.590665
Log likelihood -23.32470     Hannan-Quinn criter. 1.457789
F-statistic 37.36808     Durbin-Watson stat 1.798987
Prob(F-statistic) 0.000000    

Dependent Variable: LOGTCR   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 14:21   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGTCN 0.300522 0.073037 0.114674 0.0002
LOGM 0.019387 0.227526 0.124718 0.6031

LOGMUS 0.218684 0.092154 0.702742 0.8405
LOGY -0.456144 0.169245 -2.695162 0.0107

LOGYUS -0.983336 0.828102 -1.187457 0.2430
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C 9.410913 5.593533 1.682463 0.1014

R-squared 0.899790     Mean dependent var 5.123899
Adjusted R-squared 0.851188     S.D. dependent var 0.518137
S.E. of regression 0.199877     Akaike info criterion -0.247768
Sum squared resid 1.398281     Schwarz criterion 0.002998
Log likelihood 11.07925     Hannan-Quinn criter. -0.156453
F-statistic 46.75926     Durbin-Watson stat 1.606477
Prob(F-statistic) 0.000000    

Dependent Variable: LOGTCR   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 14:27   
Sample: 1970 2010   
Included observations: 41   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOGM 0.056643 0.272655 9.207746 0.8366
LOGMUS 0.159508 0.102766 0.552151 0.1294

LOGY -1.059015 0.101747 -10.40834 0.0000
LOGYUS -2.039625 0.945592 -2.156981 0.0378

C 17.75983 6.260503 2.836806 0.0074

R-squared 0.806803     Mean dependent var 5.123899
Adjusted R-squared 0.785337     S.D. dependent var 0.518137
S.E. of regression 0.240062     Akaike info criterion 0.098010
Sum squared resid 2.074672     Schwarz criterion 0.306983
Log likelihood 2.990786     Hannan-Quinn criter. 0.174107
F-statistic 37.58466     Durbin-Watson stat 1.764259
Prob(F-statistic) 0.000000    

Dependent Variable: DLOGTCN   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 15:47   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLOGTCR 0.357278 0.304425 1.173618 0.2487
DLOGM 0.338673 0.435255 9.778101 0.4419

DLOGMUS -0.026802 0.119496 -0.224289 0.8239
DLOGRY -0.487836 0.378588 -1.288567 0.2062

DLOGRYUS -0.142044 0.468280 -0.303332 0.7635
C -2.051826 2.407681 -0.852200 0.4001

R-squared 0.915553     Mean dependent var -0.160593
Adjusted R-squared -0.014513     S.D. dependent var 5.771924
S.E. of regression 5.813658     Akaike info criterion 6.495778
Sum squared resid 1149.153     Schwarz criterion 6.749110
Log likelihood -123.9156     Hannan-Quinn criter. 6.587375
F-statistic 0.888416     Durbin-Watson stat 1.030550
Prob(F-statistic) 0.499623    

Dependent Variable: DLOGTCN   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 15:53   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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DLOGM 0.467659 0.423416 10.10449 0.2769
DLOGMUS -0.012352 0.119499 -0.103365 0.9183
DLOGRY -0.570132 0.374037 -1.524264 0.1364

DLOGRYUS -0.195556 0.468561 -0.417355 0.6790
C -2.535283 2.384934 -1.063041 0.2950

R-squared 0.779723     Mean dependent var -0.160593
Adjusted R-squared -0.025452     S.D. dependent var 5.771924
S.E. of regression 5.844916     Akaike info criterion 6.485490
Sum squared resid 1195.707     Schwarz criterion 6.696600
Log likelihood -124.7098     Hannan-Quinn criter. 6.561821
F-statistic 0.758003     Durbin-Watson stat 1.853934
Prob(F-statistic) 0.559642    

 
Dependent Variable: DLOGTCR   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 16:01   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLOGTCN 0.108974 0.092853 1.173618 0.2487
DLOGM 0.310061 0.236611 1.310426 0.1988

DLOGMUS -0.041790 0.065654 -0.636517 0.5287
DLOGRY -0.168213 0.212178 -0.792791 0.4334

DLOGRYUS -0.128466 0.258031 -0.497870 0.6218
C -1.076887 1.331082 -0.809031 0.4241

R-squared 0.139682     Mean dependent var 0.254420
Adjusted R-squared 0.013165     S.D. dependent var 3.232096
S.E. of regression 3.210750     Akaike info criterion 5.308367
Sum squared resid 350.5032     Schwarz criterion 5.561699
Log likelihood -100.1673     Hannan-Quinn criter. 5.399964
F-statistic 1.104056     Durbin-Watson stat 1.975488
Prob(F-statistic) 0.376428    

 
Dependent Variable: DLOGTCR   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/12   Time: 16:07   
Sample (adjusted): 1971 2010   
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLOGM 0.361023 0.233843 1.543873 0.1316
DLOGMUS -0.140444 0.065997 -0.612814 0.5440
DLOGRY -0.230342 0.206572 -1.115067 0.2724

DLOGRYUS -0.149776 0.258775 -0.578789 0.5664
C -1.353165 1.317144 -1.027348 0.3113

R-squared 0.104830     Mean dependent var 0.254420
Adjusted R-squared 0.002525     S.D. dependent var 3.232096
S.E. of regression 3.228013     Akaike info criterion 5.298079
Sum squared resid 364.7024     Schwarz criterion 5.509189
Log likelihood -100.9616     Hannan-Quinn criter. 5.374410
F-statistic 1.024676     Durbin-Watson stat 1.798872
Prob(F-statistic) 0.408158    
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 الملخص:
فة مدى مسامهة سعر الصرف احلقيقي التوازين يف حتقيق التوازنات الداخلية هو معر الدراسة إن اهلدف من هذه 

واخلارجية، ومنه يعد التقدير الدقيق لسعر الصرف التوازين شيء ضروري ألي دولة تتبىن إدارة سياسة إقتصادية كلية ذات توجه 
اإلمسية لسعر الصرف الرمسي ومستواها التوازين  خارجي، وبالنظر للدراسات التجريبية يف هذا اجملال يتضح أن عدم توافق القيمة

سيؤدي إىل وجود سعر صرف مغاىل فيه والذي يؤدي إىل حدوث عدم التوازن يف اإلقتصاد الكلي مع ضعف األداء 
حيث يعتمد حتديده على معرفة كيفية تغري سعر  ،اإلقتصادي ، وهلذا فإنه من الضروري حتديد املستوى التوازين لسعر الصرف 

على حالة )FEER,BEER,Coudert(ومنه مت تطبيق عدة مناهج لسعر الصرف التوازين  ،األساسياتصرف احلر مع تغريات ال
واليت مكنتنا من إستخراج وحتليل فرتات عدم التوازن يف سعر الصرف احلقيقي، حيث  )2010-1970(خالل الفرتة اجلزائر 

سياسة سعر الصرف املتبعة  يف اجلزائر أدت إىل حدوث عدم توازن كبري  أكدت نتائج الدراسة و التقديرات التطبيقية إىل أن
 .خالل فرتة الدراسة، والذي وفقا لألدبيات اإلقتصادية يعتقد أنه يؤدي إىل حدوث أثارا سلبية على اإلقتصاد اجلزائري

  Balassaأثر ،BEER،مقاربة )Williamson( سعر الصرف احلقيقي التوازين، مقاربة كلمات المفتاح:
Résumé 

   La contribution de taux de change réel équilibré à la réalisation des équilibres 
intérieurs et extérieurs est  le but majeur de cette étude où l’estimation précise de taux de 
change réel équilibré  est indispensable pour n’importe quel pays ayant une politique 
macroéconomique à finalité extérieure. A cet égard, les études empiriques montrent que 
l’incohérence de la valeur nominative du taux de change formel et son niveau d’équilibre 
entraine un taux de change surévalué et qui engendre à son tour un déséquilibre avec une 
insuffisance économique,  c’est pour cela la détermination d’un taux de change équilibré 
est fortement demandé en se basant sur la variation du taux de change libre par rapport aux 
variations de base. Dans ce cadre beaucoup de modèles sont appliqués sur le cas de 
l’Algérie durant la période (1970-2010), tels que les modèles de (FEER, BEER, 
COUDERT), où les résultats obtenus nous indiquent que la politique du change adopté par 
l’Algérie entraine un déséquilibre massif durant  la période étudiée et qui incite des effets 
insupportables sur l’économie algérienne selon la littérature économique.   
Mots clés: TCER, FEER, BEER, l’effet de Balassa. 
Abstract : 

The Aim of This study was to assess the contribution of the real equilibrium 
exchange rate to achieve internal and external balances and strict tham the appreciation of 
the equilibrium exchange rate is somthing very important forauy country that embraced 
macroeconomic policy management which have external orientation, according to this 
experimental studies is this domain shows the in compatibility of the nominal value of the 
official exchange rate and the stability level will lead to an exaggerated  exchange rate and 
which also lead to a macroeconomic imbalance with a poor economic performance. It is 
necessary to determine the equilibrium level of the exchange rate depends on how to 
change the free exchange rate with Basies changes were applied a several approaches of 
the equilibrium exchange rate (FEER, BEER,Coudert) on the Algerian situation during the 
period(1970-2010) and which enabled us to extract and analyze the periods of imbalance 
of the real exchange rate as the results of the study and applied to the estimates shows that 
the exchange rate policy in Algeria led to a big imbalances during this period, which is 
related to economic literature may lead to a negative impact on the Algerian economy. 
Key Words: real equilibrium exchange rate, Williamson’s Approach, BEER’s,  
                      Balassa’seffect.                      


